
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Jesucristo idepä ö ö̧jä̧hua̧ Judas iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩdo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

JUDAS
Huȩyu̧ ̧nö̧: Judas Adi nö a̧'ȩ: 68 D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩ huȩyu̧ ̧nö̧do Judas, Jacobo jö̧ ta̧'a̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo ja̧ju̧ u̧ ka̧ra̧ ö̧jä̧hua̧ pinödo.

Mateo 13:55'inä, Marcos 6:3'inä topi.

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

Jesucristonätä 'quiyönä a̧'ä̧rä̧cuä̧huo̧tö̧ jö̧nä̧ huotörö huȩyu̧tu̧ hueinö huȩnȩ

1 1 Ttö Judas, Jacobo ö̧jä̧hua̧mä̧,a Jesucristo hueö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧sä̧. Ucutu ä̧tȩpö̧'iņä̧ ä̧tȩpiņä̧u̧
jö̧nä̧ huotörö, Tä'o Diosnä surojö ö 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧ jö̧nä̧ huotörö, Jesucristonätä

'quiyönä a̧'ä̧rä̧cuä̧huo̧tö̧ jö̧nä̧ huotörö huȩyu̧tu̧ hue'ösä. 2 Re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuä'inä, huȩnȩ
juiyönä kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, repe'äcuäu kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ucutunämä rö̧ȩnä̧tä̧ rö̧'ä̧chö̧ kiy̧a̧ ö̧ pä'ösä.

Mippoönä ppädäcuähuä huȩnȩ suro juo'epätö ö u̧'huȩpä̧rä̧cuä̧u̧nu̧
ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö huȩnȩ 'qui'epönö ucuocuinö huȩnȩ

3 Chö̧jä̧hua̧tö̧ re ni'̧ä̧tö̧, ucutu'inä, ö'inä yoräteunätä tö̧jip̧iņö̧ ötö'cö ji'äunu chiḩuȩyu̧ta̧
pä'ömä rö̧ȩnä̧tä̧ to̧ppo̧ rö̧ja̧'a̧nä̧, ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ, ya'utecutä Dios ö adihuä
ö̧ja̧rö̧ iyö ku̧nä̧huä̧ jiņö̧ huȩnȩ, to'ijicu pä'ä'chätö u̧huo̧huȩta̧'a̧nä̧mä̧ ja̧'a̧tä̧ toäcuähuä juiyönä

cujuruhuiyätucua ö pä'ö, huȩnȩ 'qui'epönö huȩyu̧tu̧ huedätucuacu pä'ötä recuä rö̧jä̧chi'̧a̧'a̧tó.
4 Ja̧'hua̧nö̧ päda'amä, korotö pönämä yä̧huä̧iņä̧tä̧ do ächina'a jiy̧ä̧cu̧ pä'ösä. Jahuätömä―pa̧'a̧nö̧
jö̧nä̧ huȩnȩ huotö ja̧'a̧― pä'ö, pä'äjitä päi'önä pätetö ku̧nä̧huo̧tö̧ pinätö̧, Diosrö ucuotäcuähuä'inä
jui'ätö. Dios mippoönä ppädäcuähuä huȩnȩmä̧ abora̧'a̧ 'cuäoi'önä ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧
pärotä'chätö. Chu̧'ä̧cua̧ o'ca juiyönä Ru̧hua̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ jö̧nä̧ hua̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristorömä
ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧.

Korotö jarodinätö ötö'cö cä'epö u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ
5 Cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ cuamöcuädi'ätucunä pä'ösätó. Tu̧ru̧hua̧mä̧ umöhuäyotö
ö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädö Egipto rȩjȩ ö̧ rä'epö icuinö o'ca'amä, a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧ pinätörömä

be'epäjipö icuinötó. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ umöhuäyotö isoppa huotö hue'ähuotö'inä, kada'ca ö päi'önä
uruhuo a̧ ä̧rä̧cuä̧huo̧ca̧'a̧tä̧, jiņä̧ iso päi'önä ö̧ja̧ pä'ö ö'ätecuächinome icuipinätörömä,

yo̧ö̧ huȩä̧ro̧mȩ jacuätä beipächocö juäi ö cärenä ö̧'ö̧nä̧ ö́ nä̧u̧tó, jiņä̧ isocu jueipä mo̧ro̧
micuähuächönä pä'ö içuä̧cuȩ mo̧ro̧ pätecuächome jubö päi'önä, 7 Sodoma ö̧ja̧rö̧'iņä̧, Gomorra
ö̧ja̧rö̧'iņä̧, ju̧huȩnȩ tö'cönänö jö̧ o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ jiņö̧'a̧nö̧tä̧. Jahuätö'inä yoräteunätä,
ö̧jo̧ca̧'a̧ra̧'a̧ mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ abora̧'a̧ 'cuä'oi'ö jȩpä̧'chö̧, jȩ a̧ pä'ö hueähui'ocö jiņö̧ra̧'a̧tä̧

'chä̧nö̧ cuinö micuähuächönämä, ocurä beipocarä ö usurä ȩmä̧huä̧'chö̧tä̧ kä̧tö̧tó ij̧ȩcuä̧
päi'önämä.

a1:1 Jesucristo idepä ö ö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧mä̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ huotö jiņa̧'a̧do. Jacobo'inä, José'inä, Simón'inä, Judas'inä.
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Jäyä huȩnȩ huo̧juȩtä̧'chä̧tö̧ ö̧ u̧huȩcuä̧nä̧ ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ
8 Jahuätö jö̧ ta̧'a̧nö̧ jitö päjätömä u̧'cuo̧ ̧ ji'ähuä'chätömä depänä suronä jȩpä̧cuä̧huä̧'chö̧

surojuo'ecuätö, jȩ a̧ pä'ö hueähuä'inä ucuotocotö, ya̧nä̧ ö̧ uruhuo ku̧nä̧rä̧tö̧ jö̧nä̧ huotörö'inä
suronätä pä'ä'chätö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ arcángel Miguelmä Dios umöhuäyotö isoppa huotö ö
jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧, Moisés o'co jähuä ötö'cö ähue äcu pä'ä'chäcuäu kä̧nö̧mä̧,
micuähuächönä pä'ö icu'a̧nö̧ päi'a'anä pärocua'a ömä suronä pää'choca'atä ―Chu̧ru̧hua̧tä̧
ucuru ro̧ȩcuä̧nä̧ pä̧cua̧mä̧― jö̧nä̧tä̧ päinä̧cu̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitö päjätömä eruu juäi ötö'cömä
suronätä pä'ä'chätö. Ja̧'hua̧nö̧ pä ä'cha'anä u̧huo̧ju̧mä̧ de'a isotö amöcuädäcuähuä jui'ätö
jö̧ ta̧'a̧nö̧ u̧huo̧ju̧ juäinätä surojuo'ecuä'chätö. 11 ¡Ja . Jitö päjätöhué! Caína amöcuädinome
päte'ötä 'chä̧nö̧ icuinätöhué. Balaamb jäyä jȩiņö̧ ta̧'a̧nö̧ jitörötä adihuatö pä'ötä, jäyä jȩ ä̧'cha̧
pä'ö iyähuopo'ö icuinätöhué. Corémäc jarodö to'ijicu pä'ä'chäji'ca̧ toe'inö'a̧nö̧ to e'a pä'ötä
kä̧tö̧hué.

12 Jahuätö päjätömä, eseäcuähuä pä'cäri jȩcu̧'huä̧'ij̧ä̧tu̧cuo̧mȩ ö̧ huä̧mȩnä̧mä̧ uhuähuoca'a
inähuä jacuotonä pä̧huä́ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huotö. Ucutucu jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ ye ecuoca'atä cuätömä,
jitörötä adihua pä'ötä jȩpä̧'chä̧tö̧hué. Jahuätömä ajiya'inä ichoca'ara̧'a̧tä̧ pocu'inä yocu'inä
cueädoppa jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huotötó. Dauhuiyä u̧huä̧ju̧ huȩjö̧ pä̧nä̧ huȩjo̧cö̧ oi jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huotötó.
Todärenä hua'ö icuinö oimä, ujucäcä o'ca juiyönätä que'opö icuähuä oi jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ huotötó.
13Dubora rö̧ora ö ajiya ra̧huȩjö̧nä̧ ppau obi ö eyu'cua jö̧ oppa räopa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ dä̧'ä̧ rö̧jö̧nä̧
jȩä̧cuä̧huä̧tä̧ jȩpä̧'chä̧tö̧tó. Jahuätömä siŗi'̧cö̧ re'tehuächätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ huotömä,
̧rȩbȩhuä̧cuo̧mȩmä̧ beipächocometä pätetö ku̧nä̧huiy̧o̧tö̧tó, yo̧'cu̧ jö̧nä̧ yo̧o̧mȩtä̧. 14 Jahuätö

päjätö ötö'cömä, koronö jä̧cuȩ Dios päji huȩnȩ Enoc'inä ji'ähuinö,b Adán ö̧jiņo̧mȩ ö̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧
ta̧ju̧nu̧ jö̧nä̧ hua̧ Enocmä.d ―Tu̧ru̧hua̧mä̧ pa̧ja̧cuo̧mȩ juiyönä recuätö chutä ö adihuätöcu
ichäcua'atä ja̧'a̧tó. 15O'ca toi'önä̧rö̧ micuähuächönä pä'ö icua pä'ö içhä̧cua̧. Diosrö ucuotäcuähuä
jui'ätö o'ca juiyönä suronä jȩ ä̧'chiņö̧ micuä Diosrö ucuotäcuähuä juiyönä jȩ ä̧'chiņö̧'iņä̧
ja̧'a̧nä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ Dios ötö'cö to'ijicu ucuotäcuähuä juiyönä pä ä'chinö
micuämä, micuähuächönä pä'ö icua pä'ö içhä̧cua̧― pä'inö.

16 Jahuätö päjätömä ― öhué― pä'ö ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ suronä ucuocuä'chö, a̧mo̧nä̧ huȩnȩtä̧rö̧
Diosrömä suronätä ucuocuä'chätö. Jitötä öjö'cö juäinätä 'chä̧nö̧ icuätö. Ji'äu kä̧nö̧mä̧ úcuo jähuä
huo̧juȩcu̧nä̧ ucuocua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ a̧mo̧nä̧ ucuotäcuäu ucuocuä'chätö, ö̧ja̧mä̧ kö'cächi'önö
ä̧ju̧cuo̧mȩ ö̧ jitörötä recuä rö̧jö̧ yatö pä'ö. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧ re ni'̧ä̧tö̧, ucutumä

Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo hueipinä̧u̧ pä'äjitä päi'önä ji ähuinö huȩnȩmä̧ amöcuä̧rä̧tu̧cuij̧ó. 18 Jahuätömä
pa̧'a̧nö̧ pä'inätö: ―Röji pä̧nä̧mä̧ ya̧huä̧huä̧'chä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ Diosrö ucuotäcuähuä juiyönä jitötä
öjö'come päte'ötä 'chä̧nö̧ icuätömä ö̧jä̧cuo̧tö̧tó― pä'inätö. 19 Ja̧'hua̧nö̧ huotömä pa̧nä̧ jähuä

amöcuädäcuähuänätä kä̧tö̧. Ttö̧ja̧ esecuome ömä 'quȩ'ȩpä̧'chö̧tä̧ 'quȩ'ȩpä̧'chö̧ icuätö. Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ to'ätö.

Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧ huotörö huȩnȩ 'qui'epö ucuocuinö huȩnȩ
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧ re ni'̧ä̧tö̧, ucutumä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ Diosrö ucuocu

kä̧nö̧, surojömä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ juiyönä cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧ 'quiyönä 'qui'epö rötähuome
huäme ö 'quiyönä adicuode jä̧'iņö̧'a̧nö̧ juocuhuächätucunä, 21Dios ö repeäcuähuänä kä̧nö̧tä̧
a̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cui.̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo ö re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuämä ä'canä jä̧iţä̧ a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧
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a̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cui ̧ kä̧cuä̧huä̧ i'cora̧'a̧ päcuhui'ätucuome jubö. 22 Korotö pö̧nä̧, huäjunä
u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧rö̧mä̧ re ȩmä̧huip̧ä̧tu̧cui.̧ 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö pönärömä ocurä ö
ö̧jip̧ö̧nä̧ 'tö̧'ȩpo̧'ö̧ ̧hua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ppä'ädätucui. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö pönärömä ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧

jitötä depä jähuä ö idicunä 'cucuächi'inäta̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ kö'cächi'äcuähuä'inä juiyönä
ye'ecunu u̧huȩcuä̧nä̧ jȩpö̧ kä̧nö̧ re rö̧jö̧nä̧ topätucuitö.

Cä'ädö kä̧nö̧ U̧ru̧hua̧rö̧ úcuo teähuinö huȩnȩ
24Mo̧cu̧huä̧chä̧tu̧cu̧ juiyönä a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ Ju̧ru̧hua̧mä̧, chutä säruunä öadihuä ko̧mȩ ä'ca

jo̧mȩ ö̧ idicuächocotötä jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧mä̧dä̧tu̧cu̧nä̧ päi'önä, rö̧ȩnä̧tä̧ eseu kä̧nö̧ ij̧ȩpä̧cua̧mä̧,
25 Chu̧'ä̧cua̧tä̧ huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧mä̧, tö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä Işa̧mä̧, úcuo te ähuäcu jö̧nä̧
hua̧tä̧, o'ca juiyönä Hueähuä Ru̧hua̧ jö̧nä̧ pä̧'ä̧hua̧tä̧, o'ca juiyönä Ju̧ru̧hua̧ jö̧nä̧ pä̧'ä̧hua̧tä̧, o'ca
toi'önä uruhuo ku̧nä̧rä̧tö̧ u̧huä̧mȩnä̧ Hueähuä Ru̧hua̧tä̧, jitä'inä ja̧'a̧nä̧, yodoji'inä cädi'äcuähuä
juiyönä 'cuäopönätä ö̧ja̧já̧. Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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