
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧nä̧ Juanrö huäjuätö icuähuina'ado.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

APOCALIPSIS
Huȩyu̧ ̧nö̧: Juan Adi nö a̧'ȩ: 95 D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩ'iņä̧ huȩyu̧ ̧nö̧do Juan, Zebedeo i ̧ ̧mä̧. Ja̧u̧'iņä̧ jiņa̧'a̧ ka̧ra̧ Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö

işa̧mä̧. Idepä ö uböomä Jacobo jiņa̧'a̧do. Po̧iŗö̧tä̧ huoähuä işa̧ jö̧nä̧ aditä'ijome ömä Tu̧ru̧hua̧
huoinäcu pinödo. Mateo 4:21-22 topi. Juanmä Jerusalén ötahuiyä ö Cristonä pä'i'inätö ö ka̧ra̧
juȩ'ip̧a̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ hua̧ jiņa̧'a̧do. Gálatas 2:9 topi. Piy̧ȩ huȩnȩ'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, San Juan'inä, 1 Juan'inä, 2
Juan'inä, 3 Juan'inä, huȩyu̧ ̧nö̧do bö̧o̧ işa̧ kä̧nö̧.
Apocalipsis pä'ömä griego ̧huȩnȩnä̧ ―apokalupsis― pä'ö pähuädo. Säbärärimä

―transliteración― pä ö jö̧nä̧tä̧ o'inätö griego ̧huȩnȩtä̧ ja̧'a̧nä̧ jitötä o ö huȩnȩnä̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ ―apocalipsis― jö̧nä̧ pä'ätö, griegos ̧huȩnȩtä̧ ja̧'a̧nä̧. ―Apocalipsis― pä'ömä, ―yä̧huä̧iņä̧
jä̧'ij̧ö̧ huäjuätö icu ij̧ȩpö̧― pä'ö pähuä. Juanmä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ ȩmip̧iņä̧cu̧ pinödo röji pänä
'cuäopä̧cuȩ toa pä'ö. Apocalipsis 1:10 topi. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pojänä huȩyu̧cui'̧iņö̧ huȩnȩmä̧, yodoji
'cuäopä̧cuȩ huȩnȩ topö huȩyu̧ ̧nö̧do Juanmä.

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

1 1 Piy̧ȩ huäjuätö icuähuämä, Jesucristonätä ka̧cuiņö̧. Jesucristotä u̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö hue'inödo
Diosmä juhua'a yabonö chutä hueö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ ij̧ȩpiy̧a̧rö̧ pä'ö, recuoca'atä o'ca'a

'cuä̧o̧pä̧cuȩ ötö'cö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chutä huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧rö̧ hue'inö koro juäi ij̧ȩcuä̧nä̧tä̧
huäjunä ij̧ȩpiy̧a̧rö̧ pä'ö chutä hueö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ Juanrö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Juanmä Dios
iḩuȩnȩ'iņä̧, Jesucristo jiähuinö'inä, o'ca juiyönätä chutä toinömä, iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö ji'ähuinö.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ piy̧ȩ Dios iḩuȩnȩ päi'önä chiḩuȩyu̧tu̧ ucuocumä eseunu ö̧jä̧cua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ä̧ju̧cu̧, huȩyu̧cuä̧ päö ta̧'a̧nö̧ jȩpä̧tö̧'iņä̧ eseunu ö̧jä̧cuo̧tö̧, pätecuächäcuomemä tö'cö ja̧'a̧ ö̧.

O'ca toi'önä úcuo te äu'a̧nö̧ hua̧mä̧ Jesucristotä ja̧'a̧do
4 Ttö Juanmä huȩyu̧tu̧ hue'ösä ucutu, Asia rȩjȩ ö̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧, ko̧ro̧mö̧ ö̧

todärenö jo̧mȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧. Mippoönä ppädäcuähuä'inä, a̧'cua̧ pö̧nö̧ kä̧cuä̧huä̧'iņä̧
iyätucuacuja ihueye 'cuäopönätä kö̧mä̧, kiņö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, içhä̧cua̧'iņä̧ Hua̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ u̧tä̧
todepotö isoppa huotö, ruhuo ideäcänä ö̧'o̧mȩ ä'ca ka̧cuä̧tö̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö'inä
yätucuacuja. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesucristo'inä iyätucuacuja. Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ toinö iso jö̧nä̧ jiäcuähuä

işa̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧ hua̧mä̧. Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ ä'canä ru̧hua̧ päi'önä hua'are ö ä̧cuo̧mȩnä̧
o'ächinömä. Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ pij̧ä̧ ö̧ hueähuä ruhuotö ö'inä abonänö hue'ömä Ja̧u̧tä̧

ja̧'a̧. Ja̧u̧mä̧ ujuturu repe'ö, chutä ucuojanä surojö tu̧ju̧nä̧rö̧ töcö icuinä̧u̧jä̧. 6 Ja̧u̧mä̧ hueähuä
ruhuotö'inä pä 'önä, Jä'o Dios umöhuäyotö sacerdotesa huotö'inä pä 'önä hue'ö u̧ju̧niņä̧u̧jä̧.
Jä'o'inä ja̧'a̧nä̧ Ö̧ä̧nä̧hua̧'iņä̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesucristorömä beipome'inä juiyönä úcuo
te äu'a̧nö̧ hua̧ 'cuäopönätä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ isocu Ru̧hua̧ jö̧nä̧ hue'ö ö̧jä̧cua̧ 'cuäopönätä.
Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

7 ¡Topätucuihuä! ¡Jesucristomä, ajiya isoppanä ichö! Ja̧'hua̧nö̧ ichörömä o'catoi'önätä
huo̧juä̧chi'̧ö̧nö̧ to äcuotö. Churutä pȩ'o̧piņä̧tö̧'iņä̧ to äcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ̧rȩjä̧nä̧tä̧ ka̧cuä̧'ij̧ä̧tö̧,
a1:6 Sacerdotes pähuämä Dios ö'inä, ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ kä'co päte'ö adicuä ö̧ja̧ pä'ö pähuä.
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o'ca toi'önä jitötä isotöcutä ka̧cuä̧tö̧mä̧ Ja̧u̧ru̧ topö amöcanä 'ta'tapäcuäu ajuähuäcuotö.
Piy̧ȩmä̧ iso päi'önätä pätecuächäcua'a. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

8―Ttömä Alfa'inä, Omega'inäb Hua̧sä̧. Ä̧cuo̧mȩnä̧ kä̧mä̧do̧mȩ'iņä̧, röji beipome'inä Hua̧sä̧.
Ihueye 'cuäopönätä kö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, kiņö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, içhä̧cua̧'iņä̧ Hua̧mä̧ o'ca juiyönä Ru̧hua̧mä̧
Ttötäsä― pä'ö Tu̧ru̧hua̧mä̧.

Cristo beipocö öadihuänä kä̧nö̧ Juanrö ij̧ȩcuiņö̧ huȩnȩ
9 Ttö Juanmä ucutu cuij̧ä̧hua̧tu̧cu̧tä̧ hua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ömä ucutu jö̧ ta̧'a̧nö̧ Jesucristocu jiņä̧

jiy̧ȩtȩ kä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧ usurä ȩmä̧u̧sä̧. Jesucristo huea'anä kä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧, a̧mi ̧ 'qui'ächi'ö
kä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧ to̧dȩpa̧sä̧ ucutu jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧. Ttömä Dios iḩuȩnȩ'iņä̧, Jesucristo jiähuinö'inä
jidähua'a ö ―patmos kä'co işä̧sa̧― pä̧ ä̧sa̧nä̧ pä'i'inösä. 10 Ja̧'hua̧nö̧ pädi'omenä ya̧nä̧
cha̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧ u̧mo̧ro̧nä̧tä̧ pä'i'inösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ chabo ja̧'a̧cu̧ u̧, trompeta
iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧'a̧nö̧, Ya̧tȩ iḩuȩnȩ rä̧mip̧a̧'a̧ ä̧ju̧cuiņö̧sä̧. 11―Ttömä Alfa'inä, Omega'inä
Hua̧sä̧. Ä'canä'inä röjinä'inä Hua̧sä̧. Tocu'umä cuyärunä huȩyu̧ ̧'ip̧ö̧, Asia rȩjȩ ö̧ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧,
ko̧ro̧mö̧ ö̧ todärenö jo̧mȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ hue'i, Efesora̧'a̧'iņä̧, Esmirnara̧'a̧'iņä̧, Pérgamora̧'a̧'iņä̧,
Tia rara̧'a̧'iņä̧, Sardisra̧'a̧'iņä̧, Filadelfiara̧'a̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Laodiceara̧'a̧'iņä̧ jö̧nä̧― päinäcusä.

12 Ja̧'hua̧nö̧ örö ucuocumä ¿di ja̧? pä'ö chu̧huo̧jua̧ pä'ö kärächi'ö tochomenä lámpara
ku̧nä̧huä̧cä ko̧ro̧mö̧ ö̧ tocärenö, oro ö adicuä ocä topinösä. 13 Ja̧u̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ tocärenö lámpara
ku̧nä̧huä̧ ocä 'quȩtȩmä̧ Ya̧tȩ ö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö a̧'cua̧rö̧nä̧ Hua̧ ö̧ja̧'a̧ topinösä. Ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧mä̧
ö̧jä̧piy̧ä̧ra̧'a̧ päi'önä jä̧ta̧ 'ca̧tä̧huiņö̧. Amöcanämä äcä isäya, oro ö adicuäya riņä̧cu̧. 14U'inä ja̧'a̧nä̧
uhuo'che'inä jö̧nä̧mä̧ ohueja uhuo'che ta̧'a̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, ajiya ido'qui işa̧ppȩ ta̧'a̧nö̧'iņä̧ te'inö.
Ö'äriyämä ocuma a̧'cua̧rö̧nä̧ huinö. 15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧jä̧piy̧ä̧mä̧ bronce säruhuächi'önä säyutu
icuähuä a̧'cua̧rö̧nä̧, ocuränä ȩ o̧mȩnä̧ kä̧dȩpa̧ji'̧a̧nö̧ kä̧dȩpö̧nä̧ särupinö. Iḩuȩnȩmä̧ idä oyä
pä̧içu̧nä̧ ucuocua'a a̧'cua̧rö̧nä̧ ucuocuinö. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧mö̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧mö̧nä̧mä̧ siŗi'̧cö̧
ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörö 'chu̧'huä̧rö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ä ömä curä'chu, pätecu so̧ä̧'chu räopäcu.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö'ämä mo̧ro̧ kä̧hua̧ o'ca juiyönä ujurunä kä̧dȩpa̧ji'̧a̧nö̧ kä̧dȩpa̧.

17 Ja̧'hua̧nö̧ hua̧rö̧ topömä ö̧jä̧pö̧ kada'ca 'corupä'i'ätö a̧'cua̧rö̧nä̧ diyapächi'ö mo̧'ä̧miņö̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ u̧mö̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧ kä̧nö̧ päinäcusä ―Yecuhuä'. Ttömä ä'canä'inä,
röjinä'inä hua̧sä̧. 18 A̧'cua̧rä̧cuä̧huä̧ Işa̧mä̧ ötäsä. ¡Topihuä! ömä 'corupädi'ina'anä jitämä
cädi'äcuähuä juiyönä 'cuäopönätä a̧'cua̧rö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ömä hua'inätö
ö̧jo̧cuo̧mȩ'iņä̧, hua'are'inä bahuecuä llaves ku̧nä̧rö̧sä̧. 19 Tocu'huäjimä huȩyu̧ ̧. Däje ja̧ pä'ö'inä,

ja̧'hua̧ta̧nö̧ jitä 'cuä̧o̧pä̧cuȩ'iņä̧ huȩyu̧ ̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chu̧mö̧ chu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧mö̧ ö̧ siŗi'̧cö̧
ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörö tocu'huäji'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ lámpara ku̧nä̧huä̧cä ko̧ro̧mö̧ ö̧ tocärenö
oro ö adicuä ocä tocu'huäji'inä yä̧huä̧iņä̧ amöcuädö ku̧nä̧huä̧mä̧ cu̧huo̧juip̧ö̧nä̧ jidähuäcujä.
Siŗi'̧cö̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotömä jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ todärenö jo̧mȩnä̧
ka̧cuä̧tö̧ ö̧ hue'ähuotö isoppa huotö ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ lámpara ku̧nä̧huä̧cä ko̧ro̧mö̧ ö̧ tocärenö
oro ö adicuä ocä tocu'huäjimä, ko̧ro̧mö̧ ö̧ todärenö jo̧mȩnä̧ ö̧ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ja̧'a̧.

Efeso ötahuiyä ö ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hueiyarö pä'ö hueinö huȩnȩ

2 1 Efeso ötahuiyä ö jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ö̧ ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧rö̧ pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧tu̧ hue'i.
Chu̧mö̧ chu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧mö̧nä̧ siŗi'̧cö̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörö 'chu̧'huä̧rö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧

lámpara ku̧nä̧huä̧ ocä 'quȩtȩnä̧ cue'ächömä pa̧'a̧nö̧ pä'ösä: 2 Jȩcu̧'u̧mä̧ huo̧jua̧sä̧. Juruhuächi'ö
cua̧diţä̧ra̧'a̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuami 'qui'ächi'ö a̧cu̧huä̧ra̧'a̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö suronä
b1:8 Alpha pähuämä Griego ̧huȩnȩ ö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ letra ―A― pähuä ja̧'a̧. Omega pä'ömä jiņä̧ jahuätö ̧huȩnȩ ö̧tä̧
röji beipome cä'ädö kä̧nö̧ ―Z― pähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
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jȩ ä̧'cha̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧ tocu'huoca'a'inä huo̧jua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö Jesús hue'ähuotö jo̧ca̧'a̧nä̧
“hue'ähuotöjä” pä'ätörö ka̧cuä̧mö̧ tocu'huomenä yaparehuätö pä'ö adiunä cu̧huo̧juip̧iņä̧u̧.
3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucumä recuo cuami 'qui'ächi'öjä. Usurä cuȩmä̧hua̧'a̧nä̧'iņä̧ ö chim̧iţä̧ amöcuädö
cuami 'qui'ächi'inöjä cuijuiyuhuächi'oca'atä. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ jiy̧ȩtȩ chöjö'cö juiyönä
jiy̧ä̧cu̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ repecuhuinö'anömä repe'ocöjä jitämä. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
mo̧cu̧huä̧chö̧ juiyäi jiņö̧tä̧ amöcuädi. Cuamöcuädömä pärou amöcuädö ä̧cuo̧mȩnä̧ jȩcu̧'iņö̧'a̧nö̧
jȩpi.̧ Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ cu̧jo̧mȩ o'ca'a päi'önätä ichi'ö cuiäre lámpara ku̧nä̧huä̧cä
ihueye kä̧'ij̧o̧mȩ ö̧ 'cho̧dip̧ä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pärou cuamöcuädö ömä 'chodipö juiy̧ä̧cua̧sä̧.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jiy̧ȩtȩmä̧ adiu amöcuädöjä. Nicolaítas ö̧ja̧ jȩ ö̧mä̧ a̧'u̧tu̧jä̧ ucumä. Ttö'inä
ja̧u̧ juäimä a̧'u̧tu̧sä̧. 7Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧
A̧'cua̧ru̧hua̧ jiähua'amä ä̧ju̧cui.̧ U̧ju̧ru̧huä̧cua̧rö̧mä̧ Dios ö'ä a a̧'cua̧cuä̧ a 'quȩtȩnä̧ käi a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ dau u̧huä̧ju̧ u̧ ucua pä'ö huȩdä̧cua̧sä̧― päinäcusä.

Esmirna ötahuiyä ö ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hueiyarö pä'ö hueinö huȩnȩ
8―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Esmirna ötahuiyä ö jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ö̧ ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧rö̧ pa̧'a̧nö̧

huȩyu̧tu̧ hue'i. Ä'canä'inä, röjinä'inä Hua̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ 'corupädi'ina'anä pä'äji ta̧'a̧nö̧
o'ächinömä pa̧'a̧nö̧ pä'ösä: 9 Jȩcu̧'u̧mä̧ huo̧jua̧sä̧. Huȩnȩtä̧ jä̧'chä̧cu̧ usurä cuȩmä̧hua̧'a̧'iņä̧,

usurä işa̧ cu̧ja̧'a̧'iņä̧ huo̧jua̧sä̧, ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucumä ru̧hua̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “ujutumä judíos
ö̧ja̧jä̧” pä'ähuätö ucuru suronä ucuocuä'cha'a'inä huo̧jua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätömä

judíos ö̧ja̧mä̧cö̧. Judíos u̧huo̧jui'̧odenä ö̧ca̧ca̧cuä̧ro̧mȩnä̧mä̧ Satanás u̧huo̧juȩtä̧u̧tä̧ huotö.
10 Jitä usurä cuȩmä̧huä̧cuȩmä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ yecuecuä'. Ka̧cuä̧mö̧ topäcuähuotö päcuhui'ätucua
pä'ö ähue ämä ucutu u yotöcunärö jitämä täcö cärenä ö̧tä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ to̧mö̧rȩ
mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧ usurä cuȩmä̧huä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucumä 'corupäcuhui'äcuome jubö
päi'önä cua̧'cua̧ huȩnä̧ri.̧ Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ o'ca'a cu̧ju̧ru̧huä̧cuȩ micuä päi'önämä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧
kä̧nö̧ huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧ chiy̧ä̧cua̧jä̧. 11Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ö̧ja̧cu̧
o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ A̧'cua̧ru̧hua̧ jiähua'amä ä̧ju̧cui.̧ U̧ju̧ru̧huä̧cua̧mä̧ todäre päi'önä hua'are ömä
ö̧jip̧ä̧cua̧― päinäcusä.

Pérgamo ötahuiyä ö ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hueiyarö pä'ö hueinö huȩnȩ
12―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Pérgamo ötahuiyä ö jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ö̧ ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧rö̧ pa̧'a̧nö̧

huȩyu̧tu̧ hue'i. Curä'chu pätecu so̧ä̧'chu ku̧nä̧rö̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ pä'ösä: 13 Jȩcu̧'u̧mä̧ huo̧jua̧sä̧.
Satanás ruhuo ideäcänä hue'ö ö̧'o̧mȩ cu̧ja̧'a̧mä̧ huo̧jua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ cu̧ja̧'a̧nä̧ örömä icuipocöjä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ örö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ ä̧ppö̧tä̧ro̧cö̧ pinö̧jä̧. An pasminä ö̧jiņö̧ mo̧ro̧'iņä̧
ä̧ppö̧tä̧ro̧cö̧ pinö̧jä̧. Ja̧u̧miņä̧mä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kä̧nö̧ ö chötö'cö jiäcuähuä işa̧ jiņa̧'a̧. Ja̧u̧miņä̧mä̧,
Satanás ö̧jo̧mȩ, cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ u̧ cuä'ö cuinäcu. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ji'̧quiçha̧nö̧ chöjö'cö
juiyönä jiy̧ä̧cu̧jä̧. Ju̧huȩnȩ cu̧jo̧mȩmä̧ Balaam u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ esetätörö ku̧nä̧rö̧jä̧tó. Ja̧u̧mä̧
Balacrö huo̧juȩ ̧nö̧ Israel ö̧ja̧rö̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧ öjö'cönä huȩä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö, tätähuä'ca im̧iņä̧
iyähuä ucunä'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö'cähuoca'ara̧'a̧ nä̧tö̧rö̧ mȩ o̧pä̧rö̧nä̧'iņä̧ huȩä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö.
15 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ nicolaítas ö̧ja̧ u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ esetätörö'inä ku̧nä̧rö̧jä̧. Ja̧u̧ huȩnȩmä̧
a̧'u̧tu̧sä̧ ömä. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cuamöcuädömä pärou icui. Pärou cuicuoca'a jö̧ ö̧mä̧, ömä
cu̧jo̧mȩ o'ca'a päi'önätä ichi'ö, curä'chu chä ö räopä'chunä chö̧ro̧huä̧huä̧cua̧sä̧ jahuätöcumä.
17Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ A̧'cua̧ru̧hua̧ jiähua'amä
ä̧ju̧cui.̧ U̧ju̧ru̧huä̧cua̧rö̧mä̧ dajö ku̧nä̧huä̧ maná o̧bi ̧ ö̧ ucunä chiy̧ä̧cua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ido'qui
teo'qui'inä chiy̧ä̧cua̧. Juhuo'quinämä jareönä im̧i ̧ huȩyu̧cuä̧cua̧'a̧. Ja̧u̧ jareönä im̧im̧ä̧ korotömä
eruhuäcuotö. Ido'qui ȩmö̧tä̧ u̧huo̧juä̧cua̧― päinäcusä.
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Tia ra ötahuiyä ö ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hueiyarö pä'ö hueinö huȩnȩ
18―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tia ra ötahuiyä ö jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ö̧ ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧rö̧

pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧tu̧ hue'i: Dios I ̧ ̧, ö'äriyä ocuma a̧'cua̧rö̧nä̧ hua̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧jä̧piy̧ä̧ bronce
säruhuächi'önä säyutu icuähuä a̧'cua̧rö̧nä̧ kä̧dȩpa̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ pä'ösä: 19 Jȩcu̧'u̧mä̧ huo̧jua̧sä̧.
Repecuhua'a'inä, cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧ra̧'a̧'iņä̧, ppäcuhuäda'a'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuami 'qui'ächi'ö
a̧cu̧huä̧ra̧'a̧'iņä̧ huo̧jua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ jȩcu̧'iņo̧mȩ ö̧'iņä̧ abonänö adiunä jȩcu̧'a̧'a̧'iņä̧

huo̧jua̧sä̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ji'̧quiçha̧nö̧ chöjö'cö juiyönä jiy̧ä̧cu̧jä̧. Isaju Jezabel micuaju
“Dios päö huȩnȩ jiäcuähuä isajusä” pä'ä'chäju ku̧huo̧juȩtä̧'cha̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧ topöjä ucumä.
Jahuäjumä ö huedö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ ö'cähuoca'ara̧'a̧ nä̧tö̧rö̧ mȩ o̧pä̧rä̧'chiy̧a̧ju̧ pä'ö
huȩ'ä̧rä̧ju̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tätähuä'ca im̧iņä̧ iyähuä ucuiyaju pä'ö'inä hue'ä̧rä̧ju̧. 21 Kamöcuädö
pärou kicuiya ö pä'ö chötäbo na'a ömä täcö recuonänö a̧'ä̧riņö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ a̧dä̧ra̧'a̧nä̧
ö'cähuoca'ara̧'a̧ mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ cäjädi'a pä'ömä pärou icu amöcuädocoju pinäju. 22 ¡Ä̧ju̧cuiḩuä!

Jahuäjumä na̧'ä̧chö̧ kö̧'ö̧nä̧ jȩchä̧cua̧ju̧. Jahuäju'inä, yajutäcu ö'cähuoca'ara̧'a̧ mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧
jȩpä̧'chä̧tö̧'iņä̧ rö̧ȩnä̧ usurä ȩmä̧u̧nä̧ jȩchä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuäju jȩjä̧'chö̧ cä ädi'a
pä'ö pärou amöcuädö ömä jȩchö̧ juiy̧ä̧cua̧sä̧. 23 Jahuäju ki ̧ ̧mö̧rö̧mä̧ cuä'ö icu hua'arenätä
ro̧dȩpä̧cuo̧tö̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ topö o'ca toi'önä jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧ ö̧jo̧mȩ
pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧, amöcuädö'inä öjö'cö'inä to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ chö̧ja̧'a̧mä̧ u̧huo̧juä̧cuo̧tö̧.
Ucutu ya̧cu̧nä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ micuä päi'önämä chiy̧ä̧cua̧sä̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutu Tia ra
ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧ ö̧ jahuäju ku̧huo̧juȩ ̧nö̧mä̧ jȩpo̧co̧tö̧ pä'ijätö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu Satanás
täcunä amöcuädö u̧ju̧niņö̧ pä ö huo̧juip̧o̧co̧tö̧ pä'ijätörömä, koro ämäcö juäimä hue'ocösä.
25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ adiu jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧mä̧ cäcuhuädi'ätucuä'. Ttö chichome jubö päi'önä jȩpä̧tu̧cui.̧
26 U̧ju̧ru̧huä̧cua̧rö̧mä̧, beichome jubö päi'önä ö huedö jȩa̧ pä'ö cä'ädi'ocörömä, ̧rȩjä̧ pö̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧, ruhuäcuiyä pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ hue'ö ö̧ja̧ pä'ö ruhuo chiy̧ä̧cua̧. 27 Chä'o örö iyinö
ta̧'a̧nö̧tä̧:
Ja̧u̧mä̧ redähua'a ö adicuä o̧'ta̧ cuä omenä dörächipa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧, i a'ca 'quiyä'ca cuoräu u
adicuä'canä 'chu̧'huä̧rö̧ ujurunä hueäcuotö.c
28 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ siri'co, pä'ö mo̧ro̧ päi'a'a rä'opörö chiy̧ä̧cua̧. 29Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ

ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ A̧'cua̧ru̧hua̧ jiähua'amä ä̧ju̧cui―̧ päinäcusä.

Sardis ötahuiyä ö ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hueiyarö pä'ö hueinö huȩnȩ

3 1―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Sardis ötahuiyä ö jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ö̧ ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧rö̧ pa̧'a̧nö̧
huȩyu̧tu̧ hue'i. Dios ö todepotö isoppa huotö ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörö'inä ja̧'a̧nä̧, siŗi'̧cö̧

ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörö'inä ku̧nä̧rö̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ pä'ösä: Jȩcu̧'u̧mä̧ huo̧jua̧sä̧. Ucu cutö'cömä
“iso päi'önä a̧'cua̧rö̧sä̧” pä'ö cúcuohua'anä ucumä 'corupä'i'inötä hua̧jä̧. 2 ¡Porächi'ö topä̧ri!̧
Ucu jȩcu̧'u̧mä̧ Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧ jo̧mȩ päi'oca'a topä'ijösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ka̧cuip̧ö̧mä̧, ihueye
hua'ö icu'anötä päi'önä ka̧cu̧mä̧ 'quiyönä yi'epö ku̧ni.̧ 3 Cu̧huo̧jui'̧iņö̧'iņä̧, cuä̧ju̧cuiņö̧'iņä̧
jareächi'önä amöcuädi'i. Cu̧ju̧nä̧rö̧mä̧ a̧'ä̧ri.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pärou amöcuädi. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧
porächi'ö tocu'huä̧ro̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ ichaji'a̧nö̧tä̧ chiçhi'̧ä̧cua̧sä̧ ucurumä.
Ja̧'hua̧nö̧ chichi'omenä ucumä “ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ içhi'̧ä̧cua̧” pä'ömä cuiȩ̧ru̧huä̧cua̧jä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
yotöcunärö ku̧nä̧rö̧jä̧ ju̧huȩnȩ Sardis ötahuiyänämä a̧mo̧nä̧ dicuächönä jȩpo̧co̧tö̧ pä'ijätörö.
Jahuätömä ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ teö ö 'ca̧tä̧hui'̧ip̧ö̧'cotö öcu cue ächäcuotö, adihuä ö̧ja̧ jö̧nä̧
ö̧jiņö̧ micuähuächönä. 5 U̧ju̧ru̧huä̧cua̧rö̧mä̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ teö o̧ta̧ ö̧ chö̧'ca̧tä̧cua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧

c2:27 Salmos 2:8-9 Ru̧hua̧ i a'camä uruhuo ujuru ij̧ȩcuä̧ jiņa̧'a̧do. ―'Quiyä'ca― päa'amä, ihueyecuoca'a esetönä
hue'ö pä'ö pähuä.
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im̧im̧ä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ cuyäruba ö si'epö chicuococu jä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ im̧im̧ä̧ huäjunätä
jiḑä̧huä̧cua̧ Chä'o ä'ca ö'inä, Chä'o umöhuäyotö isoppa huotö ä'ca ö'inä. 6Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ A̧'cua̧ru̧hua̧ jiähua'amä ä̧ju̧cui―̧ päinäcusä.

Filadelfia ötahuiyä ö ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hueiyarö pä'ö hueinö huȩnȩ
7―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Filadelfia ötahuiyä ö jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ö̧ ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧rö̧ pa̧'a̧nö̧

huȩyu̧tu̧ hue'i. Iso jö̧nä̧ Hua̧, surojö'inä Jui'̧a̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ David öäre bahuecuä llave ku̧nä̧rö̧mä̧,
bahuepomemä ya̧tȩ'iņä̧ mö̧ȩpiy̧o̧co̧cu̧, mö̧ȩpo̧mȩ'iņä̧ ya̧tȩ'iņä̧ bahuepiyococumäa pa̧'a̧nö̧ pä'ösä.
8 Jȩcu̧'u̧mä̧ huo̧jua̧sä̧. Cujurumä ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ cu̧ju̧nä̧ra̧'a̧nä̧ chiḩuȩnȩmä̧ unichi'ocö pä'ijöjä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ örömä ä̧ppö̧tä̧ro̧cö̧ pä'ijöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ topihuä. Ucu cuä'ca jo̧mȩ äpate ba'epö
ku̧nä̧jişä̧. Juhuate mö̧ȩpa̧ pä'ö juruhuajimä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a. 9 Judíos u̧huo̧jui'̧odenä ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧
ja̧'a̧nä̧ Satanás u̧huo̧juȩtä̧u̧tä̧ huotömä “ujutumä judíos ö̧ja̧jä̧” pä ähua'anä yaparetä
pä'ätö. Jahuätörömä ucu cuij̧ä̧pö̧ kada'ca ö ucuotö jȩ ö̧nä̧ jȩchä̧cuo̧tö̧, ucuru repedä'ija'a
u̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cua̧'a̧nö̧. 10 Ttö chiḩuȩnȩ cueseta pä'ö cuami 'qui'ächi'ö adiu a̧cuhuä̧ra̧'a̧ ö̧
ö'inä pärocua'a ö adiu a̧dä̧rä̧cua̧jä̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧ ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuä mo̧ro̧ ö̧ cu̧jip̧ö̧nä̧. Ja̧u̧

ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuämä pätecuächäcuotö o'ca toi'önä ruhuäcuiyä pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧, pij̧ä̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧mä̧ a̧'a̧nö̧ huotö ja̧ pä'ö huäjuächi'a pä'ö. 11 ¡Ä̧ju̧cuiḩuä̧! Ttömä o'ca'a päi'önätä ichi'ösä.
Cu̧ju̧nä̧rö̧mä̧ adiu a̧'ä̧ri,̧ cu̧ju̧ru̧huä̧cuȩ micuä päi'önämä unä huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧ cuȩmä̧cuȩ
korotötä 'cho pa'acu. 12 U̧ju̧ru̧huä̧cua̧rö̧mä̧ juei pä'ca Chö̧ä̧nä̧hua̧ adihuänä ö̧jo̧ca̧nä̧ 'quiyönä
kä'ca jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ö̧jö̧nä̧ hue'ö chu̧ju̧nä̧cua̧. Ja̧u̧mä̧ u̧miçu̧mä̧ rä'opö'inä räopö juiy̧ä̧cua̧ täcö.
Ja̧'hua̧nö̧ hua̧rö̧mä̧ Chö̧ä̧nä̧hua̧ im̧i'̧iņä̧, Chö̧ä̧nä̧hua̧ öäre ötahuiyä im̧i'̧iņä̧ huȩyu̧tu̧ chu̧ju̧nä̧cua̧. Ja̧u̧
ötahuiyämä jareö Jerusalén, Chö̧ä̧nä̧hua̧ ö̧, mo̧ro̧jä̧ ö̧ mȩyȩu̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö jareönä chim̧i'̧iņä̧
huȩyu̧tu̧ chu̧ju̧nä̧cua̧. 13Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧
A̧'cua̧ru̧hua̧ jiähua'amä ä̧ju̧cui―̧ päinäcusä.

Laodicea ötahuiyä ö ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hueiyarö pä'ö hueinö huȩnȩ
14―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Laodicea ötahuiyä ö jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ö̧ ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧rö̧ pa̧'a̧nö̧

huȩyu̧tu̧ hue'i. Iso jö̧nä̧ Hua̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ toinö jueö jiäcuähuä Işa̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ yaparehuocö
a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧ Hua̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios o'ca juiyönä uhuäbe'inö kada'ca Hua̧mä̧ pa̧'a̧nö̧

pä'ösä: 15 Jȩcu̧'u̧mä̧ huo̧jua̧sä̧. Ucumä diyau'inä diyapocöjä. Du'u'inä du'huocöjä. Diy̧a̧pa̧täḑ
cu̧ju̧ u̧'iņä̧, ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ du̧'hua̧tä̧ cu̧ju̧ u̧'iņä̧ adihuajacusä. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucumä diy̧a̧pa̧'iņä̧ huocöjä, du̧'hua̧'iņä̧ huocöjä. Du'huosenö hua̧tä̧ cu̧ja̧'a̧ ö̧mä̧ chä ömä edecu
chicu'a̧nö̧tä̧ päi'äcuasä ucurumä. 17Ucumä järe ru̧hua̧jä̧do pä'äujä. Rö̧ȩnä̧ ku̧nä̧rö̧jä̧do pä'äujä.
Ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ recuärö̧jo̧co̧cu̧jä̧do pä'äujä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucumä usurä ȩmä̧cuä̧huä̧ işa̧jä̧.
“Ucuhue” pä ö'a̧nö̧tä̧ hua̧jä̧. Usurä işa̧jä̧. Ätocö'inä ä̧to̧ca̧jä̧. Cu̧'ca̧tä̧huä̧ta̧'iņä̧ jui'̧a̧jä̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ jȩcu̧'u̧'a̧nö̧ jö̧ jidähuäcujä. Ttö chiyö ö mitö cuȩmö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ oro, ocuränä ȩ ö̧ pojopö
aditö icuähuä ö. Ja̧u̧ juäi oro ö mitö cuȩmö̧ ö̧mä̧ rö̧ȩnä̧ cu̧ju̧nä̧rä̧cua̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ 'ca̧tä̧cuä̧huä̧
teö o̧ta̧'iņä̧ mitö cuȩmö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ adiu u cu̧'ca̧tä̧hua̧ pä'ö, jui'ö kä̧nö̧ cudäpäre uhuäunä kä̧nö̧
dä'ä ucuhua'acu pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö'ärenä jahuapö isähua'inä mitö cuȩmö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ cui'ärenä
tu'huipö adiu tocu'hua pä'ö. 19O'ca toi'önä repedä̧u̧ru̧mä̧ jäyä jȩ ö̧ jue'epö icu, huo̧juȩtö̧nö̧

d3:15―Diy̧a̧pa̧― pä äcumä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ esetocö piņö̧ ö̧ä̧nä̧hua̧ iḩuȩnȩmä̧. Du̧'hua̧ pä̧'ä̧hua̧tä̧ ö̧ä̧nä̧hua̧ öäre adita
pä'ö to̧ppo̧ca̧ pinömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ duhuosenö hua̧ pä̧'ä̧hua̧mä̧ todärenä amöcuädä'chö, koronö eseta'anä, koronö
icuipö jö̧nä̧tä̧ huinö.
a3:7 Isaías 22:22
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tä̧bo̧tö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ topö cuamöcuädö pärou icui. 20 ¡Topihuä! Ttömä äpate
ä'ca kä̧nö̧ 'ta'tapönö huopä̧rö̧sä̧. Chiḩuȩnȩ ä̧ju̧cu̧ äpate ba'epörömä do̧dä̧chi'̧ä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
do'ächi'ö ja̧u̧cu̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ tu̧cuȩ tucuäcuotöjä. Ja̧u̧'iņä̧ öcu u̧cuȩ ucua'anä ö'inä ja̧u̧cu̧
chu̧cuȩ chu̧cuä̧cua̧sä̧. 21 U̧ju̧ru̧huä̧cua̧rö̧mä̧ ruhuo chideäcänä öcu jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ ö̧'ö̧nä̧ hue'ö
chu̧ju̧nä̧cua̧, ö chujuruhuäji o'ca'a Chä'ocu jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ chutäcu ruhuo ideäcänä chö̧'ä̧mä̧diņö̧
ta̧'a̧nö̧. 22Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ A̧'cua̧ru̧hua̧
jiähua'amä ä̧ju̧cui―̧ päinäcusä.

Mo̧ro̧jä̧ ö̧ Diosrö ucuotönö jȩ ä̧'cha̧'a̧ Juan toinö huȩnȩ

4 1 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a tochomenä mo̧ro̧jä̧ ö̧mä̧ äpate ba'epö ku̧nä̧hua̧'a̧ ba̧huȩcuä̧ra̧'a̧tä̧
topinösä. Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä iḩuȩnȩ, ä̧cuo̧mȩnä̧ chä̧ju̧cuiņö̧ jiņö̧tä̧, trompeta iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧

rä̧mip̧ö̧'a̧nö̧ ötäcu ucuocua'a ä̧ju̧cuiņö̧sä̧: ―Pocu 'cha'ächi'i, ja̧u̧nu̧ o'comenä 'cuäopä̧cuȩ
chij̧ȩpa̧cu̧― päinäcusä. 2 Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧ ya̧nä̧ cha̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ pä'i'inösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ruhuo deäcä mo̧ro̧jä̧nä̧ ka̧'a̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ya̧tȩ, juhuäcänä ö̧'a̧'a̧ topinösä. 3 Juhuäcänä pö̧rö̧
tochomenämä, jaspe ido'qui ö'inä, cornalina ido'qui ö'inä a̧'cua̧rö̧nä̧ säruunä kä̧dȩpiņö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ruhuo deäcä jäyänämä huäyärobö, esmeralda ido'qui säruunä kä̧dȩpa̧'a̧ a̧'cua̧rö̧nä̧
jobö soböcuächönä riņa̧'a̧. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ruhuo deäcä ppeyenämä koro'inä vein cuatronö
jo̧mȩnä̧ ruhuo deäquiyä soböcuächönä ka̧cuiņa̧'a̧. Ja̧u̧ ocänämä vein cuatronö huotö tä̧mö̧
ruhuotö pä̧jiņä̧tö̧. Jahuätömä ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ teö o̧ta̧ ö̧ 'ca̧tä̧huiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujuruhuinö
micuä päi'önämä unä huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧, oro ö adicuä o̧bö̧ huä̧nä̧riņä̧tö̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ruhuo
deäcä ömä cu'upämä rou'inä rohuä'chinö, cöröpächö'inä cöröächä'china'a. T ̧huȩnȩ'iņä̧
rä̧mip̧ä̧'chiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ ruhuo deäcä ä'camä lámpara, ko̧ro̧mö̧ ö̧ todärenö jo̧mȩnä̧
ocurä ö cuo'ö kiņa̧'a̧. Ja̧u̧ lámparasmä, Dios ö todepotö isoppa huotö ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö
ja̧'a̧. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ruhuo deäcä ä'camä dubora rö̧ora jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧, säruhuodä a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧nä̧
riņa̧'a̧, cristal ido'qui säruhuo'qui a̧'cua̧rö̧nä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ruhuo deäcä kä'comä, kara'anä'inä, kara'anä'inä koroju'huotö pa̧ja̧cuä̧nö̧ a̧'cua̧rö̧

ku̧nä̧rä̧tö̧ soböcuächönä ka̧cuiņä̧tö̧. Ttö'äriyämä jä äpäyotötä ä'canä'inä ja̧'a̧nä̧ abo ja̧'a̧nä̧'iņä̧
pä̧jä̧u̧ ka̧cuiņä̧tö̧. 7 Jahuätö ö ä̧cuo̧mȩnä̧ işa̧mä̧ mö yähui a̧'cua̧rö̧nä̧ huinö. Ja̧u̧nu̧ o'comenä
todärenä päi'önä hua̧mä̧ päcäyä i ̧ ̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ huinö. Huäbodäcuänä päi'önä hua̧mä̧, ö'ämä
ö̧ja̧ işa̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ huinö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ päi'önä hua̧mä̧ möca co̧'ä̧rö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ huinö.

8 Jahuätö pa̧ja̧cuä̧nö̧ a̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ ö̧ ya̧cu̧nä̧mä̧ ujuabiyämä ko̧ro̧mö̧ ö̧ yabätenö
ku̧nä̧riņä̧tö̧. Huämenä'inä ja̧'a̧nä̧, dea'anä'inä ja̧'a̧nä̧ jä äpäyotötä pä̧jiņä̧u̧ ö'äriyämä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
mo̧ro̧'iņä̧, yodo'inä 'cuäoi'önä cä ädi'oca'atä pa̧'a̧nö̧ pä'ätö:
―¡Surojö jui'̧a̧, Surojö jui'̧a̧, Surojö jui'̧a̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, o'ca juiyönä Ju̧ru̧hua̧tä̧!
Ja̧u̧mä̧ ihueye kiņö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, kö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, içhä̧cua̧'iņä̧ hua̧― pä'ö o'ä'chö pä'ätö.
9 Jahuätö a̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ ruhuo deäcänä Pö̧rö̧ ihueye beipome'inä juiyönä 'cuäopönätä

Kö̧rö̧ úcuo te'äunu pä'ätö. Beipocö öadihuä'inä, uruhuo'inä, adiunä jȩö̧'iņä̧ ―adihua'a― pä'ö
o'ä'chätö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö o ä'chö o̧du̧nä̧mä̧ vein cuatronö huotö tä̧mö̧ ruhuotö päjätömä
ruhuo deäcänä Pö̧ ä'ca jo̧mȩ mo̧'ä̧mö̧, ucuotö jȩpä̧'chä̧tö̧ ihueye beipome'inä juiyönä 'cuäopönä
Kö̧rö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧'chö̧ kä̧nö̧, ujuruhuinö micuä päi'önä unä huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧ ruhuo deäcä
ä'ca icu kä̧nö̧ pä'ätö:

11―¡Ucutä Tu̧ru̧hua̧ beipocö cuhuadihuä'inä, curuhuo'inä, cujuru'inä úcuo te äu'a̧nö̧ hua̧mä̧!
Ucutä o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ uhuäbe'inömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucurutä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧
ka̧cu̧. Ucurutä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ cuhuäbe'inö ja̧'a̧― pä'ö ucuotö jȩpä̧'chö̧nö̧ pä'ätö.



7 Apocalipsis 5.1

'Quiyönä uppepö mö̧'ȩpö̧ icuähuä seropö icuähuänä
juruhuinömä Ohueja Hua̧tä̧ ja̧'a̧ Juan toinö huȩnȩ

5 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ruhuo deäcänä Piņö̧ u̧mö̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧mö̧nä̧ cuyäru to̧rä̧dä̧cuä̧huä̧ba
'chu̧huä̧ra̧'a̧ topinösä. Cuyärunämä pätecu huȩyu̧cuiņa̧'a̧ jacuänä'inä huämenä'inä.

Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ cuyäru to̧rä̧dä̧cuä̧hu̧äbanämä ko̧ro̧mö̧ ö̧ todärenö jo̧mȩnä̧ uppepö mö̧'ȩpö̧
icuähuina'a. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ Dios u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ ju̧ru̧hua̧mä̧ iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧
rä̧mip̧ö̧nä̧ jä'epö ä̧ju̧cua̧'a̧ topinösä: ―¿Dijä̧ ö̧ cuyäru to̧rä̧dä̧cuä̧huäba bahuepa pä'ö'inä,
uppepö mö̧'ȩpö̧ icuähuä seropö icua pä'ö'inä öadihuä ku̧nä̧rö̧ jȩö̧'a̧nö̧ hua̧mä̧?― pä'ö jä'epö
ä̧ju̧cuiņö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ mo̧ro̧jä̧ ö̧'iņä̧, pij̧ä̧ ö̧'iņä̧, pij̧ä̧ dea'a ö'inä yorö'isotä ya̧tȩ'iņä̧
toina'a ja̧u̧ cuyäru to̧rä̧dä̧cuä̧huäba ba'epö jacuä huȩyu̧cua̧'a̧ toö'a̧nö̧ hua̧mä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧
toiyäcumä rö̧ȩnä̧tä̧ ajuähuinösä, cuyäru to̧rä̧dä̧cuä̧huäba ba'epö öadihuä ku̧nä̧rö̧ ucuocu'a̧nö̧
hua̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧ ö̧'o̧cui'̧o̧ca̧'a̧ jiy̧ä̧cu̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ tä̧mö̧ ruhuotö ö ya̧tȩ päinäcusä: ―Juhua'a
yabonömä cuajuähuä'. ¡Judá isotö işa̧ ö̧ mö yähui jä̧'iņö̧'a̧nö̧ Hua̧mä̧, dau ujucäcä todehuaji'a̧nö̧
David ö to̧dȩpa̧mä̧ juruhuinö! Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cuyäru to̧rä̧dä̧cuä̧huäba bahuepa pä'ö'inä,
ko̧ro̧mö̧ ö̧ todärenö jo̧mȩnä̧ uppepö mö̧'ȩpö̧ icuähuä seropö icu'a̧nö̧ päi'önä ujuru ku̧nä̧rö̧―
päinäcusä. 6 Ja̧'hua̧nö̧ päcumä, ruhuo deäcä kä'co ja̧'a̧nä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧, pa̧ja̧cuä̧nö̧ a̧'cua̧rö̧
ku̧nä̧rä̧tö̧ ö̧'quȩtȩ'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, tä̧mö̧ ruhuotö ö̧'quȩtȩ'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ Ya̧tȩ Ohueja Hua̧, cuä'ö
cuinäcu a̧'cua̧rö̧nä̧ Hua̧, jueönä ö̧ja̧'a̧ topinösä. Ja̧u̧mä̧ u o̧juä̧mä̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ to̧juä̧rȩ jo̧mȩnä̧

u̧ju̧nä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧, ö'äriyämä ko̧ro̧mö̧ ö̧ torere jo̧mȩnä̧ ku̧nä̧riņö̧. Ja̧u̧ ö'äriyämä ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧
huotö Dios ö todepotö isoppa huotö, pij̧ä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧ hue'ähuotö ja̧'a̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧ Ohueja
Hua̧mä̧ 'chä̧hui'̧ö̧ ruhuo deäcänä Pö̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧mö̧ ö̧ cuyäru to̧rä̧dä̧cuä̧huäba 'chu'huädinö.
8 Ja̧'hua̧nö̧ 'chuhuädäji o'ca'a a̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ huotö'inä ja̧'a̧nä̧, vein cuatronö
tä̧mö̧ ruhuotö'inä jö̧nä̧ Ohueja Hua̧ ä'ca jo̧mȩ mo̧'ä̧miņä̧tö̧. Jahuätö ya̧cu̧nä̧mä̧ 'porähuobö'inä
'chu̧ ä̧ra̧'a̧nä̧, işo̧'ta̧, oro ö adicu o̧'ta̧ a̧dö̧nä̧ ameu u su̧'pȩnö̧ ȩcö̧ o̧'ta̧ 'chu̧'huä̧riņä̧tö̧. Ja̧u̧
a̧mȩu̧ juäimä Dios ö adihuä ö̧ja̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ucuocuä'ijö ja̧'a̧. 9,10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ra̧'ö̧'iņä̧ jareö
ra̧huä̧huä̧ ra̧'iņä̧tö̧:
―¡Ucumä cuä'ö içuä̧hua̧ pinö̧jä̧. Ucumä o'ca toi'önä jitötä isotöcu ka̧cuä̧tö̧ ö̧'iņä̧, ̧huȩnȩ
pö̧nä̧ ucuocuätö ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä ö̧ja̧ ö̧'iņä̧, ̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ ö̧'iņä̧ ȩmö̧
cucuojanä mitö Diosrö ppa̧cu̧huä̧diņä̧u̧jä̧ ujutumä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hueähuä ruhuotö'inä, Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios umöhuäyotö sacerdotes huotö'inä pä 'önä hue'ö cu̧ju̧niņä̧u̧jä̧ ujutumä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jij̧ä̧ra̧'a̧ ö̧mä̧ hue'ö tö̧jä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutä ja̧'a̧ cuyäru to̧rä̧dä̧cuä̧huäba 'chu'huädö
uppepö mö̧ȩcuä̧'iņä̧ seropö icuähuänä cujuru ku̧nä̧rö̧mä̧!― pä'ö ra̧'iņä̧tö̧.
11 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a tochomenä ruhuo deäcä'inä, pa̧ja̧cuä̧nö̧ huotö a̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧'iņä̧,

vein cuatronö tä̧mö̧ ruhuotö'inä ppeyenämä soböcuächönä kä̧nö̧ Dios umöhuäyotö isoppa
huotö recuätö ̧huȩnȩ ä̧ju̧cuiņö̧sä̧. Pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönätä recuätö jiņa̧'a̧, millones y millones
abonänö.

12―¡Ohueja Hua̧tä̧, cuä'ö içuä̧hua̧ pinötä̧ uruhuo'inä, ru̧hua̧ ö̧jö̧'iņä̧, huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädö'inä,
ujuru'inä, úcuo işa̧ ö̧jö̧'iņä̧, beipocö öadihuä'inä, esehuäcu ö̧jö̧'iņä̧ úcuo te äu'a̧nö̧ Hua̧mä̧!―
pä'ö, ̧huȩnȩ pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧ ucuocuinätö.
13 Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä uhuäbe'äcuähuotömä, mo̧ro̧jä̧ ö̧'iņä̧, pij̧ä̧ ö̧'iņä̧, pij̧ä̧

dea'a ö'inä, dubora rö̧ora ö'inä, ja̧u̧ o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ o'ca toi'önä pä a'a ä̧ju̧cuiņö̧sä̧: ―¡Ruhuo
deäcänä Pö̧rö̧'iņä̧, Ohueja Hua̧rö̧'iņä̧ eseunutä ucuocuaja. Úcuo ruhuotö ö̧jö̧'iņä̧, beipocö
öadihuä'inä, uruhuo'inä beipome'inä juiyönä 'cuäopönätä úcuo te ähuajá!― pä a'a

ä̧ju̧cuiņö̧sä̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ a̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ ―¡Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧!― pä'inätö.
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Ja̧'hua̧ta̧nö̧ vein cuatronö tä̧mö̧ ruhuotömä ucuotö jȩpö̧ mo̧'ä̧miņä̧tö̧ ihueye beipome'inä juiyönä
'cuäopönätä Kö̧rö̧mä̧.

Ä̧cuo̧mȩnä̧ mö̧ȩcuä̧ seropö icuinö huȩnȩ

6 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Ohueja Hua̧mä̧, ko̧ro̧mö̧ ö̧ todärenö uppepö mö̧ȩcuä̧ ö̧ jiy̧ȩtȩ mö̧ȩcuä̧ seropö
icua'a topinösä. Ja̧'hua̧nö̧ seropö icuäji o'ca'a pa̧ja̧cuä̧nö̧ a̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ ö̧ ya̧tȩ, cu'upä

iḩuȩnȩ a̧'cua̧rö̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧ ―¡Topächi!― pä'inö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ tochomenä, ya̧tȩ cahuayu
tȩ'a̧rö̧ topinösä. Ja̧u̧nä̧ huö̧mä̧ 'po'obö ȩpiņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujuruhuinö micuä päi'önä unä
huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧ iyähui'inäcu. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧mȩnä̧ ja̧u̧mä̧ aboiyotörö u̧ju̧ru̧huä̧cua̧tä̧ jö̧nä̧ ujuruhua
pä'ö rä'oi'inö.

Todärenä päi'önä mö̧ȩcuä̧ seropö icuinö huȩnȩ
3 Todärenä päi'önä uppepö mö̧ȩcuä̧ ohueja Hua̧ seropö icuomenä, a̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧

päi'önä hua̧ ―¡Topächi!― päa'a ä̧ju̧cuiņö̧sä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ka̧ra̧ cahuayu'inä rä'oi'inö, adiu
tu̧'hua̧ ocurä ta̧'a̧nö̧. Ja̧u̧nä̧ huö̧mä̧, pij̧ä̧ ö̧ huȩnȩ juiyönä kä̧cuä̧huä̧ be'epäjipö icua pä'ö huȩ'ä̧hua̧
piņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ cuä'äu cunä jȩa̧ pä'ö'inä huȩ'ä̧hua̧ piņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ curä'chu'inä
rö̧ä'chu iyähui'inäcu.

Huäbodäcuänä päi'önä mö̧ȩcuä̧ seropö icuinö huȩnȩ
5Huäbodäcuänä päi'önä uppepö mö̧ȩcuä̧ ohueja Hua̧ seropö icuomenä, a̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ ö̧

huämetucuänä päi'önä hua̧ ―¡Topächi!― päa'a ä̧ju̧cuiņö̧sä̧. Tochomenä cahuayu iḑiçua̧rö̧
topinösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ cahuayunä huö̧mä̧ ämäca'a to a pä'ö rö̧nä̧huo̧'ta̧ u̧mö̧nä̧ ȩpiņö̧.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ huotö a̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ ö̧'quȩtȩ ö̧ ya̧tȩ iḩuȩnȩ rä̧mip̧a̧'a̧
ä̧ju̧cuiņö̧sä̧. Pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ rä̧mip̧iņa̧'a̧: ―Trigo işa̧ppȩmä̧ ya'ute kilo jo̧mȩtä̧ ja̧'a̧nä̧ ya'ute denariotäe
micuähua'ató. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cebada işa̧ppȩmä̧ huäbodäcuä kilos jo̧mȩtä̧ ja̧'a̧nä̧ ya'ute denariotä
micuähua'ató. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧dȩ isoya'inä, vino isoya'inä surojuo'epö cuicuä'― jö̧nä̧ rä̧mip̧iņa̧'a̧.

Pa̧ja̧cuä̧nö̧ päi'önä mö̧ȩcuä̧ seropö icuinö huȩnȩ
7 Pa̧ja̧cuä̧nö̧ päi'önä uppepö mö̧ȩcuä̧ ohueja Hua̧ seropö icuomenä, a̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ ö̧

pa̧ja̧cuä̧nö̧ päi'önä hua̧ iḩuȩnȩ ä̧ju̧cuiņö̧sä̧. ―¡Topächi!― pä'inö. 8 Tochomenä cahuayu tȩä̧jä̧
hua̧rö̧ topinösä. Ja̧u̧nä̧ huö̧mä̧ ―Hua'are― pä'ö micuinö. Ja̧u̧ o'ca'anämä, ―Hades―f pä'ö
miçua̧ ru'hui'inö. Jahuätömä pij̧ä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ ö̧mä̧ ju'tome ka̧cuä̧tö̧, pa̧ja̧cuä̧nö̧ jo̧mȩ ö̧
ya'ute jo̧mȩnä̧ ujuruhua pä'ö hueähui'inä̧u̧. Curänä'inä, ppäi uhuähuänä'inä, hua'arenä'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ de'a ruhuä pä̧içuä̧tö̧nä̧'iņä̧ jȩpö̧ cunä hue'ähuotö jiņa̧'a̧.

Jim̧ö̧tȩ jähuä päi'önä mö̧ȩcuä̧ seropö icuinö huȩnȩ
9 Jim̧ö̧tȩ jähuä päi'önä uppepö mö̧ȩcuä̧ ohueja Hua̧ seropö icuomenämä, Dios iḩuȩnȩ ese yä̧u̧

cuä'äu cuinä̧u̧ a̧'cua̧rö̧ topinösä, ku icu iyähuoca̧ dea'a ö̧ja̧cua̧'a̧.
10 Jahuätömä ̧huȩnȩ pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧ a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ huopinätö: ―Tu̧ru̧hua̧, ucu surojö

Jui'̧a̧mä̧, iso päi'önä jö̧nä̧ Kö̧mä̧, ujutu tucuoja erinö micuä päi'önä pärocua'a ö micuähuächönä
pä'ö cuicua pä'ö, jij̧ä̧ rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ ro̧cuȩpä̧cuo̧mȩ mo̧ro̧ pätecuächa pä'ömä ¿ a̧'a̧nö̧ recuotä
jä̧cua̧'a̧jä̧ ö̧?― pä'inätö. 11 Ja̧'hua̧nö̧ pä äji o'ca'a ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ tȩä̧ta̧ ya̧cu̧nä̧rö̧ iyähui'inä̧u̧.

e6:6 Ya'ute denariomä, ya'ute mo̧ro̧ adicuome micuä jiņa̧'a̧do.
f6:8―Hades― pä'ömä hua'inätö ö̧ja̧cuo̧mȩ pä'ö pähuä.
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Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa̧'a̧nö̧ hueähui'inä̧u̧: ―Mä̧cuä̧ 'cuä'ächi'ätucui ucutumä jiņä̧ a̧'u̧cua̧'a̧tä̧. Ucutu
cuij̧ä̧hua̧tö̧ huotörö, ucutu jö̧ ta̧'a̧nö̧ huedö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ ucuturu cuä'ö cuinö ta̧'a̧nö̧ cuä'ö
cuäcuome jo̧mȩ päi'ome jubö a̧'ä̧rip̧ä̧tu̧cui―̧ pä'ö hueähui'inä̧u̧.

Ko̧ro̧mö̧ ö̧ ya'utenö päi'önä mö̧ȩcuä̧ seropö icuinö huȩnȩ
12 Ko̧ro̧mö̧ ö̧ ya'utenö päi'önä uppepö mö̧ȩcuä̧ ohueja Hua̧ seropö icuomenä rȩjȩmä̧ rö̧ȩnä̧tä̧
ö̧ȩpa̧'a̧ topinösä. Mo̧ro̧ kä̧hua̧mä̧ yo̧i'̧iņa̧'a̧ idicuäta̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧. Yodo kä̧hua̧'iņä̧ cuocuoya jö̧

ta̧'a̧nö̧ pä'i'inö. 13 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ ö̧ siŗi'̧cö̧mä̧ rȩjȩra̧'a̧cu̧ a'ähuächinätö kä̧rö̧'coppa pä̧içu̧nä̧
kä̧rö̧'co̧huo̧mȩnä̧ higuera dau u̧huä̧ju̧ jo'ö icuinö ahuähuächaji'a̧nö̧tä̧ jö̧nä̧. 14 Ja̧u̧nu̧ o'comenä
mo̧ro̧jä̧mä̧ toepo'ächinä̧jä̧ cuyäru isojä ö̧to̧rä̧da̧ji'̧a̧nö̧tä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä möä'quiyu'inä,
o'ca juiyönä kä'co o̧sa̧'iņä̧ kä̧'ij̧o̧mȩ ö̧mä̧ pporädö icuähui'ina'a. 15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ ö̧ hueähuä
ruhuotö pä'ijätö'inä, úcuo ö̧ja̧ pä'ijätö'inä, pärätä ruhuotö'inä, su̧ra̧dä̧u̧ uruhuotö'inä,
juruhuä'ijätö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧, hue ö jȩä̧cuä̧huä̧
huocotö'inä dajahuächinä̧tö̧ idoriyä jacuä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ möä'quiyu 'quȩtȩ'iņä̧ inähuiyära̧'a̧
dajahuächinä̧tö̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ dajahuächö kä̧nö̧: ―Möä'quiyutä, inähuiyätä rȩä̧di'̧iţö̧. Ruhuo
deäcänä Pö̧ ä'ca ö'inä, Ohueja Hua̧ ö̧'ä̧i ̧ ö̧'iņä̧ tö̧jip̧ö̧nä̧ dajö ku̧niţö̧― pä'inätö. 17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
―¡Ja Ja̧u̧ ö̧'ä̧iņä̧ bäreu jähuä ro̧ȩcuä̧ mo̧ro̧mä̧ täcö pätecuächa'a. Ja̧u̧ ro̧ȩcuä̧ ami 'qui'ächi'ajimä
ya̧tȩ'iņä̧ toa'a!― pä'inätö.

Israel ö̧ja̧ 144.000 jo̧mȩnä̧ Dios öäre siähuächö juiyönä huȩyu̧cuä̧ ö̧ huȩyu̧cui'̧iņö̧ huȩnȩ

7 1 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a Dios umöhuäyotö isoppa huotö pa̧ja̧cuä̧nö̧ huotö pij̧ä̧ beipome
ö̧yö̧'ca̧ri ̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ jueönä ö̧ja̧cua̧'a̧ topinösä. Jahuätömä kä̧rö̧'coppa, pa̧ja̧cuä̧nö̧ jo̧mȩ ö̧

pij̧ä̧nä̧ döoppa döö juiyönä 'chu̧'huä̧riņä̧tö̧, pij̧ä̧ huämenä'inä, dubora rö̧ora huämenä'inä,
dauhuiyänä'inä döö juiya pä'ö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Dios u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ ka̧ra̧rö̧'iņä̧ topinösä,
kä̧hua̧ räopa'acu u cäecuächa'a. Ja̧u̧mä̧ hua'ocö Dios öäre siähuächö juiyönä huȩyu̧cuä̧ ku̧nä̧riņö̧.
Ja̧u̧mä̧, iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧ huopinö korotö Dios hue'ähuotö isoppa huotö pa̧ja̧cuä̧nö̧
huotö päjätörö, pij̧ä̧'iņä̧ dubora rö̧ora'inä surojuo epa pä'ö hue'ähuotörö: 3―Jij̧ä̧ rȩjȩ'iņä̧,
dubora rö̧ora'inä, dauhuiyä'inä surojuocuepätucuä' jiņä̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hueö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧
'änä huȩyu̧cuä̧ tötome jubö päi'önä― pä'ö huopinö.
4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ siähuächö juiyönä huȩyu̧cuä̧ rötähuotö pä'i'äjätömä ― a̧'a̧nö̧ recuätö

jo̧mȩnä̧ ja̧― pä'ö ä̧ju̧cuiņö̧sä̧. Ciento cuarenta y cuatro mil jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧ huȩyu̧cuä̧ rötähuotö
pä'i'äjätömä. Israelminä i ̧ ̧mö̧'cotö docenö huotö ya̧cu̧nä̧ ö̧ ahuaruhuä'cotö jiņa̧'a̧.

5 Judáminä ahuaruhuä'cotö ö'inä doce mil jo̧mȩnä̧ siähuächö juiyönä huȩyu̧cuä̧ ö̧ rötähuotö
pä'i'inätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Rubénminä ahuaruhuä'cotö ö'inä doce mil jo̧mȩnä̧ siähuächö juiyönä huȩyu̧cuä̧ ö̧

rötähuotö pä'i'inätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Gadminä ahuaruhuä'cotö ö'inä doce mil jo̧mȩnä̧ siähuächö juiyönä huȩyu̧cuä̧ ö̧

rötähuotö pä'i'inätö.
6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Aserminä ahuaruhuä'cotö ö'inä doce mil jo̧mȩnä̧ siähuächö juiyönä huȩyu̧cuä̧ ö̧

rötähuotö pä'i'inätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ne alíminä ahuaruhuä'cotö ö'inä doce mil jo̧mȩnä̧ siähuächö juiyönä huȩyu̧cuä̧ ö̧

rötähuotö pä'i'inätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Manasésminä ahuaruhuä'cotö ö'inä doce mil jo̧mȩnä̧ siähuächö juiyönä

huȩyu̧cuä̧ ö̧ rötähuotö pä'i'inätö.
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7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Simeónminä ahuaruhuä'cotö ö'inä doce mil jo̧mȩnä̧ siähuächö juiyönä
huȩyu̧cuä̧ ö̧ rötähuotö pä'i'inätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Levíminä ahuaruhuä'cotö ö'inä doce mil jo̧mȩnä̧ siähuächö juiyönä huȩyu̧cuä̧ ö̧

rötähuotö pä'i'inätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Isacarminä ahuaruhuä'cotö ö'inä doce mil jo̧mȩnä̧ siähuächö juiyönä huȩyu̧cuä̧ ö̧

rötähuotö pä'i'inätö.
8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Zabulónminä ahuaruhuä'cotö ö'inä doce mil jo̧mȩnä̧ siähuächö juiyönä

huȩyu̧cuä̧ ö̧ rötähuotö pä'i'inätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Joséminä ahuaruhuä'cotö ö'inä doce mil jo̧mȩnä̧ siähuächö juiyönä huȩyu̧cuä̧ ö̧

rötähuotö pä'i'inätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Benjamínminä ahuaruhuä'cotö ö'inä doce mil jo̧mȩnä̧ siähuächö juiyönä

huȩyu̧cuä̧ ö̧ rötähuotö pä'i'inätö.

Bäreu jähuä ubara uhuähuä pä̧nä̧ ö̧ recuätö rä'opäjätörö Juan toinö huȩnȩ
9 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a tochomenä ö̧ja̧ recuätö pa̧ja̧cuo̧mȩ juiyönätä recuätörö topinösä ya̧tȩ'iņä̧

ö̧'a̧tö̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ recuätörö. O'ca toi'önä ̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ ö̧'iņä̧, o'ca toi'önä jitötä isotöcu
pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ ö̧'iņä̧, o'ca toi'önä ö̧ja̧ ö̧'iņä̧, o'ca toi'önä ̧huȩnȩ pö̧nä̧ ucuocuätö ö'inä
jiņa̧'a̧. Jahuätömä ruhuo deäcä ä'ca'inä ja̧'a̧nä̧ Ohueja Hua̧ ä'ca jo̧mȩ'iņä̧ jueönä ka̧cuiņä̧tö̧,
ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧mä̧ teö o̧ta̧ ö̧ 'ca̧tä̧huä̧tö̧, u̧mö̧piy̧ä̧nä̧mä̧ ojiyä otoög 'chu̧'huä̧rä̧nö̧. 10 Jahuätömä
̧huȩnȩ pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧ huopinätö: ―¡Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ruhuo deäcänä Pö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, Ohueja

Hua̧'iņä̧ jiņa̧'a̧ ki'̧içuä̧ ö̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädinätömä!― pä'ö. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios umöhuäyotö isoppa
huotö o'ca toi'önätä ruhuo deäcä ppeye'inä ja̧'a̧nä̧, tä̧mö̧ ruhuotö ppeye'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
pa̧ja̧cuä̧nö̧ a̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ ppeye'inä soböcuächönä jueönä ka̧cuiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ruhuo
deäcä ä'ca ö mo̧'ä̧mö̧ 'ämä rȩjȩ beecuächönä Diosrö ucuotö jȩpiņä̧tö̧. 12―¡Ja̧'hua̧nö̧tä̧
ja̧'a̧cua̧ja̧! ¡Eseunu ucuocuäcuähuä'inä, beipocö öadihuä'inä, huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädö'inä,
adihua'a pähuä'inä, úcuo işa̧ ö̧jö̧'iņä̧, uruhuo'inä, ujuru'inä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä úcuo te ähuajá
beipome'inä juiyönä 'cuäopönätä! ¡Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧!― pä'inätö.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧mö̧ ruhuotö ö ya̧tȩ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧sä̧: ―Jitöja ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ teö o̧ta̧
otoönä 'ca̧tä̧huä̧tö̧mä̧ ¿ tö ju'huotö jä̧ ö̧? ¿To ö ichäjätö jä̧ ö̧?― jö̧nä̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
―chu̧ru̧hua̧, ucutä huo̧jua̧jä̧― pä'ö chädä näcu. Ja̧'hua̧nö̧ chädätäcumä päinäcusä: ―Jitöjamä
bäreu jähuä ubara uhuähuä pä̧nä̧ ö̧ rä'opäjätö. Ttö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧, Ohueja Hua̧ ucuojanä tei'önä
jȩpö̧, töcäjätö ja̧'a̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätömä Dios ideäcä, ruhuo deäcä ä'ca ka̧cuä̧tö̧. Mo̧ro̧'iņä̧
yodo'inä Dios adihuänä ö̧jo̧ca̧nä̧ kä̧nö̧ Dios jähuätä aditä̧rä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ruhuo deäcänä Pö̧mä̧
chutä ö̧jo̧ca̧ jiņä̧ yo̧ca̧tȩnä̧ ö̧ja̧'a̧nä̧ a̧huä̧rä̧cuo̧tö̧. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätömä juhua'a yabonömä
ucua ppäi rö̧jiy̧ä̧cuo̧tö̧. Ttahua pä'ö'inä a̧di ̧ rö̧jiy̧ä̧cuo̧tö̧ juhua'a yabonömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧

kä̧hua̧ udupo'inä, koro juäi ö'inä du'huiyäcuotö. 17Ohueja Hua̧tä̧, ruhuo deäcä kä'co Kö̧tä̧
a̧huä̧rä̧cuo̧tö̧. A̧'cua̧ro̧ya ajiya rȩjȩ jacuä ö ppöepö o̧du̧nä̧ korome'inä, korome'inä oipäcuotö.

Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ȩ'chȩrȩja̧mä̧ o'ca juiyö Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä 'ca̧'ö̧ icuäcuotö ö'äriyä ömä― päinäcusä.

Hue'ähuotö isoppa huotö trompeta ona ppö a pä'ö jo̧mȩnö̧ jȩ ̧nö̧ huȩnȩ

8 1 Ko̧ro̧mö̧ ö̧ todärenö päi'önä uppepö mö̧ȩcuä̧ ohueja Hua̧ seropö icuomenä mo̧ro̧jä̧mä̧
a̧'u̧cua̧'a̧ media hora jo̧mȩnä̧ 'corudu rö̧niņa̧'a̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Dios umöhuäyotö isoppa huotö,

ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö, Dios ä'ca jo̧mȩ jueönä ka̧cuä̧tö̧rö̧ topinösä. Jahuätörömä ko̧ro̧mö̧ ö̧

g7:9 Ja̧u̧ ojiyä otoömä nȩnȩä̧ ojiyä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jiņö̧do
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tonarenö jo̧mȩnä̧ trompetas ona iyähui'ina'a. 3 Ja̧u̧nu̧ o'comenä ichi'inö ka̧ra̧ Dios u̧mö̧huä̧ya̧
isoppa hua̧, a̧dö̧nä̧ kuhuähuo'ta̧ oro ö adicuo̧'ta̧ 'chu̧'huä̧rä̧nö̧. Ja̧u̧mä̧ ku icu iyähuoca̧ ä'ca
kä̧mä̧diņö̧. Adiu ameu juäi rö̧ȩnä̧tä̧ iyähui'inäcu ku icu iyähuoca̧, oro ö adicuoca̧ huäme ö iya
pä'ö, o'ca toi'önä Dios ö adihuä ö̧ja̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ucuocuä'ijö ppächönä iya pä'ö. Ja̧u̧ ku
icu iyähuoca̧mä̧ ruhuo deäcä ä'ca jo̧mȩ kä̧ca̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ adiu a̧dö̧nä̧ torädoppa, Dios ö
adihuä ö̧ja̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ucuocuä'ijöcu ppächönä jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧, isoppa hua̧ u̧mö̧ ö̧ 'cha'ächö
torädina'a Dios ä'ca jo̧mȩ. 5 Ja̧u̧nu̧ o'comenä isoppa hua̧mä̧ ku icu iyähuoca̧ ö̧ ocurä ȩmiņö̧,
kuhuähuo'ta̧ iso'tanä ȩnö̧. Iso'tanä ȩnä̧ji'̧ca̧ pij̧ä̧ rȩjȩ huämenä 'cuä̧'ȩpö̧ icuinö. Ja̧'hua̧nö̧ 'cuä̧'ȩpö̧
icuomenämä ̧huȩnȩmä̧ pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ä̧'chiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu'upämä rou'inä rohuä'chinö,
cöröpächö'inä cöröächina'a, rȩjȩ'iņä̧ ö̧'ȩpö̧ icuina'a. 6 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä Dios umöhuäyotö
isoppa huotö ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö, ko̧ro̧mö̧ ö̧ tonarenö trompetas ona ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ ppö a
pä'ö jo̧mȩnö̧ jȩpiņä̧tö̧.

Ä̧cuo̧mȩnä̧ işa̧ ppöomenä 'cuäopinö huȩnȩ
7Ä̧cuo̧mȩnä̧ Dios u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ öäre trompeta ppöomenä diyau o'qui'inä, ocurä'inä
ahuähuina'a ucuojacu huihuacunä. Ja̧u̧ juäimä o'ca juiyönä rȩjȩra̧'a̧cu̧ ahuähuina'a. Ja̧'hua̧nö̧

päi'omenä dauhuiyämä ju'tome, tercera parteh jo̧mȩnä̧ cuo'ö icuina'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mȩjiy̧ä̧
uhuo'che ja̧'tu̧huä̧'chemä o'ca'a'inä juiyächi'önätä cuo'ö icuina'a.

Todärenä päi'önä hua̧ ppöomenä 'cuäopinö huȩnȩ
8 Ja̧u̧nu̧ o'comenä Dios u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ todärenä päi'önä hua̧ öäre trompeta ppöomenä

möä'ca rö̧ä̧'ca jä äyä'catä cuoä'ca jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jä̧'ca dubora rö̧oranä icuähui'ina'a. Ja̧'hua̧nö̧
icuähui'omenämä dubora rö̧ora ju'toramä, tercera parte jo̧mȩnä̧ ucuojatä päi'inora. 9 Ja̧'hua̧nö̧
päi'omenä dubora rö̧ora jacuä ka̧cuä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧ ju'tome ömä, tercera parte jo̧mȩnä̧ to'e'inätö.
Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ bäreu huoi'quiyu'inä ju'tome, tercera parte jo̧mȩnä̧ toe'ina'a.

Huämetucuänö päi'önä hua̧ ppöomenä 'cuäopinö huȩnȩ
10 Ja̧u̧nu̧ o'comenä Dios u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ huämetucuänö päi'önä hua̧ öäre trompeta

ppöomenä, böo siri'comä, tejähuore jareore a̧'cua̧rö̧nä̧, 'chäräränö mo̧iņa̧'a̧ mo̧ro̧jä̧ ö̧mä̧.
Ajehuiyä'inä ju'tomemä, tercera parte jo̧mȩnä̧'iņä̧, ja̧'a̧nä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧ ajiya rȩjȩ jacuä ö ppöepö
o̧du̧nä̧ korome'inä, korome'inä mo̧'iņö̧. 11 Ja̧u̧ siri'co im̧im̧ä̧ ―rȩ'a̧― pä'ö miçua̧. Ja̧'hua̧nö̧
mo̧o̧mȩnä̧ ajehuiyä ju'tome, tercera parte jo̧mȩnä̧ rei'ina'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ juhuoya ö
ahuajätömä recuätö ö̧ja̧ to'e'inätö, reoya ahui'äjätö'cotö.

Pa̧ja̧cuä̧nö̧ päi'önä hua̧ ppöomenä 'cuäopinö huȩnȩ
12 Ja̧u̧nu̧ o'comenä Dios u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ päi'önä hua̧ öäre trompeta

ppöomenä mo̧ro̧ kä̧hua̧ ö̧'iņä̧ pä̧cuä̧da̧, yodo kä̧hua̧ ö̧'iņä̧ pä̧cuä̧da̧, siŗi'̧cö̧ ö̧'iņä̧ päcuädotö,
tercera parte jo̧mȩnä̧ cuähuächinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä jahuätö ö päcuädotönämä yo̧i'̧iņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ mo̧ro̧'iņä̧ ju'to mo̧ro̧, yodo'inä ju'to yodo, tercera parte jo̧mȩnä̧ tejädoca'a
jiņa̧'a̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ tochomenä ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ mo̧ro̧jä̧ kä'conä co̧'ä̧rö̧ rä̧nö̧ iḩuȩnȩ
pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧ päa'a ä̧ju̧cuiņö̧sä̧: ―¡Ja ! ¡Ja ! ¡Ja ! ¡Jij̧ä̧ rȩjȩra̧'a̧ ka̧cuä̧tö̧hue! ¡Juiyodi ̧ surojö
'cuä opäcuotö korotö huämetucuä isoppa huotö öäre trompetas ppö omenämä! ¡Jahuätö
ppö äcuomemä tö'cöhuächi'a'ató!― päa'a ä̧ju̧cuiņö̧sä̧.

h8:7 Tercera parte pä ömä huäbodäcuä jähuä ö jiy̧ȩtȩtä̧ jö̧nä̧ pä'ö pähuä.
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Jim̧ö̧tȩnö̧ päi'önä hua̧ ppöomenä 'cuäopinö huȩnȩ

9 1 Ja̧u̧nu̧ o'comenä Dios u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ jim̧ö̧tȩnö̧ päi'önä hua̧ öäre trompeta
ppöomenä ya̧tȩ siri'co mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ rȩjȩra̧'a̧ päi'önä mo̧'ä̧chäjirö topinösä. Ja̧u̧ru̧mä̧ reju

be'ipö 'tu̧ppä̧chi'̧o̧mȩ'iņä̧ juiyäju ä'ca mö̧ȩcuä̧ bahuecuä llave iyähui'inäcu. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
reju be'ipö 'tu̧ppä̧chi'̧o̧mȩ'iņä̧ juiyäju ba'epö icuomenä ocu isoppatä, ocurä cuoäju rö̧äju u
räopaji'a̧nö̧ räopina'a. Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä mo̧ro̧ kä̧hua̧'iņä̧, isoppa'inä yo̧'ö̧tä̧ yo̧i'̧iņa̧'a̧, ocu
isoppa reju u räopoppa ö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ocu isoppa ömä mä̧rä̧cä̧yu̧tä̧ rä'opinätö, rȩjȩ
huä̧mȩnä̧ pä 'önä. Jahuätörömä ujuru'inä iyähui'inä̧u̧, iḑiy̧u̧tu̧ ujuru ta̧'a̧nö̧ jö̧. 4 Jahuätörömä
hueähui'ina'a: ―Mȩjiy̧ä̧ uhuo'che rȩjȩnä̧ kä̧'che'inä ja̧'a̧nä̧, o'ca juiyönä ja̧'tu̧u̧ juäi'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca juiyönä dauhuiyä'inä surojuocuepätucuä'. Ttö̧ja̧, Dios öäre siähuächö juiyönä huȩyu̧cuä̧
'änä rötähuocotö pä'ijätörötä surojuo'epätucui― pä'ö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ 'corupä 'önä

surojuo epa pä'ömä hueähui'oco̧u̧ pinätö̧. Usurä ȩmä̧u̧nä̧ ubara u epä'chatö pä'ötä
hueähui'inä̧u̧, kä̧hua̧tö̧ jim̧ö̧tȩ ruhuä jo̧mȩnä̧tä̧. Jahuätö ubara u epä'chömä, iḑiy̧u̧tu̧ rara ö
a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧. 6 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ ö̧ja̧mä̧ 'corupä 'a pä'ö usäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ usa'anä 'corupä 'ö
juiyönätä jä̧cuo̧tö̧. 'Corupä 'a pä a'anä hua'are ȩmö̧ juiyönätä pä̧ip̧ä̧rä̧cuo̧tö̧.

7 Jahuätö mä̧rä̧cä̧yu̧mä̧ ca̧hua̧yu̧tu̧ curära̧'a̧ ̧'cha̧ pä'ö jo̧mȩnö̧ huotö a̧'cua̧rö̧nä̧ huinätö.
Ttupiyänämä oro işo̧bö̧ huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧ o̧bö̧ huä̧nä̧riņä̧tö̧. Ttö'äpiyämä ö̧ja̧ 'ä
a̧'cua̧rö̧nä̧ huinätö. 8 Ttuhuo'chemä isaju kuhuo'che a̧'cua̧rö̧nä̧ huinätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ acupiyämä
mö yähui acu a̧'cua̧rö̧nä̧ huinätö. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ amöcanämä 'quiyäbi, cuoräu u adicuäbi
a̧'cua̧rö̧nä̧ jäbi ö 'ca̧tä̧chä̧riņä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujuabiyämä caruquiyä, ca̧hua̧yu̧tu̧ rö̧ȩnä̧ ocä
do omenä rä̧mip̧a̧ji'̧a̧nö̧ ucuocuinä̧u̧ ujuabiyämä. Recuätö ca̧hua̧yu̧tu̧ curä örohuähua pä'ö
pä̧içu̧nä̧ jo a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ ucuocuinä̧u̧. 10 T ̧huiŗi'̧piy̧u̧mä̧ idiyu iḩuiŗi'̧pa̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
huinätö. Ra̧ ä̧cua̧ri'̧iņä̧ ku̧nä̧riņä̧tö̧. Ttujurumä ̧huiŗi'̧piy̧u̧nä̧ ku̧nä̧riņä̧tö̧, kä̧hua̧tö̧ jim̧ö̧tȩ ruhuä
jo̧mȩnä̧ ö̧ja̧rö̧ ubara u epä'cha pä'ömä. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧ru̧hua̧ päi'önä kiņö̧mä̧, reju be'ipö
'tu̧ppä̧chi'̧o̧mȩ'iņä̧ juiyäju reju u huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ jiņa̧'a̧. Im̧im̧ä̧ hebreo ̧huȩnȩnä̧mä̧
Abadón pä'ö miçua̧. Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ griego ̧huȩnȩnä̧mä̧ Apolióni pä'ö miçua̧. 12 Pȩnȩ
jubömä ä̧cuo̧mȩnä̧ ―¡Ja !― pähuä jä̧ji ̧ pätecuächome ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ huȩnȩ
pätecuächö o'ca'a todäre jähuä ―¡Ja !― pähuä pätecuächäcuome jiņä̧ 'cuäopäcua'a ka̧'a̧.

Ko̧ro̧mö̧ ö̧ ya̧tȩnö̧ päi'önä hua̧ ppöomenä 'cuäopinö huȩnȩ
13 Ja̧u̧nu̧ o'comenä Dios u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ ya̧tȩnö̧ päi'önä hua̧ öäre trompeta

ppöomenä ya̧tȩ iḩuȩnȩ rä̧mip̧a̧'a̧ ä̧ju̧cuiņö̧sä̧. Ku icu iyähuoca̧, oro ö adicuoca̧, Dios ä'ca jo̧mȩ
kä̧ca̧nä̧ ka̧cu̧ upiyä o̧juä̧, pa̧ja̧cuä̧nö̧ o̧juä̧ ö̧ rä̧mip̧iņa̧'a̧ ja̧u̧ iḩuȩnȩmä̧. 14 Ja̧u̧ iḩuȩnȩmä̧, Dios
u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ ya̧tȩnö̧ päi'önä hua̧rö̧, öäre trompeta ku̧nä̧rä̧jiŗö̧ päina'a:
―Pa̧ja̧cuä̧nö̧ isoppa huotö hue'ähuotö, aje rö̧oto Eufrates aje jäyoto ö nö'cö rötähuotörö ejädö
icui― päina'a. 15 Jahuätö pa̧ja̧cuä̧nö̧ hue'ähuotö isoppa huotömä, ja̧u̧nu̧tä̧ a̧'ȩnä̧, ja̧u̧ kä̧hua̧nä̧tä̧,
ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧, ja̧u̧nu̧tä̧ horanä jȩ a̧ pä'ö pätetö ku̧nä̧huo̧tö̧ pinätö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ejädö
icuähuotö pä'i'inätö pij̧ä̧ ö̧ja̧ ö̧mä̧ ju'tome, tercera parte jo̧mȩnä̧ cuä'äu cua pä'ö. 16 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ su̧ro̧da̧u̧ ca̧hua̧yu̧tu̧nä̧ huä̧nö̧ rohuähuätömä 200 millones jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ recuätö
ja̧'a̧ pä'ömä ä̧ju̧cuiņö̧sä̧. 17 Ca̧hua̧yu̧tu̧mä̧, ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧nä̧ tochinä̧u̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ huinätö:
Ca̧hua̧yu̧tu̧nä̧ huä̧jiņä̧tö̧mä̧ amöquiyu isäbi 'quiyäbimä ocurätä jö̧ obi, jacinto ido'qui ö'inä,
azufre ido'qui ö'inä adicu obi 'ca̧tä̧chä̧riņä̧u̧. Ca̧hua̧yu̧tu̧ upiyämä mö yä̧huiţö̧ upiyä a̧'cua̧rö̧nä̧

i9:11 Apolión pä'ömä be'epä'ijipö icuähuä işa̧ pähuädo Griego ̧huȩnȩnä̧.
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huinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ äpiyä ömä ocuma'inä ja̧'a̧nä̧, ocu isoppa'inä ja̧'a̧nä̧, azufre o'qui'inä
räopinä̧u̧. 18 Piy̧ȩ huäbodäcuä juäimä ö̧ja̧ ju'tome tercera parte jo̧mȩnä̧ to'e'inätö, ocurä ö'inä,
ocu isoppa ö'inä, azufre o'qui ö'inä, jahuätö äpiyä ö räopinö juäi ö. 19 Jahuätö ca̧hua̧yu̧tu̧
ujurumä ku̧nä̧riņä̧tö̧ äpiyänä'inä ja̧'a̧nä̧, ̧huiŗi'̧piy̧u̧nä̧'iņä̧. T ̧huiŗi'̧piy̧u̧nä̧mä̧ upiyä'inä kiņa̧'a̧,

ä̧ca̧tö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧. Ja̧u̧ ̧huiŗi'̧piy̧u̧nä̧mä̧ ö̧ja̧rö̧ suronä jȩ a̧ pä'ö jiņö̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca'a
ka̧cuip̧ä̧jä̧tö̧mä̧, ja̧u̧ juäi ro̧ȩcuä̧ ö̧ 'corupä'i'ocotö päjätömä, jitötä tu̧mö̧nä̧ suronä aditähuä
cä ädi'a pä'ömä yorö'isotä pärou amöcuädocotö pinätö̧. Ä̧huȩ ö̧rö̧'iņä̧, tätähuä o'ca'inä úcuo
te ähuä'ijömä yorö'isotä cä'ädi'ocotö pinätö̧. Ja̧u̧ o'camä oro ö'inä, pärätä ö'inä, bronce ö'inä,
inä o'qui ö'inä, dau u'inä adicu o'catä jiņa̧'a̧. Topö'inä toocö o'ca, ä̧ju̧cu̧'iņä̧ ä̧ju̧cuo̧cö̧ o'ca,
'chä̧nö̧'iņä̧ 'cho̧cö̧ o'ca. 21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧ja̧rö̧ cuä'ö cuä'ijö'inä, ö̧ja̧rö̧ u̧hua̧rä̧rä̧'ij̧ö̧'iņä̧, recua
pocojuru mȩ o̧pä̧rä̧'ij̧ö̧'iņä̧, ö̧nä̧u̧cuä̧rä̧'ij̧ö̧'iņä̧ yorö'isotä cä ädi'a pä'ocotö pinätö̧.

Ka̧ra̧ huȩ'ä̧hua̧ ju̧ru̧hua̧, pä'ö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ

10 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'amä jiņä̧ ka̧ra̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧, ju̧ru̧hua̧, ajiya isoppa ö 'ca̧tä̧chä̧ra̧'a̧nä̧,
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ im̧ȩyȩhua̧'a̧ topinösä. U huämemä huäyärobö ö kä̧dȩpiņa̧'a̧. Ö'ä ömä

mo̧ro̧ kä̧hua̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ kä̧dȩpiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧jä̧piy̧ä̧mä̧, icui'quiyu ocurä ö cuoö o'ca
a̧'cua̧rö̧nä̧ huinö. 2 U̧mö̧nä̧mä̧ cuyäru to̧rä̧dä̧cuä̧huä̧ba̧, a̧'u̧cuä̧ba̧ bahuecua'a 'chu̧'huä̧riņö̧.
Ö̧jä̧mä̧do̧mȩnä̧mä̧ ö̧jä̧pö̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧'u̧mä̧ dubora rö̧oranä kä̧diņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧jä̧pö̧ ö'ohuenä
işä̧'u̧mä̧ rȩjȩnä̧ kä̧diņö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ iḩuȩnȩmä̧, mö yähui huoa'a a̧'cua̧rö̧nä̧, pä̧içu̧nä̧ huopinö.
Ja̧'hua̧nö̧ huoomenä cu'upä iḩuȩnȩ'iņä̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ todärenö jo̧mȩnä̧ rä̧mip̧iņa̧'a̧. 4 Ko̧ro̧mö̧ ö̧
todärenö jo̧mȩnä̧ cu'upä iḩuȩnȩ rä̧mip̧ä̧'cha̧'a̧ chä̧ju̧cuä̧ji ̧ chiḩuȩyu̧ta̧ pä'ö jȩcha̧'a̧, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧
ya̧tȩ iḩuȩnȩ rä̧mip̧iņä̧cu̧sä̧: ―Ko̧ro̧mö̧ ö̧ todärenö jo̧mȩnä̧ cu'upä cöröächa'a rä̧mip̧ä̧'chä̧ji ̧
huȩnȩmä̧ cuiḩuȩyu̧tä̧'. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ yä̧huä̧iņä̧tä̧ mö̧'ȩpö̧ icu hua'adö ku̧ni ̧ ja̧u̧ huȩnȩmä̧― jö̧nä̧.

5 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ dubora rö̧oranä'inä, rȩjȩ huämenä'inä ö̧jä̧mä̧da̧'a̧
tochäjäcumä u̧mö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧cu̧ cä'epinö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ u̧mö̧ cä'epö kä̧nö̧ ihueye beipome'inä
juiyönä 'cuäopönätä Kö̧ im̧iņä̧ huȩnȩ pä'ö ku̧niņö̧. Mo̧ro̧jä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧, dubora rö̧ora'inä, ja̧u̧
o̧du̧nä̧ ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧ uhuäbe'inö im̧iņä̧ pä'ö ku̧niņö̧. Pa̧'a̧nö̧ pä'ö ku̧niņö̧: ―¡Täcö
juhua'a yabonömä a̧huä̧rä̧cuä̧huiy̧ä̧cua̧'a̧! 7 Ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ päi'önä huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧
öäre trompeta ppöa pä'ö tö'cöhuächi'omenämä, Dios jähuä yä̧huä̧iņä̧ dajö ku̧nä̧huä̧mä̧ täcö
juiyäcua'a, Chutä hueö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧, iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧rö̧ päinö'a̧nö̧tä̧― pä'ö ku̧niņö̧.

Jareächi'önä jiähua pä'ö cuyäru to̧rä̧dä̧cuä̧huä̧ba̧ a̧'u̧cuä̧ba̧ Juan ucui'inö huȩnȩ
8 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ ya̧tȩ iḩuȩnȩ chä̧ju̧cuä̧jim̧ä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ rä̧mip̧iņä̧cu̧sä̧: ―Cuyäru

to̧rä̧dä̧cuä̧huä̧ba̧ a̧'u̧cuä̧ba̧ bahuecuä̧rä̧ba̧, huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ dubora rö̧oranä'inä, rȩjȩnä̧'iņä̧
kä̧dä̧ji ̧ u̧mö̧nä̧ kä̧ba̧mä̧ cuȩma̧ täi― päinäcusä. 9 Ja̧'hua̧nö̧ päcu 'chä̧hui'̧ä̧ji'̧ca̧ huȩ'ä̧hua̧
isoppa hua̧rö̧ jä'epinösä cuyäruba̧, a̧'u̧cuä̧ba̧ iya ö pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ jädepäcumä ädä näcusä:
―Ȩmo̧po̧'ö̧mä̧ cui'i'i. Cucui'omenä cuä ömä maya ta̧'a̧nö̧ sa̧dä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
cu'cäbiyu umä reäcua'a― päinäcusä. 10 Ja̧'hua̧nö̧ päcu cuyäruba̧ a̧'u̧cuä̧ba̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧
u̧mö̧ ö̧ ȩmo̧po̧'ö̧ cui'i'inösä. Ja̧'hua̧nö̧ chucui'omenä chä ömä maya ta̧'a̧nö̧ sa̧diņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ chucui'äji o'ca'amä chö'cäbiyu umä rei'inäcusä. 11 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a päinäcusä: ―Jiņä̧
jareächi'önä Dios päö huȩnȩ jicuhuäu'a̧nö̧ ja̧'a̧, recuätö ö̧ja̧ ötö'cö'inä, ̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧
ötö'cö'inä, ̧huȩnȩ pö̧nä̧ ucuocuätö ötö'cö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ hueähuä ruhuotö ötö'cö'inä―

päinäcusä.
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Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧ ta̧ju̧ru̧ Juan toinö huȩnȩ

11 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'amä işä̧na̧ iyähui'inäcusä pa̧ja̧cuo̧'quȩ a̧'cua̧rö̧nä̧ jä̧na̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧ jueönä kä̧nö̧ päinäcusä: ―Dios adihuänä ö̧jo̧ca̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, ku

icu iyähuoca̧'iņä̧, ju̧huȩnȩ Diosrö úcuo te'äunu jȩpä̧tö̧rö̧'iņä̧ cu̧'a̧ta̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ täi. 2 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ u̧mi ̧ isarä, Dios adihuänä ö̧jo̧ca̧ u̧mi ̧ parämä cu̧'a̧tä̧'. Juhuarämä judíos huocotö Diosrö
esetocotörö iyähui'inarä. Jahuätömä adihuä ötahuiyänä ö̧jä̧dä̧rä̧cuo̧tö̧j cuarenta y dos kä̧hua̧tö̧
jo̧mȩnä̧. 3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö chumöhuäyotö, to nö jiäcuähuä ö̧ja̧ ta̧ju̧ru̧mä̧ huȩdä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
huedomenä jahuätömä, re ruhuä 'ca̧tä̧cuä̧huä̧ 'ca̧tä̧hui'̧ö̧ kä̧nö̧, Dios päö huȩnȩ ji ähuä̧rä̧cuo̧tö̧
mil doscientos sesentanö mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧― päinäcusä.

4 Jahuätö ta̧ju̧ to nö jiäcuähuä ö̧ja̧mä̧ olivos dauhuiyä toirenö dauhuiyä'inä ja̧'a̧nä̧,
lámpara ku̧nä̧huä̧ ocä tocärenö ocä'inä huotö ja̧'a̧, pij̧ä̧ U̧ru̧hua̧ Dios ä'ca ka̧cu̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ya̧tȩ'iņä̧ jahuätörö suronä jȩa̧ päö ömä, jahuätö ä ömä ocumatä räopa'a a̧bo̧iy̧a̧
toe'önätä. O'ca toi'önä jahuätörö suronä jȩ a̧ pä'ätörömä ja̧'hua̧nö̧tä̧ jö̧nä̧ cuä'ö cu'anö
huotö. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätö to nö jiäcuähuä ö̧ja̧mä̧ Dios iḩuȩnȩ ji äu pä̧nä̧mä̧ ajiya'inä
ichö juiyönä jȩ a̧ pä'ö mo̧ro̧jä̧ mö̧'ȩpö̧ cua pä'ö ujuru ku̧nä̧rä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ajehuiyä'inä
ucuojatä päi'önä pärotö cua pä'ö ujuru ku̧nä̧rä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ rȩjȩ ö̧mä̧ o'ca juiyönätä

surojö 'cuäopä'chönä jȩ a̧ pä'ö'inä ujuru ku̧nä̧rä̧tö̧, öjö'come jubö jȩ ö̧nä̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ to nö huȩnȩ ji'äu cä ädomenämä de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧, reju be'ipö 'tu̧ppä̧chi'̧o̧mȩ'iņä̧
juiyäju u huä̧mip̧ö̧mä̧, jahuätöcu ö̧ro̧huä̧huä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ rohuäumä, ujuruhua'a ö cuä'ö'inä
icuäcuotö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ cuä'ö içuä̧u̧ o'co jähuämä, úcuo ötahuiyä mä̧nä̧ kä'co pä̧cua̧'a̧. Ja̧u̧
ötahuiyämä ya̧nä̧ jähuä ö amöcuädäcuähuänämä Sodoma jö̧nä̧'iņä̧, Egipto jö̧nä̧tä̧ pä ome.
Ju̧huȩnȩtä̧ Tu̧ru̧hua̧rö̧ daunä pȩ'o̧pö̧ ku̧nu̧ cuä'ö cuinomemä. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önä
ö̧ja̧ ö̧'iņä̧, jitötä isotöcu ka̧cuä̧tö̧ ö̧'iņä̧, ̧huȩnȩ pö̧nä̧ ucuocuätö ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ̧rȩjä̧

pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ ö̧'iņä̧, jahuätö o'co jähuä to ä̧rä̧cuo̧tö̧ huäbodäcuä mo̧ro̧ abonänö jo̧mȩnä̧.k
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'co jähuämä idoränä ötö juiyönä ro̧ ȩpä̧rä̧cuo̧tö̧. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧
eseutä esehuäcuotö jahuätö 'corupä 'äjiy̧ä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ mippoönä iyähuä
iyä'chäcuäu esehuä̧rä̧cuo̧tö̧ jahuätö ta̧ju̧ Dios päö huȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧, pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ ubara
u epä'chä'ija'a ö.

Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧ ta̧ju̧mä̧ hua'are ö o ächa'a Juan toinö huȩnȩ
11 Ja̧'hua̧nö̧ huäbodäcuä mo̧ro̧ abonänöl jo̧mȩnä̧ 'cuäopäji o'ca'amä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
amiyuppa, Dios ö räopoppa doächi'inä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ doächi'ä̧u̧ ö̧jä̧piy̧ä̧nä̧ kä̧dö̧ ä̧rä̧mi'̧iņä̧tö̧.

Ja̧'hua̧nö̧ ä̧rä̧mi'̧ä̧jä̧tö̧rö̧ topä̧riņä̧tö̧mä̧, rö̧ȩnä̧ ye'inätö. 12 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä jahuätö Dios
päö jiäcuähuä ö̧ja̧ ta̧ju̧mä̧, ya̧tȩ iḩuȩnȩ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧a̧'a̧ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧ ―pocu
'cha'ächi'ätucui― päa'a. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧mä̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ajiya isoppanä cä'ecuächi'inätö aboiyotö
päjätö to̧ ä̧ra̧'a̧nä̧. 13 Ja̧u̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ rȩjȩmä̧ pä̧içu̧nä̧ ö̧ȩpiņa̧'a̧. Rȩjȩ ja̧'hua̧nö̧ ö̧ȩpo̧mȩnä̧ ötahuiyä
ju'tome, décima partem jo̧mȩnä̧ mo̧ä̧chiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧mä̧ siete mil jo̧mȩnä̧
to'e'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca'a ka̧cuip̧ä̧jä̧tö̧mä̧ ye'ecue'ä'chö, Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧rö̧tä̧
j11:2 Adihuä ötahuiyä päinomemä Jerusalén pä'ö pä'inö. ―Ttö̧jä̧dä̧rä̧cuo̧tö̧― pä'amä, ja̧u̧ ötahuiyänä ucuotäcuähuä
juiyönä jȩpö̧ ujuruhuäcotö pä'ö päa'a. Täbocömä ujuruhuäjä̧u̧ u̧ru̧hua̧rö̧ u̧ru̧pä̧'quȩnä̧ kä̧dä̧riņö̧do u̧ru̧hua̧mä̧,
―juruhuäjisä― pä'ö ij̧ȩcuä̧ päi'önä.
k11:9 Säbäräri pä ö ―Tres dias y medio―
l11:11 Säbäräri pä ö ―Tres dias y medio―
m11:13 Décima parte pä ömä, to̧mö̧rȩ jähuä ö jiy̧ȩtȩ pä'ö pähuä.
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úcuo te'ähuinätö. 14 Pȩnȩ jubömä todärenä päi'önä ―¡Ja !― pähuä jä̧ji ̧ pätecuächome ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huäbodäcuänä päi'önä ―¡Ja !― pähuä jä̧ji ̧ pätecuächa pä'ömä tö'cöhuächia'ato.

Ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ päi'önä hua̧ ppöomenä 'cuäopinö huȩnȩ
15 Ja̧u̧nu̧ o'comenä Dios u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ päi'önä hua̧ öäre trompeta

ppöomenä recuätö ̧huȩnȩ juruhuächi'ö rä̧mip̧iņa̧'a̧ mo̧ro̧jä̧ ö̧mä̧. ―Pij̧ä̧ ö̧ uruhuonä
hue ö o̧du̧nä̧ ö̧mä̧ jitämä Tu̧ru̧hua̧ uruhuotä päi'a'a. Tu̧ru̧hua̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ içhä̧cua̧ päinäcu'inä
uruhuo päi'a'a. Beipome'inä juiyönä 'cuäopönätä hue'ö ö̧jä̧cua̧― pä'ö rä̧mip̧iņa̧'a̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧
rä̧mip̧o̧mȩnä̧mä̧ vein cuatronö huotö tä̧mö̧ ruhuotö, Dios ä'ca ö uruhuo deäquiyänä pä̧jä̧tö̧mä̧
rȩjȩ 'ä beecuächönä mo̧'ä̧mö̧ Diosrö ucuotö jȩpiņä̧tö̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ kä̧nö̧ pä'inätö:
―Tu̧ru̧hua̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, o'ca juiyönätä Ju̧ru̧hua̧rö̧mä̧ adihua'a pä'ätöjä. Ucumä cuihueye
'cuäopönätä kö̧mä̧, kiņö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, içhä̧cua̧'iņä̧ Hua̧jä̧. Jitämä beipocö cujurunä huecuhua
pä'ö cu̧jä̧mä̧da̧'a̧ ö̧ adihua'a pätäcujä. 18 Pij̧ä̧ ö̧ja̧ ̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ Ucuru a̧mi ̧
surächi'ä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Ucutä cu̧'ä̧i ̧mo̧ro̧mä̧ täcö pätecuächa'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hua'inätörö'inä
micuähuächönä pä'ö icuähuä mo̧ro̧mä̧ täcö pätecuächa'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutä cumöhuäyotö
huecuu jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧, päcuu jiäcuähuä ö̧ja̧ pinätö̧rö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, ucu u adihuä ö̧ja̧rö̧'iņä̧,
o'ca toi'önä ucuru ucuotätörö usurä isotö jö̧ ö̧'iņä̧, ruhuotö jö̧ ö̧'iņä̧ aditähuä micuä
cuiyä'chö mo̧ro̧mä̧ täcö pätecuächa'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ jȩpä̧'chö̧ icuätörö jȩpö̧ cuicu mo̧ro̧mä̧
täcö pätecuächa'a― pä'inätö.
19 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a mo̧ro̧jä̧nä̧ ko̧ca̧, Dios adihuänä ö̧jo̧ca̧mä̧, bahuecuächina'a. Ja̧'hua̧nö̧

bahuecuächomenä Dios ucuocu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ ȩjä̧ca̧, Chutä ö̧jo̧ca̧ jacuä ka̧'a̧ uhuähuina'a.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧mȩnä̧ cu'upämä rou'inä rohuä'chinö, cöröpächö'inä cöröächä'china'a. T ̧huȩnȩ'iņä̧
rä̧mip̧ä̧'chiņa̧'a̧. Rȩjȩ'iņä̧ ö̧'ȩpö̧ icuina'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ diyau o'qui'inä juruhuächi'ö ahuähuina'a.

Isaju möchajucu, böo ujuo da'äcu ̧jȩcuä̧cha̧'a̧ Juan toinö huȩnȩ

12 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a mo̧ro̧jä̧ ö̧mä̧ bäreu jähuä ij̧ȩcuä̧ ij̧ȩcuä̧cho̧mȩnä̧, ij̧ȩcuä̧chiņä̧ju̧ isaju
yajute mo̧ro̧ kä̧hua̧ ö̧ 'ca̧tä̧huä̧ju̧. Kö̧jä̧piy̧ä̧ dea'anämä yodo kä̧hua̧ riņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ kunä

huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧ siŗi'̧cö̧ ö̧jä̧pö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö ö a̧diçuo̧bö̧ huȩnä̧riņä̧ju̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ möchaju
kö̧ja̧'a̧ ö̧ kuhuäbecuometä päi'äcua huopinäju, ku̧mo̧du̧ba̧ barahuächi'äcua. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ koro
ij̧ȩcuä̧'iņä̧ ij̧ȩcuä̧chiņa̧'a̧ mo̧ro̧jä̧ ö̧mä̧. Böo ujuo da'ä ya̧tȩ, ocuma ta̧'a̧nö̧ adiu tu̧'hua̧ ij̧ȩcuä̧chiņö̧,
upiyämä ko̧ro̧mö̧ ö̧ toyurenö kä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ u o̧juä̧mä̧ to̧mö̧rȩ jähuä o̧juä̧ kiņä̧cu̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ upiyä huämemä jiyute pö̧nä̧ ruhuonä kä̧nö̧ huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧, ko̧ro̧mö̧ ö̧ to̧bö̧rȩnö̧
jo̧mȩnä̧ huä̧jiņä̧cu̧. 4 Siŗi'̧cö̧ mo̧ro̧jä̧nä̧ ö̧rö̧jo̧mȩ ö̧mä̧ päcuädome, tercera parte jo̧mȩnä̧, itebänä
hui'cuopö pij̧ä̧ra̧'a̧cu̧ kä'ö icuinö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ böo ujuo da'ämä isaju kuhuäbecuometä päi'äcua
kä'ca kä̧mä̧diņö̧, ki ̧ ̧ uhuäpächö jiy̧ȩnä̧tä̧ ucui'a pä'ö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ki ̧ ̧ Uborö uhuäbecuinäju,
pij̧ä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧ ö̧ ̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ huȩä̧cua̧rö̧, i a'ca 'quiyä'ca cuoräu u adicuä'canä
'chu̧'huä̧rö̧nö̧ huȩä̧cua̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ki ̧ ̧mä̧ Dios ö̧jo̧mȩtä̧, Dios uruhuonä ideäcä ko̧mȩtä̧
ȩmiçua̧ piņö̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä isajumä ö̧ja̧ toächome päte'ötä tö'ipächinäju. Ju̧huȩnȩmä̧
Dios jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ u̧ju̧niņo̧mȩ yajuru a̧ ä̧ra̧ pä'ö mil doscientos sesentanö mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧.

Pij̧ä̧ra̧'a̧ kä'ö içuä̧hua̧ pä'i'äjirö Dios ö adihuä ö̧ja̧ ujuruhua'a Juan toinö huȩnȩ
7 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a mo̧ro̧jä̧ ö̧mä̧ curä päi'ina'a. Miguel'inä, umöhuäyotö isoppa huotö'inä ujuo

da'äcu rohuähuinätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujuo da'ämä chutä umöhuäyotö isoppa huotöcu kä̧nö̧
pärocua'a ö rohuähuinätö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätömä juruhuocotö pinätö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juhua'a
yabonö mo̧ro̧jä̧nä̧ ö̧ja̧cua̧ pä'ömä hue'ähui'oca'a jiņa̧'a̧ täcö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧ böo ujuo
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da'ämä, juhua'a ö kä'ö içuä̧hua̧ pinö. Ja̧u̧mä̧ täbocötä päi'önä äca pinö. Ähue ä'inä ja̧'a̧nä̧
Satanás'inä pä̧'ä̧hua̧. O'ca toi'önä pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ yapare esetönä ji'ähuä'chä'ijö ja̧u̧mä̧. Ja̧u̧mä̧
pij̧ä̧ra̧'a̧tä̧ päi'önä kä'ö içuä̧hua̧ piņö̧. Umöhuäyotö isoppa huotö'inä ja̧u̧cu̧tä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ kä'ö
icuähuotö pinätö̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä mo̧ro̧jä̧ ö̧mä̧ ya̧tȩ iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧a̧'a̧ ä̧ju̧cuiņö̧sä̧:
―Jitämä tö̧jä̧hua̧tö̧ huotörö suronä huȩnȩtä̧rö̧ ucuocuä'chä'ijömä täcö kä'ö içuä̧hua̧ pä'i'äji.
Mo̧ro̧'iņä̧ yodo'inä Dios ä'ca ö huȩnȩtä̧rö̧ ucuocuä'chä'ijömä kä'ö içuä̧hua̧ pä'i'äji. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ö̧jip̧ö̧nä̧ ppädinö jiņö̧'iņä̧, ujuru'inä, uruhuonä hue'ö ö̧ja̧ pä'ö'inä jo̧mȩ
päi'a'a jitämä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧mö̧huä̧ya̧ Cristo, içhä̧cua̧ päinä̧cu̧ uruhuonä hue'ö ö̧ja̧ pä'ö'inä jo̧mȩ
päi'a'a― pä'ö rä̧mip̧iņa̧'a̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧ kä'ö içuä̧hua̧ pä'i'äjirömä juruhuinätö. Ohueja Hua̧
ucuojanä'inä, jitötä to nö huȩnȩ jiäcuähuänä'inä ujuruhuinäcu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―'corupä 'ö ö'inä
huä̧iņä̧ ja̧'a̧― pä'ö a̧mo̧nä̧ ö̧jö̧ repe'äcuähuocotö pinätö̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧mä̧ eseutä
esehuado. O'ca toi'önä ja̧u̧ o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ esehuätucui. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ¡jij̧ä̧nä̧'iņä̧ dubora
rö̧oranä'inä ka̧cuä̧tö̧hue! Surojödi ̧ 'cuäopäcuotöjä ucutumä. ¡Ähue ämä ucutu cu̧juä̧tu̧cuo̧mȩ
mȩyȩhuä̧ji.̧ Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ―recuomä chö̧jö̧ juiy̧ä̧cua̧sä̧― pä'ö u̧huo̧jua̧'a̧ ö̧ rö̧ä̧nä̧tä̧ ami
surächi'äcutó!― pä'ö rä̧mip̧a̧'a̧ ä̧ju̧cuiņö̧sä̧.

Ujuo da'ä ppö'ö icuome ö isaju kö̧jip̧a̧'a̧ Juan toinö huȩnȩ
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ujuo da'ämä ―rȩjȩra̧'a̧tä̧ kä'ö içuä̧hua̧sä̧― pä'ö topäcuäu u̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧,

isaju ki ̧ ̧ uborö uhuäbecuäjäjuru ru̧'huä̧rȩ'iņö̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ böo möca ujuabiyä
iyähui'inäcua̧ äca ä'ca ö ö̧ja̧ toächome päte'ö cojächa pä'ö, yajutä kö̧ja̧ pä'ö jȩpö̧ ku̧nä̧huo̧mȩ.
Ju̧huȩnȩmä̧ huäbodäcuänä jo̧mȩnä̧ yabonänö tres años y medio jo̧mȩnä̧ ku̧cuȩ cuäjepö
a̧ ä̧ra̧'a̧nä̧ kö̧jä̧cuo̧mȩ. 15 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ äcamä ä ömä ajiya̧ma̧ rö̧ȩnä̧tä̧ ppö'inö isaju ko'ca'anä

aje suhuädi'a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'önä, isajurumä juhuotonä ȩmip̧a̧ pä'ö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ rȩjȩtä̧
ppädinäcua̧. Rȩjȩmä̧, bahuecuächina'a. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧mȩ ujuo da'ä ppöäjoyamä 'carächi'ina'a
rȩjȩ jacuätä. 17 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä ujuo da'ämä rö̧ȩnä̧ ami surächi'inäcu isajurumä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ ki ̧ ̧mö̧ ka̧cuip̧iņä̧tö̧cu̧tä̧ örohuähua pä'ö 'chiņö̧, Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hueö jȩpä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧,
Jesucristo iḩuȩnȩ esetä'ijätöcu.

De'a ru̧hua̧ pä̧içua̧ dubora rö̧ora ö kä̧mi'̧a̧'a̧ Juan toinö huȩnȩ

13 1 Ja̧u̧nu̧ o'comenä dubora rö̧ora jäyora, rȩba̧nä̧ jueönä kä̧mä̧diņö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ de'a
ru̧hua̧ pä̧içua̧ dubora rö̧ora ö kä̧mi'̧a̧'a̧ topinösä. Upiyämä ko̧ro̧mö̧ ö̧ toyurenö hua̧ jiņa̧'a̧.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ upiyä o̧juä̧mä̧ to̧mö̧rȩ jähuä o̧juä̧ kiņä̧cu̧. Ja̧u̧ o̧juä̧nä̧mä̧ ruhuonä kä̧nö̧ unä
huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧ to̧mö̧rȩ jähuä o̧bö̧ huiņä̧cu̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ upiyänämä jiyute pö̧nä̧ im̧i ̧ päi'önä
Diosrö suronä pähuä huȩyu̧cuiņa̧'a̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧, ö tochinäcumä, yähui
huȩyu̧pa̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ huinö. Ö̧jä̧piy̧ä̧mä̧ aje yähuin ö̧jä̧piy̧ä̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ ja̧'a̧nä̧, ämä mö yähui ä
a̧'cua̧rö̧nä̧ huinö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujuo da'ämä chutä ujuru'inä, ruhuo deäcänä ö̧'o̧mȩ'iņä̧, uruhuo'inä
rö̧ȩnä̧tä̧ iyipinäcu. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧ upiyä ö jiyutenämä ö a, 'corupäi'a pä'ö
cuä'ö cuäjä a a̧'cua̧rö̧nä̧ jä̧ a piņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ juhuä a, 'corupäi'a pä'ö cuä'ö cuäjä a
a̧'cua̧rö̧nä̧ jä̧ amä huahuächipönä aditö cuäjäcu pinö. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧ o'ca toi'önä
nö̧'ä̧chö̧ topö esehuächi'ö kä̧nö̧ de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧ o'ca'anä ru'hui'inä̧tö̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
jahuätömä ujuo da'ärötä ucuotö jȩpiņä̧tö̧, de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧ uruhuo iyipäjäcurutä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧rö̧'iņä̧ ucuotö jȩpiņä̧tö̧: ―¡Ka̧ra̧mä̧ yorö'iso toa'a de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧'a̧nö̧
hua̧mä̧. Ya̧tȩ'iņä̧ ja̧u̧cu̧ rohuäu juruhuajimä toa'a!― pä'önö ucuotö jȩ ̧nä̧cu̧. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ de'a

n13:2 Aje yähui päa'amä, säbäräri pä äcu ―oso―.
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ru̧hua̧ pä̧içua̧ chutä änä ucuocu huȩnȩ iyähui'inäcu, úcuo huȩnȩ'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ Diosrö suronä
pähuä huȩnȩ'iņä̧ jö̧nä̧ ucuocua pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuarenta y dosnö kä̧hua̧tö̧ jo̧mȩnä̧ hue'önö
rohuäu ö̧ja̧ pä'ö hueähui'inäcu. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Diosrö suronä ucuocuä'cha pä'ömä rötädipinö.
Dios im̧i'̧iņä̧, Dios ö̧jode'inä, mo̧ro̧jä̧nä̧ ka̧cuä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧ suronätä pä'ä'chinö. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Dios ö adihuä ö̧ja̧rö̧ rohuäu ujuruhua pä'ö'inä hueähui'inäcu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä jitötä
isotöcu ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧, ̧huȩnȩ pö̧nä̧ ucuocuätörö'inä, ̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ hue'ö ö̧ja̧
pä'ö hueähui'inäcu. 8O'ca toi'önä Ohueja Hua̧ öäre cuyärubanä, a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ cuyärubanä
̧mi ̧ rötähuocotö pä'ijätömä ja̧u̧ pä̧içua̧rö̧ ucuotö jȩ ä̧cuo̧tö̧. Ohueja Hua̧mä̧, ihueye pij̧ä̧

uhuäbe'inome ö kä̧mä̧dö̧ cuä'ö içuä̧hua̧tä̧ huä'ijö. 9Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧ ä̧ju̧cui.̧ 10 Cärenä ö̧'ö̧nä̧
jȩpä̧tö̧mä̧, cärenätä ö̧'ä̧cuo̧tö̧ jitötä'inä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ curä'chunä cuä'ö icuätömä, curä'chunätä
cuä'ö icuähuotö pä 'äcuotö jitötä'inä. Ja̧u̧ juäi 'cuäopomenämä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö'inä,
a̧mi ̧ 'qui ächi'a pä'ö'inä jä̧cuȩ Dios ö adihuä ö̧ja̧mä̧.

Ka̧ra̧ de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧ rȩjȩ jacuä ö rä'opäji huȩä̧ra̧'a̧ Juan toinö huȩnȩ
11 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jiņä̧ ka̧ra̧ de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧rö̧ topinösä, rȩjȩ jacuä ö räoi'a'a. Ja̧u̧mä̧ u o̧juä̧

to̧juä̧rȩ kiņä̧cu̧ ohueja a̧'cua̧rö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ iḩuȩnȩmä̧ ujuo da'ä ta̧'a̧nö̧ ucuocuinö.
12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ uruhuonä hue'ö ö̧ja̧ pä'ömä ä̧cuo̧mȩnä̧ pä̧içua̧ piņö̧ uruhuonätä hue'ä̧riņö̧,
ä̧cuo̧mȩnä̧ pä̧içua̧ piņö̧ ja̧'a̧tä̧ toä̧ra̧'a̧nä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ ä̧cuo̧mȩnä̧
pä̧içua̧ pinö̧rö̧, ö a 'corupäi'önä cuä'ö cuäjä a a̧'cua̧rö̧nä̧ jä̧ a huahuächipinäcu pinörö ucuotö
jȩ ̧ya̧rö̧ pä'ö hue'ä̧riņö̧. 13 Ja̧u̧mä̧ ö̧ja̧ eru juäi ij̧ȩcuä̧ bäreu jähuä jȩpä̧'chiņö̧. Ocurä'inä
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ pij̧ä̧ra̧'a̧ ahuäunä päi'önä jȩpä̧'chiņö̧ ö̧ja̧ to ä̧ra̧'a̧nä̧. 14 Ja̧u̧ juäi ij̧ȩcuä̧, de'a
ru̧hua̧ pä̧içua̧ pinömä ja̧'a̧tä̧ toä̧ra̧'a̧nä̧ jȩä̧'cha̧ pä'ömä ujuru iyähui'inäcu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧ juäi
ij̧ȩcuä̧nä̧tä̧ pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ yapare esetönä jȩpä̧'chiņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧ curä'chunä
toe'äji'ca̧ jiņä̧ a̧'cua̧ri'̧ä̧ji ̧ a̧'u̧cuä̧ adi yarö pä'ö hue'inö pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧. 15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ de'a
ru̧hua̧ pä̧içua̧ piņö̧ a̧'u̧cuä̧ a̧'cua̧ri'̧ö̧nä̧ amiyuppa juäönä jȩa̧ pä'ö ujuru iyähui'inäcu de'a ru̧hua̧
pä̧içua̧ piņö̧ a̧'u̧cuä̧ iḩuȩnȩ ucuocua pä'ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä ja̧u̧ juäi a̧'u̧cuä̧ ucuotö
jȩpo̧co̧tö̧rö̧ hua'arenätä pätetö u̧ju̧na̧ pä'ö'inä. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä u̧mö̧nä̧, u̧huo̧jua̧'a̧nä̧
işä̧mö̧ jö̧ ö̧'iņä̧, 'änä jö̧ ö̧'iņä̧ huȩyu̧cuä̧ huȩyu̧cui'̧a̧ pä'ö hue'inö. Huä̧iņä̧ hue'inö úcuo işa̧
huocörö jö̧ ö̧'iņä̧, úcuo işa̧rö̧ jö̧ ö̧'iņä̧, pärätä ru̧hua̧rö̧ jö̧ ö̧'iņä̧, usurä işa̧rö̧ jö̧ ö̧'iņä̧, hue ö
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ huocörö jö̧ ö̧'iņä̧, hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧ jö̧ ö̧'iņä̧. O'ca toi'önätä yoräteunä
huȩyu̧cuo̧tö̧tä̧ ö̧jö̧nä̧ hue'inö. 17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ juäi huȩyu̧cuä̧ jui ö ömä mitö ȩma̧ pä'ö'inä,
micuä ȩmö̧nä̧ ya pä'ö'inä ya̧tȩrö̧'iņä̧ hue'ocö piņö̧. Ja̧u̧ juäi huȩyu̧cuä̧, de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧ im̧i ̧
jö̧ ö̧'iņä̧, im̧i ̧ número jö̧ ö̧'iņä̧ huȩyu̧cuo̧tö̧tä̧ mitö ȩma̧ pä'ö hue'inö. Micuä ȩmö̧nä̧ ya
pä'ö'inä hue'inö jahuätörötä. 18 Porömä huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuätä rȩcuä̧rö̧ja̧'a̧. Ya̧tȩ
u̧huo̧juä̧chi'̧a̧ pä'ö ö̧jö̧ ö̧mä̧ de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧ öäre número pa̧ja̧ ̧. Ja̧u̧ númeromä ö̧ja̧ işa̧ öäre
número ja̧'a̧. Ja̧u̧ númeromä seiscientos sesenta y seis ja̧'a̧.

Ohueja Hua̧cu̧, umöhuäyotö 144.000 huotöcu Sión möä'canä ö̧ja̧'a̧ Juan toinö huȩnȩ

14 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a tochomenä Ohueja Hua̧ Sión möä'canä jueönä ö̧ja̧'a̧ topinösä. Ja̧u̧ ippeyenä
ciento cuarenta y cuatro mil jo̧mȩnä̧ chutä im̧i'̧iņä̧, Jä'o im̧i'̧iņä̧ 'änä huȩyu̧cuo̧tö̧

ka̧cuiņä̧tö̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ ya̧tȩ iḩuȩnȩ ucuocua'a ä̧ju̧cuiņö̧sä̧. Ja̧u̧ iḩuȩnȩmä̧
idä oyä'inä rä̧mip̧a̧'a̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ ja̧'a̧nä̧, cu'upä pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧ cöröächa'a'inä a̧'cua̧rö̧nä̧
rä̧mip̧iņa̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ arpas 'porähuobönä 'po̧rä̧rä̧tö̧ u'pora'a ä̧ju̧cuiņö̧sä̧. 3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ra̧huä̧huä̧mä̧ jareönä ra̧huä̧huä̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧ ra̧'iņä̧tö̧ ruhuo deäcä ä'ca ö'inä, pa̧ja̧cuä̧nö̧ a̧'cua̧rö̧
ku̧nä̧rä̧tö̧ ä'ca ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ tä̧mö̧ ruhuotö ä'ca ö'inä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ ra̧huä̧huä̧mä̧
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ya̧tȩ'iņä̧ u̧huo̧juip̧ö̧ juiyönä jiņö̧. Ciento cuarenta y cuatro mil huotötä, pij̧ä̧ ö̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ mitö
ȩmä̧huo̧tö̧ pinätö̧tä̧ huo̧juip̧iņä̧tö̧mä̧. 4 Jahuätömä nä̧tö̧rö̧ mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ u̧huȩcuä̧nä̧
a̧ ä̧rä̧cuä̧huä̧'ij̧a̧'a̧ ö̧, nä̧tö̧rö̧ mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ 'cu̧'huä̧po̧tö̧ jitötämä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätömä

Ohueja Hua̧ o'ca juiyönä i'̧chö̧ o̧du̧nä̧ 'chä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätömä pij̧ä̧ ö̧ja̧ ö̧ ö̧jip̧ö̧nä̧
mitö ȩmä̧huo̧tö̧ pinätö̧, u̧huä̧ju̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ huä̧jö̧ ö̧ ȩmö̧ iyähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ Diosrö'inä, Ohueja
Hua̧rö̧'iņä̧ iyähuotö pä 'önä. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya'utenä'inä yapare pä'ocotö pä'ijätö, Dios uruhuonä
ideäcä ä'ca ö huȩnȩ jui'ätötä ja̧'a̧ ö̧.

Huä̧mȩtu̧cuä̧ hue'ähuotö isoppa huotö ji ähua'a Juan ä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩ
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ka̧ra̧rö̧'iņä̧ topinösä huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧rö̧ mo̧ro̧jä̧ kä'conä co̧ä̧ra̧'a̧. Ja̧u̧mä̧

adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ, yorö'iso beipocö huȩnȩ ku̧nä̧riņö̧ pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ jiähua pä'ö, o'ca toi'önä
̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧, jitötä isotöcu ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧, ̧huȩnȩ pö̧nä̧ ucuocuätörö'inä, o'ca

toi'önä ö̧ja̧rö̧'iņä̧. 7 Iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧ pä'inö: ―Dios micuähuächönä pä'ö icuomemä
täcö pätecuächa'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Diosrö ye'ecunu úcuo te'ähuätucui. Mo̧ro̧jä̧'iņä̧, jij̧ä̧ rȩjȩ'iņä̧,
dubora rö̧ora'inä, ajehuiyä'inä uhuäbe'inörö ucuotö jȩpä̧tu̧cui ̧ ucutumä― pä'inö.

8 Ja̧u̧ o'ca'anä ka̧ra̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ ru'hui'inö. Ja̧u̧mä̧ pä'inö: ―¡Babilonia ötahuiyä rö̧o̧mȩ
juiyo úcuo isomemä täcö mo̧o̧po̧'ä̧cha̧'a̧! ¡Täcö mo̧o̧po̧'ä̧cha̧'a̧! Ja̧u̧ ötahuiyä huajumä o'ca toi'önä
̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ recua pocojucu jȩä̧cuä̧huä̧ yajutäcu öjö'cächönätä päi'oya vino isoya ö
aunä ajä'ijäju pä̧içu̧nä̧ ro̧ȩcuä̧ micuähuächönä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitämä jahuäju jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧

ötahuiyämä mo̧o̧po̧'ä̧cha̧'a̧tó― pä'inö.
9 Jahuätö o'ca'anä jiņä̧ ka̧ra̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧, huämetucuä päi'önä hua̧ ru'hui'inö. Ja̧u̧mä̧

iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧ ucuocunä pä'inö: ―Ya̧tȩ, de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧rö̧ jö̧ ö̧'iņä̧, ja̧u̧tä̧ a̧'u̧cuä̧
jö̧ ö̧'iņä̧ ucuotö jȩö̧ ö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ öäre huȩyu̧cuä̧ ö'änä huȩyu̧cua̧ päi'ö ö'inä, u̧mö̧nä̧
huȩyu̧cua̧ päi'ö ö'inä 10Dios ö pä̧içu̧nä̧ ro̧ȩcuä̧tä̧ ȩmä̧cua̧. Päcuäi Dios ö̧'ä̧i ̧ vino isoya ö
'cu̧huä̧di'̧ä̧cua̧. Ja̧u̧ juäi isoyamä Dios öäro̧'ta̧, o'ca juiyönä ö̧'ä̧iņä̧ ro̧ȩpa̧ pä'ö 'carö ku̧nä̧huo̧'ta̧
su̧'pȩnö̧ acuoya ö 'cu̧huä̧di'̧ä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ ocuränä'inä ja̧'a̧nä̧, azufrenä'inä usurä
ȩmä̧huä̧cua̧ Dios umöhuäyotö isoppa huotö ä'ca ö'inä, Ohueja jö̧nä̧ Hua̧ ä'ca ö'inä. 11 Ja̧'hua̧nö̧
usurä ȩmä̧u̧nä̧ cuo'ö koppamä beipome'inä juiyönätä cä'ecu kä̧cua̧'a̧. Mo̧ro̧'iņä̧, yodo'inä a̧'cua̧
ȩmä̧huä̧ juiyönä usurä ȩmä̧huä̧cuo̧tö̧ o'ca toi'önä de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧rö̧ ucuotö jȩpä̧tö̧mä̧, ja̧u̧tä̧
a̧'u̧cuä̧ jö̧ ö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ im̧i ̧ huȩyu̧cuä̧ jö̧ ö̧'iņä̧ rötähuotömä. 12 Ja̧u̧ juäi 'cuäopomenämä
a̧mi ̧ 'qui ächi'a pä'ötä jä̧cuȩ Dios ö adihuä ö̧ja̧ chutä hueö jȩpö̧ kä̧nö̧, Ttu̧ru̧hua̧ Jesúsru
a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ iḩuȩnȩ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ rä̧mip̧a̧'a̧ ä̧ju̧cuiņö̧sä̧,
örötä pähuächa'a: ―Porö ö kä̧mä̧dö̧ yabocumä Tu̧ru̧hua̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ kä̧nö̧ 'corupä'i'ätömä
esehuäcuotö pä'ö huȩyu̧tu̧ ku̧ni―̧ pähuächina'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―A̧'a̧ juhua'acutä, usurä ȩmä̧u̧nu̧
aditä'ijome ö a̧'cua̧ ȩmä̧cua̧'a̧nö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ adiu jȩ ä̧'ij̧ö̧mä̧ jitötäcu ka̧cuip̧ä̧cua̧'a̧― pä'ö

Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧.

Ajiya isoppa ju'tä Pö̧rö̧ Juan toinö huȩnȩ
14 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a tochomenä ajiya isoppa teäyu jo̧ppa topinösä. Juhuoppa ju'tämä Ya̧tȩ, Ttö̧ja̧

Işa̧ Pä'i'inö jiņö̧'a̧nö̧ Hua̧ piņö̧. Unämä ujuruhuinö micuä päi'önä unä huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧ oro ö
a̧diçuo̧bö̧ huiņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ u̧mö̧nä̧mä̧ 'cuiocuobö so̧obö 'chu̧'huä̧riņö̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ ka̧ra̧mä̧ Dios adihuänä ö̧jo̧ca̧ ö̧ rä'oi'ö pä̧içu̧nä̧ huopinö ajiya isoppa ju'tä
Pö̧rö̧: ―Cuiärobö 'cuiocuobönä 'cui'i. 'Cui'ö ca̧ca̧ ̧. Jij̧ä̧ rȩjȩ ö̧ ö̧ca̧ca̧ta̧ pä'ömä jo̧mȩ päi'a'a.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Ucu cu̧ca̧ca̧to̧mȩmä̧ täcö pätecuächa'a― pä'inö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ päcu ajiya isoppa
ju'tä Pä̧jim̧ä̧ rȩjȩ huämenä 'cui'opinö. Ja̧'hua̧nö̧ 'cui'ö ca̧ca̧ ̧nö̧ rȩjȩ ö̧ ku̧nä̧huä̧mä̧.
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Ttö̧ja̧ ucuoja rö̧ȩnä̧tä̧ riähuächa'a Juan toinö huȩnȩ
17 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Dios adihuänä ö̧jo̧ca̧, mo̧ro̧jä̧nä̧ ko̧ca̧ ö̧ ka̧ra̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ rä'oi'inö.

Ja̧u̧'iņä̧ 'cuiocuobö so̧obö 'chu̧'huä̧riņö̧. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ku icu iyähuo̧ca̧ ö̧ jiņä̧ ka̧ra̧'iņä̧ huȩ'ä̧hua̧
isoppa hua̧ rä'oi'inö. Ja̧u̧mä̧ ocurä huȩä̧ra̧ pä'ö ujuru ku̧nä̧riņö̧. Ja̧u̧mä̧ iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧ huopö
pä'inö 'cuiocuobö so̧obö 'chu̧'huä̧rö̧rö̧: ―Uva amemä täcö jo̧mȩnö̧ 'quiyächa'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
cuiärobö 'cuiocuobö so̧obönä 'cui'ö ca̧ca̧ ̧ jij̧ä̧ rȩjȩnä̧ ka̧cu̧mä̧― pä'inö. 19 Ja̧'hua̧nö̧ päcu huȩ'ä̧hua̧
isoppa hua̧mä̧ öäre 'cuiocuobönä 'cui'ö rȩjȩra̧'a̧ ö̧ uva po' yä, rȩjȩnä̧ bahuinömä ca̧ca̧ ̧nö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ca̧ca̧tö̧ uva amemä icu icuinö Dios ö̧'ä̧iņä̧ ro̧ȩpa̧ pä'ö vino isoya 'chu'chähuo̧ca̧ rö̧o̧ca̧nä̧.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ötahuiyä u̧mi ̧ ö̧tä̧ 'cuȩ'cu̧ 'chu'chu icuähua'a jiņa̧'a̧. 'Cuȩ'cuä̧huä̧cho̧mȩnä̧
acuä̧ca̧ ö̧mä̧ ucuojatä rä'opö kiņa̧'a̧ rö̧ȩnä̧tä̧ suhuädi'önä. Ju'tojucumä cahuayu u̧ru̧pä̧'quȩ jubö
un metro jo̧mȩnä̧ päi'önä suhuädi'ina'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ öotocumä 1.600 estadioso jo̧mȩnä̧
riähuächi'ina'a.

Ko̧ro̧mö̧ ö̧ to̧'ta̧rȩnö̧ o̧'ta̧nä̧ Dios ö ro̧ȩcuä̧ ȩca̧'a̧ to'äu cuäcuotörö iyähuia'a Juan toinö huȩnȩ

15 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jiņä̧ koro ij̧ȩcuä̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ topinösä. Ja̧u̧ ij̧ȩcuä̧mä̧ bäreu
jähuä, juiyo adihuina'a. Hue'ähuotö isoppa huotö ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö röji ro̧ȩcuä̧,

ko̧ro̧mö̧ ö̧ todärenö jo̧mȩnä̧ ku̧nä̧riņä̧tö̧. Ja̧u̧ ro̧ȩcuä̧ pätecuächomenä Dios ö̧'ä̧i ̧ jä̧'ij̧ö̧mä̧
täcö jo̧mȩ päi'önä pä̧jä̧mä̧chä̧cua̧'a̧ jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ röji ro̧ȩcuä̧ jä̧cua̧'a̧ jiņa̧'a̧ ja̧u̧mä̧.
2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ dubora rö̧ora, säruhuodä ta̧'a̧nö̧ säruhuora ja̧'a̧nä̧ ocuräcu huihuacuora a̧'cua̧rö̧nä̧
jö̧ topinösä. Juhuora säruhuora huämoranä jueönä ö̧ja̧cua̧'a̧ topinösä de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧rö̧
juruhuinätörömä. Ja̧u̧ru̧'iņä̧ juruhuinätö ja̧'a̧nä̧, chutä a̧'u̧cuä̧'iņä̧, öäre huȩyu̧cuä̧'iņä̧, im̧i ̧
número'inä juruhuinätömä. Jahuätömä Dios iyinö obö 'porähuä obö ku̧nä̧riņä̧tö̧. 3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Dios u̧mö̧huä̧ya̧ Moisés öäre ra̧huä̧huä̧ ra̧'iņä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ohueja Hua̧ öäre ra̧huä̧huä̧'iņä̧,
pa̧'a̧nö̧ o'ä'chö ra̧'iņä̧tö̧:
―Tu̧ru̧hua̧ Dios, ucumä o'ca juiyönätä ju̧ru̧hua̧jä̧. Ucu cuaditähuämä ö̧rö̧ä̧'iņä̧ rö̧a̧'a̧nä̧,
öadihuä'inä juiyo adihua'a. Jȩcu̧'huä̧'ij̧ö̧mä̧ yorö'isotä juea'a, ja̧'hua̧ta̧nö̧ iso päi'önä jähuänätä
jȩpä̧'ij̧ö̧jä̧. Ucu u adihuä ö̧ja̧ Ttu̧ru̧hua̧mä̧ ucutä. 4 ¡Tu̧ru̧hua̧! ¿Dijä̧ ö̧ ucuru ye'ecunu ucuotocö
pajimä? Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿Dijä̧ ö̧ ucuru úcuo te'ähuocö pajimä? Ucutä ka̧tä̧hua̧tä̧ surojö jui'̧a̧mä̧.
Micuähuächönä pä'ö cuicumä huäjunä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önä ̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ ucu
cuä'ca jo̧mȩ ucuotö jȩ a̧cu̧ pä'ö chäcuotö― pä'ö o'ä'chö ra̧'iņä̧tö̧.
5 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a tochomenä Dios adihuänä ö̧jo̧ca̧, mo̧ro̧jä̧nä̧ ko̧ca̧ ucuocu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ ko̧ca̧

bahuecuächa'a topinösä. 6 Ju̧huo̧ca̧ ö̧mä̧ rä'oi'inätö hue'ähuotö isoppa huotö ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧
huotö ja̧'a̧nä̧, ko̧ro̧mö̧ ö̧ todäre jähuä ro̧ȩcuä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ päjätömä. Ttö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧mä̧ adiu
teönä kä̧dȩpö̧nä̧ säru o̧ta̧ 'ca̧tä̧huiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ amöcanämä äcä oya, oro ö adicu oya
riņä̧u̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ a̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ huotö ö ya̧tȩ oro ö adicu o̧'ta̧ Dios ihueye
beipome'inä juiyönä 'cuäopönä Kö̧ ö̧'ä̧i ̧ ö̧ suhuädi'ö o̧'ta̧ ya̧cu̧nä̧rö̧ iyä'chinö hue'ähuotö isoppa
huotö ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörömä. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ocurä isoppa, Dios ujuru u'inä ja̧'a̧nä̧
öadihuä ö'inä räopoppa ö su̧'pȩ päi'ina'a Dios adihuänä ö̧jo̧ca̧ jacuämä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
ya̧tȩ'iņä̧ doächö juiyönätä jiņo̧ca̧ jiy̧ȩ ko̧ro̧mö̧ ö̧ todärenö jo̧mȩnä̧ ro̧ȩcuä̧, ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧
huotö hue'ähuotö isoppa huotö u̧ju̧nä̧rä̧ji ̧ pätecuächome jubö päi'önä.

o14:20 1.600 estadios pä ömä 293 kilómetros jo̧mȩnä̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧mȩnä̧ ucuoja ötä aje päi'önä rä̧cua̧'a̧
jiņa̧'a̧do.
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16 1 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä Dios adihuänä ö̧jo̧ca̧ jacuä ö ya̧tȩ iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧,
hue'ähuotö isoppa huotö ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörö pähuächa'a ä̧ju̧cuiņö̧sä̧: ―Dios ö̧'ä̧i ̧

ȩcö̧ o̧'ta̧ jij̧ä̧ rȩjȩra̧'a̧cu̧ to'äu icuäjätucui― jö̧nä̧ pähuächina'a.

Ä̧cuo̧mȩnä̧ işa̧ işo̧'ta̧ to'ö icuomenä 'cuäopinö huȩnȩ
2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ işa̧ 'chä̧hui'̧ö̧ öäro̧'ta̧ rȩjȩra̧'a̧cu̧ to'ö icuinö. Ja̧'hua̧nö̧ to'ö icuomenä

o'ca toi'önä de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧ öäre huȩyu̧cuä̧ huȩyu̧cuo̧tö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä a̧'u̧cuä̧ ucuotö
jȩpä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧ ö a räoi'iņä̧u̧, surojönä huahuä a, ubara'inä barahuä a.

Ta̧ju̧ päi'önä hua̧ işo̧'ta̧ to'ö icuomenä 'cuäopinö huȩnȩ
3 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ta̧ju̧ päi'önä huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧ öäro̧'ta̧ dubora rö̧oranä to'ö icuinö.

Ja̧'hua̧nö̧ to'ö icuomenä dubora rö̧o̧ramä ucuojatä päi'ina'a, ya̧tȩ 'corupä'i'äji ucuoja jä̧'iņö̧'a̧nö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä dubora rö̧oranä ka̧cuä̧'ij̧ä̧tö̧ o'ca toi'önätä to'e'inätö.

Huämetucuä päi'önä hua̧ işo̧'ta̧ to'ö icuomenä 'cuäopinö huȩnȩ
4 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a huämetucuä päi'önä huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧ öäro̧'ta̧ ajehuiyänä'inä ja̧'a̧nä̧, ajiya

rȩjȩ jacuä ö ppöepö o̧du̧nä̧'iņä̧ to'ö icuinö. Ja̧'hua̧nö̧ to'ö icuomenä ajiyamä ucuojatä päi'ina'a.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧, ajehuiyä a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ pa̧'a̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuiņö̧sä̧:
―¡Chu̧ru̧hua̧! Ucumä jueötä jȩpö̧jä̧. Ucumä cuihueye kiņö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, jitä'inä kö̧jä̧. Pa̧'a̧nö̧
micuähuächönä pä'ö cuicuäjimä jueönätä jȩpä̧jij̧ä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucumä surojö jui'̧a̧jä̧.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ro̧cuȩpä̧jä̧u̧mä̧ ucu u adihuä ö̧ja̧rö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuiḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧rö̧'iņä̧
ucuoja cuocunä päi'önä cuä'äu icuinätö pinätö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧ ö̧ pärocua'a ömä ucuojatä
aunä cuiyä̧u̧ jitötä jȩ ̧nö̧ micuä jueönä micuähuächönä päi'önä― pä'inö.

7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ iḩuȩnȩ'iņä̧ ku icu iyähuoca̧ ö̧ rä̧mip̧a̧'a̧ ä̧ju̧cuiņö̧sä̧: ―A̧'a̧ juhua'acutä
Chu̧ru̧hua̧ Dios. Ucumä o'ca juiyönä ju̧ru̧hua̧jä̧. Ucu micuähuächönä pä'ö cuicumä jueönätä, iso
päi'önä jö̧nä̧ jähuätä ja̧'a̧― päa'a ä̧ju̧cuiņö̧sä̧.

Pa̧ja̧cuä̧nö̧ päi'önä hua̧ işo̧'ta̧ to'ö icuomenä 'cuäopinö huȩnȩ
8 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a pa̧ja̧cuä̧nö̧ päi'önä huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧ öäro̧'ta̧ mo̧ro̧ kä̧hua̧nä̧ to'ö icuinö.

Ja̧u̧ isoppa hua̧mä̧ ocuränä ö̧ja̧rö̧ ujuhua pä'ö ujuru hueähui'inäcu. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö̧ja̧mä̧
rö̧ȩnä̧tä̧ du'unä cuo'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cuo'ö kä̧nö̧mä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö úcuo te ähua
pä'ömä amöcuädö pärou icuocotö pinätö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ suronätä ucuocuä'chinäcu ja̧u̧ juäi
ro̧ȩcuä̧ cädi'önä huea pä'ö ju̧ru̧hua̧rö̧mä̧.

Jim̧ö̧tȩ ruhuä päi'önä hua̧ işo̧'ta̧ to'ö icuomenä 'cuäopinö huȩnȩ.
10 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jim̧ö̧tȩ ruhuä päi'önä huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧ öäro̧'ta̧ to'ö icuinö de'a ru̧hua̧

pä̧içua̧ ruhuo ideäcänä. Ja̧'hua̧nö̧ to'ö icuomenä de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧ huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧
yo̧'ö̧tä̧ yo̧i'̧iņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ yo̧i'̧o̧mȩnä̧ ubara u a'a ö barahuä̧u̧ ̧nȩnä̧ yö̧'ä̧huiņä̧tö̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ubara'inä u a'anä, ö ahuiyä'inä pa̧'a̧nä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧rö̧mä̧ suronätä
ucuocuä'chinätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ suronä jȩ ä̧'ij̧ö̧ cä ädi'a pä'ö pärou amöcuädocotö pinätö̧.

Ko̧ro̧mö̧ ö̧ ya̧tȩnö̧ päi'önä hua̧ işo̧'ta̧ to'ö icuomenä 'cuäopinö huȩnȩ
12 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ko̧ro̧mö̧ ö̧ ya̧tȩnö̧ päi'önä huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧ öäro̧'ta̧ Eufrates aje rö̧oto

úcuo isotonä to'ö icuinö. Ja̧'hua̧nö̧ to'ö icuomenä ajemä joipächina'a kä̧hua̧ räopa'acu päte'ö ö
hueähuä ruhuotö umänätä jo̧mȩnö̧ ra̧ pä'ö. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ujuo da'ä ä ö'inä, de'a ru̧hua̧
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pä̧içua̧ ä ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ ―Dios päji huȩnȩ jiäcuähuä işa̧sä̧ ömä― päa'anä yapare
ji'ähuä'ijö ä ö'inä isoppa huotö suropätö huä̧mȩtu̧cuä̧ hua̧jo̧tö̧'a̧nö̧ huotö rä opa'a topinösä.
14 Jahuätömä ä̧huȩ ö̧ a̧'cua̧ isotö ja̧'a̧. Ttö̧ja̧ eru juäi ij̧ȩcuä̧ jȩpä̧'ij̧ä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ ö̧
hueähuä ruhuotö, pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ ö̧ca̧ca̧ta̧ pä'ö rä'opinätö, Dios o'ca juiyönä ju̧ru̧hua̧
u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧ pä̧nä̧ päi'omenä jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'ö örohuähua pä'ö.

15―¡Topätucuihuä! Ttömä nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jeruhua'ara̧'a̧ ichaji'a̧nö̧ chiçhi'̧ä̧cua̧sä̧.
Topä̧rö̧'iņä̧ to̧pä̧rö̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧'iņä̧ adiu a̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧tö̧mä̧, jui'ö
kä̧nö̧ ödäpäre uhuähua'acu dä'ä u unä päi'önä jȩpä̧cuä̧huo̧co̧tö̧mä̧ esehuäcuotö―.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätö ä̧huȩ ö̧ a̧'cua̧ isotömä hueähuä ruhuotörö jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧ ̧nä̧tö̧,

hebreos ̧huȩnȩnä̧ ―Armagedón― pä'ö micuome.

Ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ päi'önä hua̧ işo̧'ta̧ to'ö icuomenä 'cuäopinö huȩnȩ
17 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ päi'önä huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧ öäro̧'ta̧ isoppanä to'ö icuinö.

Ja̧'hua̧nö̧ to'ö icuomenä Dios adihuänä ö̧jo̧ca̧, mo̧ro̧jä̧nä̧ ko̧ca̧ jacuä ö, ruhuo deäcä ö Ya̧tȩ
iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧ pähuächina'a: ―¡Täcö jo̧mȩ päi'önä pätecuächa'a!― jö̧nä̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ̧huȩnȩ'iņä̧ ucuocuina'a. Cu'upä'inä cöröächä'china'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧, cu'upä cuähuä'chö'inä
rä̧mip̧ȩ'iņa̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rȩjȩmä̧ abora̧'a̧tä̧ päi'önä, pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ ö̧jä̧mä̧diņo̧mȩ ö̧ kä̧mä̧dö̧
pabocu ö̧ȩpä̧'ij̧o̧mȩ ö̧'iņä̧ abonänö pä̧içu̧nä̧ ö̧ȩpiņa̧'a̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ö̧ȩpo̧mȩnä̧ ötahuiyämä,
úcuo ötahuiyä rö̧omemä, huäbodäcuänä päi'önä nä̧chä̧chip̧iņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ nä̧chä̧chip̧o̧mȩnä̧
̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ öäre ötahuiyä korome'inä, korome'inä ahuähuächina'a. Diosmä Babilonia

ötahuiyä ihueye úcuo ötahuiyä rö̧o̧mȩ ro̧ȩpa̧ pä'ömä unichi'ocö pinö. Ja̧'hua̧nö̧ unichi'oca'a ö,
ja̧u̧ ötahuiyä huajumä öäre vino pä̧içu̧nä̧ ö̧ra̧huä̧rö̧ isoya ö 'cujädi'önä ajö icu ro̧'ȩpö̧ icuinö.
20 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä o'ca juiyönä kä'co o̧sa̧mä̧ toepo'ächina'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ möä'quiyu'inä
ö̧'o̧cui'̧ö̧ juiyönätä toepo'ächina'a. 21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ diyau o'qui juiyo bäreu o'quimä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧
ahuähuina'a ö̧ja̧rö̧ döönä. Ja̧u̧ o'quimä 40 kilos jo̧mȩnä̧ ämäquina'a yo'quite pönämä. Ja̧u̧

ro̧ȩcuä̧ ja̧'hua̧nö̧ ahuähuä̧u̧ ö̧ja̧mä̧ Diosrö suronä pä'ä'chinätö jiy̧ȩ o'qui ro̧ȩcuä̧mä̧ abora̧'a̧tä̧
päi'önä baraunä ahuähua'a ö.

Isaju de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧nä̧ ku̧huiņö̧ huȩnȩ

17 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ hue'ähuotö isoppa huotö ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö o̧'ta̧huiy̧ä̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧
to̧'ta̧rȩnö̧ jo̧mȩnä̧ 'chu̧'huä̧rä̧jä̧tö̧ ö̧ ya̧tȩ öcu ucuocua pä'ö ichi'ö päinäcusä: ―Ichi.

Jiņä̧ isocu jue'ipaju micuänä kidepä iyä'chäcuähuäju, ajehuiyänä pä̧ju̧ru̧ micuähuächönä
pä'ö içuä̧cuȩ chij̧ȩpa̧'a̧nä̧ topächi. 2 Jij̧ä̧ ö̧ hueähuä ruhuotömä recua pocojucu jȩä̧cuä̧huä̧
jahuäjucu suronä jȩpä̧'ij̧ä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ recua pocojucu jȩä̧cuä̧huä̧ yajutäcu
öjö'cächönätä päi'oya vino isoya ö tä̧ ä̧mä̧'chö̧nä̧ ajähuotö pä'ijätö― päinäcusä. 3 Ja̧'hua̧nö̧

päcu cha̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ ö̧ja̧ toächomecu ȩmip̧iņä̧cu̧sä̧. Juhua'a ö yajute isajuru topinösä, de'a
ru̧hua̧ pä̧içua̧ tu̧'hua̧ abonä ku̧hua̧'a̧. Ja̧u̧ de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧mä̧ upiyä ko̧ro̧mö̧ ö̧ toyurenö ja̧'a̧nä̧,
u o̧juä̧mä̧ to̧mö̧rȩ jähuä o̧juä̧ ku̧nä̧riņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ im̧i ̧ päi'önämä Diosrö suronä pä'chäcuähuätä
jä̧ ä̧pä̧ya̧tä̧ huȩyu̧cuiņö̧. 4 Yajutämä kö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ tädönä tu̧huä̧ta̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, päcua'atä
tu̧huä̧ta̧'iņä̧ 'ca̧tä̧huiņä̧ju̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ oro ö'inä, adihuä o'qui rö̧ȩnä̧ micuäu o'qui ö'inä, perlas
ote ö'inä a̧'cua̧cui'̧ä̧jä̧ju̧'caju huiņä̧ju̧. Ku̧mö̧nä̧mä̧ oro işo̧'ta̧ 'chu̧'huä̧riņä̧ju̧. Ju̧huo̧'ta̧nä̧mä̧
huaunä surojö ö'inä ja̧'a̧nä̧, yajutä kusuri ö su̧'pȩnö̧ acuina'a. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ki'änämä yä̧huä̧iņä̧
dajö ku̧nä̧huä̧ kim̧i ̧ huȩyu̧cuiņa̧'a̧:
―ÚCUO BABILONIA. MICUÄNÄ TTIDEPÄ IYÄ'CHÄCUÄHUÄTÖ TTA̧JU̧. PIJ̧Ä̧TTÖ̧ SUROJÖ JȨPÄ̧'IJ̧Ä̧TÖ̧
TTA̧JU̧― pä'ö huȩyu̧cuiņa̧'a̧.
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6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuäju isajumä Dios ö adihuä ö̧ja̧ ucuoja ö'inä ja̧'a̧nä̧, Jesúsru to nö huȩnȩ
jiäcuähuä ö̧ja̧ ucuoja ö'inä abora̧'a̧tä̧ päi'önä au icuäjäju'caju tä̧jä̧ma̧'a̧ topinösä. Ja̧'hua̧nö̧
huajuru topömä juiyo ye'ecue'ö nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧riņö̧sä̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧
päinäcusä: ―¿Dä̧bö̧ ye'ecue'ö nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧cu̧'huä̧rä̧ ö̧? Jahuäju isaju kötö'cö yä̧huä̧iņä̧ dajö
ku̧nä̧huä̧ huȩnȩmä̧ jidähuacutó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧, de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧ jahuäjurutä cue'ädä'ijö upiyä
ko̧ro̧mö̧ ö̧ toyurenö ja̧'a̧nä̧ u o̧juä̧ to̧mö̧rȩ jähuä o̧juä̧ kä̧cu̧ ötö'cö'inä yä̧huä̧iņä̧ dajö ku̧nä̧huä̧
huȩnȩ jidähuacutó. 8De'a ru̧hua̧ pä̧içua̧ tocu'äjäcumä pä'äji'inä kiņö̧. Ö̧jiņa̧'a̧nä̧ jitämä to'epö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ reju be'ipö 'tu̧ppä̧chi'̧o̧mȩ'iņä̧ juiyäju u rä̧o̧pä̧cua̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a churutä
to'ädäji icuähuometä iḩuä̧cua̧. Pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ ja̧u̧ de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧rö̧ to omenä, ihueye
kiņö̧'iņä̧ ö̧jiņa̧'a̧nä̧, to'epö'inä toepa'anä kö̧rö̧ to omenämä ye'ecue'ö nö̧'ä̧chö̧ to ä̧rä̧cuo̧tö̧
koromenä jiy̧ä̧u̧. Jahuätömä pij̧ä̧ uhuäbe'inome ö kä̧mä̧dö̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ cuyärubanä
̧mi ̧ rötähuocotö pä'ijätö. 9 Piy̧ȩ huȩnȩ u̧huo̧juip̧a̧ pä'ömä huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä

recuärö̧ja̧'a̧tó: Ko̧ro̧mö̧ ö̧ toyurenö upiyä jö̧mä̧ möä'quiyu jahuäju isaju kö̧'ö̧ o'ca ko̧ro̧mö̧ ö̧
to'carenö jö̧ o'ca ja̧'a̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ hueähuä ruhuotö ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö'inä ja̧'a̧.
Jahuätö ö jim̧ö̧tȩ ruhuä jo̧mȩnä̧mä täcö to'e'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩmä̧ jitä kö̧. Ka̧ra̧mä̧
ö̧jä̧cua̧'a̧nä̧, jiņä̧ ichocö. Ja̧u̧ ichomenämä recuoca'atä hue'ö ö̧jä̧cua̧. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ de'a ru̧hua̧
pä̧içua̧, “ö̧jiņa̧'a̧nä̧ jitämä to'epö” pädäjäcumä jahuätö o'ca'anä, ko̧ro̧mö̧ ö̧ huämetucuänö
päi'önä hueähuä ru̧hua̧ pä̧i'̧ä̧cua̧. Ja̧u̧mä̧ jahuätö ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö ö işa̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ churutä to'ädäji icuähuome iḩuä̧cua̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ upiyä o̧juä̧ to̧mö̧rȩ jähuä o̧juä̧
tocu'äjimä to̧mö̧rȩ ruhuä hueähuä ruhuotö ja̧'a̧. Jahuätömä uruhuonä hue'ö ö̧ja̧ pä'ömä jiņä̧
pätecuächoco̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ uruhuomä, beometä hue'ö ö̧ja̧ pä'ö pätecuächäcuotö de'a
ru̧hua̧ pä̧içua̧cu̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ hue önä. 13 Jahuätömä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ ujuru'inä, uruhuo'inä de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧rö̧tä̧ yipäcuotö. 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ohueja
Hua̧cu̧ örohuähuäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Ohueja Hua̧mä̧ o'ca toi'önä ruhuotö ö'inä abonänö
Ru̧hua̧ ja̧'a̧ ö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä hueähuä rohuotö ö'inä abonänö Hueähuä Ru̧hua̧ ja̧'a̧ ö̧
jahuätörömä u̧ju̧ru̧huä̧cua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ohueja Hua̧cu̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ujuruhuäcuotö.
Ohueja Hua̧cu̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ Dios huoinä̧u̧, Dios amöcuädö ȩmiņä̧u̧mä̧, a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ ja̧'a̧―
päinäcusä.

Micuänä kidepä iyä'chäcuähuäju toje'äcua'a Juan ä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩ
15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinäcusä: ―Ajehuiyä tocu'huäjimä, micuänä kidepä iyä'chäcuähuäju kö̧'ö̧

otomä, recuätö ö̧ja̧rö̧'iņä̧, ̧miçu̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧, ̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧, ̧huȩnȩ pö̧nä̧
ucuocuätörö'inä päteta'a. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ upiyä o̧juä̧ tocu'huäjimä ko̧ro̧mö̧ ö̧ to̧juä̧rȩnö̧ jo̧mȩnä̧
de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧nä̧ ka̧cu̧ o̧juä̧mä̧ micuänä kidepä iyä'chäcuähuäjuru a̧'u̧tä̧cuo̧tö̧rö̧ päteta'a.
Jahuätömä ku̧ju̧nä̧rö̧ o'ca juiyötä 'cho'ipö, kö̧ä̧rȩta̧'iņä̧ jui'ajutä kö̧jip̧ö̧nä̧ 'cho'ipö, kidepä'inä
cui'i'ö ocuränä ku cuäcuaju. 17Diostä ja̧'hua̧nö̧ jȩ ̧ya̧rö̧ pä'ö amöcuädönä juȩpä̧riņä̧u̧ chutä
amöcuädinö ta̧'a̧nö̧ pätecuächiyarö pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädönä'inä, uruhuonä
hue'ö ö̧jö̧'iņä̧ de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧rö̧ yipönä Diostä jȩiņä̧u̧, chutä iḩuȩnȩ pätecuächome jubö.
18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isaju tocu'huäjäcuamä úcuo ötahuiyä, pij̧ä̧ ö̧ hueähuä ruhuotö esetönä huȩä̧rä̧'ij̧ö̧
ötahuiyätä huaju― päinäcusä.

Babilonia ötahuiyä o'ca'a päi'önätä mo̧o̧po̧'ä̧chä̧cuȩ huȩnȩ

18 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ka̧ra̧rö̧'iņä̧ topinösä huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧rö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ im̧ȩyȩhua̧'a̧.
Ja̧u̧mä̧ uruhuo rö̧ȩnä̧tä̧ ku̧nä̧riņö̧. Ja̧u̧ säruunä öadihuä kä̧dȩpo̧mȩ ö̧ tȩa̧huä̧chi'̧iņä̧jä̧ pij̧ä̧

rȩjȩmä̧. 2 Ja̧u̧mä̧ iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧ juruhuächi'ö huopö pä'inö: ―¡Babilonia ötahuiyä
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juiyo úcuo ötahuiyämä täcö mo̧o̧po̧'ä̧cha̧'a̧! ¡Täcö mo̧o̧po̧'ä̧cha̧'a̧! Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitämä ä̧huȩ ö̧
depiyutä päi'ome. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä isoppa huotö suropätö cärenä ö̧'o̧ca̧tä̧ päi'ome.

Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä ppiy̧u̧ suropätö a̧'u̧tä̧cuä̧huo̧tö̧ cärenä ö̧'o̧ca̧tä̧ päi'ome. 3 Ja̧u̧ ötahuiyä
huajumä o'ca toi'önä ̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ recua pocojucu jȩä̧cuä̧huä̧ yajutäcu öjö'cächönätä
päi'oya vino isoya ö au icuinätö pä̧içu̧nä̧ ro̧ȩcuä̧ micuähuächönä. Pij̧ä̧ ö̧ ruhuotö'inä recua
pocojucu jȩä̧cuä̧huä̧ jahuäjucu jȩpä̧'chiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ ö̧ järe iyä'chäcuähuä ö̧ja̧'iņä̧ järe
ruhuotö juo'inätö jahuäju a̧'cua̧tö̧ ku̧nip̧ö̧ kä̧cuä̧huä̧ rö̧ȩnä̧ kiyä'ijome ö ȩmö̧. ¡Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
jahuäju jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ ötahuiyämä jitämä mo̧o̧po̧'ä̧cha̧'a̧tó!― pä'inö.

4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ iḩuȩnȩ'iņä̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ rä̧mip̧a̧'a̧ ä̧ju̧cuiņö̧sä̧. Pa̧'a̧nö̧ pähuächina'a: ―Ucutu
ö chumöhuäyotömä jahuäju jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ ö̧ rä'opächätucui, jahuäju suronä jȩjä̧'ij̧ö̧ ta̧'a̧nö̧

jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧cu̧ ucutu'inä, jahuäjuru ro̧ȩcuä̧ rȩbȩhuä̧'chö̧ ta̧'a̧nö̧ ucuturu'inä rȩbȩhua̧'a̧cu̧.
5 Jahuäju suronä jȩjä̧'ij̧ö̧mä̧ juiyo rö̧a̧'a̧, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ rȩbȩu̧nä̧ ca̧ca̧cuä̧chä̧'ij̧a̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Diosmä jäyä jȩjä̧'ij̧ö̧mä̧ unichi'ocö. 6 Jahuäju jȩjä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧tä̧ pärocua'a ö jȩpä̧tu̧cuij̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jȩjä̧'ij̧ö̧ micuämä todärenä päi'önä kimitäunä jȩpä̧tu̧cuij̧u̧. Korotö ahuiyaju pä'ö reoya
kihua nömä pärocua'a ö yajurutämä todärenä huihuatö iyätucuiju. 7 Jahuäjumä kamonä
kúcuonätä a̧'cua̧tä̧'chö̧ kiņä̧ju̧. Ja̧u̧ jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ yoräteunä micuähuächönä ubara ujunä'inä,
ka̧'cua̧ a̧jȩcu̧nä̧'iņä̧ jȩpä̧tu̧cuij̧u̧. Jahuäjumä: ― ömä ruhuo deäcänä pä̧nö̧ hueähuä ruhuajusä.
Recuamäcösä. Cha̧'cua̧ a̧dȩcu̧ juiyäcuajusä yorö'iso― pä'ö amöcuädäju ka̧'cua̧nä̧mä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ jahuäjuru ro̧ȩpä̧'chä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ o'ca'a päi'önätä pätecuächäcuaju. Hua'are ö'inä,
a̧'cua̧ a̧huȩcuä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧, ppäi uhuähuä ö'inä pätecuächäcuaju. Ocuränätä ku icu

to'ädö icuähuaju päji'äcuaju, Tu̧ru̧hua̧ Diostä jahuäjuru micuähuächönä pä'ö icua pä'ömä
ujuruhua'a ö― pähuächina'a.

Babilonia toepo'ächiy̧ä̧u̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧ a̧'cua̧ a̧ ȩcuä̧cuȩ huȩnȩ
9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Jij̧ä̧ ö̧ hueähuä ruhuotömä, jahuäjucu jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ a̧'cua̧tö̧ ku̧nip̧ö̧

kä̧cuä̧huä̧nä̧ kä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ recua pocojucu jȩä̧cuä̧huä̧ jahuäjucutä jȩpä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧
jahuäju cuo'ö kicuomenä 'chahuädoppa to omenä a̧'cua̧ a̧'ȩcu̧ amöcanä 'ta'tapäcuäu
ajuähuäcuotö jahuäjurumä. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuäju ubara ujuome tö'cönänö pä 'a

pä'ömä ye ecuäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ otonänö kä̧nö̧tä̧ pä äcuotö: ―¡Ja ! ¡Ja ! ¡Úcuo
ötahuiyä Babiloniahue! ¡Ötahuiyä juruhuinomehue! O'ca'a päi'önätä pätecuächäja'a ucuru
micuähuächönä pä'ö ku̧nä̧huä̧ jiņö̧mä̧― pä äcuotö. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jij̧ä̧ ö̧ järe iyä'chäcuähuä
ö̧ja̧'iņä̧ a̧'cua̧ a̧'ȩcu̧ ajuähuäcuotö jahuäjurumä jitötä yä'chä'ijö juhua yabonö mitö

ȩma̧ja̧tö̧ toa'a ö. 12Oro'inä, pärätä'inä, adihuä o'qui rö̧ȩnä̧ micuäu o'qui'inä, perlas ote'inä,
lino o̧ta̧ adiu o̧ta̧'iņä̧, tädönä tuunä 'cucuecuä'inä, seda o̧ta̧'iņä̧, tu̧huä̧ta̧ escarlata o̧ta̧'iņä̧,
o'ca juiyönä dauhuiyä adiu ameu'inä, o'ca juiyönä marfil elefante acu u aditö icuähuä'inä,
o'ca juiyönä dauhuiyä rö̧ȩnä̧ micuähuäi ö aditö icuähuä'inä, bronce ö adicuä'inä, cuoräu u
adicuä'inä, mármol inä ö adicuä'inä, 13 ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧dö̧ juäi canela'inä, ameunä kuhuähuä'inä,
a̧dȩ isoya a̧dö̧nä̧ amehuoya'inä, mirra isähua'inä, vino isoya'inä, a̧dȩ'iņä̧, trigo işa̧ppȩ
a̧diḩua̧ppȩ'iņä̧, isädu'inä, pä̧cä̧yö̧rö̧'iņä̧, o̧huȩja̧tö̧rö̧'iņä̧, ca̧hua̧yu̧tu̧ru̧'iņä̧, ca̧hua̧yu̧tu̧ do ö
ocä'inä, hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧'iņä̧ depänä'inä ja̧'a̧nä̧, a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ hue ä̧u̧ru̧ mitö
ȩma̧ja̧tö̧ toa'a ö a̧'cua̧ a̧'ȩcu̧ ajuähuäcuotö. 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―U̧huä̧ju̧ adiu 'quiyächö ö
cuȩma̧ pä'ö cuju'quinömä täcö toepo'ächiyäcuajä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä cuju'quinö juäi rö̧ȩnä̧
micuäu'inä, säruunä adiu'inä täcö toepo'ächiyäcuajä. Jitämä porö ö kä̧mä̧dö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧mä̧
ja̧u̧ juäi cu̧ju̧nä̧rö̧ juiyäcuajujä yorö'isotä― pä äcuotö. 15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ juäi iyä'chäcuähuä
ö̧ja̧ jahuäju kimitä'cha'anä järe ruhuotö juo'inätömä ubara ujuome tö'cönänö pä 'a pä'ömä
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ye ecuäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ otonätä kä̧nö̧ a̧'cua̧ a̧'ȩcu̧ ajuähuäcuotö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ajuäu
kä̧nö̧ pä äcuotö: ―¡Ja ! ¡Ja ! ¡Úcuo ötahuiyähue! ¡Jahuäju isaju adihuä o̧ta̧ ö̧, lino işä̧ta̧ ö̧'iņä̧,
tädönä tu̧huä̧ta̧ ö̧'iņä̧, escarlata tu̧huä̧ta̧ ö̧'iņä̧ 'ca̧tä̧huä̧'ij̧ä̧ju̧hue! ¡Ja̧'hua̧ta̧nö̧ oro ö'inä, rö̧ȩnä̧
micuäu o'qui ö'inä, perlas ote ö'inä öräu a̧'cua̧cui'̧ö̧ kä̧'ij̧ä̧ju̧hue! 17 Cuiäre rö̧ȩnä̧ micuäu juäimä
o'ca'a päi'önätä juiyönätä päi'önä toepo'ächiyäcuajä― pä äcuotö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä huoi'quiyu ruhuotö'inä, o'ca toi'önä huoi'quiyunä cue'ächätö'inä,

huoi'quiyunä adicuä ö̧ja̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä dubora rö̧oranä aditä'ijätö'inä otonätä
ka̧cuiņä̧tö̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧ kä̧nö̧ cuo'ö kicuomenä cuo'ö 'chahuädoppa uhuähua'a to omenä
huopö pä'inätö: ―Piy̧ȩ úcuo ötahuiyä jö̧ ta̧'a̧nö̧mä̧ ¿juiyodi?̧ korome yorö'iso juiyä'ija'a― jö̧nä̧.
19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rȩjȩ işa̧ppȩ unä huä̧nä̧u̧, a̧'cua̧ a̧'ȩcu̧ ajuähuä'chö kä̧nö̧ huopö pä'inätö:
―¡Ja ! ¡Ja ! ¡Úcuo ötahuiyähue! ¡Jahuäju ötahuiyä huaju rö̧ȩnä̧ ku̧ju̧nä̧ro̧mȩ ö̧ o'ca toi'önä
uhuoi'quiyu dubora rö̧oranä rö̧jö̧ o'ca ku̧nä̧riņä̧tö̧ järe ruhuotö juo önä mitä'ijäjuhue! ¡Ja ,

o'ca'a päi'önätä juiyächi'äcua!― pä'ö huopinätö. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutu mo̧ro̧jä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧,
Jesús u adihuä hue'ähuotö pinätö̧'iņä̧, Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧ pinätö̧'iņä̧ jahuäjuru amöcuädö
esehuätucui. Ucuturu suronä jȩjä̧'ij̧ö̧mä̧ Diostä pärocua'a ö micuä päi'önä ro̧ȩpä̧jä̧cua̧― pä'ö
pähuächina'a mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧mä̧.

Babilonia ötahuiyä dä'ähuächa'a ij̧ȩcuiņö̧ huȩnȩ
21 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ ju̧ru̧hua̧ inäbi rö̧äbi cä'epinö, işa̧ppȩ päi'önä

kärähuo'qui rö̧o̧'qui a̧'cua̧rö̧nä̧ jä̧bi. Juhuäbi cä'epäji'ca̧ dubora rö̧oranä icu icuinö. Icu kä̧nö̧
pä'inö: ―¡Pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ úcuo ötahuiyä Babiloniamä pä̧içu̧nä̧ kä'ö icuähua'a päi'äcua'ató! Ja̧u̧nu̧
o'ca'amä pä'äji ta̧'a̧nö̧mä̧ yorö'isotä toäcuähuiyäcua'a ja̧u̧ ötahuiyä isaju jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧.
22 Porö ö kä̧mä̧dö̧ yabocumä 'porähuä obö iḩuȩnȩ'iņä̧, ra̧huä̧huä̧ ö̧ja̧ ̧huȩnȩ'iņä̧, mära o̧na̧
ppö a'a iḩuȩnȩ'iņä̧, trompeta pö a'a iḩuȩnȩ'iņä̧ yorö'isotä ä̧ju̧cuä̧cuä̧huiy̧ä̧cua̧'a̧ ucu umä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juhua'a yabonömä koro juäi adicuä'inä, koro juäi adicuä'inä huo̧juȩcu̧nä̧ adicuä
ö̧ja̧mä̧ yorö'isotä toäcua'a ucu umä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ido'qui işa̧ppȩ päi'önä kärähuo'qui iḩuȩnȩ'iņä̧

yorö'isotä ä̧ju̧cuä̧cuä̧huiy̧ä̧cua̧'a̧ ucu umä. 23 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yorö'isotä lampara'inä juhua'a yabonö
tejädö juiyäcua'a ucu umä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö'cähuä'chö esehuä'ijömä irecuarö ȩmö̧ iḩuȩnȩ'iņä̧,
ȩmä̧cua̧ kiḩuȩnȩ'iņä̧ yorö'isotä ä̧ju̧cuä̧cuä̧huiy̧ä̧cua̧'a̧ ucu umä. Järe iyä'chäcuähuä ö̧ja̧ ucu
cuimitä'ijä̧u̧mä̧ jij̧ä̧ ö̧mä̧ úcuo ruhuotö jä̧'ij̧a̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä ̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧
ucu cumäri'ä ötä yapare esetä'ijätö jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jiņa̧'a̧ juiyäcua'amä― pä'inö.

24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧ pinätö̧ ucuoja'inä, Dios ö adihuä ö̧ja̧ ucuoja'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä pij̧ä̧ ö̧ cuä'ö icuähuotö pä'ijätö ucuoja'inä jahuäju utä po̧cuip̧iņä̧tö̧.

Micuänä kidepä iyä'chäcuähuä'ijäju ködäpähuächiyä̧u̧
mo̧ro̧jä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ esehua'a Juan toinö huȩnȩ

19 1 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a mo̧ro̧jä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ recuätö ̧huȩnȩ pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧ pa̧'a̧nö̧
pä a'a ä̧ju̧cuiņö̧sä̧: ―¡Diosrötä úcuo te'äu esehuätucui! ¡Tu̧ru̧hua̧ Diosrötä úcuo

te ähua'ado! Ja̧u̧tä̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädinömä. Ja̧u̧tä̧ be'ipocö A̧diḩua̧mä̧. Ja̧u̧tä̧ úcuo işa̧ o'ca
juiyönä Ju̧ru̧hua̧mä̧. 2 Tu̧ru̧hua̧ ö̧ micuähuächönä pä'ö icuähuämä iso jö̧nä̧tä̧ juea'a. Jiņä̧ isocu
jue'ipaju, micuänä kidepä iyä'chäcuähuä'ijäju recua pocojucu jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ jij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧
surojuo'epä'ijäjurumä täcö micuähuächönä pä'ö icuäji. Chutä hueö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ ucuoja
erönä yajutä cuä'äu kicuä'ijö micuä päi'önämä täcö ro̧ȩpä̧jä̧cua̧― pä'inätö. 3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'äji
ta̧'a̧nö̧ todärenä päi'önä pä'inätö: ―¡Diosrötä úcuo te'äu esehuätucui! Jahuäju cuo'ö kicuomenä
cuo'ö 'chahuädoppa cäecua'amä cädö juiyäcuoppa― pä'inätö. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ vein cuatronö
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tä̧mö̧ ruhuotöcu, pa̧ja̧cuä̧nö̧ a̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧cu̧ mo̧'ä̧mö̧ Diosrötä ucuotö jȩpiņä̧tö̧, ruhuo
deäcänä Pö̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ucuotö kä̧nö̧ pä'inätö: ―¡Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧! ¡Diosrötä úcuo te'äu
esehuätucui!― jö̧nä̧.

5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ruhuo deäcä ö ya̧tȩ iḩuȩnȩ pähuächina'a: ―Ucutu o'ca toi'önä Dios hueö
jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧, o'ca toi'önä Diosrö ye'ecunu ucuotätö'inä, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä úcuo te'äu
esehuätucui usurä isotö jö̧ ö̧'iņä̧, ruhuotö jö̧ ö̧'iņä̧― pähuächina'a. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätö
̧huȩnȩ rä̧mip̧a̧'a̧ ä̧ju̧cuiņö̧sä̧, rö̧ȩnä̧ idä oyä a̧'cua̧rö̧nä̧ ja̧'a̧nä̧, cu'upä'inä pä̧içu̧nä̧ cuähua'a

a̧'cua̧rö̧nä̧ rä̧mip̧a̧'a̧. Pa̧'a̧nö̧ pä'inätö: ―¡Diosrötä úcuo te'äu esehuätucui! Tu̧ru̧hua̧ o'ca juiyönä
Ju̧ru̧hua̧mä̧ hue'ö ö̧ja̧ pä'ö kä̧mä̧dä̧ji.̧ 7 Tesehuätucua pä'ätucui. Rö̧ȩnä̧tä̧ teseäcuähua pä'ätucui.
Ja̧u̧ru̧tä̧ úcuo tetähuätucua pä'ätucui, Ohueja Hua̧ ö'cähuometä pätecuächa'a ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Ohueja Hua̧ irecua päi'önä kö̧jä̧cua̧ju̧mä̧ jo̧mȩ päji'önä jȩpä̧cuä̧huä̧jä̧ju̧― pä'inätö.

8 Jahuäjumä lino işä̧ta̧ a̧diḩuä̧ta̧, tȩä̧ta̧, säruhuäta̧ ö̧ kö̧'ca̧tä̧hua̧ pä'ö hueähui'äjäcua. Ja̧huä̧ta̧
lino işä̧ta̧mä̧ Dios ö adihuä ö̧ja̧ öadihuä päi'önä ij̧ȩcuä̧ jö̧.

9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ päinäcusä: ―Pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧ ̧. Ohueja Hua̧ ö'cähua'a pä'cäri ko̧mȩ do'ächö
ucua pä'ö ä̧tȩcuo̧tö̧mä̧ eseunu ö̧jä̧cuo̧tö̧― jö̧nä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinäcusä: ―Piy̧ȩ huȩnȩmä̧

Dios iso päi'önä jö̧nä̧ päji huȩnȩ ja̧'a̧―. 10 Ja̧'hua̧nö̧ päcu chutä ö̧jä̧pö̧ kada'ca ucuotö jȩcha̧ pä'ö
mo̧'ä̧miņö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ päinäcusä: ―¡Ja̧'hua̧nö̧mä̧ jȩcu̧'huä̧'! Diosrötä ucuotö jȩpi.̧ Ttömä
hueö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧ hua̧sä̧ ucu jö̧ ta̧'a̧nö̧. Ucu'inä ja̧'a̧nä̧, o'ca toi'önä cuij̧ä̧hua̧tö̧ huotö Jesús
ötö'cö huȩnȩ ku̧nä̧rä̧tö̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧. Dios päji huȩnȩ ji äunä A̧'cua̧ru̧hua̧ oipomenä Jesús ötö'cö
huȩnȩtä̧ ji äunä päi'a'a― jö̧nä̧ päinäcusä.

Dios iḩuȩnȩtä̧ Hua̧ cahuayu tȩ'a̧nä̧ huä̧nö̧ ujuruhua'a Juan toinö huȩnȩ
11 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a mo̧ro̧jä̧ bahuecuä̧ra̧'a̧ topinösä. Ja̧'hua̧nö̧ tochomenä ya̧tȩ cahuayu tȩ'a̧

ij̧ȩcuiņö̧. Ja̧u̧ cahuayunämä Ya̧tȩ huiņö̧ ―Päö ta̧'a̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ Işa̧― pä'ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―Iso
jö̧nä̧tä̧ Hua̧― pä'ö'inä micuinö. Ja̧u̧mä̧ micuähuächönä pä'ö icua pä'ö'inä, örohuähua pä'ö'inä
jueönätä jȩpö̧. 12Ö'äriyämä ocuma a̧'cua̧rö̧nä̧ huinö. Unämä ruhuonä kä̧nö̧ huä̧nä̧cuä̧huä̧ o̧bö̧
rö̧ȩnä̧ huä̧nä̧riņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiy̧ȩtȩ im̧i ̧ huȩyu̧cua̧'a̧ ku̧nä̧riņö̧, korotömä eru, chutätä u̧huo̧ju̧.
13Ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ o̧to̧ä̧ta̧, ucuoja ö 'cucuecua'a 'ca̧tä̧hua̧ piņö̧. Im̧im̧ä̧ ―Dios Iḩuȩnȩ― jö̧nä̧ micuinö.
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ recuätö mo̧ro̧jä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ su̧ro̧da̧u̧mä̧ ö̧ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧u̧cu̧ pö̧nä̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧
lino o̧ta̧ a̧diḩuä̧ta̧, teö o̧ta̧ ö̧ 'ca̧tä̧u̧, ca̧hua̧yu̧tu̧ te'ätönä huä̧nö̧ o'ca'anä ̧'chiņä̧cu̧. 15Ä ömä
curä'chu so̧ä̧'chu räopinäcu, ̧rȩjä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ tatapö icu ujuruhua pä'ö. Chutätä i a'ca
'quiyä'ca cuoräu u adicuä'canä 'chu̧'huä̧rö̧ ujurunä hueäcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios o'ca juiyönä
Ju̧ru̧hua̧ ö̧'ä̧iņä̧ ro̧ȩpa̧ pä'ö vino isoya 'chu'chähuo̧ca̧ rö̧o̧ca̧nä̧ 'cuȩ'cu̧ icumä Chutätä. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧nä̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ öjanä'inämä pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧cua̧:
―HUEÄHUÄ RUHUOTÖTTÖ'INÄ ABONÄNÖ HUEÄHUÄ RU̧HUA̧. KOROTÖ RUHUOTÖTTÖ'INÄ
ABONÄNÖ RU̧HUA̧― jö̧nä̧.

De'a ru̧hua̧ pä̧içua̧rö̧'iņä̧, yapare ji'ähuä'ijörö'inä ocuränä icu cua'a Juan toinö huȩnȩ
17 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ mo̧ro̧ kä̧hua̧nä̧ jueönä ö̧ja̧'a̧ topinösä. Ja̧u̧mä̧ iḩuȩnȩ

pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧ o'ca toi'önä ppiy̧u̧, mo̧ro̧jä̧nä̧ co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧ huopinö: ―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios öäre úcuo
pä'cäri, nip̧ä̧ro̧mȩcu̧ pä'cärira̧'a̧ ichö jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧ä̧tu̧cui.̧ 18Hueähuä ruhuotö depä'inä,
su̧ro̧da̧u̧ uruhuotö depä'inä, juruhuä'ijätö depä'inä, ca̧hua̧yu̧tu̧ depä'inä, ca̧hua̧yu̧tu̧nä̧
huä̧jä̧'ij̧ä̧tö̧ depä'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ depä'inä, hue ö
jȩä̧cuä̧huä̧ huocotö depä'inä, usurä isotö depä jö̧ ö̧'iņä̧, ruhuotö depä jö̧ ö̧'iņä̧ cucuätucua
ichätucui― pä'inö. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧rö̧'iņä̧, pij̧ä̧ ö̧ hueähuä ruhuotörö'inä,
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umöhuäyotö su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧ topinösä jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧rö̧. Jahuätömä jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧ cahuayu tȩ'a̧nä̧ huö̧cu̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ umöhuäyotö su̧ro̧da̧u̧cu̧'iņä̧ örohuähua pä'ö.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧mä̧ 'chu ädinäcu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―Dios päji huȩnȩ jiäcuähuä
işa̧sä̧ ömä― päa'anä yapare ji'ähuä'ijörö'inä 'chu'huädinätö ja̧u̧cu̧tä̧. Ja̧u̧ yapare ji'ähuä'ijömä
de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧ ä'ca ö ö̧ja̧ eru juäi ij̧ȩcuä̧ jȩpȩ'ö̧ yapare ji'ähuä'ijö jiņa̧'a̧. Ja̧u̧ juäi ij̧ȩcuä̧
to omenä yapare ese nätö de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧ öäre huȩyu̧cuä̧ huȩyu̧cuiņä̧tö̧mä̧, ja̧u̧tä̧ a̧'u̧cuä̧'iņä̧
ucuotö jȩpiņä̧tö̧mä̧. Ta̧ju̧cuäyotötä a̧'cua̧ra̧'a̧nä̧ ocurä dubora, azufre ö cuooranä icu cuinä̧u̧.
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, o'ca'a ka̧cuip̧ä̧jä̧tö̧mä̧ cahuayunä huiņö̧ ä ö räopä'chu u to'e'inätö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önä ppiy̧u̧mä̧ jahuätö o'co jähuä ö su ädi'önä cuinätö̧.

Ähue ämä 1.000 a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ nö̧'cä̧hua̧tä̧ jö̧nä̧ juoächä̧cuȩ huȩnȩ

20 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ im̧ȩyȩhua̧'a̧ topinösä. Reju
be'ipö 'tu̧ppä̧chi'̧o̧mȩ'iņä̧ juiyäju bahuecuä llave'inä u̧ju̧nä̧ra̧'a̧nä̧, cuoräusa rö̧äsa'inä

'chu̧'huä̧riņö̧ u̧mö̧nä̧mä̧. 2 Ja̧u̧mä̧ ujuo da'ärö 'chu'huädö nö'cö icuinö mil a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ nö̧'cä̧hua̧tä̧
jö̧nä̧. Ja̧u̧ ujuo da'ämä täbocötä päi'önä äca piņö̧. Ähue ä'inä ja̧'a̧nä̧ Satanás'inä ja̧'a̧. 3 Ja̧u̧ru̧
nö̧'cä̧ji'̧ca̧ reju be'ipö 'tu̧ppä̧chi'̧o̧mȩ'iņä̧ juiyäju jacuä kä'ö icuinö. Kä'ö icuäji'ca̧ äpate mö̧'ȩpö̧ icu
ppe'tädö icuinäcu juhua'a yabonö ̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ yapare esetönä jȩö̧ juiyäcua'anö mil a̧'ȩ
pätecuächome jubö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pätecuächö o'ca'atä ejädö ku̧nä̧hua̧ jä̧cua̧ beometä.

Ä̧cuo̧mȩnä̧ oächäcuähuä ö o ächä̧cuȩ huȩnȩ
4 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ruhuo deäquiyä topinösä. Ja̧u̧ ocänämä pä̧jiņä̧tö̧ micuähuächönä pä'ö cuiyarö

pä'ö hue'ähuotömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesús ötö'cö'inä, Dios iḩuȩnȩ'iņä̧ ji ähua'a ö upiyä 'cui'opö
icuähuotö pinätö̧ a̧'cua̧rö̧ topinösä. Jahuätömä de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧rö̧'iņä̧, chutä a̧'u̧cuä̧'iņä̧
ucuotö jȩpo̧co̧tö̧ pinätö̧ jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧mö̧nä̧ jö̧ ö̧'iņä̧, 'änä jö̧ ö̧'iņä̧ öäre huȩyu̧cuä̧mä̧
ȩmo̧co̧tö̧ pinätö̧ jiņa̧'a̧. Jahuätömä pä'äji ta̧'a̧nö̧ o'ächinätö Cristocu jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ hue'ö ö̧ja̧
pä'ö mil a̧'ȩ jo̧mȩnä̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö hua'inätömä pä'äji ta̧'a̧nö̧mä̧ o'ächocotö pinätö̧
mil a̧'ȩ pätecuächome jubö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ächinätömä ―ä̧cuo̧mȩnä̧ oächäcuähuä ö―
o'ächinätö. 6―Ä̧cuo̧mȩnä̧ oächäcuähuänä― o ächipäcuotömä esehuätötä, surojö jui'ätötä
ö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧. Jahuätörömä ―Todärenä päi'önä hua'aremä― juruhuiyäcua'a. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧

jahuätömä Dios umöhuäyotö sacerdotesp huotö ja̧'a̧nä̧, Cristo umöhuäyotö sacerdotes huotö
jä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧cu̧tä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ hue'ö ö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧ mil a̧'ȩ jo̧mȩnä̧.

Satanás'inä, o'ca toi'önä umöhuäyotö'inä to e'ä̧cuȩ huȩnȩ
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ mil a̧'ȩ pätecuächö o'ca'amä, nö'cö rö̧tä̧hua̧ ö̧'ä̧'ij̧o̧mȩ ö̧mä̧ ejädö içuä̧hua̧

ö̧jä̧cua̧ Satanásmä. 8 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä ̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ pij̧ä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧ beipome ö̧yö̧'ca̧ri ̧
jö̧ a̧'u̧cuä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ yapare esetönä jȩa̧ pä'ö rä̧o̧pä̧cua̧. Gogrö'inä,q Magog ö̧ja̧rö̧'iņä̧ yapare
esetönä jȩpö̧ ö̧ca̧ca̧tä̧cua̧ örohuähuiyarö pä'ö. Jahuätömä dubora jäyoranä pä̧ba̧ rȩba̧ jö̧

ta̧'a̧nö̧ juiyo recuäcuotö. 9 Jahuätömä pij̧ä̧ öcähue ö ichö Dios ö adihuä ö̧ja̧ ca̧ca̧cuä̧jä̧tö̧'cotö
ö̧jo̧mȩ, adihuä ötahuiyä re niy̧o̧mȩ sobötö 'cha'ächinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios huearä ocurä

mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ mo̧a̧rä̧ jahuätö be pächönätä ku icuinä̧u̧. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ähue ä pinömä, jahuätö
yapare esetönä jȩpä̧'ij̧ö̧ pinömä ocurä ö'inä, azufre ö'inä cuoora duboranä icu içuä̧hua̧ piņö̧.
Juhuoramä de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧rö̧'iņä̧, ―Dios päji huȩnȩ jiäcuähuä işa̧sä̧ ömä― päa'anä yapare

p20:6 Sacerdotes huotömä Dios ö'inä, ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ kä'co päte'ö adicuä ö̧ja̧do.
q20:8 Gogmä Magog ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧do
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ji'ähuä'ijö pinörö̧'iņä̧ icu cuinora. Ju̧huȩnȩmä̧ cädome'inä juiyönätä usurä ȩmä̧huä̧cuo̧mȩ
jahuätömä, mo̧ro̧'iņä̧, yodo'inä 'cuäopönätä.

Ruhuo deäcä teäcänä Pö̧ ä'ca ö ro̧ȩcuä̧ ȩma̧'a̧ Juan toinö huȩnȩ
11 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jicäte ruhuo deäcä teäcä, juiyo rö̧äcä úcuo isäcä topinösä. Juhuäcänä Pö̧rö̧'iņä̧

topinösä. Ja̧u̧ ä'ca ömä mo̧ro̧jä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧ töipächina'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ o̧jä̧ ka̧cuä̧'ij̧o̧mȩmä̧
täcö juiyina'a. 12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hua'inätörö'inä topinösä usurä isotö pinätö̧rö̧'iņä̧, ruhuotö
pinätö̧rö̧'iņä̧, Dios ä'ca jo̧mȩ jueönä ö̧ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ cuyäru to̧rä̧dä̧cuä̧huä̧ oba ba'epinätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koroba cuyäruba'inä ba'epinätö, a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ cuyäruba. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧
cuyäru obanä huȩyu̧cui'̧iņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ jȩ ̧nö̧ jiņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧, micuähuächönä pä'ö
icuähuotötä pä'i'inätö jahuätö hua'inätömä. 13Dubora rö̧ora ö to'e'inätö pinätö̧'iņä̧, juhuoranä
hua nome ömä ejächi'inätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hua'are jacuä ka̧cuiņä̧tö̧'iņä̧, pij̧ä̧ dea'a ö̧ja̧cuo̧mȩ
ka̧cuiņä̧tö̧'iņä̧ ja̧u̧ o̧du̧nä̧ hua nome ö ejächi'inätö. Jahuätö o'ca toi'önä ya̧cu̧nä̧ jȩ ̧nö̧ jiņö̧
jö̧ a̧'u̧cuä̧ micuähuächönä pä'ö icuähuotötä pä'i'inätö. 14 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a hua'are'inä, pij̧ä̧ dea'a
hua ome'inä ocurä duboranä icu icuähui'ina'a. Piy̧ȩmä̧ todärenä päi'önä hua'are ja̧'a̧tó.
15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ cuyärubanä usomenä o'ca toi'önä ̧mi ̧ rötähuocotörömä ocurä
duboranä icu icuähui'ina'a.

Jareächi'önä aditä̧cuȩ huȩnȩ

21 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'amä mo̧ro̧jä̧ jareäjä̧'iņä̧, rȩjȩ jareäjä̧'iņä̧ topinösä. Ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧jä̧'iņä̧,
ä̧cuo̧mȩnä̧ rȩjȩ'iņä̧ täcö beipächinö o̧jä̧. Dubora rö̧ora'inä täcö juiyina'a. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö

Juanmä, adihuä ötahuiyä, jareö Jerusalén mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧, Dios ö mȩyȩhua̧'a̧ topinösä, yajute
kirecuorö kö'cähua pä'ö a̧'cua̧cui'̧ä̧jä̧ju̧'caju jo̧mȩnö̧ kö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ
iḩuȩnȩ mo̧ro̧jä̧ ö̧ pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧ päa'a ä̧ju̧cuiņö̧sä̧: ―¡Dios ö̧jo̧mȩmä̧ ö̧ja̧ ö̧'quȩtȩnä̧tä!
Jitämä ö̧ja̧cu̧tä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ö̧jä̧cua̧. Jahuätömä Ja̧u̧tä̧ umöhuäyotö äcuotö. Diosmä Ttö̧ä̧nä̧hua̧
jö̧nä̧ kä̧nö̧ jahuätöcutä ö̧jä̧cua̧. 4 ¡Ä̧cuo̧mȩnä̧ jähuämä täcö beipächäja'a! Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä ̧'chȩrȩja o'ca juiyönätä 'ca̧'ö̧ içuä̧cua̧ ö'äriyä ömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juhua'a
yabonömä hua'are'inä, a̧'cua̧ a̧huȩcuä̧cuä̧huä̧'iņä̧, ajuähuäcuähuä'inä, ubara'inä täcö
juiyäcua'a― päa'a ä̧ju̧cuiņö̧sä̧. 5 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ruhuo deäcänä Pö̧mä̧: ―¡Topätucuihuä! O'ca
juiyönätä jareächi'önä aditösä― pä'inö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinäcusä: ―Huȩyu̧ ̧. Piy̧ȩ huȩnȩmä̧, iso
päi'önä jö̧ huȩnȩ, a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧ jö̧ huȩnȩ ja̧'a̧― jö̧nä̧. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinäcusä: ―Täcö
jo̧mȩ päi'a'a. Ttömä Alfa'inä, Omega'inä hua̧sä̧. Ä̧cuo̧mȩnä̧ kä̧mä̧do̧mȩ'iņä̧, röji beipome'inä
hua̧sä̧. Ahua a̧di ̧ rö̧jä̧cu̧ru̧mä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ajiya ppöepome ö mippoönätä chiy̧ä̧cua̧sä̧.
7 U̧ju̧ru̧huä̧cua̧mä̧ Jä'o öäre ö o'ca juiyönätä ȩmä̧cua̧. Ttötä jä̧cua̧'a̧ Ö̧ä̧nä̧hua̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ja̧u̧mä̧ Ttö chi ̧ ̧ jä̧cua̧'a̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ye'ecuä'ijätömä, a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧mä̧, amöcuädö
surojuo'ächinätömä, ö̧ja̧rö̧ cuä'ö icuä'ijätömä, micuänä depä iyä'chäcuähuä'ijätömä,
umäri'ä ujurunä kä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧, ö̧ä̧nä̧huo̧tö̧ micuähuocotörö esetä'ijätö'inä, yaparehuä'ijätö'inä

jitörötä pätecuächome ̧'chä̧cuo̧tö̧ ocurä ö'inä, azufre ö'inä cuoora duborara̧'a̧tä̧. Juhuorara̧'a̧
'chä̧cuä̧huä̧mä̧ todärenä päi'önä hua'are jä̧cua̧'a̧― päinäcusä.

Jareö Jerusalén jä̧cuȩ ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ Juan toinö huȩnȩ
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ hue'ähuotö isoppa huotö ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö, o̧'ta̧huiy̧ä̧ röji ro̧ȩcuä̧ ö̧

suhuädi'ö o̧'ta̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ to̧'ta̧rȩnö̧ jo̧mȩnä̧ 'chu̧'huä̧rä̧jä̧tö̧ ö̧ ya̧tȩ öcu ucuocua pä'ö chö̧jo̧mȩ
ichi'ö päinäcusä: ―Kirecuorö kö'cähuäcuajuru, Ohueja Hua̧ irecuarö chij̧ȩpa̧cu̧ ichi― jö̧nä̧.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ cha̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ möä'ca rö̧ä̧'ca, ju'toju isä'cara̧'a̧ ȩmip̧iņä̧cu̧sä̧. Juhuä'ca ömä
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úcuo ötahuiyä, adihuänä Jerusalén mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧, Dios ömȩyȩhui'̧a̧'a̧ ij̧ȩpiņä̧cu̧sä̧. 11Ötahuiyämä
Dios beipocö öadihuä ö a̧'cua̧cu̧nä̧ säruunä kä̧dȩpiņa̧'a̧. Ja̧u̧ kä̧dȩpö̧mä̧ adihuo'qui rö̧ȩnä̧
micuähuo'qui a̧'cua̧rö̧nä̧ kä̧dȩpiņa̧'a̧, jaspe ido'qui jö̧ ta̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cristal ido'qui jö̧ ta̧'a̧nö̧
säruhuina'a. 12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧miņä̧ oecuä̧rä̧'camä rö̧ä̧'ca, ju'toju isä'ca jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
juhuä'canämä ö̧jä̧pö̧ ö̧ taterenö äpa yä ka̧cuiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ äpa yä ä'camä ka̧cuiņä̧tö̧
ö̧jä̧pö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ hue'ähuotö isoppa huotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ äpa yänämä Israel i ̧ ̧mö̧ pinätö̧ isotö
ö̧jä̧pö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huinätö ya̧cu̧nä̧ ̧mi ̧ huȩyu̧cuiņa̧'a̧. 13 Kä̧hua̧ räopa'acunämä huäbatecuä

ka̧cuiņa̧'a̧. Kä̧hua̧ u̧huo̧jua̧'a̧cu̧nä̧mä̧ huäbatecuä ka̧cuiņa̧'a̧. Kä̧hua̧ ö'ohuecunämä ja̧'hua̧ta̧nö̧
huäbatecuä ka̧cuiņa̧'a̧. Kä̧hua̧ mo̧ä̧cha̧'a̧cu̧nä̧mä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧ huäbatecuä ka̧cuiņa̧'a̧. 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
u̧miņä̧ oecuä̧rä̧'ca dea'anä ppä̧ȩpä̧rö̧ o'camä ö̧jä̧pö̧ ö̧ to'carenö jo̧mȩnä̧ pä̧jiņa̧'a̧. Ja̧u̧
ppä̧ȩpä̧rö̧ o'canämä ohueja Hua̧ ö̧ hue'ähuotö pinätö̧ ̧mi ̧ ya̧cu̧nä̧ huȩyu̧cuiņa̧'a̧.

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ örö ucuocuinömä oro işä̧na̧ ku̧nä̧riņö̧, ötahuiyä'inä, u̧miņä̧ o̧ȩcuä̧rä̧'ca
äpa yä'inä, u̧miņä̧ o̧ȩcuä̧rä̧'ca'inä, ö̧'a̧ta̧ pä'ö. 16Ötahuiyä ö̧rö̧ä̧mä̧ işo̧ca̧nö̧ jö̧nä̧ adicuina'a.
I'esubiyä yoräteu pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧ jiņa̧'a̧. Öoto'inä, öcähue'inä yorätehuina'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ işä̧na̧nä̧
ötahuiyä pa̧ja̧ ̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ö̧'a̧to̧mȩnä̧mä̧ 12.000 estadiosr jo̧mȩnä̧ pa̧ja̧cuä̧chiņa̧'a̧. Öotocu'inä,
öcähuecu'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ju'tojucu'inä yorätehuina'a. 17 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a u̧miņä̧ o̧ȩcuä̧rä̧'ca'inä
pa̧ja̧ ̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ö̧'a̧to̧mȩnä̧mä̧, ö̧ja̧ öäre pa̧ja̧cuä̧nä̧ pa̧ja̧ ̧nö̧, huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ ö̧'a̧tö̧
jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧, 144 codoss jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧. 18 Jahuä'ca u̧miņä̧ o̧ȩcuä̧rä̧'camä jaspe ido'qui ö
adicuä'ca jiņä̧'ca. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ötahuiyämä päcuäi oro ö adicuina'a. Işä̧yu̧ isodä jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
säruhuina'a. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ötahuiyä u̧miņä̧ o̧ȩcuä̧rä̧'ca dea'anä ppä̧ȩpä̧rö̧ o'camä o'ca
juiyönä adihuä juäi o'qui ö, rö̧ȩnä̧ micuäu juäi o'qui ö a̧'cua̧tö̧ ku̧nä̧hua̧'a̧ jiņa̧'a̧. Ä̧cuo̧mȩnä̧
isä'camä jaspe ido'qui ö a̧'cua̧tö̧ ku̧nä̧hua̧'a̧ jiņa̧'a̧. Todäre päi'önä isä'camä zafiro ido'qui ö
jiņa̧'a̧. Huäbodäcuänä päi'önä isä'camä ágata ido'qui ö jiņa̧'a̧. Pa̧ja̧cuä̧nö̧ jo̧mȩnä̧ päi'önä
isä'camä esmeralda ido'qui ö jiņa̧'a̧. 20 Jim̧ö̧tȩ jähuä jo̧mȩnä̧ päi'önä isä'camä ónice ido'qui ö
jiņa̧'a̧. Ko̧ro̧mö̧ ö̧ ya'utenö jo̧mȩnä̧ päi'önä isä'camä cornalina ido'qui ö jiņa̧'a̧. Ko̧ro̧mö̧ ö̧
todärenö jo̧mȩnä̧ päi'önä isä'camä crisólito ido'qui ö jiņa̧'a̧. Ko̧ro̧mö̧ ö̧ huäbodäcuänö jo̧mȩnä̧
päi'önä isä'camä berilo ido'qui ö jiņa̧'a̧. Ko̧ro̧mö̧ ö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ jo̧mȩnä̧ päi'önä isä'camä topacio
ido'qui ö jiņa̧'a̧. To̧mö̧rȩ jähuä jo̧mȩnä̧ päi'önä isä'camä crisoprasa ido'qui ö jiņa̧'a̧. Ttö̧jä̧pö̧ ö̧
ya'utenö jo̧mȩnä̧ päi'önä isä'camä jacinto ido'qui ö jiņa̧'a̧. Ttö̧jä̧pö̧ ö̧ todärenö jo̧mȩnä̧ päi'önä
isä'camä ama sta ido'qui ö jiņa̧'a̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧jä̧pö̧ ö̧ taterenö äpa yämä ö̧jä̧pö̧ ö̧
tohuäre perlas ohuä jiņa̧'a̧. Yatete pönämä jihuäte ötä perlas inähuä ö adicuina'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ötahuiyä mä̧nä̧mä̧ päcuäi oro ötä adicua'a jiņa̧'a̧. Işä̧yu̧ isodä jö̧ ta̧'a̧nö̧ säruhuinämä.

Jareö Jerusalén yorö'iso surojö'inä juiyome Juan toinö huȩnȩ
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ötahuiyä jacuä ömä Dios adihuänä ö̧jo̧ca̧mä̧ topocö pinö̧sä̧. Tu̧ru̧hua̧

Dios o'ca juiyönä Ju̧ru̧hua̧tä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ohueja Hua̧tä̧ adihuä ö̧jo̧ca̧ päi'önä huotömä ja̧u̧
ötahuiyä ömä. 23 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧ kä̧hua̧ iţȩa̧'iņä̧, yodo kä̧hua̧ iţȩa̧'iņä̧ recuä rö̧jo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧
ja̧u̧ ötahuiyä ömä. Dios beipocö öadihuä ötä säruunä tejädinome. Ja̧u̧ ötahuiyä ö tȩa̧u̧mä̧
Ohueja Hua̧tä̧ jiņa̧'a̧. 24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ ö̧ ro̧ȩcuä̧ ö̧ ki'̧ip̧iņä̧tö̧mä̧ ja̧u̧ ötahuiyä ö
tejäda'anä cue ächäcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ ö̧ hueähuä ruhuotömä öadihuä jähuä'inä, úcuo
jähuä'inä ja̧u̧ ötahuiyära̧'a̧ ȩpä̧cuo̧tö̧. 25Ötahuiyä äpa yämä mo̧ro̧ 'cuäoi'önätä yorö'isotä
mö̧ȩcuiy̧ä̧cua̧'a̧. Yodomä juiyäcua'a ju̧huȩnȩmä̧. 26 T ̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ öadihuä jähuä'inä,

r21:16 12.000 estadiosmä 2.200 kilómetros jo̧mȩnä̧ ja̧'a̧do.
s21:17 144 codosmä 65 metros jo̧mȩnä̧ ja̧'a̧do.
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úcuo jähuä'inä ja̧u̧ ötahuiyära̧'a̧ ȩpä̧cuo̧tö̧. 27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ surojuoepä'ijö juäimä, jiy̧ȩtȩ'iņä̧
yorö'isotä doächiyäcua'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios öjö'cocö juäi jȩpä̧tö̧, yapare huȩnȩ rä̧'ȩpä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ö̧mä̧
ya̧tȩ'iņä̧ yorö'isotä doächiy̧ä̧cua̧. Päcuotötä do ächäcuotö ̧mim̧ä̧ Ohueja Hua̧ öäre, a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ cuyärubanä rö̧tä̧rä̧tö̧tä̧.

Kä̧cuä̧huä̧ aje Dios ruhuo ideäcä ö räopa'a Juan toinö huȩnȩ

22 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päcuäi aje adihuoto ij̧ȩpiņä̧cu̧sä̧. Juhuoto ajiyamä, a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ajiya
ja̧'a̧, cristal ido'qui jö̧ ta̧'a̧nö̧ säruhuoto. Juhuoto ajemä Dios'inä, Ohueja Hua̧'iņä̧ ruhuonä

deäcä ö räopoto. 2 Juhuoto jäyotonämä pätecu'inä ja̧'a̧nä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ mä̧nä̧ kä'co'inä kiņa̧'a̧
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ daumä. Juhuäi dau u̧huä̧ju̧mä̧ ö̧jä̧pö̧ ö̧ todärenö jo̧mȩnä̧ koro ö'inä,
koro ö'inä jö̧nä̧ huä̧jiņa̧'a̧. Kä̧hua̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ huä̧jä̧'chiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juhuäi ojiyämä ̧rȩjä̧ pö̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧ umärichei ö ö̧'ip̧a̧ pä'ö adiu. 3 Ja̧u̧ ötahuiyä ömä Dios ro̧ȩpa̧ji ̧ juäimä juiyäcua'a.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Dios'inä, Ohueja Hua̧'iņä̧ ruhuonä deäcä ko̧mȩtä̧ jä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios
hueö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧mä̧ Dios hueötä jȩ ä̧cuo̧tö̧. 4 Jahuätömä Chutä i'ä to äcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Dios im̧im̧ä̧ ö'äpiyänä huȩyu̧cuä̧cua̧'a̧. 5 Ju̧huȩnȩmä̧ yorö'isotä juiyäcua'a yodomä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
lampara'inä, mo̧ro̧ kä̧hua̧ ö̧ tejäda pä'ö'inä recuä rö̧jiy̧ä̧cua̧'a̧. Tu̧ru̧hua̧ Dios ötä tȩa̧u̧nä̧
kä̧dȩpä̧cua̧'a̧ jahuätörömä. Ja̧hua̧ta̧nö̧ jahuätömä hueähuä ruhuotö jö̧nä̧ cädi'äcuähuä juiyönä
'cuäopönätä hue'ö ö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧.

Piy̧ȩ huȩnȩ iso jö̧ huȩnȩ ja̧'a̧do
6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinäcusä: ―Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧ iso huȩnȩ ja̧'a̧tó―.
Tu̧ru̧hua̧ Diosmä, chutä iḩuȩnȩ jiäcuähuä adihuä ö̧ja̧ pinätö̧ Ttu̧ru̧hua̧mä̧, chutä huȩ'ä̧hua̧

isoppa hua̧rö̧ hue'inö, jitä 'cuä̧o̧pä̧cuȩ huȩnȩ ij̧ȩpiy̧a̧rö̧ pä'ö chutä hueö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧.
7―¡Ä̧ju̧cuä̧tu̧cuiḩuä̧! Ttömä o'ca'a päi'önätä ichi'ösä. Piy̧ȩ cuyärunä Dios iḩuȩnȩ huȩyu̧tu̧

ku̧nä̧hua̧'a̧ cuipoca'a esetätömä eseunu ö̧jä̧cuo̧tö̧―.
8 Ttö Juanmä, piy̧ȩ o'ca juiyönä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ topö'inä topinösä. Ä̧ju̧cu̧'iņä̧ ä̧ju̧cuiņö̧sä̧. Topö'inä

topäji'ca̧, ä̧ju̧cu̧'iņä̧ ä̧ju̧cuä̧ji'̧ca̧, huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ piy̧ȩ huȩnȩ örö ij̧ȩpä̧jiŗö̧ ucuotö jȩcha̧
pä'ö ä'ca mo̧'ä̧miņö̧sä̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ päinäcusä: ―¡Ja̧'hua̧nö̧mä̧ jȩcu̧'huä̧'! Diosrötä ucuotö
jȩpi.̧ Ttömä hueö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧ hua̧sä̧ ucu jö̧ ta̧'a̧nö̧. Ucu'inä ja̧'a̧nä̧, o'ca toi'önä cuij̧ä̧hua̧tö̧
huotö Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ piy̧ȩ cuyärunä huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧ huȩnȩ
cuipoca'a esetätö jö̧ ta̧'a̧nö̧― päinäcusä.

Cristotä ucuocuinö huȩnȩ
10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinäcusä: ―Piy̧ȩ cuyärunä Dios iḩuȩnȩ huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧ huȩnȩmä̧, yä̧huä̧iņä̧

mö̧'ȩpö̧ icumä hua'adö cu̧ju̧nä̧', pätecuächäcuomemä tö'cötä ja̧'a̧ ö̧. 11 Suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧
pä'ijömä, huä̧iņä̧ suronä jȩpö̧ yabonö̧tä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ amöcuädö idicuächinäcumä huä̧iņä̧ juhua'a
yabonö chutätä ididäcuäu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adihuä işa̧mä̧ huä̧iņä̧ adihuä işa̧tä̧ ö̧jä̧ juhua'a yabonö̧tä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ surojö jui'̧a̧mä̧, huä̧iņä̧ surojö jui'̧a̧tä̧ ö̧jä̧ juhua'a yabonö̧tä̧. 12 ¡Ä̧ju̧cuä̧tu̧cuiḩuä̧!
Ttömä o'ca'a päi'önätä ichi'ösä. Chichi'omenä micuä päi'önä chiy̧ä̧cuȩmä̧ chi'̧cä̧chä̧cua̧sä̧ o'ca
toi'önä jȩ ̧nö̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ micuähuächönä. 13 Ttömä Alfa'inä, Omega'inä hua̧sä̧. Ä̧cuo̧mȩnä̧
kä̧mä̧do̧mȩ'iņä̧, röji beipome'inä hua̧sä̧. Ä'canä'inä röjinä'inä hua̧sä̧. 14Hueö jȩpä̧tö̧mä̧ eseunu
ö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧tö̧mä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ dau u̧huä̧ju̧ u̧ ucua pä'ö hueäcuotö.

U̧mi ̧ o̧ȩcuä̧rä̧'ca äpa yänä 'cuä'oi'ö ötahuiyä do ächa pä'ö'inä hueäcuotö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
u̧miņä̧mä̧ ö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧ ä̧huiŗiţö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ suropätö'inä, umäri'ä ujurunä kä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧, micuänä
depä iyä'chäcuähuä'ijätö'inä, ö̧ja̧rö̧ cuä'ö icuä'ijätö'inä, ö̧ä̧nä̧huo̧tö̧ micuähuocotörö
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esetä'ijätö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ yapare jähuä jȩpȩ'ö̧ repe'ä'ijätö'inä. 16 Ttö Jesúsmä, chu̧mö̧huä̧ya̧
isoppa hua̧rö̧ hue'inösä piy̧ȩ huȩnȩ jiähuiya ö pä'ö ucuturu, korome ö'inä, korome ö'inä jiņä̧
yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧. Ttömä dau ujucäcä todehuaji'a̧nö̧ David ö to̧dȩpa̧'iņä̧ cha'anä, ja̧u̧tä̧
isotö işa̧'iņä̧ Hua̧sä̧. Ttömä mo̧ro̧ päi'a'a tejädönä rö̧ siri'co'inä Hua̧sä̧. 17 A̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧ “ichi”
pä'ö. Kirecuorö kö'cähuäcuaju'inä “ichi” pä'äju. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ä̧ju̧cuä̧rö̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧, “ichi” pä aja.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä ahua a̧di ̧ rö̧jä̧u̧mä̧ huä̧iņä̧ chaja. O'ca toi'önä pä̧huä̧rö̧jä̧u̧mä̧ huä̧iņä̧
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ajiya ö micuä juiyönätä ahuaja.

18 Ttötä pä'ösätó. Piy̧ȩ cuyärunä Dios iḩuȩnȩ huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧ o'ca toi'önä ä̧ju̧cuä̧tö̧rö̧
ro̧'ȩpö̧nö̧ pä'ösätó: “Ya̧tȩ, piy̧ȩ huȩnȩ päome ö'inä yabonänö päi'önä pä'ö u̧ju̧nu̧ u̧mä̧ piy̧ȩ
cuyärunä huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧huä̧ ö̧ ro̧ȩcuä̧nä̧ Diostä pä'ö u̧ju̧nä̧cua̧ ja̧u̧ru̧mä̧. 19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ, piy̧ȩ
cuyärunä Dios iḩuȩnȩ huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧huä̧ ö̧ jiy̧ȩtȩ jȩpö̧ icu umä, Diostä ja̧'hua̧nö̧ hua̧ öäre ja̧ji ̧
jȩpö̧ içuä̧cua̧ pärocua'a ö, a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ cuyärunä im̧i ̧ pö̧ juiya pä'ö'inä, adihuä ötahuiyänä
doächö juiya pä'ö'inä, pojänä huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧huä̧ juäi ȩmö̧ juiya pä'ö'inä”. 20 Piy̧ȩ huȩnȩ iso päi'önä
ja̧'a̧ pä'ö ji'äumä “Iso päi'önä o'ca'a päi'önätä ichi'ösätó” pä'ösä ömä― päinäcusä.
¡Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧! Juhua'acutä Chu̧ru̧hua̧, ¡ichi! 21Ucutu o'ca toi'önärömä Tu̧ru̧hua̧

Jesucristotä mippoönä ppädä̧rä̧tu̧cua̧cu̧ja̧. Ye ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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