
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧ Juan iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩdo.
Ppo̧ö̧ ojiyä ö ä̧cuo̧mȩnä̧ iḩuȩyu̧ ̧nojädo.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ miçuä̧'tä̧ pi'̧tä̧ cu̧yä̧ru̧'tä̧mä̧:

1 JUAN
Huȩyu̧ ̧nö̧: Juan Adi nö a̧'ȩ: 90-95 D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ San Juan cuyäru jö̧ ta̧'a̧nö̧ yoräteunä ucuocua'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ San Juan

cuyärucu, piy̧ȩ cuyärucu yoretö topö huo̧juip̧i.̧ A̧mö̧riy̧ä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ huȩnȩmä̧, ―tȩa̧u̧― pä'ö'inä,
―a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧― pä'ö'inä,― iḩuȩnȩ jö̧nä̧ hua̧― pä'ö'inä, ―Dios ösäru― pä'ö'inä, ―iso
päi'önä jö̧― pä'ö'inä, ―repeäcuähuä― pä'ö'inä. Juanmä San Juan cuyäru'inä, piy̧ȩ huȩnȩ'iņä̧,
apocalipsis cuyäru'inä huȩyu̧ ̧nö̧do. Juanmä U̧ru̧hua̧ Jesucristocu ö̧jo̧mȩ ö̧ u̧huo̧juä̧chi'̧iņö̧'iņä̧,
toinö'inä, ä̧ju̧cuiņö̧'iņä̧ huȩyu̧ ̧nö̧ pojänämä. 1 Juan 1:1-5 topi. Juanmä bö̧o̧ işa̧ kä̧nö̧ huȩyu̧ ̧nö̧do.
Judíos ö̧ja̧ recuätö amöcuädinätödo ―ujutumä suronä jȩä̧cuä̧huä̧ jui'ätöjä― pä'ö. Jahuätö
pä ö jue'epö icu huȩyu̧ ̧nö̧ korome pönämä. 1 Juan 1:6-10 topi.

──────────────────────────────────────────────────────────

Kä̧cuä̧huä̧ i'co jö̧nä̧ Hua̧cu̧ todeunä esecu kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ

1 1Ä̧cuo̧mȩnä̧tä̧ päi'önä kiņö̧mä̧, ä̧ju̧cu̧'iņä̧ tä̧ju̧cuiņä̧cu̧mä̧, topö'inä ta̧mo̧nä̧ tö'ärenä
to näcumä, u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧nö̧ to näcumä, tu̧mö̧piy̧ä̧nä̧'iņä̧ mȩ ̧nä̧cu̧mä̧, a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧

Iḩuȩnȩ jö̧nä̧tä̧ Hua̧tó. 2 Ja̧u̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ jö̧nä̧ huinömä ij̧ȩcuä̧chiņö̧. Ja̧u̧ kä̧cuä̧huä̧ i'co jö̧nä̧
Hua̧mä̧, Jä'ocutä kiņö̧mä̧ ij̧ȩcuä̧cho̧mȩ ö̧ to näcu. Ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ to nömä iso päi'önä jiņa̧'a̧ pä'ö
jiäcuähuä ö̧ja̧ jö̧nä̧ kä̧nö̧ ucuturu ji'ähuätöjä. 3 Topönö tä̧ju̧cuiņö̧mä̧ ucuturu'inä ji'ähuätöjä,
ucutu'inä ujutucu todeunä esecu cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jiņä̧ iso päi'önä todeunä
esecu tö̧jö̧mä̧, Jä'o Dioscu, I ̧ ̧ Jesucristocu ja̧'a̧tó. 4 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ piy̧ȩ huȩnȩmä̧ huȩyu̧tu̧
hue'ätöjä jo̧mȩnö̧tä̧ cuesehuä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ö.

―Suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧cö̧sä̧― jö̧nä̧ pä'ähuätö jueö
huȩnȩnä̧tä̧ amöcuädiyarö pä'ö iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ

5 Piy̧ȩ huȩnȩtä̧ ja̧'a̧, ja̧u̧ u̧ tä̧ju̧cuiņö̧, ucuturu jitäu huȩnȩmä̧: ―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä tȩa̧u̧tä̧ Hua̧.
Ja̧u̧mä̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ yo̧ö̧mä̧ jui'̧a̧tó― jö̧nä̧tä̧. 6―Ja̧u̧cu̧ todeunä esecu kä̧tö̧jä̧― pä'ö kä̧nö̧
yo̧ö̧nä̧tä̧ jȩpö̧ tö̧jö̧ ö̧mä̧ yaparetä pä'ajatöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ iso päi'önä jö̧nä̧mä̧ jȩpö̧ ko̧co̧tö̧ pajatöjä.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Ja̧u̧mä̧ tȩa̧u̧nä̧tä̧ ö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧ ujutu'inä tȩa̧u̧nä̧ jȩpö̧ tö̧jö̧ ö̧mä̧, ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
todeunä esecu ka̧ja̧tö̧jä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ I ̧ ̧ Jesucristo ucuojamä o'ca juiyönä suronä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧
töcö icuoya. 8―Suronämä jȩpo̧cö̧sä̧― pätö ömä ta̧mo̧nä̧tä̧ yapare pä'ähuajatöjä. Ja̧'hua̧nö̧
pätö ömä iso päi'önä jö̧mä̧ jui'ajatöjä ujutumä. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ suronä jȩtä̧'ij̧ö̧ ji'äu cu umä,
Ja̧u̧mä̧ suronä jȩtä̧'ij̧ö̧ unichi'ö, o'ca juiyönätä surojömä töcö icuatö pä'ötä kö̧, päö ta̧'a̧nö̧, jueötä
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ ja̧'a̧ ö̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ―suronämä jȩpo̧cö̧sä̧― jö̧nä̧ pätö ömä ―ucumä
ya̧pa̧rȩhua̧jä̧― päta'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ iḩuȩnȩmä̧ ujutunä juiya'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ ja̧'a̧.
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Suronä jȩtä̧'ij̧ö̧ siähuächä̧rö̧nä̧ ppä̧'ä̧dä̧rö̧ kö̧mä̧ Cristotä

2 1 Chi ̧ ̧mö̧ re ni'̧ä̧tö̧ jö̧nä̧ huotö, piy̧ȩ huȩnȩ ucuturu huȩyu̧tu̧ hue'ösä suronä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧
juiya pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ suronä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧nä̧ pä̧ip̧ä̧rö̧ ö̧'iņä̧ Tä'o Dios ä'ca ö kä'co

päte'ö kä̧nö̧ Ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ Işa̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧, jueö jȩä̧cuä̧huä̧ Işa̧ Jesucristorötä. 2 Suronä jȩtä̧'ij̧ö̧
huȩnȩmä̧ Ja̧u̧nä̧tä̧ siähuächä̧rö̧nä̧ ppä̧'ä̧dä̧rö̧ kö̧, ujutu suronä jȩtä̧'ij̧ö̧tä̧mä̧cö̧, ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ pij̧ä̧
ö̧ja̧ o'ca toi'önätä suronä jȩ ä̧'ij̧ö̧'iņä̧ ppächönä.

Repeäcuähuätä Tu̧ru̧hua̧ hueipinö jiņö̧ cä'epö jiähuinö huȩnȩ
3Hueipinöa tesetomenätä huo̧juä̧tö̧jä̧ ―tu̧huo̧juä̧cu̧― pä'ömä. 4Hueipinö'inä esetocö ja̧'a̧nä̧

―Ja̧u̧mä̧ chu̧huo̧juä̧cu̧― jö̧nä̧ ya̧tȩ päö ömä, ja̧u̧mä̧ ya̧pa̧rȩhua̧tó. Iso päi'önä jö̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧
hua̧nä̧mä̧ juiya'a. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ hueipinö ya̧tȩ esetö kö̧mä̧, ja̧u̧nä̧mä̧ Dios ö repeäcuähuämä
iso päi'önätä jo̧mȩnö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧mȩnä̧tä̧ huo̧juä̧huä̧tö̧jä̧ ―Ja̧u̧nä̧tä̧ kä̧tö̧jä̧― pä'ömä.
6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―Ja̧u̧nä̧tä̧ icuicuä juiyönä kö̧sä̧― pä'äumä, Ja̧u̧ jȩpö̧ ö̧jiņö̧'a̧nö̧tä̧ ö̧ja̧ pä'ö ja̧'a̧.
7 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ja̧'hua̧nö̧ huȩyu̧tu̧ huedömä ucutu jareönätä cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧nä̧ hueähuämäcötó.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ täbocötä päi'önä cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cu̧, ucuturu ä̧cuo̧mȩnä̧ hueähui'inö jiņö̧tä̧ hue'ösä.
Ja̧'hua̧nö̧ täbocötä päi'önä hueähui'inö pädömä, ä̧cuo̧mȩnä̧tä̧ päi'önä cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cu̧ jiņö̧tä̧
ja̧'a̧tó. 8 Ja̧u̧ jareönä hueähui'inötä ucuturu huȩyu̧tu̧ hue'ösä. Ja̧u̧ hueipinö jiņö̧mä̧ iso päi'önätä
jö̧, Ja̧u̧nä̧'iņä̧ ka̧'a̧nä̧, ucutunätä'inä ka̧'a̧, yo̧ö̧mä̧ beipächa pä'ö tö'cöhuächa'a ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ tȩa̧u̧
iso päi'önätä jö̧mä̧, täcö tejädö ka̧'a̧ ö̧. 9 Ya̧tȩ, ―Tȩa̧u̧nä̧tä̧ kö̧sä̧― päa'anä ö̧jä̧hua̧rö̧ a̧'u̧tä̧'chö̧mä̧
jiņä̧ yo̧ö̧ jacuätä kö̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ, ö̧jä̧hua̧rö̧ repe'önö kö̧mä̧, icuicuä juiyönä tȩa̧u̧nä̧tä̧ kö̧.
Ja̧u̧nä̧mä̧ ppe'ocuächö mo̧ä̧huä̧mä̧ juiya'a. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧jä̧hua̧rö̧ a̧'u̧tä̧'chö̧tä̧ kö̧mä̧, yo̧ö̧nä̧tä̧
kö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ yo̧ö̧nä̧tä̧ cue'ächö. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ ö'äriyämä yo̧ö̧tä̧ ätodö icuinäcu ja̧'a̧ ö̧,
i'̧cho̧mȩ'iņä̧ jȩru̧pa̧.

Ttä̧'o̧tö̧rö̧'iņä̧, möäyotörö'inä, ppo̧'ä̧tö̧rö̧'iņä̧ amöcuädö huȩyu̧tu̧ hueinö huȩnȩ
12 Chi ̧ ̧mö̧ re ni'̧ä̧tö̧ jö̧nä̧ huotö, suronä jȩcu̧'huä̧'ij̧ä̧tu̧cu̧mä̧ Ja̧u̧ im̧iņä̧tä̧ unichi'äcuähuiyotö

päcuhui'inätucua'a ö ucuturu huȩyu̧tu̧ hue'ösä. 13 Ttä̧'o̧tö̧, ä̧cuo̧mȩnä̧tä̧ päi'önä
kiņö̧rö̧ cu̧huo̧juä̧chi'̧iņä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ ucuturu huȩyu̧tu̧ hue'ösä. Möäyotö, su̧ro̧pa̧rö̧mä̧
cujuruhuinätucua'a ö ucuturu huȩyu̧tu̧ hue'ösä. Ppo̧'ä̧tö̧, Cuä'o Diosrö cu̧huo̧juä̧chi'̧iņä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧
ucuturu huȩyu̧tu̧ hue'ösä. 14 Ttä̧'o̧tö̧, ä̧cuo̧mȩnä̧tä̧ päi'önä kiņö̧rö̧ cu̧huo̧juä̧chi'̧iņä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧
ucuturu huȩyu̧tu̧ hue'äjisä. Möäyotö, Dios iḩuȩnȩ Hua̧mä̧ ucutunätä icuicuä juiyönä ö̧ja̧'a̧ ö̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ su̧ro̧pa̧rö̧ cujuruhuinätucu o'ca'a cujuruhuätucua'a ö ucuturu huȩyu̧tu̧ hue'äjisä.

Pij̧ä̧ jähuämä beipächometä päi'a'a ö repecuhuätucuä' päinö huȩnȩ
15 Pij̧ä̧ jähuä'inä, pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧'iņä̧ repecuhuätucuä'. Ya̧tȩ, pij̧ä̧ jähuätä repe'ö ö̧jö̧ ö̧mä̧ Tä'o

Dios ö repeäcuähuämä jui'̧a̧. 16O'ca juiyönä pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧mä̧, depä ö pä̧huä̧ uhuähuä'inä,
ö'äriyänä topö pä̧huä̧ uhuähuä'inä, a̧mo̧nä̧tä̧ ucuotäcuäu ö̧ja̧ pä'ö amöcuädäcuähuä'inä

Tä'o Dios ömä pö ächocö. Ja̧u̧ juäimä pij̧ä̧ ö̧tä̧ pö ächö. 17 Pij̧ä̧mä̧ beipächometä päi'a'a. Pij̧ä̧nä̧
ka̧cu̧ u̧ pä̧huä̧ uhuähuä'inä beipächometä päi'a'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Diosrö pä̧huä̧ rö̧jö̧tä̧ jȩpö̧
kö̧mä̧ cädi'äcuähuä juiyönä 'cuäopönätä ö̧jä̧cua̧.

a2:3 Jesucristo hueinö huȩnȩmä̧ huȩyu̧cui'̧a̧'a̧ San Juan 6:29'inä, 13:34-35'inä, 1 Juan 3:23'inä.
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'Cucuecuä jö̧nä̧ Hua̧ ujutunätä ö̧ja̧'a̧ ö̧ yapare ji'ähuätö u̧huo̧juȩtö̧mä̧ tu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jäb̧
18 Chi ̧ ̧mö̧ re ni'̧ä̧tö̧ jö̧nä̧ huotö, Jitämä täcö röji pä̧nä̧tä̧ päi'a'ató. ―Cristo ö to'ijicu hua̧mä̧

u'u ächä̧cua̧do― pä'ö cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cu̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ täcö huäjunä pö ächinätö recuätö Cristo ö
to'ijicu huotömä. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ huo̧juä̧tö̧jä̧ ―röji pä̧nä̧ juoächa'ató― pä'ömä. 19 Jahuätömä
ujutu tö̧'quȩtȩ ö̧ 'quȩ'ip̧ä̧chiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutu isotö jö̧nä̧mä̧ huocotö pinätötó. Ujutu
isotö jö̧nä̧ ö̧jiņö̧ ö̧mä̧ ujutucutä jiņä̧ ka̧ja̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önämä ―ujutu isotömäcö
jiņa̧'a̧― pä'ö huäjunä u̧huo̧jua̧ pä'ömä, 'quȩ ȩcuä̧chiņo̧mȩ ö̧tä̧ topö huo̧juä̧huo̧tö̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucutumä Surojö Jui'̧a̧, 'cucuecuä jö̧nä̧ hua̧ ucuturu hueinäcuru cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ o'ca
juiyönätä huo̧juä̧tö̧jä̧. 21Ucutu iso päi'önä jö̧ jerupätörömä huȩyu̧tu̧ hue'ocö päjisä. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ iso päi'önä jö̧ huo̧juä̧tö̧rö̧tä̧ huȩyu̧tu̧ hue'äjisä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―Yapare jähuämä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ iso
päi'önä jö̧ jähuä ömä pö ächoca'a― pä'ö huo̧juä̧tö̧rö̧tä̧. 22 ¿Dijä̧ ö̧ yaparehua̧mä̧? ―Jesúsmä
Cristo jö̧nä̧ hua̧mä̧cö̧ ja̧'a̧― pä'ö ji'ähuä'chötä ya̧pa̧rȩhua̧mä̧. Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ Cristo ö to'ijicu jö̧nä̧
hua̧mä̧, Jä'o Diosrö'inä I ̧ ̧ Diosrö'inä ya̧'o̧cuä̧rö̧tä̧. 23O'ca toi'önä I ̧ ̧ Diosrö ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧mä̧, Jä'o
Diosrö'inä ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ I ̧ ̧ Diosrö ya̧'o̧cuä̧ro̧cö̧mä̧ Jä'o Diosrö'inä ku̧nä̧rö̧.

24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧tä̧ päi'önä kiņö̧ ucutu cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cuä̧cu̧mä̧ icuicuä juiyönä
ucutunä ö̧ja̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧ topäcuähuätucuirö. Ä̧cuo̧mȩnä̧ kiņö̧ icuicuä juiyönä ucutunä ö̧jö̧ ö̧mä̧
ucutu'inä pärocua'a ö icuicuä juiyönä cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧ I ̧ ̧ Diosnä'inä, Jä'o Diosnä'inä.c 25 Piy̧ȩtä̧ ja̧'a̧
ujuturu iya pä'ö ji'äu u̧ju̧niņö̧mä̧, i'conä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧. 26 Pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧tu̧ huedäjimä yapare
cuese yätucuatö pä'ö ji'ähuätörötä amöcuädö huȩyu̧tä̧jişä̧. 27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ 'cucuecuä jö̧nä̧
hua̧ Ja̧u̧ u̧ cuȩmiņä̧tu̧cuä̧cu̧mä̧, icuicuä juiyönä ucutunä ö̧ja̧'a̧ ö̧, ucuturu huo̧juȩta̧ja̧tö̧rö̧mä̧
recuä rö̧jo̧co̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ 'cucuecuä jö̧nä̧ hua̧tä̧ o'ca juiyönä ucuturu u̧huo̧juȩtä̧ra̧'a̧ ö̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ yapare jähuä jo̧ca̧'a̧ iso jö̧nä̧tä̧ Hua̧ ja̧'a̧ ö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧tä̧ ucuturu u̧huo̧juȩ ̧na̧'a̧ ö̧
icuicuä juiyönä Ja̧u̧nä̧tä̧ cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧.

Cristomä säruunä ij̧ȩcuä̧cho̧mȩnä̧ ujutu'inä särupotötä jö̧nä̧ ̧jȩcuä̧chä̧cuo̧tö̧jäḑ
28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitämä, chi ̧ ̧mö̧ re ni'̧ä̧tö̧ jö̧nä̧ huotö, icuicuä juiyönä Ja̧u̧nä̧tä̧ kä̧tu̧cui,̧

ij̧ȩcuä̧cho̧mȩnä̧ yetecuoca'atä tö̧jä̧cua̧'a̧nö̧, ichomenä dä'ä uhuähuä ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotötä
tö̧jö̧ juiyäcua'anö ä'ca jo̧mȩ ö̧mä̧. 29 Ja̧u̧mä̧ ―jueö jȩä̧cuä̧huä̧ Işa̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧ ja̧'a̧― pä'ö
cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önä jueönä jȩpä̧tö̧mä̧ ―Ja̧u̧ u̧tä̧ jareönä uhuäpächinätö ja̧'a̧― pä'ö
huo̧juä̧tö̧jä̧.

3 1 ¿Juiyodí ̧ rö̧ȩnä̧tä̧ repeö iyinä̧u̧jä̧ Tä'omä? ―Dios i ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotö― pä'ähuotö tö̧ja̧
pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧mä̧ ujuturumä jerupätö, Ja̧u̧ru̧'iņä̧ eruhuina'a ö.

2 Repedä̧u̧, jitämä Dios i ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotöjä ujutumä. ―Pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧tó―
pä'ömä huäjunämä ij̧ȩpo̧co̧u̧jä̧ jiņä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ij̧ȩcuä̧cho̧mȩnä̧tä̧ ―Chutä jö̧ ta̧'a̧nö̧ huotötä
tö̧jä̧cuo̧tö̧jä̧― pä'ömä huo̧juä̧tö̧jä̧, ―¿ja̧'hua̧nö̧di ̧ huä'ijö?― pä'ömä huäjunätä to̧tä̧cua̧ ja̧'a̧ ö̧.
3―Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧― pä'ö o'ca toi'önä a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ a̧'ä̧rä̧tö̧mä̧ päcuäi adihuä juäi ötä
adihuä ö̧ja̧ jö̧nä̧ juo'ächätö, chutä'inä päcuäi adihuä juäi ötä adihuä işa̧ ö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧.
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Ähue ä jähuäcu, Dios jähuäcu yoretö toäcuähuä huȩnȩ
4O'ca toi'önä suronätä jȩpä̧tö̧mä̧ Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧ jarodätö, suronä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ Hueähuä

Huȩnȩ jarodäcuähuätä ja̧'a̧ ö̧. 5―Ja̧u̧mä̧ suronä jȩtä̧'ij̧ö̧ si'epö icua pä'ö ij̧ȩcuä̧chiņö̧― pä'ömä
huo̧juä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧nä̧mä̧ surojömä juiya'a. 6O'ca toi'önä Ja̧u̧nä̧tä̧ icuicuä juiyönä
kä̧tö̧mä̧ suronämä jȩpo̧co̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä suronä jȩpä̧tö̧mä̧ topö'inä to ococu.
Huo̧ju̧'iņä̧ u̧huo̧juo̧co̧cu̧. 7 Chi ̧ ̧mö̧ re ni'̧ä̧tö̧ jö̧nä̧ huotö, ya̧tȩ'iņä̧ yapare jiähua'anämä
cuesetätucuä'. Jueönä jȩpö̧mä̧ jueö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧, Chutä jueönä jȩä̧cuä̧huä̧ Işa̧ ö̧jö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ suronä jȩpö̧mä̧ ähue ä ö uhuäpächinötä jö̧nä̧ hua̧, ähue ämä
ä̧cuo̧mȩnä̧tä̧ päi'önä suronätä jȩpä̧'ij̧ö̧ ja̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩiy̧ä̧cu̧ ij̧ȩcuä̧chiņö̧ Dios I ̧ ̧mä̧, ähue ä
jȩä̧'chä̧'ij̧ö̧ si'epö icua pä'ötä. 9O'ca toi'önä Dios ö uhuäpächinätömä suronämä jȩpo̧co̧tö̧,
a̧mö̧riy̧ä̧ jö̧nä̧ Hua̧mä̧ jahuätönätä icuicuä juiyönä ö̧ja̧'a̧ ö̧. Suronä jȩ a̧ pä'ömä jui'ätö, Dios ötä
uhuäpächinätö ja̧'a̧ ö̧.

10 Pa̧'a̧nö̧ jȩ o̧mȩ ö̧tä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧ ―jitömä Dios i ̧ ̧mö̧ huotö ja̧'a̧― pä'ö'inä ―jitömä ähue ä
i ̧ ̧mö̧ huotö ja̧'a̧― pä'ö'inä. O'ca toi'önä jueö jähuätä jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧ jȩpo̧co̧tö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ö̧jä̧hua̧rö̧ repe'ocotömä Dios i ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧mä̧ uhuäpächocotö pinätö̧, 11 piy̧ȩ huȩnȩtä̧ ja̧'a̧ ö̧

ä̧cuo̧mȩnä̧tä̧ päi'önä cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cu̧mä̧: ―Ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repe'äcuäu tö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'ötä,
12 Caín jiņö̧'a̧nö̧mä̧cö̧. Ja̧u̧mä̧ su̧ro̧pa̧ ö̧tä̧ uhuäpächinö pinö. Ö̧jä̧hua̧rö̧tä̧ cuä'ö icuinö. ¿Tta̧'a̧nö̧
jä̧cu̧ cuä'ö icuinäcu jä̧ ö̧? Pa̧'a̧nö̧ jä̧cu̧ cuä'ö icuinäcu: Ö̧jä̧hua̧mä̧ jueö jähuätä jȩa̧'a̧nä̧ chutämä
surojötä jȩpä̧'chiņö̧.

13 Chö̧jä̧hua̧tö̧, pij̧ä̧ ö̧ja̧ ucuturu a̧'u̧tu̧ u̧mä̧ ―¿Koromenä ja̧'a̧di ̧ juiyo?― pä'ömä
cuamöcuädätucuä'. 14Ujutumä tö̧jä̧hua̧tö̧ huotörö repetome ö ―Hua'are ö ki'̧ip̧ö̧, a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ra̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧―e pä'ö huo̧juä̧tö̧jä̧. Ö̧jä̧hua̧rö̧ repe'ocömä hua'arenätä kö̧. 15O'ca
toi'önä ö̧jä̧hua̧rö̧ a̧'u̧tä̧tö̧mä̧ cuä'ö icuähuä ö̧ja̧tä̧ jö̧nä̧ huotötó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―Cuä'ö icuähuä
işa̧nä̧mä̧, i'conä kä̧nö̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ icuicuä juiyönä ya̧tȩnä̧'iņä̧ ko̧ca̧'a̧― pä'ömä huo̧juä̧tö̧jä̧.

16 Repeäcuähuämä pa̧'a̧nö̧ jo̧mȩ ö̧tä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧: Ujuturutä ja'ate'ö a̧'cua̧rö̧ ö̧jö̧ iyähuinome ö
huo̧juä̧tö̧jä̧. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ ujutu'inä tö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ ja'ate'ö a̧'cua̧rö̧ tö̧jö̧ yähua pä'ötä ja̧'a̧tó.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ pij̧ä̧nä̧ kä̧nö̧ ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ u̧ju̧nä̧ra̧'a̧nä̧, ö̧jä̧hua̧rö̧ recuä rö̧jö̧mä̧
u̧huo̧jua̧'a̧nä̧, re ȩmä̧huip̧ö̧nö̧ toa pä'ömä chutätä amiso'qui 'qui'ädäcuäutó ¿Ja̧'hua̧nö̧ hua̧nä̧mä̧
Dios ö repeäcuähuä ka̧'a̧ tä̧ji?̧ 18 Chi ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotö, ̧huȩnȩnä̧ pätötämäcö, iso jö̧nä̧
jȩpö̧nö̧tä̧ repeta pä'ö ja̧'a̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ jȩto̧mȩnä̧tä̧ huo̧juä̧huä̧tö̧jä̧ ―iso päi'önä jö̧ i ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧
uhuäpächinätöjä― pä'ömä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧tä̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧mä̧ huȩnȩ juiyönä ta̧'cua̧ adiutä
ucuocuäcua'a. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ta̧'cua̧nä̧ to'ijicu jö̧ ucuocu u'inä, ta̧'cua̧nä̧ ucuocu juäi ö'inä
abonänö micuäunä päa pä'ö Hua̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä, ki'̧ip̧ö̧ juäi'inä juiyönä o'ca juiyönätä huo̧jua̧
ja̧'a̧ ö̧. 21 Repedä̧u̧, ta̧'cua̧nä̧mä̧ to'ijicu jö̧ ucuocuoca'a jö̧ ö̧mä̧ Dioscu todeunä kä̧cuä̧huä̧ ö̧mä̧
yetecuoca'a huȩnȩ juiyönätä kä̧tö̧jä̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ churutä jätepö juäimä o'ca juiyönätä
tȩmä̧cuo̧tö̧jä̧ Ja̧u̧ iyome ömä, hueipinö esetö, chutä ä'ca jo̧mȩ ö̧ adiumä jȩpö̧ tö̧ja̧'a̧ ö̧. 23 Piy̧ȩtä̧
ja̧'a̧ hueipinömä: I ̧ ̧ Jesucristo im̧iņä̧ ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧riy̧a̧rö̧ pä'ötä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
repetäcuähuiyarö pä'ötä, Chutä ujuturu hueinö ta̧'a̧nö̧tä̧. 24Hueipinö esetömä Ja̧u̧nä̧tä̧ icuicuä
juiyönä kö̧, pärocua'a ö'inä ja̧u̧nä̧tä̧ Ö̧ja̧'a̧nä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa̧'a̧nö̧ jo̧mȩ ö̧tä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧ ―icuicuä
juiyönätä ujutunä kö̧― pä'ömä, chutä ujuturu iyinäcu A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ ujutunätä ö̧jo̧mȩ ö̧.
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A̧'cua̧ isotö Dios ö todepätö'inä, todepocotö'inä ötö'cö cä'epö jiähuinö huȩnȩ

4 1 Repedä̧u̧, a̧'cua̧ isotö o'ca toi'önärömä cuesetätucuä'. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ a̧'cua̧ isotörömä
ka̧cuä̧mö̧ topätucui Dios ö todeunä kä̧tö̧ ja̧ pä'ö, ―Dios päji huȩnȩ ji'ähuätöjä― pä a'anä

yaparehuätömä recuätö ö̧ja̧'a̧ ö̧ pij̧ä̧nä̧mä̧. 2 Pa̧'a̧nö̧ jȩpö̧tä̧ cu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jä̧ Dios A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧
ja̧'a̧ pä'ömä: Tta̧'cua̧ isotö o'ca toi'önä ―Jesucristomä idepänätä̧ ichinö― pä'ö huäjunä
ji'ähuätömä Dios ö todeunä ka̧cuä̧tö̧. 3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧ isotö o'ca toi'önä ―Jesucristomä
idepänämä ichocö pinö― pä'ö ji'ähuätömä Dios ömä todeunä ko̧co̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ji'äumä
Cristo ö to'ijicu hua̧ a̧'cua̧ işa̧tó. Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ ―içhä̧cua̧― pä'ö ucutu cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cuä̧cu̧mä̧. Jitämä
täcö pij̧ä̧nä̧tä̧ kö̧tó. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chi ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotö, ucutumä Dios ötä uhuäpächinätö
jö̧nä̧ huotöjätó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätörömä juruhuinätötä jö̧nä̧ huotöjä, ucutunä kö̧mä̧ pij̧ä̧nä̧
kö̧ ö̧'iņä̧ abonänö Hua̧ ja̧'a̧ ö̧. 5 Jahuätömä pij̧ä̧ ö̧tä̧ todeunä ka̧cuä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pij̧ä̧
jähuätä ucuocuätö. Ja̧'hua̧nö̧ ucuocuä̧u̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧mä̧ ä̧ju̧cuä̧u̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutumä
Dios ö uhuäpächinätö jö̧nä̧ huotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Diosrö huo̧jua̧tä̧ ujuturu ä̧ju̧cu̧mä̧. Dios ö
uhuäpächocö pinömä tucuocumä ä̧ju̧cuo̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧mȩ ö̧tä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧ A̧'cua̧ru̧hua̧ iso
päi'önä jö̧ ö̧ to̧dȩpa̧rö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧ru̧hua̧ jäyä jö̧ ö̧ to̧dȩpa̧rö̧'iņä̧.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä repeäcuähuätä jö̧nä̧ Hua̧do
7 Repedä̧u̧, ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repe'äcuäutä tö̧ja̧ pä'ö ja̧'a̧, repeäcuähuämä Dios ötä todehua'a ö.

O'ca toi'önä repe'ätömä Dios ötä uhuäpächinätö jö̧nä̧ huotötó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Diosrömä huo̧juä̧tö̧.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ repe'ocömä Diosrömä jȩru̧pa̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä repeäcuähuätä Hua̧ ja̧'a̧ ö̧.
9 Pa̧'a̧nö̧ jȩpö̧tä̧ Dios ujuturu repeömä huäjunä ij̧ȩcuiņö̧. Diosmä I ̧ ̧ chu̧'ä̧cua̧rö̧ pij̧ä̧ra̧'a̧ hue'ö
icuinö Ja̧u̧nä̧tä̧ a̧'cua̧rö̧ tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö.f 10 Piy̧ȩtó repeäcuähuämä: Ä̧cuo̧mȩnä̧ ujutumä Diosrömä
repe'ocotö pinätö̧jä̧. Chutätä ujuturu repe'inömä. Ja̧'hua̧nö̧ ujuturu repea'a ö I ̧ ̧rö̧tä̧ hue'inö
suronä jȩtä̧'ij̧ö̧ huȩnȩmä̧ Ja̧u̧nä̧tä̧ siähuächä̧rö̧nä̧ ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö. 11 Repedä̧u̧, ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ Dios
ujuturu repeina'a ömä, ujutu'inä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repe'äcuäutä tö̧ja̧ pä'ö ja̧'a̧.

Dios ö repeäcuähuä ku̧nä̧rö̧mä̧ ö̧jä̧hua̧rö̧'iņä̧ repea pä'ötä ja̧'a̧do
12 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrömä yorö'isotä ya̧tȩ'iņä̧ topocö pinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧

repe'äcuäutä tö̧jö̧ ö̧mä̧, Diosmä icuicuä juiyönä ujutunätä kö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä repeömä jo̧mȩnö̧
adihuächönä juoächa'a ujutunätä. 13 Pa̧'a̧nö̧ jiņo̧mȩ ö̧tä̧ huo̧juä̧huä̧tö̧jä̧ ―Ja̧u̧nä̧tä̧ icuicuä
juiyönä kä̧tö̧jä̧― pä'ö'inä, pärocua'a ö ―Ja̧u̧'iņä̧ ujutunätä icuicuä juiyönä kö̧― pä'ö'inä, Chutä
A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ ujuturu iyinome ötä. 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujutumä topö'inä topinätöjä, to nömä ji'äu'inä
ji'ähuä'ijätöjä ―Jä'o Dios pij̧ä̧ ö̧ja̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä Işa̧ päi'iyarö pä'ö I ̧ ̧rö̧ hue'inö―
pä'ömä. 15―Jesúsmä Dios I ̧ ̧ ja̧'a̧― pä'ö o'ca toi'önä huäjunä ji'ähuätömä Diosmä icuicuä
juiyönä ö̧jä̧u̧ pärocua'a ö'inä Diosnätä kä̧tö̧. 16―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ujuturu repeömä― huo̧juä̧chi'̧ö̧
ese nätöjä ujutumä. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä repeäcuähuätä Hua̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ repeäcuähuänä
kö̧mä̧ Diosnätä kö̧. Pärocua'a ö'inä Diosmä ja̧u̧nä̧tä̧ kö̧.

17 Repeäcuähuämä pa̧'a̧nö̧ jä̧cua̧'a̧ ja̧'a̧ ö̧ jo̧mȩnö̧ adihuächönä juoächina'a ujutu
tö̧'quȩtȩ ö̧mä̧, micuähuächönä pä'ö icuähuä mo̧ro̧ yecuäcuähuä juiyönä tö̧jä̧cua̧'a̧ ja̧'a̧ ö̧.
Ja̧u̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧, ujutu'inä pij̧ä̧ ö̧mä̧ Ja̧u̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ huotöjä. 18 Repeäcuähuä ku̧nä̧rä̧tö̧nä̧mä̧
yecuäcuähuä juiya'a. Repeäcuähuä jo̧mȩnö̧ adihuächönä u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧mä̧ yecuäcuähuämä
u̧miçu̧ ya̧huo̧pä̧ra̧'a̧, ye'ecuätömä ä̧tȩcuä̧tä̧ ä'cuoyäcuähuätö ja̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ yȩ'ȩcua̧mä̧
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repeäcuähuä ö jo̧mȩnö̧ adihuächönä juoächiyococutó. 19Ujutumä Ja̧u̧ru̧mä̧ repe'ätöjä,
ä̧cuo̧mȩnä̧tä̧ päi'önä ujuturu repeina'a ö.

20 Ya̧tȩ, ö̧jä̧hua̧rö̧ a̧'u̧tu̧ kä̧nö̧ ―Ttömä Diosrö repe'ösä― päö ömä ja̧u̧mä̧ ya̧pa̧rȩhua̧tó. Huäjunä
toäcu ö̧jä̧hua̧rö̧ repe'ocömä ¿ a̧'a̧nö̧ repeäcua'a jä̧ ö̧ huäjunä toococu Ö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrömä?
21 Pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ ujuturu hueipinö ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧: ―Ö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö repe'ömä, ö̧jä̧hua̧rö̧'iņä̧ repea
pä'ötä ja̧'a̧― pä'ö hueipinö.

O'ca toi'önä Dios ö uhuäpächinätömä Cristonämä pij̧ä̧ jähuä ö juruhuinätötä ja̧'a̧

5 1―Dios huea päinäcumäg Jesústä ja̧'a̧― pä'ö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧, o'ca toi'önä Dios ötä
uhuäpächinätö jö̧nä̧ huotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ i ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ u'u ächi'önä jȩpiņö̧rö̧ o'ca toi'önä

repe'ätömä, u'u ächi'önä jȩiņä̧u̧ru̧'iņä̧ repe a pä'ö ja̧'a̧. 2―Dios i ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotörö
repe'ätöjä― pä'ö tu̧huo̧jua̧ pä'ömä, pa̧'a̧nö̧ jȩto̧mȩ ö̧ huo̧juä̧huä̧tö̧jä̧, Diosrö repetome ö'inä,
hueipinö jiņö̧'iņä̧ jȩto̧mȩ ö̧. 3Dios ö repeäcuähuämä piy̧ȩ ja̧'a̧, chutä hueipinö jiņö̧tä̧ jȩpö̧ tö̧ja̧
pä'ö ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧ hueipinö jiņö̧ jȩta̧ pä'ömä suronämä jö̧ juiyönätä 'quiyoca'a, 4 o'ca
toi'önä Dios ö uhuäpächinätömä pij̧ä̧ jähuä ömä juruhuätötä ja̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧ pij̧ä̧ jähuä ö
tujuruunä jä̧'ij̧ö̧mä̧, ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧tä̧ ja̧'a̧. 5 ¿Di jä̧ ö̧ pij̧ä̧ jähuä ö ju̧ru̧hua̧mä̧? ―Jesúsmä
Dios I ̧ ̧ ja̧'a̧― pä'ö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧tä̧.

6 Ja̧u̧ Jesucristomä ajiyanä'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuojanä'inä ichinö. Jiy̧ȩä̧cuȩ ajiyanätämä ichocö
pinö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ajiyanä'inä ja̧'a̧nä̧, ucuojanä'inä ichinö. A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ ja̧'a̧ ―iso päi'önä
ja̧'a̧― pä'ö ji'äumä, A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ iso päi'önä jö̧tä̧ Hua̧ ja̧'a̧ ö̧. 7Huämetucuä ja̧'a̧ mo̧ro̧jä̧ ö̧
―iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ö ji'ähuätömä: Jä'o'inä, Iḩuȩnȩtä̧ jö̧nä̧ Hua̧'iņä̧, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧. Jitö
huämetucuä huotömä, Ya̧tȩtä̧ jö̧nä̧ huotö. 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huämetucuä ja̧'a̧ pij̧ä̧ ö̧ ―iso päi'önä
ja̧'a̧― pä'ö ji'ähuätömä: A̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧, ajiya jö̧nä̧ Hua̧'iņä̧, ucuoja jö̧nä̧ Hua̧'iņä̧. Jahuätö
huä̧mȩtu̧cuä̧ huotömä, Ya̧tȩtä̧ jö̧nä̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ amöcuädätö.

Ttö̧ja̧ ji äu u'inä abonänö micuäumä Dios jiäutä
9―Iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ö, pij̧ä̧ ö̧ja̧tä̧ ji ähua'a teseta pä'ö jö̧ ö̧mä̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ―iso

päi'önä ja̧'a̧― pä'ö jiäutä, abonänö̧tä̧ tesetö'a̧nö̧ jö̧mä̧. ―Iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ö Dios jiähuinömä,h
I ̧ ̧ ötö'cötä ji'ähuinö. 10Dios I ̧ ̧rö̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧mä̧ ―iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ö jiäcuähuä Işa̧mä̧
a̧'cua̧ jacuä ö ucuocuäcu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧cö̧mä̧ ―Diosmä ya̧pa̧rȩhua̧―
jö̧nä̧tä̧ pä'ö, Dios chutä I ̧ ̧ ötö'cö ―iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ö jiähuinö esetoca'a ö. 11―Iso päi'önä
ja̧'a̧― pä'ö jiähuinömä piy̧ȩ ja̧'a̧: I'conä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä iyinä̧u̧jä̧. Ja̧u̧ i'conä
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ I ̧ ̧nä̧tä̧ ka̧cu̧. 12Dios I ̧ ̧rö̧ ku̧nä̧rö̧mä̧, i'conä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ku̧nä̧rö̧. Dios
I ̧ ̧rö̧ ku̧nä̧ro̧cö̧mä̧, i'conä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ jui'̧a̧. 13 Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ huȩyu̧tä̧jişä̧ ucutu Dios
I ̧ ̧ im̧iņä̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧, i'conä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ö,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ juhua'a yabocutä Dios I ̧ ̧ im̧iņä̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.

14―Tihueyecuiyäcuotöjä― pä'ö tu̧huo̧jua̧ pä'ömä, piy̧ȩ ja̧'a̧tó: ―Ja̧u̧ u̧ todeunä tö̧ja̧'a̧ ö̧
yecuäcuähuä juiyönä kä̧nö̧, o'ca juiyönä churutä pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ jätepömä ä̧ju̧cu̧― pä'ö.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ―ujuturu ä̧ju̧cu̧― pä'ö tu̧huo̧jua̧'a̧ ö̧, ―o'ca juiyönä jätepömä tȩmä̧cua̧'a̧tä̧ ja̧'a̧―
pä'ö huo̧juä̧tö̧jä̧.

g5:1―el Cristo― pä'ömä ―Dios huea päinä̧cu̧― pä'ö pähuädo.
h5:9Mateo 3:17; 17:5'inä, 2 Pedro 1:17'inä topi
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Suronä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ hua'arenä pätetö'inä, pätetocö'inä ka̧'a̧do
16 Cuij̧ä̧hua̧ suronä jȩö̧ tocu'huätucu, hua'arenä pätetö ku̧no̧cö̧ juäi jö̧ ö̧mä̧, Diosrötä

jäcuepätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jäcuepätucuäcu a̧'cua̧ri'̧ö̧nä̧ Diostä ppä̧dä̧cua̧.i Hua'arenä pätetö
ku̧no̧cö̧ juäitä pä'ösä. Suronä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧, hua'arenä pätetö ku̧nä̧huä̧'iņä̧ ka̧'a̧.j Ja̧'hua̧nö̧ jö̧
Diosrö jäcuepätucua pä'ömä pä'ocösä. 17O'ca juiyö jueö jähuä jo̧cö̧mä̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧tä̧ jö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ hua'arenä pätetocö'inä ka̧'a̧tó.

Iso jö̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧rö̧tä̧ tu̧huo̧juä̧chi'̧iņö̧ jiähuinö huȩnȩ
18―O'ca toi'önä Dios ö uhuäpächinätömä suronämä jȩpo̧co̧tö̧―k pä'ömä huo̧juä̧tö̧jä̧.

Ttu'u ächi'önä Dios jȩiņä̧u̧mä̧, a̧huä̧rä̧u̧ ja̧'a̧ ö̧ su̧ro̧pa̧mä̧ mȩo̧co̧u̧. 19―Ujutumä Dios ö
uhuäpächinätö jö̧nä̧ huotöjä― pä'ömä huo̧juä̧huä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―pij̧ä̧ ö̧ja̧tä̧ huotömä o'ca
toi'önä, su̧ro̧pa̧ hueötä jȩ o̧'ä̧rö̧nä̧ huotö― pä'ö'inä huo̧juä̧tö̧jä̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ―Dios
I ̧ ̧mä̧ ichinö. Tu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ jȩiņä̧u̧jä̧, iso päi'önä jö̧nä̧ Hua̧rö̧ tu̧huo̧juiy̧a̧rö̧ pä'ö. Ja̧u̧ iso
päi'önä jö̧nä̧ Hua̧nä̧tä̧ kä̧tö̧jä̧, I ̧ ̧ Jesucristonätä. Ja̧u̧tä̧tä̧ ja̧'a̧ iso jö̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä, i'conä
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ jö̧nä̧ Hua̧mä̧― pä'ömä huo̧juä̧tö̧jä̧. 21 Chi ̧ ̧mö̧ re ni'̧ä̧tö̧ jö̧nä̧ huotö, amonätä̧
ö̧ä̧nä̧huo̧tö̧ jö̧nä̧ huotö ömä u̧huȩcuä̧nä̧ a̧'ä̧rä̧cuä̧u̧ kä̧tu̧cui.̧ Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

i5:16 Jacobo 5:15 topi
j5:16 Hechos 5:1-11'inä, 1 Cor 11:30'inä topi
k5:18―Dios ö uhuäpächinätömä― Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧ jareönä uhuäpächinätörö päa'a.
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