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o'tä'inä, español ttiḩuȩnȩ o'tä'inä yoretö topä̧rö̧ aditinätöjä pi'tä, 
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GÉNESIS
Huȩyu̧ti̧nö̧: Moisés Aditinö a̧'ȩ: 1450‐1410A.C.

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

Mo̧ro̧jiy̧ä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios uhuäbe'inö huȩnȩ

1 1 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ä̧cuo̧mȩnä̧
uhuäbe'inö mo̧ro̧jiy̧ä̧'iņä̧,

pij̧ä̧'iņä̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧
pij̧ä̧mä̧ huä̧na a̧'cua̧tta̧ jö̧nä̧tä̧, koro
ju'huotö'inä, koro juäi'inä juiy̧ä̧jä̧tä̧,
işä̧jä̧ jö̧nä̧mä̧ jo̧co̧jä̧tä̧ juoächinä̧jä̧.a
Täcunä ro̧ya huämenämä yo̧'ö̧tä̧
yo̧iņa̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ A̧'cua̧ru̧hua̧
Diosmä ajiya huä̧mȩnä̧ttö̧
cä̧yu̧cuä̧rö̧ riņö̧.

Ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧ jiņö̧ huȩnȩ
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios

pä'inö: ―Tȩa̧huä̧chi'̧ö̧nä̧ pä'i'i―.
Päomenä, tȩa̧huä̧chi'̧iņa̧'a̧.
4 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä tȩa̧u̧
adihua'atä topinö. Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä tȩa̧u̧mä̧
yo̧ö̧ttö̧ im̧içu̧nä̧ 'quȩ'ȩpö̧ ku̧niņö̧.
5 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios o'inö tȩa̧u̧mä̧
mo̧ro̧ pä'ö. Yo̧ö̧mä̧ yodo pä'ö o'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ nip̧ä̧ro̧mȩcu̧'iņä̧ yo̧ȩi ̧
ja̧'a̧cu̧'iņä̧ päi'äjimä äcuomenä
mo̧ro̧ päi'omenä jiņa̧'a̧.

Todäre mo̧ro̧
päi'omenä jiņö̧ huȩnȩ

6 Ja̧u̧nu̧ o'comenä Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios pä'inö: ―Ajiya rö̧jo̧mȩttö̧
huäose jö̧nä̧tä̧ pä'i'i. Koroyattö'inä,
koroyattö'inä 'quȩ'ȩcuä̧chö̧
huäose jö̧nä̧ jo̧mȩ kö̧nä̧ pä'i'i―
pä'inö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ huäose jo̧mȩ

aditomenä, 'quȩ'ȩpö̧ rö̧niņö̧
koroya ajiya huäose jo̧mȩ dea'anä
rö̧nä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ju'toju ajiyamä
huäose jo̧mȩ huämenä rö̧nä̧
'quȩ'ȩpö̧ rö̧niņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
pääjimä ja̧'hua̧nö̧tä̧ jiņiy̧ä̧cu̧.
8 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios o'inö ja̧u̧ huäose
jo̧mȩmä̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
nip̧ä̧ro̧mȩcu̧'iņä̧ yo̧ȩi ̧ ja̧'a̧cu̧'iņä̧
päi'äjimä todäre mo̧ro̧ päi'omenä
jiņa̧'a̧.

Huäbodäcuä mo̧ro̧
päi'omenä jiņö̧ huȩnȩ

9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
pä'inö: ―Mo̧ro̧jä̧ dea'a roya
ajiya jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'ö jo'ächi'ö
ij̧ȩcuä̧chi'̧ö̧ rȩjȩtä̧ pä'i'i― pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ pääjimä ja̧'hua̧nö̧tä̧

jiņiy̧ä̧cu̧. 10Ajiya joomemä rȩjȩ
pä'ö o'inö Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios. Ajiya jiņä̧
yo̧mȩtȩ päi'äjimä duboriyu bäreu
pä'ö o'inö. Ja̧u̧ jä̧jim̧ä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä adihua'atä topinö.

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
pä'inö: ―Rȩjȩttö̧ o'ca juiyönä
baumä ba'ipö kä̧hui.̧ Pättiyumä
cuähuä u̧huä̧ju̧ huȩjö̧ kä̧hui.̧ O'ca
juiyönä de'attö u̧huä̧ju̧mä̧ huȩjö̧
kä̧hui,̧ u̧huä̧ju̧'iņä̧ jiy̧ȩtä̧ jähuä
u̧huä̧ju̧tä̧ huȩjö̧nä̧― pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ pääjimä ja̧'hua̧nö̧tä̧

jiņiy̧ä̧cu̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ rȩjȩttö̧
ba'ipö ka̧cu̧ oi jö̧nä̧ jö̧mä̧ u̧huä̧ju̧'iņä̧
huȩjiņa̧'a̧, mȩjiy̧ä̧'iņä̧ u̧huä̧ju̧

a 1:2 Jeremías 4:23‐28
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jiy̧ȩtä̧ jähuä u̧huä̧ju̧tä̧ huȩjö̧nä̧.
Dauhuiyä'inä rȩjȩttö̧ ba'i'ö
u̧huä̧ju̧ huȩjiņa̧'a̧, u̧huä̧ju̧ jacuä
jähuämä jiy̧ȩtä̧ jähuänätä ȩcö̧nä̧.
Ja̧u̧ jä̧jim̧ä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä
adihua'atä topinö. 13 Ja̧'hua̧nö̧
nip̧ä̧ro̧mȩcu̧'iņä̧ yo̧ȩi ̧ ja̧'a̧cu̧'iņä̧
päi'äjimä huäbodäcuä mo̧ro̧
päi'omenä jiņa̧'a̧.

Pa̧ja̧cuä̧nö̧ mo̧ro̧
päi'omenä jiņö̧ huȩnȩ

14 Pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧
mo̧ro̧mä̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pä'inö:
―Mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huäose jo̧mȩmä̧
tejädönätä rö̧jä̧tu̧cui,̧ mo̧ro̧mä̧
yodottö'inä im̧içu̧nä̧ 'quȩȩcuä̧cha̧
pä'ö. Ja̧u̧ tejädömä ij̧ȩcuä̧
päi'önä ka̧cua̧ pä'ö, a̧'ȩ räopa
pä'ö'inä, du'huo räopa'a'inä
ttu̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧, mo̧ro̧'iņä̧,
a̧'ȩ'iņä̧ kä̧cua̧'a̧nö̧. 15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ja̧u̧ tejädömä, mo̧ro̧jä̧ttö̧mä̧
huäose jo̧mȩttö̧ rȩjȩra̧'a̧cu̧
kä̧dȩpö̧nä rö̧jä̧tu̧cui―̧ pä'inö
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios.
Ja̧'hua̧nö̧ pääjimä ja̧'hua̧nö̧tä̧

jiņiy̧ä̧cu̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ tejädö juäi
bäreu jähuämä, todäre jähuä
aditinö, abonänö kä̧dȩpö̧nä̧
tejädömä mo̧ro̧tä̧ hue'ö kiy̧a̧rö̧
pä'ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ pabonänötä
kä̧dȩpö̧nä̧ tejädömä yodotä
hue'ö kiy̧a̧rö̧ pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
siŗi'̧cö̧rö̧'iņä̧ aditinö. 17 Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios ja̧u̧ tejädömä mo̧ro̧jä̧ttö̧
huäose jo̧mȩtä̧ rö̧niņö̧, rȩjȩra̧'a̧cu̧
tejädiyarö pä'ö. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jiy̧ȩtȩmä̧ mo̧ro̧tä̧ hue'ö kiy̧a̧rö̧
pä'ö aditinö, koromä yodotä
hue'ö kiy̧a̧rö̧ pä'ö, tȩa̧u̧mä̧
yo̧ö̧ttö̧ 'quȩ'ȩcuä̧chö̧ kiy̧a̧rö̧ pä'ö.
Ja̧u̧ jä̧jim̧ä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä

adihua'atä topinö. 19 Ja̧'hua̧nö̧
nip̧ä̧ro̧mȩcu̧'iņä̧ yo̧ȩi ̧ ja̧'a̧cu̧'iņä̧
päi'äjimä pa̧ja̧cuä̧nö̧ mo̧ro̧
päi'omenä jiņa̧'a̧.

Jim̧ö̧tȩnö̧ mo̧ro̧
päi'omenä jiņö̧ huȩnȩ

20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä pä'inö: ―Ajiya acu
o̧du̧nä̧ttö̧mä̧, tta̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧
recuätöttö suhuädi'önätä
rö̧jä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rȩjȩ
huämenämä, mo̧ro̧jä̧ttö̧ huäose
jo̧mȩmä̧ ppiy̧u̧tä̧ co̧'ä̧rä̧tu̧cui―̧
pä'inö.

21 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä jacuoto
isotö bärepätörö'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca toi'önä tta̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧
bo̧rȩpi'̧ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧ ajiya acu
o̧du̧nä̧mä̧ jitötä isotöcutä
ttö̧jo̧mȩttö̧ suhuädi'önä
uhuäbe'inö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
toi'önä ppiy̧u̧ru̧mä̧, jitötä isotöcutä
ttö̧jö̧nä̧ uhuäbe'inö. Ja̧u̧ jä̧jim̧ä̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä adihua'atä
topinö.

22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios adiunä pä'ö ucuocu
u̧ju̧niņä̧u̧: ―Cuiţti̧mö̧mä̧ recuätö
juottächönä pö̧ttä̧chä̧rö̧ ye'äu
recuächätucui. Duboriyu
bäreu ajiya acu o̧du̧nä̧ttö̧mä̧
suhuädi'önätä kä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧
rȩjȩ huä̧mȩnä̧ttö̧mä̧ ppiy̧u̧mä̧
ye'äu recuächätucui― pä'inö.

23 Ja̧'hua̧nö̧ nip̧ä̧ro̧mȩcu̧'iņä̧ yo̧ȩi ̧
ja̧'a̧cu̧'iņä̧ päi'äjimä jim̧ö̧tȩnö̧ mo̧ro̧
päi'omenä jiņa̧'a̧.

Ko̧ro̧mö̧ttö̧ ya'utenö mo̧ro̧
päi'omenä jiņö̧ huȩnȩ

24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
pä'inö: ―Tta̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧,
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rȩjȩttö̧mä̧ pöttächö kä̧tu̧cui,̧
ucututä isotöcutä. Pä̧cä̧yö̧'iņä̧,
do'ähuätö'inä, de'a isotö
juruhuätö'inä pöttächö kä̧tu̧cui ̧
ucututä isotöcutä― pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ pääjimä ja̧'hua̧nö̧tä̧

jiņiy̧ä̧cu̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧tä̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä de'a isotö
juruhuätörö'inä jitötä isotöcutä
ttö̧jö̧nä̧ aditinö. Pä̧cä̧yö̧rö̧'iņä̧
jitötä isotöcutä ttö̧jö̧nä̧ aditinö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önätä rȩjȩnä̧
kä̧tö̧rö̧mä̧ jitötä isotöcutä ttö̧jö̧nä̧
aditinö. Ja̧u̧ jä̧jim̧ä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä adihua'atä topinö.

Ttö̧ja̧rö̧ uhuäbe'inö huȩnȩ
26 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Tö̧ä̧nä̧hua̧

Dios pä'inö: ―Jitämä ttö̧ja̧rö̧
tadita, ujututä ta̧'cua̧juä̧
jö̧nä̧ huotörö, ujutu jö̧ ta'anö
huotötä ttö̧jö̧nä̧. Dubora rö̧orattö
po̧iŗö̧'iņä̧, ju'tojunä co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧,
pä̧cä̧yö̧rö̧'iņä̧, rȩjȩ jä̧ttä̧yä̧jä̧'iņä̧,
o'ca toi'önätä rȩjȩnä̧ kä̧tö̧rö̧mä̧
hue'ö ttö̧ja̧ja̧― pä'inö.

27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä ttö̧ja̧rö̧ uhuäbe'inö, chutä
a̧'cua̧juä̧ jö̧nä̧ huotörö. Uborö'inä,
isajuru'inä chutä Dios a̧'cua̧juä̧tä̧
jö̧nä̧ huotörö uhuäbe'inö.a

28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
adiunä pä'ö ucuocu u̧ju̧niņä̧u̧:
―Cuiţti̧mö̧mä̧ recuätö juottächönä
pö̧ttä̧chä̧rö̧ ye'äu recuächätucui.
Rȩjȩmä̧ suhuädi'önätä kä̧tu̧cui.̧
Rȩjȩmä̧ huecuhuätucu ucuotönätä
jȩpö̧ kä̧tu̧cui.̧b Ja̧'hua̧ta̧nö̧ dubora
rö̧orattö po̧iŗö̧'iņä̧, ju'tojunä
co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, o'ca toi'önä
a̧'cua̧rä̧tö̧ rȩjȩnä̧ kä̧tö̧ tta̧'cua̧rö̧

ku̧nä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧ hue'ö kä̧tu̧cui―̧
pä'inö.

29 Juhua'a yabonö Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
pä'inö: ―Topätucui. O'ca juiyönä
rȩjȩttö̧ jacuä jähuättö bau'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä dauhuiyä
u̧huä̧ju̧ jacuä ote ȩca̧'a̧nä̧ huä̧jö̧'iņä̧
cu̧cuȩ cuähuätucu päi'önä iyösä.
30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä de'a
isotö juruhuätörö'inä, o'ca
toi'önä ju'tojunä co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧,
o'ca toi'önä rȩjȩnä̧ kä̧tö̧rö̧'iņä̧,
tta̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ o'ca
juiyönä ja̧'tu̧u̧nä̧ bau juäimä ttu̧cuȩ
päi'önätä iyösä― pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ pääjimä ja̧'hua̧nö̧tä̧

jiņiy̧ä̧cu̧. 31 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä
ja̧'hua̧nö̧ aditäjimä, juiyo
adihua'atä topinö o'ca juiyönätä.
Ja̧'hua̧nö̧ nip̧ä̧ro̧mȩcu̧'iņä̧ yo̧ȩi ̧
ja̧'a̧cu̧'iņä̧ päi'äjimä ko̧ro̧mö̧ttö̧
ya'ute mo̧ro̧ päi'omenä jiņa̧'a̧.

Mo̧ro̧jiy̧ä̧'iņä̧ pij̧ä̧'iņä̧
kada'ca huȩnȩ

2 1Mo̧ro̧jiy̧ä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧ ja̧u̧
o̧du̧nä̧ ka̧cu̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧

ja̧'hua̧nö̧tä̧ jö̧nä̧ jo̧mȩnö̧tä̧
päi'ina'a. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧
todärenö mo̧ro̧ päi'omenä,
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios aditähuä
aditä'chäjimä jo̧mȩnö̧tä̧ cä'ädinö.
Ja̧'hua̧nö̧ cäädäji o'ca'a ko̧ro̧mö̧ttö̧
todärenö mo̧ro̧ päi'omenä, o'ca
juiyönä aditähuä jä̧jim̧ä̧ cä'ädö
ku̧nu̧ huirochi'inö. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧ todärenö mo̧ro̧
päi'äjimä, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios o'ca
juiyönä aditähuä aditä'chäji cä'ädö
ku̧nu̧ ihuirochi'äji mo̧ro̧ ja̧'a̧ttö̧,
im̧içu̧nä̧tä̧ mo̧ro̧ jö̧nä̧ 'quȩ'ȩpö̧

a 1:27 Salmos 8:5; Hebreos 2:7 b 1:28 Mateo 8:26; Marcos 4:39
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ku̧nu̧, adiunätä ucuocu pä'ö ku̧niņö̧
ja̧u̧ mo̧ro̧mä̧. 4 Piy̧ȩ huȩnȩtä̧ ja̧'a̧tó
mo̧ro̧jiy̧ä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧ kada'ca
huȩnȩ, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehová, pij̧ä̧'iņä̧
mo̧ro̧jiy̧ä̧'iņä̧ uhuäbe'inö pänä jiņö̧
huȩnȩmä̧.

Ttö̧ja̧ işa̧ Edén pättanä ö̧jiņö̧ huȩnȩ
5Mȩjiy̧ä̧ pämäromettö̧ dau

u'cua jö̧ oi'inä pij̧ä̧nä̧ juiyäimä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ rȩjȩ pämäromettö̧
pättiyu cuähuä'inä juiyäimä,
ajiyamä ichoca'a jiņa̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Jehová ajiya ichönämä jȩo̧ca̧'a̧ttö̧
pij̧ä̧nä̧mä̧. Ttö̧ja̧ işa̧'iņä̧ toina'a
pättanä a̧diţä̧cua̧mä̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ rȩjȩttö̧mä̧ diyahuoppatä
ju'tojucu rä'opö kiņa̧'a̧ rȩjȩmä̧
jä̧ttä̧yä̧jä̧tä̧ huämenättö̧ iy̧ȩpä̧rö̧
ka̧ pä'ö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Jehová rȩjȩ işa̧ppȩttö̧ aditinö ttö̧ja̧
işa̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ aditäjäcu ij̧iy̧u̧nä̧
ppö'inö a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ami
yuppa. Ja̧'hua̧nö̧ ppöäcutä ttö̧ja̧
işa̧mä̧ a̧'cua̧riņö̧.

8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Jehovámä Kä̧hua̧ räopa'acu
päte'öttö Edén rȩjȩnä̧ pätta rötinö.
Juhuätta pättanämä aditäjäcu
ttö̧ja̧ işa̧rö̧ ku̧niņö̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehovámä o'ca
juiyönä adihuä juäi dauhuiyämä
toäcuähuänä'inä a̧'cua̧cu̧nä̧ adiu,
cuäcuähuänä'inä adiu, rȩjȩttö̧
rä'opö baunä jȩpiņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pätta kä'co päte'öttö a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ dau'inä rä'opö baunä
jȩpiņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adiu'inä,
surojö'inä, huo̧juä̧huä̧ dau'inä
rä'opö baunä jȩpiņö̧.

10Ajemä Edén rȩjȩttö̧ räopoto
riņa̧'a̧ pättanä iy̧ȩpä̧ra̧ pä'ö.
Juhuorömä pa̧ja̧cuä̧nö̧ oto
räopina'a. 11Äcuomenä räopoto
im̧im̧ä̧ Pisón aje pä'ö micuoto.
Juhuotomä Havila rȩjȩ jä̧ttä̧yä̧jä̧
suhuacuächönä ro̧to. Ju̧huȩnȩmä̧
oro pä̧jo̧mȩ. 12 Ja̧huä̧jä̧ rȩjȩ oromä
surojö'inä ppächö juiyönä adiu.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ dauhuiyä ö̧tä̧nȩ a̧dö̧nä̧
ameu bedelio'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ inä
o'qui ónice'inä pä̧jo̧mȩ. 13 Ja̧u̧nu̧
o'ca'a räopotomä Gihón pä'ö
micuoto. Juhuotomä Cus rȩjȩ
jä̧ttä̧yä̧jä̧ suhuacuächönä ro̧to.
14Huäbotocuä päi'önä räopotomä
Tigris* pä'ö micuoto. Juhuotomä
Asiria rȩjȩttö̧mä̧ Kä̧hua̧ räopa'acu
päte'ö mo̧ö̧nä̧ ro̧to. Pa̧ja̧cuä̧nö̧
päi'önä räopotomä Éufrates pä'ö
micuoto.

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧
Jehovámä ttö̧ja̧ işa̧rö̧ ȩmo̧po̧'ö̧,
Edén rȩjȩttö̧ pättanä ku̧niņö̧
aditä̧rö̧nö̧ tta̧huä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Jehovámä hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧:
―Pättanä ka̧cu̧ oittömä o'ca
juiyönättö̧tä̧ cucu'a̧nö̧ ja̧'a̧.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ adiu'inä,
surojö'inä huo̧juä̧huä̧ dauttumä
cu̧cuiy̧ä̧cua̧jä̧tó. Juhuäittö
cucuttumä, ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧mä̧ iso
päi'önätä 'corupäcuhui'ä̧cua̧jä̧―
päinä̧cu̧.

18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Jehovámä pä'inö: ―Ttö̧ja̧ işa̧
katä ö̧ja̧ pä'ömä adihuoca'a.
Chutä jö̧ ta̧'a̧nö̧ kö'ätecuächönä
ppädä̧rä̧cuä̧huä̧ isajuru

* 2:14 Hidekel pä'ö'inä micuotodo
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chaditiyäcu― pä'inö. 19 Tö̧ä̧nä̧hua̧
Jehovámä o'ca toi'önä de'a isotö
juruhuätörö'inä, o'ca toi'önä
ju'tojunä co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧ rȩjȩttö̧tä̧
aditi̧nä̧u̧. Aditäji'ca̧ jahuätörömä
ttö̧ja̧ işa̧ ö̧ja̧'a̧cu̧ i'cächinö, tta̧'a̧nö̧
jö̧nä̧ oä'chäcua'a ja̧ pä'ö, toä̧ra̧
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttö̧ja̧ işa̧
oä'chö'a̧nö̧tä̧ ya̧cu̧nä̧ tta̧'cua̧rö̧
ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ tti̧miţä̧ päi'ina'a.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önä
de'a isotörö'inä, ppiy̧u̧ ju'tojunä
co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, o'ca toi'önä rȩjȩnä̧
kä̧tö̧rö̧'iņä̧ tti̧mi ̧ o'ä'chö ku̧niņö̧
ttö̧ja̧ işa̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
yajute'inä toina'a, Adán jö̧ ta̧'a̧nö̧
kö'ätecuächönä ppädä̧rä̧cuä̧huä̧
isaju jö̧nä̧ huajumä. 21 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehovámä
Adán täcunä äi'önä jȩiņä̧cu̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ä̧'ä̧ra̧'a̧nä̧ i'esubä o'quittö
yo'quite ȩmiņä̧cu̧. Ȩmä̧ji'̧ca̧,
idepämä pä'äji ta'anö mö̧'ȩpö̧
icuinäcu ȩmä̧jo̧mȩmä̧. 22 Tö̧ä̧nä̧hua̧
Jehovámä juhuo'qui i'esubä
iso'qui, ttö̧ja̧ işa̧ttö̧ ȩmä̧jo'quittö
aditinö ttö̧ja̧ isajuru. Jahuäjurumä
i'cächö iyinöttö̧ja̧ işa̧rö̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Adánmä pä'inö:

―Pa̧'a̧nö̧ huaju
kihue'quiyumä ttötä
cha̧mo̧nä̧ chihue'quiyuttu
ȩmä̧huä̧ o'ca. Kidepä'inä
ttötä cha̧mo̧nä̧ chidepättö
ȩmä̧hua̧ju̧mä̧. Isaju jö̧nä̧tä̧
pättäcuaju, ttö̧ja̧ işa̧ttö̧ ȩmö̧
adicuaju ja̧'a̧ttö̧― pä'inö.

24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttö̧ja̧
işa̧mä̧ jä'ottö'inä, ja̧ju̧ttu̧'iņä̧
'quȩip̧ä̧chä̧cua̧. Irecuacutä
ppä'ächi'ö ö̧jä̧cua̧. Jahuätö
ta̧ju̧mä̧ ya̧tȩtä̧ idepä jö̧nä̧ huotötä
pätti'äcuotö.

25 Jahuätö ta̧ju̧mä̧ ttä̧ti̧yu̧'iņä̧
jui'ötä kiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ttö̧ja̧'a̧nä̧
dä'äcuocotö pinätö̧.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehová hueinö
jȩtto̧cö̧ jiņö̧ huȩnȩ

3 1Äcamä, korotö de'a
isotö Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehová

aditinä̧u̧ttu̧'iņä̧ abonänö
huo̧juȩcu̧nä̧ jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧ işa̧
jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧, ttö̧ja̧
isajurumä pä'inö:
―¿Iso päi'önä jiņa̧'a̧ tä̧ji ̧

“Pättanä ka̧cu̧ oittömä jitettö'inä
cucuätucuä'” Dios päina'amä?―
pä'inö.

2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttö̧ja̧ isajumä
äcarö ädätinäju:
―Isocö. Pättanä ka̧cu̧ oi

u̧huä̧ju̧ttu̧mä̧ tucua pä'ö
ja̧'a̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pätta
kä'co päte'ö käi u̧huä̧ju̧ttu̧mä̧,
“Cuä̧nö̧'iņä̧ cucu juiyäcuotöjätó.
Mȩ'ö̧'iņä̧ mȩcu̧u̧ juiyäcuotöjätó
'corupäcuhui'ätucua'acu” pä'inö
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä― päjinäcu.

4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ äcamä ttö̧ja̧
isajuru pä'inö:
―'Corupä'i'ömä

'corupä'i'ocotöjä. 5 Juhuäi
u̧huä̧ju̧ttu̧ cucuätucuttumä,
cucuätucu jiy̧ȩnä̧tä̧ Dios jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
pä'i'ö bahuecuächa'a topö huäjunä
cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧ adiu'inä,
surojö'inä, Dios u̧huo̧ju̧ ta'anö.
Diosmä ja̧'hua̧nö̧ u̧huo̧jua̧'a̧ttö̧ ja̧'a̧
“Cuä̧nö̧'iņä̧ cucu juiyäcuotöjätó”
päina'amä― päinäcua̧.

Pij̧ä̧ra̧'a̧ surojö doächinö huȩnȩ
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttö̧ja̧ isajumä

juhuäi u̧huä̧ju̧mä̧ cuäcuähuänä'inä
adihuiyäcua, toäcuähuänä'inä
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a̧'cua̧cu̧nä̧ adihuiyäcua,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ huo̧juȩcu̧nä̧ huotö
päi'äcuähuänä'inä köjö'cönä
jäi ja̧'a̧ tojomenä, u̧huä̧ju̧ttu̧
'to'opö cuinäju. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
kirecuo yajutäcu kö̧rö̧'iņä̧
iyinäju. Ja̧u̧'iņä̧ cuinö. 7 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ta̧ju̧cuäyotömä huäjunä
bahuecuächa'a tottönä päi'ä̧u̧,
ttä̧ta̧ juiyönä ttö̧ja̧cua̧'a̧mä̧
huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
higuera ojiyättöttottecuojä päi'önä
'tö̧'ö̧, jitötätä ttottepäcuähua
pä'ömä aditinätö.

8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧, Ttö̧ä̧nä̧hua̧
Jehováttö rä̧mip̧a̧'a̧ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧
mo̧ro̧ tti̧nö̧ jö̧nä̧ döoppanä
pättanä icha'a. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧
ttö̧ja̧ işa̧mä̧ irecuacu Ttö̧ä̧nä̧hua̧
Jehová ö̧jo̧mȩttö̧mä̧ tö'ipächö
dajahuächinätö pättanä ka̧cu̧
dauhuiyä 'quȩtȩ. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehovámä ttö̧ja̧ işa̧rö̧
huopinö:
―¿Tȩnȩ cu̧jä̧ ucumä?― pä'inö.
10 Ja̧'hua̧nö̧ päcu ädätinö:
―Pättanä cuicha'a ucuocua'amä

ä̧ju̧cuä̧jişä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
chä̧ta̧ juiyönä chö̧ja̧'a̧ttö̧, ye'ecu
dajahuächäjisä― pä'inö.

11 Ja̧'hua̧nö̧ päcu pä'inö:
―Cuä̧ta̧ juiyönä cu̧ja̧'a̧

cu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧mä̧ ¿di
jiähuäjäcuttu? ¿Cucuä' pädinäi
dauttu cuäjijä tä̧ji?̧―

12 Ja̧'hua̧nö̧ päcu ttö̧ja̧ işa̧mä̧
ädätinö:
―Ttö̧ja̧ isaju ttöcu ppächönä

kö̧jiy̧a̧cu̧ pä'ö cuiyinäcua̧tä̧, juhuäi
dau u̧huä̧ju̧ttu̧ 'to'opö kiyäcu
cuäjisä―.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Jehovámä ttö̧ja̧ isajuru jä'epö

ä̧ju̧cuiņö̧:
―¿Pomä tta̧'a̧nö̧ pä'ö ja̧'hua̧nö̧

jȩcu̧'ä̧jä̧ttö̧?―
Ja̧'hua̧nö̧ päcua ttö̧ja̧ isajumä

ädätinäju:
―Äcatä yapare jiähuäcua

cuäjäjusä―.

Suronä jȩttä̧ji ̧ micuä
ucuocu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ

14 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu Tö̧ä̧nä̧hua̧
Jehovámä
äcarö pä'inö:
―Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧ja̧'a̧ttö̧mä̧

o'ca toi'önä de'a isotö
juruhuätöttö'inä, o'ca toi'önä
isotö rȩjȩnä̧ kä̧tö̧ttö̧'iņä̧ abonänö
suronä ucuocu pä'ö ku̧nä̧hua̧tä̧
cu̧jä̧cua̧jä̧. Do'äutä do'äu cu̧jä̧cua̧jä̧.
Cua̧'cua̧ro̧mȩ jubömä rȩjȩ işa̧ppȩ
cuä̧nö̧tä̧ cu̧jä̧cua̧jä̧. 15Ucuttu'inä
ttö̧ja̧ isajuttu'inä to'ijicutä jö̧nä̧
curohuähuä'chätucunä päipä̧rö̧nä̧
jȩchä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucu
isotöttö'inä, jahuäju isotöttö'inä
ttörohuähuä'chönä päipä̧rö̧nä̧
jȩchä̧cua̧sä̧. Jahuäju isotö Işa̧mä̧
cunä kä̧dö̧ içuä̧cua̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucumä utturuhuä'canä
ubara ttu̧cuȩpä̧cua̧jä̧― pä'inö.

16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttö̧ja̧ isajurumä
pä'inö:
―Möchaju cu̧jo̧mȩnä̧mä̧

rö̧ȩnä̧tä̧ ubara ttucuunä
jȩchä̧cua̧sä̧. Cuiţti̧mö̧rö̧
cuhuäbecuomenämä ubara
ttu'u kä̧nö̧tä̧ cuhuäbecuäcuajujä.
Cuirecuorötä pä̧huä̧ ttu'u
cu̧jä̧cua̧ju̧jä̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ja̧u̧mä̧ huȩä̧rä̧'chö̧tä̧ ö̧jä̧cua̧
ucurumä― pä'inö.

17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Adánrö̧mä̧
pä'inö:
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―Cuirecua päjö huȩnȩ
cuesetäja'attömä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
cucuä' pädinäi dau u̧huä̧ju̧ttu̧
cucuäja'attömä, rȩjȩmä̧ suronä
pä'ö ucuocu ku̧nä̧huä̧jä̧tä̧ pä̧i'̧ä̧jä̧.
Cu̧cuȩmä̧ cua̧'cua̧ro̧mȩ jubö
päi'önä ubara ttu'u kä̧nö̧tä̧
cu̧cuä̧cua̧jä̧tó ju̧huä̧jä̧ttö̧mä̧.
18 Rȩjȩttö̧mä̧ a̧ri ̧ so̧ö̧'iņä̧,
so̧ä̧'cua'inä rä'opötä kä̧cua̧'a̧tó.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mȩjiy̧ä̧ pämäromettö̧
dau u'cua jö̧ oi u̧huä̧ju̧ttu̧
cu̧cuä̧cua̧jä̧tó. 19 Cua̧jȩrejamä
cui'ättö rä'epö cuicua'attötä
cu̧cuȩ pa̧ cu̧cuä̧cua̧jä̧tó, rȩjȩra̧'a̧
ppa̧cu̧huä̧cho̧mȩ jubö päi'önä,
ju̧huä̧jä̧ttö̧tä̧ ȩmö̧ a̧diçua̧ cu̧ja̧'a̧ttö̧.
Ucumä rȩjȩ işa̧ppȩtä̧ jö̧nä̧ hua̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ju̧hua̧ppȩra̧'a̧tä̧
ppa̧cu̧huä̧chä̧cua̧jä̧tó― pä'inö.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehová
re topö ppädinö huȩnȩ

20Adánmä irecua kim̧i ̧ o'inö Eva
pä'ö, o'ca toi'önä a̧'cua̧rä̧tö̧ tta̧ju̧
ja̧'a̧ttö̧. 21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Jehovámä isotö tti̧jȩti̧yu̧ttu̧
aditiniyä̧u̧ ttö̧ja̧ işa̧cu̧, irecuacu
ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧'ca̧ti̧nä̧u̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehovámä pä'inö:
―Ttö̧ja̧ işa̧mä̧ ujututtu ya̧tȩ jö̧

ta̧'a̧nö̧ hua̧ pä'i'äjitó. Ujutu tu̧huo̧ju̧
ta'anö adiu'inä, surojö'inä huo̧jua̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jitämä a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ dau u̧huä̧ju̧ttu̧'iņä̧
'to'opö ucu o'ca'a, 'cuäopönätä
ö̧ja̧'a̧cu̧― pä'inö.

23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Jehovámä Edén rȩjȩ pättattö
rä'epö icuinäcu, rȩjȩtä̧ aditö ö̧ja̧
pä'ö ju̧huä̧jä̧ttö̧tä̧ ȩmö̧ a̧diçua̧

piņö̧rö̧mä̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧tä̧
ttö̧ja̧ işa̧rö̧mä̧ rä'epö icuinö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Edén rȩjȩ pättattömä
kä̧hua̧ räopa'acunä querubines
huotörö ku̧niņö̧ curabä cuo'ö
ka̧bä kara'acu'inä kara'acu'inä
kärächö jättäya'atä hui'cu ka̧'a̧nä̧
tta̧ttä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö, a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
daura̧'a̧ mä̧nä̧mä̧.
─────────────────────────
Porö kä̧mä̧dö̧ Zacarías cuyäru

jubömä töjähuajuMaria Luisamiņä̧
rä'epö icu kaditinö huȩnȩmä̧,

huäjuätö icumä adicuoca'ató jiņä̧,
Tö̧ä̧nä̧hua̧ iḩuȩnȩ isä'tä
huo̧ttö̧ja̧ ti̧huȩnȩnä̧mä̧.

─────────────────────────

Caín ö̧jä̧hua̧ Abelrö
cuä'ö icuinö huȩnȩ

4 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Adán irecua
Evacu jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'inödo.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ möchaju pä'i'inäjudo.
Uhuäbecuinäjudo kiţti̧rö̧, Caín pä'ö
miçua̧rö̧. Jahuäju pä'inäjudo:
―Täcö chiţti̧rö̧ ku̧nä̧rä̧ju̧sä̧,

Chu̧ru̧hua̧ Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
iy̧ä̧cua̧sä̧― pä'inäjudo.

2 Ja̧u̧ o'ca'anä ku̧nä̧riņä̧ju̧do
ka̧ra̧ kiţti̧rö̧, Caín ö̧jä̧hua̧rö̧. Im̧im̧ä̧
o'inätödo Abel pä'ö. Jahuätö
böo juottomenä, Abel o̧vȩja̧stö̧rö̧
pöttädö aditinödo. Caínmä pätta
ku̧nu̧ aditinödo.

3 Recuo mo̧ro̧ ttö̧ja̧cuiņö̧ o'ca'a,
Caín ö'ätta cuähuättö i'cächinödo
Tu̧ru̧hua̧ Diosrö iya pä'ö. 4Abel'inä
o̧vȩja̧stö̧rö̧ ä'canä u'uttädinä̧u̧ttu̧
i'cächinödo, ttidepä adihuomettö
Tu̧ru̧hua̧ Diosrö iya pä'ö. Dios
eseunu topinödo Abelrö'inä,
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öäre iyähuä'inä. 5 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Caínrömä, öäre iyähuä'inä
esehuocö pinödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Caín rö̧ȩnä̧ ra̧huä̧riņö̧do. Ö'ä
nori'chunu jȩpö̧ ra̧huä̧riņö̧do.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
pä'inödo Caínrö:
―¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö cu̧ra̧huä̧rä̧

cui'ä nori'chunu jȩpö̧mä̧? 7Adiu
jȩcu̧'u̧ttu̧mä̧, adihuäcua'a ¿isodi?̧
Ucu adiu jȩcu̧'o̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧,
surojö tta̧hua̧rä̧cu̧jä̧ suronä jȩa̧
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ttö̧mä̧ cujuru'a̧nö̧ ja̧'a̧
ucumä― päinäcudo.

8 Koronö mo̧ro̧ Caínmä ö̧jä̧hua̧
Abelrö pä'inödo:
―Mȩjiy̧ä̧ra̧'a̧ cuetächaja.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ mȩjiy̧ä̧ra̧'a̧ttö̧

Caínmä ö̧jä̧hua̧ Abelrö cuä'ö
icuinödo.

9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
jä'epinödo Caínrö:
―¿Tȩnȩ jä̧ttö̧ cu̧jä̧hua̧ Abélmä?
Ja̧u̧ ädätinödo:
―¿Juäitä? Jȩru̧pa̧sä̧. ¿Ttömä

chö̧jä̧hua̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
päi'önä kö̧sä̧ tä̧ji?̧

10 Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo:
―¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö jȩcu̧'ä̧jä̧ttö̧

piy̧ȩmä̧? Ttö topösä cu̧jä̧hua̧
ucuoja rȩjȩ cuocua'a. 11 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ pij̧ä̧ttö̧mä̧ surojö
'cuäopäcua'a ucuru. Ucu cuä'ö
cuicuäjäcu cu̧jä̧hua̧ ucuoja rȩjȩ
'cucuächiä̧jä̧ttö̧mä̧ ucumä ya'opö
içuä̧hua̧tä̧ cu̧jä̧cua̧jä̧. 12 Rȩjȩmä̧
cu̧cuȩ cuähuä ku̧nu̧ cuadita'anä
u̧huä̧ju̧ttu̧ huȩjo̧ca̧'a̧ jä̧cua̧'a̧.
Cuojusodenä'inä cu̧ju̧ juiyönä
jope'ötä cu̧jä̧cua̧jä̧.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Caín ädätinödo
Tu̧ru̧hua̧ Diosrö:

―Ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö ku̧nä̧hua̧
pädi'äjimä abora̧'a̧tä̧ päi'önä
chami 'quidächi'ö juiyönä jä̧cu̧sä̧.
14 Chö̧jä̧'ij̧o̧mȩttö̧mä̧ jitä mo̧ro̧tä̧
ya'opö cuicuäcusä. Ucuttumä
dajahuächötä chö̧jä̧cua̧sä̧.
Chojusodenä'inä chö̧jö̧ juiyönä
jope'ötä chö̧jä̧cua̧sä̧. Ka̧ra̧'iņä̧
ttörö ö̧'o̧cui'̧ö̧ttö̧mä̧, huäinä cuä'ö
içuä̧cua̧sä̧― pä'inödo Caínmä.

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Caínrö ädätinödo:
―Juhua'acumäcö̧. Ka̧ra̧'iņä̧

ucuru cuä'ö icuttumä, ucuru cuä'ö
icuinöttö'inä abonänö päi'önä ja̧u̧
ahuaruhuärömä sietenö huotörö
chö̧tä̧bo̧tä̧cua̧sä̧― pä'inödo Dios.
Märuhuä tuttepa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧

Tu̧ru̧hua̧ Dios Caínrö huȩyu̧cuä̧
ötinäcudo, korotö'inä ja̧u̧ru̧ topö
cuä'ö tticu juiya pä'ö. 16 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Caín Tu̧ru̧hua̧ Dioscu
ucuocuäjomettömä iḩuiņö̧do Nod
rȩjȩra̧'a̧ ö̧ja̧ pä'ö. Nod rȩjȩmä̧ Edén
pättattömä Kä̧hua̧ räopome päte'ö
jiņa̧'a̧do.

17 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Caínmä irecuacu
jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'inödo. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ yaju möchaju pä'i'inäjudo.
Uhuäbecuinäjudo kiţti̧ Enocrö.
Caínmä ötahuiyä rö̧ä̧ö̧ aditinödo.
Ja̧u̧ ötahuiyä im̧im̧ä̧ o'inödo Enoc
pä'ö, iţti̧ im̧i ̧ ta'anö. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Enocmä iţti̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do Iradrö.
Iradmä, Mehujael jä'o pinödo.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Mehujaelmä, Metusael
jä'o pinödo. Metusaelmä,
Lamec jä'o pinödo. 19 Lamecmä
iŗȩcua̧mö̧rö̧ ta̧ju̧rö̧ ȩmiņö̧do̧. Karaju
Ada pä'ö micuinäjudo. Karaju Zila
pä'ö micuinäjudo. 20Adamä
kiţti̧ Jabalrö uhuäbecuinäjudo.
Jabal ahuaruhuä'cotömä ttoju
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odehuiyämä isotö ttuhuo'chettö
adicuä odehuiyänä ka̧cuiņä̧tö̧do.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttä̧jim̧ö̧rö̧ pöttädö
aditö ka̧cuiņä̧tö̧do. 21 Jabal
ö̧jä̧hua̧mä̧ Jubal pä'ö micuinödo.
Jubal ahuaruhuä'cotömä arpa
oba'inä 'po̧rä̧rö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
mära ona'inä ppö'ö jȩpö̧
ka̧cuiņä̧tö̧do. 22 Zila'inä kiţti̧rö̧
uhuäbecuinäjudo, Tubal‐caín
pä'ö miçua̧rö̧. Tubal‐caínmä
rö̧ȩnä̧ 'quiyö juäi ocuränä ȩttö̧
'ta'tapö adicuä işa̧ pinödo.
Tubal‐caín öjähuajumä Naama
pä'ö micuinäjudo.

23 Koronö mo̧ro̧ Lamecmä
iŗȩcua̧mö̧rö̧ pä'inödo:
Ada'inä Zila'inä ttö chiḩuȩnȩ
pädömä ä̧ju̧cuä̧tu̧cuiţtö̧.
Ucutu ttö Lamec chiţti̧mö̧ tta̧ju̧tu̧
ä̧ju̧cuä̧tu̧cuiţtö̧ chucuocumä.
Ya̧tȩ ttörö cuäcuäpäjirö cuä'ö
icuäjisä,
mö̧ä̧ya̧rö̧'iņä̧ suronä jȩa̧'a̧ttö̧
24 Caínminärö suronä

'cuäopinöttö'inä
abonänö suronä 'cuäopäcua'a
ttörö.

Adáncu Evacu kiţti̧ ka̧ra̧
uhuäpächö huȩnȩ

25Adán pä'äji ta'anö irecua Evacu
jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'inödo. Jahuäju
kiţti̧rö̧ uhuäbecuinäjudo. Im̧im̧ä̧
o'inäjudo Set pä'ö.
―Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä iyäjäcuasä

ka̧ra̧ chiţti̧rö̧, Caín cuä'ö icuinäcu
Abel pä̧ro̧cua̧rö̧ iy̧ä̧cua̧sä̧―
pä'inäjudo.

26 Set'inä iţti̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do,
Enós pä'ö miçua̧rö̧. Ja̧u̧nu̧tä̧
Tu̧ru̧hua̧ Diosrö ttucuocua pä'ö
kä̧mä̧diņä̧tö̧do.

Adánminä ahuaruhuä'cotö
ttö̧ja̧cuiņö̧ huȩnȩ

5 1 Pojä cuyäru isojänä pa̧'a̧
Adánminä ahuaruhuä'cotö

tti̧mim̧ä̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ttö̧ja̧
işa̧rö̧ aditomenä, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
chutä jö̧ ta'anö hua̧rö̧ aditinödo.
2Aditinödo uborö'inä, isajuru'inä.
Jahuätörö adiu ppä'ädinödo.
Aditinö mo̧ro̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
o'inödo pitömä ―ttö̧ja̧― pä'ö.

3Adán ciento treinta a̧'ȩ
ku̧nä̧riņö̧do, iţti̧ uhuäpächinömä.
Im̧im̧ä̧ o'inödo Set pä'ö. Chutä
Adán jö̧ ta'anö huinödo. 4 Set
uhuäpächinö o'ca'a, Adán
juhua'a yabo ochocientos
a̧'ȩ hua̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
korotö iţti̧mö̧rö̧'iņä̧ ku̧nä̧riņö̧do
u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧. 5Adán
o'ca juiyömä novecientos treinta
a̧'ȩ u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧, 'corupä'i'inödo.

6 Set ciento cinco a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do,
iţti̧ Enós uhuäpächinömä.
7 Enós uhuäpächinö o'ca'a,
Set juhua'a yabo ochocientos
siete a̧'ȩ hua̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
korotö iţti̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do
u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧. 8 Set o'ca
juiyömä novecientos doce a̧'ȩ
u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧, 'corupä'i'inödo.

9 Enós noventa a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do,
iţti̧ Cainán uhuäpächinömä.
10 Cainán uhuäpächinö o'ca'a,
Enós juhua'a yabo ochocientos
quince a̧'ȩ hua̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
korotö iţti̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do
u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧. 11 Enós
o'ca juiyömä novecientos cinco a̧'ȩ
u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧, 'corupä'i'inödo.

12 Cainán setenta a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do,
iţti̧ Mahalaleel uhuäpächinömä.
13Mahalaleel uhuäpächinö
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o'ca'a, Cainán juhua'a yabo
ochocientos cuarenta a̧'ȩ hua̧
kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö
iţti̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧,
nä̧tö̧rö̧'iņä̧. 14 Cainán o'ca juiyömä
novecientos diez a̧'ȩ u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧,
'corupä'i'inödo.

15Mahalaleel sesenta y
cinco a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do, iţti̧
Jared uhuäpächinömä. 16 Jared
uhuäpächinö o'ca'a, Mahalaleel
juhua'a yabo ochocientos treinta
a̧'ȩ hua̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö
iţti̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧,
nä̧tö̧rö̧'iņä̧. 17Mahalaleel o'ca
juiyömä ochocientos noventa
y cinco a̧'ȩ u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧,
'corupä'i'inödo.

18 Jared ciento sesenta y
dos a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do, iţti̧ Enoc
uhuäpächinömä. 19 Enoc
uhuäpächinö o'ca'a, Jared
juhua'a yabo ochocientos a̧'ȩ
hua̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö
iţti̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧,
nä̧tö̧rö̧'iņä̧. 20 Jared o'ca juiyömä
novecientos sesenta y dos a̧'ȩ
u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧, 'corupä'i'inödo.

21 Enoc sesenta y cinco a̧'ȩ
ku̧nä̧riņö̧do, iţti̧ Matusalén
uhuäpächinömä. 22Matusalén
uhuäpächinö o'ca'a, Enoc
juhua'a yabo trescientos a̧'ȩ
hua̧ kiņö̧do. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dioscu
cue'ächinödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö
iţti̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧,
nä̧tö̧rö̧'iņä̧. 23 Enoc o'ca juiyömä
trescientos sesenta y cinco a̧'ȩ
hua̧ kiņö̧do. 24 Enocmä Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dioscu cue'ächinödo. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ to'epo'inödo, Dios ja̧u̧ru̧
ȩmip̧ä̧ja̧'a̧ttö̧.

25Matusalén ciento ochenta
y siete a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do, iţti̧
Lamec uhuäpächinömä. 26 Lamec
uhuäpächinö o'ca'a, Matusalén
juhua'a yabo setecientos ochenta
y dos a̧'ȩ hua̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
korotö iţti̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do
u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧.
27Matusalén o'ca juiyömä
novecientos sesenta y nueve a̧'ȩ
u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧, 'corupä'i'inödo.

28 Lamecmä ciento ochenta
y dos a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do, iţti̧
uhuäpächinömä. 29 Lamec iţti̧
im̧im̧ä̧ Noé pä'ö o'inödo. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Lamec pä'inödo:
―Tu̧ru̧hua̧ Dios rȩjȩ

surojuächönä jȩiņa̧'a̧ttö̧
juruhuächi'ö taditö'a̧nö̧ ja̧'a̧
tucuähuä tu̧ju̧na̧ pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ pide ji'̧quiçha̧hua̧mä̧ ujutu
'cuä'ächi'ö tö̧ja̧cua̧ pä'ö jȩä̧cua̧.

30Noé uhuäpächinö o'ca'a,
Lamec juhua'a yabo quinientos
noventa y cinco a̧'ȩ hua̧ kiņö̧do.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö iţti̧mö̧rö̧
ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧,
nä̧tö̧rö̧'iņä̧. 31 Lamec o'ca juiyömä
setecientos setenta y siete a̧'ȩ
u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧, 'corupä'i'inödo.

32Noé quinientos
a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do, iţti̧mö̧
Sem'inä, Cam'inä, Jafet'inä
ttuhuäpächinömä.

Ttö̧ja̧ suronä jȩpö̧
ttö̧ja̧cuinö̧ huȩnȩ

6 1 Ttö̧ja̧mä̧ pij̧ä̧ pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧
ttö̧ja̧cua̧ pä'ö recuächinätödo.

Tti̧tti̧mö̧ nä̧tö̧rö̧'iņä̧ ku̧nä̧riņä̧tö̧do.
2 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios iţti̧mö̧ huotömä
ttö̧ja̧ tti̧tti̧mö̧ nä̧tö̧mä̧ juiyo
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adiu tta̧'cua̧cua̧'a̧ topinätödo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätörö topö,
jahuätöttö yajute pö̧nä̧ ȩmiņä̧tö̧do
tti̧rȩcua̧mö̧ päi'önä. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo:
“Ttö Cha̧cua̧ru̧hua̧mä̧ ttö̧ja̧
ttami iso'quinä 'cuäopönämä
ucuocuocösä, hua'ä ttö̧ja̧ ja̧'a̧ttö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ciento veinte a̧'ȩ
jo̧mȩtä̧ ttö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧”.

4 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧, ja̧u̧nu̧ o'ca'a'inä
ttö̧ja̧ juiyo otopätö ka̧cuiņä̧tö̧do
pij̧ä̧nä̧mä̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios iţti̧mö̧
huotö tti̧tti̧mö̧ u̧mä̧tö̧mä̧, ttö̧ja̧
tti̧tti̧mö̧ nätö̧ttö̧ tti̧rȩcua̧mö̧ päi'önä
ȩmö̧, tti̧tti̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņä̧tö̧do.
Jahuätömä korotöttö'inä abonänö
ttujuruhua'attö, o'ca toi'önä ttö̧ja̧
ttu̧huo̧juiņä̧u̧do.

5 Tu̧ru̧hua̧ Dios topinödo
pij̧ä̧ ttö̧ja̧ juiyo rö̧ȩnä̧ suronä
jȩtta̧'a̧. Jahuätö o'ca juiyönä
ttamöcuädömä surojötä
amöcuädö ka̧cuiņä̧tö̧do
'cuäopönä. 6 Tu̧ru̧hua̧ Dios
ttö̧ja̧rö̧ aditina'attö, a̧'cua̧
tta̧'ȩcuiņö̧do, aditinä̧u̧ pij̧ä̧ttö̧
rö̧ȩnä̧ suronä jȩtto̧mȩnä̧.
7 Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo: ―Pij̧ä̧ttö̧
be'epäjipö chiçuä̧cua̧sä̧ ttö̧ja̧rö̧ ttö
cha̧diţi̧nä̧u̧ru̧'iņä̧, de'a isotörö'inä,
rȩjȩnä̧ do'ähuätörö'inä, ju'toju
co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧. Ttö jahuätörö
chaditina'attö cha̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧sä̧―.

8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Noérömä eseunu topinödo.

Noé huoi'ca aditinö huȩnȩ
9 Piy̧ȩ huȩnȩdo Noé ö̧jiņö̧

huȩnȩmä̧, Noémä adihuä işa̧
pinödo. 'Cuäopönä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
hueötä jȩpö̧ kiņö̧do. Noé ö̧jiņö̧
pä̧nä̧mä̧ Noémä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö

pä̧huä̧ rö̧jö̧ jȩpö̧ kiņö̧do. 10Noé
iţti̧mö̧ huämetucuä ku̧nä̧riņö̧do
Sem'inä, Cam'inä, Jafet'inä.

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö
ttö̧ja̧ o'ca toi'önä suronä jȩpö̧
rohuähuä'chö ka̧cuiņä̧tö̧do
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ä'ca jo̧mȩttö̧.
12 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios topinödo
pij̧ä̧ra̧'a̧ttö̧ ttö̧ja̧ o'ca toi'önä
suronätä jȩpö̧ ttö̧ja̧cua̧'a̧.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios pä'inödo Noérö: “Ttö
chamöcuädäjimä o'ca toi'önä
ttö̧ja̧rö̧ be'epäjipö chiçuä̧cua̧sä̧,
jahuätö suronä jȩpö̧ rohuähuä'chö
ttö̧ja̧cua̧'a̧ttö̧. Jahuätörö'inä, pij̧ä̧
o'ca juiyönä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ to'ädö
chiçuä̧cua̧sä̧,” pä'inödo Dios.
14 “Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ huoi'ca aditi
adihuä juäi dauhuiyättö. Jahuä'ca
huoi'ca jacuä o̧ca̧huiy̧ä̧'iņä̧ aditi.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huoi'canä oyä rö̧jö̧mä̧
jacuänä'inä, u̧miņä̧'iņä̧ tätö
aditi dö'cäu juäittö. 15Huoi'camä
pa̧'a̧nö̧ aditi. Öotomä ciento treinta
y cinco metros jo̧mȩnä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
öcähuemä veintidós metros
jo̧mȩnä̧. Trece metros abonänö
jo̧mȩnä̧ ju'tojucumä. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
huä̧bo̧jä̧cuä̧ jo̧mȩnä̧ aditi.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huoi'ca isode beipome
medio metro jo̧mȩ huäosenötä
jä̧cua̧'a̧nö̧. Äpate'inä ku̧ni ̧ huoi'ca
i'esubä jo̧mȩ. 17Ajiya suhuädi'önä
huȩdä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
toi'önä tta̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧rö̧
be'epäjipö chiçuä̧cua̧sä̧, pij̧ä̧
o'ca juiyönä ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧. O'ca
toi'önä pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ hua'ö
tticuäcuotö. 18Ucurutä ji'äu
chu̧ju̧nä̧cua̧sä̧ ucuru iso päi'önä
jȩchä̧cuȩ huȩnȩmä̧. Huoi'canä
docuhuächäcuotöjä, ucu'inä,
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cuiţti̧mö̧'iņä̧, cuiţti̧mö̧ tta̧ju̧'iņä̧,
cu̧jo̧rim̧ö̧'iņä̧. 19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cutaja
huoi'ca jacuä de'a isotö pij̧ä̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧, tti̧rȩcua̧mö̧cu̧
pö̧nä̧, isajucu, ubocu, ucu ta'anö
a̧dȩcuä̧tö̧ ttö̧ja̧cui'̧ä̧cua̧'a̧nö̧.
20 Ppiy̧u̧ttu̧'iņä̧, de'a isotöttö'inä,
rȩjȩ do'ähuätöttö'inä ta̧ju̧
pö̧nä̧ dottächäcuotö ucucu,
a̧dȩcuä̧tö̧ ttö̧ja̧cui'̧ä̧cua̧'a̧nö̧.
21Ucutu cu̧cuȩtu̧cu̧'iņä̧, de'a
isotö ttu̧cuȩ'iņä̧ o'ca juiyönä
cuäcuähuämä do'ädi huoi'ca
jacuä,” pä'inödo Dios.

22 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpiņö̧do Noé,
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hueinö ta'anö.

Aje suhuädi'inö huȩnȩ

7 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Tu̧ru̧hua̧ Dios
pä'inödo Noérö: “Jitä pä̧nä̧

ucutä pä'ijöjä ttörö pä̧huä̧ rö̧jö̧
jȩpö̧ kö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ucu'inä, ucu cuahuaruhuä'inä
do'ächätucui huoi'ca jacuä. 2De'a
isotö adihuä juo'otöttö sietenö
huotörö u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, sietenö
huotörö nä̧tö̧rö̧'iņä̧ ȩpi.̧ De'a
isotö koro juo'otö suro juo'otö
ubo ya̧tȩrö̧'iņä̧, isaju yajuterö'inä
ȩpi.̧ 3 Koro juo'otöttö ju'toju
co̧'ä̧rä̧tö̧ttö̧'iņä̧, ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧
ta̧ju̧ru̧ u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧
ta̧ju̧ru̧ nä̧tö̧rö̧'iņä̧ ȩpi,̧ o'ca
toi'önä koro juo'otö isotöttö'inä
ttö̧jip̧ä̧cua̧'a̧nö̧. 4 Sietenö mo̧ro̧
o'ca'a huȩdä̧cua̧sä̧ ajiyamä
cuarentanö mo̧ro̧, cuarentanö
yodo ichäcua'a. Pij̧ä̧ttö̧ ttö
chaditinä̧u̧ru̧ ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, de'a
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ o'ca toi'önä
bettipächönä be'epäjipö
chiçuä̧cua̧sä̧,” Tu̧ru̧hua̧ Dios
pä'inödo Noérö.

5Noé jȩpiņö̧do o'ca juiyönä
Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji ta'anö.

6Aje suhuädi'inömä Noé
seiscientos a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do. 7 Täcö
ajiya icha pä'ö tö'cöhuächi'omenä,
Noé do'ächinödo huoi'canä, iţti̧mö̧
tta̧ju̧'iņä̧, iţti̧mö̧'iņä̧, ö̧jo̧rim̧ö̧'iņä̧
aje suhuädomenä ttö̧jip̧a̧ pä'ö.
8,9De'a isotöttö adihuä isotö'inä
korotö'inä, ju'toju co̧'ä̧rä̧tö̧'iņä̧,
rȩjȩnä̧ do'ähuätö'inä tti̧rȩcua̧mö̧cu̧
pö̧nä̧ isajucu, ubocu huoi'canä
Noécu do'ächinätödo, Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios Noérö hueäji ta'anö.

10Dottächäja'attömä
ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ todäre mo̧ro̧
o'ca'a, ajiya täcö ichina'ado.
11 Kä̧hua̧tö̧
ta̧ju̧ päi'omenä fecha

diecisietenä jiņa̧'a̧do ajiya
ichina'amä. Noé seiscientos
a̧'ȩ huinödo aje suhuädinömä.
Ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧ rȩjȩ ri'ächö ajiyamä
ju'tojucu tö'epö suhuädi'ina'ado.
Mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧'iņä̧ ajiya rö̧ȩnä̧
ichina'ado. 12 Cuarentanö mo̧ro̧,
cuarentanö yodo ichina'ado
ajiyamä pij̧ä̧ra̧'a̧.

13 Sietenö mo̧ro̧ ajiya ichäcua'a
ä'canä huoi'canä do'ächinödo
Noé'inä, irecua'inä, iţti̧mö̧
Sem'inä, Cam'inä, Jafet'inä, iţti̧mö̧
tti̧rȩcua̧mö̧ huämetucuä'inä.
14 Jahuätöcu do'ächinätödo de'a
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧, de'a isotö ttö̧ja̧
ttä̧jim̧ö̧'iņä̧, rȩjȩnä̧ do'ähuätö'inä,
ju'toju co̧'ä̧rä̧tö̧'iņä̧. 15O'ca toi'önä
a̧'cua̧rä̧tö̧mä̧ Noécu ta̧ju̧ pö̧nä̧
huoi'ca jacuä do'ächinätödo.
16Do'ächinätödo koro juo'otö
işa̧ttö̧'iņä̧ ubocu isajucu, Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios hueinö ta'anö Noérö.
Dottächäji o'ca'a, Tu̧ru̧hua̧ Dios
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huoi'ca äpate mö̧'ȩpö̧ icuinödo.
17 Cuarentanö mo̧ro̧ ajiya

ichina'ado. Aje su'ädi'ö ajiya
ju'tojucu 'chahuächö ta'anö
huoi'ca'inä cäecuina'ado
ju'tojucu. 18Ajemä jiņä̧ isocutä
suhuädi'omenä, huoi'camä
cäecuächina'ado. 19Aje rö̧ȩnä̧
suhuädi'a'attö, de'a'inä o'ca
juiyönä, inähuiyä'inä o'ca juiyönä
jacuoto päi'önä suhuädina'ado.
20 Inähuiyä'inä jacuoto päi'äji
o'ca'a, jiņä̧ siete metros jo̧mȩ
juhua'a yabocu suhuädina'ado.
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ hua'ö
icuinätödo pij̧ä̧nä̧ ka̧cuiņä̧tö̧mä̧,
ttö̧ja̧'iņä̧, ju'toju co̧'ä̧rä̧tö̧'iņä̧,
de'a isotö ttö̧ja̧ ttä̧jim̧ö̧'iņä̧, de'a
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧, rȩjȩnä̧ do'ähuätö'inä.
22O'ca toi'önä de'anä ka̧cuä̧tö̧mä̧
ttö̧ja̧'iņä̧, de'a isotö'inä, pij̧ä̧ttö̧
tta̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ hua'ö
icuinätödo. 23Noé uhuoi'canä
Noécutä ka̧cuip̧ä̧jä̧tö̧mä̧ a̧dȩcuä̧tö̧
ka̧cuip̧iņä̧tö̧do. Korotörömä o'ca
toi'önättö̧ja̧rö̧'iņä̧, de'a isotörö'inä,
rȩjȩnä̧ do'ähuätörö'inä, ju'toju
co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧ to'ädö icuinödo
Tu̧ru̧hua̧ Dios. Jahuätö o'ca toi'önä
to'e'inätödo. 24 Ciento cincuenta
mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧, aje joächö juiyönä
riņa̧'a̧do.

8 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
yorö'iso unichi'ocö pinödo

Noérö, o'ca toi'önä de'a isotörö
Noécu huoi'ca jacuä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
jȩpiņö̧do aje huämenä kä̧rö̧'coppa
kä̧rö̧'co̧hua̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
täcö aje a̧'cuo̧po̧nä̧ joächina'ado.
2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ajiya'inä rȩjȩttö̧
cuä̧tä̧chi'̧iņa̧'a̧do. Mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
ajiya'inä täcö ichö cädina'ado.

3Aje'inä a̧'cuo̧po̧nä̧ joächina'ado
ciento cincuenta mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧.
4 Kä̧hua̧tö̧ sietenö päi'omenä,
fecha diecisietenä jiņa̧'a̧do,
huoi'ca huä̧mä̧diņa̧'a̧mä̧ möä'ca
ju'tä, Ararat pä'ö micuä'canä.
5Ajemä jiņä̧ isocu joächina'ado.
Kä̧hua̧tö̧ dieznö huotö päi'omenä,
fecha ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧ jiņa̧'a̧do,
inähuiyä ju'toju ohuä'inä tottönä
uhuähuinömä.

6 Cuarentanö mo̧ro̧ tta̧huä̧rä̧ji ̧
o'ca'a, Noé chutä aditinä'ca
mö̧ȩcuodä ba'epinödo. 7 Cuervo
ppiyuärö co'epö icuinödo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ cuervo ppiyuämä
co̧'ä̧rö̧tä̧ riņö̧do, aje joächa pä'ö
tta̧'ä̧rö̧. 8Noé cuervo ppiyuärö
co'epö icuäji o'ca'a, ya̧tȩ palomarö
co'epö icuinödo, rȩjȩ täcö
joipächa pä'ö topö i'̧cha̧ pä'ö.
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ paloma pä'äji
ta'anö ppa̧'ä̧chiņö̧do huoi'cara̧'a̧,
ö̧jä̧mä̧do̧mȩ juiya'attö, aje
joächoca'attö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Noé
palomarö pä'äji ta'anö u̧mö̧ ki'̧ä̧dö̧
do'ädinödo huoi'ca jacuä.

10Noé jiņä̧ sietenö mo̧ro̧
tta̧huä̧rä̧ji ̧ o'ca'a, pä'äji ta'anö
palomarö huoi'cattö u̧miçu̧
co'epö icuinödo. 11 Täcö nip̧ä̧cha̧'a̧
paloma olivo isojä jareojä änä
yö̧ä̧rä̧nö̧ i'cächinödo. Noé ja̧'hua̧nö̧
huo̧juiņö̧do ajemä täcö joächa'a
pä'ö. 12Noé jiņä̧ tta̧'ä̧riņö̧do
sietenö mo̧ro̧. Pä'äji ta'anö
palomarö co'epö icuinödo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ paloma pä'äji ta'anö
ppa̧'ä̧cho̧cö̧ pinödo.

13 Rȩjȩ joipinömä Noé
ku̧nä̧riņö̧do seiscientos uno
a̧'ȩ jo̧mȩnä̧. Ä̧cuo̧mȩnä̧ Kä̧hua̧
ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧ päi'omenä,
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Noé huoi'ca huämode cärö icu
ba'epinödo. Aje täcö joipächa'a
topinödo. 14 Kä̧hua̧tö̧ ta̧ju̧
päi'omenä fecha veintisietenä,
rȩjȩmä̧ täcö adiu joina'ado.
15 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pä'inödo Noérö:
16 “Täcö huoi'cattö rä'opächätucui,
ucu'inä, cuiţti̧mö̧ tta̧ju̧'iņä̧,
cuiţti̧mö̧'iņä̧, cu̧jo̧rim̧ö̧'iņä̧.
17De'a isotö, ucutäcu huoi'canä
pȩjä̧tö̧rö̧, ju'toju co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧,
de'a ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧, rȩjȩnä̧
do'ähuätörö'inä, rä'epö icui, pij̧ä̧
rȩjȩ o'ca juiyönä tti̧'cha̧ pä'ö, rö̧ȩnä̧
tti̧tti̧mö̧rö̧ ku̧nä̧rö̧ pij̧ä̧ o'ca juiyönä
ttö̧ja̧cua̧ pä'ö,” pä'inödo Dios.

18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Noé'inä, iţti̧mö̧
tta̧ju̧'iņä̧, iţti̧mö̧'iņä̧, ö̧jo̧rim̧ö̧'iņä̧
rä'opinätödo huoi'cattö. 19O'ca
toi'önä de'a isotö'inä, rȩjȩnä̧
do'ähuätö'inä, ju'toju co̧'ä̧rä̧tö̧'iņä̧
rä'opinätödo huoi'cattö.

Noé sacrificio iyinö huȩnȩ
20Huoi'cattö rättopäji o'ca'a,

Noé ku icu iyähuome Tu̧ru̧hua̧
Diosrö ucuotönö aditinödo. De'a
isotö'inä, ju'toju co̧'ä̧rä̧tö̧'iņä̧,
koro juo'otö işa̧ttö̧'iņä̧ ya̧tȩ
pö̧nä̧rö̧ adihuä juo'otöttö
'chu'huädö, ku icu iyähuome
ju'tä jättäpäyotörö huä̧nö̧, ku icu
iyinödo Tu̧ru̧hua̧ Diosrö. 21 Ku
icu iyähuä juiyo adiu a̧mȩhua̧'a̧
Tu̧ru̧hua̧ Diosrö rȩbȩhuo̧mȩnä̧,
Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo: “Jitämä
tä̧bo̧to̧cö̧ chä̧cua̧sä̧ pij̧ä̧mä̧, ttö̧ja̧
suronä jȩtta̧'a̧ttö̧mä̧. Möäyotöttö
kä̧mä̧dö̧ suronätä jȩtta̧ pä'ö
ttamöcuäda'anä'inä, rȩjȩmä̧ aje
suhuädi'önämä jȩpo̧cö̧sä̧. O'ca
toi'önä a̧'cua̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧ jitämä
be'epäjipö icuocösä jitä piy̧ȩnä̧

jȩchä̧ji'̧a̧nö̧mä̧.
22 Pij̧ä̧ jiņä̧ ko̧mȩ jubötä
ku̧nä̧huä̧nä̧'iņä̧,
seähuänä'inä kä̧cua̧'a̧.
Du'huome'inä,
diyahuome'inä,
a̧'ȩ'iņä̧, du'huonä'inä,
mo̧ro̧'iņä̧, yodo'inä
kä̧cua̧'a̧”.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Noérö
jȩä̧cuȩ jiähuinö huȩnȩ

9 1 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios adihuä juäi
iya pä'ö ucuocu pä'inödo

Noérö'inä, iţti̧mö̧rö̧'iņä̧, “Recuätö
cuiţti̧mö̧rö̧ ye'ähuätucui, pij̧ä̧
pa̧ja̧cnä̧ ye'äu ttö̧ja̧cuä̧cua̧'a̧nö̧
jahuätöttö. 2 Pij̧ä̧ o'ca juiyönä
ka̧cuä̧tö̧ de'a isotömä ucuturu
topö ye'ecu ttö̧ttä̧huä̧cuo̧tö̧.
O'ca toi'önä de'a ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧,
ju'toju co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, rȩjȩnä̧
do'ähuätörö'inä, ajenä
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ ucuturu iyösä,
jahuätö tturuhuotö päi'önä
cu̧ja̧cuä̧tu̧cua̧ pä'ö. 3 Pä'äji pättiyu
ka̧cu̧ chiyinö ta'anö, jitä'inä
o'ca toi'önä a̧'cua̧rä̧tö̧rö̧ iyösä,
cu̧'o̧tö̧ päi'önä. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ttidepämä ttucuojacu cucuätucuä',
ttucuojanä ka̧'a̧ttö̧ tta̧'cua̧rö̧mä̧.
5 Ya̧tȩ ka̧ra̧rö̧ cuä'ö icuttumä,
ttötä ro̧dȩpä̧cua̧sä̧ 'corupäi'önätä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ de'a ru̧hua̧'iņä̧ ttö̧ja̧
işa̧rö̧ cuä'ö icuttumä, ttötä
ro̧dȩpä̧cua̧sä̧ 'corupäi'önätä.

6 Ya̧tȩ ka̧ra̧rö̧ cuä'ö
icuttumä,
korotötä ja̧u̧ru̧ cuä'ö

tticuäcuotö,
ttö̧ja̧mä̧ ttötä jö̧ ta'anö

huotörö
chaditina'attö.
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7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ recuätö
cuiţti̧mö̧rö̧
ye'ähuätucui,
pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ye'äu

ttö̧ja̧cuä̧cua̧'a̧nö̧
jahuätöttö,” pä'inö Dios.

8 Juhua'a yabo Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios pä'inödo Noérö'inä,
iţti̧mö̧rö̧'iņä̧: 9 “Jitämä ucurutä
ji'äu ku̧nu̧sä̧ ucuru iso päi'önä
jȩchä̧cuȩ huȩnȩmä̧, ucuturu'inä,
cuahuaruhuä'cotörö'inä.
10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä ucutucu
huoi'cattö rä'opäjätörö, ju'toju
co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, ttö̧ja̧ ttä̧jim̧ö̧rö̧'iņä̧,
de'a ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧, o'ca toi'önä
pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧ ucuturu'inä,
cuahuaruhuä'cotörö'inä iso
päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩ ji'äu
ku̧nu̧sä̧. 11Ucurutä ji'äu ku̧nu̧sä̧
ucuru iso päi'önä jȩchä̧cuȩ
huȩnȩmä̧. Pä'äji ta'anömä
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, de'a isotörö'inä
be'epäjipö icuocösä aje
suhuädi'önämä. Jitä pä'äji
ta'anömä pij̧ä̧ o'ca juiyönä jacuoto
päi'önä aje suhuädi'a'a topocotö
ttäcuotö.

12Ucuturu'inä, o'ca toi'önä
de'a isotörö'inä 'cuäopönä
ucuru iso päi'önä jȩchä̧cuȩ
huȩnȩ jiähua'a pä'ö jä̧cuȩmä̧
huäyärobötä. 13 Chöäre huäyärobö
ajiya isoppanä ku̧nu̧sä̧. Pädäji'anö
aje pä'äji ta'anö suhuädi'ö
juiyäcua'a pä'ö ttö̧ja̧ ttu̧niçhi'̧ö̧
juiya pä'ö kä̧cua̧'a̧nö̧. 14Ajiya
isoppamä chi'cächomenä, chöäre
huäyärobö o'ca toi'önä tottönä
uhuähuäcua'a. 15Huäyärobö
tochomenä, cha̧mö̧cuä̧dä̧cua̧sä̧
ucuru iso päi'önä jȩchä̧cuȩ
huȩnȩmä̧. Pä'äji ta'anö be'epäjipö

icuocösä aje suhuädi'önämä
pä'ö ucuturu'inä, o'ca toi'önä
a̧'cua̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧. 16 Chöäre
huäyärobö ajiya isoppanä
tochomenä, cha̧mö̧cuä̧dä̧cuasä iso
päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩmä̧,
ucuturu'inä, o'ca toi'önä
a̧'cua̧rä̧tö̧ pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧.
17Ucuturu'inä, o'ca toi'önä pij̧ä̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ ttö iso päi'önä
jȩchä̧cuȩ huȩnȩ jiähuä̧cuȩmä̧
chöäre huäyärobötä,” pä'inödo
Dios Noérö.

Noé'inä, iţti̧mö̧'iņä̧ jȩtti̧nö̧ huȩnȩ
18Noé iţti̧mö̧ huoi'cattö

rä'opinätömä pitö jiņa̧'a̧do:
Sem'inä, Cam'inä, Jafet'inä.
Cammä Canaán jä'o pinödo.
19 Pitö jiņa̧'a̧do Noé iţti̧mö̧
huämetucuä pinätö̧mä̧. Jahuätö
ttahuaruhuä'cotöttö pij̧ä̧ o'ca
juiyönä pperecuächinätödo.

20Noémä pättiyu adicuä işa̧
pinödo. Uva pätta ku̧niņö̧do.
21 Koronö mo̧ro̧ Noé vino isoya
au tä̧'ä̧mä̧chö̧ ä̧ta̧ jui'ö riņö̧do,
ojusode jacuä. 22 Canaán jä'o
Cammä, jä'o Noé ä̧ta̧ jui'ö ö̧ra̧'a̧
topö, ö̧bö̧o̧tö̧ ta̧ju̧ru̧ ji'äu 'chiņö̧do.
23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Sem'inä, Jafet'inä
işä̧ta̧ rö̧ä̧ta̧ ttu'upi'canä setädäcuäu
huä̧nä̧u̧, ttä'orö ucuotö kara'acu
topö ttabo ja̧'a̧cu̧ kärä'chi'ö 'chä̧nö̧,
ttä'orö mö̧'ȩpiņä̧tö̧do, ttä'o ä̧ta̧
jui'ö ö̧ra̧'a̧ tottö juiya pä'ö.

24 Tä̧'ä̧mä̧chä̧ji'̧ca̧ porächi'ö, iţti̧
röji ru̧hua̧ jȩä̧jim̧ä̧ huo̧juiņö̧do Noé.
25 Pä'inödo:
“Canaánrötä suronä

'cuäopäcua'anö.
Canaánmä ahuaruhuä huettötä
adicuä işa̧ päi'önä ö̧jä̧cua̧,”
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pä'inödo Noé.
26 Juhua yabo pä'inödo:
“Eseunu ucuocusä Chu̧ru̧hua̧

Diosrö, Sem'inä
Ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧,
Canaánmä Sem hueötä adicuä

işa̧ päi'önä
ö̧ja̧ pä'ö hue'irö.
27 Jafet iŗȩjä̧ttö̧'iņä̧ abonänö

rö̧ä̧jä̧
iyäcua'a̧nö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧tä̧ Jafet

ahuaruhuä'cotö
Sem ahuaruhuäcu

ttö̧ja̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
Canaánmä Jafet hueötä adicuä

işa̧
päi'önä ö̧jä̧cua̧'a̧nö̧,”
pä'inödo Noé.
28Aje suhuädinö o'ca'a, Noé

juhua'a yabo trescientos cincuenta
a̧'ȩ hua̧ kiņö̧do. 29Noé o'ca
juiyömä novecientos cincuenta a̧'ȩ
u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧, 'corupä'i'inödo.

Babel ötahuiyättö ttö̧ja̧ tti̧huȩnȩ
Tu̧ru̧hua̧ Dios iyä'chö icuinö

11 1Mo täbocö o'ca toi'önä
tti̧huȩnȩ jiņä̧ jiy̧ȩtȩtä̧

ucuocuinätödo. 2 Jahuätö Kä̧hua̧
räopa'acu rä'opö tti̧'cho̧mȩnä̧,
pämäroppä po̧cuip̧iņä̧tö̧do
Sinar rȩjȩra̧'a̧ttö̧. Ju̧huȩnȩtä̧
ka̧cuiņä̧tö̧do. 3 Ko̧ro̧nö̧ mo̧ro̧
pä'ähuinätödo ka̧ra̧rö̧'iņä̧,
ka̧ra̧rö̧'iņä̧:
―Jitämä redä'ca ȩnö̧ ocuränä

ȩttö̧ taditätucuaja.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ redä'ca

ocuränä ȩttö̧ adicuä'ca
ku̧nu̧, dö'cähuähuanä tätopö
aditinätödo. 4 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
pä'inätödo:

―Ötahuiyä tadita ichätucui.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korode isode
ju'toju mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ päi'önä
jode'inä taditätucuaja. Korotö
o'ca toi'önä ttu̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧
jȩtä̧tu̧cua̧ja̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧
tipperecuächö juiyäcua'a̧nö̧―
täbocö ttö̧ja̧ ja̧'hua̧nö̧ pä'inätödo.

5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
mȩyȩhui'̧ö̧ topinödo ötahuiyä'inä,
korode isode ju'toju isode'inä
jahuätö ttö̧ja̧ ttadita'a. 6 Pä'inödo:
―Pitö jiņä̧ yotöte isotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jiņä̧ jiy̧ȩtȩ tti̧huȩnȩ ucuocuätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ amöcuädätö piy̧ȩ
adicuämä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jitämä
jitötä ttamöcuädömä koro juäi'inä
jȩttö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 7 Tim̧ȩyȩhuä̧tu̧cua̧
tti̧huȩnȩ pö̧nä̧ tiyä'chatö. Ka̧ra̧
a̧hua̧ru̧hua̧ ucuocua'amä yorö'iso
ä̧ju̧cu̧ juiyäcua'a̧nö̧―, pä'inödo
Dios.

8 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧do Tu̧ru̧hua̧
Dios pij̧ä̧ o'ca juiyönä pperetö
icuinömä. Jahuätömä ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ötahuiyä ttadita pättäjimä
jaropi'inätödo. 9 Ja̧u̧ ötahuiyättö
Tu̧ru̧hua̧ Dios tti̧huȩnȩ pö̧nä̧
iyä'chö icuinödo pij̧ä̧ o'ca juiyönä
ka̧cuä̧tö̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧
ötahuiyämä micuina'ado Babel
pä'ö. Juhuorötä pperetö icuinä̧u̧do
pij̧ä̧ o'ca juiyönä.

Sem ahuaruhuä'cotö
10 Pitö jiņa̧'a̧do Sem

ahuaruhuä'cotö pinätö̧mä̧.
Aje suhuädina'attömä todäre a̧'ȩ
o'ca'a, Sem cien a̧'ȩ u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧,
iţti̧ Arfaxad uhuäpächinödo.
11Arfaxad uhuäpächinö o'ca'a,
Sem jiņä̧ juhua'a yabo quinientos
a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
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jiņä̧ korotö iţti̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do,
u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧.

12Arfaxad treinta y cinco a̧'ȩ
ku̧nä̧riņö̧do, iţti̧ Sala uhuäpächinö
pä̧nä̧. 13 Sala uhuäpächinö
o'ca'a, Arfaxad jiņä̧ juhua'a yabo
cuatrocientos tres a̧'ȩ jo̧mȩnä̧
kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ korotö
iţti̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧,
nä̧tö̧rö̧'iņä̧.

14 Sala treinta a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do
iţti̧ Heber uhuäpächinö pä̧nä̧.
15Heber uhuäpächinö o'ca'a, Sala
jiņä̧ juhua'a yabo cuatrocientos
tres a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jiņä̧ korotö iţti̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do
u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧.

16Heber treinta y cuatro a̧'ȩ
ku̧nä̧riņö̧do, iţti̧ Peleg uhuäpächinö
pä̧nä̧. 17 Peleg uhuäpächinö
o'ca'a, Heber jiņä̧ juhua'a yabo
cuatrocientos treinta a̧'ȩ jo̧mȩnä̧
kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ korotö
iţti̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧,
nä̧tö̧rö̧'iņä̧.

18 Peleg treinta a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do,
iţti̧ Reu uhuäpächinö pä̧nä̧. 19 Reu
uhuäpächinö o'ca'a, Peleg jiņä̧
juhua'a yabo doscientos nueve
a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jiņä̧ korotö iţti̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do
u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧.

20 Reu treinta y dos a̧'ȩ
ku̧nä̧riņö̧do iţti̧ Serug uhuäpächinö
pä̧nä̧. 21 Serug uhuäpächinö
o'ca'a, Reu jiņä̧ juhua'a yabo
doscientos siete a̧'ȩ jo̧mȩnä̧
kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ korotö
iţti̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧,
nä̧tö̧rö̧'iņä̧.

22 Serug treinta a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do
iţti̧ Nacor uhuäpächinö pä̧nä̧.

23Nacor uhuäpächinö o'ca'a,
Serug jiņä̧ juhua'a yabo doscientos
a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jiņä̧ korotö iţti̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do
u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧.

24Nacor veintinueve a̧'ȩ
ku̧nä̧riņö̧do iţti̧ Taré uhuäpächinö
pä̧nä̧. 25 Taré uhuäpächinö
o'ca'a Nacor jiņä̧ juhua'a yabo
ciento diecinueve a̧'ȩ jo̧mȩnä̧
kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ korotö
iţti̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧,
nä̧tö̧rö̧'iņä̧.

26 Taré setenta a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do
iţti̧mö̧ Abram'inä, Nacor'inä,
Harán'inä ttuhuäpächinö pä̧nä̧.

Taré ahuaruhuä'cotö
27 Pitö jiņa̧'a̧do Taré

ahuaruhuä'cotö pinätö̧mä̧, Tarémä
Abram'inä, Nacor'inä, Harán'inä
ttä'o pinödo. Haránmä Lot jä'o
pinödo. 28 Jä'o Taré 'corupäi'äcua'a
ä'canä 'corupä'i'inödo iţti̧ Harán.
Uhuäpächinome Ur ötahuiyättö
Caldea rȩjȩttö̧ 'corupä'i'inödo.

29Abrammä kiņö̧do Sarai pä'ö
micuajucu. Nacormä Milca pä'ö
micuajucu kiņö̧do. Milcamä
Haránminä ittiju'caju pinäjudo,
Isca uböa. 30 Saraimä kiţti̧mö̧
to'inäjudo.

31 Taré rä'opinödo Ur ötahuiyä
Caldea rȩjȩttö̧, Canaán rȩjȩra̧'a̧
i'̧cha̧ pä'ö. Chutäcu o'ipinödo iţti̧
Abramrö'inä, iţti̧ Haránminä rȩyo̧
Lotrö'inä, Abram irecua Sarairö'inä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Harán ötahuiyänä
rȩbȩu̧, ju̧huȩnȩtä̧ ka̧cuiņä̧tö̧do.
32 Taré 'corupä'i'inödo Harán
ötahuiyättö doscientos cinco a̧'ȩ
uju̧nä̧ro̧mȩnä̧.
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Tu̧ru̧hua̧ Dios huopinödo Abramrö

12 1 Koronö mo̧ro̧ Tu̧ru̧hua̧
Dios pä'inödo Abramrö:

―Jaropi'i cuiŗȩjä̧'iņä̧, ucu
cuahuaruhuärö'inä, cuä'ominä
ahuaruä'cotörö'inä korojä̧ra̧'a̧
cui'̧cha̧ pä'ö, ttö chij̧ȩpa̧cu̧.
2 Jȩchä̧cua̧sä̧ ucuru'inä,
cuahuaruhuärö'inä recuätö
ttö̧ja̧cua̧ pä'ö. Ucuru adiu
ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧. Ucu cuim̧iņä̧
recuätö ttä̧ju̧cu̧nä̧ jȩchä̧cua̧sä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucu korotörö
ppä̧cu̧huä̧dä̧cua̧jä̧. 3 Ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧
ucuru ppättädäcuotörömä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucuru suronä
jȩttä̧cuo̧tö̧rö̧mä̧ ttö'inä
jahuätörö ro̧dȩpä̧cua̧sä̧. Ucunätä
ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧ pij̧ä̧ o'ca toi'önä
ttö̧ja̧rö̧―.

4Abram Harán ötahuiyättö
rä'opinödo, Tu̧ru̧hua̧ Dios hueinö
ta'anö. Harán ötahuiyättö
räopinö pä̧nä̧ setenta y cinco
a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do. Lot'inä ja̧u̧cu̧
'chiņö̧do. 5Abrammä irecua
Sarairö'inä, ö̧jä̧hua̧miņä̧ rȩyo̧
Lotrö'inä o'ipinödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca juiyönä koro juäi u̧ju̧nä̧rö̧'iņä̧,
chutä umöhuäyotörö'inä Harán
ötahuiyättö ȩmiņä̧u̧ru̧mä̧
o'ipinödo. Rä'opinätödo Canaán
rȩjȩra̧'a̧ 'chä̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Canaán rȩjȩra̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧do.
6 Ju̧huä̧jä̧ rȩjȩ o'ca juiyönä
'cuä'opö 'chiņö̧do, Siquem
ötahuiyära̧'a̧ iŗȩbȩhuo̧mȩ jubö
päi'önä. Ju̧huȩnȩ More pä'ö
micuomemä dau rö̧äi kiņo̧mȩdo.
Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ cananeo ttö̧ja̧ ja̧huä̧jä̧
rȩjȩnä̧ ka̧cuiņä̧tö̧do. 7 Juhuorö
Tu̧ru̧hua̧ Dios Abramrö ij̧ȩcuiņö̧do.
Pä'inödo: ―Pij̧ä̧ rȩjȩmä̧ chiy̧ä̧cua̧sä̧

ucu cuahuaruhuä'cotörö―.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Abram koro

ju̧'a̧rö̧ ku icu iyähuome aditinödo,
Tu̧ru̧hua̧ Dios juhuorötä ij̧ȩcuiņö̧rö̧
ucuotönö. 8 Juhuorö rä'opö
iḩuiņö̧do inähuära'a. Juhua'atä
kiņö̧do. Betel ötahuiyämä
Kä̧hua̧ räopa'acu jiņa̧'a̧do. Hai
ötahuiyämä Kä̧hua̧ ma̧ä̧cha̧'a̧cu̧
jiņa̧'a̧do. Betelttö'inä, Haittö'inä
kä'co päte'ö kiņö̧do Abrammä.
Juhuorötä koro ju̧'a̧rö̧ ku icu
iyähuome aditinödo. Ja̧'hua̧nö̧
jȩpö̧, Tu̧ru̧hua̧ Diosrö eseunu
ucuocuinödo. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Abram
jiņä̧ yabocu Néguev rȩjȩra̧'a̧cu̧
'chiņö̧do.

Abram Egipto rȩjȩnä̧ ö̧jiņö̧ huȩnȩ
10 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ rö̧ȩnä̧ ppäi

ttu'inätödo ja̧huä̧jä̧ttö̧. Abram
Egipto rȩjȩra̧'a̧ iḩuiņö̧do
juhua'atä recuonänö ö̧ja̧ pä'ö,
cuäcuähuä'inä juiya'attö.
11 Egiptora'a iŗȩbȩhuä̧cua̧'a̧
tö'cöhuächi'omettö, Abram
pä'inödo irecua Sarairö:
―Ä̧ju̧cui.̧ Ttömä huo̧jua̧sä̧

ucurumä isaju a̧'cua̧cua̧ju̧jä̧.
12 Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧mä̧ ucuru topö
pättäcuotö: “Paju isajumä pide
irecua”. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö, ttörö cuä'ö
tticuäcuotö, ucutä cu̧jip̧iy̧a̧ttö̧
pä'ö. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttörö adiu
'cuäopäcua'anö, ttörö cuä'ö tticu
juiyäcua'a̧nö̧ päcuhuaja, “Ttömä
ja̧u̧ öjähuajusä” pä'ö―.

14Abram Egipto rȩjȩra̧'a̧
iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧, Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧
topinätödo Sarairö juiyo adiu
ka̧'cua̧cua̧'a̧. 15 Egipto rȩjȩ ru̧hua̧
ippeye ruhuotö'inä topinätödo
jahuäjumä adiu ka̧'cua̧cua̧'a̧.
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Jahuäju adiu ka̧'cua̧cua̧'a̧ Egipto
rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ adiu ucuocu
ji'ähuinätödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ojusodera'a
ttȩmip̧iņä̧cua̧do.

16 Sarairö topö, Egipto
rȩjȩ ru̧hua̧ adiu jȩpiņö̧do
Abramrö. Mippoönä iyinäcudo
ovejatö̧rö̧'iņä̧, pä̧cä̧yö̧rö̧'iņä̧.
Umöhuäyotörö hueinäcudo
u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧, burrotö̧
u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧,
camellotö̧rö̧'iņä̧. 17 Egipto
rȩjȩ ru̧hua̧ Sarairö ȩmä̧ja̧'a̧ttö̧,
Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧'iņä̧, chutäcu
ka̧cuiņä̧tö̧rö̧'iņä̧ surojö 'cuäopa
pä'ö jȩpiņö̧do Tu̧ru̧hua̧ Dios.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧mä̧ Abramrö icha jittähua
pä'ö hue'inödo. Abramrö pä'inödo:
―¿Dä̧bö̧ ttörö jȩcu̧'ä̧jä̧ttö̧

piy̧ȩmä̧? ¿Dä̧bö̧ ttörö päcuhuoca'a
jä̧ttö̧ pajumä ttö chirecua pä'ö?
19 ¿Dä̧bö̧ ttörömä jicuhuähuäjättö
chöjähuaju pä'ö? Ttö chiţti̧mö̧ tta̧ju̧
päi'önä chȩmö̧'a̧nö̧ jä̧ja̧'a̧. Pajusä
cuirecuamä. Ȩpö̧ täiju―.

20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧ hue'inödo umöhuäyotörö
Egipto rȩjȩttö̧ rättopächa huetta
pä'ö Abrahamrö'inä, irecuarö'inä,
u̧ju̧nä̧rö̧ o'ca juiyönä.

Abram'inä, Lot'inä
'quȩttȩcuä̧chiņö̧ huȩnȩ

13 1Abrammä Egipto rȩjȩttö̧
rä'opinödo irecuacu u̧ju̧nä̧rö̧

o'ca juiyönä, Néguev rȩjȩra̧'a̧
ppa̧'ä̧chö̧. Lot'inä jahuätöcu
'chiņö̧do. 2Abrammä juiyo ru̧hua̧
pinödo. Oro'inä, pärätä'inä,
ä̧jim̧ö̧ recuätörö'inä ku̧nä̧riņö̧do.
3Néguevttö a̧'cuo̧po̧nä̧ ä'ä'chä̧ya̧

ppa̧'ä̧chiņö̧do Betel ötahuiyära̧'a̧
iŗȩbȩhuo̧mȩ jubö päi'önä. Juhuorö
kä̧nö̧ iḩuiņö̧do Betel ötahuiyäcu,
Hai ötahuiyäcu kä'co päte'ö,
ä̧cuo̧mȩnä̧ ä'ähuarä aditina'acu.
4 Ju̧huȩnȩmä̧ koro ju̧'a̧rö̧ ku icu
iyähuome aditinome jiņa̧'a̧do.
Abram juhuorö Tu̧ru̧hua̧ Diosrö
eseunu ucuocuinödo.

5 Lot'inä jä'o böo Abram ta'anö
ru̧hua̧ pinödo. Ovejastö̧rö̧'iņä̧,
pä̧cä̧yö̧rö̧'iņä̧, umöhuäyotörö'inä,
odehuiyä'inä ku̧nä̧riņö̧do.
6 Ttö̧ja̧cuiņo̧mȩmä̧ mȩjiy̧ä̧
isä'che rö̧ȩnä̧mä̧ juiyina'ado,
ttä̧jim̧ö̧ recuätö ttucua pä'ömä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ täcö jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ttö̧jö̧ juiyö'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do. 7Abram
ä̧jim̧ö̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧cu̧,
Lot ä̧jim̧ö̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧cu̧ rohuähuä'chö ka̧cuiņä̧tö̧do.
Korotö'inä ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ cananeos
ttö̧ja̧'iņä̧, ferezeos ttö̧ja̧'iņä̧
ju̧huȩnȩtä̧ ka̧cuiņä̧tö̧do. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ koronö mo̧ro̧ Abram pä'inödo
Lotrö:
―Ucu'inä, ttö'inä jiņä̧

yotöte isotöjä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ucu'inä, ttö'inä suräjuä
huȩnȩ tucuocu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucu cuä̧jim̧ö̧rö̧
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧cu̧, ttö
chä̧jim̧ö̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧cu̧
suräjuä huȩnȩ ttucuocuomenämä
adihuoca'a. 9 Rȩjȩmä̧ o'ca juiyönä
ka̧'a̧ cuȩma̧ pä'ömä. Ttöttömä
'quȩ'ip̧ä̧chi.̧ Ucu cuieruhua'acu
päte'ö cui'̧chö̧ttö̧mä̧, ttö'inä
cu̧huo̧jua̧'a̧cu päte'ö chi'̧chä̧cua̧sä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucu cu̧huo̧jua̧'a̧cu̧
päte'ö cui'̧chö̧ttö̧mä̧, ttö'inä
cuieruhua'acu päte'ö
chi'̧chä̧cua̧sä̧―.
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10 Lot adiu usäu topinödo Jordán
ajettö räopö oto ajehuiyä'inä rö̧ȩnä̧
rö̧ja̧'a̧. Tu̧ru̧hua̧ Dios ö'ätta jiņö̧'a̧nö̧
adihuina'ado. Ja̧u̧ oto jäyotonä
de'amä Zoar ötahuiyäcu'inä, Egipto
rȩjȩ ta'anö jiņa̧'a̧do. Tu̧ru̧hua̧ Dios
Sodoma ötahuiyä'inä, Gomorra
ötahuiyä'inä to'ädö icuäcua'a
ä'canä Jordán aje jäyotonä
adihuina'ado. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Lot Jordán aje jäyoto o'ca
juiyönä ȩmiņö̧do. Jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ttö̧ja̧cuä̧'ij̧o̧mȩttö̧ rä'opö 'chiņö̧do
Kä̧hua̧ räopa'acu päte'ö. Ja̧'hua̧nö̧
'quȩ'ȩcuä̧chiņä̧tö̧do Abram'inä,
Lot'inä. 12Abram ki'̧iņö̧do Canaán
rȩjȩnä̧tä̧. Lot iḩuiņö̧do Jordán
aje jäyoto ö̧ja̧ pä'ö. Ötahuiyä jö̧
a̧'u̧cuä̧ kä̧'chä̧ya̧ 'chiņö̧do, Sodoma
ötahuiyä tö'cöhuächome jubö
päi'önä. 13 Sodoma ötahuiyä
ttö̧ja̧mä̧ juiyo suronä jȩpö̧
ka̧cuiņä̧tö̧do, Tu̧ru̧hua̧ Diosrö
jarode'ö.

14 Lot iḩuä̧ji ̧ o'ca'a, Tu̧ru̧hua̧
Dios pä'inödo Abramrö:
―Cu̧jo̧mȩttö̧ kä̧mä̧dö̧ adiu
topi Kä̧hua̧ räopa'acu'inä,
Kä̧hua̧ mo̧ä̧cha̧'a̧cu̧'iņä̧, Kä̧hua̧
u̧huo̧jua̧'a̧cu̧'iņä̧, Kä̧hua̧
ieruhua'acu'inä. 15 Ja̧huä̧jä̧
rȩjȩ tocu'ä̧jä̧ o'ca juiyönä
chiy̧ä̧cua̧sä̧ ucuru'inä, ucu
cuahuaruhuä'cotörö'inä
'cuäopönä ttö̧ja̧cua̧ pä'ö. 16 Rȩjȩ
işa̧ppȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ recuätörö
chiy̧ä̧cua̧sä̧ cuahuaruhuä'cotörö.
Rȩjȩ işa̧ppȩmä̧ ¿ttö̧'a̧tö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
cuahuaruhuä'cotörömä
pa̧ja̧to̧co̧tö̧ ttäcuotö. 17 Pij̧ä̧ rȩjȩnä̧
otoa'acu'inä, cähuea'acu'inä
ä̧rä̧mi'̧ö̧ täi. Ucuru chiy̧ä̧cua̧sä̧―.

18Abram ojusode isotö
tti̧jȩti̧yu̧ttu̧ adicuode ȩmip̧ö̧,
ä'ä'chä̧ya̧ iḩuiņö̧do Mamre pä'ö
miçua̧ ö̧jo̧mȩttö̧, dauhuiyä oi
bäreu ka̧cuo̧mȩ, Hebrón ötahuiyä
tö'cö, ju̧huȩnȩtä̧ recuo ö̧ja̧ pä'ö.
Juhuorötä koro ju̧'a̧rö̧ ku icu
iyähuome aditinödo, Tu̧ru̧hua̧
Diosrö ucuotönö.

Pa̧ja̧cuä̧nö̧ huotö ötahuiyä
ruhuotö Sodoma ru̧hua̧cu̧'iņä̧

Gomorra ru̧hua̧cu̧'iņä̧
tturohuähuinö huȩnȩ

14 1 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ Sinar ötahuiyä
ru̧hua̧mä̧ Amrafel pinödo.

Elasar ötahuiyä ru̧hua̧mä̧ Arioc
pinödo. Elam ötahuiyä ru̧hua̧mä̧
Quedorlaomer pinödo. Goim
ötahuiyä ru̧hua̧mä̧ Tidal pinödo.
2 Pitömä rohuäu 'chiņä̧tö̧do
korome ötahuiyä ruhuotöcu.
Ka̧ra̧mä̧ Sodoma ötahuiyä
ru̧hua̧mä̧ Bera pinödo. Ka̧ra̧mä̧
Gomorra ötahuiyä ru̧hua̧mä̧
Birsa pinödo. Ka̧ra̧mä̧ Adma
ötahuiyä ru̧hua̧mä̧ Sinab pinödo.
Ka̧ra̧mä̧ Zeboim ötahuiyä ru̧hua̧mä̧
Semeber pinödo. Ka̧ra̧mä̧ Bela
ötahuiyä ru̧hua̧ pinödo. Bela
ötahuiyä im̧im̧ä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro
im̧im̧ä̧ Zoar pä'ö micuina'ado.
3O'ca toi'önä ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧do
Sidim pä̧mä̧rä̧chi'̧o̧mȩ Mar
Muerto tö'cö. 4Docenö a̧'ȩ
'cuäoi'önä Quedorlaomer hueö
jȩpö̧ ka̧cuiņä̧tö̧do. Koro a̧'ȩ
päi'omenä Quedorlaomerrö
jarode'inätödo. 5 Ja̧u̧tä̧ a̧'ȩ
yabocu a̧'ȩnä̧ Quedorlaomer
korotö ruhuotöcu ichö, rohuäu
ttujuruhuinä̧u̧do refaítas ttö̧ja̧rö̧
Astarot Karnaim ötahuiyänä
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ka̧cuiņä̧tö̧rö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
zuzitas ttö̧ja̧ Ham ötahuiyänä
ka̧cuiņä̧tö̧rö̧'iņä̧ rohuäu
ttujuruhuinä̧u̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
emitas ttö̧ja̧ Save‐quiriataim
ötahuiyänä ka̧cuiņä̧tö̧rö̧'iņä̧
rohuäu ttujuruhuinä̧u̧do.
6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ horeos ttö̧ja̧
Seir inähuänä ka̧cuiņä̧tö̧rö̧'iņä̧
rohuähuäyotö rutti'inä̧u̧do Parán
ttö̧ja̧ toächomera'a päi'önä.
Parán ttö̧ja̧ toächomemä
de'a juiyome tö'cönänö
jiņa̧'a̧do. 7Quedorlaomer chutä
örohuähua'anä ppä'ädätöcu
En‐mispat, ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro
im̧im̧ä̧ Cades pä'ö micuomecu
ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧do. Rohuäu
ttujuruhuinä̧u̧do amalecitas
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, amorreos ttö̧ja̧rö̧'iņä̧
Hazezon‐tamar rȩjȩnä̧
ka̧cuiņä̧tö̧rö̧.

8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Sodoma ötahuiyä
ru̧hua̧'iņä̧, Gomorra ötahuiyä
ru̧hua̧'iņä̧, Adma ötahuiyä
ru̧hua̧'iņä̧, Zeboim ötahuiyä
ru̧hua̧'iņä̧, Bela ötahuiyä ru̧hua̧'iņä̧
Sidim pä̧mä̧rä̧chi'̧o̧mȩra̧'a̧ rohuäu
'chiņä̧tö̧do. Bela ötahuiyä im̧im̧ä̧
koro im̧im̧ä̧ Zoar. 9 Jahuätö jim̧ö̧tȩ
ruhuä ruhuotömä Juhuorötä
rohuähuinätödo Elam ötahuiyä
ru̧hua̧ Quedorlaomercu, Goim
ötahuiyä ru̧hua̧ Tidalcu, Sinar
ötahuiyä ru̧hua̧ Amrafelcu,
Elasar ötahuiyä ru̧hua̧ Arioccu.
Pa̧ja̧cuä̧nö̧tä̧ ruhuotö jiņa̧'a̧do.
10 Sidim pä̧mä̧rä̧chi'̧o̧mȩttö̧
o'ca juiyönä rejuhuiyä
ka̧cuiņa̧'a̧do, dö'cähuähua
acua'a. Sodoma ru̧hua̧cu̧, Gomorra
ru̧hua̧cu̧'iņä̧ tö'ipächinätödo.
Ttumöhuäyotö'inä

döttecuächomenä, rejuhuiyä
jacuä mo̧'ä̧chiņä̧tö̧do. Korotö
ruhuotömä dö'ecuächinätödo
inähuära'acu.

11Quedorlaomermä korotö
ruhuotöcu o'ca juiyönä
ȩpiņä̧tö̧do cuäcuähuä'inä,
koro juäi'inä rö̧ȩnä̧ micuäu juäi
Sodomanä'inä, Gomorranä'inä
ka̧cuiņö̧ttö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
juhuorö rä'opö 'chiņä̧tö̧do.
12 Lot, Abram ö̧jä̧hua̧miņä̧ rȩyo̧
Sodoma ötahuiyänä kiņö̧rö̧'iņä̧
ȩmip̧iņä̧tö̧do. U̧ju̧nä̧rö̧'iņä̧ o'ca
juiyönä ȩmip̧iņä̧tö̧do. 13 Ya̧tȩ ubo
tö'ipächö ki'̧ä̧jim̧ä̧ ja̧u̧ o'ca juiyönä
ji'äu 'chiņö̧do Abram, hebreo ttö̧ja̧
işa̧rö̧. Abrammä Mamre, amorreo
ttö̧ja̧ işa̧ idepiyunä, dauhuiyä oi
bäreu ka̧cuo̧mȩ kiņö̧do. Mamremä
Escol'inä, Amer'inä ttuböo
pinödo. Jahuätömä korotörö
tturohuähua pä'ö Abramcu
ppä'ädäcuähuinätödo.

14Abrammä ö̧jä̧hua̧miņä̧ rȩyo̧
Lotrö ttȩmip̧ä̧ja̧'a̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧,
umöhuäyotö ja̧u̧tä̧ ö̧jo̧mȩttö̧
uhuäpächinätörö trescientos
dieciocho jo̧mȩnä̧ huo̧juä̧tö̧rö̧
ca̧ca̧to̧po̧'iņö̧do. Jahuätöcu Lotrö
ȩmö̧ 'chiņö̧do Dan ötahuiyä jubö
päi'önä. 15Abram umöhuäyotörö
'quȩ'ȩpö̧ korotörö'inä kara'acu,
korotörö'inä kara'acu hue'inödo
yodo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ rohuähuäyotö
ru'i'inätödo Lotrö ȩmip̧ä̧jä̧tö̧rö̧
Hoba ötahuiyä jubö päi'önä.
Hoba ötahuiyämä Damasco
ötahuiyättömä Kä̧hua̧ u̧huo̧jua̧'a̧cu̧
päte'ö jiņa̧'a̧do. 16 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ o'ca juiyönä ttȩmip̧iņö̧mä̧
ppa̧ttä̧diņä̧u̧do, ö̧jä̧hua̧ rȩyo̧
Lotrö'inä, u̧ju̧nä̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧,
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korotörö'inä.

Melquisedec Abramrö eseunu
ucuocuinö huȩnȩ

17Abrammä ru̧hua̧
Quedorlaomerrö'inä, korotö
ruhuotörö'inä rohuäu ujuruhuäji
o'ca'a ppa̧huä̧cho̧mȩnä̧, Sodoma
ötahuiyä ru̧hua̧mä̧ Save pä'ö
micuome pä̧mä̧rä̧chi'̧o̧mȩttö̧
rä'opinödo esehuarö pä'ö. Save
pä̧mä̧rä̧chi'̧o̧mȩmä̧ koro im̧im̧ä̧
ru̧hua̧ pä̧mä̧rä̧chi'̧o̧mȩ pä'ö
micuinomedo. 18Melquisedecmä,
Salem ötahuiyä ru̧hua̧, jiņä̧ isocu
kada'ca Ru̧hua̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ttö̧'iņä̧,
ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ kä'co päte'ö adicuä işa̧
huinödo. Ja̧u̧'iņä̧ rä'opö, pa̧'iņä̧,
vino isoya'inä i'cächipinödo.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ piy̧ȩ huȩnȩnä̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios adihuä juäi iya pä'ö
ucuocuinödo Abramrö:

―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Jiņä̧
isocu kada'ca Ru̧hua̧
mo̧ro̧jä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧

aditinömä
ucuru ppäda pä'ösä.
20Adiu tucuocu'a̧nö̧ ja̧'a̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Jiņä̧ isocu

kada'ca Ru̧hua̧mä̧
cuaboiyotörö cujuruhua

pä'ö jȩpiņö̧rö̧―.
Abrammä aboiyotörö rohuäu

icu ppa̧huä̧diņö̧ttö̧ to̧mö̧rȩ
jähuättömä, jiy̧ȩtȩ 'quȩ'ȩpö̧,
Melquisedecrö iyinödo.

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Sodoma ru̧hua̧
Abramrö pä'inödo:
―Ttö̧ja̧rö̧tä̧ iyittö. Koro juäimä

ucutä ȩpi―̧.
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Abram

ädätinödo:

―Tu̧ru̧hua̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Jiņä̧
isocu kada'ca Ru̧hua̧ mo̧ro̧jä̧'iņä̧,
pij̧ä̧'iņä̧ aditinörö ucuocu pä'inösä.
23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucu, Sodoma
ru̧hua̧, cuiärettömä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
ȩmo̧cö̧sä̧, “ttö chiyinöttö
ucutä ru̧hua̧ juo'inömä” päcu
juiyäcua'anö. 24 Yorö'iso koromä
pä̧huä̧ juiyäcusä. Chumöhuäyotö
ttu̧cuȩ ȩmiņö̧sä̧. U̧mä̧tö̧ ttöcu
'chiņä̧tö̧mä̧ Aner'inä, Escol'inä,
Mamre'inä, jahuätötä ttȩmä̧cuo̧tö̧
jitötä jähuä päi'önä―.

Abram iţti̧rö̧ iyäcua'a
jiähuinö huȩnȩ

15 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Tu̧ru̧hua̧
Dios Abramrö u'cuotinä

ucuocuinäcudo.
―Yecuhuecuä', Abram.

Ttötäsä ucuru Hua'adö Ku̧nu̧
Tto̧ȩpä̧räcuä̧huä̧ Işa̧mä̧. Ttö ucuru
chiy̧ä̧cuȩmä̧ rö̧ȩnä̧ cuȩmä̧cua̧jä̧―.

2 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, Abram
Tu̧ru̧hua̧ Diosrö ädätinödo:
―Chu̧ru̧hua̧ Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios,

rö̧ȩnä̧ cuiyöttö'inä adihuoca'a,
chiţti̧ toda'attö. Ttö hua'ö chicu
o'ca'a chiţti̧rö̧ chiyipajacu'inä
toa'attö, chu̧mö̧huä̧ya̧ Eliezer,
Damasco ötahuiyä ttö̧ja̧
işa̧tä̧ o'ca juiyönä chu̧ju̧nä̧rö̧
ȩmä̧cua̧. 3 Chiţti̧rö̧ cuiyoca'attö,
chu̧mö̧huä̧ya̧ chojusodettö
uhuäpächinömä, o'ca juiyönä
chu̧ju̧nä̧rö̧ ja̧u̧tä̧ ȩmä̧cua̧―.

4 Tu̧ru̧hua̧ Dios ädätinäcudo:
―Cu̧mö̧huä̧ya̧ Eliezermä ȩmo̧cö̧

jä̧cua̧. Ucu cuiţti̧tä̧ cu̧ju̧nä̧rö̧
ȩmä̧cua̧― päinäcudo.

5 Tu̧ru̧hua̧ Dios Abramrö u̧miçu̧
o'ipächö pä'inödo:
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―Mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ adiu topi. Siŗi'̧cö̧rö̧
pa̧ja̧ti̧, cu̧'a̧tö̧'a̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧.
Jahuätö ta'anö jo̧mȩnä̧ ucu
cuahuaruhuä'cotörö chiy̧ä̧cua̧sä̧―.

6Abram ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧,
U̧ru̧hua̧ Jehovárö a̧'cua̧ huȩnä̧riņö̧.
Abram ja̧'hua̧nö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rä̧cu̧,
Dios jȩiņä̧cu̧do chutäcu adihuä işa̧
päi'önä. 7Dios päinäcudo:
―Ttömä ucu Cu̧ru̧hua̧ Jehovásä.

Ttötä o'ipinösä ucuru Ur ötahuiyä
Caldeo rȩjȩttö̧, pij̧ä̧ rȩjȩ ucuru
chiya pä'ö―.

8Abram ädätinödo:
―Chu̧ru̧hua̧ Jehová, pij̧ä̧

rȩjȩ chȩmä̧cua̧'a̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧
chu̧huo̧juä̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧?―

9Dios päinäcudo:
―Päcäyä isaju möäyaju

huäbodäcuä a̧'ȩ huajuru i'cächi.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cabra isaju huäbodäcuä
a̧'ȩ huajuru'inä, cabra huäbodäcuä
a̧'ȩ hua̧rö̧'iņä̧, palomarö'inä,
teyuru'inä i'cächi―.

10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Abram
jahuätö de'a isotö o'ca toi'önä̧rö̧
i'cächinödo. Kä'cotönä nä̧'ȩpiņö̧do.
Ja̧'hua̧nö̧ nä̧'ȩpö̧ ka̧ra̧ttö̧'iņä̧
pä̧cuä̧da̧ pä̧tȩcuä̧nö̧ ttö̧'ö̧jö̧nä̧
rötä'chinödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ppiy̧u̧ru̧ nä̧'ȩpo̧cö̧ pinödo. 11 Ȩjo̧tö̧
jahuätö 'corupä'i'ätörö ttucui'a
pä'ö tti̧mȩyȩhuo̧mȩnä̧, Abram
ya'opö icuinä̧u̧do. 12 Kä̧hua̧ täcö
toönä mo̧ä̧cha̧'a̧, Abram täcunä
ä'i'inödo. Churutä rö̧ȩnä̧ yo̧i'̧ä̧cu̧
ye'ecue'inödo. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Jehová pä'inödo Abramrö:
―Iso päi'önä pa̧'a̧nö̧ jä̧cua̧'a̧.

Cuahuaruhuä'cotö korotö
tti̧rȩjä̧nä̧ ttö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧. Ja̧huä̧jä̧
ttö̧ja̧ ttumöhuäyotö päi'önä

ttaditäcuotö. Tturuhuotö
jahuätörö suronä jȩttä̧cuo̧tö̧
cuatrocientos a̧'ȩ jo̧mȩnä̧.
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutu
cuahuaruhuä'cotö tturuhuotö
päi'önä ttö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧rö̧ ttö
chö̧tä̧bo̧tä̧cua̧sä̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
cuahuaruhuä'cotö rö̧ȩnä̧ micuäu
juäi ȩpö̧ rättopäcuotö. 15 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucumä cuä̧do̧tö̧miņä̧
ttö̧ja̧cuo̧mȩcu̧ adiunä cuiḩuä̧cua̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ bö̧o̧ işa̧ kä̧nö̧ adiunä
hua'ö cuiçuä̧cua̧jä̧. 16 Ja̧u̧nu̧
pä̧nä̧ cuahuaruhuä'cotö pocu
ppa̧ttä̧chä̧cuo̧tö̧, pa̧ja̧cuä̧nö̧
huotö tti̧tti̧mö̧'cotö pätti'omenä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ amorreos ttö̧ja̧ jitä
suronä jȩttö̧mä̧ jiņä̧ jo̧mȩ päi'oca'a
chö̧tä̧bo̧ta̧ pä'ömä― pä'inödo Dios
Abramrö.

17 Täcö yo̧ä̧sa̧ päi'a'a yodo
päi'omenä, ocurä isoppa'inä,
tejähuore cuoa'a'inä, de'a isotö
'corupä'i'äjätö ttö̧'quȩtȩnä̧
'cuäopa'a uhuähuina'ado. 18 Ja̧u̧tä̧
mo̧ro̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios chutä iso
päi'önä jȩä̧cuȩ huȩnȩ ji'äu
ku̧niņö̧do Abramrö. Pä'inödo:
―Pij̧ä̧ rȩjȩ ucu

cuahuaruhuä'cotörö chiy̧ä̧cua̧sä̧,
Egipto ajettö kä̧mä̧dö̧, Eufrates
aje rö̧oto jubö päi'önä. 19 Ja̧huä̧jä̧
ceneos ttö̧ja̧ tti̧rȩjä̧'iņä̧, cenezeos
ttö̧ja̧ tti̧rȩjä̧'iņä̧, cadmoneos
ttö̧ja̧ tti̧rȩjä̧'iņä̧, 20 heteos
ttö̧ja̧ tti̧rȩjä̧'iņä̧, ferezeos ttö̧ja̧
tti̧rȩjä̧'iņä̧, refaítas ttö̧ja̧ tti̧rȩjä̧'iņä̧,
21 amorreos ttö̧ja̧ tti̧rȩjä̧'iņä̧,
cananeos ttö̧ja̧ tti̧rȩjä̧'iņä̧,
gergeseos ttö̧ja̧ tti̧rȩjä̧'iņä̧,
jebuseos ttö̧ja̧ tti̧rȩjä̧'iņä̧ ucu
cuahuaruhuä'cotörö chiy̧ä̧cua̧sä̧―
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pä'inödo Dios Abramrö.

Agar kiţti̧ Ismael
uhuäpächinö huȩnȩ

16 1Abram irecua Saraimä
kiţti̧mö̧ toinäjudo.

Kumöhuäyaju Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧
isajuru ku̧nä̧riņä̧judo, Agar pä'ö
micuajuru. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Sarai
pä'inäjudo Abramrö:
―Ucu huo̧jua̧jä̧ Tu̧ru̧hua̧

Jehová chiţti̧rö̧ iyococua
pinäju̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
chumöhuäyajucu kä̧hui.̧ Jahuäjucu
cuiţti̧mö̧rö̧tä chiţti̧mö̧ päi'önä
chu'uttädäcuajusä―.
Abram irecua Sarai päjömä

esetinödo. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Abrammä Canaán rȩjȩnä̧
dieznö a̧'ȩ päi'önä ö̧jo̧mȩnä̧,
Saraimä kumöhuäyaju Egipto
rȩjȩ ttö̧ja̧ isajuru hue'inäjudo
Abram irecua päi'önä. 4Abram
Agarcu jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'inödo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Agar täcö möchaju
juo'ächinäjudo. Agar täcö möchaju
kä̧nö̧, jahuäjumä adiunä huocoju
pä'ä'chinäjudo kuruhuaju Sarairö.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Saraimä pä'inäjudo
Abramrö:
―Ucutä ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧jim̧ä̧, Agar

ttörö suronä kucuocuä'cha pä'ö.
Ttömä yajuru hue'inäjusä ucuru.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ täcö möchaju
kä̧nö̧, ttörö suronä pä'ä'chäju.
Tu̧ru̧hua̧ Diostä u̧huo̧juä̧cua̧ di
jä̧ttö̧ ja̧'hua̧nö̧ suronä jȩpä̧jim̧ä̧,
¿ucucö̧? ¿ttöcö̧?― pä'inäjudo
Sarai.

6 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cu̧, Abram
ädätinödo:

―Jahuäjumä ihueye ucutä
cumöhuäyaju. Ucutä päcu'anö
pä'iju―.
Ja̧'hua̧nö̧ päcua, Saraimä

pä̧içu̧nä̧nö̧ jȩpiņä̧ju̧ Agarrö.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩjä̧cua̧, Agar
tö'ipächinäjudo. 7 Ja̧'hua̧nö̧
tö'ipächäjä'caju ttö̧ja̧ toächome
kö̧jo̧mȩnä̧, Tu̧ru̧hua̧ Jehová
huȩ'ä̧hua̧ ángel ö̧'o̧cui'̧iņä̧cua̧do,
reju ajiya acuäju tö'cö kö̧ja̧'a̧.
Ju̧huȩnȩ reju ajiya acuäju Shur
ötahuiyä mä̧nä̧ pä̧cuä̧dä̧mä̧nä̧
jiņa̧'a̧do. 8Ángel Agarrö pä'inödo:
―Agar, Sarai kumöhuäyaju,

¿tottö cuichä? ¿To cui'̧chä̧?―
päinäcuado.
―Churuhuaju Saraittö

tö'ipächäjusä pä'ö― ädätinäjudo
Agarmä.

9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Jehová
huȩ'ä̧hua̧ ángel Agarrö pä'inödo:
―Pä'äji ta'anö ppa̧'ä̧chi ̧

curuhuaju kö̧jo̧mȩtä̧. Jahuäju
huejömä o'ca juiyönä jȩ'cu̧'a̧ja̧―.

10 Juhua yabo Tu̧ru̧hua̧
Jehová huȩ'ä̧hua̧ ángel
pä'inö:
―Ucu

cuahuaruhuä'cotörö
recuätörö chiy̧ä̧cua̧sä̧,
pa̧ja̧cuo̧mȩ juiyönä

huotörö.
11 Juhua yabo Tu̧ru̧hua̧ Dios
huȩ'ä̧hua̧ ángel pä'inödo:
Täcö möchajujä. Cuiţti̧rö̧

cu̧ju̧nä̧rä̧cua̧ju̧jä̧.
Im̧im̧ä̧ ocuhuäcuajujä

Ismael pä'ö,
Tu̧ru̧hua̧ Dios

ä̧ju̧cuiņa̧'a̧ttö̧ usurä
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cuȩmä̧hua̧'a̧mä̧.
12 Cuiţti̧mä̧ 'cuäopönä
ö̧ra̧huä̧rä̧'chä̧cua̧.
Korotö o'ca toi'önä

tta̧bo̧iy̧a̧ päi'önä ö̧jä̧cua̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotömä

chutä aboiyotö päi'önä
ttö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧.
Ucu cuiţti̧mä̧ ö̧jä̧cua̧

ahuaruhuättömä
otonänö―, pä'inödo
ángel.

13 Tu̧ru̧hua̧ Jehová Agarrö
ucuocua'attö, Agar pä'inäjudo,
―Dios ucutä Toäcuähuä Işa̧jä̧―.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Agar pä'ähuinäjudo:
―Diosrö tochäja'anä'inä, jiņä̧
kä̧ju̧sä̧―. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
reju ajiya acuäju im̧im̧ä̧ ―Dios
'cuäopönä kö̧mä̧ ttörö topö―
pä'ö o'inäjudo. Ju̧huȩnȩ reju ajiya
acuäju Cades ötahuiyäcu'inä,
Bered ötahuiyäcu'inä kä'co päte'ö
jo̧mȩ kiņa̧'a̧do.

15 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Agar kiţti̧rö̧
uhuäbecuinäjudo, Abramcu
kiţti̧rö̧. Abram o'inödo im̧im̧ä̧
Ismael pä'ö. 16Abram ochenta y
seis a̧'ȩ huinödo, Agar Ismaelrö
kuhuäbecuinömä.

Tti̧jȩta̧ 'cui'opö jȩtti̧nö̧ huȩnȩ

17 1Abram noventa y nueve
a̧'ȩ u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧, Tu̧ru̧hua̧

Jehová ij̧ȩcuiņä̧cu̧do Abramrö.
Pä'inödo:
―Ttötäsä Cu̧huä̧nä̧hua̧ Dios

o'ca juiyönä ju̧ru̧hua̧mä̧. Ttörötä
amöcuädö adiu cue'ächi suronä
jȩcu̧'o̧ca̧'a̧. 2 Ttö ucurutä ji'äu
ku̧nu̧sä̧ ucuru iso päi'önä jȩchä̧cuȩ
huȩnȩmä̧. Cuahuaruhuä'cotö
recuätö ttö̧ja̧cu̧nä̧ jȩchä̧cua̧sä̧―

päinäcu.
3Abram ihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧

ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö i'ä rȩjȩ kö̧rä̧chi'̧ö̧
becuächönä ucuotönö jȩpiņö̧do,
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios juhua'a yabocu
ucuocua'anä:

4―Piy̧ȩtä̧ ttö ucuru iso päi'önä
jȩchä̧cuȩ huȩnȩmä̧. Ucutä
recuätö pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧
ttä'o päi'önä cu̧jä̧cua̧jä̧. 5 Jitämä
Abram pä'ö micuocöjä. Jitämä
cuim̧içuä̧cua̧jä̧ Abraham pä'ö,
ucu recuätö pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧ ttä'o päi'önä jȩcha̧'a̧ttö̧.
6Ucu cuahuaruhuä'cotö
recuätö ttö̧ja̧cu̧nä̧ jȩchä̧cua̧sä̧.
Ucu cuahuaruhuä'cotöttö
ötahuiyä jö̧ a̧'u̧cuä̧ rö̧ȩnä̧
ruhuotö ttö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧.
7 Piy̧ȩmä̧ ucuru iso päi'önä
jȩchä̧cuȩ huȩnȩmä̧ beipächocö
huȩnȩ jä̧cua̧'a̧ ucuru'inä,
cuahuaruhuä'cotörö'inä. Ucu
Cu̧huä̧nä̧hua̧ Dios'inä cha'anä,
cuahuaruhuä'cotö'inä Ttö̧ä̧nä̧hua̧
Dios päi'önä chö̧jä̧cua̧sä̧
'cuäopönätä― pä'inödo Diosmä.

8 Juhua'a yabo pä'inödo Dios:
―Ucuru'inä,

cuahuaruhuä'cotörö'inä ucu
kara'attö içhä̧cuä̧hua̧ cu̧jo̧mȩ
rȩjȩ, Canaán rȩjȩ, o'ca juiyönä
chiy̧ä̧cua̧sä̧, ucututä 'cuäopönä
cuiŗȩjä̧tu̧cu̧ päi'önä. Ucu
cuahuaruhuä'cotö'inä Ttu̧ru̧hua̧
Dios päi'önä chö̧jä̧cua̧sä̧―.

9Dios Abrahamrö juhua'a yabo
pä'inödo:
―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucuru

iso päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩ
amöcuädö, ttö huedömä
jȩpö̧ cu̧ja̧cuä̧tu̧cua̧ja̧, ucu'inä,
cuahuaruhuä'cotö'inä
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'cuäopönä. 10 Ttö ucuru'inä,
cuahuaruhuä'cotörö'inä iso
päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩ
jiäcuähuä huȩnȩ päi'önä
jö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucutu
ja̧u̧ huȩnȩ amöcuädö, pa̧'a̧nö̧
jȩcu'ä̧tu̧cua̧ja̧. Ucututtu u̧mä̧tö̧
o'ca toi'önä̧rö̧ tti̧jȩta̧ 'cui'opö
jȩcu̧'ä̧cuo̧tö̧jä̧. 11 Ja̧u̧ 'cuiocuämä
ttö ucuru iso päi'önä jȩchä̧cuȩ
huȩnȩ esetätö pä'ö jiähuäcua'a.
12Ucutu cuiţti̧mö̧ u̧mä̧tö̧rö̧
ttuhuäpächö o'ca'a, ochonö mo̧ro̧
ttu̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧, tti̧jȩta̧ 'cui'opö
jȩpä̧tu̧cuiţö̧. Cumöhuäyotörö
cuojusodenä uhuäpächätörö'inä,
korotö tti̧rȩjä̧ttö̧ pärätänä mitö
cuȩmä̧tu̧cuä̧u̧ru̧'iņä̧ jȩpä̧tu̧cuiţö̧.
Porö kä̧mä̧dö̧ juhua'a yabocu
'cuäopönä jȩpä̧tu̧cui.̧ 13O'ca
toi'önä u̧mä̧tö̧rö̧ cumöhuäyotörö
cuojusodettö uhuäpächätörö'inä,
korotö tti̧rȩjä̧ttö̧ pärätänä mitö
cuȩmä̧tu̧cuä̧u̧ru̧'iņä̧ tti̧jȩta̧
'cui'opö jȩpä̧tu̧cuiţö̧. Ja̧u̧ juäi
'cuiocuämä huo̧juȩcuä̧ päi'önä
jä̧cuȩ ttö ucuturu iso päi'önä
jȩchä̧cuȩ huȩnȩ 'cuäopönä
cuamöcuädätucuäcua'a̧nö̧. 14 Ttö
ucuturu iso päi'önä jȩchä̧cuȩ
huȩnȩ ucuotocömä, ij̧ȩta̧ 'cui'ocu
jȩpo̧cö̧mä̧, rä'epö icuätucuirö.
Ja̧u̧mä̧ ttö huedömä jȩpo̧cö̧―
pä'inödo Dios Abrahamrö.

15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
pä'inödo Abrahamrö:
―Jitämä ucu cuirecua Sarai pä'ö

micuocoju. Porö kä̧mä̧dö̧ juhua'a
yabocu Sara pä'ö kimicuäcuaju.
16Adiu eseunu ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧
yajuru. Yajucu cuiţti̧rö̧ chiy̧ä̧cua̧sä̧.
A̧, yajuru eseunu ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧.
Recuätö pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧

tta̧ju̧ päi'önä kö̧jä̧cua̧ju̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
kahuaruhuä'cotöttö rö̧ȩnä̧
ötahuiyä jö̧ a̧'u̧cuä̧ ruhuotö
ttö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧ jahuäjuttu
isotömä―, pä'inödo Dios
Abrahamrö.

17Abraham ihue'quiyunä
pä̧mä̧dö̧ ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö i'ä rȩjȩ
becuächönä jȩpö̧ ya̧'ä̧huiņö̧do.
Amöcuädinödo: ―¿Cien a̧'ȩ
hua̧'iņä̧ iţti̧rö̧ u̧ju̧nä̧rö̧'a̧nö̧ hua̧
tä̧ji?̧― pä'ö amöcuädinödo.
―¿Sara, noventa a̧'ȩ huaju'inä,
kiţti̧rö̧ ku̧ju̧nä̧rö̧'a̧nö̧ huaju tä̧ji?̧―
pä'ö amöcuädinödo. 18Abraham
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö pä'inödo:
―Chiţti̧ Ismaelrötä adiu

ppä'ädiyittö, ucu cuä'ca jo̧mȩ adiu
ö̧jä̧cua̧'a̧nö̧―.

19 Ja̧hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
ädätinödo:
―Ttömä ucuocusä cuirecua Sara

ucucu kiţti̧rö̧ ku̧huä̧bȩcuä̧cua̧rö̧tä̧.
Ucu ja̧u̧ru̧ o̧cu̧huä̧cua̧jä̧ im̧im̧ä̧
Isaac pä'ö. Ttö ucuru iso
päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩ,
beipächocö huȩnȩmä̧,
ja̧u̧ru̧'iņä̧ jiḑä̧huä̧cua̧sä̧, ja̧u̧
ahuaruhuä'cotörö'inä 'cuäopönä.
20 Ismaelrö jäcuhuepäjimä
ä̧ju̧cuä̧jişä̧. Ja̧u̧ru̧ ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧.
Ja̧u̧ iţti̧mö̧ttö̧ juhua'a yabo
ttirecuächönä jȩchä̧cua̧sä̧. Ismael
iţti̧mö̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧ juiyo
ruhuotörö u̧ju̧nä̧rä̧cua̧. Jȩchä̧cua̧sä̧
ttahuaruhuä'cotö recuätörö
ttu̧ju̧nä̧rö̧nä̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ttö ucuru iso päi'önä jȩchä̧cuȩ
huȩnȩmä̧ Isaacrö jiḑä̧huä̧cua̧sä̧.
Ja̧u̧ru̧ Sara ku̧huä̧bȩcuiy̧ä̧cua̧jä̧ jitä
a̧'ȩnä̧ jitätä juäi isome―.

22 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Abrahamcu
ucuocu cä'ädäji'ca̧, juhuorö
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cä'ecuächinödo. 23 Ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧
Abrahammä iţti̧ Ismaelrö'inä,
umöhuäyotö ojusodettö
uhuäpächinätörö'inä, korotö
tti̧rȩjä̧ttö̧ pärätänä mitö
ȩmiņä̧u̧ru̧'iņä̧ tti̧jȩta̧ 'cui'opö
jȩiņä̧u̧do. O'ca toi'önä u̧mä̧tö̧
ojusodenä ka̧cuä̧tö̧mä̧ ja̧u̧nu̧tä̧
mo̧ro̧ tti̧jȩta̧ 'cui'opö jȩiņä̧u̧do,
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hueäji ta'anö.
24,25Abraham noventa y nueve
a̧'ȩ huinödo. Iţti̧ Ismael trece
a̧'ȩ huinödo, jahuätö ta̧ju̧
tti̧jȩta̧ 'cui'opö jȩtti̧nö̧ mo̧ro̧mä̧.
26 Jiy̧ȩtä̧ mo̧ro̧ Abrahamrö'inä, iţti̧
Ismaelrö'inä tti̧jȩta̧ 'cui'opö
jȩtti̧nä̧u̧do. 27 Jahuätöcu
korotö u̧mä̧tö̧'iņä̧, ojusodettö
uhuäpächinätö'inä, korotö
tti̧rȩjä̧ttö̧ pärätänämitö ȩmiņä̧u̧'iņä̧
tti̧jȩta̧ 'cui'opö Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
hueähuä jȩtti̧nä̧u̧do.

Tu̧ru̧hua̧ Dios Abraham iţti̧
Isaacrö iya päinö huȩnȩ

18 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Tu̧ru̧hua̧
Dios ij̧ȩcuiņö̧do Abrahamrö

Mamre idepiyuttu, oi bäreu
dauhuiyä ka̧cuiņo̧mȩttö̧. Kä̧hua̧
du'a'attö, Abrahammä ojusode
äpate ä'ca pinödo. 2Abram
u cä'epö topinödo u̧mä̧tö̧
huämetucuärö chutä ä'ca jo̧mȩ
ttö̧ja̧cua̧'a̧. Jahuätörö topö, jurunä
ä̧rä̧mi'̧ö̧, äpate ä'cattö jopinödo
jahuätörö toa pä'ö. Ja̧rȩyu̧nu̧
pä'i'ö, i'ä rȩjȩ becuächönä
ucuotönö jȩpiņö̧do. 3 Jahuätörö
pä'inödo:
―Churuhuotö, ttörö

cuesehuätucuttumä, jurunä
'cuäcuopätucua pä'ocösä. 4Ajiya
ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ tti'cächipa hueda

pä'ösä, cu̧jä̧piy̧ä̧ cutöcähuätucua
pä'ö, dau kada'ca jurunätä
'cuä'ächi'ö cu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧nä̧.
5 Ttö ucutu cu̧mö̧huä̧ya̧tu̧cu̧sä̧.
Chojusodenä 'cuäcuopätucua'attö
mä̧cuä̧, cu̧cuȩtu̧cu̧ ttaditopo'a
hue'ösätó, cucuätucua cujuru
cuȩmä̧tu̧cua̧ pä'ö mä̧nä̧
cui'̧chä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧ ä'canä―
pä'inödo Abraham.
Jahuätö pä'inätödo:
―Ye. Päcuhuäjimä jȩpi―̧.
6 Ja̧hua̧nö̧ ja̧'a̧ Abraham

ojusodenä jurunä do'ächi'ö,
pä'inödo irecua Sararö:
―Jurunä ȩmo̧po̧'ä̧ji ̧ veinte kilos

jo̧mȩnä̧ trigo işa̧ppȩ adihuä juäi
işa̧ppȩttö̧ pa̧ cuȩtto̧po̧'a̧ pä'ö―.

7Abraham jopächö 'chiņö̧do
äji pä̧cä̧yö̧ ttö̧ja̧cua̧'a̧cu. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ päcäyä mö̧ä̧ya̧ a̧diḩua̧ttö̧
'chu'huädö iyö, u̧mö̧huä̧ya̧rö̧
hue'inödo, idepä jurunä aditopo'a
pä'ö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ queso'inä,
leche'inä, idepä dahuähua'a'inä
i'cächipö iyinä̧u̧do. Jahuätö dau
kada'ca pä̧nö̧ ttucua'anä, kä̧nö̧
tta̧'ä̧riņö̧do Abrahammä.

9 Ttu̧cuȩ ttucuäji o'ca'a jahuätö
jättepinäcudo:
―¿To kö̧ja̧'a̧ttö̧ cuirecua

Saramä?―
Abraham ädätinödo:
―Pȩnȩtä̧ isode jacuä kä̧ju̧―.
10 Jahuätöttö ya̧tȩ pä'inödo:
―Jitä a̧'ȩnä̧ pä'äji ta'anö

ppa̧dä̧chä̧cua̧sä̧ ucuru do'ächö
ichö. Ja̧u̧nu̧mä̧ täcö ucu cuirecua
Sara kiţti̧rö̧ ku̧ju̧nä̧rä̧cua̧ju̧―.
Saramä Abraham abo ja̧'a̧nä̧,

äpate jacuä kä̧nö̧ ä̧ju̧cuiņä̧ju̧do.
11Abraham'inä, Sara'inä juiyo
böäcuächinätö jiņa̧'a̧do.
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Saramä ihua'inä kö̧rö̧ juiyönä
juo'ächinäju jiņa̧'a̧do. 12 Sara
ja̧u̧ ucuocua'a ä̧ju̧cu̧, ya̧'ä̧u̧
ka̧'cua̧nä̧ amöcuädinäjudo: ―Piy̧ȩ
chesehuächi'önä jö̧mä̧, ¿tta̧'a̧nö̧
chu̧ju̧nä̧rä̧cua̧'a̧ttö̧? Chirecuo'inä,
ttö'inä juiyo töböäcuächina'amä―.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Jehová
Abrahamrö pä'inödo:
―¿Dä̧bö̧ ya̧ja̧hua̧'a̧ttö̧ Saramä?

“Böa isaju cha'attö, chiţti̧rö̧
chu̧ju̧nä̧rö̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧,” pä'ö
¿kamöcuäda'attö esetocoju tä̧ji?̧

14 Ttö jȩchö̧ juiyö'a̧nö̧ jö̧mä̧,
¿imicunänö jö̧'iņä̧ ka̧'a̧ tä̧ji?̧ Jitä
a̧'ȩnä̧ jitätä juäi isome pä'äji ta'anö
ppa̧dä̧chä̧cua̧sä̧ ucuru do'ächö
ichö. Ja̧u̧nu̧mä̧ täcö ucu cuirecua
Sara kiţti̧rö̧ ku̧ju̧nä̧rä̧cua̧ju̧―.

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧, Sara
ye'ecue'inäjudo. Ä̧ppö̧tä̧rö̧
pä'inäjudo:
―Ya̧'ä̧huo̧co̧ju̧ päjäjusä―.
Tu̧ru̧hua̧ Dios ädätinödo:
―Isocö. Ya̧'ä̧huä̧jä̧ju̧jä̧―.

Abraham Tu̧ru̧hua̧ Dioscu
ucuocuinö huȩnȩ Sodoma

ttö̧ja̧rö̧ amöcuädö
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧mä̧tö̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧,

Sodoma ötahuiyära̧'a̧cu̧
topinätödo. Juhua'acu
tti̧'cho̧mȩnä̧, Abraham beometä
jahuätöcu 'chiņö̧do. 17 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
Tu̧ru̧hua̧ Dios amöcuädinödo:
―Abrahamrömä yorö'iso
dä̧'ȩpo̧'ä̧ro̧cö̧sä̧ jȩchä̧cuȩmä̧.
18Abraham ahuaruhuä'cotöttö
recuätö ja̧'a̧ttö̧ ttujuruhuäcuotö.
Ja̧u̧ttu̧ kä̧mä̧dö̧ pij̧ä̧ o'ca toi'önä
ttö̧ja̧rö̧ ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧. 19 Ttömä

ja̧u̧ru̧ ȩmiņö̧sä̧ ja̧u̧ iţti̧mö̧rö̧'iņä̧,
iţti̧mö̧ttö̧ ö̧nä̧mö̧rö̧'iņä̧ huea
pä'ö adiu yoräteunä jȩpö̧ kä̧nö̧
ttesetäcua'anö. Ja̧'hua̧nö̧ adiu
jȩo̧mȩnä̧tä̧ chiya pädinömä
ȩmä̧cua̧―. 20 Tu̧ru̧hua̧ Dios
Abrahamrö pä'inödo:
―Sodoma ttö̧ja̧'iņä̧, Gomorra

ttö̧ja̧'iņä̧ rö̧ȩnä̧ suronä jȩpö̧
ka̧cuä̧tö̧do pä'ö jittähua'a
ä̧ju̧cuä̧jişä̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
mȩyȩu̧ to̧chä̧cua̧sä̧ iso päi'önä
ja̧ pä'ö jittähuäjimä. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧
juiyöttömä, chu̧huo̧juä̧cua̧sä̧―
pä'inödo Tu̧ru̧hua̧ Diosmä.

22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ta̧ju̧ u̧mä̧tö̧
rä'opächö 'chiņä̧tö̧do Sodoma
ötahuiyära̧'a̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Abrahammä Tu̧ru̧hua̧ Dios ä'ca
jo̧mȩ kiņö̧do. 23Abraham Tu̧ru̧hua̧
Diosrö tö'cönänö 'chä̧hui'̧ö̧
pä'inödo:
―¿Ucumä adiu jȩpä̧tö̧rö̧mä̧

suronä jȩpä̧tö̧cu̧tä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧
be'epäjipö cuiçuä̧cua̧jä̧ tä̧ji?̧
24 Cincuentanö jo̧mȩnä̧
adiu jȩpä̧tö̧mä̧ ju̧huȩnȩtä̧
ttö̧jö̧ttö̧mä̧, ¿iso päi'önä
be'epäjipö cuiçuä̧cua̧jä̧? Adiu
jȩpä̧tö̧rö̧ amöcuädömä ¿o'ca
toi'önä ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧
ttö̧jip̧ö̧nä̧ jȩcu̧'iy̧ä̧cua̧jä̧ tä̧ji?̧
25Ucumä ja̧'hua̧nö̧ jȩpo̧cö̧jä̧. Adiu
jȩpätö̧rö̧mä̧ suronä jȩpä̧tö̧cu̧tä̧ jiņä̧
yo̧mȩtȩnä̧mä̧ be'epäjipö icuocöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'o̧mȩnä̧, adiu
jȩpä̧tö̧rö̧'iņä̧, suronä jȩpä̧tö̧rö̧'iņä̧
yoräteunä jȩcu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ucumä
ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧ juiyö'a̧nö̧ hua̧jä̧. O'ca
toi'önä Ttu̧ru̧hua̧ cu'a'attö, ucumä
suronä jȩpä̧tö̧rö̧tä̧ tä̧bo̧cuä̧ işa̧jä̧―
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pä'inödo Abrahammä.
26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios

pä'inödo:
―Cincuentanö huotörötä adiu

jȩpä̧tö̧rö̧ chö̧'o̧cui'̧ö̧ttö̧'iņä̧,
jahuätörö amöcuädö ja̧u̧
ötahuiyämä be'epäjipö icuocö
chä̧cua̧sä̧― pä'inödo Tu̧ru̧hua̧
Diosmä.

27 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Abraham juhua'a
yabo pä'inödo:
―Usurä işa̧ cha'anä'inä,

ttömä Chu̧ru̧hua̧rö̧ yecuäcuähuä
juiyönä ucuocusä. 28Adiu jȩpä̧tö̧
juhua'atä cuarenta y cinconö
ttö̧ja̧ ttö̧ja̧cu̧ttu̧'inä, ¿be'epäjipö
cuiçuä̧cua̧jä̧ tä̧ji,̧ jiņä̧ jim̧ö̧tȩnö̧
huotö ttö̧ja̧ toa'anä'inä?―
jä'epinödo Abrahammä.
Tu̧ru̧hua̧ Dios päinäcudo:
―Cuarenta y cinconö ttö̧ja̧rö̧tä̧

adiu jȩpä̧tö̧rö̧ chö̧'o̧cui'̧ö̧ttö̧mä̧,
be'epäjipö icuocö chä̧cua̧sä̧―
pä'inödo.

29Abraham pä'äji ta'anö
jä'epinödo:
―¿Iso päi'önä adiu jȩpä̧tö̧rö̧

cuarentanö huotörötä
cu̧'o̧cui'̧ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧―
jä'epinödo.
Tu̧ru̧hua̧ Dios päinäcudo:
―Jahuätö cuarentanö ttö̧ja̧rö̧

amöcuädö, be'epäjipö icuocö
chä̧cua̧sä̧― pä'inödo.

30Abraham pä'inödo:
―Jiņä̧ chucuocuomenä,

cu̧ra̧huä̧ri'̧ä̧ttö̧ Chu̧ru̧hua̧.
¿Treintanö huotörötä'inä adiu
jȩpä̧tö̧rö̧ cu̧'o̧cui'̧ä̧cua̧jä̧cö̧?―
jä'epinödo Abrahammä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios

päinäcudo:

―Treintanö huotörötä'inä
chö̧'o̧cui'̧ö̧ttö̧mä̧, be'epäjipö
icuocö chä̧cua̧sä̧― pä'inödo.

31 Pä'äji ta'anö Abraham
pä'inödo:
―Ttömä Chu̧ru̧hua̧rö̧

yecuäcuähuä juiyönä ucuocusä,
¿Veintenö huotörötä'inä
cu̧'o̧cui'̧ö̧ttö̧mä̧diţtö̧?― jä'epinödo
Abrahammä.
Tu̧ru̧hua̧ Dios päinäcudo:
―Jahuätö veintenö

huotörötä'inä amöcuödö
be'epäjipö icuocö chä̧cua̧sä̧―
pä'inödo.

32Abraham pä'inödo:
―Jiņä̧ jitä ya'utenätä

chucuocua'anä, cu̧ra̧huä̧ri'̧ä̧ttö̧,
Chu̧ru̧hua̧. ¿Dieznö huotörötä'inä
cu̧'o̧cui'̧ö̧ttö̧mä̧diţtö̧?― jä'epinödo
Abrahammä.
Tu̧ru̧hua̧ Dios päinäcudo:
―Dieznö huotörötä'inä

chö̧'o̧cui'̧ö̧ttö̧mä̧, jahuätörö
amöcuädö be'epäjipö icuocö
chä̧cua̧sä̧― pä'inödo Tu̧ru̧hua̧mä̧.

33Abrahamcu ucuocu cä'ädö,
U̧ru̧hua̧mä̧ iḩuiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Abrahammä ppa̧'ä̧chiņö̧do chu'inä
ö̧jo̧mȩcu̧.

Sodoma ötahuiyä'inä, Gomorra
ötahuiyä'inä toei'inö huȩnȩ

19 1 Jahuätö ta̧ju̧ ángeles
nip̧ä̧ro̧mȩ Sodoma

ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩhuip̧iņä̧tö̧do.
Lotmä ötahuiyä doächäcuähuate
ä'ca pinödo. Jahuätörö topö,
Lotmä ä̧rä̧mi'̧iņö̧do. Jahuätörö
te'ähuinödo. Ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö, i'ä
rȩjȩ becuächönä jȩpö̧, ucuotönö
esehuinödo. 2 Jahuätörö pä'inödo:
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―Churuhuotö, ucutu
cumö̧huä̧ya̧tu̧cu̧sä̧. Ttö
chojusodenä do'ächätucui.
Juhuorötä cu̧jä̧piy̧ä̧ töcähui'ö'cotö
ä'ächätucui. Yo̧ȩi ̧ pä'ö mo̧ro̧ päi'a'a
porächi'ö, cui'̧chä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧―.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätö

pä'inätödo:
―Isocö. U̧miņä̧tä̧ yodo

tö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧jä̧―.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Lotmä

jahuätörö pä̧içu̧nä̧nö̧
ucuocuomenä, ja̧u̧cu̧ 'chä̧nö̧
ojusodenä do'ächinätödo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Lot ttu̧cuȩ adihuä
juäittö jȩpö̧, pa̧'inä ppö̧ä̧mö̧
juiyönä ȩttö̧ iy̧ä̧u̧ cuinätödo.

4 Jahuätö ángeles ttä'a
pä'ö ttö̧'ä̧mä̧dä̧cua̧'a̧ ä'canä,
Sodoma ötahuiyä ttö̧ja̧ u̧mä̧tö̧,
möäyotö'inä, böäcuächätö'inä o'ca
toi'önä Sodoma ötahuiyära̧'a̧ ichö,
Lot ojusode soböcuächönä
ca̧ca̧cuiņä̧tö̧do. 5 Lotrö
huopinätödo:
―¿To jä̧ttö̧ u̧mä̧tö̧ ta̧ju̧

piy̧ȩ nip̧ä̧ro̧mȩ cuojusodenä
dodepäjätömä? Rä'epö icu
i'cächitö, nä̧tö̧rö̧ jȩttö̧'a̧nö̧ u̧mä̧tö̧
u̧mä̧tö̧cu̧ jȩta̧tö̧ pä'ö―.

6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Lot äpatenä
rä'opö, abo ja̧'a̧cu̧ mö̧'ȩpiņö̧do.
7 Pä'inödo:
―Ja̧'hua̧nö̧ suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'

chahuaruhuä. 8Ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧
Chiţti̧mö̧ nä̧tö̧ ta̧ju̧ru̧ yorö'iso
uborö jerupätörö ku̧nä̧rö̧sä̧.
Jahuätörötä ucuturu hueda pä'ö
jä'epätucuittö, jahuätörö ucuturu
pä̧huä̧ rö̧jö̧mä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pitö u̧mä̧tö̧rö̧mä̧
suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧tö̧, chojusodenä
dottächäja'attö―.

9 Jahuätö pä'inätödo:
―Pporächi'ö kä̧hui ̧ kara'anä―.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inätödo:
―Ucu kara'attö ichäcuähuamä

ujutu ti̧rȩjä̧nä̧ huecu juiyö'anö
ja̧'a̧. Jahuätörö suronä jȩta̧ pä'ö
tamöcuädäjittö'inä abonänö
suronä jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧ ucurumä―,
huopinätödo Lotrö.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧,

äpate'inä 'co̧ä̧chi'̧ö̧nä̧ jȩpö̧,
äpate isodä'inä döäu'a̧nö̧
päi'önä Lotcu ki'ocuinätödo.
10 Jahuätö u̧mä̧tö̧ Lot ojusodenä
do'ächäjätömä ttu̧mö̧ u̧miçu̧
rä'epö Lotrö 'chu'huädö
do'ädächinätödo jacuojucu.
Äpatetä mö̧'ȩpo̧'iņä̧tö̧do.
11Mö̧'ȩpä̧jä̧tö̧'cotö, äpate u̧miņä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧ möäyotörö'inä,
böäcuächätörö'inä ttä̧to̧cä̧chi'̧ö̧nä̧
jȩpiņä̧tö̧do, äpate'inä ttö̧'o̧cui'̧ö̧
juiyönä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
do'ächäjätömä Lotrö jä'epinätödo:
―¿Titö pö̧nä̧ cuahuaruhuärö

cu̧ju̧nä̧rä̧ piy̧ȩ ötahuiyänämä?
Cu̧jo̧riŗö̧'iņä̧, cuiţti̧mö̧rö̧'iņä̧
o'ca toi'önä cu̧ju̧nä̧rä̧u̧ru̧mä̧,
rä'epö icuitö ötahuiyättömä.
13Ujutumä ötahuiyä be'epäjipö
ticua pä'ö ichäjätöjä. Rö̧ȩnä̧
suronä jȩpö̧ ka̧cuä̧tö̧do pä'ö
jittäu huȩnȩ Tu̧ru̧hua̧ Dios ä'ca
jo̧mȩttö̧ tä̧ju̧cua̧'a̧ttö̧, Tu̧ru̧hua̧ Dios
huȩä̧jä̧u̧jä̧ ötahuiyä be'epäjipö
ticua pä'ö―.

14 Lot ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cu̧ rä'opächö
ö̧jo̧rim̧ö̧rö̧, iţti̧mö̧rö̧ ttö̧ja̧
pä'ätörömä ucuocu 'chiņö̧do.
Pä'inödo:
―Ä̧rä̧mi'̧ö̧ rä'opächätucui porö

ötahuiyättömä. Tu̧ru̧hua̧ Dios
be'epäjipö icudo piy̧ȩ ötahuiyä―.
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Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ a̧mo̧nä̧
ya̧'ä̧huä̧'chö̧ jiähua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jiņä̧u̧do. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ yo̧ȩi ̧ pä'ö
mo̧ro̧ päi'a'a ángeles huotömä
Lotrö pä̧içu̧nä̧nö̧ pä'inätödo:
―Jurunänö ä̧rä̧mi'̧ö̧ cuiţti̧mö̧

tta̧ju̧ru̧'iņä̧, cuiţti̧mö̧rö̧'iņä̧ pȩnȩ
ka̧cuä̧tö̧rö̧ ȩmo̧po̧'ö̧ rä'opächi, ucu
tocue'ö juiyäcua'anö, ötahuiyä
be'epäjipö ticuomenä―.

16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Lot jiņä̧
a̧'u̧cua̧'a̧ huiŗä̧cuip̧iņö̧do.
U̧mä̧tö̧mä̧ Lot u̧mö̧ttö̧'iņä̧,
iţti̧mö̧ tta̧ju̧ ku̧mö̧ttö̧'iņä̧, iţti̧mö̧
nä̧tö̧ ta̧ju̧ ttu̧mö̧ttö̧'iņä̧ 'chu'ädi'ö,
ttȩmip̧iņä̧u̧do. Ötahuiyättö oto
ttu̧ju̧niņä̧u̧do. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpiņä̧tö̧do
u̧mä̧tö̧, Tu̧ru̧hua̧ Dios Lotrö re
rö̧jö̧nä̧ toa'attö. 17 Jahuätörö
ȩmip̧ä̧jä̧tö̧'cotö, ya̧tȩ Lotrö
pä'inödo:
―Jopö tö'ipächi'i cu̧jip̧a̧ pä'ö.

Cuo'ca'acumä kärächi'ö tocu'oca'a.
De'a pä̧mä̧ra'acumä cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧'. Inähuära̧'a̧cu̧tä̧
tö'ipächi'i, tocue'ö juiyäcua'anö―.

18 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cu̧ Lot päinä̧u̧do:
―Isocö churuhuotö. 19Ucutu

yorö'iso ttö cu̧mö̧huä̧ya̧rö̧ re
rö̧jö̧nä̧ topö, chö̧jip̧a̧ pä'ö adiu
jȩpä̧jä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
inähuära̧'a̧mä̧ tödipächö juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧, ttörö surojö 'cuäopomenä,
'corupädi'a'acu. 20 Topätucui.
Yȩnȩ ötahuiyä ji'̧quiçha̧jo̧mȩ
tö'cö ka̧'a̧ ttö tödipächa pä'ö.
Ja̧u̧ ötahuiyära̧'a̧tä̧ tödipächi'a
hue'opo'ö icuätucuittö. Ja̧u̧mä̧
juiyo ji'̧quiçha̧jö̧ ötahuiyä. Ju̧huȩnȩ
kä̧nö̧ chö̧jip̧ä̧cua̧sä̧― pä'inödo
Lotmä.

21 Jahuätö ta̧ju̧ttö̧ ya̧tȩ
ädätinäcudo:
―Ye jäcuhue'ömä jȩpö̧sä̧.

Ju̧huȩnȩ ötahuiyä päcumä
be'epäjipö icuocö chä̧cua̧sä̧.
22 Jurunä jopächi'i juhua'acutä.
Ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ jȩpo̧cö̧sä̧ yotä
cuiŗȩbȩhui'̧o̧mȩ jubö päi'önä―.
Ja̧u̧ ötahuiyä ji'̧quiçha̧jo̧mȩ

im̧im̧ä̧
micuina'ado Zoar pä'ö.
23 Kä̧hua̧ täcö cäecuächi'a'a,

Lotmä rȩbȩhuip̧iņö̧do Zoar
ötahuiyära̧'a̧. 24 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
Tu̧ru̧hua̧ Dios mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
Sodomanä'inä, Gomorranä'inä
ocurä mo̧ö̧nä̧ hue'inödo.
25 Ja̧'hua̧nö̧ pämäroppä ötahuiyä
o'ca juiyönä be'epäjipö icuinödo.
Ttö̧ja̧ ju̧huȩnȩ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧,
juhuorötä rȩjȩttö̧ bahuinö'inä
be'epäjipö icuinödo Tu̧ru̧hua̧
Diosmä. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Lot
irecua, chutä o'ca'anä ichäjumä,
kärächi'ö topinäjudo ko'ca'acu.
Ja̧'hua̧nö̧ tojomenä, 'cäruäbö
isä'catä päi'inäjudo.

27Mo̧ro̧ juomenä Abraham
porächi'ö 'chiņö̧do Tu̧ru̧hua̧
Dios ij̧ȩcuä̧jä̧jo̧mȩ. 28 Sodoma
ötahuiyära̧'a̧cu̧, Gomorra
ötahuiyära̧'a̧cu̧, pämäroppära'acu
toomenä, ocurä isoppa rȩjȩttö̧
'chahuäda'atä topinödo, ocurä
rö̧arättö cuo'ö 'chahuäda'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧
'cuäopina'ado, Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios pämäroppä ötahuiyä
be'epäjipö icuomenä. Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios Abrahamrö̧tä̧ amöcuädö,
be'epäjipö icuomettömä Lotrötä
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rä'epö icuinödo, Lot ö̧jä̧'ij̧o̧mȩ
ötahuiyä be'epäjipö icuomenä.

Isaac uhuäpächinö huȩnȩ

21 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Sararö päinö
ta'anö ppä'ädö jȩpiņö̧do

Tu̧ru̧hua̧ Diosmä. 2 Saramä
täcö möchaju juo'ächinäjudo.
Abrahammä bö̧o̧ işa̧ ja̧'a̧nä̧, iţti̧rö̧
kuhuäbecuiniyäcudo, Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios päinö pä̧nä̧tä̧. 3Abraham
iţti̧ Sara kuhuäbecuäjäcuru
o'inödo im̧im̧ä̧ Isaac pä'ö. 4 Isaac
uhuäpächäja'attömä ochonö mo̧ro̧
päi'omenä, Abraham iţti̧rö̧ ij̧ȩta̧
'cui'opö jȩpiņö̧do, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
hueinö ta'anö. 5Abraham cien a̧'ȩ
huinödo, iţti̧ Isaac uhuäpächinömä.
6 Sara pä'inäjudo:
―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä ttö eseu

ya̧dä̧hua̧ pä'ö jȩiņä̧cua̧sä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä
ä̧ju̧cuä̧tö̧mä̧ ttöcu ya̧'ä̧u̧
ttesehuäcuotö. 7 ¿Di jä̧ttö̧
Abrahamrö pä'ajimä, Saramä
kiţti̧rö̧ kuhuäbecuäcuaju
pä'ö? Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö
chiţti̧ jä'o bö̧o̧ işa̧ ja̧'a̧nä̧, iţti̧rö̧
chuhuäbecuäjiyäcu― pä'inäjudo.

Agar, kiţti̧ Ismaelcu Abraham
ojusodettö ya'opö tticuinö huȩnȩ
8 Isaac böo juomenä, ahuatemä

täcö ahuocö pinödo. Ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧
Abraham rö̧ȩnä̧ pä'cäri jȩpiņö̧do.
9 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Ejipto rȩjȩ ttö̧ja̧
isaju Agar Abrahamcu kiţti̧mä̧,
Isaacrö ya̧huä̧huȩ'a̧'a̧ topinäjudo
Saramä. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Saramä
Abrahamrö pä'inäjudo:
―Ya'opö icuiju cumöhuäyajuru

kiţti̧cu̧. Cumöhuäyaju kiţti̧mä̧ ttö
chiţti̧ Isaaccu yoräteunämä ȩmo̧cö̧

jä̧cua̧ ucu cuiäre'cottömä―.
11 Ja̧'hua̧nö̧ päja'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧,

Abraham a̧'cua̧ tta̧'ȩcuiņö̧do,
Ismael'inä chutä iţti̧ ja̧'a̧ttö̧.
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
Abrahamrö pä'inödo: ―Cua̧'cua̧
tta̧cuȩcuä̧' cumöhuäyajuru'inä,
cumöhuäyaju kiţti̧rö̧'iņä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Sara päjömä
eseti. Isaacttö isotötä jitötä
cua̧mo̧nä̧ cuahuaruhuä päi'önä
ttuhuäpächäcuotö. 13 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cumöhuäyaju kiţti̧ttö̧'iņä̧
jȩchä̧cua̧sä̧ recuätö ttö̧ja̧rö̧,
ja̧u̧'iņä̧ ucu cuiţti̧ ja̧'a̧ttö̧―.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Abrahamrö
ka̧cuä̧mö̧ toinö huȩnȩ

22 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
Abrahamrö ka̧cuä̧mö̧ topö

päinäcudo:
―¡Abraham!―
Abraham ädätinödo:
―Pȩnȩtä̧ kö̧sä̧―.
2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios

päinäcudo:
―Chu ä̧cua̧ cuiţti̧ ucu

repecuhuäcu Isaacrö o'ipi Moriah
rȩjȩra̧'a̧. Ttö jidähuäcuähuä
inähuättö cuiţti̧rö̧ ku icu
cuiyattöja―.

3 Pä'ötä mo̧ro̧ päi'a'a Abraham
porächi'ö, äji burro abonä
huänähuäcä cä'epö huȩnö̧
nö'quinödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mi'inä
bä'opo'inödo iţti̧rö̧ ku icu
iy̧ä̧cuȩ. Rä'opinödo Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios hueäjomȩcu̧ i'̧cha̧ pä'ö.
Chutäcu o'ipinödo umöhuäyotö
möäyotö ta̧ju̧ru̧'iņä̧, iţti̧ Isaacrö'inä.
4 Räopäja'attömä huäbodäcuä
mo̧ro̧ päi'omenä, Abraham jiņä̧
otonänö kä̧nö̧ topinödo Tö̧ä̧nä̧hua̧
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Dios hueäjome. 5 Ja̧'hua̧nö̧ topö
umöhuäyotörö pä'inödo.
―Pȩnȩtä̧ ki'̧ä̧tu̧cui ̧ burrocu.

Ttömä yȩnȩ
jubö 'chö̧sä̧ chiţti̧cu̧. Ja̧u̧nu̧

o'ca'a Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö
ucuotönö tamöcuädö o'ca'a
ppa̧tä̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧ ucutu
cu̧ja̧cuä̧tu̧cuo̧mȩcu̧―.

6Abraham ku icu iyähuä jȩä̧cuȩ
mica, iţti̧ Isaac u'upi'canä cä'epö
uhuenäcu ȩpiņö̧do. Chutämä
u̧mö̧nä̧ ȩpiņö̧do ocu'quȩ'iņä̧,
nahuodä'inä. Jahuätö ta̧ju̧tä̧ jiņä̧
yo̧mȩtȩ 'chiņä̧tö̧do.

7 Ja̧'hua̧nö̧ 'chä̧nö̧ kä̧nö̧ Isaac jä'o
Abrahamrö pä'inödo:
―Chä'o―.
Abraham ädätinödo:
―Pȩnȩtä̧ kö̧sä̧, chiţti̧―.
Isaac pä'inödo:
―Ocu'quȩ'iņä̧, mica'inä

ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
¿tȩnȩ jä̧ttö̧ oveja iţti̧ ku icu iyähuä
jȩcu̧'ä̧cua̧mä̧?―

8Abraham ädätinödo:
―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ppä̧dä̧cua̧

ovejarö ku icu iyähuä päi'önä ku
chicua pä'ö, chiţti̧―.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ tajucuäyotö jiņä̧

yo̧mȩtȩ 'chiņä̧tö̧do. 9 Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios jiähuäjome rȩbȩhuip̧ö̧,
Abraham ku icu iyähuome
aditinödo. Ku icu iyähuome
huäme mica rötinödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
iţti̧ Isaacrö nö'cö huȩniņö̧do
mica huäme. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
u̧mö̧nä̧ nahuodä'inä ȩmo̧po̧'iņö̧do,
iţti̧rö̧ ta'ö icua pä'ö. 11 Ja̧'hua̧nö̧
jȩiy̧ä̧cu̧ Tu̧ru̧hua̧ Jehová huȩ'ä̧hua̧
ángel mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ huoinäcudo.
Pä'inödo:
―Abraham, Abraham―.

Abraham ädätinödo:
―Pȩnȩtä̧ kö̧sä̧―.
12Angelmä pä'inödo:
―Cu̧mö̧mä̧ cäcuepä' cuiţti̧rö̧

suronä jȩcu̧'a̧ pä'ömä. Jitämä täcö
huo̧jua̧sä̧ ucumä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö
ucuotönö yȩ'ȩcua̧jä̧ pä'ö. Yorö'iso
ucumä cuiţti̧ chu ä̧cua̧rö̧'iņä̧ repe'ö
dä̧'ä̧pȩ'ä̧rö̧ hua'adö ku̧no̧cö̧jä̧―.

13Abraham abo ja̧'a̧cu̧ u
cä'epö topinödo. Ovejarö daunä
ä̧ja̧sä̧na̧ttö̧ äcuächi'äji'ca̧ ö̧ja̧'a̧
topinödo. 'Chä̧hui'̧ö̧, ovejarö
'chu'ädäji'ca̧, ku icuinödo, iţti̧rö̧
jȩa̧ päjimä pä̧ro̧cua̧ ovejarötä.
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ju̧huȩnȩ
jiņo̧mȩmä̧ o'inödo ―Tu̧ru̧hua̧
Jehová ppädäcuome― pä'ö.
Jitä'inä pä'ätö ―Tu̧ru̧hua̧ Jehová
öäre inähuättö ppä̧dä̧cua̧― pä'ö.

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧
Dios huȩ'ä̧hua̧ ángel pä'äji
ta'anö mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ Abrahamrö
huopinödo. 16,17 Pä'inödo:
―Ttötä iso päi'önä pä'ösä,

ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧ja̧'a̧ttö̧, ucu cuiţti̧rö̧,
chu ä̧cua̧ cuiţti̧rö̧ dä̧'ä̧pȩ'ä̧rö̧
hua'adö cu̧ju̧no̧ca̧'a̧ttö̧ iso
päi'önä ttötä juiyo adiunä
ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧ ucuru. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cuahuaruhuä'cotörö recuätörö
chiy̧ä̧cua̧jä̧. Siŗi'̧cö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧
rö̧jä̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ttirecuächäcuotö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rȩba̧ aje jacuoto
rö̧ȩnä̧ pa̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö
cuahuaruhuä'cotörö recuätörö
chiy̧ä̧cua̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cuahuaruhuä'cotömä ttaboiyotörö
rohuäu ttujuruhuäcuotö. 18Ucu
huedäji ta'anö jȩcu̧'ä̧ja̧'a̧ttö̧, o'ca
toi'önä ttö̧ja̧rö̧ ppädädäcuotö ucu
cuahuaruhuä'cotöttö― pä'inödo
angelmä.
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19 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Abraham
ppa̧'ä̧chiņö̧do umöhuäyotö
ttö̧jip̧ä̧jo̧mȩcu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jiņä̧
yo̧mȩtȩ ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧do Beerseba
pä'ö micuomecu. Abraham
ju̧huȩnȩtä̧ kiņö̧do.

Sara 'corupäji'inö huȩnȩ

23 1 Saramä ciento veintisiete
a̧'ȩ huaju 'corupä'i'inäjudo.

2Quiriat‐arba ötahuiyänä,
koro im̧im̧ä̧ Hebrón ötahuiyä
Canaán rȩjȩttö̧ 'corupä'i'inäjudo.
Abrahammä a̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧
ajuähuinödo, irecua Saramiņä̧
'corupäji'äjiyäcu.

17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Abrahammä iŗȩjä̧
ji'̧quiçha̧jä̧jä̧ Efrón pä'ö miçua̧ttö̧
pärätä mitö ȩmiņö̧do. Ja̧huä̧jä̧ rȩjȩ
Macpela pä'ö micuome Mamre
pä̧tȩcuä̧nö̧ kiņä̧jä̧. Idorä'inä,
dauhuiyä'inä iyinödo Abrahamrö.
18Hititas ttö̧ja̧'iņä̧ o'ca toi'önä
ötahuiyä u̧miņä̧ tto̧ȩcuo̧ca̧ äpatenä
do'ächätö'inä ttu̧huo̧ju̧nä̧ ȩmiņö̧do
Abrahammä.

19 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Abrahammä
irecua Saramiņä̧ ko'co jähuä
idoränä rötinödo. Juhuorä
Macpelanä Mamre pä̧tȩcuä̧nö̧
Canaán rȩjȩnä̧ rinorädo. Mamre
koro im̧im̧ä̧ Hebrón pä'ö
micuinome. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ja̧huä̧jä̧ ji'̧quiçha̧jä̧jä̧'iņä̧ idorä'inä
hititas ttö̧ja̧mä̧ Abrahamrö
iyinätödo 'corupä'i'ätörö
rötähuorä päi'önä.

Isaac irecua
Rebecarö ȩmiņö̧ huȩnȩ

24 67 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Abraham
iţti̧ Isaac ja̧ju̧ Saramiņä̧

kojusodera'acu Rebecarö
o'ipinödo jahuäjucutä ö̧ja̧ pä'ö.
Isaac repe'inödo Rebecarö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧ju̧ Saramiņä̧
'corupäji'inö o'ca'a, Rebeca
ja̧u̧ru̧ ppäjäda'attö Isaac a̧'cua̧
adihuächi'inäcudo täcö.

Abraham 'corupäi'inö huȩnȩ

25 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Abraham
karajuru Cetura pä'ö

micuajuru ȩmiņö̧do.
5 Recuo a̧'ȩ o'ca'a Abrahammä

o'ca juiyönä u̧ju̧nä̧rö̧mä̧ iţti̧
Isaacrö hue'ipinödo. 6 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ iţti̧mö̧rö̧, Ceturacu iţti̧mö̧rö̧
koro juäi iyö, iţti̧ Isaacttö oto
hueinä̧u̧do, Kä̧hua̧ räopa'acu
tti̧'cha̧ pä'ö ja̧huä̧jä̧ra̧'a̧ ttö̧ja̧cua̧
pä'ö.

7Abraham o'ca juiyönä ö̧jiņö̧mä̧
ciento setenta y cinco a̧'ȩ
ku̧nä̧riņö̧do. 8 A̧'cua̧ ko̧mȩnä̧
böäcuächötä 'corupä'i'inödo.
9 'Corupäi'äji o'ca'a iţti̧mö̧
Isaac'inä, Ismael'inä ttä'omiņä̧ o'co
jähuä Macpela idoränä rötinätödo.
Ja̧huä̧jä̧ Mamre pä̧tȩcuä̧nö̧
kiņä̧jä̧, hititas ttö̧ja̧ işa̧ Zohar iţti̧
Efrónttö ȩmiņä̧jä̧nä̧. 10 Ja̧huä̧jä̧
Abrahamminä hititas ttö̧ja̧ttö̧
pärätänä mitö ȩmiņä̧jä̧nä̧ Abraham
minärö'inä, irecua Saramiņä̧rö̧'iņä̧
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rötinätödo. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Abraham 'corupäi'inö o'ca'a, iţti̧
Isaacrö ppä'ädinödo Diosmä.
Isaacmä reju ajiya acuäju ppeye
kiņö̧do. Jahuäju rejumä ―Dios
'cuäopönä kö̧mä̧ ttörö topö― pä'ö
micuinäjudo.

Esaú'inä, Jacobo'inä
ttuhuäpächinö huȩnȩ

20 Isaacmä cuarenta a̧'ȩ hua̧
pinödo Rebecarö irecua päi'önä
ȩmiņö̧mä̧. Rebecamä Betuel
ittiju, Labán öjähuaju pinäjudo.
Jahuätömä arameos ttö̧ja̧
pinätödo. Padan‐aram rȩjȩnä̧
ka̧cuiņä̧tö̧do. 21 Rebecamä kiţti̧mö̧
recuo to'inäjudo. Isaacmä Tu̧ru̧hua̧
Diosrö jä'epö ucuocuinödo
Rebecarö. Isaac jäepäjimä
ädätinödo Tu̧ru̧hua̧ Dios. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Rebeca täcö möchaju
päi'inäjudo. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ kiţti̧mö̧
ta̧ju̧ ja̧cuä̧ba̧ttö̧ cäyucue'inätödo.
Rebeca pä'inäjudo:
―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, ¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö

jä̧cua̧sä̧ttö̧ pa̧'a̧nö̧mä̧?
Ja̧'hua̧nö̧ jä̧cua̧ amöcuädö,

Tu̧ru̧hua̧ Diosrö jä'epö 'chiņä̧ju̧do.
23 Tu̧ru̧hua̧ Dios päinäcuado:
Ja̧cuä̧ba̧nä̧ ta̧ju̧ huotö ja̧'a̧ttö̧
jä̧cua̧jä̧.
Jiņä̧ isocu kada'cattömä jahuätö
isotö päi'önä ttö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧rö̧
ta̧ju̧ huotörö cuhuäbecuäcuajujä.
Yotötemä korotöttö'inä abonänö
ttujuruhuäcuotö.
Ä'canä ru̧hua̧ttö̧ isotömä

ö̧jä̧hua̧ttö̧
isotö huettötä jȩttä̧cuo̧tö̧―.
pä'inödo Tu̧ru̧hua̧ Diosmä.
24 Rebeca täcö

kuhuäbecuomenä, u̧mä̧tö̧

ta̧ju̧ru̧ uhuäbecuinäjudo.
25Ä'canä ru̧hua̧mä̧ ij̧ȩta̧
adiu tu'inödo. Uhuo'chemä
jä̧ttä̧pä̧ya̧tä̧ ku̧nä̧riņö̧do.
Ja̧u̧mä̧ Esaú pä'ö ottinäcudo.
26 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a uhuäpächi'ömä
uböo utturuhuä'canä u̧mö̧nä̧
'chu̧huä̧rä̧nö̧ uhuäpächi'inödo.
Ja̧u̧mä̧ ottinäcudo Jacob pä'ö.
Rebeca Isaacttö kiţti̧mö̧rö̧
kuhuäbecuinömä, Isaac sesenta
a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do.

Esaúmä ä'canä ru̧hua̧ ȩmö̧'a̧nö̧
jiņö̧mä̧ hueipinö huȩnȩ

27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Isaac iţti̧mö̧
böo juo'inätödo. Esaúmä de'atä
cueächa pä̧huä̧ rö̧jiņä̧cu̧do,
po̧cuä̧ru̧hua̧ ja̧'a̧ttö̧. Jacobmä
oju odehuiyänätä a̧'cua̧ pö̧nö̧
aditö kiņö̧do. 28 Isaacmä de'a
ru̧hua̧ idepä ucua päa'attö, iţti̧
Esaúru repe'inödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Rebecamä Jacobrö repe'inäjudo.

29 Koronö mo̧ro̧ Jacob jȩru̧huä̧
da'inödo. Uböo Esaúmä de'attö
ichomenä, juiyo ucua ppäi
rö̧jä̧chi'̧iņä̧cu̧do. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Esaúmä Jacobrö pä'inödo:
―Chucua iyittö ja̧u̧

tuhuo jȩru̧huä̧ttö̧. Ppäittö
juiyupächi'ösä―.
(Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Esaú koro

im̧im̧ä̧ Edom pä'ö micuinödo.)
31 Jacob ädätinödo:
―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ ä'canä ru̧hua̧

chö̧jö̧nä̧ hue'ipittö, ä'canä ru̧hua̧
ȩmä̧cuȩmä̧ ttötä chȩmä̧cua̧'a̧nö̧
micuä päi'önä―.

32 Esaú pä'inödo:
―Ttömä täcö 'corupädi'ö'a̧nö̧

päi'äcusä. Jitämä ttörö
micuähuoca'a ä'canä ru̧hua̧
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ȩmä̧cuȩ chȩma̧ pä'ö―.
33 Jacob pä'inödo:
―Iso päi'önä huecuhuipö'a̧nö̧

jö̧ttö̧mä̧, “A̧' hue'ipösä pä'ittö”―
päinäcudo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Esaúmä ä'canä

ru̧hua̧ ȩmä̧cuȩmä̧ Jacobrötä
hue'ipinödo. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Jacobmä Esaúru ucua pä'ö iyinödo
pa̧'iņä̧, jȩru̧huä̧'iņä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
cuä̧nö̧'iņä̧ cuäji'ca̧, au'inä ahuäji'ca̧
ä̧rä̧mi'̧ö̧ iḩuiņö̧do. Ja̧'hua̧nö̧
jȩa̧'a̧ttö̧ ä'canä ru̧hua̧ ȩmä̧cuȩ ȩma̧
pä'ömä micuähuocö pinödo.

Jacob Esaúttö töipächinö huȩnȩ

27 41 Isaacmä adihuä juäi Esaúru
ucuocu'anö ja̧'a̧nä̧, Jacobrötä

ucuocuinödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Esaúmä ami surächi'inäcudo
ö̧jä̧hua̧ Jacobrö. Chutä a̧mo̧nä̧
amöcuädäcuähuinödo. Pä'inödo:
―hä'omä 'corujuoächä̧cuȩ
mo̧ro̧mä̧ täcö tö'cö ja̧'a̧. 'Corupäi'ö
o'ca'a chö̧jä̧hua̧ Jacobrö cuä'ö
chiçuä̧cua̧sä̧― pä'inödo.

42 Rebecamä kiţti̧ ä'canä
ru̧hua̧ Esaú amöcuädö jittähua'a
kä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, kiţti̧ röji ru̧hua̧
Jacobrö huopo'ö hue'ö
kicuinäcudo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
päjinäcudo:
―Ä̧ju̧cui.̧ Cuböo Esaúmä

churutä suronä jȩcu̧'iņö̧ micuämä
pärocua'attö ucuru cuä'ö icua
päcujädo. 43 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttö
huedömä jȩpi,̧ chiţti̧. Chuböo
Labán Harán ötahuiyära̧'a̧ kö̧cu̧
cu̧ja̧ pä'ö, ä̧rä̧mi'̧ö̧ tö'ipächi.
44 Ja̧u̧cu̧tä̧ cu̧jä̧cua̧'a̧nö̧, cuböo
ami surumä 'cuäopächome jubö
päi'önä― päjinäcudo.

Jacob u'cuoticuinö huȩnȩ

28 10 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jacob
Beersebattö rä'opö,

Harán ätahuiyära̧'a̧cu̧ 'chiņö̧do.
11 Korome rȩbȩhuip̧iņö̧do ya'ute
yodo ä'a pä'ö, kä̧hua̧mä̧ täcö
mo̧ä̧cha̧'a̧ttö̧. Ido'qui yo'quite
ȩmö̧, u dea'a jo̧mȩ rötö,
ä'i'inödo ju̧huȩnȩtä̧ pä̧nö̧.
12Ä'ö 'cuo̧ti̧cuiņö̧do. U̧'cuo̧ti̧nä̧mä̧
topinödo 'chahuächäcuähuä̧cä̧
rȩjȩttö̧ todehua'anä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧
päi'önä todehuäcä. Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios hue'ähuotö ángeles
'cha'ächö'inä 'cha'ächinätödo.
Mȩyȩu̧'iņä̧ mȩyȩhuiņä̧tö̧do
ju̧huä̧cä̧ 'chahuächäcuähuä̧cä̧nä̧.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧
Dios 'chahuächäcuähuä̧cä̧
yotä kada'ca kä̧nö̧ pä'inödo:
―Ttömä ucu Cu̧ru̧hua̧sä̧.
Ucu cuä̧do̧ Abraham'inä,
Isaac'inä Ttö̧ä̧nä̧hua̧sä̧. Pij̧ä̧ ucu
cu̧'ä̧jä̧mä̧ chiy̧ä̧cua̧sä̧ ucuru'inä,
cuahuaruhuä'cotörö'inä. 14Ucu
cuahuaruhuä'cotömä rȩjȩ işa̧ppȩ
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ttirecuächäcuotö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ucutumä
cuipperecuächäcuotöjä Kä̧hua̧
mo̧ä̧cha̧'a̧cu̧, Kä̧hua̧ räopa'acu'inä,
Kä̧hua̧ u̧huo̧jua̧'a̧cu̧'iņä̧, Kä̧hua̧
ieruhua'acu'inä. Ucunä'inä,
cuahuaruhuä'cotönä'inä
ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧rö̧ o'ca
toi'önä. 15 Ttömä ucutäcu kö̧sä̧.
Tta̧dä̧rä̧cua̧jä̧ cuecuhuächö o̧du̧nä̧.
Pä'äji ta'anö chi'̧cä̧chä̧cua̧jä̧ pij̧ä̧
rȩjȩra̧'a̧. Jaropi'ocösä ucuru, ttö
pädäjimä jȩcho̧mȩ jubö päi'önä―.

16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jacob
'cuo̧ti̧cuä̧ji'̧ca̧ porächi'ö
pä'inödo: ―Iso päi'önä
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Tu̧ru̧hua̧ Diosmä pȩnȩtä̧ kö̧
pä'ömä. Ttömä jerupäjisä―.
17 Jacob juiyo ye'ecue'inödo.
Pä'inödo: ―Pȩnȩmä̧ juiyo
ucuotäcuähuäcuome jä̧cuo̧mȩ.
Pȩnȩmä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
ojusode. Pȩnȩmä̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧
doächäcuähuate―.

18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jacob yo̧ȩi ̧
pä'ö mo̧ro̧ päi'a'a porächi'ö,
ido'qui u dea'a ötäjo'qui ärädö
ku̧niņö̧do. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö
ucuotönö juhuo'qui huäme a̧dȩ
isoya da'epinödo. 19 Pä'äjimä
ötahuiyä ju̧huȩnȩ huejina'ado. Ja̧u̧
ötahuiyämä Luz pä'ö micuinödo.
Ja̧'hua̧nö̧ micuinömä pärou icu
o'inödo Jacobmä Betel pä'ö.

20,21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jacobmä
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö iy̧ä̧cuȩ
pä'ö ku̧niņö̧do: ―Dios ttöcu
ö̧jö̧ttö̧mä̧, chiḩua̧'a̧nä̧'iņä̧ ttörö
tta̧huä̧rö̧ttö̧mä̧, chu̧cuȩ'iņä̧,
chiä̧̧rȩti̧yu̧'iņä̧ iyöttömä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ chä'o ojusodera'a
adiu ppa̧dä̧chö̧ttö̧mä̧, Diosmä
ttö Chu̧ru̧hua̧ päi'önä ö̧jä̧cua̧.
22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ po'qui ido'qui ärädö
chu̧ju̧no̧mȩmä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö
ucuocuäcuähuome jä̧cuo̧mȩ.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä ucu
ttörö cuiyömä, ucuru to̧mö̧rȩ
jähuättömä jiy̧ȩtȩ 'quȩ'ȩpö̧
chiy̧ä̧cua̧sä̧― pä'inödo Jacobmä
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö.

29 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jacob juhua'a
yabo 'chiņö̧do. Kä̧hua̧

räopa'acu ka̧cuä̧tö̧ ttö̧ja̧ tti̧rȩjä̧ra̧'a̧
rȩbȩhuiņö̧do.

─────────────────────────
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios iḩuȩnȩ ja̧'a̧nä̧
beometä jiähuopo'ö huȩnȩ

Ja̧huä̧jä̧ra̧'a̧ Jacobmä Labán
ojusodenä rȩbȩhuip̧iņö̧do.
Labánmä Jacob jä̧do̧
Abrahamminä ö̧jä̧hua̧ Nacor
iţti̧ pinödo. Labán pä'inödo
Jacobrö:
―Ucumä ttötä chidepä ju'to

hua̧jä̧. Pȩnȩtä̧'iņä̧ ttöcutä cu̧ju̧'a̧nö̧
ja̧'a̧―.
Jacobmä Labán ä̧jim̧ö̧ ovejatö̧rö̧

tta̧'ä̧riņö̧do. Labánmä Jacobrö
hue'inödo ittiju Learö'inä,
ittiju Raquelrö'inä iŗȩcua̧mö̧
päi'önä. Leamä Jacob iţti̧mö̧
u̧mä̧tö̧ cuatronö huotörö
uhuäbecuinäjudo. Jahuätö
tti̧mim̧ä̧ Rubén'inä, Simeón'inä,
Leví'inä, Judá'inä jiņa̧'a̧do.
Raquelmä kiţti̧mö̧ to'inäjudo.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Raquelmä
kumöhuäyaju Bilharö hue'inäjudo
Jacobrö, jahuäjucutä ö̧ja̧ pä'ö,
jahuäjucu iţti̧mö̧rö̧ Raquel kiţti̧mö̧
päi'önä ku'uttäda pä'ö. Bilha
kiţti̧rö̧ uhuäbecuinäjudo. Raquel
ojinäcudo Dan pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Bilha ka̧ra̧rö̧ uhuäbecuinäjudo.
Raquel ojinäcudo Neftalí pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Lea täcö korotö

kiţti̧mö̧rö̧ ku̧ju̧nä̧rö̧ juiyönä jä̧cua̧,
kumöhuäyaju Zilparö hue'inäjudo
Jacobrö, jahuäjucutä ö̧ja̧ pä'ö,
jahuäjucu iţti̧mö̧rö̧ Lea kiţti̧mö̧
päi'önä ku'uttäda pä'ö. Zilpamä
Jacob iţti̧rö̧ uhuäbecuinäjudo.
Lea ojinäcudo Gad pä'ö. Ja̧u̧nu̧
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o'ca'a Zilpamä Jacob iţti̧ ka̧ra̧rö̧
uhuäbecuinäjudo. Lea ojinäcudo
Aser pä'ö.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Leatä korotö

kiţti̧mö̧rö̧ uhuäbecuinäjudo,
Isacarrö'inä, Zabulónrö'inä. Röjinä
Leamä kittijuru uhuäbecuinäjudo,
Dina pä'ö micuajuru.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Raquel Tö̧ä̧nä̧hua̧

Diosrö jä'epö kucuocuinömä
ädätinödo Dios. Kiţti̧rö̧
uhuäbecuinäjudo. Ja̧u̧ru̧ o'inäjudo
José pä'ö miçua̧rö̧.
Jacob Labán ä̧jim̧ö̧ recuo

a̧'ȩ tta̧'ä̧rö̧ kiņö̧do. Jacob'inä
täcö ru̧hua̧ juo'ächinödo. Ä̧jim̧ö̧
ovejatö̧rö̧'iņä̧, camellotö̧rö̧'iņä̧,
burrotö̧rö̧'iņä̧, umöhuäyotörö'inä
recuätörö ku̧nä̧riņö̧do.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧

Dios Jacobrö pä'inödo:
―Cuä̧do̧tö̧miņä̧ tti̧rȩjä̧ra̧'a̧
pä'äji ta'anö ppa̧'ä̧chi.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cuahuaruhuärö'inä ppa̧'ä̧chi.̧ Ttötä
ucucu chö̧jä̧cua̧sä̧―.
─────────────────────────

31 13 Ja̧hua̧ta̧nö̧ Dios Jacobrö
pä'inödo:

―Ttötäsä Betelttö ucuru
ucuocuinö Cu̧huä̧nä̧hua̧
Diosmä. Juhuorötä ido'qui ärädö
ku̧nä̧huo'quinä a̧dȩ isoya da'epö
ttörö ucuocuinöjä. Jitämä ä̧rä̧mi'̧ö̧
pij̧ä̧ttö̧ rä'opö, cuhuäpächinä̧jä̧ra̧'a̧
ppa̧'ä̧chi―̧.

─────────────────────────
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios iḩuȩnȩ ja̧'a̧nä̧
beometä jiähuopo'ö huȩnȩ

Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jacobmä
iţti̧mö̧rö̧'iņä̧, iţti̧mö̧ tta̧ju̧tu̧ru̧'iņä̧,
camellotö̧nä̧ cä'epö huä̧nö̧,
rä'opinödo Canaán rȩjȩra̧'a̧ jä'o
Isaacrö ppa̧huä̧cha̧ pä'ö. Järe'inä
ȩmiņö̧mä̧ ȩpö̧ iḩuiņö̧do, ä̧jim̧ö̧rö̧
tti̧'cha̧'a̧nä̧ juȩ'ȩpä̧rö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ 'chä̧nö̧, uböo Esaúru

amöcuädö, ä'canä hue'inödo
iŗȩbȩhuä̧cua̧'a̧ jittähua pä'ö.
Uböo Esaúru toäcua'a ä'canä,

Jacob yodo katä ö̧jo̧mȩnä̧, ya̧tȩ ubo
ja̧u̧cu̧ ku̧nä̧rä̧cuä̧huiņö̧do, ja̧u̧nu̧
yodo 'cuäoi'önä, mo̧ro̧ päi'ome
jubö cä'ädö.
─────────────────────────

32 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧ ubo
Jacobrö pä'inödo:

―Cuim̧im̧ä̧ Jacob pä'ö
miçuo̧cö̧jä̧. Jitämä ucumä
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dioscu'inä,
ttö̧ja̧cu̧'iņä̧ cu̧ju̧nä̧rä̧cuä̧huo̧mȩnä̧
cujuruhuäja'attö, Israel pä'ö
cuim̧içuä̧cua̧jä̧―.

─────────────────────────
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios iḩuȩnȩ ja̧'a̧nä̧
beometä jiähuopo'ö huȩnȩ

Jacob Canaán rȩjȩnä̧ cue'ächö
ö̧jo̧mȩnä̧, Raquel kiţti̧ uhuäpächa
pä'ö niy̧ä̧di'̧iņä̧cua̧do. Jurunä
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kuhuäbecuopo'ö juiyönä
huinäjudo. Täcö 'corupäji'ometä
päi'a'a uhuäpächi'inödo
ji'̧quiçha̧hua̧. Ja̧ju̧mä̧ oja
pä'inäjudo Benoni pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jacobmä iţti̧rö̧ o'inödo
Benjamín pä'ö. Ji'̧quiçha̧hua̧
uhuäpächi'a'anä yajutämä
täcö 'corupä'i'inäjudo. Ja̧hua̧nö̧
'corupäji'äji o'ca'a 'turu icuinätödo.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jacob juhua'attö

'chiņö̧do jä'o Isaac ö̧jo̧mȩcu̧.
Isaacmä Mamre, koro im̧i ̧ Hebrón
ötahuiyänä kiņö̧do. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Isaac o'ca juiyönä ciento
ochenta a̧'ȩ u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧,
'corupä'i'inödo. Iţti̧mö̧ Esaú'inä,
Jacob'inä ttä'omiņä̧ o'co jähuä
rötö iḩuiņä̧tö̧do.
─────────────────────────

José'inä, u̧bö̧o̧tö̧'iņä̧ jȩtti̧nö̧ huȩnȩ

37 1 Jacob Canaán rȩjȩnä̧
kiņö̧do, jä'ominä Isaac

ö̧jiņo̧mȩ. 2 Pa̧'a̧nö̧ huinätödo Jacob
ahuaruhuä pinätö̧mä̧.
Jacob iţti̧ José diecisiete a̧'ȩ hua̧

ö̧jo̧mȩnä̧, jä'o ä̧jim̧ö̧ ovejatö̧rö̧
tta̧'ä̧riņö̧do u̧bö̧o̧tö̧cu̧. Jä'o iţti̧mö̧
tta̧ju̧tu̧ Bilha pä'ö micuaju'inä,
Zilpa pä'ö micuaju'inä tti̧tti̧mö̧cu̧
tta̧'ä̧riņö̧do. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ suronä
jȩttö̧mä̧ jä'orö 'chä̧nö̧ ji'ähuinödo.

3 Israelmä korotö iţti̧mö̧ttö̧'iņä̧
abonänö repeinäcudo Josémä,
bö̧o̧ işa̧ juo'ächinö'ca̧ iţti̧ ja̧'a̧ttö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ adiu
o̧ta̧ttö̧ 'tö̧'ö̧ iyinäcudo. 4 U̧bö̧o̧tö̧
topinätödo ttä'omä korotö
iţti̧mö̧ttö̧'iņä̧ abonänö repea'a

Josérömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Josérömättami surunä topinätödo.
Josécumä adiu jä'ecu ucuocuocotö
pinätödo.

5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José
'cuo̧ti̧cuiņö̧do. U̧'cuo̧ti̧ u̧bö̧o̧tö̧rö̧
jiähuomenä, juhua'a yabo ttami
surunä tottinäcudo. 6 Pä'inödo:
―Ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ Pa̧'a̧nö̧

'cuo̧ti̧cuä̧jişä̧. 7Ujutumä
pättanä kä̧nö̧, trigo ochamä
obanä nö̧'cä̧rä̧jä̧tö̧jä̧. Ttö
chönö'cäjäbamä jueönä kä̧mä̧dö̧
ju'tojucu cäecuächäja'a.
Ucutu cu̧nö̧'cä̧rä̧jä̧tu̧cu̧mä̧
so̧bo̧cuä̧ päi'önä kä̧mä̧dö̧ ttö
chönö'cäjäbacu ucuotönö ja̧rȩyu̧
päi'äja'a―.

8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧bö̧o̧tö̧
pättinäcudo:
―¿Iso päi'önä ucu tu̧ru̧hua̧

päi'önä ujuturu huȩcu̧huä̧cua̧jä̧
tä̧ji?̧―
U̧'cuo̧ti̧ jiähua'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧,

juhua'a yabo ttami suru
tottinäcudo.

9 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a José pä'äji
ta'anö 'cuo̧ti̧cuiņö̧do. U̧bö̧o̧tö̧rö̧
ji'ähuinödo.
―Ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ Jiņä̧ pä'äji ta'anö

'cuo̧ti̧cuä̧jişä̧. Chu̧'cuo̧ti̧nä̧ topäjisä
mo̧ro̧ kä̧hua̧'iņä̧, yodo kä̧hua̧'iņä̧,
ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ ya̧tȩnö̧ siŗi'̧cö̧'iņä̧
ucuotönö ja̧rȩyu̧ pä'i'äjätö ttörö―.

10 Jä'orö'inä, u̧bö̧o̧tö̧rö̧'iņä̧
jiähuomenä, jä'o ja̧u̧ru̧ ro̧'ȩpö̧
päinäcudo:
―Isocö. ¿Däje 'cuo̧ti̧jä̧ttö̧

ja̧'hua̧nö̧ cu̧'cuo̧ti̧cuä̧jim̧ä̧?
¿Iso päi'önä ttö'inä, cua̧ju̧'iņä̧,
cu̧bö̧o̧tö̧'iņä̧ ucurutä ichö tö'ä
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rȩjȩcu̧ ja̧rȩyu̧ pä'i'ö ucuotönö
jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧―

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧bö̧o̧tö̧
ä'cuoyäunu topinätödo Josérö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jä'o José iḩuȩnȩmä̧
amöcuädinödo.

12 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a José u̧bö̧o̧tö̧ ttä'o
ä̧jim̧ö̧rö̧ ȩpö̧ 'chiņä̧tö̧do Siquem
ötahuiyä tö'cö, juhua'atä tta̧ttä̧ra̧
pä'ö. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Israel Josérö
pä'inödo:
―Topi. Cu̧bö̧o̧tö̧ chä̧jim̧ö̧rö̧

tta̧'ä̧rä̧tö̧ Siquemnä. Ucuru hue'ösä
jahuätörö topö cui'̧cha̧ pä'ö―.
José ädätinödo:
―Ye chi'̧chä̧cua̧sä̧―.
14 Israel pä'inödo:
―Topäji cu̧bö̧o̧tö̧'iņä̧,

chä̧jim̧ö̧'iņä̧ tta̧'a̧nö̧ ttö̧ja̧cua̧'a̧
pä'ö. Jahuätörö tocu'u o'ca'a
jicuhuähuächattöja―.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö, iţti̧rö̧ hue'inödo

Hebrón de'a pämärächi'omettö.
José Siquem ötahuiyä tö'cö
rȩbȩhuiņö̧do. 15 Ka̧ra̧ Josérö
po̧cuip̧iņö̧do mȩjiy̧ä̧ttö̧ u̧bö̧o̧tö̧rö̧
usu cueächomenä. Ja̧u̧ Josérö
jä'epinödo:
―¿Däje juäi cu̧sä̧ra̧'a̧ttö̧?―
16 José ädätinödo:
―Chu̧bö̧o̧tö̧rö̧ ususä. Ji'ähuittö

tȩnȩ tta̧ttä̧ra̧'a̧ttö̧ ttä̧jim̧ö̧rö̧mä̧―.
17 Ja̧u̧ ädätinödo:
―Porömä täcö rä'opäjätödo.

Pä'ö jittähua'a ä̧ju̧cuä̧jişä̧
Dotánra̧'a̧cu̧ 'chä̧nö̧―.
Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cu̧, José u̧bö̧o̧tö̧

tto'ca'anä 'chiņö̧do. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ jahuätörö po̧cuip̧iņö̧do
Dotán ötahuiyära̧'a̧. 18 U̧bö̧o̧tö̧
José jiņä̧ oto icha'a topinätödo.
Ö̧rȩbȩhui'̧ä̧cua̧'a̧ ä'canä jitötä
ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ pä'ähuinätödo. Cuä'ö

tticuarö pä'ö amöcuädinätödo.
19 Jitötä ucuocuäcuähuinätödo:
―Täcö ichö 'cuo̧ti̧cuä̧cuä̧huä̧ işa̧.

20 Ye, ja̧u̧ru̧ cuä'ö ticuäcuotöjä.
Jijuja rejunä kä'ö ticuaröja. Ja̧u̧nu̧
o'ca'a jitähuäcuotöjä: de'a ru̧hua̧
ucui'äjäcu päji pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
jȩpi'̧ö̧'cotö tu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jä̧
u̧'cuo̧ti̧cuiņö̧mä̧ tta̧'a̧nö̧ ja̧ pä'ö―.

21 Rubén ja̧'hua̧nö̧ ttucuocua'a
tti̧huȩnȩ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, José ö̧jip̧a̧
pä'ö pä̧huä̧ rö̧jiņä̧cu̧do.
―Cuä'ömä cuä'ö

cuicuätucuärö― päinä̧u̧do.
22 Juhua'a yabo pä'inödo:
―Ucuoja cuocunämä

jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧rö̧. Piju reju ttö̧ja̧
toächome käjunä kä'ö icuätucuirö,
ja̧u̧ru̧ suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧―.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'inödo ö̧jä̧hua̧rö̧

jahuätöttö 'choipa pä'ö
amöcuädö, jä'orö ppa̧huä̧da̧rö̧
pä'ö. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Josémä
u̧bö̧o̧tö̧ ttö̧ja̧cuo̧mȩ ichi'ömenä,
ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ adiu o̧ta̧ pä̧içu̧nä̧ jȩpö̧
ko̧'ä̧dö̧ icuinätödo. 24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ja̧u̧ru̧ 'chu'huädö, rejunä kä'ö
icuinätödo. Jahuäju rejumä ajiya
joinäjudo.

25 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ttu̧cuȩ cuä̧nö̧
pä̧jä̧miņä̧tö̧do. Ttu̧cuȩ cuä̧nö̧
pä̧nö̧, ttu cä'epö topinätödo
ismaelitas ttö̧ja̧ järe iyä'chätörö,
Galaad rȩjȩra̧'a̧ttö̧ ichätörö.
Ttä̧jim̧ö̧ camellotö̧nä̧ adiu ameu
rö̧ȩnä̧ micuä juäi Egipto rȩjȩra̧'a̧
ȩpiņä̧tö̧do. 26 Jahuätörö topö, Judá
u̧bö̧o̧tö̧rö̧ pä'inödo:
―Ujutumä tö̧jä̧hua̧rö̧ yä̧huä̧iņä̧tä̧

cuä'ö ticuttumä, ¿däje tȩmä̧cua̧'a̧
jä̧ttö̧? 27 Ismaelitas ttö̧ja̧rö̧
pärätänä iyö ticuaröja suronä
jȩto̧ca̧'a̧. Ja̧u̧mä̧ ujututä tö̧jä̧hua̧.
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Ujututä tidepä ju'to hua̧―.
U̧bö̧o̧tö̧mä̧ Judá päjimä

ä̧ju̧cuiņä̧tö̧do. 28 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
madianitas ttö̧ja̧ järe iyä'chätö
'cuättopomenä, José u̧bö̧o̧tö̧
Josérö pä'äji ta'anö rejuttu
'tö'epiņä̧tö̧do. Pärätä o̧bi ̧
veintenö o̧biņä̧tä̧ iyö tticuinäcudo
ismaelitas ttö̧ja̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ttȩmip̧iņä̧cu̧do Egipto rȩjȩra̧'a̧.

29 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Rubén rejura̧'a̧
ppa̧'ä̧chö̧ toomenä, Josémä
täcö toa'atä topinödo. Ja̧'hua̧nö̧
toomenä, a̧'cua̧ juiyächi'äcu
ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ sȩro̧cu̧ icuinödo.
30Ö̧jä̧hua̧tö̧ ttö̧jo̧mȩ ppa̧'ä̧chö̧
pä'inödo:
―¡Tö̧jä̧hua̧ pä'ijimä täcö toa'a!

¿Tta̧'a̧nö̧tä̧ jȩchä̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧?―
31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧

jä̧'ij̧ä̧ta̧ ȩmö̧ chivorö cuä'ö icu,
ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jä̧'ij̧ä̧ta̧nä̧ chivo
ucuojanä pötädinätödo. 32 José
ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jä̧'ij̧ä̧ta̧ ȩpiņä̧tö̧do ttä'o
ö̧ja̧'a̧cu̧. Ttä'orö pä'inätödo:
―Piţa̧tä̧ pa̧'a̧ po̧cuip̧ä̧jä̧tö̧jä̧.

Adiunä topijo ¿cuiţti̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧
jä̧'ij̧ä̧ta̧cö̧?―

33 Ja̧huä̧ta̧ topö, ttä'o pä'inödo:
―A, chiţti̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jä̧'ij̧ä̧ta̧

piţa̧mä̧. Iso päi'önä Josérömä
de'a ru̧hua̧tä̧ ppo̧ö̧cu̧ jȩpö icu
ucui'äjiyäcusä a̧'cua̧ra̧'a̧―.

34 Jacob a̧'cua̧ juiyächi'äcu
päi'äcu ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ sȩro̧cu̧
icuinödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
'ca̧tä̧huiņö̧do re ruhuä pä'i'ö
'ca̧tä̧cuä̧huä̧ta̧. Iţti̧miņä̧rö̧
amöcuädö, a̧'cua̧ tta̧'ȩcuiņö̧do
recuo mo̧ro̧. 35O'ca toi'önä iţti̧mö̧
u̧mä̧tö̧'iņä̧, nä̧tö̧'iņä̧ ttä'orö adiu
ucuocuinätödo, a̧'cua̧ tta̧huȩcu̧mä̧
unichi'a pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧

unichi'ocö pinödo. Tti̧huȩnȩ
ä̧ju̧cuo̧cö̧ pinödo.
―Chiţti̧miņä̧rö̧ amöcuädö,

cha̧'cua̧ tta̧dȩcuä̧cua̧sä̧ hua'ö
chicuome jubö päi'önä― pä'inödo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jä'o'ca̧ Josérö

amöcuädö ajuähuinödo.
36 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a madianitas ttö̧ja̧

Egipto rȩjȩra̧'a̧ 'chä̧hui'̧ö̧, Josérö
pärätä ȩmö̧ iyö tticuinäcudo
Potifarrö. Potifarmä Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧ ippeye ru̧hua̧ pinödo. Egipto
rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
isotö guardias ttu̧ru̧hua̧ pinödo
Potifarmä.

Potifar irecua Josérö pä̧huä̧
rö̧jö̧ tojinö huȩnȩ

39 1 Ismaelitas ttö̧ja̧mä̧
Josérö ȩmip̧iņä̧tö̧do

Egipto rȩjȩra̧'a̧cu̧. Potifar
Josérö jahuätöttö pärätä
mitö ȩmiņä̧cu̧do. Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ isotö,
guardias ttu̧ru̧hua̧ pinödo
Potifarmä. 2 Tu̧ru̧hua̧ Dios Josérö
ppä'ädinödo, adiu ö̧ja̧ pä'ö u̧ru̧hua̧
Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧ işa̧ ojusodenä.
3 Tu̧ru̧hua̧ Dios Josécu ö̧ja̧'a̧ttö̧,
o'ca juiyönä José jȩö̧mä̧ adiu
räopa'a topinödo u̧ru̧hua̧mä̧.
4 Potifar Josérö esehuinödo.
Ja̧u̧mä̧ chutä u̧mö̧huä̧ya̧ pä'i'inödo.
Ojusodenä aditinätö ttu̧ru̧hua̧
päi'önä u̧ju̧niņä̧cu̧do. O'ca juiyönä
u̧ju̧nä̧rö̧mä̧ Josérötä hue'ipinödo.
5O'ca juiyönä u̧ju̧nä̧rö̧mä̧ tta̧huä̧ra̧
pä'ö Josérö hueipinö kä̧mä̧dö̧,
Tu̧ru̧hua̧ Dios ppä'ädinödo
Potifarrö, Josérö adiu jȩa̧'a̧ttö̧. O'ca
juiyönä u̧ju̧nä̧rö̧mä̧, ojusodenä'inä,
ö'ättanä'inä, adiu ppä'ädinödo
Tu̧ru̧hua̧ Diosmä. 6O'ca juiyönä
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u̧ju̧nä̧rö̧mä̧ Josérö hue'ipinö'ca̧,
yorö'iso koro juäi jȩa̧ pä'ömä
amöcuädoca'a, chutä u̧cuȩtä̧
cuä̧nö̧ kiņö̧do.
Josémä juiyo a̧'cua̧cuiņö̧do

adiunänö. 7 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a u̧ru̧hua̧
irecua pä̧huä̧ rö̧jö̧nä̧ topinäjudo
Josérö. Päjinäcudo:
―Tö̧ra̧ ichihuä ttöcu―.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Josémä

ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ kö'cächi'ocö
pinödo. U̧ru̧hua̧ irecuarö pä'inödo:
―Ttö chö̧ja̧'a̧ttö̧, chu̧ru̧hua̧

ojusodenä ka̧cu̧mä̧ yorö'iso
amöcuädoca'a kö̧. O'ca juiyönä
u̧ju̧nä̧rö̧mä̧ ttörötä hue'ipinö.
9 Pode isodenämä toa'a ttöttö'inä
abonänö hua̧mä̧. Chu̧ru̧hua̧mä̧
o'ca juiyönä ttörö hueipa'anä,
ucurumä hueipococu pinösä.
Ucumä chutä irecuajä. ¿Tta̧'a̧nö̧
jä̧cua̧'a̧ttö̧ ttö ucuru suronä
jȩcha̧'a̧mä̧ Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosttö'inä
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ja̧'a̧mä̧?―
pä'inödo.

10 Koro mo̧ro̧'iņä̧, koro
mo̧ro̧'iņä̧ 'cuäopönä jahuäjumä
Josérö kucuocua'anä, jahuäju
kucuocumä ä̧ju̧cuo̧cö̧ pinödo.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuäjurumä yorö'iso
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ tö'cö pä'i'ocö
pinödo. 11 Koronö mo̧ro̧ José
u̧ru̧hua̧ ojusodenä adita
pä'ö doächomenä, korotö
umöhuäyotömä yorö'iso
toina'ado. 12Doächi'omenä,
u̧ru̧hua̧ irecua ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ttö̧
'chu'ädi'ö pä'inäjudo:
―Tö̧ra̧ ichihuä ttöcu―.
José ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧tä̧nä̧

'chujädi'äcu ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧
ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icuipö, jopö
rä'opächinödo u̧miçu̧.

13,14Ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ ku̧mö̧nä̧
'chujädi'äcu jaropi'ö räopächäjä̧ta̧
tojomenä, u̧mä̧tö̧ kojusodenä
aditätörö huopö, päjinä̧u̧do:
―Topächätucui. Chirecuo

hebreo ttö̧ja̧ işa̧rö̧ i'cächinäcumä,
ja̧u̧mä̧ pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧ ttö̧ja̧ jȩttö̧
juiyö'a̧nö̧ jö̧ jȩa̧ pä'ö ttörö. Ttöcu
ö̧ra̧ pä'ö doächäcua, pä̧içu̧nä̧
huopäjäjusä. 15 Ttö huochi'a'a
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ chippeyä
jaropi'ö, jopö rä'opächäji―.

16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧
yajutäcu hua'adö ku̧niņä̧ju̧do,
kirecuo ichome jubö päi'önä.
17 Kirecuo ichomenä, pa̧'a̧nö̧
pä'inäjudo:
―Cu̧mö̧huä̧ya̧ hebreo ttö̧ja̧

işa̧ ucu cui'cächinäcumä, ttörö
suronä jȩa̧ pä'ö ttörö do'ächäji.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö huochi'äcu,
ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ chippeyä rötipö u̧miçu̧
rä'opächäji― päjinäcudo.

19 Potifar irecua, ―Ucu
cu̧mö̧huä̧ya̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ jȩpä̧ji―̧
pä'ö jijähua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, ami
surächi'inäcudo. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
José u̧ru̧hua̧ Josérö 'chu'ädi'ö,
cärenä ötinäcudo, cärenä
päcuähuome Egipto ru̧hua̧
cärenä ötä'ijome. 21 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Josécu
ö̧ja̧'a̧, adiu ppäda'attö, cärenä
pȩjä̧tö̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
Josérö eseunu topinödo. 22O'ca
toi'önä cärenä pȩjä̧tö̧rö̧mä̧
Josérötä hue'ipinödo cärenä
pȩjä̧tö̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧.
O'ca juiyönä cärenä pȩjä̧tö̧rö̧
to̧pä̧rö̧ adicuä jȩpiņö̧do Josémä.
23 Cärenä pȩjä̧tö̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧mä̧ täcö to̧pä̧ro̧cö̧ pinödo José
aditähuä, Tu̧ru̧hua̧ Dios ja̧u̧cu̧
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ö̧ja̧'a̧ttö̧. O'ca juiyönä José jȩö̧mä̧
adiu räopa pä'ö Tu̧ru̧hua̧ Dios
ppä'ädinödo.

José ttu̧'cuo̧ti̧cuiņö̧
rä'epö jiähuinö huȩnȩ

40 1 José jiņä̧ cärenä ö̧'a̧'a̧nä̧,
Egipto rȩjȩ ru̧hua̧

umöhuäyotö ta̧ju̧ ttu̧ru̧hua̧
öjö'cocö juäi jȩpiņä̧tö̧do. Ya̧tȩmä̧
u̧ru̧hua̧ ahuoya iyähuä işa̧ pinödo.
Ka̧ra̧mä̧ u̧ru̧hua̧ u̧cuȩ pa̧ adicuä
işa̧ pinödo. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto
rȩjȩ ru̧hua̧mä̧ ahuoya iyähuä
işa̧rö̧'iņä̧, u̧cuȩ pa̧ adicuä işa̧rö̧'iņä̧
ra̧huä̧rip̧iņö̧do. 3 Jahuätörö
guardia ttu̧ru̧hua̧ ojusodenä
cärenä ttöta pä'ö hue'inödo,
José cärenä ö̧'odenä. 4Guardia
ttu̧ru̧hua̧ Josérö hueipinä̧u̧do.
José jahuätörö tta̧'ä̧riņö̧do. Recuo
cärenä pȩjiņä̧tö̧do.

5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧nu̧tä̧ yodo
Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ umöhuäyotö,
ahuoya iyähuä işa̧'iņä̧, u̧cuȩ
pa̧ adicuä işa̧'iņä̧ cärenä pä̧nö̧
'cuo̧ti̧cuiņä̧tö̧do. Ya̧tȩ pö̧nä̧
im̧içu̧nä̧nö̧ jö̧nä̧ 'cuo̧ti̧cuiņä̧tö̧do.
Ttu̧'cuo̧ti̧cuä̧ji ̧ räecuämä
im̧içu̧nä̧nö̧ jiņa̧'a̧do. 6Mo̧ro̧ päi'a'a,
José jahuätörö ichi'ö toomenä,
tta̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧ ttö̧'ö̧ja̧'a̧ toinä̧u̧do.
7 Ru̧hua̧ umöhuäyotörö, chutäcu
cärenä pä̧jä̧tö̧rö̧, jä'epinödo José:
―¿Dä̧bö̧ cua̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧

cu̧'ä̧tu̧cuä̧ jitä mo̧ro̧mä̧?―
8 Josérö ädätinätödo:
―Tu̧'cuo̧ti̧cuä̧jim̧ä̧ ya̧tȩ'iņä̧

toa'a rä'epö icu jiähuatöhue
pätomenä―.

Ja̧'hua̧nö̧ pättomenä, José
pä'inödo:
―Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ya̧tȩtä̧

huo̧jua̧mä̧. Ji'ähuätucuittö
cu̧'cuo̧ti̧cuä̧jä̧tu̧cu̧mä̧―.

9 José ja̧'hua̧nö̧ päomenä, ru̧hua̧
ahuoya iyähuä işa̧ u̧'cuo̧ti̧ Josérö
ji'ähuinödo. Pä'inödo:
―Chu̧'cuo̧ti̧nä̧ uva dau

uju'ca'ca chä'ca jo̧mȩ ka̧'a̧
topäjisä. 10 Juhuä'ca uju'ca'cattö
huäbadecuä isade rä'oi'ö, o̧ba̧ jö̧ttö̧
ȩ'u̧ 'cärächipö, tädö ocha huȩja̧'a̧
topäjisä. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chu̧ru̧hua̧
ahuo̧'ta̧ jä̧'ij̧o̧'ta̧ 'chu'ädäjisä
chu̧mö̧nä̧. Ko̧ro̧mö̧nä̧ uva isächa
'chu'huädö, işo̧'ta̧ jacuä dahuipönä
'chu'ädäjisä. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧
chu̧ru̧hua̧rö̧ iyäjisä işo̧'ta̧―.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cu̧, José
päinäcudo:
―Piy̧ȩtä̧ o'ca juiyö ji'äu

räecuämä: Ja̧u̧ huäbadecuä
isade jä̧jim̧ä̧, huäbodäcuä mo̧ro̧
pä'ö ja̧'a̧. 13Huäbodäcuä mo̧ro̧
päi'omenä, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧
ucuru pottö rä'epö icu, pä'äji
ta'anö cuaditähuä jiņö̧ huȩä̧cua̧jä̧.
Ucumä cu̧ru̧hua̧ ahuo̧'ta̧ cu̧ru̧hua̧rö̧
cuiy̧ä̧cua̧jä̧, ahuoya iyähuä
işa̧ päi'önä cu̧jo̧mȩnä̧ cuiyinö
ta'anö. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttörö cuamöcuädaja porö adiu
räcuhuopächöttömä. Ru̧hua̧rö̧
cucuocuaja, pode isodettö rä'epö
icuäcua'anö ttörö. 15 Korotö
ttörö i'cächinätö hebreos ttö̧ja̧
tti̧rȩjä̧ra̧'a̧ttö̧. Porö'inä yorö'iso
suronä jȩpo̧cö̧ pinö̧sä̧, ttörö cärenä
ttöta pä'ö―.
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16 Ru̧hua̧ u̧mö̧huä̧ya̧ pa̧ adicuä
işa̧mä̧, José adiu rä'epö jiähua'a
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, Josérö pä'inödo:
―Ttö'inä chu̧'cuo̧ti̧nä̧ mänäre

ocä huäbocäcuä chu ju'tä
pa̧ ȩca̧'a̧ topäcuähuäjisä.
17Mänäre ocä huäme korottö'inä,
korottö'inä ȩca̧'a̧ ru̧hua̧ u̧cuȩ pa̧
o̧ppä̧. Tochäcuähua'anä ppiy̧u̧
ichi'ö, mänäre ocä chu ju'tättö
cui'i'äjätö―.

18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José ji'ähuinödo:
―Piy̧ȩtä̧ o'ca juiyönä rä'epö

jiäcuähuämä. Ja̧u̧ mänäre ocä
huäbocäcuä jä̧jim̧ä̧, huäbodäcuä
mo̧ro̧ pä'ö jä̧ji.̧ 19Huäbodäcuä
mo̧ro̧ päi'omenä, ru̧hua̧ cu 'cui'opö
içuä̧cua̧jä̧. Daunä ti̧'ä̧dö̧ ö̧nä̧cua̧jä̧.
Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ cuidepämä ppiy̧u̧tä̧
ttu̧cuä̧cua̧jä̧―.

20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧, huäbodäcuä
mo̧ro̧ päi'omenä, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧
uhuäpächinö mo̧ro̧ päi'omenä,
pä'cäri jȩpiņö̧do, umöhuäyotö
o'ca toi'önä ttucua pä'ö. Ahuoya
iyähuä işa̧rö̧'iņä̧, pa̧ adicuä
işa̧rö̧'iņä̧ rä'epö icuinödo. Korotö
umöhuäyotö ttä'ca jo̧mȩ i'cächö,
u̧ju̧niņä̧u̧do. 21 Pä'äji ta'anö ahuoya
iyähuä işa̧rö̧ chutä aditä'ijome
hue'inödo. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ahuo̧'ta̧
u̧ru̧hua̧rö̧ iyinödo. 22 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ pa̧ adicuä işa̧rö̧ ti̧'ä̧dö̧
ö̧niņä̧cu̧do, José jiähuäji ta'anö.

23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ru̧hua̧ ahuoya
iyähuä işa̧ pinömä, José jiähuäjimä
yorö'iso unichi'inödo, Josérö
amöcuädäcuähuä juiyönä.

Josémä ru̧hua̧ u̧'cuo̧ti̧
räepö icuinö huȩnȩ

41 1 Jahuätö Egipto rȩjȩ ru̧hua̧
umöhuäyotö ta̧ju̧ ttu̧'cuo̧ti̧

huäjunä rä'epö icuäji o'ca'a,
jiņä̧ todäre a̧'ȩ cärenä pinödo
Josémä. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧ jiy̧ȩtȩ 'cuo̧ti̧cuä̧cuä̧huä̧
'cuo̧ti̧cuiņö̧do. U̧'cuo̧ti̧cuo̧mȩnä̧,
Nilo aje jäyoto ö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jiņä̧cu̧do. 2 Toomenä, Nilo aje
jacuotottö huȩjä̧miņä̧tö̧do
ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧ pä̧cä̧yö̧
adiu bärepätö. Mȩjiy̧ä̧'chȩ
cuä̧nö̧ ka̧cuiņä̧tö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jahuätö tto'ca'anä huȩjä̧miņä̧tö̧do
ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧ pä̧cä̧yö̧
suropätö juiyo siähuächätömä.
Pä̧cä̧yö̧ barepätöcu tö'cö
ka̧cuiņä̧tö̧do Nilo aje jäyoto.
4 Jahuätö pä̧cä̧yö̧ siähuätö
cui'i'inätödo pä̧cä̧yö̧ bärepätörö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧
'cuo̧ti̧cu̧ porächi'inödo.

5 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a pä'äji ta'anö
ä'i'inödo. Ä'i'omenä, pä'äji ta'anö
'cuo̧ti̧cuiņö̧do. Pättiyu cuähuä
trigona jiņa̧tȩttö̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧
tochare räreipa'a 'cuo̧ti̧cuiņö̧do,
adiu ka̧cu̧ ocha. 6 Ja̧u̧ ocha o'ca'a
räreipina'ado jiņa̧tȩttö̧ pä'äji
räreipäjomenätä ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧
tocharenö. Ja̧u̧ ocha jä̧jim̧ä̧
surojina'ado. Kä̧ru̧'coppa Kä̧hua̧
räopa'acuttu ichoppattö cuo'ö icu
jo'ö icuinödo. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧
ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ tochare surojäjimä
trigo adiu ocha jä̧ji ̧ cui'i'ina'ado
o'ca juiyönä.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Egipto rȩjȩ ru̧hua̧

porächi'inödo. 'Cuo̧ti̧ a̧'cua̧ra̧'a̧
pä'ö ttu̧'ȩpä̧ri'̧iņö̧do. 8Mo̧ro̧
juomenä a̧'cua̧ tta̧'ȩcuiņö̧do. O'ca
toi'önä ttu̧'cuo̧ti̧ huäjunä rä'epö
icu jiäcuähuä ttö̧ja̧ pättä̧u̧ru̧'iņä̧,
o'ca toi'önä huo̧juä̧tö̧rö̧ Egipto
rȩjȩnä̧ ka̧cuiņä̧tö̧rö̧ tticha pä'ö
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huopinödo. Ru̧hua̧ u̧'cuo̧ti̧cuä̧jim̧ä̧
rö̧ȩnä̧ jahuätörö jiähua'anä,
ya̧tȩ'iņä̧ yorö'iso toina'ado rä'epö
icu ji'äumä. 9 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ru̧hua̧
ahuoya iyähuä işa̧mä̧ ru̧hua̧rö̧
pä'inödo.
―Täcö amöcuädi'ösä

suronä jȩchiņö̧mä̧. 10Ucu
chu̧ru̧hua̧, cumöhuäyotö ujuturu
cu̧ra̧huä̧ri'̧o̧mȩnä̧, ttörö'inä, pa̧
adicuä işa̧rö̧'iņä̧ guardia ttu̧ru̧hua̧
ojusodenä cärenä tö̧'a̧ pä'ö
do'ädö cuicuinä̧u̧jä̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ja̧u̧nu̧tä̧ yodo yo̧mȩtȩnä̧
'cuo̧ti̧cuiņä̧tö̧jä̧ ttö'inä, ka̧ra̧
pinö'inä. Tu̧'cuo̧ti̧cuiņö̧ räecuämä
im̧içu̧nä̧ jiņa̧'a̧. 12Mö̧ä̧ya̧mä̧,
hebreos ttö̧ja̧ işa̧, guardia ttu̧ru̧hua̧
u̧mö̧huä̧ya̧, ujutucu pinörö
ji'ähuinätöjä tu̧'cuo̧ti̧cuä̧jim̧ä̧.
Ja̧u̧mä̧ rä'epö icu ji'ähuinö ttö
chu̧'cuo̧ti̧cuiņö̧'iņä̧, pa̧ adicuä işa̧
pinö u̧'cuo̧ti̧cuiņö̧'iņä̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ja̧u̧ jiähuäji ta'anö 'cuäopina'a
ujuturu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ucu ttörö
hue'inöjä ttö chaditä'ijome. Pa̧
adicuä işa̧rö̧mä̧ ti̧'ä̧dö̧ ttönarö pä'ö
hue'inöjä―.

14 Ru̧hua̧ ahuoya iyähuä işa̧
jiähua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, Egipto
rȩjȩ ru̧hua̧ Josérö tti'cächa
pä'ö hue'inödo. Cärenä
päcuähuodettömä jurunä rä'epö
tticuinäcudo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ä̧'quȩ
isä'che'inä quiräu icuinödo.
Ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧'iņä̧ pärohuäji'ca̧,
ru̧hua̧ ö̧'a̧'a̧cu̧ 'chiņö̧do. 15 Ja̧hua̧nö̧
ja̧'a̧ ru̧hua̧ Josérö pä'inödo:
―'Cuo̧ti̧cuä̧jişä̧.

Chu̧'cuo̧ti̧cuä̧jim̧ä̧, ya̧tȩ'iņä̧
toa'a jiähuattöhue pädomenä. Ttö
ä̧ju̧cuä̧jişä̧ ucuru ttu̧'cuo̧ti̧ rä'epö
icu jiäcuähuänä huo̧jua̧do pä'ö

jittähua'a―.
16 José ru̧hua̧rö̧ ädätinödo:
―Ttömäcö̧. Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä

huäjunä iy̧ä̧cua̧jä̧ cu̧'cuo̧ti̧ jä̧jim̧ä̧,
chu̧ru̧hua̧―.

25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧mä̧ Josérö u̧'cuo̧ti̧cuä̧jim̧ä̧
jiähuäji o'ca'a, José ru̧hua̧rö̧
pä'inödo:
―Chu̧ru̧hua̧, cu̧'cuo̧ti̧cuä̧jim̧ä̧

jiy̧ȩtȩtä̧ ja̧'a̧. Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
jȩä̧cuȩmä̧ ucuru ji'ähuäji.
26 Ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧ pä̧cä̧yö̧
adihuätömä ja̧u̧ jä̧jim̧ä̧,
ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ todäre a̧'ȩ pä'ö
jä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ trigo ocha
adiu ocha ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ tochare
jä̧jim̧ä̧, ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ todäre a̧'ȩ
pä'ö jä̧ji.̧ Cu̧'cuo̧ti̧cuä̧jim̧ä̧ jiy̧ȩtȩtä̧
ja̧'a̧. 27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adihuätö
tto'ca'anä korotö pä̧cä̧yö̧ si'ähuätö
huȩjä̧mä̧jä̧tö̧mä̧, ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧
todäre a̧'ȩ pä'ö jä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
trigo ocha ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ tocharenö
kä̧rö̧'coppa Kä̧hua̧ räopa'acuttu
ichoppattö jo'ö icu tu̧huä̧'chȩ jä̧ji ̧
ochamä, ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ todäre
a̧'ȩ ppäi rö̧jö̧ 'cuäopäcua'a
pä'ö jä̧ji.̧ 28Ucuru jidäumä iso
päi'önä jä̧cua̧'a̧. Chö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä ja̧u̧ 'cuäopä̧cuȩ ucuru
ij̧ȩpä̧ji.̧ 29Ä̧ju̧cui,̧ chu̧ru̧hua̧.
Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧ tti̧rȩjä̧nä̧mä̧
cuähuä rö̧ȩnä̧ ppöröhuäcua'a
ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ todäre a̧'ȩ jo̧mȩtä̧.
30,31 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a rȩbȩhuä̧cua̧'a̧
ppäi rö̧jö̧mä̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ todäre
a̧'ȩ. Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧mä̧ ttucuähuä
rö̧ȩnä̧ ka̧'a̧ pä'ö ttunichi'äcuotö
yorö'iso. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ tti̧rȩjä̧nä̧
rö̧ȩnä̧ ppäi rö̧jä̧cua̧'a̧. Cuähuä
bahuoca'attö ppäi ttuttäcuotö.
32Ucu todärenä cu̧'cuo̧ti̧cuä̧jim̧ä̧
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jiņä̧ jiy̧ȩtȩ jä̧ji,̧ Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios iso
päi'önä jȩä̧cua̧'a̧ ja̧'a̧ttö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
jurunänö huȩä̧cuȩ 'cuäopa'a
ja̧'a̧ttö̧.

33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ya̧tȩrö̧
cusu'a̧nö̧ ja̧'a̧, chu̧ru̧hua̧, adiu
huo̧ju̧nä̧ hua̧ttö̧, adiu huo̧juȩcu̧nä̧
hua̧ttö̧. Ja̧u̧ru̧ ru̧hua̧ päi'önä
cu̧ju̧nu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧, Egipto ttö̧ja̧rö̧
hueähuä işa̧ päi'önä ö̧jä̧cua̧'a̧nö̧.
34 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotörö'inä
huecu'a̧nö̧ ja̧'a̧, porötä pij̧ä̧
rȩjȩttö̧ cuähuä ttö̧ca̧ca̧tä̧cuo̧tö̧rö̧.
Egipto ttö̧ja̧ ttu̧cuȩ cuähuättö,
jim̧ö̧tȩ jähuättömä jiy̧ȩtȩ
tettö'a̧nö̧tä̧ 'quȩ'ȩpö̧ ttiyäcua'anö
ucuru. Ja̧'hua̧nö̧ jȩttä̧cua̧'a̧nö̧,
ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ todäre a̧'ȩ cuähuä
rö̧ȩnä̧ ppöröhuomenä. 35 Ja̧'hua̧nö̧
rö̧ȩnä̧ cuähuä ttö̧ca̧ca̧tä̧cua̧'a̧nö̧
cuähuä adiu ppöröhuä̧cuȩ a̧'ȩnä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huecu'a̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧
cuähuä hua'adö ttu̧ju̧na̧ pä'ö,
ötahuiyä jö̧ a̧'u̧cuä̧ ru̧hua̧ hueome
pö̧nä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ cuähuä
to̧pä̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ isotörö'inä
ttu̧ju̧nä̧rä̧cua̧'a̧nö̧. 36 Ja̧u̧ cuähuä
hua'adö ku̧nä̧huä̧mä̧ ttö̧ja̧ ttu̧cuȩ
päi'önä jä̧cua̧'a̧, ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧
todäre a̧'ȩ ppäi rö̧jo̧mȩnä̧ Egipto
rȩjȩttö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttö̧ja̧mä̧
'corupä'i'ocotö ttäcuotö ppäi rö̧jö̧
pä̧nä̧mä̧― pä'inödo Josémä.

Josétä ru̧hua̧ päi'önä ö̧ja̧
pä'ö hueipinö huȩnȩ

37 José jiäu huȩnȩmä̧
ru̧hua̧rö̧'iņä̧, ja̧u̧tä̧ ippeye
ruhuotörö'inä adihuina'ado.
38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ru̧hua̧mä̧ ippeye
ruhuotörö pä'inödo:
―Ka̧ra̧rö̧mä̧ tö̧'o̧cui'̧ö̧ juiyö'a̧nö̧

ja̧'a̧ pide ta'anö hua̧rö̧mä̧. Ö̧ä̧nä̧hua̧

Diosmä iso päi'önä pidecutä kö̧.
39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ru̧hua̧mä̧

Josérö
pä'inödo:
―Piy̧ȩ o'ca juiyönä Cu̧huä̧nä̧hua̧

Diostä jiähuäjäcujä. Ka̧ra̧mä̧ toa'a
ucu ta'anö huo̧ju̧nä̧ hua̧mä̧, adiu
huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧mä̧. 40Ucurutä
hue'ipösä chojusode'inä hueähuä
işa̧ cu̧ja̧ pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
chumöhuäyotö o'ca toi'önä
ucu huecutä jȩttä̧cuo̧tö̧. Ttömä
jiy̧ȩä̧cuȩtä̧ ucuttu'inä abonänö
hueähuä işa̧ päi'önätä chö̧jä̧cua̧sä̧.

41 Juhua'a yabo pä'inödo ru̧hua̧
Josérö:
―Egipto rȩjȩ jä̧ttä̧yä̧jä̧ o'ca

juiyönä ru̧hua̧ päi'önä cu̧ja̧ pä'ö
ucurutä hue'ipösä―.

42 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧, ru̧hua̧
ö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧ttu̧ 'ca̧tö̧ ku̧niņö̧do
Josérö. Ru̧hua̧ ödo'che o̧bö̧'iņä̧
José ödo'chenä rö̧niņö̧do.
Ö̧rä̧u̧sa̧ orottö adicuä̧sa̧'iņä̧
Josérö huä̧niņö̧do. 43 Ja̧u̧nu̧
o'ca'a todäre päi'önä jäcä
carucä adihuä juäi isäcä ru̧hua̧
öärecättö iyinäcudo. José ä'canä
'chiņä̧tö̧rö̧mä̧ ―Ucuotätucui―
huotta pä'ö hue'inödo ru̧hua̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧
ttu̧ru̧hua̧ päi'önä ö̧ja̧ pä'ö hue'ö
ku̧niņö̧do Josérö.

44 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ru̧hua̧ Josérö
pä'inödo:
―Ttötäsä ru̧hua̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧nä̧ Egipto rȩjȩ o'ca juiyönä ya̧tȩ
u̧mö̧'inä̧, ö̧jä̧pö̧'iņä̧ cä'epocö jä̧cua̧
ucu huecuhuoca'anämä―.

45 Ru̧hua̧ Josérö o'inödo
Zafnat‐panea pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
hue'inödo Asenatrö José irecua
päi'önä. Asenat kä'omä On
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ötahuiyä ru̧hua̧ pinödo. Potifera
pä'ö micuinödo. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a José
rä'opö 'chiņö̧do Egipto rȩjȩ o'ca
juiyönä usäu.

46 José Egipto rȩjȩ ru̧hua̧
ä'ca jo̧mȩttö̧ ru̧hua̧ päi'inömä,
treinta a̧'ȩ hua̧ pinödo. Egipto
rȩjȩ ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩttö̧
rä'opö 'chä̧nö̧, Egipto rȩjȩ
jä̧ttä̧yä̧jä̧ cue'ächö usähuinödo.
47 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧
todäre a̧'ȩnä̧mä̧, rȩjȩttö̧ cuähuä
rö̧ȩnä̧ ppöröhuina'ado. 48 José
ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ todäre a̧'ȩ 'cuäoi'önä
ja̧u̧ cuähuä ppöröhuinö pä̧nä̧mä̧
Egipto rȩjȩnä̧ ca̧ca̧tö̧ ttöta
hue'inödo ötahuiyänä. Ötahuiyä
jö̧ a̧'u̧cuä̧ ca̧ca̧tö̧ rötinätödo ja̧u̧
ötahuiyä tö'cö pä̧jö̧ pättiyuttu
cuähuämä. 49 Ja̧'hua̧nö̧ trigodu
cuähuä juiyo rö̧ȩnä̧ ca̧ca̧tö̧
rötinätödo, rȩba̧ aje jacuoto pä̧ba̧
rö̧ȩnä̧ pa̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ José täcö pa̧ja̧tö̧ cä'ädinödo,
ttö̧'a̧tö̧ juiyö'a̧nö̧ juiyo rö̧ȩnä̧
ja̧'a̧ttö̧.

50 Ppäi rö̧jö̧ rȩbȩhuä̧cua̧'a̧
ä'canä, José irecua Asenatmä, On
ötahuiyä ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧ Potifera
ittijumä, José iţti̧mö̧ u̧mä̧tö̧ ta̧ju̧ru̧
uhuäbecuinäjudo. 51 José iţti̧
ä'canä ru̧hua̧rö̧ o'inödo Manasés
pä'ö. Pä'inödo: ―Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios chunichi'a pä'ö jȩiņä̧cu̧sä̧
suronä 'cuäopinö'inä, chä'o
ahuaruhuärö'inä―. 52 Ju̧huȩnȩ
o'comenä iţti̧rö̧mä̧ Efraín pä'ö
o'inödo. Pä'inödo: ―Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios chiţti̧mö̧rö̧ iyäji pij̧ä̧nä̧, surojö
ttörö 'cuäopä̧jä̧nä̧―.

53 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧
todäre a̧'ȩ cuähuä rö̧ȩnä̧
ppöröhuäjimä täcö

beipächina'ado. 54 Ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧
todäre a̧'ȩ ppäi ttuähuä
rȩbȩhuiņa̧'a̧do, José päinö
ta'anö. Korotö tti̧rȩjä̧ttö̧'iņä̧ ppäi
ttu'inätödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Egipto
rȩjȩ jä̧ttä̧yä̧jä̧mä̧, cuähuä hua'adö
ttu̧ju̧niņö̧ kiņa̧'a̧do. 55 Egipto rȩjȩ
ttö̧ja̧'iņä̧ rö̧ȩnä̧ ppäi ttuttomenä,
Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ huopinätödo,
cuähuä iyatö pä'ö. Ru̧hua̧mä̧
Egipto ttö̧ja̧rö̧ pä'inödo:
―Josérö jä'epäjätucui. José

hueömä jȩpä̧tu̧cui―̧ pä'inödo.
56 Pij̧ä̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧ ppäi rö̧jo̧mȩnä̧,

José cuähuä hua'adö ttu̧ju̧niņö̧
odehuiyä o'ca juiyönä ba'epinödo.
Cuähuämä Egipto ttö̧ja̧rö̧
micuänätä ttiyä'cha pä'ö
hue'inödo, o'ca toi'önä Egipto
rȩjȩ ttö̧ja̧ rö̧ȩnä̧ ppäi ttutta'attö.
57 Korotö pij̧ä̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧ttö̧'iņä̧
Egipto rȩjȩra̧'a̧cu̧tä̧ 'chiņä̧tö̧do,
Joséttö cuähuä mitö ttȩma̧
pä'ö, rö̧ȩnä̧ ppäi ttutta'attö pij̧ä̧
pa̧ja̧cu̧nä̧.

José u̧bö̧o̧tö̧ Egipto
rȩjȩra̧'a̧ tti̧'chiņö̧ huȩnȩ

42 1 Jacobmä Egipto rȩjȩra̧'a̧tä̧
cuähuä ka̧'a̧ pä'ö jittähua'a

ä̧ju̧cuiņö̧do. Iţti̧mö̧rö̧ pä'inödo:
―¿Dä̧bö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧

cu̧ja̧cuä̧tu̧cuä̧ttö̧? 2Ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧
Egipto rȩjȩra̧'a̧tä̧ cuähuä ka̧'a̧
pä'ö jittähua'a ä̧ju̧cuä̧jişä̧.
Juhua'a tätucui, cuähuä
mitäjätucui, 'corupäti'oca'a
jiņä̧ ta̧'cua̧rä̧cua̧'a̧nö̧―.

3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José u̧bö̧o̧tö̧
to̧mö̧rȩ ruhuämä Egiptora̧'a̧
'chiņä̧tö̧do cuähuä mitö 'chä̧nö̧.
4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ José ö̧jä̧hua̧
Benjamínrö u̧bö̧o̧tö̧cu̧ hue'ocö
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pinödo Jacob. Pä'inödo:
―Ttömä yȩ'ȩcua̧sä̧ surojö

'cuäopäcua'anö pä'ocö pä'ö
ja̧u̧ru̧mä̧―.

5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ cuähuä mitö
ichinätöcu ttö̧'quȩtȩnä̧ Israel
iţti̧mö̧'iņä̧ 'chiņä̧tö̧do, Canaán
rȩjȩttö̧'iņä̧ ppäi ttutta'attö.

6 Josémä Egipto rȩjȩnä̧ ru̧hua̧
päi'önä kiņö̧do. Ja̧u̧mä̧ o'ca
toi'önä̧rö̧ cuähuämä micuänätä
ttiyä'cha pä'ö hue'inödo. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ u̧bö̧o̧tö̧ José ä'ca jo̧mȩ
ichi'ö dodepipö ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö
tti'ä rȩjȩcu̧ jȩpö̧ ucuotönö
jȩpiņä̧tö̧do ä'ca jo̧mȩttö̧ ka̧cuä̧mö̧.
7 Josémä u̧bö̧o̧tö̧rö̧ toomenä,
u̧huo̧juiņä̧u̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ttieruhuä̧u̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jȩpiņö̧do.
Pä̧içu̧nä̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧do:
―Ucutumä, ¿tottö

cuichäjätucuättö?―
Jahuätö ädätinätödo:
―Canaán rȩjȩra̧'a̧ttö̧ ichäjätöjä

tucuähuä ȩmö̧―.
8 José u̧bö̧o̧tö̧rö̧mä̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧,

pärocua'attö chutärömä
yorö'iso ttieruhuinäcudo. 9 José
u̧'cuo̧ti̧cuiņö̧mä̧ jahuätörötä
pä'ö u̧'cuo̧ti̧cuiņa̧'a̧ amöcuädi'ö,
jahuätörö pä'inödo:
―Ucutumä yähuäinä

cusähuätucua pä'ö hue'ähuotöjä.
Ä'canä usäu ichäjätöjä, a̧'cua̧ra̧'a̧.
Tiŗȩjä̧ tocu'ätucua pä'ö ichäjätöjä,
tȩnȩ ja̧ pä'ö guardia tome
cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ö―.

10 Jahuätö ttädätinäcudo:
―Isocö chu̧ru̧hua̧. Ucu

cumöhuäyotöjä tu̧cuȩhuä̧
ȩmö̧ ichäjätöjä. 11Ujutu o'ca
toi'önä ya̧tȩtä̧ iţti̧mö̧jä̧. Ujutumä
yaparehuotö ttö̧ja̧mä̧cö̧jä̧. Ucu

cumöhuäyotöjä ttörohuähua pä'ö
usäcuähuä ttö̧ja̧mä̧cö̧jä̧―.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José päinä̧u̧do:
―Isocö. Tiŗȩjä̧ tocuhuätucua päö

ichäjätöjä, tȩnȩ ja̧ pä'ö guardia
tome cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ö―.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätö
pä'inätödo:
―Ujutumä ucu cumöhuäyotöjä

docenö huotöjä. Ya̧tȩtä̧ ubo,
Canaán rȩjȩ ttö̧ja̧ işa̧ iţti̧mö̧jä̧.
Röji ru̧hua̧mä̧ tä'ocu ki'̧ä̧ji.̧ Ka̧ra̧
tö̧jä̧hua̧ pinömä huäitä jerupätöjä
ujutumä―.

14 José päinä̧u̧do:
―Isocö. Ttö pädäji ta'anö

ja̧'a̧. Rȩjȩ usäu ichäjätöjä.
15 Pa̧'a̧nö̧ jȩpö̧ ucuturu ka̧cuä̧mö̧
tochä̧u̧jä̧. Iso päi'önä pä'ösä,
ucutu pottömä rä'opocotöjä
yorö'isotä, cu̧jä̧hua̧tu̧cu̧ ichö
juiyöttömä. 16Ucututtu ya̧tȩrö
hue'ätucui, cu̧jä̧hua̧tu̧cu̧ru̧
ȩmä̧ja̧, ucutumä cärenä
cu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧
chu̧huo̧juä̧cua̧sä̧ iso päi'önä huȩnȩ
cucuocuäjätucuttumä. Iso päi'önä
huȩnȩ cucuocuäjätucu juiyöttömä,
yorö'iso chu̧huo̧juä̧cua̧sä̧ rȩjȩ usäu
ichäjätö pä'ö―.

17 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧, o'ca
toi'önä̧rö̧ cärenä rötö pe'tädö
icuinä̧u̧do huäbodäcuä mo̧ro̧
jo̧mȩnä̧. 18Huäbodäcuä mo̧ro̧
päi'omenä, José jahuätörö
pä'inödo:
―Ttömä Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä

chucuota'attö, piy̧ȩ jȩpä̧tu̧cui ̧
cu̧jip̧ä̧tu̧cua̧ pä'ö. 19 Iso päi'önä
jueö huȩnȩ cucuocuäjätucuttumä,
ucututtu ya̧tȩtä̧ cärenä
ö̧'ip̧a̧'a̧nä̧, korotömä o'ca
toi'önä cu̧cuȩtu̧cu̧ trigodu
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cuȩpä̧cuo̧tö̧jä̧, cuahuaruhuä ppäi
ttu'ätö ttö̧'ip̧a̧ pä'ö. 20 Juhua'attö
cu̧jä̧hua̧tu̧cu̧ru̧ cui'cächätucuaja,
iso päi'önä huȩnȩ ucuocuäjätö
pä'ö chu̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧ cu̧jip̧ä̧cuo̧tö̧jä̧―
pä'inödo Josémä.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ amöcuädinätödo.

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧bö̧o̧tö̧
ucuocuäcuähuinätödo ka̧ra̧rö̧'iņä̧
ka̧ra̧rö̧'iņä̧:
―Iso päi'önä tö̧jä̧hua̧

Josérö suronä jȩpiņä̧tö̧jä̧. Ja̧u̧
a̧'cua̧ tta̧huȩcua̧'a̧ topinätöjä.
“Cua̧'cua̧tta̧ päi'önä topätucuittö”
José päa'anä, yorö'iso
ä̧ju̧cuä̧cuä̧huä̧ juiyönä jȩpiņä̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ piy̧ȩ surojö
ujuturu 'cuäopa'a―.

22 Rubén jahuätörö pä'inödo:
―Tö̧jä̧hua̧rö̧mä̧ suronä

jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧rö̧ ¿pä'ocö pinösä
tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä
yorö'iso ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧.
Jitämä tö̧jä̧hua̧rö̧ suronä jȩti̧nö̧
micuämä timitähuäcuotöjä―.

23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José u̧bö̧o̧tö̧mä̧
―tucuocuäji o'ca juiyönätä
huo̧juä̧chi'̧ö̧― pä'ö jerupinätö,
ya̧tȩ rä'epö icu jiäcuähuä işa̧ rä'epö
icu jiähua'anätä ucuocuattö.
24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jahuätö
ttucuocuäjimä ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, José
jahuätöttö rä'opächinödo a̧'u̧
ȩmä̧huip̧ö̧ ajuähua pä'ö. Ja̧u̧nu̧
o'ca'a u̧bö̧o̧tö̧ ttö̧ja̧cuo̧mȩ
ppa̧'ä̧chi'̧ö̧ ucuocuomenä,
Simeónrö 'chu'huädö, jahuätö
ttä'ca jo̧mȩttö̧ ja̧u̧ru̧ nö'quinödo.

25 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a umöhuäyotörö
hue'inödo u̧bö̧o̧tö̧ ttu̧cuȩ trigodu
ttȩna̧ pä'ö saco oyu jacuä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttu̧cuȩ ttimita pä'ö

tti'cächäjimä jacuä ttȩna̧ pä'ö
hue'inödo umöhuäyotörö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧bö̧o̧tö̧ ttu̧cuȩ
cui'ipö tti̧hua̧ pä'ö ttu̧cuȩ ttiya
pä'ö hue'inödo umöhuäyotörö.
Hueäji ta'anö jȩtti̧niy̧ä̧cu̧do.
26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttä̧jim̧ö̧
burrotö̧nä̧ trigodu sacu oyu cä'epö
huȩnö̧, iḩuiņä̧tö̧do.

27 Ja̧hua̧nö̧ ja̧'a̧ täcö ttä'ähuaränä
ttö̧'ä̧bä̧do̧mȩnä̧, ya̧tȩ ösacuyu
ejädinödo, äji burro u̧cuȩ iya
pä'ö. Ejädö toomenä, öäre
pärätä juhua'atä ösacuyu ä'ca
ȩquiņiy̧ä̧cu̧do. 28 U̧bö̧o̧tö̧rö̧
pä'inödo:
―¡Ttörö pä'äji ta'anö

ppa̧'ä̧dä̧jä̧tö̧ chöäre pärätä!
¡Topätucui chösacuyunä ȩca̧'a̧!―
Juiyo ye'ecue'inätödo. Ttö̧'ä̧u̧nu̧

pä'ähuinätödo ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧:
―¿Däje jä̧ttö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios

ujuturu jȩä̧jim̧ä̧?―
29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttä'o Jacob

ojusode Canaán rȩjȩra̧'a̧
tti̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧, ttä'orö
ji'ähuinätödo o'ca juiyönä
jahuätörö 'cuäopäjimä. Pä'inätödo:

30―Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ pä̧içu̧nä̧
ucuocuäji ujuturu. “Ucutumä
yähuäinä cusäcuähuätucua pä'ö
hue'ähuotöjä” pä'äji ujuturumä.
31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ru̧
pä'äjätöjä: “Ujutumä yaparehuätö
ttö̧ja̧mä̧cö̧jä̧. Cumöhuäyotöjä
rȩjȩ usäcuähuä ttö̧ja̧mä̧cö̧jä̧.
32Ujutu docenö huotöjä. Ya̧tȩtä̧
tä'o iţti̧mö̧jä̧. Ya̧tȩ tö̧jä̧hua̧ pinömä
huäitä jerupätöjä ujutumä. Röji
ru̧hua̧mä̧ tä'ocu ki'̧ä̧ji ̧ Canaán
rȩjȩra̧'a̧,” pä'ö ji'ähuäjätöjä.
33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧
ujuturu pä'äji: “Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧
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chu̧huo̧juä̧cua̧sä̧ iso päi'önä
huȩnȩ cucuocuäjätucuttumä.
Ucututtu ya̧tȩrö̧ ku̧nip̧ä̧tu̧cui ̧
ttöcu. Korotömä cucuähuä
ȩpä̧tu̧cui ̧ cuahuaruhuä
ppäi ttu'ätö ttö̧'ip̧a pä'ö.
34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cu̧jä̧hua̧tu̧cu̧ru̧
cui'cächätucuaja, iso päi'önä
rȩjȩ usäcuähuä ttö̧ja̧mä̧cö̧ pä'ö
chu̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
iso päi'önä huȩnȩ ucuocuäjätö
pä'ö chu̧huo̧jä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'ätu̧cu̧ttu̧mä̧, cu̧jä̧hua̧rö̧
ppa̧dä̧dä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'ätu̧cu̧ttu̧mä̧, pij̧ä̧ Egipto rȩjȩnä̧
adiunätä cu̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧jä̧, pä'äji
ru̧hua̧mä̧”― pä'ö ji'ähuinätödo.

35 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ttösacu oyuttu
'cuȩttȩpo̧mȩnä̧, o'ca toi'önä ttöäre
pärätä o̧bi ̧ ȩjö̧ o̧bȩ ttȩpä̧jim̧ä̧
ttösacu oyu jacuä ȩja̧'a̧ topinätödo.
Jahuätö'inä, ttä'o'inä pärätä o̧bi ̧
o̧bȩnä̧ juähua'a ȩca̧'a̧ tottomenä,
ye'ecue'inätödo. 36 Ttä'o Jacobmä
iţti̧mö̧rö̧ pä'inödo:
―Chiţti̧mö̧rö̧mä̧ täcö ttöttömä

'chocuipinätucuäcusä. José
pinö'inä toa'a. Simeón'inä
täcö toa'a. Jitä'inä Benjamínrö
cuȩpä̧tu̧cua̧ pä'ätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧, o'ca juiyönä
ttörötä surojö 'cuäopäcusä―.

37 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Rubén jä'orö
ädätinödo:
―Cuiţti̧ Benjamínrö pä'äji

ta'anö ucuru ppa̧dä̧dö̧ juiyöttömä,
chiţti̧mö̧ ta̧ju̧ru̧ cuä'ö cuicuaja.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧mä̧ ttörötä
hue'ipirö. Ttötä ucuru pä'äji ta'anö
ppa̧dä̧dä̧cua̧sä̧―.

38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jacob
pä'inödo:

―Chiţti̧mä̧ ucutucu 'cho̧cö̧
jä̧cua̧. Uböomiņä̧ hua'ö icuinö.
O'ca'a ja̧u̧tä̧ ka̧tä̧hua̧ kö̧.
Cui'̧chä̧tu̧cuo̧mȩnä̧, ja̧u̧ru̧ suronä
'cuäopöttömä, bö̧o̧ işa̧ cha'attö,
ttömä rö̧ȩnä̧ a̧'u̧ rö̧jä̧cu̧, a̧'u̧ttu̧'iņä̧
'corupädinö'anö jä̧cu̧sä̧―.

Benjamínrö Egipto
rȩjȩra̧'a̧cu̧ ttȩpiņö̧ huȩnȩ

43 1 Ppäimä rö̧ȩnä̧ ppäi
ttu'inätödo Canaán

rȩjȩttö̧. 2 Egipto rȩjȩra̧'a̧ttö̧
ȩmö̧ tti̧huiņö̧ cuähuä ttucui'omenä
beipächa'attö, Jacob iţti̧mö̧rö̧
pä'inödo:
―Pä'äji ta'anö tätucui. Tu̧cuȩ

ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ ȩmä̧jä̧tu̧cui―̧.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Judá jä'orö

pä'inödo:
―Ja̧u̧ ru̧hua̧ pä̧içu̧nä̧ pä'inö:

“Ppa̧'ä̧chö̧ tocu'ätucuättö
cu̧jä̧hua̧rö̧ cui'cächätucu
juiyöttömä,” pä'inö ru̧hua̧mä̧―
pä'ö ji'ähuinödo Judá. 4―Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ tö̧jä̧hua̧rö̧ ujutucu
huecuttutä, ti̧'chä̧cuo̧tö̧jä̧
tu̧cuȩ ȩmö̧ 'chä̧nö̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ru̧ huecu juiyöttömä,
'cho̧co̧tö̧jä̧, “Ttörömä ppa̧'ä̧chö̧
tocu'ätucuättö, cu̧jä̧hua̧rö̧
cui'cächätucu juiyöttömä,” ru̧hua̧
päina'attö― pä'inödo Judá.

6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Israel pä'inödo:
―¿Dä̧bö̧ ja̧'hua̧nö̧ ttörö

suronä jȩcu̧'iņä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧
ucutumä? ¿Dä̧bö̧ ru̧hua̧rö̧
jicuhuähuinätucua'attö jiņä̧ ka̧ra̧
tö̧jä̧hua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧ pä'ö?―

7 Jahuätö ttä'orö ädätinätödo:
―Ru̧hua̧ pä̧içu̧nä̧ jäepä̧riņä̧u̧jä̧

ujuturu'inä tahuaruhuärö'inä.
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“¿Cuä'omä jiņä̧ kö̧? ¿Ka̧ra̧
cu̧jä̧hua̧tu̧cu̧ru̧'iņä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧
pä'ö?” jä̧ȩpä̧riņä̧u̧jä̧. Jerupö
ädätinätöjä, cu̧jä̧hua̧tu̧cu̧ru̧
cui'cächätucuaja päiyäcua'acö̧
pä'ö―.

8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Judá jä'o Israelrö
pä'inödo:
―Mö̧ä̧ya̧rö̧ hue'ittö ttöcu.

Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'u̧ttu̧mä̧, ä̧rä̧mi'̧ö̧
ti̧'chä̧cuo̧tö̧jä̧, jiņä̧ ta̧'cua̧rä̧cua̧'a̧nö̧
'corupäti'oca'a, ujutu'inä,
ucu'inä, ujutu ti̧tti̧mö̧'iņä̧.
9 Ttötä ja̧u̧ru̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧ päi'önä chö̧jä̧cua̧sä̧. Ja̧u̧ru̧
ji'̧quiçha̧nö̧ im̧içu̧nä̧ 'cuäopöttömä,
ttöcu, ucucu'inä jiņä̧yo̧mȩtȩ
tucuocuäcuotöjä. Ucu cuiţti̧rö̧
ucuru ppa̧dä̧dö̧ juiyöttömä, ucu
cuä'ca jo̧mȩ chi'cächö juiyöttömä,
ucu cuä'ca jo̧mȩttö̧ ttötä suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ päi'önä chö̧jä̧cua̧sä̧
o'ca juiyö cha̧'cua̧ro̧mȩ jubö
päi'önä. 10 Tta̧tä̧ro̧ca̧'a̧ jä̧jiţtö̧mä̧
täcö todärenä iu̧̧ iḩua̧tö̧ päjatöjä―.

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttä'o Israel
iţti̧mö̧rö̧ pä'inödo:
―Ye. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧, ja̧'hua̧nö̧

jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ujutu ti̧rȩjä̧
jähuättömä adihuä juäittötä
cusacu oyunä ȩpä̧tu̧cui,̧ ru̧hua̧rö̧
cuiyätucua pä'ö. Mayattö'inä
ji'̧quiçha̧nö̧tä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ameuttu'inä, koro juäi u̧ju̧ca̧ca̧
jacuä jähuättö'inä ji'̧quiçha̧nö̧tä̧
ȩpö̧ cuiyätucuaröja. 12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cuähuä micuä todärenä
ȩpä̧tu̧cui,̧ pärätä cusacuyutucu
ä'cattö cu̧'o̧cui'̧iņä̧tu̧cu̧ micuä
päi'önä ppa̧cu̧huä̧dä̧tu̧cua̧
pä'ö. Jerupächi'ö ȩniņä̧tö̧cö̧.
13 Cu̧jä̧hua̧tu̧cu̧ru̧'iņä̧ o'ipätucuirö.

Ja̧'hua̧nö̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ ru̧hua̧ ö̧ja̧'a̧
tätucui. 14 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios o'ca
juiyönä ju̧ru̧hua̧mä̧ ucuturu
ppä̧dä̧cua̧, ru̧hua̧ ucuturu re
rö̧jö̧nä̧ toäcua'anö, Simeónrö'inä,
Benjamínrö'inä ppa̧huä̧dä̧cua̧'a̧nö̧.
Ttötämä chiţti̧mö̧ toönä
chö̧jö̧ttö̧mä̧, huäinä chiţti̧mö̧
toönä chö̧jä̧cua̧sä̧―.

15 Ttä'o jiähua'a ttäju̧cuo̧mȩnä̧,
Jacob iţti̧mö̧ adihuä juäittö
ȩpiņä̧tö̧do, ru̧hua̧rö̧ ttiya
pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuähuä
micuämä todärenä päi'önä
ttu̧mö̧nä̧ ȩpiņä̧tö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Benjamínrö'inä ȩpö̧, ä̧rä̧mi'̧ö̧
'chiņä̧tö̧do Egipto rȩjȩra̧'a̧cu̧.
Juhua'attö José ä'ca jo̧mȩ
ka̧cuä̧miņä̧tö̧do. 16 Josémä
jahuätöcu Benjamínrö toomenä,
ojusodenä aditätö ttu̧ru̧hua̧rö̧
pä'inödo:
―Pitörö o'ipi chojusodera̧'a̧.

Po̧ya̧rö̧ cuä'ö icu, cuaditätucuaja
tucua. Jahuätömä ttöcu ttu̧cuȩ
ttucuäcuotö Kä̧hua̧ jueö
päi'omenä―.

17 José hueäjimä jȩpiņö̧do.
Ojusodenä aditätö ttu̧ru̧hua̧mä̧
jahuätö u̧mä̧tö̧rö̧ o'ipinödo
José ojusodera̧'a̧. 18 José
ojusodera̧'a̧ jahuätörö oipomenä,
ye'ecuinätödo. Ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ ucuocu
pä'inätödo:
―Ä̧cuo̧mȩnä̧ ti̧huä̧chiņö̧

jiņö̧ pärätä tusacu oyu
jacuättö po̧cuip̧iņä̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ujuturu pocu
i'cächö. Ujutumä 'choipä̧u̧jä̧,
chutä umöhuäyotö päi'önä
chutäcu taditäcuotöjä. Tä̧jim̧ö̧
burrotö̧rö̧'iņä̧ 'choipäcuotöjä,
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a̧'cua̧ra̧'a̧― pä'inätödo.
19Äpate ttötö'cöhuächi'omenä,

José ojusodenä aditätö
ttu̧ru̧hua̧rö̧ töcönänö 'chä̧hui'̧ö̧
ttucuocuinäcudo. 20 Pä'inätödo:
―Chu̧ru̧hua̧, iso päi'önä

ujutu ä̧cuo̧mȩnä̧ tu̧cuȩ ȩmö̧
iḩuä̧chiņä̧tö̧jä̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ iu̧̧
kä'co tä'omettö̧ tösacu oyu ejädö
totomenä, o'ca toi'önä ya̧cu̧nä̧
tösacuyu ä'ca pärätä ȩjiņa̧'a̧, töäre
pärätä pö̧nä̧ jä̧jim̧ä̧ yoräteunätä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pä'äji ta'anö
i'cächäjätöjä. 22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro
pärätä'inä tu̧mö̧nä̧ i'cächäjätöjä,
tu̧cuȩ cuähuä tȩma̧ pä'ö. Ujutu
jerupätöjä di ȩniņa̧'a̧jo tusacu oyu
jacuä pärätämä pä'ö―.

23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José ojusodenä
aditätö ttu̧ru̧hua̧ pä'inödo:
―Huä̧iņä̧ ja̧'a̧cuä̧.

Yecuecuätucuä'. Ucutu
Cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧, ucutu cuä'o
Ö̧ä̧nä̧hua̧ iyinä̧u̧jä̧ pärätämä
cusacu oyutucu jacuä. Ttömä
ȩmiņö̧sä̧ cuähuä micuä jiņö̧mä̧―
pä'inödo ttu̧ru̧hua̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ rä'epö

icuiniyä̧u̧do cärenä pä̧cuä̧huode
jacuättö tö̧jä̧hua̧ Simeónrö.
24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätörö
do'ädinödo José ojusode jacuä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ajiya iyinä̧u̧do ttö̧jä̧piy̧ä̧
ttötöcähua pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttä̧jim̧ö̧ burrotö̧rö̧'iņä̧ ttu̧cuȩ
iyinödo. 25 José ojusodenä ttu̧cuȩ
ttucuäcua'a ttä̧ju̧cuä̧ja̧'a̧ttö̧,
tti'cächäjimä jo̧mȩ päi'önä
jȩpiņä̧tö̧do, Kä̧hua̧ jueö päi'a'a
ichomenä, Josérö ttiya pä'ö.

26 José ojusodera̧'a̧ ichi'omenä,
tti̧yä̧cuȩmä̧ jacuojucu ttu̧mö̧nä̧
i'cächinätödo. José ä'ca jo̧mȩttö̧

ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö tti'ä rȩjȩcu̧
ucuotönö jȩpiņä̧tö̧do. 27 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧
―¿Tta̧'a̧nö̧ ja̧'a̧cuä̧ ucutumä?―

pä'ö jäepinä̧u̧do. ―¿Tta̧'a̧nö̧
ja̧'a̧cuä̧ cuä'o bö̧o̧ işa̧mä̧, ucutu
ttörö jicuhuähuinätucuäcumä?
¿Ja̧u̧mä̧ jiņä̧ kö̧?―

28 Jahuätö pä'inätödo:
―Ujutu tä'o, ucu cu̧mö̧huä̧ya̧mä̧,

adiu kä̧ji.̧ Jiņä̧ a̧'cua̧rä̧ji―̧.
Pä'ö, tti'ä rȩjȩcu̧ ja̧rȩyu̧nu̧

ucuotönö jȩpiņä̧tö̧do. 29 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Josémä u cä'epö, ö̧jä̧hua̧
Benjamínrö, ja̧ju̧miņä̧ kiţti̧rö̧
topinödo. Pä'inödo:
―Pidemä ¿cu̧jä̧hua̧tu̧cu̧

röji ru̧hua̧ tä̧ji,̧ ttörö
jicuhuähuinätucuäcumä?
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä adiu ppä̧dä̧cua̧jä̧,
chiţti̧― pä'inödo.

30 José ja̧'hua̧nö̧ päomenä,
rö̧ȩnä̧ a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧iņä̧cu̧do. Jurunä
rä'opächö ä'o̧ca̧ra̧'a̧. Do'ächächö
juhuorö ajuähuinödo. 31 Täcö
ajuähuäjimä 'cuäopächi'äcu,
i'ä töcähuäji'ca̧, pä'äji ta'anö
do'ächi'ö, pä'inödo:
―Tu̧cuȩ tucua iyä'chätucui―.
32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Josérö'inä

im̧içu̧nä̧, u̧bö̧o̧tö̧rö̧'iņä̧ im̧içu̧nä̧,
Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧ Josécu
cuä'ijätörö'inä im̧içu̧nä̧ ttu̧cuȩ
iyä'chinätödo. Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧
yorö'iso cuocotö pinätödo hebreos
ttö̧ja̧cu̧. Tucuttumä suroja'a pä'ö
ttamöcuädina'attö, jahuätöcumä
im̧içu̧nä̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧. 33 José
huea'attö u̧bö̧o̧tö̧rö̧mä̧ chutä ä'ca
jo̧mȩ ttö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö hue'inätödo.
Ä'canä ru̧hua̧mä̧ ä'canä ö̧'ä̧mä̧da̧
pä'ö hue'inätödo. Ju̧huȩnȩ o'ca'a
ru̧hua̧mä̧ ja̧u̧ o'comenä ö̧'ä̧mä̧da̧
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pä'ö hue'inätödo. Röji ru̧hua̧mä̧
röjinä ö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö hue'inätödo.
José u̧bö̧o̧tö̧mä̧, ¿tta̧'a̧nö̧ pä'ö
ja̧'hua̧nö̧ u̧huo̧jua̧'a̧huä̧jo? pä'ö
amöcuädinätödo. 34 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ José chutä mesa isodättö
ttu̧cuȩ iyä'chinödo. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Benjamínrö korotöttö'inä
abonänö rö̧ȩnä̧ u̧cuȩ iyinödo.
Ja̧'hua̧nö̧ cuä̧nö̧'iņä̧ cuinätödo.
Au'inä ahuinätödo. Cuä̧nö̧
eseäcuähuinätödo Josécu o'ca
toi'önä.

José ahuo̧'ta̧ huȩnȩ

44 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Josémä
ojusodenä aditätö

ttu̧ru̧hua̧rö̧ hue'inödo:
―Jahuätö ttösacu oyu jacuä

ttu̧cuȩ cuȩna̧ja̧, o'ca juiyönä
ttȩpö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ
pö̧nä̧ öäre pärätä cuȩna̧ja̧ ösacuyu
ä'ca. 2 Ttö chahuo̧'ta̧, pärätättö
adicuo̧'ta̧ röji ru̧hua̧ ösacuyu ä'ca
cuȩna̧ja̧, öäre pärätä trigodu
imitäji'inä―.
José ojusodenä aditätö ttu̧ru̧hua̧

José hueäji ta'anö jȩpiņö̧do. 3Mo̧ro̧
päi'a'a hueinä̧u̧do José u̧bö̧o̧tö̧
tti̧'cha̧ pä'ö ttä̧jim̧ö̧ burrostö̧cu̧.
4Ötahuiyättö rä'opächö, jiņä̧ oto
pätti'oca'a tti̧'cha̧'a̧nä̧, Josémä
ojusodenä aditätö ttu̧ru̧hua̧rö̧
pä'inödo:
―Ä̧rä̧mi'̧ö̧ jahuätö tto'ca'anä

täi. Cuiŗȩbȩhui'̧o̧mȩnä̧, pa̧'a̧nö̧
päcuhuaja: ¿Dä̧bö̧ pärätättö
adicuo̧'ta̧ cu̧nä̧u̧cuä̧jä̧tu̧cuä̧ttö̧?
5 Ju̧huo̧'ta̧mä̧ auä'ijö chu̧ru̧hua̧mä̧.
Chu̧ru̧hua̧mä̧ ju̧huo̧'ta̧ yä̧huä̧iņä̧
jä̧jim̧ä̧ u̧huo̧juä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧, suronä
jȩpä̧jä̧tö̧jä̧, päcuhuatöja―

pä'inödo José.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José ojusodenä

aditätö ttu̧ru̧hua̧mä̧ jahuätö
u̧mä̧tö̧rö̧ rȩbȩhuip̧ö̧, José hueäjimä
pä'inödo. 7 Jahuätö ädätinätödo:
―¿Dä̧bö̧ ja̧'hua̧nö̧ päcuhua'attö,

chu̧ru̧hua̧? Ujutumä ja̧'hua̧nö̧
jȩpo̧co̧tö̧ päjätöjä yorö'isotä.
8 Topi. Pärätä tösacu oyu
ä'cattö tö̧'o̧cui'̧iņö̧mä̧ Canaán
rȩjȩra̧'a̧ttö̧ pä'äji ta'anö i'cächö,
ucuru iyäjätöjä. ¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö
tö̧nä̧u̧cua̧ttö̧ oro'inä, pärätä'inä
cu̧ru̧hua̧ ojusodettömä? 9Ujututtu
ya̧tȩ u̧ju̧nä̧ra̧'a̧ cu̧'o̧cui'̧ö̧ttö̧mä̧,
huäinä 'corupäi'ä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ujutumä, chu̧ru̧hua̧,
ucu cumöhuäyotö päi'önä
tö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧jä̧―.

10 Ja̧'hua̧nö̧ pättomenä, José
ojusodenä aditätö ttu̧ru̧hua̧
pä'inödo:
―Ucutu päcuhuäjätucu ta'anö

jä̧cua̧'a̧. Ahuo̧'ta̧ ku̧nä̧rö̧mä̧
ttö chu̧mö̧huä̧ya̧ päi'önä
ö̧jä̧cua̧. Korotömä adiunätä
ttö̧ja̧cui'̧ä̧cuo̧tö̧―.

11 Ya̧tȩ pö̧nä̧ ttusacu oyu jurunä
rȩjȩcu̧ mȩyȩdiņä̧tö̧do. Ya̧tȩ pö̧nä̧
ttusacu oyu ejädinätödo. 12Ä'canä
ru̧hua̧ ösacuyuttö kä̧mä̧dö̧
usinödo, röji ru̧hua̧ ösacuyura̧'a̧
cä'ädö. Benjamín ösacuyu jacuättö
po̧cuip̧iņö̧do ahuo̧'ta̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ o'ca toi'önä tta̧'cua̧
juiyächi'ä̧u̧ ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧ sȩro̧cu̧
icuinätödo. Ya̧tȩ pö̧nä̧ ttusacu oyu
ttä̧jim̧ö̧ burrotö̧nä̧ cä'epö huȩnö̧,
pä'äji ta'anö ötahuiyära̧'a̧cu̧
ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧do. 14 Judá'inä,
u̧bö̧o̧tö̧'iņä̧, ö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧ José
ojusodera̧'a̧ ppa̧ttä̧cho̧mȩnä̧, José
jiņä̧ ojusodenä pinödo. José ä'ca
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jo̧mȩ ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö tti'ä rȩjȩcu̧
ucuotinätödo. 15 José jahuätörö
pä'inödo:
―¿Däje jä̧ttö̧ piy̧ȩmä̧ ucutu

jȩcu̧'ä̧jä̧tu̧cumä̧? ¿Jerupätöjä tä̧ji?̧
Ttömä yähuäinä jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧
huo̧jua̧sä̧―.

16 Judá ädätinödo:
―¿Tta̧'a̧nö̧ pätäcua'a jä̧ttö̧

ucuru chu̧ru̧hua̧? ¿Tta̧'a̧nö̧
tädätäcua'a jä̧ttö̧? Suronä jȩpo̧co̧tö̧
päjätöjä pä'ö, ¿tta̧'a̧nö̧ ti̧jȩpä̧cua̧'a̧
jä̧ttö̧? Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä suronä
jȩtä̧jim̧ä̧ huo̧juä̧ji.̧ Jitämä o'ca
toi'önä cumöhuäyotö päi'önätä
tö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧jä̧, ujutu'inä,
cuahuo̧'ta̧ ku̧nä̧rä̧ji'̧iņä̧―.

17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ José pä'inödo:
―Ja̧'hua̧nö̧mä̧ jȩpo̧cö̧sä̧.

Chahuo̧'ta̧ ku̧nä̧rä̧jiţä̧, ja̧u̧tä̧
chu̧mö̧huä̧ya̧ päi'önä ö̧jä̧cua̧mä̧.
Ucutu korotömä adiunätä
ppa̧cu̧huä̧chä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧
cuä'otucu ojusodera̧'a̧―.

Judá Josérö Benjamínrö
jäepä̧riņö̧ huȩnȩ

18 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, Judá
Josérö tö'cönänö 'chä̧hui'̧ö̧,
ucuotönö Josérö pä'inödo:
―Chu̧ru̧hua̧, ucu cu̧mö̧huä̧ya̧sä̧.

Ucuru ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ chucuocua
pä'ösä. Ttörömä cu̧ra̧huä̧rä̧'.
Ucu Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧
jö̧'a̧nö̧ hue'öjä. 19 Chu̧ru̧hua̧,
ujuturu ucu cumöhuäyotörö
jä'epinöjä: “¿Cuä'otucuru'inä,
cu̧jä̧hua̧tu̧cu̧ru̧'iņä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧?”
20 “Tä'o bö̧o̧ işa̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧,
ucuru pä'inätöjä, chu̧ru̧hua̧.
Iţti̧ röji ru̧hua̧ jiņä̧ mö̧ä̧ya̧, bö̧o̧
işa̧ kä̧nö̧ iţti̧ uhuäpächinörö'inä
ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧. Tö̧jä̧hua̧ u̧bö̧o̧miņä̧mä̧

hua'ö icuina'attö, ja̧u̧tä̧ ka̧tä̧hua̧
kö̧ ja̧ju̧miņä̧ kiţti̧mö̧ttö̧. Jä'o
juiyo repeäcu” pä'inätöjä.
21 Ja̧'hua̧nö̧ pätomenä, “Tocharö
cui'cächätucuaröja” pä'inöjä
ujuturu cumöhuäyotörö. 22 “Ja̧u̧
mö̧ä̧ya̧mä̧ jä'orö yorö'iso
jaropi'ocö. Kara'a i'̧chö̧ttö̧mä̧,
jä'o 'corupä'i'anö hua̧,” pä'ö
ucuocuinätöjä ucuru, chu̧ru̧hua̧.
23 Pa̧'a̧nö̧ pä'inöjä ucumä ujuturu:
“Cu̧jä̧hua̧tu̧cu̧ ucutucu ichö
juiyöttömä, ttörömä ppa̧'ä̧chö̧
tocu'ätucuättö”.

24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ tä'orö
ti̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧, ucu, chu̧ru̧hua̧,
cuiḩuȩnȩ päcuhuinömä
jitähuinäcu. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
tä'o ujuturu hue'inö: “Pä'äji
ta'anö ppa̧'ä̧chö̧ tätucui tu̧cuȩ
ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ mitö 'chä̧nö̧”.
26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ tä'orö ädätinätöjä:
“Ti'̧chö̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Tö̧jä̧hua̧
röji ru̧hua̧ ujutucu ichöttötä,
ti̧'chä̧cuo̧tö̧jä̧. Ru̧hua̧rö̧ totö
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧, tö̧jä̧hua̧ ujutucu ichö
juiyöttömä”. 27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ tä'o
ujuturu pä'inö: “Ucutu huo̧juä̧tö̧jä̧
chiţti̧mö̧ tta̧ju̧miņä̧ chiţti̧mö̧
ta̧ju̧ru̧ kuhuäbecuiniyäcusä.
28 Ya̧tȩmä ttöttö tö'ipächö iḩuiņö̧.
Ttö pä'inösä iso päi'önä de'a
ru̧hua̧ ppo̧ö̧cu̧ jȩpö̧ icuäjiyäcusä
a̧'cua̧ra̧'a̧ pä'ö. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ja̧u̧ru̧
yorö'isotä tochococu. 29 Jitä'inä
piderö 'chocuhuipätucuomenä,
ja̧u̧ru̧'iņä̧ surojö 'cuäopö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Bö̧o̧ işa̧ cha'attö, a̧'u̧ ttu hua'ö
chicua pä'ö ucututä ttörö hue'ö
cuicuäcuotöjä,” pä'inö chä'omä―
pä'ö ji'ähuinödo Judá Josérö.

30,31 Juhua'a yabo pä'inödo Judá
Josérö:

Gén



55 Génesis 44:32–45:10

―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chu̧ru̧hua̧, tä'o
ö̧ja̧'a̧ pä'äji ta'anö ppa̧tä̧cho̧mȩnä̧,
ja̧u̧ mö̧ä̧ya̧ ujutucu toa'a toomenä,
'corupäi'ö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ujutu tä'o
bö̧o̧ işa̧mä̧ a̧'u̧ ttu hua'ö icua
pä'ö ujututä hue'ö ticuäcuotöjä.
32 Ttö chä'orö pä'inösä: “Ttötä
chö̧jä̧hua̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
päi'önä chö̧jä̧cua̧sä̧. Ja̧u̧ru̧ ucuru
ppa̧dä̧dö̧ juiyöttömä, ucu cuä'ca
jo̧mȩttö̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧
päi'önä chö̧jä̧cua̧sä̧ 'cuäopönä”.
33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ mö̧ä̧ya̧rö̧
cu̧mö̧huä̧ya̧ ja̧ji ̧ juäimä, ttörötä
hue'i cu̧mö̧huä̧ya̧ päi'önä chö̧ja̧
pä'ö. Mö̧ä̧ya̧rö̧mä̧ u̧bö̧o̧tö̧cu̧ jä'o
ö̧ja̧'a̧ i'̧cha̧ hue'irö. 34 Chä'o ö̧ja̧'a̧
'chi'̧chö̧ttö̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧ jä̧cua̧'a̧
jä̧ttö̧ mö̧ä̧ya̧ ttöcu ichö juiyöttömä?
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chä'orö surojö
'cuäopa'amä tochö juiyö'a̧nö̧
jä̧cu̧sä̧― pä'inödo Judá Josérö.

José u̧bö̧o̧tö̧ ttu̧huo̧jua̧rö̧
pä'ö jiähuinö huȩnȩ

45 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Josémä
ä'ca jo̧mȩ ka̧cuä̧tö̧ ttä'ca

jo̧mȩttö̧ ami 'qui'ächi'ö juiyönä a̧'u̧
rö̧jä̧chi'̧inä̧cu̧do. Huopinödo:
―O'ca toi'önä ttö chä'ca jo̧mȩttö̧

rättopächa hue'itö―.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ya̧tȩ'iņä̧ Josécu

ko̧cö̧ pinödo, u̧bö̧o̧tö̧ ttu̧huo̧jua̧rö̧
pä'ö jiähuomenä.

2 Pä̧içu̧nä̧ ajuähua'attö, Egipto
rȩjȩ ttö̧ja̧'iņä̧ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧do.
Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ahuaruhuä'inä
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧do.

3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José u̧bö̧o̧tö̧rö̧
pä'inödo:
―Ttötäsä Josémä. ¿Jiņä̧ kö̧

chä'omä?―

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ u̧bö̧o̧tö̧
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, ja̧u̧ru̧ yettecua'attö,
ädätocotö pinätödo. 4 Josémä
u̧bö̧o̧tö̧rö̧ pä'inödo:
―Ttörö tö'cönänö ichi'ätucui―.
Ja̧'hua̧nö̧ päomenä, tö'cönänö

'chä̧hui'̧iņä̧tö̧do. José pä'inödo:
―Ttötäsä cu̧jä̧hua̧tu̧cu̧

Josémä. Egipto rȩjȩra̧'a̧
iyö cuicuinätucuäcumä
ttötäsä. 5 Jitämä cua̧'cua̧
tta̧cu̧huȩcuä̧tu̧cuä̧'. Jitämä
cu̧ra̧huä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cuä̧' pocu ttörö
pärätänä iyö cuicuinätucua'attö.
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ucutu
cuä'catucunä hueinäcusä
cua̧'cua̧rö̧ cu̧jip̧ä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
6 Täcö todäre a̧'ȩ 'cuäopina'a ppäi
ttuähuämä Egipto rȩjȩttö̧. Jiņä̧
jim̧ö̧tȩ a̧'ȩ jä̧cua̧'a̧ ku̧nä̧huä̧nä̧'iņä̧,
trigo tirähuänä'inä juiyönämä.
7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä
ucutu cuä'catucunä hueinäcusä
cua̧'cua̧rö̧ cu̧jip̧ä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧,
ucutu cuahuaruhuä'inä
ttirecuächäcua'anö.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucutumä
huecuhuätucuococu pinösä
pocu chicha pä'ömä. Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diostä hueinäcusä. Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä jȩiņä̧cu̧sä̧ Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧ jä'o jä̧'iņö̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ja̧u̧tä̧ ahuaruhuä ttu̧ru̧hua̧'iņä̧,
Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧'iņä̧
päi'önä chö̧ja̧ pä'ö hueinäcusä.
9 Chä'orö jurunä ji'ähuäjätucui.
Ja̧u̧ru̧ päcuhuätucuaja: “Ja̧'hua̧nö̧
pä'äji cuiţti̧ Josémä pä'ö. Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios hueinäcusä Egipto rȩjȩnä̧
ru̧hua̧ chö̧ja̧ pä'ö. Recuomä toepo.
Jurunättö chö̧ja̧'a̧cu̧ cuichätucuaja.
10Gosén rȩjȩnä̧ cu̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧jä̧,
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ttö chö̧jo̧mȩttö̧ tö'cö, ucutu'inä,
cuiţti̧mö̧'iņä̧, cuiţti̧mö̧ tti̧tti̧mö̧'iņä̧,
cuä̧jim̧ö̧ o̧vȩja̧stö̧'iņä̧, pä̧cä̧yö̧'iņä̧,
o'ca juiyönä cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧mä̧.
11 Ju̧huȩnȩtä̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧,
ttötä cu̧cuȩtu̧cu̧ chiy̧ä̧cua̧sä̧, jiņä̧
jim̧ö̧tȩ a̧'ȩ ppäi 'cuäopä̧cuȩmä̧
ka̧'a̧ttö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩchä̧cua̧sä̧
usurä isotö juocuhuätucu
juiyäcua'anö, cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧'iņä̧
tocuhuepo'ächätucu
juiyäcua'anö”. 12Ucutu
cu'äretucunä topätöjä, chö̧jä̧hua̧
Benjamín'inä ö'ärenä topö, ttötä
chamonä chänä chucuocua'amä.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chä'orö
jicuhuähuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca
juiyönä tocu'äjätucumä Egipto
rȩjȩnä̧ kä̧nö̧ ttö̧ja̧ ttucuotönä
chöadihuä'inä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ chä'orö jurunä pocu
cui'cächätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧―.

25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩttö̧
rä'opö, ttä'o Jacob ö̧jo̧mȩ
Canaán rȩjȩra̧'a̧ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧do.
26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttä'orö
ji'ähuinätödo:
―Josémä jiņä̧ kä̧ji.̧ Egipto rȩjȩnä̧

ru̧hua̧ päi'önä kä̧ji ̧ yorö'iso.
Ttä'o jahuätörömä yorö'isotä

esetocö pinödo. 27O'ca juiyönä
José jiähuäjimä, ttä'orö
ji'ähuinätödo. Ja̧u̧ huȩnȩ
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, caruquiyä José
jä'o Jacobrö tti'cächa pä'ö
hueäji ocä toomenä, ttä'o Jacob
esehuächi'inödo. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Israel pä'inödo:
―Ye täcö adihua'a. Chiţti̧ Josémä

jiņä̧ ö̧jiy̧ä̧cu̧sä̧. Tochäjä̧cua̧sä̧
'corupädi'äcua'a ä'canänö―
pä'inödo Israelmä.

Jacob Egiptora̧'a̧
iŗȩbȩhuiņö̧ huȩnȩ

46 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Israel öäre
o'ca juiyönä ȩpö̧ rä'opinödo.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Beerseba ötahuiyä
jubö rȩbȩhuiņö̧do. Juhuorö jä'o
Isaac Ö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö ku icu
iyähuä jȩpö̧ iyinödo. 2 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Israelrö yodo u̧'cuo̧ti̧nä̧
ucuocuinäcudo Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios.
Päinäcudo:
―Jacob, Jacob―.
Jacob ädätinödo:
―Pȩnȩtä̧ kö̧sä̧―.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ pä'inödo:
―Ttötäsä Cu̧huä̧nä̧hua̧

Dios, cuä'omiņä̧ Ö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä. Egipto rȩjȩra̧'a̧ cui'̧cha̧
pä'ömä yecuhuecuä'. Juhuorötä
jȩchä̧cua̧sä̧ ucuttu isotö recuätö
ttirecuächönä. 4Ucutäcu
chi'̧chä̧cua̧sä̧ Egipto rȩjȩra̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juhua'attö ucuru
pocu chi'̧cä̧chä̧cua̧sä̧ pä'äji
ta'anö. Josétä cui'äre mö̧'ȩpö̧
tta̧huä̧rä̧cua̧jä̧ cuami yuppa jubö
huächi'omemä―.

5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jacob Beersebattö
rä'opinödo. Israel iţti̧mö̧mä̧ ttä'o
Jacobrö'inä, tti̧tti̧mö̧rö̧'iņä̧,
tti̧tti̧mö̧ tta̧ju̧tu̧ru̧'iņä̧ ȩpiņä̧tö̧do
caruquiyänä, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧
ttä'orö ttȩpa̧ pä'ö hueäji ocä
caruquiyänä. 6 Jahuätö ttöäre'inä,
ttä̧jim̧ö̧rö̧'iņä̧, Canaán rȩjȩttö̧
ttȩmiņö̧mä̧ ȩpö̧, Egipto rȩjȩra̧'a̧cu̧
ichinätödo, Jacob'inä iţti̧mö̧'iņä̧,
iţti̧mö̧ tti̧tti̧mö̧'iņä̧. 7 Jacobmä
iţti̧mö̧ u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, iţti̧mö̧ tti̧tti̧mö̧
u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, iţti̧mö̧ nä̧tö̧rö̧'iņä̧,
iţti̧mö̧ tti̧tti̧mö̧ nä̧tö̧rö̧'iņä̧,
ahuaruhuä o'ca toi'önä̧rö̧ ȩpiņö̧do
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Egipto rȩjȩra̧'a̧.
28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jacobmä

iţti̧ Judárö ä'canä hue'inödo
Gosénra̧'a̧ todehuä̧mä̧ mä̧nä̧mä̧
¿ti̧mä̧ttö̧? pä'ö Josérö jä'epö
ä̧ju̧cua̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Gosén
rȩjȩra̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧do. 29 José
öäre carucä jo̧mȩ päi'önä jȩtta̧
pä'ö hue'äji'ca̧, Gosén rȩjȩra̧'a̧
'chiņö̧do, jä'o Israelrö esehua
pä'ö. Jä'orö toomenä, hua'adi'ö
recuonänö ajuäunu esehuinödo.
30 Israel Josérö pä'inödo:
―Täcö ucuru tocha'attö,

'corupädi'öttömä huäinä jä̧cua̧'a̧.

Jacobrö 'turu tticuäcua'a iţti̧
Josérö ucuocuinö huȩnȩ

47 28 Jacob Egiptottö Gosén
rȩjȩnä̧ diecisiete a̧'ȩ jo̧mȩtä̧

kiņö̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jacobmä
ciento cuarenta y siete a̧'ȩ kiņö̧do
o'ca juiyönämä.

29 Israelmä täcö 'corupäi'ome
tö'cöhuächi'äcu, iţti̧ Josérö
ä̧tȩpiņö̧do. Pä'inödo:
―Ttörö re rö̧jö̧nä̧ tocu'uttumä,

chöja dea'a cu̧mö̧ ppäcuepo'attöja.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'o̧mȩnä̧tä̧
chu̧huo̧juä̧cua̧sä̧ iso päi'önä
pädäjimä jȩpö̧ pä'ö.
'Corupädi'omenä, Egipto
rȩjȩnä̧mä̧ 'turu cuicuättö.
30 Egipto rȩjȩttö̧mä̧ cho'co
jähuä cuȩpa̧ja̧ chä̧do̧tö̧miņä̧rö̧
'turu tticuinomecu, jahuätöcu
ppeyänä 'turu cuicuattö pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José pä'inödo:
―Ye. Ucu päcuhuäji ta'anö

jȩchä̧cua̧sä̧.

Jacob 'corupäi'inö huȩnȩ

49 33 Jacobmä iţti̧mö̧rö̧ röji
iḩuȩnȩ ucuocu rö̧nip̧ö̧,

ö̧jä̧piy̧ä̧ camanä cä'epö huä̧nö̧
pä̧mä̧dö̧, ami yuppa täcö röjitä
'chahuäda'attö 'corupä'i'inödo.

Jacobmiņä̧ iţti̧mö̧'cotö
ttä'omiņä̧rö̧ idoränä ttötinö huȩnȩ

50 12 Jacob iţti̧mö̧'cotö
ttä'omiņä̧ hueipinö ta'anö

jȩpiņä̧tö̧do. 13 Canaán rȩjȩra̧'a̧cu̧
o'co jähuä ȩpiņä̧tö̧do. Ihueye 'turu
icuähuome päi'önä Abrahamminä
Efrón hitita ttö̧ja̧ işa̧ttö̧ imitinä̧jä̧nä̧,
ju̧huȩnȩtä̧ rorä idoränä ttä'o
Jacobmiņä̧ o'co jähuä rötinätödo.
Ja̧huä̧jä̧ Macpela pä'ö miçuä̧jä̧'inä,
Mamre pä'ö micuä̧jä̧'inä tö'cö
jiņa̧'a̧do. 14 Jä'omiņä̧rö̧ rötö
iḩuä̧ji'̧ca̧, José Egipto rȩjȩra̧'a̧
ppa̧'ä̧chiņö̧do, u̧bö̧o̧tö̧cu̧, ö̧jä̧hua̧cu̧
o'ca toi'önä jahuätöcu jä'ominärö
rötö iḩuä̧jä̧tö̧cu̧.

José röji ö̧jiņö̧ huȩnȩ
15 Ttä'omiņä̧ 'corupäi'äji o'ca'a,

José u̧bö̧o̧tö̧ pä'inätödo:
―Iso päi'önä Josémä churutä

suronä jȩti̧nö̧ micuä päi'önä
¿pärocua'attö ujuturu suronä
jȩö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧―

16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Josérö
tti̧huȩnȩ hue'inätödo. Pä'inätödo:
―Tä'omiņä̧ 'corupäi'äcua'a

ä'canä hue'ipinö: 17 “Pa̧'a̧nö̧
päcuhuätucuaröja Josérömä pä'ö.
Jädepäcujä, unichi'i cu̧bö̧o̧tö̧
suronä jȩtti̧nö̧mä̧, ucuru suronä
jȩtti̧na̧'a̧ttö̧,” pä'inö cuä'omiņä̧―
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pä'inätödo. ―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
unichi'i cuä'o Ö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
umöhuäyotö suronä jȩti̧nö̧mä̧―
pä'inätödo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ tti̧huȩnȩ ä̧ju̧cu̧,

José ajuähuinödo. 18 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
u̧bö̧o̧tö̧ José ä'ca jo̧mȩ ichi'ö,
ttihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧ ucuotönö
pä'inätödo:
―Topi, ujutumä ucu

cumöhuäyotö päi'önä ichäjätöjä―.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ José jahuätörö

pä'inödo:
―Yecuhuecuätucuättö.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä̧cö̧sä̧
ttömä. 20Ucututä ttörö
suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ö
cuamöcuädinätucua'anä,
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä jȩpiņö̧ adihua'a ja̧
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jitä piy̧ȩ pä̧nä̧
recuätö tta̧'cua̧rö̧ ki'̧ä̧tö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios jȩiņö̧nä̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
yecuecuätucuä'. Ttö ucuturu'inä,
cuiţti̧mö̧rö̧'iņä̧ chiy̧ä̧cua̧sä̧ ucuturu
recuä rö̧jö̧mä̧―.
Ja̧'hua̧nö̧ José jahuätörö repe'ö

re rö̧jö̧nä̧ topö ucuocuinä̧u̧do.

José 'corupäi'inö huȩnȩ
22 Egipto rȩjȩnä̧tä̧

kiņö̧do Josémä, jä'ominä

ahuaruhuä'cotö'inä. José ciento
diez a̧'ȩ kiņö̧do. 23 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Josémä iţti̧ Efraín iţti̧mö̧ tti̧tti̧mö̧
juhua'a yabo tti̧tti̧mö̧rö̧'iņä̧
topinödo. Manasés iţti̧ Maquir
iţti̧mö̧ ttuhuäpächomenä,
ttiyinäcudo José öja ju'tä huä̧nä̧u̧
esehua pä'ö.

24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Josémä
u̧bö̧o̧tö̧rö̧'iņä̧, ö̧jä̧hua̧rö̧'iņä̧
pä'inödo:
―Täcö 'corupädi'a̧nö̧ jä̧cu̧sä̧.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
yorö'iso ucuturu tta̧huä̧rä̧cuo̧töjä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ttö̧ ucuturu
ȩpä̧cuo̧tö̧jä̧ korojä̧ra̧'a̧cu̧,
Abrahamrö'inä, Isaacrö'inä,
Jacobrö'inä iya päinä̧jä̧ra̧'a̧―.
25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Josémä, jä'ominä
Israel iţti̧mö̧'cotörö pä'inödo:
―Yorö'iso Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä

ucuturu tta̧huä̧rä̧cua̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ “Cuihue'quiyu cuo'co jähuä
pij̧ä̧ttö̧ tȩpä̧cuo̧tö̧jä̧” pä'ätucuittö―
pä'inödo José.

26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José ciento diez
a̧'ȩ hua̧ ö̧jo̧mȩnä̧, 'corupä'i'inödo.
Ja̧u̧ru̧ Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧ ttihueye
jȩtti̧nö̧ ta'anö jȩpiņä̧tö̧do. Ja̧u̧nu̧
o'ca'a hua'are ȩnä̧huo̧ca̧ jacuä
ȩniņä̧tö̧do Egipto rȩjȩttö̧.
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ÉXODO
Israel ttö̧ja̧rö̧ suronä jȩtti̧nö̧ huȩnȩ

1 1 Israel iţti̧mö̧ chutäcu Egipto
rȩjȩra̧'a̧ iḩuiņä̧tö̧do. Tti̧tti̧mö̧cu̧

tti̧tti̧mö̧ tta̧ju̧tu̧cu̧ iḩuiņä̧tö̧do.
2 Israel, koro im̧im̧ä̧ Jacob, iţti̧mö̧
tti̧mim̧ä̧ pa̧'a̧nö̧ miçuiņä̧tö̧do:
Rubén'inä, Simeón'inä, Leví'inä,
Judá'inä, 3 Isacar'inä, Zabulón'inä,
Benjamín'inä, 4Dan'inä,
Neftalí'inä, Gad'inä, Aser'inä.
5 Jacob ahuaruhuä o'ca toi'önä
setentanö huotö jiņa̧'a̧do. Jacob iţti̧
José täcö Egipto rȩjȩra̧'a̧ kiņö̧do.

6 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a José
'corupä'i'inödo. U̧bö̧o̧tö̧'iņä̧,
ö̧jä̧hua̧'iņä̧, tti̧rȩcua̧mö̧'iņä̧ o'ca
toi'önä Canaán rȩjȩra̧'a̧ttö̧
ichinätömä hua'ö icuinätödo.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Israel ttö̧ja̧
tti̧tti̧mö̧ recuätörö ku̧nä̧riņä̧tö̧do.
Ja̧'hua̧nö̧ recuächö, juruhuinätödo.
Egipto rȩjȩ o'ca juiyönä
suhuädi'önä ka̧cuiņä̧tö̧do.

8 Recuo a̧'ȩ o'ca'a ka̧ra̧
Egipto rȩjȩttö̧ ru̧hua̧ päi'önä
hue'inödo. Ja̧u̧ ru̧hua̧mä̧ José
minä ru̧hua̧ ö̧jiņö̧mä̧ jerupinödo.
9Umöhuäyotörö pä'inödo:
―Ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ Israel ttö̧ja̧mä̧

ujututtu'inä abonänö recuächätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujututtu'inä abonänö
juruhuätö. 10 Jahuätörö huo̧ju̧nä̧tä̧
jȩta̧ja̧ juhua'a yabocu ttirecuächö
juiyäcua'anö. Yodoji ujutu
taboiyotö ttichomenä, Israel
ttö̧ja̧ jahuätöcu do'ächi'ö ujuturu
tturohuähua'acu. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
ti̧rȩjä̧ttö̧ rättopächö juiyäcua'anö.

11 Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädö, Egipto
rȩjȩ ttö̧ja̧mä̧ hue'inätödo
jahuätöttö korotö adicuä
ruhuotö päi'önä ttö̧ja̧cua̧ pä'ö.
Israel ttö̧ja̧ tturuhuotö päi'önä
ttu̧ju̧niņä̧u̧do. Israel ttö̧ja̧rö̧
suronä jȩpö̧ pä̧içu̧nä̧ ttadita pä'ö
hue'inätödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Israel
ttö̧ja̧ ötahuiyä to̧mȩrȩ aditinätödo
Pitón'inä, Ramsés'inä pä'ö micu,
Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ cuähuä hua'adö
u̧ju̧na̧ pä'ö ja̧u̧ ötahuiyänä.
12 Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧mä̧ Israel
ttö̧ja̧rö̧ rö̧ȩnä̧ tta̧'cua̧ tta̧ttȩcu̧nä̧
jȩtta̧'a̧nä̧, tti̧tti̧mö̧mä̧ yabonötä
recuächinätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
yabonötä rö̧ä̧chiņä̧tö̧do.
Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧, Egipto rȩjȩ
ttö̧ja̧ yettecuinä̧u̧do.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ
ttö̧ja̧ hue'inätödo Israel ttö̧ja̧rö̧
juiyo pä̧içu̧nä̧ ttaditönä. 14 Egipto
ttö̧ja̧mä̧ ra̧huä̧rö̧nö̧ ttadita pä'ö
huettinä̧u̧do. Redä'quiyu ttadita
pä'ö huettinä̧u̧do. Ttö'ättiyu'inä
rö̧ȩnä̧ ttadita pä'ö huettinä̧u̧do.
Piy̧ȩ o'ca juiyönä ubara ttu'u kä̧nö̧
ttadita pä'ö huettinä̧u̧do.

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧
ucuocuinödo Sifrarö'inä, Fúarö'inä,
modu tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ isotörö.
Jahuätömä hebreos ttö̧ja̧ttö̧
nä̧tö̧rö̧ tta̧'ä̧riņä̧tö̧do tti̧tti̧mö̧rö̧
ttuhuäbecua'anä. 16 Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧ pä'inödo:
―Hebreos ttö̧ja̧ nä̧tö̧rö̧

tta̧cu̧huä̧rä̧tu̧cuo̧mȩnä̧, ubo
uhuäpächöttömä, cuä'ö
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cuicuätucuaröja. Isaju
kuhuäpächöttötä, huäinä
cäcuepätucuaja― pä'inödo.

17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧ hueäji'anömä jȩpo̧co̧tö̧
pinätödo modu tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
isotömä, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö
ttucuota'attö. U̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧ huäinä
ttuhuäpächa'anä topinätödo.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Egipto
rȩjȩ ru̧hua̧ huopinödo modu
ta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ isotö tticha pä'ö.
Jahuätörö pä'inödo:
―¿Dä̧bö̧ ja̧'hua̧nö̧

jȩcu̧'ä̧jä̧tucuä̧ttö̧? ¿Dä̧bö̧
huäinä tocu'äjätucuättö u̧mä̧tö̧
ttuhuäpächa'anä?

19Modu tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ isotö
Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ pä'inätödo:
―Hebreos ttö̧ja̧ttö̧ nä̧tö̧mä̧

Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧ nä̧tö̧ttö̧'inä
im̧içu̧nä̧nö̧ uhuäbecuätö.
Juruhuätö ja̧'a̧ttö̧, ujutu
ti̧rȩbȩhui'̧ä̧cua̧ ä'canä, tti̧tti̧mö̧rö̧
täcö ttuhuäbecu o'ca'atä
topä'ijätöjä― pättinäcudo.

20 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧mȩnä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios adiu jȩpiņö̧do modu
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ isotörö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Israel ttö̧ja̧
recuächö juruhuinätödo. 21Modu
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ isotö Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosrö ye'ecu cuä'ö tticuoca'attö,
tti̧tti̧mö̧ recuätörö iyinä̧u̧do
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Egipto rȩjȩ ru̧hua̧mä̧ hue'inödo
o'ca toi'önä umöhuäyotörö,
hebreos ttö̧ja̧ tti̧tti̧mö̧ u̧mä̧tö̧
ttuhuäpächomenä, Nilo ajera'a
do'opö tticua pä'ö, tti̧tti̧mö̧ nä̧tö̧tä̧
ttö̧jip̧a̧'a̧nä̧.

Moisés uhuäpächinö huȩnȩ

2 1 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ ya̧tȩ Leví
ahuaruhuä'cotöttö işa̧

irecua päi'önä ȩmiņö̧do.
Yaju'inä Leví ahuaruhuä'cotöttö
isaju jiņa̧'a̧do. 2 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
möchaju pä'i'inäjudo. Uborö
uhuäbecuinäjudo. A̧diḩua̧
uhuäpächa'a topö, kä̧hua̧tö̧
huämetucuä jo̧mȩnä̧ räjepoca'a
dajö kicuinäcudo kojusodenä.
3 Juhua'a yabonö dajö icuähuä
juiyinäcuado. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
mära jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ttö̧ pöttähuä̧cä̧
ȩmö̧, tätinäjudo dö'cäu juäittö.
Jahuä̧cä̧ jacuä kiţti̧rö̧ ȩnö̧, Nilo
ajenä isä'cua 'quȩtȩ rö̧niņä̧ju̧do.

4 Ji'̧quiçha̧hua̧ uböa otonänö
kä̧nö̧, kö̧jä̧hua̧rö̧ däje jȩtta̧ pä'ö
topä̧riņä̧ju̧do ku̧huo̧jua̧ pä'ö.

5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧ ittiju Nilo ajera'a aje i'ö
'chiņä̧ju̧do, kumöhuäyotö nä̧tö̧mä̧
aje jäyotonä cuettächa'anä.
Ru̧hua̧ ittiju pöttähuä̧cä̧ ajenä
isä'cua 'quȩtȩ ra̧'a̧ topö,
kumöhuäyajuru hue'inäjudo
ki'cächa pä'ö. 6 Pöttähuä̧cä̧
ba'epö, ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ topinäjudo.
Ajuähuiyäcua re rö̧jä̧chi'̧ö̧nä̧
topinäjudo.
―Hebreos ttö̧ja̧ işa̧ iţti̧,

a̧'cua̧ra̧'a̧― pä'inäjudo.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ji'̧quiçha̧hua̧

uböamä ru̧hua̧ ittijuru pä'inäjudo:
―¿Katate acuaju hebreos ttö̧ja̧

isajuru kicha pä'ö huochopo'äjato?
ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ katate kajarö pä'ö―
pä'inäjudo.

8―A̧, täi― päjinäcuado ru̧hua̧
ittiju.
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Ja̧'hua̧nö̧ huejäcua, jahuäju
möäyajumä ji'̧quiçha̧hua̧ ja̧ju̧ru̧ o'ö
'chiņä̧ju̧do. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ji'̧quiçha̧hua̧
ja̧ju̧ kichomenä, ru̧hua̧ ittiju
pä'inäjudo:
―Piderö ȩpi.̧ Cuatate cuajiyattö.

Ttö chimitäcuajujä.
Ja̧'hua̧nö̧ päjäcua, ji'̧quiçha̧hua̧rö̧

ȩpö̧, katate ajö pöttädinäjudo.
10 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ji'̧quiçha̧hua̧ böo
juomenä, ja̧ju̧mä̧ ȩpö̧ iyinäjudo
ru̧hua̧ ittijuru. Ru̧hua̧ ittiju yajutä
kiţti̧ päi'önä pöttädinäjudo. Ja̧u̧
im̧im̧ä̧ o'inäjudo Moisés pä'ö.
―Ajettö chȩmiņä̧cu̧ pä'ö

―o'inäjudo Moisés pä'ömä.

Moisés Egiptottö
töipächinö huȩnȩ

11Moisés böo juo'inö'ca̧,
ahuaruhuähebreosttö̧ja̧ ttaditome
do'ächö 'chiņö̧do. Juiyo pä̧içu̧nä̧
ttadita'a topinödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧ işa̧ Moisés
a̧hua̧ru̧hua̧ hebreos ttö̧ja̧ işa̧rö̧
cuäcuäa'a topinödo. 12 Korotö
totta'acu pä'ö adiunä toä'chomenä
toiyäcu, Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧ işa̧rö̧
cuä'ö icu, rȩba̧nä̧ dajö icuinäcudo.
13 Pä'äji ta'anö koro mo̧ro̧ do'ächö
'chiņö̧do juhua'atä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
hebreos ttö̧ja̧ ta̧ju̧ ttörohuähua'a
topinödo. Suronä jȩpä̧jiŗö̧
pä'inödo:
―¿Dä̧bö̧ cua̧hua̧ru̧hua̧rö̧

cuäcuäcu'a'attö?
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧

ädätinödo:
―¿Di jä̧ttö̧ ucuru hue'inömä

ujutu tu̧ru̧hua̧ päi'önä ujuturu
tä̧bo̧cuä̧ işa̧ cu̧ja̧ pä'ö? ¿Ttörö'inä
cuä'ö cuicua pä'ö amöcuädöjä
tä̧ji,̧ Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧ işa̧rö̧ cuä'ö

cuicuäji ta'anö?
Moisés ja̧u̧ huȩnȩ ä̧ju̧cu̧,

ye'inödo. “Iso päi'önättö jȩchä̧jim̧ä̧
huo̧juä̧chi'̧ä̧tö̧ a̧'cua̧ra̧'a̧ pä'ö,”
amöcuädinödo. 15 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ru̧hua̧ u̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧,
Moisésrö cuä'ö tticua pä'ö
hue'inödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Moisésmä Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ttö̧
tö'ipächinödo, Madián rȩjȩra̧'a̧
ö̧ja̧ pä'ö. Juhua'attö ajiya reju jäyä
pä̧mä̧diņö̧do.

16 Juhua'attö Madián rȩjȩnä̧
ya̧tȩ ru̧hua̧ kiņö̧mä̧, iţti̧mö̧ nä̧tö̧rö̧
ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧ru̧ ku̧nä̧riņö̧do.
Jahuätö ajiya huä'ö ichinätödo
rejuttu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ajiya
a̧cuo̧'ta̧ suhuädi'önä tototta pä'ö
ichinätödo, ttä'o ä̧jim̧ö̧ ovejatö̧
ttahua pä'ö. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
korotö ovejatö̧rö̧ tta̧'ä̧rä̧tö̧mä̧
ichi'ö, nä̧tö̧rö̧ ya'opö icuinätödo.
Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Moisés ä̧rä̧mi'̧ö̧,
nä̧tö̧rö̧ ppä'ädö 'chiņö̧do, ajiya iya
pä'ö ttä̧jim̧ö̧rö̧. 18 Jahuätö nä̧tö̧mä̧,
ttä'o Jetro ö̧jo̧mȩ ttichi'iyäcu,
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧do:
―¿Dä̧bö̧ jurunätä

cuichäjätucuättö jitä mo̧ro̧mä̧?
19 Jahuätö ädätinätödo ttä'orö:
―Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧ işa̧ ppä'ädäji

ovejatö̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
ujuturu ya'opö tticuiyäcu. Ajiya'inä
huä'ö iyäji tä̧jim̧ö̧ ttahua pä'ö.

20 Ttä'omä iţti̧mö̧rö̧ pä'inödo:
―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧, ¿to

ö̧jä̧ttö̧ ja̧u̧mä̧? ¿Dä̧bö̧ katä
jarocu'ipäjätucuäröttö?
Ji'ähuäjätucuirö ujutucu u̧cuȩ
ucua.

21 Ja̧'hua̧nö̧ ji'äu tti̧huä̧jä̧cu̧,
Moisés eseunu kiņö̧do Jetro
ojusodenä. Ja̧u̧mä̧ ittiju Séforarö
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hue'inödo Moisés irecua päi'önä.
22 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Séfora kiţti̧rö̧
uhuäbecuinäjudo. Moisésmä ja̧u̧ru̧
o'inödo Gersón pä'ö. Ja̧u̧ im̧im̧ä̧
päa'a “Ttömä içhä̧cuä̧hua̧sä̧ korotö
tti̧rȩjä̧nä̧ pä'ö”.

23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ recuo jiņö̧
o'ca'a Egipto rȩjȩ ru̧hua̧
'corupä'i'inödo. Israel ttö̧ja̧
juiyo pä̧içu̧nä̧ ttaditönä huettä̧rä̧u̧
tta̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧ huopinätödo.
Ja̧'hua̧nö̧ huottömä Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosrö rȩbȩhuiņa̧'a̧do. 24 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios jahuätö
huottömä ä̧ju̧cu̧, amöcuädinödo
Abrahamrö'inä, Isaacrö'inä,
Jacobrö'inä jitörö iso päi'önä
jȩä̧cuȩ huȩnȩ. 25 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
Israel ttö̧ja̧ ubara ttutta'a re rö̧jö̧nä̧
topinödo.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
Moisésrö ȩmiņö̧ huȩnȩ

3 1 Juhua'a kä̧nö̧ Moisésmä im̧iy̧a̧
Jetro ä̧jim̧ö̧rö̧ tta̧'ä̧riņö̧do.

Jetromä ru̧hua̧ pinödo Madián
rȩjȩra̧'a̧ttö̧. Moisés ovejatö̧rö̧
ȩpiņö̧do ttö̧ja̧ toächome
pä̧tȩcuä̧nö̧ päte'ö Sinaí inähuära'a,
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ij̧ȩcuä̧cuo̧mȩ
inähuära'a. 2 Juhua'attö Tu̧ru̧hua̧
Dios huȩ'ä̧hua̧ ángel Moisésrö
ij̧ȩcuiņö̧do dau u'cua jäinä ocurä
cuoa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jäittö. Moisés
toomenä, dau u'cua jäimä ocurä
cuoa'anä, cuo'ö icuoca'a jiy̧ä̧cu̧
ye'önö topinödo. 3 “Cuo'ömä
cuoa'anä, dau u'cua jäimä ¿tta̧'a̧nö̧
pä'ö cuo'ö icuocua'a jä̧ttö̧?
'Quȩ'içhö̧ 'chä̧nö̧ tochäjäcua'ato,”
pä'ö amöcuädinödo Moisés.

4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés 'cä̧'içhö̧
'chä̧nö̧ toomenä, Tu̧ru̧hua̧ Dios

Moisésrö ucuocuinödo dau u'cua
jäittö.
―Moisés, Moisés― pä'inödo.
Moisés ädätinödo:
―Pȩnȩtä̧ kö̧sä̧.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios

pä'inödo:
―Tö'cönänömä cuichi'ä'. Cu̧jä̧pö̧

isäya ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icui. Ju̧huȩnȩ
ucu cu̧jä̧do̧mȩmä̧, ttö adihuä işa̧
chiŗȩjä̧.

6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inödo:
―Ttötäsä cuä'omiņä̧

Ö̧ä̧nä̧hua̧mä̧, Abrahamminä
Ö̧ä̧nä̧hua̧mä̧, Isaacmiņä̧
Ö̧ä̧nä̧hua̧mä̧, Jacobmiņä̧
Ö̧ä̧nä̧hua̧mä̧ ttötäsä.
Ja̧u̧ huȩnȩ ä̧ju̧cu̧, Moisés i'ä

mö̧'ȩcuiņö̧do, Ö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö
topö yecue'a'attö. 7 Tu̧ru̧hua̧ Dios
juhua'a yabocu pä'inödo:
―Iso päi'önä chumöhuäyotö

Egipto rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ pä̧içu̧nä̧
aditö kä̧nö̧ tta̧'cua̧ tta̧ttȩcu̧nä̧
huettinä̧u̧ topäjisä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
hueähuä isotö suronä jȩttä̧u̧
huotta'a ä̧ju̧cuä̧jişä̧. Ubara
ttuttu'inä, huo̧jua̧sä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ mȩyȩhuä̧jişä̧ Egipto rȩjȩ
ttö̧ja̧ ttu̧mö̧ttö̧ 'chodipatö pä'ö,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Egipto rȩjȩttö̧ rä'epö
chicuatö pä'ö, korojä̧ rȩjȩ a̧diḩuä̧jä̧,
rö̧ä̧jä̧ cuähuä ppuruhuä̧jä̧ra̧'a̧
chȩpa̧tö̧ pä'ö. Juhuä̧jä̧ra̧'a̧mä̧
cananeos ttö̧ja̧'iņä̧, hititas
ttö̧ja̧'iņä̧, amorreos ttö̧ja̧'iņä̧,
ferezeos ttö̧ja̧'iņä̧, heveos ttö̧ja̧'iņä̧,
jebuseos ttö̧ja̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧. 9 Iso
päi'önä Israel ttö̧ja̧ rö̧ȩnä̧ ajuäunu
huotta'a ä̧ju̧cuä̧jişä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧ jahuätörö suronä
huettära'a topäjisä. 10 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ucuru hue'ösä Egipto rȩjȩ
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ru̧hua̧rö̧ ucuocuäji, chumöhuäyotö
Israel ttö̧ja̧rö̧ rä'epö cuicuatö pä'ö
Egiptottö― pä'inödo Tu̧ru̧hua̧
Dios.

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Moisés
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö pä'inödo:
―Egipto rȩjȩ ru̧hua̧cu̧mä̧ ucuocu

chi'̧chö̧ juiyö'anö hua̧sä̧ ttömä,
Egipto rȩjȩttö̧ ucu cumöhuäyotö
Israel ttö̧ja̧rö̧ rä'epö chicua pä'ö.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
päinäcudo:
―Ttömä iso päi'önä ucutäcu

chö̧jä̧cua̧sä̧. Pa̧'a̧nö̧ cu̧huo̧juä̧cua̧jä̧
ttötä ucuru huedömä. Egipto
rȩjȩra̧'a̧ttö̧ ttö̧ja̧rö̧ cui'cächö o'ca'a,
pihuä inähuättö jahuätöcu ttörö
ucuotönö amöcuädö ttö huedö
jȩcu̧'ä̧cuo̧tö̧jä̧.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosrö pä'inödo:
―Ttö Israel ttö̧ja̧ ttö̧ja̧cuo̧mȩ

'chä̧nö̧, jahuätörö jidähuomenä:
Cuä̧do̧tö̧miņä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
hueäcusä ucuturu. Pädomenä,
¿tta̧'a̧nö̧ miçua̧ jä̧ttö̧ im̧im̧ä̧ pä'ö?
jahuätö jättepöttömä, ¿tta̧'a̧nö̧
chädätäcua'a jä̧ttö̧?

14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:
―TTÖTÄSÄ KÖ̧MÄ̧ IHUEYE

TTÖTÄSÄ. Pa̧'a̧nö̧ pä'ö jicuhuähuaja
Israel ttö̧ja̧rö̧: IHUEYE TTÖTÄSÄ
pä'ö miçua̧ hueinäcusä ucuturu
jidähua pä'ö, päcuhuaja.

15 Juhua'a yabocu Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
pä'inödo Moisésrö:
―Pa̧'a̧nö̧ jicuhuähuaja Israel

ttö̧ja̧rö̧: Tu̧ru̧hua̧, cuä̧do̧tö̧miņä̧
Abraham'inä, Isaac'inä, Jacob'inä
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, ttörö hueinäcusä
ucuturu pä'ö, jicuhuähuaja―
pä'inödo Dios. ―Jitä chim̧i ̧

pädäjimä IHUEYE TTÖTÄSÄ
beipächocö chim̧im̧ä̧. Piy̧ȩtä̧
'cuäopönätä chim̧im̧ä̧ pä'äji pä'ö,
jicuhuähuaja. 16 Israel ttö̧ja̧ttö̧
u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧tä̧ cu̧ca̧ca̧cuä̧tu̧cua̧
pä'ö hue'inö pä'ö, jicuhuähuaja.
Jahuätörö jicuhuähuaja: Tu̧ru̧hua̧,
tä̧do̧tö̧miņä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios,
Abraham'inä, Isaac'inä, Jacob'inä
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ ttörö ij̧ȩcu̧ päinäcusä
pä'ö: Cha̧'cua̧ tta̧nö̧ topösä
Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧ ucuturu
suronä jȩttö̧mä̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧
tocha'attö pä'ösä: Ucuturu rä'epö
chiçuä̧cua̧sä̧ Egipto rȩjȩttö̧,
ubara ttucuhuätucuomettö,
korojä̧ra̧'a̧ cuähuä ppuruhuä̧jä̧ra̧'a̧
chȩpä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ö. Ja̧huä̧jä̧ra̧'a̧
ka̧cuä̧tö̧ cananeos ttö̧ja̧'iņä̧, hititas
ttö̧ja̧'iņä̧, amorreos ttö̧ja̧'iņä̧,
ferezeos ttö̧ja̧'iņä̧, heveos ttö̧ja̧'iņä̧,
jebuseos ttö̧ja̧'iņä̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ chumöhuäyotö Israel ttö̧ja̧
ucu päcumä adiu ttä̧ju̧cuä̧cuo̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ucucu, Israel
ttö̧ja̧ttö̧ tä̧mö̧cu̧ Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧
ttu̧ru̧hua̧rö̧ 'chä̧nö̧, pä̧cuhuä̧cua̧jä̧:
Tu̧ru̧hua̧, Israel ttö̧ja̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios, ujuturu ucuocuinö pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ huäbodäcuä mo̧ro̧
'chä̧cuä̧huo̧mȩ ttö̧ja̧ toächomecu
huecuhuatö pä'ö jä'epö ichäjätöjä,
Tu̧ru̧hua̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios koro
juo'otörö ku icu tiya pä'ö,
päcuhuäcuotöjä. 19 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ro̧ȩcuä̧ 'cuäopoca'a jö̧ttö̧mä̧,
Egipto rȩjȩ ru̧hua̧mä̧ räcuopätucua
pä'ö hue'ocö jä̧cua̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ttö chujurunä ttö̧ja̧ ttieru
juäi jȩchä̧cua̧sä̧ Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧
rö̧ȩnä̧ yettecue'ächönä. Ja̧u̧nu̧
o'ca'a ja̧'a̧tä̧ to̧ä̧cua̧ ru̧hua̧mä̧,
räcuopätucua'anä. 21 Egipto rȩjȩ
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ttö̧ja̧ ucuturu ucuotönö tottäcuotö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ räcuopätucuomenä,
koro juäi jui'ömä rä'opocotö
cuäcuotöjä. 22 Israel ttö̧ja̧ttö̧
nä̧tö̧ o'ca toi'önä jättepäcuotö
Egipto rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧ttö̧, ttö̧jo̧mȩ
tö'cö ka̧cuä̧tö̧ttö̧'iņä̧, ttojusodenä
kä̧ju̧ttu̧'iņä̧ koro juäi pärätättö
adicuä'inä, koro juäi orottö
adicuä'inä, ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧'iņä̧,
cuiţti̧mö̧tu̧cu̧ u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧,
nä̧tö̧rö̧'iņä̧ cu̧'ca̧tä̧tu̧cua̧ pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧
ttöärettö cuȩpä̧cuo̧tö̧jä̧― pä'inödo
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios.

4 1 Ja̧hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosrö pä'inödo:

―Esetocotö ttäcuotö a̧'cua̧ra̧'a̧.
Pärocua'acu ttörö pättäcuotö
a̧'cua̧ra̧'a̧: Isocö. Tu̧ru̧hua̧ Dios
ucuru ij̧ȩcuo̧co̧cu̧ pinö̧jä̧ pä'ö.

2 Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö
pä'inödo:
―¿Däje jä̧ttö̧ cu̧mö̧nä̧

'chu̧cu̧huä̧rö̧mä̧?
Moisés ädätinödo:
―Chitta'ca.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios

hueinäcudo:
―Cuitta'ca rȩjȩ icui.
Moisés itta'ca rȩjȩ icuomenä,

äcatä päi'ina'ado. Moisés ye'ö
tö'ipächi'inödo. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Cumö ki'̧ä̧dö̧, iḩuiŗi'̧pa̧ttö̧

'chu'ädi.
U̧ru̧hua̧ hueö ta'anö

'chuhuädomenä, pä'äji ta'anö
itta'catä päi'iniyäcudo. 5 Juhua'a
yabocu Tu̧ru̧hua̧ Dios päinäcudo:

―Pä'äji ta'anö jȩpö̧sä̧
Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ ucutu cuä̧do̧tö̧miņä̧
Ttö̧ä̧nä̧hua̧, Abrahamminä'inä,
Isaacmiņä̧'inä, Jacobmiņä̧'inä
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ ucuru chij̧ȩcuä̧jim̧ä̧
ttesetäcua'anö― pä'inödo Dios.

6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:
―Cu̧mö̧ rä'ädäcuähui

cu̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jacuä cu̧bä̧ dea'a.
Tu̧ru̧hua̧ Dios ja̧'hua̧nö̧ päcu,

Moisés ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jacuä u̧bä̧
dea'a u̧mö̧ rä'ädäcuähuinödo.
Rä'ädäcuähuäji'ca̧ 'cho'äu
toomenä, ajiya isoppa teoppa
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ teina'ado u̧mö̧mä̧,
lepra märicheittö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Tu̧ru̧hua̧ Moisésrö pä'inödo:
―Pä'äji ta'anö cu̧mö̧

rä'ädäcuähui cu̧'ca̧tä̧huä̧ta̧
jacuä cu̧bä̧ dea'a.
Moisés pä'äji ta'anö

ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jacuä u̧bä̧ dea'a u̧mö̧
rä'ädäcuähuinödo. Pä'äji ta'anö
'cho'äu toomenä, lepra märichei
jä̧jim̧ä̧ täcö huahuächipäja'atä
topäcuähuinödo. Korome ij̧ȩta̧
adihuome ta'anö päi'inäcudo.
8 Juhua'a yabonö Tu̧ru̧hua̧ Dios
pä'inödo:
―Cuitta'ca äca päi'a'a tottomenä

ttesetö juiyöttömä, cu̧mö̧
cu̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jacuä cu̧bä̧ dea'a
rä'ädäcuähui'ö'ca̧ 'chocuhuähua'a
tottomenä ttesetäcua'anö. 9 Ja̧u̧
todäre ij̧ȩcuä̧ jȩcu̧'o̧mȩnä̧ ttesetö
juiyöttömä, ucuru'inä ttä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧
jö̧ttö̧mä̧, jȩcu̧'ä̧ji'̧iņä̧ ttesetö
juiyöttömä, Nilo ajettö ajiya
huä'opö tocuhuaja rȩjȩ ajiya
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joome. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Nilo ajettö
ajiya tocuhuomenä, ttucuojatä
päi'äcua'a rȩjȩ ajiya joomemä.

10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés
ädätinödo Tu̧ru̧hua̧ Diosrö.
―Chu̧ru̧hua̧, ttömä adiunä

chucuocuä̧rö̧ juiyö'anö hua̧sä̧.
Mo ttörö huecu'inö'inä
adiunä ucuocuä̧ro̧cö̧ pinösä.
Jitä'inä ttö ucu cu̧mö̧huä̧ya̧
cha'anä, chiḩuȩnȩ'iņä̧ adiunämä
ucuocuä̧ro̧cö̧sä̧.

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:
―¿Di jä̧ttö̧ ttö̧ja̧ işa̧ ä aditinömä?

¿Di jä̧ttö̧ iḩuȩnȩ jui'̧a̧rö̧'iņä̧,
ä̧ju̧cuo̧cö̧rö̧'iņä̧, adiu topä̧rö̧rö̧'iņä̧,
ä̧to̧ca̧rö̧'iņä̧ aditömä? Ttötä
ucu Cu̧ru̧hua̧ ja̧'hua̧nö̧ aditömä
¿isodi?̧ 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ucuocuäji. Cuänä cucuocuomenä
ucutäcu chu̧cuo̧cuä̧cua̧sä̧.
Chu̧huo̧juȩtä̧cua̧jä̧ ucu
cucuocuä̧cu̧ȩmä̧.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Moisés
ädätinödo:
―Chu̧ru̧hua̧, ka̧ra̧rö̧tä̧ hue'i ucu

pä̧huä̧ rö̧jö̧ tocu'äcuru, cuiḩuȩnȩ
jiähua pä'ö.

14 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧,
Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö
ra̧huä̧rip̧iņö̧do. Pä'inödo:
―Ye, ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧, cuböo

Aarón'inä Leví isotö işa̧ kö̧. Ja̧u̧mä̧
adiu ucuocuä̧rö̧ chu̧huo̧juä̧cu̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧mä̧ täcö ichö
ucuru mä̧nä̧ kä'cottö pä̧tȩcuä̧
päi'a pä'ö. Ucuru toomenä,
rö̧ȩnä̧ ȩsȩhuä̧cua̧. 15 Ja̧u̧cu̧
ucuocu huȩnȩ jä̧jim̧ä̧ jicuhuaröja.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttötä ucu cuänä'inä,
ja̧u̧ änä'inä chu̧cuo̧cuä̧cua̧sä̧.
Jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧cuȩmä̧

chu̧huo̧juȩtä̧cua̧sä̧. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ucu cucuocuaji juäimä, ja̧u̧tä̧ Israel
ttö̧ja̧rö̧ u̧cuo̧cuä̧cua̧. Ja̧u̧mä̧ ucu cuä
ta'anö ö̧jä̧cua̧. Ucutä ja̧u̧ Ö̧ä̧nä̧hua̧
ta'anö cu̧jä̧cua̧jä̧. 17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cu̧mö̧nä̧ ȩpi ̧ cuitta'ca, huo̧juȩcuä̧
päi'önä jȩcu̧'ä̧cua̧'a̧nö̧― pä'inödo
Dios Moisésrö.

Moisés Egipto rȩjȩra̧'a̧cu̧
ppa̧huä̧chiņö̧ huȩnȩ

18 Tu̧ru̧hua̧ Dios päji huȩnȩ
ä̧ju̧cuä̧ji'̧ca̧, Moisés juhua'attö
rä'opö, im̧iy̧a̧ Jetro ö̧jo̧mȩcu̧
ppa̧'ä̧chiņö̧do. Im̧iy̧a̧rö̧ pä'inödo:
―Egipto rȩjȩra̧'a̧ hue'ittö,

chahuaruhuä Egipto rȩjȩra̧'a̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧ ppa̧dä̧cha̧ pä'ö, jiņä̧
tta̧'cua̧ra̧ pä'ö tochäja― pä'inödo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jetro Moisésrö

pä'inödo:
―Ye, ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ adiu täi.
19Moisés Madián rȩjȩra̧'a̧

ö̧jo̧mȩnä̧, Tu̧ru̧hua̧ Dios ja̧u̧ru̧
päina'a jiņa̧'a̧do:
―Ppa̧cu̧huä̧cha̧'a̧ Egipto rȩjȩra̧'a̧.

O'ca toi'önä ucuru cuä'ö tticua
amöcuädinätömä täcö hua'ö
icuinätö― pä'inödo Tu̧ru̧hua̧
Diosmä.

20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisésmä im̧iy̧a̧
Jetro hueäji ta'anö iţti̧mö̧rö̧'iņä̧,
iţti̧mö̧ tta̧ju̧ru̧'iņä̧ burronä
cä'epö huä̧nö̧, Egipto rȩjȩra̧'a̧
ppa̧'ä̧chiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧mö̧nä̧
'chö̧huä̧rä̧nö̧ ȩpiņö̧do itta'ca
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hueinä'ca.

27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisés uböo Aarónrö pä'inödo:
―Ttö̧ja̧ toächome täi Moisésrö

cui'ätecua pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ 'chä̧nö̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios

ij̧ȩcuä̧cuo̧mȩ inähuä kada'cattö
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ö̧jä̧hua̧rö̧ pä̧tȩcuä̧ pä'i'ö, 'chu̧'o̧pö̧
esehuinödo. 28 Juhuorötä Moisés
Tu̧ru̧hua̧ Dios hueinö huȩnȩ o'ca
juiyö ttö̧ja̧ ttieru juäi jȩa̧ pä'ö
hueinö'inä Aarónrö ji'ähuinödo.
29 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Moisés'inä,
Aarón'inä 'chä̧nö̧, Israel ttö̧ja̧ttö̧
u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧tä̧ ttö̧ca̧ca̧cua̧
pä'ö hue'inätödo. 30 Jahuätörö
ji'ähuinödo Aarónmä Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö ucuocuinömä o'ca juiyö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios hueinö
ta'anö jȩpiņö̧do ttö̧ja̧ ttieru juäi
ttö̧ja̧ tottönä.

31 Ja̧'hua̧nö̧ jittähua'a ä̧ju̧cu̧,
esetinätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Israel
ttö̧ja̧ jitörötä surojö 'cuäopa'attö
Tu̧ru̧hua̧ Dios re rö̧jö̧nä̧ toa'a
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö
ucuotönö jȩpiņä̧tö̧do Diosrö.

Moiséscu Aaróncu Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧rö̧ ttucuocuinö huȩnȩ

5 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Moiséscu,
Aaróncu Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧

'chä̧nö̧ pättinäcudo:
―Pa̧'a̧nö̧ pä'äji ujutu Tu̧ru̧hua̧,

Israel ttö̧ja̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä.
“Ja̧'a̧tä̧ topi ttö chumöhuäyotö
ttö̧ja̧ toächomecu tti̧'cha̧'a̧nä̧, ttörö
amöcuädö pä'cäri jȩtta̧ pä'ö,”
pä'äji Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä pä'ö
―ji'ähuinätödo.

2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧ ucuotäcuähuä juiyönä
pä'inödo:
―¿Di jä̧ttö̧ Cu̧ru̧hua̧mä̧ iḩuȩnȩ

ucuotö Israel ttö̧ja̧rö̧ rättopächa
hueda pä'ö? Cu̧ru̧hua̧mä̧
chieruhuäcu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧'a̧tä̧
topocösä Israel ttö̧ja̧ rä'opö
tti̧'cha̧'a̧nä̧― pä'inödo Egipto
rȩjȩ ru̧hua̧mä̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧

pä'inätödo:
―Ujutu hebreos ttö̧ja̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧

Dios ujuturu po̧cuip̧ö̧ ucuocuinö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huäinä hue'itö
ttö̧ja̧ toächomecu huäbodäcuä
mo̧ro̧ 'chä̧cuä̧huo̧mȩ ti̧'cha̧
pä'ö koro juo'otörö ku icu iyö
jȩta̧ pä'ö Tu̧ru̧hua̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosrö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩtö̧ juiyöttömä,
märichei'inä, rohuäcuähuä'inä
huȩä̧cua̧.

4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧ jahuätörö pä'inödo:
―Moisés'inä, Aarón'inä

¿dä̧bö̧ huocu'ätucuättö ttö̧ja̧rö̧
ttaditähuä jarotti'a pä'ö? Ucutu'inä
aditäjätucui.

5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧
pä'inödo:
―Topätucui. Ttö̧ja̧ recuätö

ka̧cuä̧tö̧. Ucutumä jahuätö
ttaditähuä jarotti'a pä'ätöjä―
pä'inödo ru̧hua̧mä̧.

6 Ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧ Egipto rȩjȩ
ttö̧ja̧ttö̧ adicuättö ruhuotörö'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Israel ttö̧ja̧ttö̧ adicuättö
ruhuotörö'inä hue'inödo Egipto
rȩjȩ ru̧hua̧mä̧. Pä'inödo:

7―Jitämä mȩjiy̧ä̧ uhuo'che
ttö̧ja̧rö̧ cuiyinätucu ta'anö
cuiyätucuä' redä'quiyu ttadita
pä'ö. Jitötä 'chä̧nö̧ mȩjiy̧ä̧ uhuo'che
ȩmö̧ tti̧'chö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ redä'quiyu pä'äji rö̧ȩnä̧
ttaditinö ta'anö yoräteunä ttadita
pä'ö hue'ätucuitö. Pabotämä
ttaditö juiyö'anö ja̧'a̧. Jahuätömä
ötähuätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
huopätö: Ja̧'a̧tä̧ topitö ti̧'cha̧'a̧nä̧
koro ju̧'a̧rö̧ ku icu Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö
tiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ pä'ö. 9 U̧mä̧tö̧rö̧
pä̧içu̧nä̧ ttadita hue'ätucuitö.
Ja̧'hua̧nö̧ aditö kä̧nö̧, yappareu
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huȩnȩ ttä̧ju̧cu̧ juiyäcua'anö―
pä'inödo Egipto rȩjȩ ru̧hua̧mä̧.

10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ
ttö̧ja̧ttö̧ adicuättö ruhuotö'inä,
Israel ttö̧ja̧ttö̧ adicuättö
ruhuotö'inä Israel ttö̧ja̧rö̧ 'chä̧nö̧
pä'inätödo:
―Pa̧'a̧nö̧ pä'äji Egipto rȩjȩ

ru̧hua̧mä̧: “Jitämä mȩjiy̧ä̧ uhuo'che
ucuturu i'cächö iyocösä. 11 Pä̧huä̧
rö̧jö̧'a̧nö̧ 'chä̧nö̧ ucututä usu
ȩmä̧jä̧tu̧cui ̧ mȩjiy̧ä̧ uhuo'chemä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ redä'quiyumä
pä'äji rö̧ȩnä̧ cuaditinätucu ta'anö
aditätucui.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Israel ttö̧ja̧
Egipto rȩjȩttö̧ pperecuächö
'chiņä̧tö̧do, mȩjiy̧ä̧ uhuo'che ȩmö̧
'chä̧nö̧.

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Israel ttö̧ja̧ttö̧
adicuättö ruhuotö Moisésrö'inä,
Aarónrö'inä pä'inätödo:
―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Tu̧ru̧hua̧

Dios ucuturu ro̧ȩpä̧cua̧. Ucutu
jȩcu̧'iņä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧ Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧ ujuturu kö'cocö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧ ippeye
ruhuä'inä ujuturu kö'cocotö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ujuturu cuä'ö
tticu'anö ja̧'a̧― pä'inätödo Israel
ttö̧ja̧ttö̧ adicuättö ruhuotömä.

Moisés U̧ru̧hua̧ Diosrö
ucuocuinö huȩnȩ

22 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, Moisés
Tu̧ru̧hua̧ Diosrö ppa̧'ä̧chö̧ pä'inödo:
―Chu̧ru̧hua̧, ¿dä̧bö̧ surojö

cui'cächäjättö Israel ttö̧ja̧rö̧?
¿Dä̧bö̧ ttörö huecuhuina'attö
ru̧hua̧rö̧ chucuocua pä'ömä?
23 Egipto ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧rö̧ ucu
cuim̧iņä̧ chucuocuomenä,
suronätä jȩpä̧ji ̧ jahuätörö.

Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucumä jahuätö
cumöhuäyotörö ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
ttö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädocö päjijä―
pä'inödo Moisésmä.

6 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:

―Jitä ttö Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧
jȩchä̧cuȩmä̧ to̧cu̧'ä̧cua̧jä̧. Ttö
chujurunä jȩchä̧cua̧sä̧ Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧ ja̧'a̧tä̧ toa pä'ö Israel ttö̧ja̧rö̧
rättopächa'anä. Ttö chujurunä
jȩchä̧cua̧sä̧ hue'ö icua pä'ö
jahuätörö chutä iŗȩjä̧ttö̧.

Dios Moisésrö pä'äji
ta'anö hueinö huȩnȩ

2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:
―Ttötä ucu Cu̧ru̧hua̧mä̧.

3Abraham minärö'inä, Isaac
minärö'inä, Jacob minärö'inä,
O'ca juiyönä Ju̧ru̧hua̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧
Dios päi'önä ij̧ȩcuiņö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttö chim̧im̧ä̧ Chu̧ru̧hua̧ Dios
pä'ömä yorö'iso ttieruhuinäcusä.
4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö jahuätörö
iso päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩ
ji'ähuinösä, korotö tti̧rȩjä̧,
Canaán rȩjȩ jahuätö ttö̧jiņä̧jä̧,
tti̧rȩjä̧ päi'önä chiyatö pä'ö.
5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Israel ttö̧ja̧ ajuäu
kä̧nö̧ huotta'a ä̧ju̧cuiņö̧sä̧, Egipto
ttö̧ja̧ pä̧içu̧nä̧ ttaditönä huettä̧rä̧u̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö jahuätörö iso
päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩ pädinömä
amöcuädäjisä― pä'inödo Dios.
6―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Israel ttö̧ja̧rö̧
piy̧ȩ chiḩuȩnȩ jicuhuähuaja:
Ttötäsä ucutu Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧mä̧,
pä'äji Tu̧ru̧hua̧mä̧ pä'ö. Egipto rȩjȩ
ttö̧ja̧ pä̧içu̧nä̧ huettära̧'a̧ttö̧ rä'epö
chicuäcuotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä̧içu̧nä̧
cuaditähuättömä 'chodipäcuotöjä.
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Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chöjo cä'epö chujurunä
Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧rö̧ pä̧içu̧nä̧
ro̧dȩpä̧cua̧sä̧ cu̧jip̧ä̧tu̧cua̧
pä'ö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ucuturu
chȩmä̧cua̧sä̧ chumöhuäyotö
päi'önä cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttötä ucutu
Cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧ päi'önä
chö̧jä̧cua̧sä̧. Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧
pä̧içu̧nä̧ huȩttä̧ro̧mȩttö̧,
ujuturu rä'epö icuinö pä'ö
cu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ucutu cu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jä̧ ttörö
ujutu Tu̧ru̧hua̧ Diosmä iso
päi'önä kö̧ pä'ö. 8 Korojä̧ Abraham
minärö'inä, Isaac minärö'inä, Jacob
minärö'inä chiy̧ä̧cua̧sä̧ pä̧diņä̧jä̧ra̧'a̧
chȩpä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuturu
chiy̧ä̧cua̧sä̧ ja̧huä̧jä̧ ucututä
cua̧mo̧nä̧ cuiŗȩjä̧tu̧cu̧ päi'önä.
Ttötäsä ucutu Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧mä̧―
pä'inödo Dios Moisésrö.

9Moisés Dios hueäji huȩnȩ
Israel ttö̧ja̧rö̧ jiähuomenä,
ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ pinätödo rö̧ȩnä̧
tta̧'cua̧ tta̧ttȩcua̧'a̧ttö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
juruhuächi'ö pä̧içu̧nä̧ ttadita'attö.
10 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:

11―Ji'ähuäji Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧rö̧: Cuiŗȩjä̧ttö̧ Israel ttö̧ja̧mä̧
rättopa'anä ja̧'a̧tä̧ topitödo pä'ö.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Moisés
Tu̧ru̧hua̧ Dios ä'ca jo̧mȩttö̧ ucuocu
pä'inödo:
―Topi. Israel ttö̧ja̧ yorö'iso

ttörö ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ päjätö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧ ä̧ju̧cuä̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧
ttörö Egipto rȩjȩ ru̧hua̧mä̧? Ttömä
adiunä ucuocuä̧ro̧cö̧sä̧.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧
Dios Moisésrö'inä, Aarónrö'inä
ucuocuinödo. Jahuätörö hue'inödo

Israel ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧rö̧'iņä̧ ucuocu tti̧'cha̧ pä'ö,
Israel ttö̧ja̧rö̧ Egipto rȩjȩttö̧ rä'epö
tticua pä'ö.

Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö'inä,
Aarónrö'inä hueinö huȩnȩ

7 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:

―Ttötä ucuru huȩdä̧cua̧sä̧
Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧. Ttö jȩcha̧ji ̧
juäimä o'ca juiyönä ucutä jȩcu̧'a̧nö̧
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuböo Aarónmä
ucu cuiḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧
päi'önä ö̧jä̧cua̧. Ya̧tȩ Ttö Chiḩuȩnȩ
jiäcuähuä işa̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ ö̧jä̧cua̧
ja̧u̧mä̧, ucu cuiḩuȩnȩ jiähuomenä
ru̧hua̧rö̧. 2O'ca juiyönä huedömä,
cuböo Aarónrö cu̧cuo̧cuä̧cua̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä Aarónmä
Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ u̧cuo̧cuä̧cua̧,
iŗȩjä̧ttö̧ Israel ttö̧ja̧ rättopa'anä
ja̧'a̧tä̧ toa pä'ö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ttötä Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ esetö
juiyönä öaroda pä'ö jȩchä̧cua̧sä̧,
ttö̧ja̧ tottocö juäi rö̧ȩnä̧ chij̧ȩpa̧
pä'ö Egipto rȩjȩnä̧. 4 Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧mä̧ ucuturu esetocö jä̧cua̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Egipto rȩjȩmä̧
pä̧içu̧nä̧ chujurunä ro̧dȩpä̧cua̧sä̧,
chumöhuäyotö Israel ttö̧ja̧rö̧
Egipto rȩjȩttö̧ rä'epö chicua pä'ö.
5 Ja̧'hua̧nö̧ Israel ttö̧ja̧rö̧ Egipto
rȩjȩ ttö̧ja̧ ttö̧'quȩtȩttö̧ chujurunä
rä'epö chicuomenä, jahuätö ttörö
ttu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧ Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧mä̧
kö̧ pä'ö― pä'inödo Tu̧ru̧hua̧
Diosmä Moisésrö.

6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés'inä,
Aarón'inä Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji
ta'anö jȩpiņä̧tö̧do. 7 Egipto
rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ ttucuocuinö pä̧nä̧,
Moisésmäochenta a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do.
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Aarónmä ochenta y tres a̧'ȩ
ku̧nä̧riņö̧do.

Aarón Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ä'ca
jo̧mȩttö̧ itta'ca icuinö huȩnȩ

8 Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö'inä,
Aarónrö'inä ucuocu pä'inödo:

9―Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ucuturu
huȩä̧cua̧ ttö̧ja̧ tottocö juäi
jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
hueomenä, ucumä Aarónrö
päcuhuaja: “Cuitta'ca ȩmo̧po̧'ö̧,
rȩjȩ icui” pä'ö, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧
ä'ca jo̧mȩttö̧, äca päi'a pä'ö―
pä'inödo Dios.

10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés'inä,
Aarón'inä Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧
ucuocu 'chä̧nö̧, Tu̧ru̧hua̧ Dios
hueäji ta'anö jȩpiņä̧tö̧do.
Aarónmä, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧
ä'ca jo̧mȩttö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ippeye ruhuotö ttä'ca jo̧mȩttö̧'iņä̧
itta'ca icuomenä, äca päi'ina'ado.

11 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä, Egipto
rȩjȩ ru̧hua̧ umöhuäyotö huo̧juä̧huä̧
ttö̧ja̧'iņä̧, mä̧rim̧ö̧rö̧'iņä̧ tticha pä'ö
huopinödo. Jahuätö ttichomenä,
ja̧u̧tä̧ juäi jȩpiņä̧tö̧do ttumäri'ä
jähuänä. 12 Ya̧tȩ pö̧nä̧ ttitta'ca rȩjȩ
tticuomenä, ä̧ca̧tö̧ pä'i'inätödo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Aarón itta'cattö
äca päi'äjimä korotö ttitta'quiyuttu
ä̧ca̧tö̧ pä'i'äjätörö rahuädi'ina'ado.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ topö, Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧ jarodi'inödo, Moisésrö'inä,
Aarónrö'inä ä̧ju̧cu̧ juiyönä, Tu̧ru̧hua̧
Dios päji ta'anö.

Aarón itta'ca Nilo
ajenä cuäepinö huȩnȩ

20 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Moisés'inä,
Aarón'inä Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji
ta'anö jȩpiņä̧tö̧do. Egipto rȩjȩ

ru̧hua̧'iņä̧, umöhuäyotö'inä ttä'ca
jo̧mȩttö̧ kä̧nö̧, Aarón itta'ca cä'epö,
Nilo ajenä cuä'epinödo. Ja̧'hua̧nö̧
jȩo̧mȩnä̧, Nilo aje o'ca juiyönä
ttucuojatä päi'ina'ado. 21Aje
po̧im̧ä̧ Nilo ajenä ka̧cuiņä̧tö̧mä̧
hua'ö icuinätödo. Nilo ajemä juiyo
huahuina'ado, Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧'iņä̧
Nilo ajettö ajiya ttau juiyönä.
Egipto rȩjȩ o'ca juiyönä ttucuojatä
riņa̧'a̧do.

Suroju'otö jua̧u̧tu̧ Egipto
rȩjȩ tta̧ttä̧di'̧iņö̧ huȩnȩ

8 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:

―Aarónrö huecuhuaja: “Cujo
te'ädö cuitta'ca cä'epi ajehuiyä
rö̧oto huä̧mȩnä̧, ajehuiyä ppo̧ö̧
oto huämenä, o'uhuiyä huämenä,
jua̧u̧tu̧ ttu̧huä̧mä̧'ä̧cha̧ pä'ö Egipto
rȩjȩra̧'a̧cu̧,” ja̧'hua̧nö̧ Aarónrö
huecuhuaja― pä'inödo Dios.

6Moisés ja̧'hua̧nö̧ hueäcu, Aarón
öjo cä'epö itta'ca ki'̧ä̧diņö̧do Egipto
rȩjȩ ajehuiyä huämenä. Jua̧u̧tu̧
recuätö huä̧mip̧ä̧chiņä̧tö̧do, Egipto
rȩjȩ o'ca juiyö jua̧u̧tu̧ttu̧ a̧ttä̧di'̧ö̧nä̧.

Suroju'otö ra̧jö̧ Egipto rȩjȩnä̧
tta̧ttä̧di'̧iņö̧ huȩnȩ

16 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:
―Aarónrö pä'i: Cuitta'ca cujo

te'ädö rȩjȩ cuä'i, işa̧ppȩttö̧ ra̧jö̧
pätti'a pä'ö Egipto rȩjȩ jä̧ttä̧yä̧jä̧
suhuädi'önä.

17 Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji ta'anö
jȩpiņä̧tö̧do. Aarón itta'ca
'chu'huädö öjo te'ädinödo.
Rȩjȩ işa̧ppȩnä̧ cuä'inödo. Ja̧'hua̧nö̧
jȩo̧mȩnä̧, ra̧jö̧ a̧ttä̧di'̧iņä̧tö̧do
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, ttä̧jim̧ö̧rö̧'iņä̧. Rȩjȩ
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işa̧ppȩ o'ca juiyönä ra̧jö̧ päi'ina'ado
Egipto rȩjȩ jä̧ttä̧yä̧jä̧ suhuädi'önä.

Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö hue'inö
Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ jiähua
pä'ö Dios jȩä̧cuȩ huȩnȩ.

23Ucu cumöhuäyotöttö Ttö
chumöhuäyotörömä im̧içu̧nä̧nö̧
jö̧nä̧ ttö̧jö̧nä̧ jȩchä̧cua̧sä̧. Piy̧ȩ ―iso
päi'önä ja̧'a̧― pä'ö ij̧ȩcuä̧mä̧ yo̧ȩi ̧
mo̧ro̧tä̧ topö cu̧huo̧juä̧cua̧jä̧.

Suroju'otö na̧nö̧ ru̧hua̧ ojusode
jacuä'inä dodettinö huȩnȩ

24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä
jȩchä̧cua̧sä̧ päji ta'anö jȩpiņö̧do,
na̧nö̧ recuätörö 'teyu jö̧nä̧tä̧
jȩttö̧nä̧. Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ojusode
jacuä'inä, umöhuäyotö ttoju
odehuiyä jacuä'inä dodepinätödo.
Egipto rȩjȩmä̧ surojuoächina'ado
na̧nö̧ ttirecua'attö.

Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧ ttä̧jim̧ö̧
'corupätti'inö huȩnȩ

9 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:

―Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ 'chä̧nö̧,
ucuocuirö. “Pa̧'a̧nö̧ pä'äji
Chu̧ru̧hua̧mä̧, hebreos ttö̧ja̧
Ttö̧ä̧nä̧hua̧mä̧. Ja̧'a̧tä̧ topi
chumöhuäyotö tti̧'cha̧'a̧nä̧,
ttö huedö jȩtta̧ pä'ö. 2,3 Tti̧'cha̧'a̧nä̧
ja̧'a̧tä̧ tocu'u juiyöttömä, jiņä̧
jahuätörö repecuttumä, ttötä
huȩdä̧cua̧sä̧ rö̧ȩnä̧ na̧ttä̧cha̧ pä'ö
cuä̧jim̧ö̧rö̧, mȩjiy̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧,
ca̧hua̧yu̧tö̧rö̧'iņä̧, burrotö̧rö̧'iņä̧,
camellotö̧rö̧'iņä̧, pä̧cä̧yö̧rö̧'iņä̧,
ovejatö̧rö̧'iņä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Ttö Israel ttö̧ja̧ ttä̧jim̧ö̧rö̧mä̧
im̧içu̧nä̧ jȩchä̧cua̧sä̧ Egipto ttö̧ja̧
ttä̧jim̧ö̧rö̧'iņä̧. Ja̧'hua̧nö̧ Israel ttö̧ja̧

ttä̧jim̧ö̧ttö̧ ya̧tȩ'iņä̧ 'corupä'i'ocö
jä̧cua̧”― pä'inödo Tu̧ru̧hua̧ Diosmä
Moisésrö.

5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios jȩä̧cuȩ
mo̧ro̧ pätetö ji'ähuinödo:
―Yo̧ȩi ̧mo̧ro̧tä̧ pa̧'a̧nö̧ jȩchä̧cua̧sä̧

cuiŗȩjȩnä̧― pä'inödo.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä

jȩchä̧cua̧sä̧ päji ta'anö jȩpiņö̧do.
Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧ ttä̧jim̧ö̧ o'ca
toi'önä u̧mi ̧ ka̧cuiņä̧tö̧mä̧
'corupä'i'inätödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Israel ttö̧ja̧ ttä̧jim̧ö̧ttö̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧
'corupä'i'ocö pinödo. 7 Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧mä̧ Israel ttö̧ja̧ ttä̧jim̧ö̧rö̧
tottäja pä'ö hue'inödo. Ja̧'hua̧nö̧
topö tti̧'chä̧ja̧'a̧mä̧, Israel ttö̧ja̧
ttä̧jim̧ö̧ttö̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ 'corupä'i'ocö
pinödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧ yorö'iso jarodi'inödo. Israel
ttö̧ja̧ rättopa'anä ja̧'a̧tä̧ topocö
pinödo.

Ocurä işa̧ppȩttö̧ dudu
oyu räopinö huȩnȩ

10 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Moisés'inä,
Aarón'inä ocurä rö̧a̧rättö cuo'ö
rä̧mä̧da̧ppȩ ocurä işa̧ppȩ ca̧ca̧tö̧
'chuädäjä'cotö, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧
ö̧ja̧'a̧cu̧ 'chiņä̧tö̧do. Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩttö̧ kä̧nö̧, Moisés
ocurä işa̧ppȩ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧cu̧
icuinödo. Ja̧u̧ ocurä işa̧ppȩmä̧
dudu oyu räopa pä'ö jȩiņa̧'a̧do
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, ttä̧jim̧ö̧rö̧'iņä̧.

Diyau o'qui mo̧iņö̧ huȩnȩ
23 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Moisésmä

Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji ta'anö
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧cu̧ itta'ca cäepomenä,
Tu̧ru̧hua̧ Dios cu'upä'inä, diyau
o'qui'inä hue'inödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ocurä'inä mo̧iņa̧'a̧do rȩjȩra̧'a̧cu̧.
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Diyau o'qui'inä hue'inödo
Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Egipto rȩjȩra̧'a̧cu̧.
24Diyau o'qui'inä cu'upä örohua'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ mo̧iņa̧'a̧do.
Kara'acu'inä, kara'acu'inä
bi'̧cä̧rä̧cu̧ä̧u̧nä̧ mo̧iņa̧'a̧do. Yorö'iso
ja̧'hua̧nö̧ rö̧ȩnä̧ jö̧ 'cuäopa'a
topocotö pinätödo pä'äjimä
Egipto rȩjȩ o'ca juiyönä. 25Diyau
o'quimä o'ca toi'önä̧rö̧ u̧miņä̧
ka̧cuä̧tö̧ ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, ttä̧jim̧ö̧rö̧'iņä̧
mo̧iņa̧'a̧do Egipto rȩjȩ jä̧ttä̧yä̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pättiyu cuähuänä'inä
o'ca juiyönä, dauhuiyänä'inä
o'ca juiyönä ttö'ättiyumä juiyönä
päi'önä nächächipönä mo̧iņa̧'a̧do.
26Gosén rȩjȩnä̧tä̧ Israel ttö̧ja̧
ttö̧ja̧cuä̧jä̧nä̧mä̧, diyau o'qui
mo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧do.

27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧
huopinödo Moisés'inä, Aarón'inä
tticha pä'ö. Jahuätörö pä'inödo:
―Jitämä suronä jȩpä̧jişä̧.

Cu̧ru̧hua̧ Diostä adihuä işa̧mä̧.
Ttö'inä, chumöhuäyotö'inä
suropätöjä. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Cu̧ru̧hua̧ Diosrö jä'epätucui.
Täcö rö̧ȩnä̧ cu'upä'inä cuä'äu,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ diyau o'qui'inä
Cu̧huä̧nä̧hua̧ Dios hueäjimä
ka̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttö ja̧'a̧tä̧
to̧chä̧cua̧sä̧ räcuopätucua'anä.
Jitämä pȩnȩmä̧ ka̧cuo̧co̧tö̧jä̧.

29 Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ja̧'hua̧nö̧
päomenä, Moisés päinäcudo:
―Ötahuiyättö rädopomenä,

chu̧mö̧ cä'epö tȩdä̧dä̧cua̧sä̧
Chu̧ru̧hua̧ Diosrö. Cu'upä'inä täcö
cuä'ähuocö jä̧cua̧. Diyau o'qui'inä
täcö mo̧ca̧'a̧ jä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
cu̧huo̧juä̧cua̧jä̧ iso päi'önä pij̧ä̧
rȩjȩmä̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios iŗȩjä̧ pä'ö.

33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisésmä
Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩttö̧,
ötahuiyättö rä'opö 'chä̧nö̧, U̧ru̧hua̧
Diosrö u̧mö̧piy̧ä̧ teädomenä,
cu'upä'inä, diyau o'qui'inä täcö
mo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ajiya'inä täcö ichoca'a jiņa̧'a̧do.
34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧ ajiya ichoca'a, cu'upä'inä,
diyau o'qui'inä mo̧ca̧'a̧ toomenä,
pä'äji ta'anö chutä'inä, Ja̧hua̧nö̧
umöhuäyotö'inä suronä jȩpö̧
jarodi'inätödo. 35 Ja̧'hua̧nö̧ Egipto
rȩjȩ ru̧hua̧mä̧ öaroda'attö, Israel
ttö̧ja̧ rättopa'anä ja̧'a̧tä̧ topocö
pinödo, Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö
päinö ta'anö.

Isotö mä̧rä̧cä̧yu̧ ttucui'inö huȩnȩ

10 13 Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji ta'anö
Moisés öjo te'ädö itta'ca

cä'epinödo Egipto rȩjȩ huä̧mȩnä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩo̧mȩnä̧, Tu̧ru̧hua̧
Dios hue'inödo kä̧ru̧'coppa
Kä̧hua̧ räopa'acuttu mo̧ro̧
jä̧'ij̧im̧ä̧ beipächönä, yodo
jä̧'ij̧im̧ä̧ beipächönä. Koro
mo̧ro̧ päi'omenä kä̧ru̧'coppa
Kä̧hua̧ räopa'acuttu mä̧rä̧cä̧yu̧ru̧
i'cächina'ado. 14Mä̧rä̧cä̧yu̧mä̧
Egipto rȩjȩ jä̧ttä̧yä̧jä̧ ichö ja̧huä̧jä̧
jä̧ttä̧yä̧jä̧ ka̧cuiņä̧tö̧do juiyo
recuätö. Pä'äjimä ja̧'hua̧nö̧
recuätö ttö̧ja̧cua̧'a̧ tottoca'a
jä̧'ij̧a̧'a̧ttö̧'iņä̧ abonänö recuätö
ka̧cuiņä̧tö̧do. Ja̧u̧nu̧ o'ca'amä
ja̧'hua̧nö̧ recuätömä ka̧cuo̧co̧tö̧
pinätödo. 15 Egipto rȩjȩ jä̧ttä̧yä̧jä̧
a̧ttä̧di'̧iņä̧tö̧do mä̧rä̧cä̧yu̧ttu̧
rȩjȩ'iņä̧ iḑiçuä̧jä̧tä̧ päi'önä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä
mȩjiy̧ä̧'chȩ'iņä̧, adiyä'inä, dau
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u̧huä̧ju̧ diyau o'quittö ka̧cuip̧ä̧ji'̧iņä̧
cui'i'inätödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ja̧'tö̧ra̧ jö̧ adiyä'inä Egipto rȩjȩ
jä̧ttä̧yä̧jä̧ yorö'iso ki'̧o̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧do.

Egipto rȩjȩnä̧ yo̧iņö̧ huȩnȩ
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios

Moisésrö pä'inödo:
―Cujo te'ädi mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧cu̧

Egipto rȩjȩ o'ca juiyönä yo̧ö̧nä̧
päi'a pä'ö, yo̧ö̧ yodomä tti'ä
mö̧ttȩcua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ yo̧ö̧nä̧
päi'a pä'ö. 22 Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji
ta'anö Moisés öjo te'ädinödo
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩo̧mȩnä̧,
Egipto rȩjȩ jä̧ttä̧yä̧jä̧ yo̧'ö̧tä̧
yo̧iņa̧'a̧do huäbodäcuä mo̧ro̧
jo̧mȩnä̧. 23 Tta̧hua̧ru̧hua̧rö̧'iņä̧
tottö juiyönä jiņa̧'a̧do, jäyäcu'inä
tti̧'chi'̧ö̧ juiyönä jiņa̧'a̧do
huäbodäcuä mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä Israel
ttö̧ja̧ ttoju odehuiyänämä mo̧ro̧
jiņa̧'a̧do.

28 Ja̧hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧
Moisésrö pä'inödo:
―Porömä tö'ipächi. Juhua'a

yabomä chi'ä tocu'ättö. Pä'äji
ta'anö ppa̧cu̧huä̧chö̧ttö̧mä̧,
'corupäcuhui'ä̧cua̧jä̧ ucumä.

29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés
ädätinödo:
―Iso päi'önä pä'öjä. Yorö'iso ucu

cu'ämä topocö chä̧cua̧sä̧ ttömä.

Moiséscu, Aaróncu Egipto
rȩjȩ ttö̧ja̧ tti̧tti̧mö̧ ä'canä

uhuäpächinätöttö
'corupätti'äcua'a jittähuinö huȩnȩ

11 1 Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Moisésrö
ja̧u̧nu̧ pä'äjinänö päina'a

jiņa̧'a̧do:

―Jitä ya'ute ro̧ȩcuä̧ huȩdä̧cua̧sä̧
Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧'iņä̧, Egipto
rȩjȩ ttö̧ja̧rö̧'iņä̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
räcuhuopätucua'anä, ja̧'a̧tä̧
to̧ä̧cua̧. Räcuhuopächätucuomenä,
yorö'iso ucuturu ya'opö içuä̧cua̧
pottömä. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttö̧ja̧
ttä̧ju̧cua̧ pä'ö ji'ähui Israel ttö̧ja̧
u̧mä̧tö̧ o'ca toi'önä̧rö̧, Israel ttö̧ja̧
nä̧tö̧ o'ca toi'önä̧rö̧ Egipto rȩjȩ
ttö̧ja̧ tö'cö ka̧cuä̧tö̧ttö̧ koro juäi
jättepa pä'ö, pärätättö adicuä'inä,
orottö adicuä'inä.

3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
jȩpiņö̧do, Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧
adiunä jȩtta̧ pä'ö Israel ttö̧ja̧rö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧
ippeye ruhuotö'inä, o'ca toi'önä
Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧'iņä̧ Moisésrötä
juiyo ucuotinätödo.

4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Moisésmä
Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ pä'inödo:
―Pa̧'a̧nö̧ pä'äji Tu̧ru̧hua̧

Diosmä: Yodo kä'co Egipto
rȩjȩnä̧ 'cuä̧do̧pä̧cua̧sä̧. 5O'ca
toi'önä tti̧tti̧mö̧ u̧mä̧tö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧
uhuäpächinätömä, Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧ ideäcänä pö̧ iţti̧'iņä̧,
umöhuäyaju trigo ta'äju kiţti̧'iņä̧,
ttä̧jim̧ö̧ pä̧cä̧yö̧ tti̧tti̧mö̧'iņä̧
'corupätti'äcuotö. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca toi'önä ttajuähuäcuotö pä'äji
ttajuähuina'attö'inä abonänö,
yodoji ttajuähuäcuättö'inä
abonänö rö̧ȩnä̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Israel ttö̧ja̧ ttä̧jim̧ö̧ttö̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧
ajuähuocö jä̧cua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ähuiri
ya̧tȩ'iņä̧ ajuähuocö jä̧cua̧, ttö̧ja̧'iņä̧,
ttä̧jim̧ö̧'iņä̧ 'corupätti'oca'attö.
Israel ttö̧ja̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä
Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧, im̧içu̧nä̧
jȩpö̧ Israel ttö̧ja̧rö̧mä̧ pä'ö,
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cu̧huo̧juä̧cua̧jä̧, pä'äji Tu̧ru̧hua̧
Diosmä― pä'ö ji'ähuinödo
Moisésmä.

8Moisés juhua'a yabocu Egipto
rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ ucuocuinödo:
―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuippeyä

ruhuotö o'ca toi'önä ttörö
ichö, ttö chä'ca jo̧mȩttö̧ rȩjȩcu̧
ja̧rȩyu̧nu̧ jȩpö̧, pa̧'a̧nö̧ pättäcuotö
ttörö: Rä'opächätucui, ucu'inä,
cumöhuäyotö'inä. Ja̧'hua̧nö̧ pättö
o'ca'a rä̧do̧pä̧cua̧sä̧― pä'inödo
Moisésmä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisésmä Egipto

rȩjȩ ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩttö̧ juiyo
ra̧huä̧rö̧nö̧ rä'opinödo. 9 Tu̧ru̧hua̧
Diosmä Moisésrö ja̧u̧nu̧ pä'äjinänö
päina'a jiņa̧'a̧do:
―Egipto rȩjȩ ru̧hua̧mä̧ yorö'iso

ucuru esetocö jä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ttö ttö̧ja̧ ttieru juäi rö̧ȩnä̧
jȩchä̧cua̧sä̧ Egipto rȩjȩnä̧― päina'a
jiņa̧'a̧do Tu̧ru̧hua̧ Diosmä.

10Moisés'inä, Aarón'inä o'ca
juiyö piy̧ȩ ttö̧ja̧ ttieru juäi
Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩttö̧
jȩtta̧'a̧nä̧'iņä̧, Israel ttö̧ja̧rö̧mä̧,
iŗȩjä̧ttö̧ rättopa pä'ö ja̧'a̧tä̧ topocö
pinödo, Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Egipto
rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ juiyö öarodönä
jȩiņa̧'a̧ttö̧.

Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Israel ttö̧ja̧
ttu̧huä̧mȩnä̧ 'cuäopinö huȩnȩ

12 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧
Diosmä pä'inödo

Moisésrö'inä, Aarónrö'inä,
Egipto rȩjȩnä̧ ttö̧ja̧cuo̧mȩnä̧:

2―Pide kä̧hua̧mä̧ a̧'ȩ ä̧cuo̧mȩnä̧
Kä̧hua̧ päi'önä ö̧jä̧cua̧ ucuturumä.
3O'ca toi'önä Israel ttö̧ja̧rö̧
ji'ähuätucui: Pide Kä̧hua̧ fecha
diez päi'omenä, oveja iţti̧rö̧ ȩmö̧

tti̧'chö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧, ttojusodenä
ka̧cuä̧tö̧ ttö̧'o̧ya̧ päi'önä, isode
yodete pö̧nä̧mä̧ oveja iţti̧
ya̧tȩrö̧tä̧. 4 Yodete isodenä
ta̧ju̧tä̧ huotö ttö̧ja̧cu̧ttu̧mä̧,
jahuätö ttahuaruhuäcu tö'cönänö
ttö̧ja̧cu̧ttu̧mä̧, ya̧tȩrö̧ cuä'ö
icu ttö̧ja̧ttö̧ topö, pä̧cuä̧da̧rö̧
ttiyäcua'anö cuä̧nö̧ ttö̧'a̧cuä̧cho̧mȩ
jubötä. 5Oveja iţti̧ttö̧'iņä̧cö̧, chivo
iţti̧ttö̧'iņä̧cö̧ ya'ute a̧'ȩ ku̧nä̧rö̧, ötta
jui'̧a̧ a̧diḩua̧ttö̧ ȩmö̧ tti̧'chö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧. 6Oveja iţti̧rö̧mä̧ hua'adö
ttu̧ju̧nu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧tä̧ Kä̧hua̧ fecha
catorce jubö. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ yo̧ä̧sa̧
päi'omenä o'ca toi'önä Israel ttö̧ja̧
ovejatö̧ tti̧tti̧mö̧rö̧ cuä'ö tticu'anö
ja̧'a̧. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ oveja iţti̧ ucuoja
ȩmö̧, isode idepä ttucuäcuode
äpate ä'ca jäyä odiyä todärenä'inä,
äpate ä'ca huä̧mȩ isodänä'inä
tuttepö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 8 Ja̧u̧nu̧tä̧ yodo
idepä ocuränä ȩttö̧ ttucu'a̧nö̧
ja̧'a̧. Pa̧ ppö̧ä̧mo̧cö̧cu̧, reö ojiyäcu,
idepäcu ttucu'a̧nö̧ ja̧'a̧. 9 Idepä
ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ i'ti'a'a'inä, ajiyanä
dahuähua'a'inä cucuätucuä'.
Ttupiyä'inä, ttöjahuiyä'inä,
ttu̧huä̧siy̧u̧'iņä̧ ocuränä ȩttö̧
cucuätucuaja― pä'inödo
Tu̧ru̧hua̧ Dios. 10―Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cu̧ju̧ni'̧ä̧tu̧cuä̧' yo̧ȩi ̧ mo̧ro̧
juäisome cucuätucuäcua'amä.
Ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ ki'̧ö̧ttö̧mä̧,
ocuränätä ku cuicuätucu'a̧nö̧
ja̧'a̧― pä'inödo Dios. 11―Pa̧'a̧nö̧
jȩpö̧ idepämä cucuätucuaja 'chä̧nö̧
cu̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧tu̧cu̧'iņä̧, cu̧jä̧pö̧
isäyatucu'inä, cuitta'catucu'inä
cu̧mö̧nä̧ 'chu'huädö, jo̧mȩ päi'önä
jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ja̧ cui'̧chä̧tu̧cua̧ pä'ö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jurunänö cucuätucuaja,
ttö, Cu̧ru̧hua̧ Dios, cu̧huä̧mȩtu̧cu̧nä̧
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'cuädopö yodo ja̧'a̧ttö̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧nu̧tä̧ yodo Egipto rȩjȩnä̧
'cuä̧do̧pä̧cua̧sä̧. U̧mä̧tö̧ o'ca toi'önä
ä̧cuo̧mȩnä̧ uhuäpächinätörö
cuä'ö chiçuä̧cua̧sä̧ ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧,
ttä̧jim̧ö̧ttö̧'iņä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Egipto ttö̧ja̧ ttö̧ä̧nä̧huo̧tö̧rö̧'iņä̧
ro̧dȩpä̧cua̧sä̧. Ttötäsä Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧
Diosmä.

13Oveja ucuojamä tocha
pä'ö jä̧cua̧'a̧ cuoju odehuiyä
cu̧ja̧cuä̧tu̧cuodenä. Ucuoja
tochomenä, ucuturumä
cu̧huä̧mȩtu̧cu̧nä̧tä̧ 'cuä̧do̧pä̧cua̧sä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ surojö 'cuäopoca'a
jä̧cua̧'a̧ ucuturu cuä'ö icuähuä
juiyönä Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧rö̧
ro̧dȩpo̧mȩnä̧. 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ piy̧ȩ
mo̧ro̧ cunichi'ätucu juiya pä'ö
a̧'ȩ jö̧ a̧'u̧cuä̧ Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Dios
cu̧huä̧mȩtu̧cu̧nä̧ 'cuädopinö
amöcuädö pä'cäri jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ja̧.
Piy̧ȩ hueähuä huȩnȩ amöcuädö
ucutu'inä cuahuaruhuä'cotö'inä
jȩttä̧cuo̧tö̧― pä'inödo Tu̧ru̧hua̧
Diosmä.

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisésmä Israel
ttö̧ja̧ttö̧ u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧tä̧ tticha pä'ö
hue'inödo. Jahuätörö pä'inödo:
―Ȩmä̧jä̧tu̧cui ̧ ovejatö̧ tti̧tti̧mö̧rö̧

cuojusodetucunä ka̧cuä̧tö̧
ttö̧'o̧ya̧ päi'önä. Cuä'ö icuätucui
oveja iţti̧rö̧, Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Dios
cu̧huä̧mȩtu̧cu̧nä̧ 'cuäopö pä'cäri
cuä'ö icuähuä işa̧ päi'önä.
22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hisopo isade 'te'ädö,
oveja ucuoja işo̧'ta̧nä̧ acuoyattö
'cucuetö tucuepätucuaja äpate
ä'ca huäme isodänä'inä, äpate
ä'ca jäyä odiyänä'inä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ya̧tȩ'iņä̧ isodettö räopö juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧ mo̧ro̧ juome jubö päi'önä―
pä'inödo Moisésmä.

28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Israel
ttö̧ja̧ 'chä̧nö̧, Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö'inä, Aarónrö'inä hueinö
ta'anö jȩpiņä̧tö̧do.

Äcuomenäji ruhuä
'corupätti'inö huȩnȩ

29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ yodo kä'co
päi'omenä, Tu̧ru̧hua̧ Dios cuä'ö
icuinödo o'ca toi'önä äcuomenäji
ruhuärö, Egipto rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧.
Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ideäcänä pö̧
äcuomenäji iţti̧rö̧'iņä̧, cärenä pä̧nö̧
äcuomenäji iţti̧rö̧'iņä̧, ttä̧jim̧ö̧
pä̧cä̧yö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ tti̧tti̧mö̧rö̧'iņä̧
cuä'ö icuinödo. Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧
äcuomenäji tti̧tti̧mö̧rö̧ o'ca toi'önä
cuä'ö icuinödo. 30 Ja̧u̧nu̧ yodo
Egipto rȩjȩ ru̧hua̧'iņä̧, ippeye
ruhuotö'inä, o'ca toi'önä Egipto
rȩjȩ ttö̧ja̧'iņä̧ porächi'inätödo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩttö̧
rö̧ȩnä̧ ajuäcuähuinätödo. Isode
yodete'inä ki'̧o̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧do
tti̧tti̧ 'corupä'i'iyoco̧u̧ päjätömä.
31 Ja̧u̧nu̧ yodo Egipto rȩjȩ ru̧hua̧mä̧
Moisésrö'inä, Aarónrö'inä
huopinödo tticha pä'ö. Pä'inödo:
―Rä'opätucui chumöhuäyotö

ttö̧'quȩtȩttö̧mä̧, ucutu'inä,
Israel ttö̧ja̧'iņä̧. Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧
Diosrö cucuocua tätucui, ucutu
päcuhuäjätucumä. 32 Cuä̧jim̧ö̧rö̧
o'ca toi'önä, ovejatö̧rö̧'iņä̧,
chivotö̧rö̧'iņä̧, pä̧cä̧yö̧rö̧'iņä̧
ȩpä̧tu̧cui,̧ ucutu päcuhuäjätucumä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Diosrö
ucuocuätucui ttörö ppäda pä'ö.

33 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Egipto rȩjȩ
ttö̧ja̧mä̧ Israel ttö̧ja̧rö̧ jurunä
tti̧'cha̧ pä'ö hue'inätödo, ujutu'inä
o'ca toi'önä 'corupäti'äcuotöjä
a̧'cua̧ra̧'a̧ pä'ö ttamöcuäda'attö.
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34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Israel ttö̧ja̧ ttu̧cuȩ
pa̧ isähua ppö̧ä̧mo̧co̧hua̧ ttö̧ä̧ro̧'ta̧
jacuä ȩnö̧, ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧
juäocua'a ttu'upi'canä hua̧'a̧nä̧
ȩpö̧ 'chiņä̧tö̧do. 35 Israel ttö̧ja̧mä̧
Moisés hueäji ta'anö jȩpiņä̧tö̧do.
Egipto ttö̧ja̧ttö̧ koro juäi pärätättö
adicuä'inä, koro juäi orottö
adicuä'inä, ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧'iņä̧
ä'canä jä'epinätödo. 36 Tu̧ru̧hua̧
Diostä jȩpiņö̧do Egipto rȩjȩ
ttö̧ja̧mä̧ Israel ttö̧ja̧rö̧ adiunä jȩtta̧
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Israel ttö̧ja̧
jättepinömä iyinätödo Egipto
rȩjȩ ttö̧ja̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ȩpiņä̧tö̧do
Egipto rȩjȩ ttö̧ja̧ ttöärettö.

Tu̧ru̧hua̧ Dios huämenä
'cuäopinö pä'cäri amöcuädö
jȩtta̧ pä'ö hueähuä huȩnȩ

43 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö'inä, Aarónrö'inä
pä'inödo:
―Ttö Cu̧ru̧hua̧ cu̧huä̧mȩtu̧cu̧nä̧

'cuädopö hueähuä huȩnȩ piy̧ȩmä̧:
Korotö tti̧rȩjä̧ttö̧ ichinätöttö
ya̧tȩ'iņä̧ pä'cäri ucu juiyö'anö ja̧'a̧.
46 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ oveja iţti̧ idepämä
yodetettötä cucuätucu'a̧nö̧
ja̧'a̧. Idepämä ji'quiçha̧nö̧'iņä̧
u̧miçu̧ cuȩpä̧tu̧cu̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ihue'ca ji'cate'inä
'tecuhuädätucu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧.

50 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö'inä, Aarónrö'inä hueäji
ta'anö jȩpiņä̧tö̧do Israel ttö̧ja̧ o'ca
toi'önä. 51 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧nu̧tä̧
mo̧ro̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Israel ttö̧ja̧
o'ca toi'önä̧rö̧ Egipto rȩjȩttö̧ rä'epö
icuinödo.

Mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ mȩyȩdoppa'inä,
ocurä'inä huȩnȩ

13 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Israel ttö̧ja̧
Egipto rȩjȩttö̧ rättopinö

o'ca'a, Tu̧ru̧hua̧ Dios mo̧ro̧mä̧
Israel ttö̧ja̧ ttä'canä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
mȩyȩdoppanä 'chiņö̧do, jahuätö
mo̧ro̧ tti̧'cha̧ pä'ö. Yodomä
ocuränä 'chiņö̧do, jahuätörö
tejäda pä'ö, yodo'inä tti̧'cha̧ pä'ö.
22Mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ mȩyȩdoppa
mo̧ro̧nä̧ juȩpä̧ro̧ppa'inä, ocurä
yodo tejädarä'inä ttö̧ja̧ ttä'cattö
yorö'iso 'cho'ipocö pinödo Tu̧ru̧hua̧
Diosmä.

Israel ttö̧ja̧ duboranä
'cuättopinö huȩnȩ

14 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:

2―Israel ttö̧ja̧rö̧ jicuhuähuaja
ppa̧ttä̧cha̧ pä'ö Pi‐hahirot tö'cö
Migdol yabo'inä dubora pabo'inä
Baal‐zefón pä̧tȩcuä̧nö̧ dubora
rö̧ora jäyä ttö̧'ö̧jä̧ma̧ pä'ö. 3 Egipto
ru̧hua̧ a̧mö̧cuä̧dä̧cua̧ a̧'cua̧ra̧'a̧:
Ja̧'a̧tä̧ rȩjȩnä̧tä̧ cue'ächätöcö̧ pä'ö
ttö̧ja̧ toächomemä 'cuättopoca'a.
4 Pa̧'a̧nö̧ jȩchä̧cua̧sä̧ Egipto ru̧hua̧
jarodö amöcuäda pä'ö, ucutu
cuo'cometucu i'̧chä̧cua̧'a̧nö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ Egipto ru̧hua̧rö̧
umöhuäyotörö'inä be'epäjipö
chicuomenä, korotö ttörö
ttucuotäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ Egipto
ttö̧ja̧ ttu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧ ttötä o'ca
toi'önä Ttu̧ru̧hua̧ kö̧sä̧ pä'ö―
pä'inödo Dios.
Ja̧u̧ huȩnȩ ä̧ju̧cu̧, Israel ttö̧ja̧

Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji ta'anö
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ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧do. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Egipto ru̧hua̧rö̧ jittähuomenä
Israel ttö̧ja̧ tö'ipächäjätö pä'ö,
Egipto ru̧hua̧'iņä̧, ippeye ruhuä'inä
pärocua'acutä amöcuädinätödo.
¿Dä̧bö̧ ja̧'a̧tä̧ totä̧rä̧jä̧ttö̧ Israel ttö̧ja̧
tti̧'cha̧'a̧nä̧? Täcö toa'a ujutu huetö
adicuä isotö pä'ijätömä.

6 Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädö,
Egipto ru̧hua̧mä̧ Israel ttö̧ja̧
tto'ca'anä i'̧cha̧ pä'ö, öäre
carucä jo̧mȩ päi'önä ttadita
pä'ö hue'inödo. Su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧
ȩpiņö̧do. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiy̧ȩtä̧
adihuä juäi caruquiyä seiscientos
jo̧mȩnä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä
caruquiyä Egipto rȩjȩnä̧ ka̧cuiņö̧
ocä'inä, ca̧hua̧yu̧tö̧ dotta'anä
pȩä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ isotörö'inä
ȩpiņö̧do̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧
Diosmä Egipto ru̧hua̧ ami iso'quittö
esetö juiyönä jȩiņä̧cu̧do. Egipto
ru̧hua̧mä̧ Israel ttö̧ja̧ tto'ca'anä
'chiņö̧do, jahuätö esehuäyotö
rättopa'anä.

9 Egipto ttö̧ja̧ttö̧ su̧ro̧da̧u̧, Egipto
ru̧hua̧ ä̧jim̧ö̧ ca̧hua̧yu̧tö̧ o'ca
toi'önä, caruquiyä o'ca juiyönä
Israel ttö̧ja̧ tto'ca'anä 'chiņä̧tö̧do.
Israel ttö̧ja̧ ttö̧'ö̧jo̧mȩra̧'a̧cu̧
dubora rö̧ora jäyänä, Pi‐hahirot
tö'cö Baal‐zefón pä̧tȩcuä̧nö̧
rȩbȩhuiņä̧tö̧do. 10 Israel ttö̧ja̧mä̧
Egipto ru̧hua̧rö̧ su̧ro̧da̧u̧cu̧
tto'ca'anätticha'a tottomenä, juiyo
ye'ecuinätödo. Tu̧ru̧hua̧ Diosrö
pä̧içu̧nä̧ jä'epö ajuähuinätödo.
11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Moisésrö pä'inätödo:
―¿'Corupä'i'ätö huattome

juiya'a tä̧ji ̧ Egipto rȩjȩra̧'a̧?
Ja̧'hua̧nö̧ juiya'attö ¿ujuturu
pocu i'cächäjijä tä̧ji ̧ porö ttö̧ja̧

toächomettö 'corupäti'a pä'ö?
¿Dä̧bö̧ ja̧'hua̧nö̧ ujuturu rä'epö icu
jȩcu̧'ä̧jä̧ttö̧ Egipto rȩjȩttö̧? 12 Egipto
rȩjȩnä̧ tö̧jo̧mȩnä̧ ucuru pä'inätöjä:
Ja̧'a̧tä̧ topitö Egipto ttö̧ja̧ huettö
jȩta̧'a̧nä̧, pä'inätöjä. Egipto ttö̧ja̧
huettötä jȩto̧mȩnä̧ pottö ttö̧ja̧
toächomettö 'corupäti'öttö'inä
abonänö adihuaja'a― pä'inätödo.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Moisésmä
ttö̧ja̧rö̧ pä'inödo:
―Yecuecuätucuä'. 'Quiyönä

kä̧tu̧cui.̧ Jitä mo̧ro̧tä̧ tocu'äcuotöjä
Tu̧ru̧hua̧ Dios jȩä̧cuȩmä̧
cu̧jip̧ä̧tu̧cua̧ pä'ö. Egipto ttö̧ja̧
jitä mo̧ro̧ tocu'ätucuä̧u̧ru̧mä̧ pä'äji
ta'anömä topocotöjä yorö'iso.
14 Tu̧ru̧hua̧ Diostä ö̧ro̧huä̧huä̧cua̧,
ucutu 'corunä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧.

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:
―¿Dä̧bö̧ ttörö huocu'a'attö?

Israel ttö̧ja̧rö̧ ji'ähui tti̧'cha̧ pä'ö.
16Ucutä cuitta'ca cä'epö ki'̧ä̧di ̧
dubora rö̧ora huämenä, kä'coranä
'toi'önä jȩcu̧'a̧ pä'ö. Israel ttö̧ja̧
duboranä 'cuättopäcuotö rȩjȩ
jo̧ä̧jä̧nä̧. 17 Ttötä Egipto ttö̧ja̧
ttöaroda pä'ö jȩchä̧cua̧sä̧, Israel
ttö̧ja̧ tto'ca'anä dottächi'a pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ Egipto ru̧hua̧rö̧'iņä̧,
su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧, caruquiyä'inä,
pȩä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ isotörö'inä
be'epäjipö chicuomenä, o'ca
toi'önä ttörö ttucuotäcuotö.
18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yodoji'inä ttö
jȩchiņö̧ ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, Egipto
ttö̧ja̧ ttu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧ ttö
Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ päi'önä chö̧jö̧mä̧,
Egipto ru̧hua̧rö̧'iņä̧, caruquiyä'inä,
pȩä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ isotörö'inä
chujuruhuomenä― pä'inödo
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Diosmä.
19 Ja̧u̧nu̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios

huȩ'ä̧hua̧ ángel Israel ttö̧ja̧ ttä'canä
'chiņö̧mä̧ tto'ca'anä ichinödo.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
mȩyȩdoppa'inä ttä'canä
'chiņoppamä tto'ca'anä ichina'ado.
20 Juhuoppa isoppamä Egipto
su̧ro̧da̧u̧ ttö̧'ö̧jo̧mȩcu̧'iņä̧, Israel
ttö̧ja̧ ttö̧'ö̧jo̧mȩcu̧'iņä̧ kä'co
päte'ö rinoppado. Juiyo yo̧iņä̧u̧do
Egipto su̧ro̧da̧u̧ru̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Israel ttö̧ja̧rö̧mä̧ tȩä̧u̧
kä̧dȩpiņa̧'a̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Egipto su̧ro̧da̧u̧ Israel ttö̧ja̧rö̧
tö'cöpä'ocotö pinätödo ja̧u̧nu̧
yodo o'ca juiyönä.

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisésmä
u̧mö̧ ki'̧ä̧dö̧ te'ädinödo dubora
huämenä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧
Dios hue'inödo yodo o'ca
juiyönä kä̧rö̧'coppa pä̧içu̧nä̧
Kä̧hua̧ räopa'acuttu. Ja̧'hua̧nö̧
jȩo̧mȩnä̧ dubora 'toi'ina'ado,
rȩjȩ jo̧ä̧jä̧ päi'a pä'ö. 22 Ja̧'hua̧nö̧
päi'omenä, Israel ttö̧ja̧ duboranä
'cuä'opinätödo rȩjȩ jo̧ä̧jä̧nä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ajiyamä isode räbä
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ tto'ecuächi'ina'ado
ttu̧huo̧jua̧'a̧nä̧'iņä̧,
ttieruhua'anä'inä.

23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Egipto ttö̧ja̧mä̧
Israel ttö̧ja̧ tto'ca'anä ru'i'inätödo.
Egipto ru̧hua̧ ä̧jim̧ö̧ ca̧hua̧yu̧tö̧'iņä̧,
o'ca toi'önä, caruquiyä'inä, o'ca
juiyönä pȩa̧da̧rä̧cuä̧huä̧ isotö'inä
tto'ca'anä dubora kä'cora jubö
ru'i'inätödo. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ mo̧ro̧
juoäcua'a ä'canä Tu̧ru̧hua̧ Diosmä
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ mȩyȩdoppattö
idea'acu topinödo. Egipto
su̧ro̧da̧u̧mä̧ jȩtta̧ji'̧iņä̧ juiyönä
päi'önä jȩiņä̧u̧do. 25 Caruquiyä

ij̧ä̧pö̧ kärächö obö 'quiyönä
kärächönä jȩpiņö̧do. Egipto
su̧ro̧da̧u̧ pä'inätödo:
―Israel ttö̧ja̧ttö̧mä̧

tutipächätucua. Ttu̧ru̧hua̧ Dios
ujuturu rohuäu, jahuätörö ppäda
pä'ö.

26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:
―Cu̧mö̧ ki'̧ä̧dö̧ te'ädi dubora

huämenä, pä'äji ta'anö
a̧ttä̧chi'̧a̧ pä'ö Egipto ttö̧ja̧
ttuhuämenä, ttöäre caruquiyä
huämenä'inä, pȩä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧
isotö ttu̧huä̧menä'inä.

27 Tu̧ru̧hua̧ Dios hueö ta'anö
Moisésmä u̧mö̧ ki'̧ä̧dö̧ te'ädinödo
dubora huämenä. Ja̧'hua̧nö̧
jȩo̧mȩnä̧, yo̧ȩi ̧ pä'ö mo̧ro̧
päi'a'a dubora pä'äji ta'anö
a̧ttä̧chi'̧iņa̧'a̧do, Egipto ttö̧ja̧
duboranä jiņä̧ dottächa'anä.
Ja̧'hua̧nö̧ 'corupätti'önä
jȩiņä̧u̧do Tu̧ru̧hua̧ Diosmä
Egipto ttö̧ja̧rö̧. 28Dubora
rä̧mä̧do̧mȩnä̧, caruquiyä'inä,
pȩä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ isotörö'inä,
o'ca toi'önä su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧
Israel ttö̧ja̧ tto'ca'anä duboranä
do'ächäjätörö a̧ttä̧chi'̧iņä̧u̧do.
Ya̧tȩ'iņä̧ ki'̧o̧cö̧ pinödo. 29 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Israel ttö̧ja̧ rȩjȩ jo̧ä̧jä̧nä̧
duboranä 'cuä'opinätödo, ajiyamä
isode räbä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
ttoecuächa'anä ttu̧huo̧jua̧'a̧nä̧'iņä̧,
ttieruhua'anä'inä.

30 Ja̧'hua̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä
ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ Israel ttö̧ja̧ Egipto
ttö̧ja̧ttö̧ ttö̧jip̧a̧ pä'ö jȩpiņö̧do.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Israel ttö̧ja̧mä̧ Egipto
ttö̧ja̧ dubora jäyora a̧'ä̧u̧ tticua'a
topinätödo. 31 Israel ttö̧ja̧mä̧
Tu̧ru̧hua̧ Dios rö̧ȩnä̧ ujurunä

Éxo



Éxodo 15:1–16:13 78

Egipto ttö̧ja̧rö̧ jȩa̧'a̧ tottomenä,
ye'ecunänö ucuotinätödo.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosrö'inä,
u̧mö̧huä̧ya̧ Moisésrö'inä
esetinätödo.

Moisés'inä, Israel
ttö̧ja̧'iņä̧ ra̧tti̧nö̧ huȩnȩ

15 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Moisés'inä,
Israel ttö̧ja̧'iņä̧, piy̧ȩ huȩnȩ

Tu̧ru̧hua̧ Diosrö ra̧'iņä̧tö̧do:
Tu̧ru̧hua̧ Diosrö

ra̧dä̧cua̧sä̧, adiu
juruhuäjirö.
ca̧hua̧yu̧tö̧rö̧'iņä̧,

ca̧hua̧yu̧tö̧nä̧
huä̧mä̧dä̧tö̧rö̧'iņä̧
duborara̧'a̧ do'opö icuäji.
2 Tu̧ru̧hua̧ Dios chujuru

iyähuä işa̧ päi'önä kö̧.
Churutä ra̧dä̧cua̧sä̧,

chö̧jip̧a̧ pä'ö jȩä̧ja̧'a̧ttö̧.
Chutä ttö Chä̧nä̧hua̧

päi'önä kö̧.
Churutä adiu

chu̧cuo̧cuä̧cua̧sä̧.
Chutä chä'omiņä̧

Ö̧ä̧nä̧hua̧ pinömä.
Churutä adihuä işa̧rö̧

ra̧dä̧cua̧sä̧.
3 Tu̧ru̧hua̧ Dios

Rohuäcuähuä Işa̧ päi'önä
kö̧.
Chutä im̧im̧ä̧ Tu̧ru̧hua̧

Dios ja̧'a̧.
4 Egipto ru̧hua̧

öäre caruquiyä'inä
su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧ duborara̧'a̧
do'opö icuäji.
Ippeye ruhuä'inä jitötä

adihuä isotömä
dubora tuhuoranä

a̧'ä̧huä̧jä̧tö̧,

pä'ö ra̧'iņä̧tö̧do Israel ttö̧ja̧mä̧.

Tu̧ru̧hua̧ Dios ttu̧cuȩ
maná iyinö huȩnȩ

16 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Israel ttö̧ja̧
Elimttö rä'opächö, ttö̧ja̧

toächome Sin pä'ö micuome
rȩbȩhuiņä̧tö̧do. Sinmä Elim'inä,
Sinaí'inä 'quȩtȩ päte'ö jo̧mȩ
jiņa̧'a̧do. Egipto rȩjȩttö̧ rättopinö
o'ca'a, kä̧hua̧tö̧ ta̧ju̧ päi'omenä
fecha quincenä rȩbȩhuiņä̧tö̧do.
2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Israel ttö̧ja̧ o'ca
toi'önä ttö̧ja̧ toächome kä̧nö̧,
Moisésrö'inä, Aarónrö'inä suronä
ucuocuinätödo. 3 Israel ttö̧ja̧
pä'inätödo:
―Adihuina'a Tu̧ru̧hua̧ Dios

ujuturu cuä'ö icuinöttömä
Egipto rȩjȩnä̧ tö̧ja̧cuiņö̧tä̧.
Uriyunä de'ä su̧'pȩnö̧ ka̧'a̧ jäyä
pä̧nö̧ cuinätöjä. Cuäcuähuä'inä
sutädi'önä cuinätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucutumä pocu, ttö̧ja̧
toächa'acu ujuturu i'cächö
icuäjätöjä o'ca toi'önä̧rö̧ tucua
ppäittö ujuturu cuä'ö cuicuätucua
pä'ö.

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö ucuocu pä'inödo:

12―Israel ttö̧ja̧ suronä
ttucuocua'a ä̧ju̧cuä̧jişä̧.
Ji'ähuitö: Mä̧cuä̧ pä'ö nip̧a̧'a̧
de'ä cucuäcuotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
mo̧ro̧ päi'a'a pa̧ cucuäcuotöjä pä'ö
sucuhuädi'ätucunä pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
jȩcho̧mȩnä̧, cu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jä̧
Ttötä ucutu Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Dios
päi'önä kö̧sä̧ pä'ö.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ nip̧ä̧ro̧mȩdö̧'ca̧ra̧
recuätö ichinätödo ttö̧'ö̧jo̧mȩ o'ca
juiyönä a̧ttä̧chi'̧ö̧nä̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
mo̧ro̧ päi'a'a ttö̧'ö̧jo̧mȩnä̧ siŗi'̧cö̧

Éxo



79 Éxodo 16:14–19:1

ttacuettö acuina'ado. 14 Siŗi'̧cö̧
ttacue joi'omenä rȩjȩnä̧ pä̧jiņa̧'a̧do
o̧bi ̧ ji'̧quiçha̧jä̧bi ̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧. 15 Israel ttö̧ja̧ tottomenä,
ttieruhua'attö pä'ähuinätödo:
―Piy̧ȩmä̧ ¿däje juäittö?
Moisés jahuätörö pä'inödo:
―Piy̧ȩmä̧ cu̧cuȩ pa̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧

jö̧, cu̧cuȩ päi'önä cucuätucua
pä'ö Tu̧ru̧hua̧ Dios iyäji. 16 Pa̧'a̧nö̧
hue'äji Tu̧ru̧hua̧ Diosmä: Ya̧tȩ
pö̧nä̧ cu̧cuȩtu̧cu̧mä̧ dos litros pö̧nä̧
cue'tätucua pä'ö cuojusodenä
ka̧cuä̧tö̧ ttö̧'a̧cuä̧cho̧mȩ jubö
ttucua pä'ö, hue'äji Tu̧ru̧hua̧mä̧―
pä'inödo Moisésmä.

31 Israel ttö̧ja̧ o'inätödo ja̧u̧ juäi
pa̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ maná pä'ö.
Jacuä jähuä o̧bi ̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ teö o̧bi ̧
jiņa̧'a̧do. Ö̧sa̧dim̧ä̧ pa̧cu̧ mayacu
'ti̧'o̧pä̧rö̧ ttucuomenä jä̧'iņö̧'a̧nö̧
sa̧diņa̧'a̧do.

35 Israel ttö̧ja̧ manátä cuinätödo
cuarentanö a̧'ȩ 'cuäoi'önä,
korojä̧ korotö ttö̧jiņä̧jä̧ra̧'a̧
tti̧rȩbȩhuo̧mȩ jubö päi'önä.
Manátä cuä̧nö̧ ka̧cuiņä̧tö̧do
Canaán rȩjȩ pä̧tȩcuä̧nö̧ päte'ö
tti̧rȩbȩhuo̧mȩ jubö päi'önä.

Ajiya inähuättö räopinö huȩnȩ

17 1 Israel ttö̧ja̧ o'ca toi'önä
Sin pä'ö micuome

ttö̧ja̧ toächomettö rä'opö,
a̧'cuo̧po̧nä̧ korome'inä, korome'inä
kä'chäyotö 'chiņä̧tö̧do, Tu̧ru̧hua̧
Dios hueinö ta'anö. Ja̧'hua̧nö̧
'chä̧nö̧ Refidim pä'ö micuomera'a
rȩbȩhuiņä̧tö̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ aje
juiyina'ado, ttö̧ja̧ ttahua pä'ömä.
2 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ ttö̧ja̧mä̧ Moisésrö
ra̧huä̧riņä̧tö̧do. Pä'inätödo:
―Ajiyattö tahua iyitö.

Moisés pä'inödo:
―¿Dä̧bö̧ ttörö

cu̧ra̧huä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧? ¿Dä̧bö̧
Tu̧ru̧hua̧ Diosrö ka̧cuä̧mö̧
tocu'ätucua'attö?

3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧ juiyo
ttahua a̧di ̧ rö̧jiņä̧u̧do. Moisésrö
suronä ucuocuinätödo. Pä'inätödo:
―¿Dä̧bö̧ ujuturu Egipto rȩjȩttö̧

i'cächö cuicua'attö? Ujuturu'inä,
ti̧tti̧mö̧rö̧'iņä̧, tä̧jim̧ö̧rö̧'iņä̧ tahua
a̧diţtö̧ 'corupäti'a pä'ö i'cächö
icuäjijä a̧cua̧ra̧'a̧.

4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Moisés
Tu̧ru̧hua̧ Diosrö pä̧içu̧nä̧
huopinödo ppäda pä'ö. Pä'inödo:
―¿Däje jȩchä̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧ pitörö?

Täcö ttörö cuä'ö tticuometä
päi'äcusä ttörö inädunä icuäu.

5 Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö
pä'inödo:
―Korotö Israel ttö̧ja̧ u̧mä̧tö̧

tä̧mö̧rö̧ yotöcunä o'ipö, Israel
ttö̧ja̧ ttä'canä täi. Cuitta'ca
Nilo ajenä cuäcuepinä'ca'inä
cu̧mö̧nä̧ ȩpö̧ täi. 6 Iso päi'önä ucu
cuä'ca jo̧mȩ chö̧jä̧cua̧sä̧ ju̧huȩnȩ
Sinaí inähuänä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucu
cuä̧cu̧huä̧cua̧jä̧ inähuänä, ajiya
juähuättö räopa pä'ö, ttö̧ja̧ ttahua
pä'ö― pä'inödo Moisésrö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios

hueäjimä jȩpiņö̧do Moisésmä,
Israel ttö̧ja̧ttö̧ u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧
totta'anä.

Sinaí inähuära'a
tti̧rȩbȩhuiņö̧ huȩnȩ

19 1 Israel ttö̧ja̧ Egipto rȩjȩttö̧
rättopinö o'ca'a kä̧hua̧tö̧

huämetucuä päi'omenä, ja̧u̧nu̧tä̧
mo̧ro̧ ttö̧ja̧ toächome, Sinaí
pä'ö micuome rȩbȩhuiņä̧tö̧do.
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2 Refidimttö rä'opö, ttö̧ja̧
toächome, Sinaí pä'ö micuome
rȩbȩhuiņä̧tö̧do. Ju̧huȩnȩtä̧
inähuä pä̧tȩcuä̧nö̧ ka̧cuiņä̧tö̧do.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés inähuä
ju'tä huä̧mip̧iņö̧do Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dioscu ucuocu. Tu̧ru̧hua̧ Dios
inähuära'attö ja̧u̧ru̧ huopinödo.
Pä'inödo:
―Pa̧'a̧nö̧ jicuhuähuaja

Israel ttö̧ja̧rö̧, Jacob minä
ahuaruhuä'cotörö: 4Ucutuätä
topinätöjä Egipto ttö̧ja̧rö̧
jȩchiņö̧mä̧. Mö̧ca̧tö̧ tti̧tti̧mö̧rö̧
tta̧ttä̧ra̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ ucuturu'inä
adiunä tta̧'ä̧rö̧ i'cächäjisä, ttönätä
cu̧ja̧cuä̧tu̧cua̧ pä'ö. 5 Jitä ttö huedö
iso päi'önä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö ucuturu iso päi'önä
hueähuä huȩnȩ amöcuädö,
ttö huedö jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧,
ttötä chumöhuäyotö päi'önä
cu̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧jä̧. Pij̧ä̧ o'ca juiyönä
ttötä chöäre ja̧'a̧nä̧, o'ca toi'önä
ttö̧ja̧ttö̧ ucuturutä ȩmiņö̧sä̧
chumöhuäyotö päcuhui'ätucua
pä'ö. 6 Ttötä ucutu o'ca toi'önä̧rö̧
huȩdä̧cua̧sä̧ ttöttö'inä, ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧
kä'co päte'ö adicuä ruhuotö ttörö
pä̧huä̧ rö̧jö̧tä̧ jȩpö̧ cu̧ja̧cuä̧tu̧cua̧
pä'ö. Piy̧ȩ huȩnȩ Israel ttö̧ja̧rö̧
jicuhuähuaja― pä'inödo Diosmä.

7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés
inähuära'attö mȩyȩu̧, Israel
ttö̧ja̧ttö̧ u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧tä̧ tticha pä'ö
hue'inödo. O'ca juiyönä
Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji huȩnȩ
jahuätörö ji'ähuinödo. 8 Ja̧u̧ huȩnȩ
ä̧ju̧cu̧, Israel ttö̧ja̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
pä'inätödo:
―O'ca juiyönä

Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäjimä
jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧.

Moisés inähuära'a ppa̧'ä̧chö̧,
ttö̧ja̧ pättäjimä Tu̧ru̧hua̧ Diosrö
ji'ähuinödo. 9 Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:
―Jitä ucuru ichö

chu̧cuo̧cuä̧cua̧sä̧ ajiya isoppa
idicuoppanä, ttö̧ja̧ ttä̧ju̧cua̧ pä'ö,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuru tteseta pä'ö
'cuäopönä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés ttö̧ja̧ pättäji

huȩnȩ Tu̧ru̧hua̧ Diosrö ji'ähuinödo.
10,11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juhua'a yabocu
Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Ttö̧ja̧rö̧ 'chä̧nö̧ hue'itö jitä

mo̧ro̧'iņä̧, yo̧ȩi ̧ mo̧ro̧'iņä̧ jo̧mȩ
päi'önä adihuätötä ttö̧jö̧nä̧
ttadita pä'ö. Ttö̧'ca̧tä̧hu̧ä̧ti̧yu̧'iņä̧
ttötöca pä'ö hue'itö, huäbodäcuä
mo̧ro̧ päi'omenä jo̧mȩ päi'önä
ttö̧ja̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧
ttö Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Sinaí inähuära'a
chim̧ȩyȩhuä̧cua̧sä̧, ttö̧ja̧ o'ca
toi'önä totta'anä. 12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
koro juäi tto'epö ku̧ni,̧
'cuättopö juiya pä'ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧
inähuära'a'inä ttu̧huä̧mi'̧ö̧ juiya
pä'ö, inähuänä'inä mȩttö̧ juiya
pä'ö. Ya̧tȩ inähuänä mȩö̧ttö̧mä̧,
cuä'ö cuicuätucuaröja. 13 Ja̧u̧ru̧
mȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ inädunä'inä
icuäu, 'po̧'a̧riņä̧'iņä̧ 'po'ö icu cuä'ö
cuicuätucuaröja. Ttö̧ja̧ işa̧'iņä̧,
cuäjitucu'inä ya̧tȩ juhuähuä
inähuänä mȩö̧ttö̧mä̧ cuä'ö
cuicuätucuaröja. Oveja u işä̧na̧
juruhuächi'ö rä̧mip̧o̧mȩnä̧tä̧
inähuära'acu ttichäcuotö.

14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Moisés
inähuära'attö mȩyȩu̧, ttö̧ja̧rö̧
ji'ähuinödo jo̧mȩ päi'önä
adihuätötä ttö̧ja̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ttö̧ä̧rȩti̧yu̧'iņä̧ töquinätödo.
15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Moisés ttö̧ja̧rö̧
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pä'inödo:
―Yo̧ȩi ̧ o'come mo̧ro̧mä̧ jo̧mȩ

päi'önä cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧ Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧
Dios icha'anä. Isajuru'inä
tö'cönänö cui'̧chi'̧ä̧tu̧cuä̧'.

16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ huäbodäcuä
mo̧ro̧ päi'omenä, mo̧ro̧ juomenä,
cu'upä cöröächina'ado. Cu'upä'inä
rohuinödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ajiya
isoppa idicuoppa'inä inähuänä
rä̧mä̧diņa̧'a̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ oveja u
işä̧na̧ juruhuächi'ö rä̧mip̧iņa̧'a̧do.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttö̧ja̧ o'ca
toi'önä ttö̧ja̧cuo̧mȩttö̧ ye'ecu
ttö̧'ä̧huiņä̧tö̧do. 17Moisésmä
ttö̧ja̧rö̧ o'ipinödo ttoju odehuiyättö
rä'opö, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ä'ca jo̧mȩ
inähuä kada'ca ttö̧ja̧cua̧ pä'ö.
18Ocurä isoppa a̧ttä̧di'̧iņa̧'a̧do
Sinaí inähuänä, Tu̧ru̧hua̧ Diosmä
ocuränä im̧ȩyȩhua̧'a̧ttö̧. Inähuättö
ocurä isoppa ocurä rö̧arä
juiyo du'huarättö 'chahuäda'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ 'chahuädina'ado.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ inähuä o'ca
juiyönä pä̧içu̧nä̧ ttö̧ȩpiņa̧'a̧do.
19Oveja u işä̧na̧ juhua'a yabocu
pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧o̧mȩnä̧, Moisés
ucuocuinödo. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
Moisésrö ädätinödo cu'upä
cöröächa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ huȩnȩnä̧.

20 Tu̧ru̧hua̧ Dios mȩyȩhuiņö̧do
Sinaí inähuära'a, Sinaí inähuä
huäme. Juhua'attö Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö huopinödo u̧huä̧mi'̧a̧
pä'ö inähuä huäme. Moisés
huä̧mip̧iņö̧do. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Moisésrö
ji'ähuinödo.
―Mȩyȩhui.̧ Ttö̧ja̧rö̧ ji'ähuäji

inähuä tö'cönänö ttö
Ttu̧ru̧hua̧rö̧ topö ttichöttömä,
'corupätti'äcuotö. 22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧

ttöttö'inä, ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ kä'co
päte'ö adicuä ruhuotö, ttörö
ttötö'cöhuächäcua'a ä'canä ttö
huedömä jȩpö̧ jo̧mȩ päi'önä
adihuätötä ttö̧ja̧cu̧nä̧ ttadicu'anö
ja̧'a̧ jahuätörö ro̧dȩpa̧'a̧cu̧.

23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés Tu̧ru̧hua̧
Diosrö pä'inödo:
―Ttö̧ja̧mä̧ Sinaí inähuänä

tö'cö pä'i'ocotö: Ucutumä
inähuänä tö'cönänö cuichi'ätucuä'
päcuhuäja'attö.

24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:
―Mȩyȩhui,̧ Aaróncu pä'äji

ta'anö cu̧huä̧mi'̧a̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttöttö'inä ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧, kä'co
päte'ö adicuä ruhuotö'inä, korotö
ttö̧ja̧'iņä̧ ttö Cu̧ru̧hua̧rö̧ tö'cönänö
ttichö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧, jahuätörö
cuä'ö chicua'acu.

25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés mȩyȩu̧,
ttö̧ja̧rö̧ ji'ähuinödo.

To̧mö̧rȩ jähuä Hueähuä Huȩnȩ

20 1 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Moisésrö
piy̧ȩ o'ca juiyönä

ucuocuinödo:
2―Ttötäsä ucutu adihuä

Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧
Diosmä. Ttötä Egipto rȩjȩttö̧,
korotö huettä̧u̧ aditö kä̧nö̧ ubara
ttucuätucuomettö ucuturu rä'epö
icuinömä.

3 Korotörö cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧
päi'önämä cuesetätucuä',
Ttörö'inä cuesetätucua'anä
korotörö'inä jö̧nä̧mä̧.

4 Koro jua̧'a̧ a̧'u̧cuä̧'iņä̧
cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧ päi'önämä
cuaditätucuä'. Mo̧ro̧jä̧nä̧ ka̧cu̧
a̧'u̧cuä̧'iņä̧ cuaditätucuä'. Pij̧ä̧nä̧
ka̧cu̧ a̧'u̧cuä̧'iņä̧ cuaditätucuä'.
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Ajehuiyä jacuoto ka̧cu̧ a̧'u̧cuä̧'iņä̧
cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧ päi'önämä
cuaditätucuä'. 5 Ja̧u̧ juäi a̧'u̧cuä̧ ä'ca
jo̧mȩttö̧ jahuätörö esetö ja̧rȩyu̧nu̧
pä'i'ö jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'. Ttömä ucutu
Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧
Diosmä ä'cuoyäunutä to̧pä̧rö̧sä̧.
Ttä̧'o̧tö̧ suronä jȩtti̧nö̧ micuä
päi'önämä tti̧tti̧mö̧ttö̧'iņä̧ tä̧bo̧tö̧
ro̧dȩpä̧cua̧sä̧. Jahua'a yabonö'inä
tti̧tti̧mö̧ tti̧tti̧mö̧ttö̧'iņä̧ tä̧bo̧tö̧
ro̧dȩpä̧cua̧sä̧ ttörö kö'cocotörö.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ re rö̧jö̧nä̧ topö
ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧ juiyo recuätö
ttörö repe'ätörö, ttö huedö esetö
jȩpä̧tö̧rö̧mä̧.

7 Jerusehuä'chö suronä pä'ö
cucuocuätucuä' Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧
Cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧ Dios chim̧iņä̧.
Yappare huȩnȩ cucuocuätucuä'
Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ chim̧iņä̧. Ttö
Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Dios ttö chim̧iņä̧
suronä pä'ö ucuocuätörömä
ro̧dȩpä̧cua̧sä̧.

8 Ttö̧ja̧ 'cuättächi'ö mo̧ro̧
jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ cunichi'ätucuä'.
Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ im̧içu̧nä̧ mo̧ro̧ jö̧nä̧,
Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Dios hueähuä huȩnȩ
amöcuädö ka̧cuä̧tu̧cui.̧ 9 Seisnö
mo̧ro̧tä̧ cuaditähuätucu o'ca
juiyönä aditätucui. 10 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ sietenö mo̧ro̧mä̧,
ttö̧ja̧ 'cuättächi'ö mo̧ro̧ ja̧'a̧,
Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧
Diosrö cuamöcuädätucua pä'ö.
Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ cuaditätucuä'
ucutu'inä, cuiţti̧mö̧tu̧cu̧'iņä̧,
cuiţti̧mö̧ nä̧tö̧'iņä̧, cumöhuäyotö
u̧mä̧tö̧'iņä̧, cumöhuäyotö
nä̧tö̧'iņä̧, cuä̧jim̧ö̧tu̧cu̧'iņä̧, korotö
tti̧rȩjä̧ra̧'a̧ttö̧ rȩbȩhuinä̧tö̧'iņä̧.
11 Seisnö mo̧ro̧ chaditomenä,
ttö ucutu Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Dios

mo̧ro̧jä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧, aje
rö̧oto'inä, o'ca toi'önä juhua'a
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ aditinösä. Sietenö
mo̧ro̧ päi'omenä, chaditähuä
täcö aditocö pinösä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ttö ucutu Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Dios
ttö̧ja̧ 'cuättächi'ö mo̧ro̧ päcuäi ttö
chöäre mo̧ro̧, adihuä mo̧ro̧ ja̧ pä'ö
hue'inösä.

12 Cuä'orö'inä, cua̧ju̧ru̧'iņä̧
ucuotätucui, cuiŗȩjä̧nä̧,
Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧
Dios chiy̧ä̧cuä̧jä̧nä̧, recuo mo̧ro̧
cu̧ja̧cuä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.

13 Ka̧ra̧rö̧'iņä̧ cuä'ö cuicuätucuä'.
14 Cuirecua pocojucu'inä

suripächö suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'.
Cuirecuo pocöcu'inä suripächö
suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'.

15 Cu̧nä̧u̧cuä̧tu̧cuä̧'.
16 Ka̧ra̧rö̧ yapareu huȩnȩtö̧ pä'ö

ja̧u̧tä̧ suronä jȩpä̧jim̧ä̧ jö̧nä̧'iņä̧
päcuhuätucuä'.

17 Cua̧hua̧ru̧hua̧
ojusode'inä pä̧huä̧ rö̧jö̧
cuamöcuädätucuä'. Cua̧hua̧ru̧hua̧
irecuarö'inä, u̧mö̧huä̧ya̧rö̧'iņä̧,
umöhuäyajuru'inä, äji
päcäyärö'inä, äji burrorö'inä,
koro juäi cua̧hua̧ru̧hua̧ u̧ju̧nä̧rö̧'iņä̧
pä̧huä̧ rö̧jö̧ cuamöcuädätucuä'―
pä'inödo Dios.

Israel ttö̧ja̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö
yettecuinö huȩnȩ

18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önä
Israel ttö̧ja̧ cu'upä örohua'a'inä,
Sinaí inähuättö ocurä isoppa'inä
topinätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu'upä
cöröächa'a'inä, oveja u işä̧na̧
rä̧mip̧a̧'a̧'iņä̧ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧do.
Ye'ecu ttö̧'ä̧u̧ ototä ka̧cuiņä̧tö̧do.
19 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ Moisésrö
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pä'inätödo:
―Ucutä ujutucu cucuocu'a̧nö̧

ja̧'a̧. Ucu jicuhuähua'atä
tä̧ju̧cuä̧cuo̧tö̧jä̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios ujuturu ucuocu juiyäcua'anö
'corupäti'a'acu.

20 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Moisés ttö̧ja̧rö̧
pä'inödo:
―Yecuecuätucuä'. Tö̧ä̧nä̧hua̧

Dios ucuturu ka̧cuä̧mö̧ topö
ichäjido, ye'ecunu chutä hueötä
jȩpö̧ cu̧ja̧cuiy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö, suronä
jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧.

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttö̧ja̧
oto ttö̧ja̧cua̧'a̧nä̧, Moisés
tö'cöpächinödo ajiya isoppa
idicuoppa, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
ö̧joppara'acu.

Koro ju̧'a̧rö̧ ku icu iyähuome
ttadita pä'ö Hueähuä Huȩnȩ

22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:
―Pa̧'a̧nö̧ ji'ähui Israel

ttö̧ja̧rö̧: Ucututä topäjätöjä
mo̧ro̧jä̧ttö̧ chucuocuomenä.
23 Koro ju̧'a̧ a̧'u̧cuä̧, ttörö'inä,
korotörö'inä cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧
päi'önä cuesetätucua pä'ö
cuaditätucuä'. Orottö'inä,
pärätättö'inä cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧
päi'önä cuaditätucuä'. 24 Rȩjȩttö̧tä̧
aditiyätucuittö koro ju̧'a̧rö̧
ku icu iyähuome, juhuorötä
ovejatö̧rö̧'iņä̧, pä̧cä̧yö̧rö̧'iņä̧
ku icu cuiyätucuäcua'anö
ofrenda päi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
eseunu ttö̧ja̧ pä'ö iyähuä'inä
cuiyätucuäcua'anö. Ku icu
iyähuome huedometä aditätucui.
Ja̧'hua̧nö̧ cuaditätucuomenä,
Ttö chim̧iņä̧ cuamöcuädätucua
pä'ö jä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ku icu

iyähuome korome'inä, korome'inä
ucuturu ichö ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧.
25 Koro ju̧'a̧rö̧ ku icu iyähuome
inäduttu cuaditätucuttumä,
ido'qui adiunä jä̧ro̧bö̧nö̧
jȩpö̧ icu'inä cuaditätucuä'.
Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ro̧bö̧nö̧ jȩpö̧ 'ta'tapö
icu cuaditätucuttumä, ttörö
ucuocuäcuähuomemä suroja'a.
26 Ju'tojunänö jo̧mȩ tto̧'o̧bö̧
tto̧'o̧bö̧nö̧ jȩpö̧ adicuome'inä
'cha'ächö cui'̧chä̧tu̧cuä̧' koro
ju̧'a̧rö̧ ku icu iyähuomemä, cuä̧ta̧
juiyome totta'acu pä'ö, pa̧'a̧nö̧
jicuhuähuaja― pä'inödo Dios
Moisésrö.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hueähuä huȩnȩ iso
päi'önä jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧ pähuä huȩnȩ

24 1Hueähuä huȩnȩ rö̧ȩnä̧
ji'ähuäji'ca̧, Tu̧ru̧hua̧ Dios

Moisésrö pä'inödo:
―Pocu inähuära'acu ttö

chö̧jo̧mȩcu̧ ichi ucu'inä, Aarón'inä,
Nadab'inä, Abiú'inä, Israel ttö̧ja̧ttö̧
u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧tä̧ setentanö jo̧mȩnä̧
huotö'inä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttöttö
otonänö cui'ätucu rȩjȩcu̧ ja̧rȩyu̧nu̧
pä'i'ö ttörö ucuotönö jȩpä̧tu̧cui.̧
2Ucutä Moisés katä ttö Cu̧ru̧hua̧rö̧
tö'cönänö cuichi'aja. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ korotö setentanö huotömä
tö'cönänö ttichi'ö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö Israel ttö̧ja̧'iņä̧
ucucu tö'cönänö ttichi'ö juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧.

3 Ja̧hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés Israel
ttö̧ja̧rö̧ 'chä̧nö̧, Tu̧ru̧hua̧ Dios
hueäji'inä o'ca juiyönä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
hueähuä huȩnȩ'iņä̧ o'ca juiyönä
jahuätörö ji'ähuinödo. Ja̧u̧ huȩnȩ
ä̧ju̧cu̧, ttö̧ja̧ o'ca toi'önä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
ädätinätödo:
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―Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäjimä o'ca
juiyönä jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧.

4 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Moisésmä
Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäjimä o'ca
juiyönä huȩyu̧ti̧nö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
yo̧ȩi ̧ pä'ö mo̧ro̧ päi'a'a porächi'ö,
koro ju̧'a̧rö̧ ku icu iyähuome
inähuä kada'cattö aditinödo.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ inä o'qui docenö
o'qui ärädö ku̧niņö̧do, Israel ttö̧ja̧
ttamöcuäda pä'ö, kada'cattömä
docenö huotö ttö̧nä̧mö̧'cotöjä
pä'ö. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Israel ttö̧ja̧ttö̧
u̧mä̧tö̧ möäyotörö hueomenä, koro
ju'otörö ku icu iyinätödo Tu̧ru̧hua̧
Diosrö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä̧cä̧yö̧ u̧mä̧tö̧
möäyotörö cuä'ö icu Tu̧ru̧hua̧
Diosrö iyinätödo eseunu ttö̧ja̧
pä'ö iyähuä päi'önä. 6 Jahuätörö
cuä'ö tticuomenä, Moisés ttucuoja
ju'toya iso̧'ti̧yu̧nä̧ dachö ku̧niņö̧do.
Koro ju'toyattö ȩmä̧ji'̧ca̧, ku icu
iyähuomecu iso̧'ta̧ttö̧ hui'chinödo.
7 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Moisés Tu̧ru̧hua̧ Dios
hueähuä huȩnȩ huȩyu̧cuä̧'tä̧ ȩmö̧,
ttö̧ja̧ ttä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ ucuocuinödo.
Jahuätö pä'inätödo:
―O'ca juiyönä

Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäjimä
jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧. Dios hueäji ta'anö
jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧.

8 Ja̧'hua̧nö̧ pättomenä, Moisés
isotö ttucuoja ttö̧ja̧rö̧ hui'chinödo.
Pä'inödo:
―Poya ucuojamä huo̧juȩcuä̧

päi'önä ja̧'a̧, Tu̧ru̧hua̧ Dios hueähuä
huȩnȩmä̧ iso päi'önä jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧
pähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧.

Moisés Sinaí inähuä
ju'tä ö̧jiņö̧ huȩnȩ

12 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:

―Pocu inähuära'acu, ttö
chö̧jo̧mȩcu̧ huä̧mip̧i.̧ Juhua'a
cu̧jo̧mȩnä̧, inä o̧bi ̧ ttö chiḩuȩnȩ
huȩä̧huä̧ huȩnȩ chiḩuȩyu̧tä̧ji ̧ o̧bi ̧
chiy̧ä̧cua̧jä̧. Ttötä huȩyu̧tä̧jişä̧ Israel
ttö̧ja̧rö̧ chu̧huo̧juȩta̧ pä'ö.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés ä̧rä̧mi'̧ö̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ö̧jiņähuära'a
'chiņö̧do u̧mö̧huä̧ya̧ Josuécu.
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Israel ttö̧ja̧ttö̧
u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧rö̧tä̧ pä'inödo Moisés:
―Pȩnȩtä̧ tta̧'ä̧rä̧tu̧cuiţö

ppa̧tä̧cho̧mȩ jubö päi'önä.
Aarón'inä, Hur'inä ucutucu
ka̧cuä̧tö̧ curuhuotö päi'önä. Ya̧tȩrö̧
suräjuä huȩnȩ kö̧ttö̧mä̧, jahuätörö
'chä̧nö̧, jicuhuähuätucu'anö ja̧'a̧.

15Moisés ja̧'hua̧nö̧ päji
o'ca'a, inähuä huä̧mip̧iņö̧do.
Ajiya isoppamä inähuänä
a̧ttä̧di'̧iņa̧'a̧do. 16 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosttö tȩa̧u̧mä̧
kä̧dȩpiņa̧'a̧do Sinaí inähuänä.
Seisnö mo̧ro̧ 'cuäoi'önä ajiya
isoppa inähuänä a̧ttä̧di'̧iņa̧'a̧do.
Sietenö mo̧ro̧ päi'omenä Tu̧ru̧hua̧
Dios ajiya isoppa jacuättö
Moisésrö huopinödo. 17 Israel
ttö̧ja̧ tottomenä, inähuä ju'tä
Tu̧ru̧hua̧ Diosttö tȩa̧u̧mä̧ koro juäi
ocurä o'ca juiyönä cuo'ö icuarä
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do. 18Moisés
inähuänä huä̧mip̧ö̧, ajiya isoppanä
do'ächi'inödo. Juhuoppa jacuä
kiņö̧do cuarentanö mo̧ro̧'iņä̧,
cuarentanö yodo'inä.

Tu̧ru̧hua̧ Dios ö̧jodenä
ofrenda iyähuä huȩnȩ

25 1 Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö
ucuocu pä'inödo:

2―Ji'ähui Israel ttö̧ja̧rö̧ ofrenda
ttiyattö. Ya̧tȩ pö̧nä̧ ttiya pättömä
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chöäre ofrenda päi'önä ȩmi.̧
3,4 Jahuätöttö koro juäi'inä chöäre
ofrenda päi'önä ȩmi ̧ oro'inä,
pärätä'inä, cobre'inä, pö̧jä̧ta̧
ja̧'tu̧huä̧ta̧'iņä̧, pö̧jä̧ta̧ pärune
jä̧ta̧'iņä̧, tu̧huä̧ta̧'iņä̧, koro adihuä̧ta̧
pö̧jä̧ta̧ lino işä̧ta̧'iņä̧, chivotö̧
ttuhuo'che'inä ȩmi.̧ 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ovejatö̧ tti̧jȩti̧yu̧ tunä 'cucuecu
o̧ta̧'iņä̧, mö̧yȩtö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö
tti̧jȩti̧yu̧'iņä̧, acacia dau odiyä'inä
ȩmi.̧ 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ lámpara a̧dȩ'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro a̧dȩ ttunä toähuä
a̧dȩ isoya ȩmi.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adiu
ameu'inä ȩmi ̧ ttunä toähuä a̧dȩcu̧
ttihuata pä'ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ku tticua
pä'ö. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ inä o'qui ónice
pä'ö micu o'qui'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
koro adiu inä o'qui ppo̧ö̧'iņä̧
ofrenda päi'önä ȩmi ̧ ttöttö'inä,
ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ kä'co päte'ö adicuä
ru̧hua̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧nä̧ ttu̧ju̧na̧
pä'ö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ cuȩmo̧mȩnä̧, ttö
chö̧jode ttaditö'anö ja̧'a̧, jahuätö
ttö̧'quȩtȩnä̧ chö̧ja̧ pä'ö. 9 Ttö
chij̧ȩpä̧cuode jö̧ ta'anö yoräteunä
cuaditätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧ chö̧jode'inä,
isode jacuä jähuä'inä.

Işä̧ca̧ hueähuä huȩnȩ ȩcä̧cuä̧ca̧
ttaditäcua'a jiähuinö huȩnȩ

10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ işä̧ca̧ acacia dau
odiyättö adicuä̧ca̧ ttaditö'a̧nö̧
ja̧'a̧. Jueöcumä cinconö jo̧mȩnä̧
ttu̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧ pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ
jo̧mȩnä̧, käcuoräcumä tresnö
jo̧mȩnä̧ ttu̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧
pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ jo̧mȩnä̧,
rȩjȩcu̧mä̧ tresnö jo̧mȩnä̧ ttu̧mö̧nä̧
mȩ'ö̧ pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ jo̧mȩnä̧
jä̧ca̧. 11 Ja̧huä̧ca̧ päcuäi oro işä̧ta̧ttö̧
huä̧nä̧'chö̧ cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧.

Huä̧mȩnä̧'iņä̧, jacuänä'inä oro
işä̧ta̧ttö̧ huä̧nä̧'chö̧ cuaditö'a̧nö̧
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ işä̧ca̧ ä'ca'inä
ju'tojunänö tto̧'o̧bö̧nö̧ jȩpö̧ orottö
cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧.

17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ re rö̧jö̧nä̧
toäcuähuodä'inä päcuäi orottö
cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Jueöcumä
cinconö jo̧mȩnä̧ ttu̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧
pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ jo̧mȩnä̧,
käcuoräcumä tresnö jo̧mȩnä̧
ttu̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧ pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ
jo̧mȩnä̧. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios
umöhuäyotö querubines
pä'ö micuätö ta̧ju̧ tta̧'u̧cuä̧
orottö 'ta'tapö cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧
kara'anä'inä kara'anä'inä re rö̧jö̧nä̧
toäcuähuodä ä'ca beipome.
19 Juodätä ju'todä mö̧ȩcuome
ä'ca ka̧ra̧ işa̧ a̧'u̧cuä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ka̧ra̧ işa̧ a̧'u̧cuä̧ juodätä kara'anä
re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuodä beipome
päcuädodämä mö̧ȩcuodä päi'önä
cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 20 Jahuätö Dios
umöhuäyotö querubines pä'ö
micuätö tta̧'u̧cuä̧ ttujuabiyämä
re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuodä
huämenä ju'tojucu cä̧'ȩpä̧rö̧
ttö̧ja̧cu̧nä̧, tti'äpiyämä re rö̧jö̧nä̧
toäcuähuodäcu to̧pä̧rö̧ ttö̧ja̧cu̧nä̧
cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuodämä işä̧ca̧
huäme cä'epö cu̧ju̧nu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Hueähuä huȩnȩ huȩyu̧cuä̧
o̧bi ̧ chiyä̧cuä̧mä̧ işä̧ca̧ jacuä
cuȩnö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 22 Juhuorö ucuturu
chij̧ȩcuä̧rä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ re
rö̧jö̧nä̧ toäcuähuodä huämenä
Dios umöhuäyotö querubines
pä'ö micuätö ta̧ju̧ tta̧'u̧cuä̧
işä̧ca̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ ttö̧'quȩtȩttö̧
chu̧cuo̧cuä̧cua̧sä̧ Israel ttö̧ja̧rö̧
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hueähuä huȩnȩ chiyä̧cuȩ huȩnȩ.

Ucuotäcuähuä pa̧ o̧ppä̧
mesa isodä rötähuä huȩnȩ

23 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mesa isodämä
acacia dau odiyättö cuaditö'a̧nö̧
ja̧'a̧ jueöcumä cuatronö
jo̧mȩnä̧ ttu̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧
pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ jo̧mȩnä̧,
käcuoräcumä dosnö jo̧mȩnä̧
ttu̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧ pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ
jo̧mȩnä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rȩjȩcu̧mä̧
tresnö jo̧mȩnä̧ ttu̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧
pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ jo̧mȩnä̧ jodä.

30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adihuä juäi pa̧
o̧ppä̧ juhuodä mesa isodänä ttö
chä'ca jo̧mȩ 'cuäopönä rötä'chi.

31 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ lámpara
ku̧nä̧huä̧cä päcuäi orottö
'ta'tapö cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧u̧
lámpara ku̧nä̧huä̧cä̧mä̧ o'ca
juiyönä jiy̧ȩtä̧ttö̧tä̧ cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧
'chu̧huä̧rä̧'quȩ'iņä̧ jueipä̧juä̧'iņä̧,
işo̧'ti̧yu̧'iņä̧, päjure ȩ'u̧ o̧tti̧ a̧'u̧cuä̧
todeunä cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 32O'ca
juiyömä seisnö jo̧mȩnä̧ ä̧na̧juiy̧ä̧
jueipä̧juä̧ttö̧ todeunä cuaditö'a̧nö̧
ja̧'a̧, kara'anä'inä tresnö jo̧mȩnä̧
ä̧na̧juiy̧ä̧, kara'anä'inä tresnö
jo̧mȩnä̧ ä̧na̧juiy̧ä̧.

Jiņä̧ isocu surojöttö 'quȩȩcuo̧ca̧
äpate ä'ca tto̧ȩcuä̧ta̧ huȩnȩ

26 31 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ surojöttö
'quȩ'ȩcuo̧ca̧ ä'ca

tto̧ȩcuä̧ta̧ idirö'a̧nö̧ ja̧'a̧
adiu huo̧jua̧mä̧ adihuä juäi
pö̧jä̧'quȩ lino pö̧jä̧'quȩttö̧
ja̧'tu̧huä̧'quȩttö̧'iņä̧, pärune
jä̧'quȩttö̧'iņä̧, tu̧huä̧'quȩttö̧'iņä̧,
Dios umöhuäyotö querubines pä'ö
micuätö tta̧'u̧cuä̧ ja̧huä̧ta̧nä̧ 'tö̧'ö̧
rö̧nö̧ aditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 32 Ja̧'hua̧ta̧nö̧

acacia dauhuiyä icui'quiyu
pa̧ja̧cuä̧nö̧ o'ca cu̧ju̧nu̧'a̧nö̧
ja̧'a̧. Ja̧u̧ o'ca 'chu̧huä̧ro̧mȩ
kada'camä pärätättö adicuä o'canä
'chu̧huä̧rö̧nä̧ jȩpö̧ cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Acacia dauhuiyä icui'quiyumä oro
işä̧ta̧ttö̧ ttä̧rä̧dö̧ jȩpö̧ cuaditö'a̧nö̧
ja̧'a̧. Isäcä orocä̧ cuatronö ocä
ti̧'ä̧dö̧ rö̧nö̧ cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
33 Ja̧huä̧ta̧ tto̧ȩcuä̧ta̧mä̧ orocä̧nä̧
kara'anä'inä äcuädö ti̧'ä̧dö̧
cunu'a̧nö̧ ja̧'a̧. Işä̧ca̧ hueähuä
huȩnȩ ȩcä̧cuä̧ca̧mä̧ ya̧nä̧ tto̧ȩcuä̧ta̧
abonä jacuojucu cutu'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Tto̧ȩcuä̧ta̧mä̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ işo̧ca̧
surojöttö 'quȩ'ȩcuo̧ca̧cu̧'iņä̧ jiņä̧
isocu surojöttö 'quȩ'ȩcuo̧ca̧cu̧'iņä̧
kä'co päte'ö jo̧mȩ tto̧ȩcuä̧ta̧
päi'önä jä̧cua̧'a̧.

Koro ju̧'a̧rö̧ ku icu
iyähuome huȩnȩ

27 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:

―Koro ju̧'a̧rö̧ ku icu iyähuome
acacia dau odiyättö cuaditö'a̧nö̧
ja̧'a̧. Jueöcumä dieznö jo̧mȩnä̧
ttu̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧ pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ
jo̧mȩnä̧, käcuoräcumä ja̧'hua̧ta̧nö̧
yoräteunä. Rȩjȩcu̧mä̧ seisnö
jo̧mȩnä̧ ttu̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧
pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ jo̧mȩnä̧.
2 Pa̧ja̧cuä̧nö̧ ona ä'chö jö̧
o̧na̧ ka̧cu̧nä̧ cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧
kara'anä'inä, kara'anä'inä
beipome jiça̧ttö̧tä̧ todeunä ka̧cu̧nä̧.
Jahuäcamä bronce işä̧ta̧ttö̧ ttä̧rä̧dö̧
cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'inödo Dios.

28 1 Juhua'a yabocu Tu̧ru̧hua̧
Dios Moisésrö pä'inödo:

―Israel ttö̧ja̧ttö̧ hue'i cuböo
Aarónrö'inä, iţti̧mö̧ Nadabrö'inä,
Abiúrö'inä, Eleazarrö'inä,
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Itamarrö'inä, cutö'cö ttö̧ja̧
pä'ö, ttöttö'inä, ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ kä'co
päte'ö adicuä ruhuotö päi'önä
ttö̧ja̧cua̧ pä'ö― pä'inödo Dios.

Adiu ameu juäi iyähuome huȩnȩ

30 1 Juhua'a yabo Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:

―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adiu ameu
juäi ku icu iyähuome acacia
dau odiyättö cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
2 Jueöcumä dosnö jo̧mȩnä̧
ttu̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧ pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ
jodä, käcuoräcu'inä dosnö jo̧mȩnä̧
ttu̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧ pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ
jodä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ rȩjȩcu̧mä̧
cuatronö jo̧mȩnä̧ ttu̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧
pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ jodä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pa̧ja̧cuä̧nö̧ ona ä'chö jö̧ o̧na̧
ka̧cu̧nä̧ cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧ yodättötä
todeunä ka̧cu̧nä̧. 3 Isodä hu̧ä̧mȩ
isodä'inä, isodä'inä, isodä jättäjodä
oro işä̧ta̧ttö̧ ttä̧rä̧dö̧ cuaditö'a̧nö̧
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isodä ä'camä
ju'tojunänö kodädänö jȩpö̧ orottö
cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧.

Işo̧'ta̧ rö̧o̧'ta̧ broncettö
ttaditinö huȩnȩ

18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ işo̧'ta̧ rö̧o̧'ta̧
ttötöcähua pä'ö broncettö
cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Işo̧'ta̧'iņä̧, kada'ca
'chuhuärome'inä broncettö
cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Chö̧jodettö'inä,
ku icu iyähuomettö'inä kä'co
päte'ö cu̧ju̧nu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Ajiya'inä işo̧'ta̧ jacuä da'epö
cu̧ju̧nu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 19 Juoya ajiyattö
huä'opö Aarón'inä, iţti̧mö̧'iņä̧
ttu̧mö̧piy̧ä̧'iņä̧, ttö̧jä̧piy̧ä̧'iņä̧
ttötöcähuäcua'anö.

31 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:

2―Hurmiņä̧ iţti̧'ca̧ Uri iţti̧
Bezaleelrö, Israel ttö̧ja̧ttö̧
kada'cattömä Judá ö̧nä̧mö̧'cotö
işa̧rö̧ ȩmiņö̧sä̧. 3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ja̧u̧mä̧ cha̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ chö̧jä̧cu̧
adiu huo̧ju̧nä̧ u̧huo̧jua̧ pä'ö o'ca
juiyönä adicuä. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttötä Bezaleelcu adita pä'ö
hue'äjisä Ahisamac iţti̧ Aholiabrö,
Israel ttö̧ja̧ttö̧ kada'cattömä
Dan ö̧nä̧mö̧'cotö işa̧rö̧. Huo̧ju̧nä̧
huotörö juhua'a yabo ttu̧huo̧jua̧
pä'ö iyinösä, o'ca juiyönä ucuru
huedäjimä ttadita pä'ö― pä'inödo
Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö.

18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö ucuocu cä'ädö, juorö
Sinaí inähuättö Moisésrö iyinödo
iņä̧ o̧bi ̧ to̧biŗȩ hueähuä huȩnȩ
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios chutä iḩuȩyu̧ti̧nö̧
o̧bi.̧

Päcäyä ubo a̧'u̧cuä̧
orottö ttaditinö huȩnȩ

32 1 Israel ttö̧ja̧ Moisésmä
inähuära'attö im̧ȩyȩhuo̧ca̧'a̧

tottomenä, Aarónrö tö'cönänö
'chä̧hui'̧ö̧ pättinäcudo:
―Tö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ aditiyitö, tä'canä

i'̧cha̧ pä'ö. Moisésmä Egipto
rȩjȩra̧'a̧ttö̧ ujuturu i'cächinömä,
tta̧'a̧nö̧ päi'äjäröttö jerupätöjä.

2 Jahuätörö ä̧ju̧cu̧, Aarón
pä'inödo:
―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ oro o̧bö̧

cuiţti̧mö̧ tta̧ju̧tu̧ ttä̧ja̧ o̧bö̧'iņä̧,
cuiţti̧mö̧ u̧mä̧tö̧ ttä̧ja̧ o̧bö̧'iņä̧,
cuiţti̧mö̧ nä̧tö̧ ttä̧ja̧ o̧bö̧'iņä̧ ko̧'ä̧di'̧ö̧
i'cächätucui.

3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önä ttä̧ja̧
o̧bö̧ ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ Aarónrö i'cächö
iyinätödo. 4 Jahuätö ttiyömä ȩmö̧,
ttä̧ja̧ o̧bö̧ oromä du'unä da'äji'ca̧
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päcäyä a̧'u̧cuä̧ tätinödo. Koro
juäi 'quiyö juäicu jȩpö̧ tätinödo.
Ja̧'hua̧nö̧ ötätäjäcuru pä'inätödo:
―Ujutu Israel ttö̧ja̧ tö̧ä̧nä̧hua̧mä̧

pidetä, Egipto rȩjȩttö̧ ujuturu
i'cächinömä.

5Aarón ja̧'hua̧nö̧ jȩtta̧'a̧ topö,
päcäyä a̧'u̧cuä̧ ä'ca jo̧mȩttö̧ ku icu
iyähuome aditinödo. Pä'inödo:
―Yo̧ȩi ̧ mo̧ro̧ pä'cäri jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧

Tu̧ru̧hua̧ Diosrö ucuotönö.
6 Pä'ötä mo̧ro̧ päi'a'a porächi'ö,

koro juo'otörö ku icu iyinätödo.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro juo'otörö i'cächö
cuä'ö icu Diosrö iyinätödo
eseunu ttö̧ja̧ pä'ö iyähuä päi'önä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttö̧ja̧mä̧ ttu̧cuȩ
cuä̧nö̧, au'inä pä̧mä̧diņä̧tö̧do.
Ttu̧cuȩ cuäjätö'cotö ä̧rä̧mi'̧ö̧,
järehuinätödo. 7 Ja̧'hua̧nö̧ jȩtta̧'a̧nä̧
Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Moisésrö
ucuocuinödo:
―Jurunä mȩyȩhui.̧ Ucu

cumöhuäyotö Egipto rȩjȩttö̧
cui'cächinä̧u̧mä̧ surojuo'ächäjätö.
8 Jurunä jaropi'äjätöttöhuedäjimä.
Orottö du'unä da'ö päcäyä a̧'u̧cuä̧
aditäjätö'cotö ja̧u̧ru̧ ucuotönö
amöcuädätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro
juo'otörö ku icu ja̧u̧ru̧ iyäjätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧: Ujutu Israel ttö̧ja̧
tö̧ä̧nä̧hua̧mä̧ pidetä, Egipto rȩjȩttö̧
ujuturu i'cächinömä, pä'äjätö.
9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä
Moisésrö pä'inödo:
―Pitörö topösä. Jahuätö juiyo

jarodätö huo̧jua̧sä̧. 10 Jitämä
huäinä ja̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧ topittö.
Jahuätörömä ra̧huä̧rö̧ be'epäjipö
chiçuä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jȩchä̧cua̧sä̧ ucurumä ucu
cuahuaruhuä'cotö recuätörö

cu̧ju̧nä̧rö̧nä̧.
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Moisés

Tu̧ru̧hua̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö jiņä̧
ro̧'ȩpä̧rö̧ pä'inödo:
―Chu̧ru̧hua̧ ¿dä̧bö̧

cumöhuäyotörö Egipto rȩjȩttö̧
cujurunä cui'cächinä̧u̧ru̧
cu̧ra̧huä̧ra̧'a̧ttö̧? 12 Egipto
ttö̧ja̧mä̧ pättäcuotö a̧'cua̧ra̧'a̧:
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ suronä amöcuädö
ȩpiņä̧u̧ jahuätörö ja̧huä̧jä̧ra̧'a̧
möä'quiyura'attö jahuätörö
cuä'ö icua pä'ö, jahuätörö
o'ca toi'önä be'epäjipö
icuatö pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
cu̧ra̧huä̧rö̧mä̧ cä'ädi'i. Pärocuäcutä
amöcuädi jahuätörö, be'epäjipö
cuicuoca'a. 13Abrahammiņä̧rö̧'iņä̧,
Isaacmiņä̧rö̧'iņä̧, Jacobmiņä̧rö̧'iņä̧
amöcuädi. Jahuätö
cumöhuäyotö pinätörö pä'inöjä:
Cuahuaruhuä'cotörö recuätörö
chiy̧ä̧cua̧jä̧. Siŗi'̧cö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧
rö̧jä̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ttirecuächäcuotö,
pä'inöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ rȩjȩ
pädinö ta'anö chiy̧ä̧cua̧sä̧
cuahuaruhuä'cotörö jitötä
'cuäopönä tti̧rȩjä̧ päi'önä,
pä'inöjä― pä'inödo Moisés
Tu̧ru̧hua̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö.

14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Tu̧ru̧hua̧
Dios pärocuäcutä amöcuädinödo.
Be'epäjipö icua päjimä Israel
ttö̧ja̧rö̧ tä̧bo̧to̧cö̧ pinödo. 15 Ja̧u̧nu̧
o'ca'a Moisés inähuära'attö
mȩyȩhuiņö̧do. Iņä̧ o̧bi ̧ to̧biŗȩ
hueähuä huȩnȩ kara'anä'inä,
kara'anä päcuäda'a'inä huȩyu̧cuä̧
o̧bi ̧ u̧mö̧nä̧ chu̧huä̧rä̧nö̧ ȩpiņö̧do.
16 Ja̧u̧ iņä̧ o̧bim̧ä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä
aditäji o̧bi ̧ jiņa̧'a̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
huȩyu̧cuä̧mä̧ chutä iḩuȩyu̧ti̧nö̧
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jiņa̧'a̧do.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés pä'äji

ta'anö Josué tta̧huä̧ro̧mȩ
rȩbȩhuiņö̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Josué ttö̧ja̧ huotta'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧,
Moisésrö pä'inödo:
―Ttö̧ja̧ ttörohuähua'a ä̧ju̧cu̧sä̧.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Moisés

ädätinödo:
―Rohuäcuähuänä juruhuätö

huotta'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jo̧ca̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rohuäu ttujuruhuä̧u̧
huotta'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jo̧ca̧'a̧. Ttö̧ja̧
ra̧'ö̧tä̧ ra̧tta̧'a̧ ä̧ju̧cu̧sä̧ ttömä―
pä'inödo Moisés.

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés ttö̧ja̧
ttö̧ja̧cuo̧mȩ tö'cö i'̧chi'̧o̧mȩnä̧,
päcäyä a̧'u̧cuä̧'iņä̧, ttö̧ja̧ baile tö'ö
ttö̧ja̧cua̧'a̧'iņä̧ topinödo. Juiyo
ra̧huä̧riņö̧do. Ja̧u̧ inä o̧bi ̧ 'chu̧huä̧rö̧
o̧bi ̧ pä̧içu̧nä̧ icuinödo. Juhuorö
inähuä kada'cattö ppere'cua
päi'önä 'cho'cheächina'ado.
20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päcäyä a̧'u̧cuä̧
ttaditäjimä ocuränä ku icuinödo.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jua̧'ö̧ icuinödo işa̧ppȩ
päi'önä. Jua̧'ä̧ji'̧ca̧ aje jacuoto
icuinödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Israel ttö̧ja̧
huihuacuächa'a ttahua pä'ö
hue'inödo.

Iņä̧ o̧bi ̧ jareö o̧bi ̧
Moisés aditinö huȩnȩ

34 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:

―Jä̧ro̧bö̧nö̧ jȩpö̧ 'ta'tapö icu
cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧ iņä̧ o̧bi ̧ to̧biŗȩ koro
iņä̧ o̧bi ̧ jiņö̧ ta'anö jö̧ o̧bi.̧ Ja̧'hua̧nö̧
cuaditö o'ca'a ja̧u̧tä̧ huȩnȩ koro
o̧bi ̧ ppere'cua päi'önä icu cuicuinö
o̧biņä̧ chiḩuȩyu̧ti̧nö̧ ta'anö
chiḩuȩyu̧tä̧cua̧sä̧. 2 Jo̧mȩ päi'önä
aditi pä'ötä mo̧ro̧ päi'omenä

Sinaí inähuära'a iņä̧ o̧bi ̧ i'cächö
cu̧huä̧mi'̧ä̧cua̧'a̧nö̧. Juhua'attö
inähuä huämettö ttö chä'ca jo̧mȩ
cu̧jä̧cua̧'a̧nö̧― pä'inödo Dios
Moisésrö.

Tu̧ru̧hua̧ Dios hueinö o'ca
juiyönä cättädinö huȩnȩ

39 42 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Israel
ttö̧ja̧mä̧ o'ca juiyönä

aditinätödo. Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö hueinö ta'anö, o'ca
juiyönä aditinätödo. 43 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Moisés o'ca juiyönä ttaditinömä
adiu topinödo. Ja̧'hua̧nö̧ toomenä,
o'ca juiyönä ttaditinömä Tu̧ru̧hua̧
Dios hueinö ta'anö ttaditina'a
topinödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Moisés jahuätörö adiu eseunu
ucuocuinä̧u̧do.

Tu̧ru̧hua̧ Dios ö̧jode ka̧cu̧
Moisés ötinö huȩnȩ

40 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto
rȩjȩttö̧ rättopinö o'ca'a

todäre a̧'ȩ päi'omenä, ä̧cuo̧mȩnä̧
Kä̧hua̧, ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧, Tu̧ru̧hua̧
Dios chutä ö̧jode ka̧cu̧ o'ca juiyönä
rötinödo Moisésmä.

34Ötäji o'ca'a mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
mȩyȩdoppamä Tu̧ru̧hua̧ Dios
ö̧jode o'ca juiyönä a̧ttä̧chi'̧iņa̧'a̧do.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosttö
tȩa̧u̧mä̧ Dios ö̧jode o'ca juiyönä
tȩa̧u̧ kä̧dȩpiņa̧'a̧do. 35Moisés
Dios ö̧jode do'ächocö pinödo,
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ mȩyȩdoppa
a̧ttä̧chi'̧a̧'a̧ttö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧
Diosttö tȩa̧u̧mä̧ o'ca juiyönä tȩa̧u̧
kä̧dȩpa̧'a̧ttö̧.

36 Israel ttö̧ja̧ cuettächinö
pä̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios isoppa
mȩyȩdoppa ö̧jode huämenä̧ttö̧
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cäepomenätä rä'opinätödo.
37 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ juhuoppa isoppa
cäepocomenämä, rä'opocotö
pinätödo, mȩyȩdoppa cäepome
jubö päi'önä. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Israel
ttö̧ja̧ cuettächinö pä̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧

Diosttömȩyȩdoppamo̧ro̧mä̧ ö̧jode
huäme a̧ttä̧chi'̧a̧'a̧ topinätödo.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yodomä ocurä ö̧jode
tejädina'ado o'ca toi'önä Israel
ttö̧ja̧ tottönä.
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LEVÍTICO
Ku icu iyähuä huȩnȩ

1 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä
ö̧jode işä̧ta̧ttö̧ adicuodettö

Moisésrö ucuocuinödo.
2―Israel ttö̧ja̧rö̧ ji'ähui: Ucututtu

ya̧tȩ ttö Cu̧ru̧hua̧rö̧ iyähuä
i'cächomenä, päcäyärö jö̧ttö̧mä̧,
päcäyärö; ovejarö jö̧ttö̧mä̧, ovejarö
i'cächö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
päcäyärö ku icu iyöttömä, uborö
adihuä işa̧ttö̧ iyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Chö̧jode
äpate ä'cattö iyö'a̧nö̧ ja̧'a̧, ttö
eseunu tocharö pä'ö. 4 Ku icu
iy̧ä̧hua̧ unä u̧mö̧nä̧ mȩö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧,
ttö ja̧u̧ öäre iyähuä eseunu chȩma̧
pä'ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä'inä surojö
jui'̧a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ tocharö pä'ö.
5 Ttö Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ chä'ca jo̧mȩttö̧
päcäyä mö̧ä̧ya̧rö̧ cuä'ö icu'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩo̧mȩnä̧, Aarón iţti̧mö̧,
ttöttö'inä, ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ kä'co päte'ö
adicuä ruhuotömä, iy̧ä̧hua̧ ucuoja
ttörö ttiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧u̧ ucuoja ku

icu iyähuome ttihui'chäcua'a̧nö̧.
Ku icu iyähuomemä juhuode ttö
chö̧jode äpate tö'cöttö― pä'inödo
Dios Moisésrö.

16 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧
Diosmä Moisésrö pä'inödo:

―Cuböo Aarónrö ji'ähui:
'Cuäopönämä jiņä̧ isocu surojöttö
'quȩ'ȩcuo̧ca̧nä̧ tto̧ȩcuä̧ta̧ abonä
do'ächö juiyäcua'a̧nö̧. Ttö
huedomenätä docuhuächö'anö
ja̧'a̧. Ju̧huȩnȩ pa̧'a̧ işä̧ca̧ huäme re
rö̧jö̧nä̧ toäcuähuodänä ka̧cu̧. Ja̧u̧
doächöttömä 'corupäi'ä̧cua̧, ttötä
re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuodä huä̧mȩ
isoppanä chö̧ja̧'a̧ttö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ doächa pä'ö huedomenä,
päcäyä uborömä suronä jȩä̧cuä̧huä̧
ofrenda päi'önä, oveja uborömä
ofrenda ku icu iyähuä päi'önä
i'cächö'a̧nö̧ ja̧'a̧ ―Tu̧ru̧hua̧ Diosmä
Moisésrö pä'inödo.
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Israel ttö̧ja̧ Sinaí inähuä

kada'cattö rättopinö huȩnȩ

10 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Israel ttö̧ja̧
Egipto rȩjȩttö̧ rättopinö

o'ca'a todäre a̧'ȩ päi'omenä,
kä̧hua̧tö̧ ta̧ju̧ päi'omenä, fecha
veintenä jiņa̧'a̧do, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
mȩyȩdoppa Dios ö̧jodettö
cäecuächina'amä. 12 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Israel ttö̧ja̧mä̧, ttö̧ja̧
toächome Sinaí pä'ö micuomettö
rä'opö 'chiņä̧tö̧do. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧, ttö̧ja̧ toächome, Parán
pä'ö micuomettö mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
mȩyȩdoppamä pä'äji ta'anö
mȩyȩdiņa̧'a̧do. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ja̧u̧nu̧ äcuomenätä rä'opinätödo,
Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö hueinö
ta'anö.

Moisés Israel ttö̧ja̧ttö̧ usäcuähuä
ttö̧ja̧rö̧ hueinö huȩnȩ

13 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:

2―Ucutä hue'i usäcuähuä
ttö̧ja̧rö̧ Canaán rȩjȩra̧'a̧ ttusähuaja
pä'ö. Ja̧huä̧jä̧mä̧ Israel ttö̧ja̧rö̧
chiy̧ä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Israel
ttö̧ja̧rö̧ kada'cattömä docenö
huotö ttö̧nä̧mö̧'cotöttö ya̧tȩ pö̧nä̧
ruhuotö päi'önä ttö̧ja̧cua̧ pä'ö
hue'i.

3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧
Dios hueäji ta'anö, Moisésmä
jahuätö Israel ttö̧ja̧ttö̧ ruhuotörö
hue'inödo, ttö̧ja̧ toächome, Parán
pä'ö micuomettö rä'opö tti̧'cha̧
pä'ö.

17Moisésmä Canaán rȩjȩra̧'a̧
ttusähuaja pä'ö hue'ö päinä̧u̧do;

―Néguevra'anä tätucui.
Juhua'attö möä'quiyu ju'tänä
'cuä'opö cui'̧chä̧tu̧cua̧ja̧. 18Adiu
tocu'ätucuaja ja̧huä̧jä̧ rȩjȩ tta̧'a̧nö̧
jä̧jä̧ ja̧ pä'ö. Ttö̧ja̧'iņä̧ juruhuätö
ja̧ pä'ö'inä, juiyupätö ja̧ pä'ö'inä,
recuätö ja̧ pä'ö'inä, ta̧ju̧tä̧ huotö
ja̧ pä'ö'inä adiu tocu'ätucuaja.
19 Jahuätö ttö̧ja̧cuä̧jä̧ ¿a̧diḩuä̧jä̧ ja̧
pä'ö'inä? ¿surojä̧jä̧ ja̧ pä'ö'inä?
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätö ttöäre
ötahuiyämä ¿işo̧ca̧ tto̧ȩcuä̧ra̧'a̧
jacuä huä̧ja̧ pä'ö'inä? ¿işo̧ca̧
tto̧ȩcuä̧ro̧ca̧'a̧ jacuä huä̧ja̧
pä'ö'inä? 20 Rȩjȩ'iņä̧ cuähuä
ku̧nä̧huä̧nä̧ ¿a̧diḩuä̧jä̧ ja̧ pä'ö'inä?
¿surojä̧jä̧ ja̧ pä'ö'inä? Adiu
tocu'ätucuaja dauhuiyä'inä ka̧cua̧
pä'ö. Cuähuä u̧huä̧ju̧ oba'inä
cui'cächätucuaja jahuä̧jä̧ra̧'a̧ttö̧―
pä'inödo Moisésmä.
Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ uva u̧huä̧ju̧

ä̧cuo̧mȩnä̧ huȩjiņö̧ tädö pä̧nä̧
jiņa̧'a̧do. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
jahuätö ja̧huä̧jä̧ rȩjȩ usäu
'chiņä̧tö̧do. Ttö̧ja̧ toächome
Zin pä'ö micuomettö kä̧mä̧dö̧
Rehob jubö päi'önä usähuinätödo.
Rehobmä Hamat tö'cö jiņa̧'a̧do.

25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ cuarentanö
mo̧ro̧ o'ca'a rȩjȩ usähuäjä'cotö
ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧do. 26 Cades ötahuiyä
tö'cöttö, ttö̧ja̧ toächome Parán
pä'ö micuome ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧do.
Moisés'inä, Aarón'inä, Israel ttö̧ja̧
o'ca toi'önä ttö̧ja̧cua̧'a̧cu̧ ppa̧'ä̧chö̧,
tottäjimä ji'ähuinätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cuähuä u̧huä̧ju̧ tti'cächäjimä
tti̧jȩpiņä̧u̧do. 27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Moisésrö ji'ähuinätödo:
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―Ujuturu huecuhuinä̧jä̧ra̧'a̧ täcö
iu̧̧ iḩuä̧jiņä̧tö̧jä̧. Iso päi'önä a̧diḩuä̧jä̧
topinätöjä. Pȩnȩtä̧ ka̧'a̧ cuähuä
u̧huä̧ju̧ juhua'attö ti'cächäjimä.
28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧huä̧jä̧ rȩjȩ
ttö̧ja̧mä̧ ttujuru ku̧nä̧rä̧jä̧tö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttöäre ötahuiyämä
rö̧a̧ja̧'a̧. Işo̧ca̧ tto̧ȩcuä̧ra̧'a̧ jacuä
huȩja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧huä̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
Anacmiņä̧ ahuaruhuä'cotörö
topäjätöjä. 29Néguevra'amä
amalecitas ttö̧ja̧tä̧ ka̧cuä̧jä̧tö̧.
Möä'quiyunämä hititas ttö̧ja̧'iņä̧,
jebuseos ttö̧ja̧'iņä̧, amorreos
ttö̧ja̧'iņä̧ ka̧cuä̧jä̧tö̧. Dubora rö̧ara
jäyänä'inä, Jordán aje jäyänä'inä
ka̧cuä̧jä̧tö̧ cananeos ttö̧ja̧mä̧
pä'ö ―ji'ähuinätödo usäcuähuä
ttö̧ja̧mä̧.

30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Calebmä
ttö'coruchi'a pä'ö hue'inödo
Moisés ippeyänä ka̧cuiņä̧tö̧rö̧.
Pä'inödo:
―Ja̧'a̧tä̧'iņä̧ ja̧huä̧jä̧ra̧'a̧ rohuäu

ti'chö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧
tujuruhuäcuotöjä.

31 Pärocua'acu Calebcu iu̧̧
iḩuä̧jiņä̧tö̧mä̧ pä'inätödo:
―Rohuäu ti̧'chö̧ juiyö'a̧nö̧

ja̧'a̧. Jahuätö ttö̧ja̧mä̧ ujuturutä
ttujuru'a̧nö̧ huäjätö― pä'inätödo.

32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ usäcuähuä
ttö̧ja̧mä̧ usäu tti̧huä̧jä̧mä̧ a̧mo̧nä̧
yapareu ji'ähuinätödo Israel
ttö̧ja̧rö̧. Pä'inätödo:
―Ja̧huä̧jä̧ usäu ti̧huä̧jä̧mä̧

juhua'attö ka̧cuä̧tö̧rö̧ cuä'ö icuä̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä totäjä̧u̧mä̧
juiyo bärepäjätö. 33Anacmiņä̧
ahuaruhuä'cotörö juiyo otopätörö
topäjätöjä. Ujutumä jahuätö
ttä'ca jo̧mȩttö̧mä̧ ä̧yu̧huä̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ juiyo ppo̧'ä̧tö̧jä̧di ̧

pä'ö amöcuädäcuähuäjätöjä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätö'inä
amöcuädäjätö ujuturumä―
pä'inätödo usäcuähuä ttö̧ja̧mä̧.

Israel ttö̧ja̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧
Diosrö ttöarodinö huȩnȩ

14 1 Ja̧'hua̧nö̧ ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧,
Israel ttö̧ja̧ o'ca toi'önä yodo

beipächönä juiyo ttöjö'cö juiyönä
jä̧u̧ ajuähuinätödo. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Israel ttö̧ja̧ o'ca toi'önä suronä
ucuocuä'chinätö Moisésrö'inä,
Aarónrö'inä. O'ca toi'önä pa̧'a̧nö̧
pä'inätö:
―Adihuinaja'a Egipto

rȩjȩra̧'a̧ttö̧tä̧ hua'ö ticuinöttömä.
Adihuinaja'a porö ttö̧ja̧
toächomettötä hua'ö
ticuinöttömä. 3 ¿Dä̧bö̧ Tu̧ru̧hua̧
Dios pij̧ä̧ra̧'a̧ i'cächinättö korotö
ujuturu rohuäu cuä'ö tticua
pä'ö? Tiţti̧mö̧ tta̧ju̧tu̧ru̧'iņä̧,
ti̧tti̧mö̧rö̧'iņä̧ ttȩmip̧ä̧cuo̧tö̧.
Adiu'anö ja̧'a̧ a̧'cua̧ra̧'a̧ Egipto
rȩjȩra̧'a̧ ppa̧tä̧chö̧tä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ pä'ähuinätödo:
―Ujututtu ya̧tȩrö̧ tu̧ru̧hua̧

päi'önä huetö'a̧nö̧ ja̧'a̧, Egipto
rȩjȩra̧'a̧ ppa̧tä̧cha̧ ppa̧huä̧da̧tö̧
pä'ö.

5 Ja̧'hua̧nö̧ pätta'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧,
Moisés'inä, Aarón'inä o'ca
toi'önä Israel ttö̧ja̧ ttä'ca jo̧mȩttö̧
ä̧ppä̧cuä̧nö̧ ma̧'ä̧miņä̧tö̧do.
6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Canaán rȩjȩ
usäcuähuä ttö̧ja̧ttö̧ Nun iţti̧
Josuécu, Jefone iţti̧ Calebcu
tta̧'cua̧tta̧ päi'ä̧u̧ ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧
sȩro̧cu̧ icuinätödo. 7 Israel ttö̧ja̧
o'ca toi'önä̧rö̧ pä'inätödo:
―Ja̧huä̧jä̧ usäu ti̧huä̧jä̧mä̧ juiyo

a̧diḩuä̧jä̧ topäjätöjä.
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8 Tu̧ru̧hua̧ Dios ujuturu
eseuttumä, ja̧huä̧jä̧ra̧'a̧
ȩpä̧cuo̧tö̧jä̧, ujuturu iya pä'ö.
Ja̧huä̧jä̧mä̧ juiyo a̧diḩuä̧jä̧.
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Tu̧ru̧hua̧
Diosrö cuhuarodätucuä'.
Ja̧huä̧jä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧
yecuecuätucuä'. Jahuätörö
rohuäu tujuruhuäcuotöjä.
Jahuätömä tto̧ȩpä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
to'ätö. Tu̧ru̧hua̧ Dios ujutucu
kö̧. Jahuätörö yecuecuätucuä'―
pä'inätödo Josué'inä, Caleb'inä.

10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä
pä'inätödo inädönä icuäu cuä'ö
ticuatö. Yotäcu Tu̧ru̧hua̧ Diosttö
tȩa̧u̧mä̧ Dios ö̧jodettö tȩa̧u̧
kä̧dȩpiņa̧'a̧do Israel ttö̧ja̧ tottönä.

26 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö'inä, Aarónrö'inä
pä'inödo:

27―¿Tta̧'a̧nö̧ recuo chami
'qui'ächi'ö chö̧jä̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧,
pitö suropätö ttörö suronä
ttucuocua'anä? Israel ttö̧ja̧ ttörö
suronä ttucuocua'a ä̧ju̧cuä̧jişä̧.
28 Jahuätörö pa̧'a̧nö̧ pä'ö
ji'ähuätucuitö: Pij̧ä̧ rȩjȩra̧'a̧ttö̧
'corupäti'a pä'ö cui'cächäjä̧u̧jä̧ pä'ö
cucuocuätucua'a chä̧ju̧cuä̧jim̧ä̧, iso
päi'önä jȩchä̧cua̧sä̧. 29 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ji'ähuätucuitö: Ucututtu o'ca
toi'önä cu̧'a̧ja̧ti̧nä̧tu̧cuä̧u̧mä̧, ttörö
suronä ucuocuäjätömä, veinte a̧'ȩ
abo huotö hua'ö cuicuäcuotöjä―
pä'äji Diosmä pä'ö. ―Cuo'co
jähuätucumä pä̧jä̧cua̧'a̧ pȩnȩ
ttö̧ja̧ toächometä. 30 Ja̧huä̧jä̧
rȩjȩ chiya pädinä̧jä̧ra̧'a̧mä̧
do'ächocotöjä. Jafone iţti̧ Calebcu,
Nun iţti̧ Josuécu jahuätötä
dottächäcuotö. 31 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ cuiţti̧mö̧rö̧tä̧ do̧dä̧dä̧cua̧sä̧.

Tiţti̧mö̧rö̧mä̧ ttȩmip̧ä̧cuo̧tö̧
päcuhuäjätucuä̧u̧ru̧, ja̧huä̧jä̧ ucutu
jarodö docuhuächätucuocojä̧,
cuiţti̧mö̧'cotötä dottächäcuotö.
32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä
pȩnȩ ttö̧ja̧ toächomettötä hua'ö
cuicuäcuotöjä.

Inähuättö ajiya räopinö huȩnȩ

20 1 Israel ttö̧ja̧ o'ca toi'önä ttö̧ja̧
toächome, Zin pä'ö micuome

ä̧cuo̧mȩnä̧ kä̧hua̧nä̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Cadesnä ka̧cuiņä̧tö̧.
Juhua'attö Moisés uböa María
'corupä'i'inäju. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ 'turu
tticuinäcua.

2 Juhua'attö ajiya ttö̧ja̧
ttahua pä'ö yorö'iso juiyina'a.
Moisésrö'inä, Aarónrö'inä ra̧huä̧rö̧
ca̧ca̧cuiņä̧tö̧. 3Moisésrö ra̧huä̧rö̧
ucuocuinätö:
―Adihuinaja'a ujutu'inä

hua'ö ticuinöttömä Tu̧ru̧hua̧
Dios ro̧ȩcuä̧ttö̧ tahuaruhuä
hua'ö tticuinötä. 4 ¿Dä̧bö̧
pocu, ttö̧ja̧ toächa'acu ujuturu
cui'cächinätucuättö hua'ö ticua
pä'ömä, ujutu'inä ja̧'a̧nä̧,
tä̧jim̧ö̧'iņä̧? Ujutumä Tu̧ru̧hua̧
Dios umöhuäyotöjä. 5 ¿Dä̧bö̧
Egipto rȩjȩttö̧ pocu ticha pä'ö
huecuhuinätucuätöttö, po
suroja'acu cui'cächätucua pä'ö?
Pomä cuähuä trigodu'inä,
higos'inä, uvas'inä, koro dau
u̧huä̧ju̧'iņä̧ juiya'a. Ajiya'inä tahua
pä'ö yorö'iso juiya'a.

6 Ja̧'hua̧nö̧ pätta'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧,
Moisés'inä, Aarón'inä jahuätö
ttä'ca jo̧mȩttö̧ rä'opö, Dios ö̧jode
ä'ca ichi'ö, ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö tti'ä
rȩjȩcu̧ ucuotönö jȩpiņä̧tö̧do.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosttö
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tȩa̧u̧mä̧ yotäcu ij̧ȩcuä̧chiņä̧u̧do.
7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö ucuocuinödo:

8―Cuitta'ca ȩpö̧, ucucu,
cuböo Aaróncu Israel ttö̧ja̧rö̧
ttö̧ca̧ca̧cua̧ pä'ö hue'ätucuitö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätö ttä'ca
jo̧mȩttö̧ inähuä hue'cuhuaja, ajiya
räopa pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ inähuättö
ajiya cui'̧cä̧chä̧cua̧jä̧, ttö̧ja̧'iņä̧,
ttä̧jim̧ö̧'iņä̧ ttahua pä'ö― pä'inödo.

9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés
Tu̧ru̧hua̧ Dios ä'ca jo̧mȩttö̧
itta'ca ȩmiņö̧do, Tu̧ru̧hua̧ hueäji
ta'anö. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Moisés'inä,
Aarón'inä ttö̧ja̧ o'ca toi'önä̧rö̧
inähuä kada'cattö ca̧ca̧ti̧na̧tö̧do.
Moisés jahuätörö pä'inödo:
―Jitämä ä̧ju̧cuä̧tu̧cui,̧ ucutu

jarodätömä. ¿Ujutumä pihuä
inähuä ajiya räopa pä'ö hue'ätöjä
tä̧ji,̧ ucutu cuahuätucua pä'ö?

11 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧, u̧mö̧nä̧
cä'epö itta'ca inähuänä todärenä
cuäcuäpinödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ajiya
rö̧ȩnä̧ räopina'ado. Ttö̧ja̧'iņä̧ o'ca
toi'önä, ttä̧jim̧ö̧'iņä̧ ahuinätödo.
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧
Dios Moisésrö'inä, Aarónrö'inä
pä'inödo:
―Ttörö cuesetätucuoca'attö,

ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttörö
cucuotätucuoca'attö, Israel
ttö̧ja̧ o'ca toi'önä totta'anä,
jahuätöcu rȩjȩ chiya pädinä̧jä̧ra̧'a̧
yorö'iso do'ächocotöjä― pä'inödo
Tu̧ru̧hua̧ Dios.

13 Ju̧huȩnȩ ajiya räopinomemä
Meriba pä'ö micuinomedo.
Juhua'attö Israel ttö̧ja̧ Tu̧ru̧hua̧
Diosrö rohuäu suronä
ucuocuinätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
juhua'amä Ucuotäcuähuä Işa̧

ij̧ȩcuiņo̧mȩdo.

Aarón hua'ö icuinö huȩnȩ
22 Israel ttö̧ja̧ o'ca toi'önä

Cadesttö rä'opö 'chä̧nö̧, Hor
inähuära'a rȩbȩhuiņä̧tö̧do.
23 Juhua'attö Hor inähuättö Edom
rȩjȩ pä̧tȩcuä̧nö̧ päte'öttö Tu̧ru̧hua̧
Dios Moisésrö'inä, Aarónrö'inä
ucuocuinödo. Pä'inödo:

24―Aarónmä hua'ö içuä̧cua̧.
Israel ttö̧ja̧rö̧ chiya pädinä̧jä̧ra̧'a̧
do'ächocö jä̧cua̧, ucutu Meriba
ajiya räopomettö ttö huedinömä
cuhuarodinätucua'attö.
25Aarónrö'inä, iţti̧ Eleazarrö'inä
Hor inähuä ju'tä o'ipi, Moisés.
26 Juhua'attö Aarón ö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧,
ttöttö'inä, ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ kä'co
päte'ö adicuä ru̧hua̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧
ko̧'ä̧dö̧ icuirö. Iţti̧ Eleazarrö ja̧u̧
o̧ta̧ 'ca̧ti̧rö̧. Aarónmä jahuähuä
ju'tättö 'corupäi'ä̧cua̧, jä̧do̧tö̧miņä̧
ttö̧ja̧cuo̧mȩ iŗȩbȩhua̧ pä'ö.

28Moisésmä Aarón
ö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧ ko̧'ä̧dö̧ icuäji'ca̧,
Aarón iţti̧ Eleazarrö ja̧u̧ o̧ta̧
'ca̧ti̧nö̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Aarón jahuähuä ju'tättö
'corupä'i'inödo. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
Moisés'inä, Eleazar'inä inähuättö
mȩyȩhuiņä̧tä̧do.

Ä̧ca̧tö̧ yö̧tti̧nö̧ huȩnȩ

21 4 Israel ttö̧ja̧ Hor inähuättö
rä'opö, dubora rö̧ora

mä̧nä̧nä̧ 'chiņä̧tö̧do, Edom rȩjȩ
huişä̧ti̧'ö̧ 'cuättopa pä'ö. Juhua'a
tti̧'cho̧mȩnä̧, tta̧mi ̧ 'quittächi'ö
juiyönä jiņä̧u̧do. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Israel ttö̧ja̧ suronä ucuocuinätödo
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö'inä,Moisésrö'inä.
Pä'inätödo:
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―¿Dä̧bö̧ Egipto rȩjȩra̧'a̧ttö̧
ujuturu cui'cächinätucuättö ttö̧ja̧
toächomettö hua'ö ticua pä'ömä?
Tu̧cuȩ'iņä̧, ajiya'inä juiya'a.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tu̧cuȩ'iņä̧ suroja'a
kö'cocotöjä.

6 Ja̧'hua̧nö̧ ttucuocuomenä,
Tu̧ru̧hua̧ Dios ä̧ca̧tö̧rö̧ hue'inödo
ttö̧ja̧ ttö̧'quȩtȩnä̧. Israel ttö̧ja̧rö̧
yö̧yö̧piņä̧tö̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
recuätö 'corupä'i'inätödo.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttö̧ja̧ Moisésrö
ichi'ö pä'inätödo:
―Suronä jȩpä̧jä̧tö̧jä̧ Tu̧ru̧hua̧

Diosrö'inä, ucuru'inä suronä
tucuocuomenä. Tu̧ru̧hua̧rö̧ jä'epi,
ä̧ca̧tö̧ töttipächönä jȩa̧ pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés Tu̧ru̧hua̧

Diosrö jä'epinödo jahuätörö ppäda
pä'ö.

8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä
Moisésrö pä'inödo:
―Äca a̧'u̧cuä̧ aditi, daunä cä'epö

cu̧na̧rö̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ä̧ca̧tö̧
yö̧ttä̧u̧mä̧ äca a̧'u̧cuä̧ tottomenätä
ttö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧― pä'inödo Dios
Moisésrö.

9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisésmä äca
a̧'u̧cuä̧ broncettö aditinödo, daunä
ö̧na̧rö̧ pä'ö. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ya̧tȩrö̧ äca
yö̧o̧mȩnä̧, broncettö a̧diçua̧ äcarö
tomenätä ki'̧ip̧iņö̧do.

Moisés ru̧hua̧ ö̧jiņö̧ o'ca'a,
Josué ru̧hua̧ ö̧jiņö̧ huȩnȩ

27 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö pä'inödo:

―Nun iţti̧ Josuérö, Dios
a̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧jä̧cu̧ru̧, o'ipi, cumönä
mȩcu̧hua̧rö̧ pä'ö. 19 Ttöttö'inä,
ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ kä'co päte'ö adicuä
ru̧hua̧ Eleazar ä'ca jo̧mȩttö̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Israel ttö̧ja̧ o'ca toi'önä
ttä'ca jo̧mȩttö̧ ö̧jä̧mä̧da̧ pä'ö
hue'irö. Juhuorötä Israel ttö̧ja̧
ttu̧ru̧hua̧ päi'önä ö̧ja̧ pä'ö hue'irö,
o'ca toi'önä tottönä. 20Ucu
huecuhuä'ijimä hue'ipirö, juhua'a
yabo huea pä'ö, Israel ttö̧ja̧ o'ca
toi'önä ja̧u̧ hueötä ucuotönö
jȩttä̧cua̧'a̧nö̧. 21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Josuémä kä'co päte'ö adicuä ru̧hua̧
Eleazarrö ttörö pä̧huä̧ rö̧jö̧mä̧
jä̧ȩpä̧cua̧. Eleazarmä Urim pä'ö
micu juäinä jȩpö̧ topö u̧huo̧juä̧cua̧
ttörö pä̧huä̧ rö̧jö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩpö̧ Eleazarmä Josuérö'inä, Israel
ttö̧ja̧ o'ca toi'önärö'inä huȩä̧cua̧―
pä'inödo Tu̧ru̧hua̧ Diosmä.

22Moisésmä Tu̧ru̧hua̧ Dios
hueäji ta'anö jȩpiņö̧do. Kä'co
päte'ö adicuä ru̧hua̧ Eleazar ä'ca
jo̧mȩttö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Israel ttö̧ja̧
o'ca toi'önä ttä'ca jo̧mȩttö̧ Josuérö
o'ipinödo. 23 Ju̧huȩnȩ kä̧nö̧, Moisés
u̧mö̧piy̧ä̧nä̧ mȩ'ö̧ chutä ö̧jä̧'io̧̧mȩ
Josuérö hue'ipinödo, Tu̧ru̧hua̧ Dios
hueäji ta'anö.
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DEUTERONOMIO
O'ca juiyönä hueähuä

huȩnȩ kada'ca

6 1 Israel ttö̧ja̧ o'ca toi'önä
ttö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩnä̧ Moisés

päinä̧u̧do:
―Piy̧ȩ huȩnȩ hueähuä huȩnȩmä̧

Tu̧ru̧hua̧ Dios ttörö hue'inö ucuturu
chu̧huo̧juȩta̧ pä'ö. Ja̧huä̧jä̧ rȩjȩ
docuhuächätucuäcuä̧jä̧mä̧
ucututä cuiŗȩjä̧ päi'önä
cu̧ju̧nä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧huä̧jä̧ rȩjȩnä̧
cu̧ja̧cuä̧tu̧cuo̧mȩnä̧, piy̧ȩ hueähuä
huȩnȩ jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
2Ucutu'inä, cuiţti̧mö̧tu̧cu̧'iņä̧,
cu̧nä̧mö̧tu̧cu̧'iņä̧ Tu̧ru̧hua̧
Diosrö ucuotö ye'ecunu chutä
hueähuä huȩnȩ ttö ucuturu
huedömä jȩ'cu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧,
cua̧'cua̧rä̧tu̧cuo̧mȩ jubö päi'önä.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧,
recuo mo̧ro̧ cu̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧jä̧.
3 Israel ttö̧ja̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧'a̧nö̧
ja̧'a̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧, adiu
cu̧ja̧cuä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
cuirecuächätucuäcua'anö rȩjȩ
adihuä̧jä̧ttö̧, Tu̧ru̧hua̧mä̧,
cuä̧do̧tö̧miņä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
päinö ta'anö.

4 ¡Ä̧ju̧cuä̧tu̧cui,̧ Israel ttö̧ja̧!
Tu̧ru̧hua̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ya̧tȩtä̧
kö̧.

5 Cua̧mi ̧ iso'quinä'inä,
cua̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧, cujurunä'inä
o'ca juiyönä Cu̧ru̧hua̧ Cu̧huä̧nä̧hua̧
Diosrötä repe'i.

6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ piy̧ȩ huȩnȩ ttö
jitä mo̧ro̧ huedömä, cuami
iso'quitucunä cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧'a̧nö̧
ja̧'a̧. 7 Cuiţti̧mö̧rö̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧

cu̧huo̧juȩtä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuojusodenä
cu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧'iņä̧, chiḩuȩnȩ
cucuocuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
mä̧nä̧nä̧ cui'̧chä̧tu̧cuo̧mȩnä̧'iņä̧,
cu̧rä̧sa̧tu̧cu̧nä̧
cu̧rä̧tu̧cuo̧mȩnä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
cu'orächätucuomenä'inä chiḩuȩnȩ
cucuocuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'äji
pä'ö ji'ähuinödo Moisésmä Israel
ttö̧ja̧rö̧.

Moisés hua'ö icuinö huȩnȩ

34 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés
Moab pä̧mä̧roppättö Nebo

inähuära'a Pisga inähuä ju'tä
huä̧mip̧iņö̧do. Pisga inähuämä
Jericó ötahuiyä pä̧tȩcuä̧nö̧
jiņa̧'a̧do. Juhua'attö Tu̧ru̧hua̧
Dios ij̧ȩpiņä̧cu̧do topötä toa pä'ö
o'ca juiyönä Galaad rȩjȩttö̧ Dan
iŗȩjä̧ jubö päi'önä. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Neftalí iŗȩjä̧ o'ca juiyönä'inä, Efraín
iŗȩjä̧'iņä̧, Manasés iŗȩjä̧'iņä̧, Judá
iŗȩjä̧ o'ca juiyönä'inäMeditarráneo
aje rö̧oto jubö päi'önä toa pä'ö
ij̧ȩpiņä̧cu̧do. 3Néguev'inä, Jericó
pä̧mä̧roppä'inä, Zoar ötahuiyä
jubö päi'önä. Jericó ötahuiyämä
dauhuiyä rö̧ȩnä̧ ka̧cuiņa̧'a̧do.
4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä
Moisésrö pä'inödo:
―Pij̧ä̧ rȩjȩ jiņa̧'a̧ Abraham

minärö'inä, Isaac minärö'inä,
Jacob minärö'inä chiya
pädinä̧jä̧mä̧. Ttö pä'inösä: Ucutu
cuahuaruhuä'cotörötä chiy̧ä̧cua̧sä̧
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucumä
cua̧mo̧nä̧ cui'ärenätä topötä tocu'a
pä'ö ij̧ȩpö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chiya
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pädinä̧jä̧ra̧'a̧mä̧ do'ächocöjä―
pä'inödo Tu̧ru̧hua̧mä̧ Moisésrö.

5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
u̧mö̧huä̧ya̧ Moisésmä juhuorötä
Moab rȩjȩttö̧ 'corupä'i'inödo,
Tu̧ru̧hua̧ päinö ta'anö. 6 Tu̧ru̧hua̧
Dios Moisésrö 'turu icuinödo
pä̧mä̧roppänä Moab rȩjȩnä̧
Bet‐peor pä̧tȩcuä̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitä mo̧ro̧ päi'önä ya̧tȩ'iņä̧
jȩru̧pa̧do Tu̧ru̧hua̧ Dios 'turu
icuinomemä. 7Moisésmä ciento
veinte a̧'ȩ hua̧ 'corupäi'a'anä,
ö'äremä jiņä̧ adiu topinödo.

Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujuru'inä jiņä̧
ku̧nä̧riņö̧do.

8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Israel ttö̧ja̧
Moab pä̧mä̧roppänä kä̧nö̧,
Moisésrö amöcuädö treintanö
mo̧ro̧ beipächönä ajuähuinätödo.
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Nun iţti̧ Josué
adiu huo̧ju̧nä̧ huo̧juiņö̧do,
Moisés u̧mö̧nä̧ chutä unä
mȩiņa̧'a̧ttö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Israel
ttö̧ja̧mä̧ Josuérö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧do.
Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö hueinö
ta'anö jȩpiņä̧tö̧do.
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JOSUÉ
Tu̧ru̧hua̧ Dios Josuérö huopinödo

1 1 Tu̧ru̧hua̧ Dios u̧mö̧huä̧ya̧
Moisésminä hua'ö icuinö

o'ca'a, Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Nun iţti̧
Josuérö ucuocuinödo. Josuémä
Moisés u̧mö̧huä̧ya̧ pinödo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
Josuérö pä'inödo:

2―Ttö chu̧mö̧huä̧ya̧ Moisésmä
täcö 'corupä'i'inö. Ja'huanö
ja̧'a̧ttö̧ Jordán aje ya̧nä̧ jij̧ä̧ra̧'a̧
täi ucuru'inä o'ca toi'önä
Israel ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, chiy̧ä̧jä̧ra̧'a̧

cu̧ja̧cuä̧tu̧cua̧ pä'ö.

Josué rȩjȩ ȩmiņö̧'ca̧ tti̧rȩjä̧
pö̧nä̧ iyä'chinödo

11 23 Ja'huanö ja̧'a̧ttö̧ Josuémä
rȩjȩ jä̧ttä̧yä̧jä̧ ȩmiņö̧do,

Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö jiähuinö
ta̧'a̧nö̧tä̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Josuémä
Israel ttö̧ja̧ ttahuaruhuäcu pö̧nä̧
'quȩ'ȩcuä̧chö̧ ttö̧ja̧cua̧ pä'ö, tti̧rȩjä̧
pö̧nä̧ iyinä̧u̧do. Ja'huanö ja̧'a̧ttö̧
curämä täcö juiyina'ado ja̧huä̧jä̧
rȩjȩnä̧mä̧.
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JUECES
Josué 'corupä'i'inödo

2 7 Israel ttö̧ja̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧
Dios hueö jȩpö̧ Tu̧ru̧hua̧

Dioscutä cue'ächinätödo, Josué
ö̧jiņö̧ pänä'inä, Josué hua'ö
icuinö o'ca'a böecuächätö
ttö̧jiņö̧ pänä'inä. Jahuätötä
Tu̧ru̧hua̧ Dios Israel ttö̧ja̧rö̧
ujurunä ppäda'a topinätömä.
8 Tu̧ru̧hua̧ Dios u̧mö̧huä̧ya̧, Nun
iţti̧ Josuémä, ciento diez a̧'ȩ
u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧, 'corupä'i'inödo.
9 'Turu tticuinäcudo chutä iŗȩjä̧
beipome Timnat‐Sera pä'ö
micuome, Efraín möä'canä,
Gaas möä'ca tö'cö. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
chutäcu ka̧cuiņä̧tö̧'iņä̧ hua'ö
icuinätödo. Ja'huanö ja̧'a̧ jahuätö
tti̧tti̧mö̧'cotömä, Tu̧ru̧hua̧ Diosrö
jerupinätödo. Tu̧ru̧hua̧ Dios Israel
ttö̧ja̧rö̧ ppädinö'inä jerupinätödo.

Israel ttö̧ja̧ Tu̧ru̧hua̧
Diosrö jaropi'inätödo

11 Ja̧u̧nu̧mä̧, Israel ttö̧ja̧mä̧
Tu̧ru̧hua̧ Dios ä'ca jo̧mȩttö̧ suronä
jȩpä̧'chö̧, korotö ttö̧ä̧nä̧hua̧ Baal
a̧'u̧cuä̧tä̧ ucuotinätödo. 12 Tu̧ru̧hua̧
Diosrö, ttä̧do̧tö̧miņä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧,
jaropi'inätödo. Egipto rȩjȩttö̧
ttä̧do̧tö̧miņä̧rö̧ rä'epö icuinörömä
jaropi'inätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö
ttö̧ja̧, Israel ttö̧ja̧ ttö̧jo̧mȩ jäyä
ka̧cuä̧tö̧ amonä ttö̧ä̧nä̧huo̧tö̧rö̧,
ja̧rȩyu̧nu̧ pä̧mä̧dö̧ ucuotinätödo.
Ja'huanö ja̧'a̧ttö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
öjö'cocö juäi jȩtto̧mȩnä̧, Tu̧ru̧hua̧
Diosmä ra̧huä̧riņö̧do. 13 Tu̧ru̧hua̧
Diosrö jaropi'ö, “Baal” pä'ö
miçua̧rö̧'iņä̧, “Astarté” pä'ö

micuajuru'inä ucuotinätödo.
14 Ja'huanö ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä
juiyo ra̧huä̧riņö̧do Israel ttö̧ja̧rö̧.
Ja̧hua̧nö̧ ja̧'a̧ nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧
isotörö hue'inödo Tu̧ru̧hua̧
Diosmä, ttöäre 'chottipa pä'ö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttaboiyotörö iyö
icuinä̧u̧do. Yorö'iso juruhuocotö
pinätödo ttaboiyotörömä.
15O'ca juiyönä tti̧'cho̧mȩttö̧'iņä̧,
ttö̧ja̧cuo̧mȩttö̧'iņä̧, ro̧'ȩpö̧tä̧,
ro̧'ȩpö̧ kiņö̧do Tu̧ru̧hua̧ Dios
jahuätörö, surojötä 'cuäopatö
pä'ö. Tu̧ru̧hua̧ Dios jahuätörö päinö
ta̧'a̧nö̧tä̧ yoräteunä 'cuäopina'ado.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätömä rö̧ȩnä̧
tta̧'cua̧ tta̧'ȩcuiņä̧tö̧do.

16 Ja'huanö jiy̧ä̧cu̧ Tu̧ru̧hua̧
Diosmä jahuätö ttaboiyotö
'chu̧ttä̧ro̧mȩttö̧ ttö̧jip̧a̧ pä'ö
ruhuotörö hue'inödo, ppättädatö
pä'ö. 17 Ja'huanö ja̧'a̧nä̧
ruhuotörö'inä ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧
pinätödo. Tu̧ru̧hua̧ Diosrö jaropi'ö
korotö amonä ttö̧ä̧nä̧hua̧tö̧rötä
esetö, ja̧rȩyu̧nu̧ pä̧mä̧dö̧
ucuotinätödo. Ttä̧do̧tö̧miņä̧
Dios hueö jȩpö̧ Dioscu
cuettächinö'anömä cue'ächocotö
pinätödo. 18 Tu̧ru̧hua̧ Dios Israel
ttö̧ja̧rö̧ ya̧tȩrö̧ ru̧hua̧ ö̧ja̧ pä'ö
hueomenä, ja̧u̧cu̧tä̧ kiņö̧do
Tu̧ru̧hua̧ Diosmä ru̧hua̧ a̧'cua̧ro̧mȩ
jubö päi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttaboiyotöttö ttö̧jip̧a̧ pä'ö
ppädinä̧u̧do, ru̧hua̧ a̧'cua̧ro̧mȩ
jubö päi'önä. Jahuätö surojö
rö̧ȩnä̧ 'cuäopä̧u̧ huottiyäcu,
Tu̧ru̧hua̧ Diosmä re rö̧jä̧chi'̧ö̧nä̧
topö ppädinä̧u̧do ttaboiyotöttö
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ttö̧jip̧a̧ pä'ö. 19 Ja̧u̧ ru̧hua̧ pinö
hua'ö icuomenä, jahuätömä
pä'äji ttä̧'o̧tö̧ jȩtti̧nö̧ttö̧'iņä̧
abonänö suronä jȩtta̧ pä'ö
ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö

amonä ttö̧ä̧nä̧hua̧tö̧rö̧ ja̧rȩyu̧nu̧
pä̧mä̧dö̧, ucuotinätödo. Ja'huanö
surojö jȩttä̧'chö̧'iņä̧, Diosrö
ttö'arodä'chö'inä, cä'ädi'ocotö
pinätödo.

Jue



1 SAMUEL
Israel ttö̧ja̧mä̧ hueähuä
ru̧hua̧rö̧ pä̧huä̧ rö̧jiņä̧u̧do

8 1 Samuel öböecuächomenä,
iţti̧mö̧ u̧mä̧tö̧rö̧ hue'inödo Israel

ttö̧ja̧ tturuhuotö päi'önä ttö̧ja̧cua̧
pä'ö. 2Ä'canä uhuäpächinömä
―Joel― pä'ö micuinödo im̧im̧ä̧.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ru̧hua̧ ―Abías―
pä'ö micuinödo. Jahuätömä
Beerseba ötahuiyä ruhuotö
päi'önä ka̧cuiņä̧tö̧do. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Samuel iţti̧mö̧mä̧, ttä'o
jȩiņö̧'a̧nö̧mä̧ jȩpo̧co̧tö̧ pinätödo.
Jahuätömä jäyä jȩpö̧, korotö
yä̧huä̧iņä̧ pärätä ttimitömä,
dä̧'ȩpȩ'ä̧riņä̧tö̧do. 4 Ja'huanö ja̧'a̧
Israel ttö̧ja̧ttö̧ tä̧mö̧tä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuip̧ö̧ 'chiņä̧tö̧do Rama
ötahuiyära̧'a̧, Samuelrö ttucuocua
pä'ö. 5 Pa'anö pättinäcudo:
―Ucumä täcö bö̧o̧ işa̧jä̧.

Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuiţti̧mö̧mä̧ ucu
jȩcu̧'a̧nö̧mä̧ adiunämä jȩpo̧co̧tö̧.
Jitämä hue'itö ya̧tȩ hueähuä
ru̧hua̧rö̧, ka̧cuä̧mö̧ toatö pä'ö,
korotö tti̧rȩjä̧ttö̧ ttu̧ru̧hua̧rö̧
ttu̧ju̧nä̧rö̧'a̧nö̧ ö̧ja̧ pä'ö.

6 Ja'huanö ya̧tȩ ru̧hua̧rö̧
hue'itö, hueähuä ru̧hua̧ päi'önä
ö̧jö̧iy̧a̧tö̧ pä'ö, pättomenä, korotö
ttu̧ru̧hua̧rö̧ ttu̧ju̧nä̧rö̧'a̧nö̧ ö̧ja̧
pä'ö― pättomenä, Samuelmä
esehuocö pinödo. Tu̧ru̧hua̧
Diosrötä ucuocuinödo. 7 Ja'huanö
ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo
Samuelrö:
―Ttö̧ja̧ ttucuocuäjimä, o'ca

juiyönä ucuru pättäjimä ä̧ju̧cui.̧
Ucurumä jaropi'ocotö. Ttötä
hueähuä ru̧hua̧ päi'önä chö̧jö̧mä̧,

kö'cocotö―.

Samuel Saúlrö jiähuinö huȩnȩ

10 6 Ja̧hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
a̧'cua̧ru̧hua̧ ucuru mȩyȩhui'̧ö̧

ö̧jä̧mä̧dä̧cua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö
Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧cu̧
jiçu̧huä̧huä̧cua̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cui'̧ä̧ro̧huä̧chä̧cua̧jä̧ ka̧ra̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
päcuhui'önä.

Saulrö hueähuä ru̧hua̧ ö̧ja̧
pä'ö hue'inätödo

11 14 Samuel Israel ttö̧ja̧rö̧
pä'inödo:

―Gilgal ötahuiyära̧'a̧
ti̧'chä̧tu̧cua̧ja̧, juhuorötä pä'äji
ta'anö hueähuä ru̧hua̧rö̧ tu̧ju̧na̧
pä'ö.

15 Ja'huanö ja̧'a̧ttö̧ o'ca toi'önä
'chiņä̧tö̧do Gilgal ötahuiyära̧'a̧.
Juhuorötä, Tu̧ru̧hua̧ Dios ä'ca
jo̧mȩttö̧, Saúlrö hueähuä ru̧hua̧
ö̧ja̧ pä'ö hue'inätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
eseunu ttö̧ja̧ pä'ö iyähuä'inä
Tu̧ru̧hua̧ Dios ä'ca jo̧mȩttö̧
iyinätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Saúl'inä o'ca
toi'önä Israel ttö̧ja̧ u̧mä̧tö̧'iņä̧, juiyo
esehuinätödo.

Saul ru̧hua̧ ö̧jö̧mä̧
jurunä beipächäcua'a

13 13 Samuel pä'inödo Saúlrö:
―Iso päi'önä

amöcuädäcuähuä juiyönätä
suronä jȩpä̧jij̧ä̧ ucumä. Tu̧ru̧hua̧
Cu̧huä̧nä̧hua̧ Dios ucuru hueinö
ta'anömä, jȩpo̧cö̧ päjijä. Ucumä
'cuäopönä Israel ttö̧ja̧ hueähuä
ru̧hua̧ cu̧ju̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧, jitämä
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ru̧hua̧ cu̧ju̧ juiyö'anö hua̧jä̧.
14 Jitämä ucu huecumä jurunätä
beipächäcua'a. Tu̧ru̧hua̧ Diosmä
ya̧tȩ uborö usäji, Chutä amöcuädö
jö̧ ta'anö amöcuädörö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ja̧u̧ru̧tä̧ hue'äji Tu̧ru̧hua̧ Diosmä
umöhuäyotö Israel ttö̧ja̧ttö̧
hueähuä ru̧hua̧ päi'önä ö̧ja̧
pä'ö, ucumä Tu̧ru̧hua̧ Dios hueö
jȩcu̧'o̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧ttö̧.

Samuel David hueähuä
ru̧hua̧ ö̧jä̧cuȩ ij̧ȩpiņö̧do

16 1 Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo
Samuelrö:

―¿Tta̧'a̧nö̧ recuo cua̧'cua̧
tta̧cuȩcuä̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧ Israel
ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧ Saúlrömä, Ttö
chicuipinäcurumä? Päcäyä
ä̧ja̧sä̧na̧nä̧ a̧dȩja suhuädi'önä ȩpö̧
täi. Ttö huedäcujä, ya̧tȩ Belén ttö̧ja̧
işa̧, Isaí pä'ö miçua̧rö̧, do'ächö
cui'̧cha̧ pä'ö. Ja̧u̧ iţti̧mö̧ttö̧ ya̧tȩrö̧
chȩmä̧cua̧sä̧ hueähuä ru̧hua̧ ö̧ja̧
pä'ö.

2 Samuel ädätinödo:
―Tta̧'a̧nö̧ chi'̧chö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧

ttömä, Saúl ttö chi'̧cha̧'a̧
ä̧ju̧cu̧ttu̧mä̧ ttörö cuä'ö icu'anö
ja̧'a̧.
Ja'huanö ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios

pä'inödo:
―Päcäyä isaju ji'̧quiçha̧huajuru

ȩpi.̧ Ja'huanö ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ “däje
jȩpö̧ cuichäjättö” pä'ö jäepöttömä,
pa'anö cuädätaja: “Päcäyä isajuru
ku icu Tu̧ru̧hua̧ Diosrö chiya
pä'ö ichösä”, pa'anö cuädätaja.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Isaírö'inä
ocuipö'anö ja̧'a̧ ku icu iyähuome
ucucu icha pä'ö. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
ucu jȩcu'ä̧cuȩmä̧ chij̧ȩpä̧cua̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ ttö chȩmä̧cu̧ru̧

unä a̧dȩ da'epö, huȩcuä̧cua̧jä̧
hueähuä ru̧hua̧ ö̧ja̧ pä'ö.

4 Ja'huanö ja̧'a̧ Samuelmä
Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji ta'anö jȩpö̧,
Belén ötahuiyära̧'a̧ 'chiņö̧do.
Belén ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧ u̧mä̧tö̧
tä̧mö̧mä̧ Samuel icha'a tottomenä
ye'ecui'ö ttö̧'ä̧u̧ pättinäcudo:
―¿Eseunu ichöjä?
5―A̧'a̧ eseunu ichösä

―ädätinä̧u̧do. ―Päcäyä isajuru ku
icu Tu̧ru̧hua̧rö̧ chiya pä'ö ichösä.
Jo̧mȩ päi'önä adihuätötä cu̧jä̧tu̧cua̧
pä'ö adicuätucui, ku icu cuiyätucua
pä'ö. Mä̧cuä̧ ku icu iyähuome ttöcu
cuichätucuaja― päinä̧u̧do.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Isaírö'inä iţti̧mö̧rö̧'iņä̧

jo̧mȩ päi'önä adihuätötä ttö̧jö̧nä̧
aditö icuinä̧u̧do. Jahuätörö'inä
o'ipinödo ku icu iyähuome tti̧'cha̧
pä'ö.

11 Samuelmä Isaírö jä'epinödo:
―¿Pitötä o'ca toi'önä

cuiţti̧mö̧mä̧?
Isaí ädätinödo:
―Isocö. Röji ru̧hua̧ jiņä̧

ovejastö̧rö̧ tta̧'ä̧rö̧ kö̧.
Ja'huanö päcu Samuel Isaírö

pä'inödo:
―Ji'ähuäjirö icha. Ja̧u̧ toöttömä

pä̧mä̧do̧co̧tö̧ja̧ tucua pä'ömä.
12 Jittähuaja pä'ö hueäji o'ca'a

rȩbȩhuiņö̧do röji ru̧hua̧mä̧.
Ij̧ȩta̧mä̧ adiu tu̧huä̧ba̧nö̧
a̧'cua̧cuiņö̧do, ö'ärettö'inä,
chutättö'inä a̧'cua̧cuiņö̧do.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Tu̧ru̧hua̧ Dios

Samuelrö pä'inödo:
―Ä̧rä̧mi'̧ö̧ a̧dȩja unä da'epirö.

Pidetä ru̧hua̧ ö̧jä̧cua̧mä̧.
13 Ja'huanö hueäcu Samuel

päcäyä ä̧ja̧sä̧na̧ttö̧ a̧dȩja
da'epinö̧do röji ru̧hua̧rö̧, ö̧bö̧o̧tö̧
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ttä'ca jo̧mȩttö̧, ru̧hua̧ ö̧jä̧cuȩmä̧
ij̧ȩpa̧ pä'ö. Ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧ Tu̧ru̧hua̧
Dios a̧'cua̧ru̧hua̧ mȩyȩhui'̧ö̧
kä̧mä̧diņö̧do Davidrö, 'cuäopönä

Davidcu ö̧ja̧ pä'ö. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
Samuelmä Rama ötahuiyära̧'a̧cu̧
iḩuiņö̧do.
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2 SAMUEL
Davidmä Judá ttö̧ja̧rö̧'iņä̧ Israel

ttö̧ja̧rö̧'iņä̧ hue'ö kiņö̧do

5 1O'ca toi'önä Israel ttö̧ja̧mä̧
jitötä isotö pönätä 'chiņä̧tö̧do

Hebrón ötahuiyära̧'a̧ Davidrö
ttucuocua pä'ö. Pättinäcudo:
―Ujutumä ucu cuidepä ju'to

huotöjä. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'äjimä,
Saúl ru̧hua̧ ö̧jiņö̧ pä̧nä̧, ucutä
ujuturu oicuä işa̧ päi'önä kiņö̧jä̧
ti̧'cha̧ pä'ömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧
Dios'inä pa'anö päinäcujä: “Ucutä
Israel ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧ päi'önä
cu̧jä̧cua̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätö
Israel ttö̧ja̧rö̧ tta̧cuhuä̧rä̧cua̧jä̧
ucumä,” pä'inödo Tu̧ru̧hua̧ Diosmä
ucuru― pättinäcudo.

3 Ja'huanö ja̧'a̧ttö̧ o'ca toi'önä
Israel ttö̧ja̧ttö̧ u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧mä̧
hueähuä ru̧hua̧ Davidrö ichinätödo
Hebrón ötahuiyänä. Ja'huanö
ja̧'a̧ hueähuä ru̧hua̧ Davidmä
jahuätöcu huȩnȩ ji'äu ku̧niņö̧do
Tu̧ru̧hua̧ Dios ä'ca jo̧mȩttö̧, Hebrón
ötahuiyättö. Juhuorötä a̧dȩ unä
da'epö hue'inätödo Davidrö,
Israel ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧ päi'önä ö̧ja̧
pä'ö. 4Davidmä hueähuä ru̧hua̧
päi'omenä treintanö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧
ku̧nä̧riņö̧do. Ja'huanö ja̧'a̧nä̧
cuarentanö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ hueähuä
ru̧hua̧ päi'önä kiņö̧do. 5Davidmä
Hebrón ötahuiyänä kä̧nö̧, Judá
isotörö hue'ö kiņö̧do sietenö a̧'ȩ
ja̧'a̧nä̧ 'cuäi'önänö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jerusalén ötahuiyänä
kä̧nö̧, o'ca toi'önä Israel ttö̧ja̧rö̧'iņä̧
Judá ttö̧ja̧rö̧'iņä̧ hue'ö kiņö̧do
treinta y tresnö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧.

Tu̧ru̧hua̧ Dios Davidrö
adiu jȩa̧ pä'inö

7 1Hueähuä ru̧hua̧ Davidmä
ojusodenä ö̧ja̧ pä'ö, Tu̧ru̧hua̧

Diosmä ppä'ädinödo aboiyotöcu
rohuäcuähuä juiyönä ö̧ja̧ pä'ö.
2 Ja'huanö ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
Iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧ Natánrö
pä'inödo hueähuä ru̧hua̧ Davidmä:
―Topittö. Ttötä adihuode, cedro

dauttu adicuodenä kö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hueähuä
huȩnȩ iņä̧ o̧bi ̧ ȩcä̧ca̧mä̧ isotö
tti̧jȩti̧yu̧ttu̧ adicuodenätä̧ pa̧'a̧.

3 Ja'huanö päcu, Natánmä
ru̧hua̧rö̧ pä'inödo:
―O'ca juiyönä ucu

cuamöcuädömä jȩpi.̧ Tu̧ru̧hua̧
Diosmä ucutäcu kö̧.

4 Ja'huanö ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧nu̧tä̧
yodo, Tu̧ru̧hua̧ Dios ucuocuinödo
Natáncu. Pä'inödo:

5a―Jicuhuähuähuaja Ttö
chu̧mö̧huä̧ya̧ Davidrö― pä'äji
Tu̧ru̧hua̧ Diosmä.

12―Ucumä yodoji täcö
hua'ö cuicuomenä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
cuä̧do̧tö̧miņä̧ ttö̧ja̧cuo̧mȩcu̧
cuiḩuo̧mȩnä̧mä̧, Ttömä ucu
cuiţti̧'ca̧rö̧tä̧ huȩdä̧cua̧sä̧ ucu
cuo'ca'anä hueähuä ru̧hua̧ ö̧ja̧
pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ huȩä̧cuä̧mä̧
recuo hue'ö ö̧ja̧ pä'ö jȩchä̧cua̧sä̧.
13 Ja̧u̧tä̧ Ttö chojusode a̧diţä̧cua̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ hueomemä
beipächö juiyönä jȩchä̧cua̧sä̧
ttömä 'cuäopönätä ka̧ pä'ö.
14 Ja̧u̧ jä'o päi'önä chö̧jä̧cua̧sä̧
ttömä. Pärocua'attö ja̧u̧'iņä̧

105

2Sa



2 Samuel 7:15–17 106

ttö chiţti̧ päi'önä ö̧jä̧cua̧. Ja̧u̧
suronä jȩo̧mȩnä̧, pij̧ä̧ ttö̧ja̧
ro̧ttȩpö̧nä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧
cuäcuättönä'inä chö̧tä̧bo̧tä̧cua̧sä̧
ja̧u̧ru̧mä̧. 15 Ja'huanö ja̧'a̧nä̧ Ttömä
'cuäopönätä re rö̧jö̧nä̧ to̧pä̧rö̧
chö̧jä̧cua̧sä̧ ja̧u̧ru̧mä̧. Saúl pinörö
chicuipinö'anömä, chicuipococu
jä̧cua̧ ucu cuiţti̧'ca̧rö̧mä̧. 16Ucutä
cuahuaruhuä'cotöttö'inä

'cuäopönätä ruhuotö päi'önä
ttö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
huecuome'inä Ttötä chä'ca
jo̧mȩttö̧ beipächoca'a jä̧cua̧'a̧.
'Cuäopönätä kä̧cua̧'a̧― pä'inödo
Tu̧ru̧hua̧ Dios.

17Natánmä piy̧ȩ huȩnȩ'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosttö
ä̧ju̧cuä̧ji'̧iņä̧, o'ca juiyönä
ji'ähuinödo Davidrö.
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2 REYES
Israel ttö̧ja̧rö̧ Asiria
rȩjȩra̧'a̧ ȩmip̧iņä̧tö̧do

17 1Hueähuä ru̧hua̧ Acazmä
Judá ttö̧ja̧rö̧ hue'ö kiņö̧do.

Ö̧jä̧mä̧diņo̧mȩttö̧ kä̧mä̧dö̧ docenö
a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ hue'ö ö̧ja̧'a̧nä̧ ko̧ro̧jä̧ttö̧
Samaria ötahuiyättö ka̧ra̧'iņä̧
kä̧mä̧diņö̧do huea pä'ö. Ja̧u̧
ru̧hua̧mä̧ Ela iţti̧ pinödo, Oseas
pä'ö micuinödo im̧im̧ä̧. Ja̧u̧ ru̧hua̧
Oseasmä, Israel ttö̧ja̧rö̧ hue'ö
kiņö̧do nuevenö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧,
Samaria ötahuiyättö. 2 Ja̧u̧'iņä̧
suronä jȩpiņö̧do Tu̧ru̧hua̧ Dios ä'ca
jo̧mȩttö̧, korotö ruhuotö suronä
jȩtti̧nö̧ttö̧'iņä̧ abonänö.

3 Ja̧u̧nu̧mä̧ Asiria rȩjȩ ttö̧ja̧
ttu̧ru̧hua̧ Salmanasarmä Israel
ttö̧ja̧rö̧ rohuäu juruhuinödo.
Ja'huanö Israel ttö̧ja̧ ttijuiyua'attö,
ttu̧ru̧hua̧ Oseas rö̧ȩnä̧ mitä̧riņö̧do
Asiria rȩjȩ ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧rö̧. A̧'ȩ
jö̧ a̧'u̧cuä̧ mitä̧riņö̧do. 4 Ja̧u̧nu̧
o'ca'a Oseasmä Asiria rȩjȩ ttö̧ja̧
ttu̧ru̧hua̧ ieruhuomenä yä̧huä̧iņä̧
jä'ecuinödo Egipto ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧
Sorö. Jä'ecuinödo ppädarö pä'ö
Asiria rȩjȩ ru̧hua̧ttö̧ ö̧jip̧a̧ pä'ö.
Pärätä'inä mitocö pinödo Asiria
rȩjȩ ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧rö̧. Ja'huanö
jȩo̧mȩnä̧, yä̧huä̧iņä̧ jäecuäji
huȩnȩ ä̧ju̧cuiņö̧do̧ Asiria rȩjȩ ttö̧ja̧
ttu̧ru̧hua̧'iņä̧. Ja'huanö ja̧'a̧ttö̧
Asiria rȩjȩ ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧mä̧
Oseasrö 'chu'huädö cärenä
rötinödo. 5 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Asiria
rȩjȩ ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧cu̧ su̧ro̧da̧u̧cu̧
Israel ttö̧ja̧ tti̧rȩjä̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧
do'ächinätödo, 'chottipa pä'ö.
Ja'huanö ttö̧ja̧cuo̧mȩnä̧, Samaria

ötahuiyä soböcuächönä ca̧ca̧cu̧
rohuähuinätödo huäbodäcuä
a̧'ȩ jo̧mȩnä̧. 6 Ja'huanö ja̧'a̧
Samaria ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧
juruhuinätödo Asiria rȩjȩ ttö̧ja̧
ttu̧ru̧hua̧mä̧ umöhuäyotöcu.
Jahuätö Samaria ötahuiyänä
ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧ Israel ttö̧ja̧rö̧mä̧
ȩmip̧iņä̧tö̧do Asiria rȩjȩra̧'a̧.
Jahuätörö ku̧niņä̧tö̧do
Halahra'a'inä Haborra'a'inä
Gozán aje jäyoto, medos ttö̧ja̧
tti̧rȩjä̧nä̧.

7 Piy̧ȩ ro̧ȩcuä̧mä̧ Israel ttö̧ja̧rö̧
'cuäopina'ado Israel ttö̧ja̧
korotö ttö̧ä̧nä̧huo̧tö̧rö̧ ucuotö,
Ttu̧ru̧hua̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö
suronä jȩtti̧na̧'a̧ttö̧. Jitörötä Egipto
rȩjȩra̧'a̧ttö̧, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧
hueomettö rä'epö icuinörö, suronä
jȩpiņä̧tö̧do. 8 Korotö Israel ttö̧ja̧
huocotö, Tu̧ru̧hua̧ Dios ya'opö
icuinä̧u̧, suronä jȩttä̧'chö̧'a̧nö̧
jȩpä̧'chiņä̧tö̧do Israel ttö̧ja̧'iņä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Israel ttö̧ja̧ tturuhuotö
suronä jȩtti̧nö̧'a̧nö̧ jȩpiņä̧tö̧do.

Judá rȩjȩ ru̧hua̧mä̧ Babilonia
rȩjȩra̧'a̧ ttȩmip̧iņä̧cu̧do

25 1 Babilonia rȩjȩ ru̧hua̧
Nabucodonosor'inä

umöhuäyotö'inä Judá rȩjȩ ttö̧ja̧cu̧
tturohuähua pä'ö ichinätödo.
Jerusalén ötahuiyä jubö
rȩbȩu̧, ötahuiyä soböcuächönä
ca̧ca̧cuiņä̧tö̧do. Ja'huanö ca̧ca̧cu̧
ttö̧ja̧cuo̧mȩnä̧ koro juäi isäcä
aditinätödo, jahuäcä ju'tä ka̧cu̧
tturohuähua pä'ö. Ja̧u̧nu̧mä̧, Judá
rȩjȩ ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧ Sedequías
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nuevenö a̧'ȩ hue'ö ö̧jo̧mȩnä̧,
kä̧hua̧tö̧mä̧ dieznö pätti'omenä
fechamä dieznä jiņa̧'a̧do. 2 Judá
rȩjȩ ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧ Sedequíasmä
oncenö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ hue'ö ö̧jo̧mȩnä̧,
jiņä̧ soböcuächönä ca̧ca̧cu̧
rohuäu ka̧cuiņä̧tö̧do Babilonia
rȩjȩttö̧ ichinätömä. 3 Ja̧u̧nu̧
o'ca'a kä̧hua̧tö̧mä̧ cuatronö
pätti'omenä fechamä nueve
päi'omenä Jerusalén ötahuiyänä
cuäcuähuä beipächina'ado täcö.
4–5 Ja̧u̧nu̧tä̧ yodo, ttu̧cuȩ beipächä̧u̧
Judá rȩjȩ ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧cu̧
umöhuäyotöcu, ttoecuome
äju 'tä̧'ȩpö̧ icu tö'ichinätödo
Araba pä̧mä̧rä̧chi'̧o̧mȩcu̧.
Ja'huanö tötticha'a, Babilonia
rȩjȩ su̧ro̧da̧u̧mä̧, ötahuiyä jäyä
soböcuächönä ka̧cuiņä̧tö̧mä̧,
ru'i'inätödo jahuätörö. Jericó
pämärome jubö päi'önä rȩbȩu̧,
'chu'ädinätödo Judá rȩjȩ ttö̧ja̧
ttu̧ru̧hua̧rö̧. Umöhuäyotö
päjätömä pperecuächö
tö'ichinätödo. 6 Ribla ötahuiyära̧'a̧
ttȩpiņä̧cu̧do, juhuorömä Babilonia
ru̧hua̧ hue'inödo suronä jȩä̧ji ̧
micuä imitähua pä'ö. 7 Ja̧u̧nu̧
o'ca'a Judá rȩjȩ ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧
Sedequías ä'ca jo̧mȩttö̧, iţti̧mö̧rö̧
cuä'ö icuinätödo, chutä to̧ä̧ra̧'a̧nä̧.
Cuä'ö icuäjätö'cotö, chutä
ö'äriyä'inä baropö tticuinäcudo.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a 'quiyönä nö'quipö

ttȩpiņä̧cu̧do Babilonia rȩjȩra̧'a̧.

Nabuzaradánmä Tu̧ru̧hua̧
Dios ojusode ku icuinödo

8 Ja̧hua̧nö̧ ja̧'a̧ Nabucodonosor
u̧mö̧huä̧ya̧mä̧, su̧ro̧da̧u̧ru̧
hueähuä işa̧mä̧, Nabuzaradán
pä'ö miçua̧mä̧, Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ 'chiņö̧do. I'̧chiņö̧mä̧
'cuäopina'ado piy̧ȩmä̧ kä̧hua̧tö̧
cinconö pätti'omenä fechamä
sietenä Babilonia rȩjȩ ru̧hua̧
Nabucodonosor diecinuevenö
a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ ru̧hua̧ ö̧ja̧'a̧nä̧.
9Nabuzaradánmä o'ca juiyönä
Jerusalén ötahuiyä ocuränä
ku icuinödo. Tu̧ru̧hua̧ Dios
ojusode'inä, Judá rȩjȩ ttö̧ja̧
ttu̧ru̧hua̧ ojusode'inä, korotö
ruhuotö adiu ode ttoju
odehuiyä'inä, ocuränä ku icuinödo.
10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jerusalén ötahuiyä
tto̧ȩcuo̧ca̧ u̧miņä̧ işo̧ca̧'iņä̧,
su̧ro̧da̧u̧ jȩpö̧ tticua pä'ö hue'inödo
su̧ro̧da̧u̧ru̧ hueähuä işa̧mä̧.
11 Korotö Jerusalén ötahuiyänä
ka̧cuip̧iņä̧tö̧rö̧'iņä̧, korotö ttidepiyu
icuipö Babilonia rȩjȩ ru̧hua̧cu̧
do'ächinätörö'inä Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
toi'önärö'inä Babilonia rȩjȩra̧'a̧
ȩmip̧iņö̧do Nabuzaradánmä.
12 Ja'huanö ja̧'a̧nä̧, usurä isotöttö
korotö pö̧nä̧ hue'inödo su̧ro̧da̧u̧ru̧
hueähuä işa̧mä̧, juhua'atä pätta
aditö kä̧nö̧, rȩjȩ tta̧ttä̧ra̧ pä'ö.
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1 CRÓNICAS
Dios ojusodenä jo̧mȩ päi'önä
ca̧ca̧tö̧ rötinödo Davidmä

22 5Davidmä pä'inödo:
―Ttö chiţti̧ Salomónmä

yorö'iso mö̧ä̧ya̧, aditö'inä jiņä̧
ieru'anö hua̧. Ja'huanö ja̧'a̧ttö̧ ttötä
o'ca juiyönä jo̧mȩ päi'önä ca̧ca̧tö̧
chö̧tä̧cua̧sä̧ isode aditä̧cuȩmä̧.
Jahuode isodemä, Tu̧ru̧hua̧ Dios
ojusodemä, juiyo adihuode
jä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ öadihuä'inä,
uruhuo'inä o'ca toi'önä ttö̧ja̧
ttu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧― pä'inödo
Davidmä.
Ja'huanö jo̧mȩ päi'önä ca̧ca̧tö̧

rötinödo Davidmä, jiņä̧ hua'ö icu
juiyäi. 6 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Davidmä
iţti̧ Salomónrö huopö hue'inödo,
isode adihuode, Tu̧ru̧hua̧, Israel
ttö̧ja̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ojusode adita

pä'ö.

David 'corupä'i'inödo

29 26Davidmä, Isaí iţti̧mä̧,
Israel ttö̧ja̧rö̧ hue'ö kiņö̧do.

27Davidmä, cuarentanö a̧'ȩ
jo̧mȩnä̧ Israel ttö̧ja̧rö̧ hue'ö
kiņö̧do. Hebrón ötahuiyänä'inä
hue'ö kiņö̧do sietenö a̧'ȩ
ja̧'a̧nä̧ 'cuäoi'önänö a̧'ȩ
jo̧mȩnä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jerusalén
ötahuiyänä'inä treinta y tres a̧'ȩ
jo̧mȩnä̧ hue'ö kiņö̧do.

28 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a bö̧o̧ işa̧ kä̧nö̧,
järe'inä, ucuotäcuähuä'inä
u̧ju̧nä̧ra̧'a̧nä̧, hua'ö icuinödo.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ iţti̧'ca̧ Salomónmä
pä̧ro̧cua̧ jä'ominä hueinö o'come
hue'ö kiņö̧do.
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2 1 Salomónmä isode Tu̧ru̧hua̧
Dios ojusode adita pä'ö

amöcuädinödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä
ojusode'inä, hueähuä ru̧hua̧
ojusode, juiyo adihuode päi'önä
adita pä'ö amöcuädinödo.

Salomónmä Tu̧ru̧hua̧ Dios
ojusode aditö cä'ädinödo

5 1 Salomónmä o'ca juiyönä
Tu̧ru̧hua̧ Dios ojusode

aditinömä jo̧mȩ päi'önä

cä'ädinödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jä'ominä
David 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nu̧ iya päinö
juäimä, pärätättö'inä, orottö'inä
i'cächö rötinödo Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
ojusodenä. Ja̧hua̧ta̧nö̧ isode jacuä
ka̧cu̧'iņä̧ adicuä jähuä'inä i'cächö
rötinödo hua'adö rötähuo̧ca̧
işo̧ca̧nä̧.
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SALMOS
Ta̧ju̧ huotö ttötö'cö huȩnȩ

1 1Adiunä huocotö ttu̧huo̧juȩtö̧
huȩnȩ jȩpo̧cö̧mä̧,

ja̧'hua̧ta̧nö̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧cu̧'iņä̧ ppä̧'ä̧chä̧ro̧cö̧mä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuotäcuähuä
juiyönä ya̧'ä̧huä̧'chä̧tö̧cu̧'iņä̧
ppä'ächi'ocömä juiyodi ̧ adiunätä
ö̧jä̧cua̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ U̧ru̧hua̧
Jehová hueö huȩnȩ jȩa̧ pä'ötä
kö̧'ca̧. Ja̧u̧ hueö huȩnȩmä̧
mo̧ro̧'iņä̧, yodo'inä 'cuäoi'önä
a̧mö̧cuä̧rö̧tä̧ kö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧
dau aje jäyoto ku̧nä̧huäi u̧huä̧ju̧
huȩja̧ pä'ö pätecuächö pä̧nä̧mä̧
huä̧jäi, ojiyä'inä joi'ocoi jä̧'iņö̧'a̧nö̧
hua̧. O'ca juiyönä jȩö̧ juäittömä
adiunätä päi'ä'chiyäcu.

4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ adiunä
huocotömä, ja̧u̧ jö̧'a̧nö̧mä̧
huocototó. Ja̧'hua̧nö̧ huotömä
o'co'cua işa̧ppȩ isoppa co'epö
içua̧ppȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huotö.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ adiunä
huocotömä micuähuächönä
pä'ö icuähuomettö ttö̧jip̧a̧ pä'ömä
ttihueyecuäcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧ huȩnȩ
jui'ätö ttö̧ca̧ca̧cuä̧ro̧mȩ pätti'a
pä'ömä ttihueyecuäcuotö. 6Huȩnȩ
jui'ätö ttu̧mä̧nä̧ päjuremä Tu̧ru̧hua̧
Jehovátä tta̧huä̧riy̧ä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ adiunä huocotö ttu̧mä̧nä̧
päjuremä toe'ächäcuähuätä
tta̧huä̧rä̧u̧.

Ppädäcuähuä işa̧ pä'äji
ta'anö tto̧ä̧chä̧cua̧

16 10Hua'inätö ttö̧jo̧mȩ
chö̧jo̧mȩnä̧'iņä̧

jarocu'ipococusä.
Ttörömä, surojö

jui'̧a̧rö̧mä̧
chidepä 'cuäicha pä'ö
huecu juiyö'anö hua̧jä̧.

Ppädäcuähuä işa̧rö̧mä̧ suronä
ucuocu ya̧ttä̧huä̧'chä̧cuo̧tö̧

22 6 Täcö ttö̧ja̧ işa̧mä̧
huocösä.
Miy̧ö̧ä̧ ta'anö hua̧sä̧.
Pij̧ä̧ ttö̧ja̧ ttöjö'cococusä.
Ttöjö'cö juiyönä jä̧u̧

su̧ro̧pa̧jä̧
ucumä, pättä'chäcusä.

7O'ca toi'önä ttörö
topätömä,
ya̧ttä̧huä̧'chä̧cu̧sä̧.
Ttä ä̧'chu̧nu̧ jȩpö̧'iņä̧,
ttu yäca yäcanö jȩpö̧'iņä̧,
ya̧ttä̧huä̧'chä̧cu̧sä̧.

8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa'anö
pättä'chäcusä:
―Pidemä ö̧jip̧a̧ pä'ö

Tu̧ru̧hua̧ Diosrö
a̧'cua̧ huȩnä̧riņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ ja̧'a̧tä̧
topätucuirö, Tu̧ru̧hua̧

Diostä
ö̧jip̧a̧ pä'ö ppäda'anä.
Iso päi'önä Tu̧ru̧hua̧ Dios
ja̧u̧ru̧ eseuttumä,
Tu̧ru̧hua̧ Diostä ö̧jip̧ö̧nä̧

ppä̧dä̧cua̧.

Ppädäcuähuä işa̧rö̧mä̧
u̧mö̧piy̧ä̧nä̧'iņä̧ ö̧jä̧piy̧ä̧nä̧'iņä̧

isäju huäönä jȩttä̧cuo̧tö̧
16Ä̧huiŗiţö̧ ta'anö
chaboiyotömä
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chö̧jo̧mȩ o'ca juiyönä
ka̧cuä̧tö̧.
Ttö̧ja̧ suropätömä

soböcuächönä
ka̧cuä̧tö̧ ttörö.
Chu̧mö̧piy̧ä̧nä̧'iņä̧,

chö̧jä̧piy̧ä̧nä̧'iņä̧
isäju huäönä

'tä̧ttȩpä̧jä̧cu̧sä̧.

Ppädäcuähuä işa̧
ö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧ ttȩmip̧ä̧cuo̧tö̧
18Ö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧ ttȩma̧
pä'ö
amöcuädinätödo.
Ja'huanö

ttamöcuädomenä,
järeäcuähuä o'quittö

yo'quite
icuinödo,
ya̧tȩ ö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧

ȩmä̧cua̧rö̧
ttu̧huo̧jua̧ pä'ö.

Ttörö tta̧'ä̧rö̧mä̧ Chu̧ru̧hua̧
Jehovátä päinö huȩnȩ
Jiy̧ȩtȩ salmo huȩnȩ,
David iḩuȩyu̧ti̧nö̧

23 1 O̧huȩja̧tö̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧ jö̧nä̧ ttörö tta̧'ä̧rö̧mä̧

Chu̧ru̧hua̧ Jehovátä. Ja̧'hua̧nö̧
tta̧huä̧ra̧'a̧ttö̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ recuä
rö̧jo̧ca̧'a̧tä̧ chö̧jä̧cua̧sä̧. 2Mȩjiy̧ä̧'che
ja̧'tu̧huä̧'che ko̧mȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jo̧mȩtä̧ 'cuä'ächö chö̧'ö̧nä̧ jȩä̧cu̧sä̧.
Iso'u huiro jö̧nä̧ jo'u jäyä jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jo̧mȩtä̧ oipäcusä. 3 Cha̧'cua̧nä̧
adiu pädi'önä jȩä̧cu̧sä̧ Ja̧u̧mä̧;
Suronä jȩä̧cuä̧huä̧ juiy̧ä̧mä̧
mä̧nä̧nä̧tä̧ oipäcusä, chutä

im̧iņä̧ úcuo tettähuäcua'a̧nö̧.
4 Pämärächi'ome hua'are tö'cötä
ko̧mȩ 'chi'̧chö̧ttö̧'iņä̧ surojömä
jiy̧ȩtȩ'iņä̧ yedecuiy̧ä̧cua̧sä̧, ucumä
ttöcutä cu̧ja̧'a̧ttö̧. Cuiä̧̧ro̧'quȩ'iņä̧
cuitta'ca'inä cha̧'cua̧ chȩmö̧nä̧
jȩä̧cu̧sä̧.

5 Chaboiyotö to̧ttä̧ro̧mȩttö̧mä̧
pä'cäritä jȩpö̧ cu̧ju̧niy̧ä̧cua̧sä̧ chä'ca
jo̧mȩtä̧. Chúnämä a̧dȩ isoyatä
dacuepäcusä; Cha̧huo̧'ta̧mä̧
su'huädi'ö huerächötä
kiy̧ä̧cu̧sä̧. 6 Ttörömä adiu'inä,
re toäcuähuä'inä pä̧ip̧ä̧rö̧nä̧tä̧
chö̧jä̧cua̧sä̧ cha̧'cua̧ro̧mȩ jubömä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jehová ojusodenätä
chö̧jä̧cua̧sä̧ 'cuäopönätä.

Ppädäcuähuä işa̧rö̧mä̧ yapare
huȩnȩtä̧rö̧ ttucuocuä'chäcuotö

27 12 Cuicuipättö
chaboiyotörö pä̧huä̧
rö̧jö̧'a̧nö̧ suronä jȩtta̧ttö̧

pä'ömä.
Jahuätömä yapare huȩnȩ

ucuocuätö,
ttörö suronä jȩtta̧ pä'ö.
Ttänämä pä̧içu̧nä̧ ra̧huä̧rö̧
ucuocuä'chätö.

Ppädäcuähuä işa̧ a̧hua̧ru̧hua̧
ja̧u̧ru̧ suronä jȩpö̧ jaroi'ä̧cua̧

41 9 Cha̧hua̧ru̧hua̧
chu̧huo̧juä̧cu̧mä̧,
ttö cha̧'cua̧

chu̧huȩnä̧rä̧cu̧mä̧,
ttöcu pa̧ cuäjimä,
ja̧u̧'iņä̧ ttörö jaropi'ö

suronä
jȩä̧jä̧cu̧sä̧.
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Ppädäcuähuä işa̧ juiyo ju'toju
işä̧jä̧ra̧'a̧ cä̧ȩcuä̧chä̧cua̧

68 18a Juiyo ju'toju işä̧jä̧ra̧'a̧
cä'ecuächinöjä ucumä.
Ja'huanö

cäcuhuecuächomenä,
korotö
ttujuruhuinä̧u̧ru̧'iņä̧

ȩmip̧iņö̧jä̧.

Ppädäcuähuä işa̧rö̧ tta̧'u̧tö̧
juiyö'anö ja̧'a̧nä̧, tta̧'u̧tä̧cuo̧tö̧

69 4 Tta̧'u̧tö̧ juiyö'anö ja̧'a̧nä̧,
Ttörö a̧'u̧tä̧tö̧.
Jahuätömä ttuhuo'che

pa̧ja̧cuo̧mȩ
juiyö'anö recuätö.
Ttörö cuä'ö tticua

pä'ätömä,
ttö chaboiyotömä

juruhuätö.
Ttö chö̧nä̧u̧cuo̧cö̧ juäi,
ttötä ppa̧dä̧da̧ pä'ö

huettäcusä.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehová iḩuȩnȩ ujurunä
hueö ta̧'a̧nö̧ jiņö̧ huȩnȩ

104 5Ucutä jiņa̧'a̧ kada'ca
'chu̧huä̧ro̧mȩ huä̧mȩ

pij̧ä̧ ppä'epö rötinömä,
cädi'äcuähuä juiyönä

'quiyönä ka̧ pä'ö.
6Ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧

jö̧nä̧ täcunä ro̧yattötä
mö̧cuȩpiņä̧jä̧; Möä'quiyu
ju'tä päi'önä suhuädina'a
ajiyamä.

7 Pä̧içu̧nä̧ päcuhuomenä
töipächinoya; Cuiḩuȩnȩmä̧
cu'upä cöröächa'a,
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
cucuocua'attö ye'ecue'ö
jurunä töipächinoya.

8Möä'quiyumä
ju'tojucu cäecuächi'a'anä
pämärächi'ö o̧du̧nä̧mä̧
dea'acu juiächi'ina'a,
ju̧huȩnȩ kiy̧a̧cu̧ pä'ö ucutä
cuaditinometä.

Tu̧ru̧hua̧ Jehová ttö̧ja̧ işa̧ ö̧jä̧cuȩ
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädinö huȩnȩ

Jiy̧ȩtȩ salmo huȩnȩ, David
iḩuȩyu̧ti̧nö̧, ra̧huä̧huä̧ ttö̧ja̧ttö̧
juȩ'ip̧a̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hueinö huȩnȩ

139 1 Chu̧ru̧hua̧ Jehová,
ucumä ttörö

ttu̧huȩcuä̧nä̧ usäu topö
cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧'ij̧ä̧cu̧sä̧.
2 Chö̧'ä̧mä̧do̧mȩ'iņä̧,
chä̧rä̧mi'̧o̧mȩ'iņä̧
cu̧huo̧juä̧'ij̧ä̧cu̧sä̧.

Ucumä oto kä̧nö̧'iņä̧
ttu̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ä̧'ij̧ä̧cu̧sä̧
chamöcuädä'chömä.

3 Chi'̧cho̧mȩnä̧'iņä̧,
'cuä'ächi'ö
chö̧'ä̧mä̧do̧mȩnä̧'iņä̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧ usäu
tocu'huä'ijäcusä. O'ca
juiyönätä jȩchä̧'chö̧mä̧
cu̧huo̧ju̧tä̧ ja̧'a̧.

4 Chiņȩttö̧ chiḩuȩnȩ
rä̧mip̧ä̧cua̧'a̧ ä'canä'inä
o'ca juiyönätä täcö
cu̧huo̧ju̧tä̧ ja̧'a̧ Chu̧ru̧hua̧
Jehová.

5 Cho'ca'acu ja̧'a̧ttö̧'iņä̧,
chä'cacunä ja̧'a̧ttö̧'iņä̧
soböcuächönätä
tto̧cuȩpä̧rä̧'ij̧ä̧cu̧sä̧.
Chu̧huä̧mȩ
ja̧'a̧cu̧ttu̧'iņä̧ cu̧mö̧nä̧tä̧
tto̧cuȩpä̧rä̧'ij̧ä̧cu̧sä̧.

6 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧
cu̧huo̧ju̧mä̧ juiyo abora̧'a̧tä̧
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päi'önä adihuiyäcusä.
Huo̧juä̧chi'̧ö̧'iņä̧
chu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧ juiyönätä
täcunä rö̧a̧'a̧.

7 Cua̧'cua̧ru̧hua̧nä̧
cu̧jo̧mȩttö̧mä̧ ¿tȩnȩtä̧
chupporächi'ö'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧?
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucu cuä'ca
jo̧mȩttö̧mä̧ ¿to päte'ötä
tödipächö'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧?

8Mo̧ro̧jiy̧ä̧ra̧'a̧
'chadächöttö'inä, ucumä
ju̧huȩnȩtä̧ kö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
hua'inätö ttö̧jo̧mȩ Seolnä
'cuä'ächö chö̧'ä̧cuo̧mȩ
chaditöttö'inä ju̧huȩnȩ'iņä̧
cu̧jo̧mȩtä̧ ja̧'a̧.

9 Pä'ötä dä'ä päi'a'a
chujuabiyänä co'ö,
dubora rö̧ora beipome
chi'̧chö̧ttö̧'iņä̧,

10 juhuorö'inä cumönä
ocuipattö pä'ötä kö̧jä̧.
Cu̧mö̧ cu̧huo̧jua̧'a̧nä̧
işä̧mö̧nä̧ 'quiyönä chö̧jö̧nä̧
ppä̧cu̧huä̧dä̧ra̧ttö̧ pä'ötä
kö̧jä̧.

11―Jati, yo̧a̧'a̧ jacuätä
pä̧di'̧ä̧cua̧sä̧― pädöttö'inä
chippeyettömä yodo'inä
tejädötä tejädäcua'a.

12 'Quiyö yodo'inä
yo̧o̧ca̧'a̧ Ucurumä. Yodomä
mo̧ro̧ ta'anö säruhuiyäcujä.
Yo̧ö̧'iņä̧ tȩa̧u̧'iņä̧ Ucurumä
yorätehuiyäcujä.

13 Ttörö jacuänä jähuä'inä
cuaditinäcusä.
Cha̧ju̧ köacuä jacuättötä

ppö'cächa'anä ppöttö

cuaditinäcusä.
14 Ja'huanö jiy̧ä̧cu̧

úcuo tȩdä̧huä̧cua̧jä̧.
Ye'ecue'ö nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧
to̧ttä̧rö̧'a̧nö̧ päi'önä
a̧'cua̧cu̧nä̧ cuaditinäcusä.
Ucu cuaditähuämä juiyodi ̧
adihuiyäcusä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧mä̧ cha̧'cua̧nä̧mä̧
huäjunätä chu̧huo̧ju̧nä̧
päi'äcusä.

15 Yä̧huä̧iņä̧
chu'uttächi'önä ttörö
cuaditomenä, ucuttumä
huäjuome kä'cotä
jiņa̧'a̧ chihue'quiyu
pöttächomemä, pij̧ä̧ttö̧mä̧
täcuome päte'öttö
ppö'cächa'anä ttörö ppöttö
cuaditomenämä.
16 Işa̧ jö̧nä̧'iņä̧ pädi'ö
juiyäitä tocu'huinäcusä.
Cuiäre cuyärubanä
chö̧jä̧cuȩ mo̧ro̧mä̧
o'ca juiyönätä huȩyu̧tu̧
ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ kiņa̧'a̧. Jiņä̧
ya'ute mo̧ro̧'iņä̧ päi'ö
juiyäitä chö̧jä̧cuȩmä̧ aditö
ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ kiņa̧'a̧.

17 ¡Juiyodi ̧ rȩ niy̧ä̧cu̧sä̧
chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ttörö
cuamöcuädinö'inä!
Ja̧'hua̧nö̧ cuamöcuädinömä
pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönä
¡juiyodi ̧ rö̧a̧'a̧!

18a Ja̧'hua̧nö̧ ttörö
cuamöcuädinö huȩnȩ
chö̧'a̧tö̧ttö̧mä̧, rȩba̧ttö̧'iņä̧
abonänö rö̧ȩö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
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Ppädäcuähuä işa̧mä̧ u̧mä̧tö̧
jähuättö 'cu̧'huä̧pa̧ju̧ttu̧
u̧huä̧pä̧chä̧cuȩ huȩnȩ

7 14 Ja'huanö ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧
Diosmä
koro juäi ij̧ȩpä̧cua̧

ucuturu
cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ö
piy̧ȩ ij̧ȩpä̧cuȩmä̧.
Yajute möäyaju, u̧mä̧tö̧

jähuättö 'cu̧'huä̧pa̧ju̧mä̧
möchaju kä̧nö̧,
uborö kuhuäbecuäcuaju.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ im̧im̧ä̧

ojäcuaju
“Emanuel” pä'ö.

Ppädäcuähuä işa̧mä̧ David
a̧hua̧ru̧hua̧'ca̧ jä̧cua̧

9 7 Ja̧u̧mä̧ cädi'äcuähuä
juiyönätä
huȩä̧cua̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧

rohuäcuähuä'inä juiyönä
'cuäopönätä ö̧jä̧cua̧.
Davidminä ru̧hua̧

ö̧'iņo̧mȩttö̧ huȩä̧cua̧
adiunätä, surojö

juiyönätä.
Ja̧u̧mä̧ tta̧'cua̧

adihuächi'önä iy̧ä̧cua̧
ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ kä̧mä̧dö̧
beipächö juiyönä

'cuäopönätä.
Piy̧ȩmä̧ jueönätä

huȩä̧cua̧ Tu̧ru̧hua̧
Diosmä, recuätö isotö

Ttu̧ru̧hua̧mä̧.
Churutä rö̧ȩnä̧ pä̧huä̧

rö̧ja̧'a̧ttö̧,

'cuäopäcua'a.

Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Israel ttö̧ja̧rö̧
ro̧ȩpä̧cua̧ Asiria rȩjȩ ttö̧ja̧nä̧

10 5 Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo:
¡Suronä 'cuäopäcua'a

Asiria rȩjȩ
ttö̧ja̧rö̧mä̧!
Jahuätönätä ro̧dȩpa̧

pä'ösä
chö̧ra̧huä̧rä̧u̧ru̧mä̧.
Işo̧'quȩnä̧ cuätta'a

jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧, jahuätönätä ttö̧ja̧rö̧
ro̧dȩpä̧cua̧sä̧ rö̧ȩnä̧
chö̧ra̧huä̧ro̧mȩnä̧mä̧.

6 Jahuätörö hue'ösä Ttörö
ucuotocotöcu,
juiyo chö̧ra̧huä̧rä̧u̧cu̧
ttörohuähua pä'ö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätörö

hue'ösä
ttö̧nä̧u̧cuä̧ra̧tö̧ pä'ö'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä
adihuä juäi ttu̧ju̧nä̧rö̧'iņä̧
'choipatö pä'ö,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätö

totteönätä,
pä̧içu̧nä̧ ttö̧jä̧da̧'a̧

jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
ttujuruhuatö pä'ö.

Ppädäcuähuä işa̧mä̧
rö̧ȩnä̧ u̧huo̧juä̧cua̧

11 1a Ya̧tȩ Isaí
ahuaruhuä'cotöttö
u̧huä̧pä̧chä̧cua̧.

2 Tu̧ru̧hua̧ Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ Ja̧u̧ru̧
ö̧jä̧mä̧dä̧cua̧.
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O'ca juiyönä
huo̧juä̧huä̧'iņä̧,
huo̧jui'̧ä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
huo̧juȩtä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
juruhuäcuähuä'inä,
Tu̧ru̧hua̧ Dios A̧'cua̧ru̧hua̧

iy̧ä̧cua̧
Ja̧u̧ru̧ ö̧jä̧mä̧do̧mȩnä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧

Diosrö
ucuotäcuähuä'inä
u̧ju̧nä̧rä̧cua̧ ja̧u̧mä̧.

14 12Ucuhué Lucero, pä'ötä
tȩä̧jä̧ päi'a'a säruunä rö̧

jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huinömä mo̧ro̧jä̧ttö̧mä̧
¡juiyodi ̧ mo̧'ä̧chiņö̧jä̧! Pij̧ä̧ra̧'a̧tä̧
mo̧cu̧huä̧chö̧nä̧ 'chu̧huä̧ro̧mȩ
'cui'opö icu kä'ö içuä̧hua̧tä̧
pä'i'inöjä, tti̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧
juiyudä'chö icuähuä işa̧mä̧.
13Ucu cua̧'cua̧nä̧ amöcuädö
pa̧'a̧nö̧ pä'inö pinöhué: ―Ttömä
Dios umöhuäyotö siŗi'̧cö̧
jö̧nä̧ huotö'inä ttuhuämenä
ruhuonä hue'ö chö̧'ä̧cuo̧mȩ
chu'uttädipa pä'ö mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧
päi'önä 'cha̧dä̧chä̧cua̧sä̧. Kä̧hua̧
u̧huo̧jua̧'a̧cu̧ päte'öttö möä'ca
jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä̧tti̧pä̧rä̧'canä
chö̧'ä̧mä̧dä̧cua̧sä̧ ttömä. 14Ajiya
isoppa, ju'toju isoppa ro̧mȩ'iņä̧
huäme 'cha̧dä̧chä̧cua̧sä̧. Jiņä̧ isocu
Juȩ'ip̧a̧ jö̧'a̧nö̧tä̧ pä̧di'̧ä̧cua̧sä̧―
pä'inö pinöhué. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucumä hua'inätö ttö̧ja̧cuo̧mȩ
Seolra̧'a̧tä̧ kä'ö içuä̧hua̧tä̧ pä'i'inöjä,
reju be'ipö 'tu̧ppä̧chi'̧o̧mȩ'iņä̧
juiyäju päjurejura̧'a̧tä̧.

Ppädäcuähuä işa̧rö̧
cuäcuättäcuotö

50 6 Chabo'inä iyinösä
cuäcuättattö

pä'ö,
Chi'ä'inä iyinösä chäcä

isä'che
'tö̧'ȩpö̧ tticuattö pä'ö.
Dä'äcu'inä dä'äcuocö

pinösä.
Chi'änä sutta'anä'inä
kärächi'ocö pinösä.

Ppädäcuähuä işa̧rö̧
kö'cocotö pinätö̧

53 3 Pij̧ä̧ ttö̧ja̧ Ja̧u̧mä̧
ttöjö'cococö
pinö.
A̧'u̧ rö̧jä̧cu̧ rö̧ȩnä̧ a̧'cua̧

tta̧'ȩcuiņö̧.
Tottarö pä'ö kö'cocotö

pinätö̧
ttöjö'cococu ja̧'a̧ttö̧.
Ujutu'inä ja̧u̧ru̧

ucuotocotö
pinätö̧jä̧.

Ujutu ubara ttutu'anö jö̧mä̧
Ppädäcuähuä işa̧tä̧ ubara ttu̧ä̧cua̧

4 Pärocua'anä Ja̧u̧mä̧ ta̧'cua̧
tta̧tȩcu̧'iņä̧ ȩpiņö̧.
Ujututä ubara ttutu'anö

jö̧mä̧,
ubara ttu'inö Ja̧u̧tä̧.
Ja'huanö ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ja̧'a̧tä̧
totinäcu chutä toe'a'anä,
―¿Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosttö

ro̧ȩcuä̧cö̧?
¿suronä jȩa̧'a̧ttö̧cö̧?―

pä'ö,
amöcuädinätöjä.

5Ujututä suronä jȩtö̧ micuä
päi'önä
ubara ttu'inö.
Ujututä tote'ö'anö ja̧'a̧nä̧

Ja̧u̧tä̧
to'e'inö.
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Ro̧ȩcuä̧ ubara ttutu'anö
jö̧mä̧, ubara
ttu'inödo ja̧u̧tä̧,
ujutu Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dioscu

eseunu
tö̧ja̧ pä'ö.
Ja̧u̧ru̧ cuäcuättina'attö,
ujutumä ki'̧iņä̧tö̧jä̧.

Ppädäcuähuä işa̧mä̧ suronä
jȩttä̧cu̧'iņä̧, ättömä ädätocö jä̧cua̧

7 Suronä jȩttä̧cu̧'iņä̧,
cuäcuättäcu'inä
ättömä ädätocö pinö.
Ovejarö cuä'ö icuähuome

ttȩpa̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ttȩpiņä̧cu̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ovejamä

uhuo'che
'cuiähuä isotö ttä'ca jo̧mȩ
'corunä ö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧,
ja̧u̧'iņä̧ 'corunätä kiņö̧.

Ppädäcuähuä işa̧mä̧ järe ru̧hua̧
hua'ö icuäcuome ttötinäcu
9 Suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧
'corupäi'omenä, hua'ö

icua pä'ö
ttötö'anö ttötinäcu.
Ja'huanö ja̧'a̧nä̧ järe

ru̧hua̧

hua'ö icuäcuome
rötinätö ja̧u̧ru̧.
Suronä jȩo̧ca̧'a̧

jiņa̧'a̧nä̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ yapare huȩnȩ
ucuocuoca'a jiņa̧'a̧nä̧'iņä̧
ja'huanö ttötinäcu.

Ppädäcuähuä işa̧mä̧
suropätöcu 'corupäi'ä̧cua̧
12 Ruhuotörö ttucuotö'a̧nö̧
ttucuotäcuotö ja̧u̧ru̧'iņä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juruhuätöcu

ȩmä̧cua̧
adihuä juäi.
Piy̧ȩ huȩnȩ 'cuäopäcua'a

ja̧u̧ru̧mä̧
'corupäi'ome jubö

päi'önä
iyähuina'attö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧mä̧ suronä

jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧ pä'ö ottinäcu.
Ja'huanö ja̧'a̧nä̧'iņä̧

recuätö suronä
jȩttö̧ chutä a̧mo̧nä̧ ȩmö̧

huä̧nä̧huiņö̧.
Suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧

Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosrö ucuocu'iyinö

ja̧u̧mä̧.
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Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧jä̧

pätta'anä, amonä
yapareutä ucuocuä'chinätö

6 13 Jahuätömä usurä
isotö'inä
järe ruhuotö'inä
o'ca toi'önä pij̧ä̧ jähuä

rö̧ȩnö̧
ttu̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö

amöcuädätö.
Chiḩuȩnȩ jiäcuähuä

ttö̧ja̧'iņä̧,
ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ Ttöttö'inä
kä'co päte'ö ruhuotö'inä,
o'ca toi'önä yaparetä
ucuocuä'chätö.

14Amonätä̧ ppä'ädätö
ttö̧ja̧rö̧,
ttötta kö̧nä̧rä̧tö̧rö̧.
Amonä pättö'anö,

“Ucutumä
to'ei'ocotöjä” pättö'anö

pä'ätö.
“O'ca juiyönä adihua'a”

pä'ö huȩnȩ ucuocuätö
adihuoca'anä.

Babilonia rȩjȩ ru̧hua̧mä̧
Judá rȩjȩ ttö̧ja̧rö̧ ȩmip̧ä̧cua̧

20 4b Jeremías pä'inödo:
―Pa'anö pä'äji Tu̧ru̧hua̧

Diosmä, “Judá rȩjȩ ttö̧ja̧ o'ca
toi'önä̧rö̧ chiy̧ä̧cua̧sä̧ Babilonia
rȩjȩ ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧rö̧tä̧. Ja̧u̧mä̧
jahuätörö ȩmip̧ö̧'iņä̧ ȩmip̧ä̧cua̧
Babilonia rȩjȩra̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ta'ö
icu'inä jahuätörö ta'ö içuä̧cua̧
curä'chunä. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adihuä
juäi o'ca juiyönä piy̧ȩ ötahuiyänä
ka̧cu̧mä̧, ttaditähuä'inä, Judá rȩjȩ
ruhuotö hua'adö ttu̧ju̧niņö̧'inä,
ttaboiyotörötä chiy̧ä̧cua̧sä̧. Jahuätö
ttaboiyotömä ttöäre'inä 'cho'ipö,
jitörötä'inä ȩmip̧ö̧, Babilonia
rȩjȩra̧'a̧ ttȩpa̧ pä'ö huȩdä̧cua̧sä̧
ttömä”― pä'ö ji'ähuinödo Tu̧ru̧hua̧
Diosmä Jeremíasrö.
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DANIEL
Huȩyu̧ti̧nö̧: Daniel Aditinö a̧'ȩ: 605‐530A.C.

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

Nabucodonosor hue'ö ö̧jodenä
Daniel ö̧jiņö̧ huȩnȩ

1 1 Judá rȩjȩnä̧ hueähuä
ru̧hua̧ Joacim hue'ö ö̧ja̧ pä'ö

ö̧jä̧mä̧diņa̧'a̧ttö̧mä̧ huäbodäcuä a̧'ȩ
päi'omenä Babilonianä hueähuä
ru̧hua̧ Nabucodonosormä
Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ichö,
ju̧huȩnȩ ka̧cuä̧tö̧rö̧ rohuäu
juruhuinö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧,
Judá rȩjȩnä̧ hueähuä ru̧hua̧
Joacimrö'inä, chutä Dios
ö̧jodettö adicuä juäittö'inä
ja̧u̧tä̧ ȩmip̧a̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧ toinäcu
Tu̧ru̧hua̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Sinar rȩjȩra̧'a̧, chutä ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧
ucuotö jȩä̧cuä̧huodera̧'a̧ ȩmip̧iņö̧,
juhuode ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ucuotö
jȩä̧cuä̧huodettö rȩ niy̧ö̧ juäi
pä̧jo̧mȩ do'ädö rötinö ja̧u̧ adicuä
juäimä. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ hueähuä
ru̧hua̧mä̧ ruhuonä hue'ö ö̧'o̧ca̧nä̧
aditä'ijätö ttu̧ru̧hua̧ Aspenazrö
hue'inö Israel ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧,
ttu̧ru̧hua̧ ahuaruhuättö'inä, úcuo
ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ i'cächö iyarö pä'ö.
4 Jahuätömä möäyotö huotöttö,
ttusurä'inä jui'ätöttö, a̧'cua̧cu̧nä̧
huotöttö, huo̧juȩcu̧nä̧ huotöttö,
huo̧juiçuä̧nä̧'iņä̧ ttu̧'huȩpä̧rä̧tö̧ttö̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ hueähuä ru̧hua̧
ojusodenä ttaditö'a̧nö̧ huotöttö,
caldeos ttö̧ja̧ ttöäre huȩyu̧cuä̧'iņä̧,
tti̧huȩnȩ ucuocuäcuähuä'inä
ttu̧huo̧juȩtö̧'a̧nö̧ huotöttö i'cächö
iyarö pä'ö hue'inö. 5 Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ hueähuä ru̧hua̧mä̧, chutä
ru̧hua̧ u̧cuȩ adihuä juäittö mo̧ro̧
jö̧ a̧'u̧cuä̧ ttucuiyarö pä'ö'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ vino isoya chutä
ahuä'ijö juäi isoyattö ttahuiyarö
pä'ö'inä hue'ö ku̧niņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
huäbodäcuä a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ huo̧juip̧ö̧
ttö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö hue'ö ku̧niņö̧,
cättädomenämä ru̧hua̧ öäre
ttaditäcua'a̧nö̧. 6 Jahuätö Judá
ahuaruhuä'cotöttömä ka̧ra̧mä̧
Daniel, ka̧ra̧mä̧ Ananías, ka̧ra̧mä̧
Misael, ka̧ra̧mä̧ Azarías jö̧nä̧ jiņa̧'a̧.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ruhuonä hue'ö
ö̧'o̧ca̧nä̧ aditä'ijätö ttu̧ru̧hua̧mä̧
jareönä tti̧mi ̧ o'inö. Danielrömä
―Beltsasar― jö̧nä̧, Ananíasrömä
―Sadrac― jö̧nä̧, Misaelrömä
―Mesac― jö̧nä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Azaríasrömä ―Abed‐nego― jö̧nä̧
o'inö.

Nabucodonosor hue'ö ö̧jodenä
Daniel ö̧jiņö̧ huȩnȩ

8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Danielmä,
―ru̧hua̧ u̧cuȩ adihuä juäittö'inä
chucu juiy̧ä̧cua̧sä̧, ahuoya vino
isoyattö'inä chau juiy̧ä̧cua̧sä̧ suro
juodecua'acu― pä'ö chutä a̧'cua̧nä̧
amöcuädö ro̧'ȩcuiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ruhuonä hue'ö ö̧'o̧ca̧nä̧
aditä'ijätö ttu̧ru̧hua̧rö̧ jä'epinö
suro juoecua'acu ja̧'a̧tä̧ toarö
pä'ö. 9 Ruhuonä hue'ö ö̧'o̧ca̧nä̧
aditä'ijätö ttu̧ru̧hua̧mä̧ Danielrö
esehuächi'ö repe'ächi'önö toönä
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jȩpiņö̧ Diosmä. 10 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ruhuonä hue'ö ö̧'o̧ca̧nä̧
aditä'ijätö ttu̧ru̧hua̧mä̧ Danielrö
pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧ hueähuä
ru̧hua̧rö̧mä̧ yȩ'ȩcua̧sä̧. Ja̧u̧tä̧
ja̧'a̧ cu̧cuä̧tu̧cuä̧cuȩ'iņä̧,
cuahuätucuä̧cuȩ'iņä̧ hue'ö
ku̧nä̧jim̧ä̧. Korotö ucutu jö̧
ta̧'a̧nö̧ möäyotö tti'ä yoretö
toomenä, na̧'ä̧chä̧'ij̧ä̧tö̧ tti'ä jö̧
ta̧'a̧nö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ chu̧ru̧hua̧
toöttömä chu isäyutä 'cui'opö
icu'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ra̧huȩjö̧nä̧tä̧ päi'a'a
ttörömä― pä'inö. 11 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Danielmä ruhuonä hue'ö
ö̧'o̧ca̧nä̧ aditä'ijätö ttu̧ru̧hua̧
u̧mö̧huä̧ya̧rö̧tä̧ ucuocuinö, ja̧u̧mä̧
Danielrö'inä, Ananíasrö'inä,
Misaelrö'inä, Azaríasrö'inä
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧ aditiyarö
pä'ö hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧ru̧tä̧.
12―To̧mö̧rȩ jähuä mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧
ka̧cuä̧mö̧ topäcuähuotötä tö̧jö̧nä̧
hue'itö. Ku̧nu̧ cuäcuähuätä tucunä
ttiya'anä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ajiyatä
taunä ttiya'anä ja̧'a̧tä̧ topitö,
cumöhuäyotö jö̧nä̧ huotörömä.
13 Ja̧u̧nu̧ o'comenätä tö'ämä
ka̧cuä̧mö̧ topitö, korotö möäyotö
ru̧hua̧ u̧cuȩttö̧ cuäjätö tti'äcu
yoretömä. Ja̧'hua̧nö̧ tocu'u
o'ca'atä ucutä cuamöcuädö ta̧'a̧nö̧
jȩcu̧'hua̧ja̧ ujutu cumöhuäyotö
jö̧nä̧ huotörömä―pä'ö ucuocuinö.
14 Ja̧'hua̧nö̧ ucuocua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
―ye― pä'ö to̧mö̧rȩ jähuä
mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧ kacuämö toinä̧u̧.
15 To̧mö̧rȩnö̧ mo̧ro̧ jä̧ji ̧ o'ca'a
korotö möäyotö ru̧hua̧ u̧cuȩ
adihuä juäittö cuäjätö päjätöttö'inä
abonänö na̧ttä̧cho̧ca̧'a̧ a̧dȩcu̧nä̧
jö̧nä̧ huotörötä topinö. 16 Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ttö̧ jitörötä tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧mä̧ ru̧hua̧ u̧cuȩ adihuä
juäittö ttucu'anö jä̧ji'̧iņä̧, vino
isoyattö ttau'anö jä̧ji'̧iņä̧ juhua'a
yabonömä huȩ'ä̧ro̧cö̧ pinö.
Ku̧nu̧ cuäcuähuätä ttucuiyarö
pä'ö hue'ö ku̧niņö̧. 17 Jahuätö
pa̧ja̧cuä̧nö̧ möäyotö huotömä
rö̧ȩnä̧ ttu̧huo̧ju̧nä̧'iņä̧, huo̧juȩcu̧nä̧
ttamöcuädönä'inä, cuyärunä
huȩyu̧cuä̧ ttu̧ttȩpä̧rö̧nä̧'iņä̧,
huo̧juȩcu̧nä̧ jȩpö̧ ttö̧jö̧nä̧'iņä̧
jȩpiņö̧ Diosmä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Danielmä ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧ttö̧'iņä̧,
'cuo̧ti̧cuä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧ o'ca
juiyönättötä ttu̧'huȩpä̧riņö̧.
18Hueähuä ru̧hua̧ pätetö
u̧ju̧niņö̧ jiņö̧ pätecuächö mo̧ro̧
päi'omenämä, ruhuonä hue'ö
ö̧'o̧ca̧nä̧ aditä'ijätö ttu̧ru̧hua̧mä̧
Nabucodonosor ä'ca jo̧mȩ i'cächö
u̧ju̧niņä̧u̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ hueähuä
ru̧hua̧mä̧ jahuätöcu ucuocuinö.
Ja̧'hua̧nö̧ ucuocuomenä jahuätö
o'ca toi'önättömä Danielcu,
Ananíascu, Misaelcu, Azaríascu
jö̧'a̧nö̧ huotörömä po̧cuip̧o̧cö̧ pinö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ hueähuä ru̧hua̧
ä'ca jo̧mȩttö̧ adicuätä ttadita pä'ö
pätecuächinä̧u̧. 20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
hueähuä ru̧hua̧ o'ca juiyönättötä
jä'epä'chö ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧,
huea'anä ka̧cuä̧tö̧ o'ca toi'önä
yanä jähuä jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧, siŗi'̧cö̧rö̧tä̧ topö
huo̧juä̧huä̧ ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ abonänö
pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönä
huo̧juȩcu̧nä̧ huotörötä topinö
jahuätörötä, huo̧juȩcu̧nä̧ jȩpö̧
kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩttö̧'iņä̧, rö̧ȩnä̧
huo̧juä̧huä̧ttö̧'iņä̧. 21Danielmä
ju̧huȩnȩtä̧ kiņö̧ hueähuä ru̧hua̧
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Ciro äcuomenä hueinö a̧'ȩ jubö.

Nabucodonosor u̧'cuo̧ti̧cuä̧ji ̧
rä'epö icu jittähuarö
pä'ö jä̧ȩpä̧riņö̧ huȩnȩ

2 1Nabucodonosor hue'ö
ö̧jo̧mȩttö̧ todäre a̧'ȩ päi'omenä

'cuo̧ti̧cuä̧'chiņö̧. A̧'cua̧nä̧mä̧
a̧'cua̧ juiyächi'inäcu ä'ö juiyönätä
päi'önä. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧
hueähuä ru̧hua̧mä̧ ya̧nä̧ jähuä
jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧'iņä̧,
siŗi'̧cö̧rö̧tä̧ topö huo̧juä̧huä̧
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, mä̧rim̧ö̧rö̧'iņä̧, caldeos
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧ u̧'cuo̧ti̧cuä̧'chä̧'ij̧ö̧
rä'epö icu jittähuäcuotörö
ttichönä ä̧tȩpiņö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ hueähuä ru̧hua̧mä̧ päinä̧u̧:
―'Cuo̧ti̧cuä̧jişä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
chu̧'cuo̧ti̧cuä̧jim̧ä̧ chu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧
juiyönätä jä̧cu̧ cha̧'cua̧nä̧mä̧
cha̧'cua̧ juiyächi'äjäcusä―
päinä̧u̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ caldeos
ttö̧ja̧mä̧ arameo tti̧huȩnȩnä̧
ucuocu pä'inätö hueähuä
ru̧hua̧rö̧mä̧: ―Hueähuä
ru̧hua̧. ¡Ucumä 'cuäopönätä
kä̧hui!̧ Cu̧'cuo̧ti̧cuä̧jim̧ä̧ ujutu
cumöhuäyotö jö̧nä̧ huotörö ji'ähui.
Jicuhuäu o'ca'atä rä'epö icu
jiţä̧huä̧cua̧jä̧ cu̧'cuo̧ti̧cuä̧jim̧ä̧―
pä'inätö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
hueähuä ru̧hua̧mä̧ caldeos
ttö̧ja̧rö̧ ädätinö: ―Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧.
Hue'ö chu̧ju̧nä̧cuȩmä̧ täcö
jo̧mȩnö̧tä̧ amöcuädö ku̧nä̧jişä̧.
Chu̧'cuo̧ti̧cuä̧ji'̧iņä̧, däje
'cuäopä̧cuȩ ij̧ȩcuä̧ ja̧ pä'ö'inä
rä'epö icu jicuhuähuätucuoca'a
jö̧ttö̧mä̧ 'cui'cuipö icuähuotötä
päcuhui'äcuotöjä ucutumä, cuoju
odehuiyä'inä ocurä işa̧ppȩtä̧
päi'iyäcuotöjä. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧

chu̧'cuo̧ti̧cuä̧ji'̧iņä̧, däje 'cuäopä̧cuȩ
ij̧ȩcuä̧ ja̧ pä'ö'inä rä'epö icu
jicuhuähuätucuttumä mippoönä
iyä'chäcuähuä cuȩmä̧tu̧cu̧nä̧'iņä̧,
jueö jicuhuähuätucuäji micuä
cuȩmä̧tu̧cu̧nä̧'iņä̧, úcuo ttö̧ja̧
päcuhui'ätucunä'inä jȩchä̧cuo̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chu̧'cuo̧ti̧cuä̧ji'̧iņä̧,
däje 'cuäopä̧cuȩ ij̧ȩcuä̧ ja̧ pä'ö'inä
rä'epö icu ji'ähuätucuittö―
pä'ö ädätinä̧u̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
todärenä päi'önä ädätö pättinäcu:
―Hueähuä ru̧hua̧. Cu̧'cuo̧ti̧cuä̧jim̧ä̧
ujutu cumöhuäyotö jö̧nä̧
huotörö ji'ähui. Ja̧'hua̧nö̧
jicuhuäu o'ca'atä rä'epö icu
jiţä̧huä̧cua̧jä̧― pättinäcu.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ hueähuä ru̧hua̧mä̧
ädätö päinä̧u̧: ―Ucutumä ttö
hue'ö chu̧ju̧nä̧cuȩmä̧ jo̧mȩnö̧tä̧
amöcuädö ku̧nä̧hua̧'a̧ ka̧'a̧
pä'ö cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧,
mäcuä cuamöcuädätucua'anä
rȩcuä̧mä̧chiy̧ä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ötä
pä'ä'chätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
cuamöcuädätucua'amä huäjunätä
chu̧huo̧juä̧u̧jä̧. 9Ucutumä
chu̧'cuo̧ti̧cuä̧ji ̧ rä'epö icu
jicuhuähuätucuoca'a jö̧ttö̧mä̧
micuähuächönä pä'ö ku̧nä̧huä̧mä̧
jiy̧ȩtȩtä̧ ka̧'a̧tó ucuturumä.
Ucutumä, mäcuä rȩcuä̧mä̧cha̧'a̧nä̧,
adiunä jo̧cö̧ huȩnȩtä̧ yapare ttörö
päcuhuätucuä̧cuȩmä̧ täcö jo̧mȩnö̧
jȩpö̧ ku̧nä̧jä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
chu̧'cuo̧ti̧cuä̧jim̧ä̧ ji'ähuätucuittö.
Ja̧'hua̧nö̧ jicuähuätucuttutä
däje 'cuäopä̧cuȩ ij̧ȩcuä̧ ja̧
pä'ömä jueötä pä'ätö pä'ömä
chu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jä̧― päinä̧u̧.
10 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ caldeos ttö̧ja̧mä̧
hueähuä ru̧hua̧rö̧ ädätö pä'inätö:
―Tu̧ru̧hua̧, ucu hueähuä ru̧hua̧
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jö̧nä̧ kä̧nö̧ jäcuepäji huȩnȩ rä'epö
icu ucuru ji'ähuajimä, pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧ttö̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ toa'a ttö̧ja̧
işa̧mä̧. Ucu jäcuepäji'a̧nö̧mä̧
hueähuä ruhuotöttö'inä, päcua'atä
ruhuotöttö'inä, ya̧nä̧ jähuä
jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧'iņä̧,
siŗi'̧cö̧rö̧tä̧ topö huo̧juä̧huä̧
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, caldeos ttö̧ja̧rö̧'iņä̧
ya̧tȩttö̧'iņä̧ jäecui'oca'a jiņa̧'a̧.
11Hueähuä ru̧hua̧, ucu hue'ö
cu̧ju̧nu̧mä̧ juiyo 'quiya'a. Ja̧'hua̧nö̧
jäcuepäjimä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a
rä'epö icu ucuru ji'ähuajimä.
Ttö̧ä̧nä̧hua̧tö̧ jö̧nä̧ huotö,
ttö̧ja̧ ttö̧'quȩtȩnä̧ ko̧co̧tö̧tä̧
ja̧'a̧ ji'ähuajatömä― pä'inätö.
12 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu, hueähuä
ru̧hua̧mä̧ ucuoja tejädi'äcu
abora̧'a̧tä̧ päi'önä pä̧içuä̧chi'̧ö̧,
Babiloniattö̧ huo̧juä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧mä̧
o'ca toi'önärötä cuä'ö tticua
pä'ö hue'ö ku̧niņö̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ o'ca toi'önä huo̧juä̧huä̧
ttö̧ja̧rö̧ cuä'ö tticua pä'ö hue'ö
u̧ju̧nä̧ji ̧ huȩnȩmä̧ huäjunätä
jiäcuähui'ina'a. Danielrö'inä,
jitöcu ö̧jä̧u̧ru̧'iņä̧ cuä'ö tticua pä'ö
usinätö.

Huȩnȩ päi'a'attö Daniel
Diosrötä jäepinö huȩnȩ

14 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Danielmä
hueähuä ru̧hua̧ umöhuäyotö
su̧ro̧da̧u̧ ttu̧ru̧hua̧ Arioccu,
Babiloniattö̧ huo̧juä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧
cuä'ö icua pä'ö ichäjicu
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädö
ttu̧huȩcuä̧nä̧ ucuocuinö.
15Hueähuä ru̧hua̧ umöhuäyotö
ttu̧ru̧hua̧ Arioccu ucuocu pä'inö:
―Hueähuä ru̧hua̧ hue'ö u̧ju̧nä̧jim̧ä̧
¿tta̧'a̧nö̧ pä'ö jurunätä päi'iyarö

pä'ö huea'a jä̧ttö̧?― pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ päcu Ariocmä Danielrö
―pa̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧― pä'ö huäjunä
ji'ähuinö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Danielmä hueähuä ru̧hua̧rö̧
do'ächö jä'epinö rä'epö icu
ja̧u̧ru̧ jiähuä̧cuȩ tta̧huä̧rip̧iy̧a̧rö̧
pä'ö. 17 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Danielmä
ojusodera̧'a̧ 'chä̧nö̧ huȩnȩ
päi'äjimä jitöcu ö̧jä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ ji'ähuinö
Ananíasrö'inä, Misaelrö'inä,
Azaríasrö'inä, 18 ja̧u̧ yä̧huä̧iņä̧
huȩnȩ ötö'cö Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧rö̧ re rö̧jö̧nä̧
toönä jättepa pä'ö, chutä
Daniel'inä, jitöcu ö̧jä̧'ij̧ä̧u̧'iņä̧
korotö Babiloniattö̧ huo̧juä̧huä̧
ttö̧ja̧cu̧tä̧ totte'ö juiyäcua'a̧nö̧ pä'ö.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ yä̧huä̧iņä̧ jähuä
jä̧jim̧ä̧ ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧nä̧tä̧ yodo
huäjunä ij̧ȩcuä̧chiņa̧'a̧ Danielrömä.
Ja̧'hua̧nö̧ päi'äcu Ö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧rö̧ esehuächi'ötä
ucuocuinö. 20Danielmä pa̧'a̧nö̧
ucuocu pä'inö: ―Chö̧ä̧nä̧hua̧
Dios im̧iţä̧ cädi'äcuähuä juiyönä
'cuäopönätä úcuo tettähuajá,
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä'inä,
tturuhuonä ttujurucu hue'ö
kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ kada'ca Hua̧mä̧
Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ttö̧. 21 Koronö pä̧nä̧'iņä̧,
koronö pä̧nä̧'iņä̧ 'cuäopä'chä̧cuȩ
pärotä'chö ku̧nu̧mä̧ Ja̧u̧tä̧
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hueähuä
ruhuotörömä mȩyȩdö̧ icu'inä,
hue'ö ku̧nu̧'iņä̧ Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧.
Huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä'inä
iyö huo̧juȩcu̧nä̧ huotörömä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huo̧juä̧huä̧'iņä̧
iyö ttu̧'huȩpä̧rä̧tö̧rö̧mä̧.
22 Täcunä amöcuädäcuähuä'inä,
dajö ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ'iņä̧
ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ huäjuätö
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icumä Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧. Yo̧o̧mȩ jacuä
ka̧cu̧'iņä̧ huo̧jua̧. Tȩa̧u̧mä̧
Ja̧u̧nä̧tä̧ ka̧'a̧. 23 Chä̧do̧tö̧miņä̧
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, ucurumä
adihua'a pä'ö úcuo te'äusä
huo̧juȩcu̧nä̧ chamöcuädönä'inä
chujuruhuächi'önä'inä
jȩcu̧'huä̧ja̧'a̧ttö̧. Ucuru jätepäjimä
huäjuätö icu ttörötä ij̧ȩpä̧jij̧ä̧.
Hueähuä ru̧hua̧ jäepäjimä ujututä
tu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ jȩpä̧jij̧ä̧―
pä'inö. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Danielmä
Ariocrö topö 'chiņö̧, Babiloniattö̧
huo̧juä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧ cuä'ö icua pä'ö
hueähuä ru̧hua̧ hue'ö u̧ju̧nä̧jä̧cu̧ru̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ 'chä̧hui'̧ö̧mä̧
pa̧'a̧nö̧ päinäcu: ―Babiloniattö̧
huo̧juä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧mä̧ cuä'ö
cuicuä'. Hueähuä ru̧hua̧ ä'ca
jo̧mȩtä̧ o'ipittö, u̧'cuo̧ti̧cuä̧ji ̧ rä'epö
icumä ttötä jidähuarö― pä'inö.
25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Ariocmä Danielrö
jurunänö o'ipächö 'chiņö̧ hueähuä
ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩ. Pa̧'a̧nö̧tä̧
päinäcu: ―Judá rȩjȩra̧'a̧ttö̧ i'cächö
icuähuotöttö ya̧tȩrö̧ po̧cuip̧ä̧jişä̧.
Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ hueähuä ru̧hua̧, ucu
cu̧'cuo̧ti̧cuä̧ji ̧ cu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧
rä'epö icu jiä̧̧huä̧cua̧mä̧― pä'inö.
26 Ja̧'hua̧nö̧ päcu hueähuä
ru̧hua̧mä̧ ädätö pä'inö Danielrömä,
koro im̧im̧ä̧ Beltsasarrö: ―'Cuo̧ti̧nä̧
tochäji'inä, rä'epö icu jiäcuähuä'inä
¿jicuhuäu'a̧nö̧ hua̧jä̧ tä̧ji ̧ ucumä?―
pä'inö. 27 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Danielmä
hueähuä ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩttö̧
ädätö pä'inö: ―Hueähuä ru̧hua̧,
ucu yä̧huä̧iņä̧ jähuä cu̧huo̧jua̧
pä'ö jäcuepäjimä, huo̧juä̧huä̧
ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧, siŗi'̧cö̧rö̧tä̧ topö
huo̧juä̧huä̧ ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧, ya̧nä̧
jähuä jȩpä̧'chä̧tö̧ttö̧'iņä̧, jueö

pähuä ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ ya̧tȩ'iņä̧ toa'a
ja̧u̧ huȩnȩ hueähuä ru̧hua̧rö̧
ji'ähuajimä. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
mo̧ro̧jä̧nä̧mä̧ Ya̧tȩ Tö̧ä̧nä̧hua̧
kö̧ yä̧huä̧iņä̧ jähuä huäjuätö
icu jiäcuähuä Işa̧mä̧. Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧
röji mo̧ro̧ 'cuä̧o̧pä̧cuȩ huȩnȩ
hueähuä ru̧hua̧ Nabucodonosor
ucu cu̧huo̧juä̧chi'̧iy̧a̧rö̧ pä'ö
huäjuätö icu ji'ähuäjimä. Ya̧nä̧
jähuä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ cuä̧'ä̧ppä̧nä̧
pä̧nö̧ 'cuo̧ti̧nä̧ tocu'huäjimä
piy̧ȩtä̧ ja̧'a̧do: 29Hueähuä ru̧hua̧,
ucu cuä̧'ä̧ppä̧nä̧ cu̧'o̧mȩttö̧
cuamöcuädönä rȩbȩhuä̧jä̧cu̧jä̧
yodoji 'cuä̧o̧pä̧cuȩ ötö'cö.
Ja̧'hua̧nö̧ rȩbȩhuä̧jim̧ä̧ yä̧huä̧iņä̧
jähuä huäjuätö icu jiäcuähuä
Işa̧tä̧ 'cuä̧o̧pä̧cuȩ cu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧
ij̧ȩpä̧jä̧cu̧jä̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ttömä, korotöttö'inä abonänö
huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧ chö̧ja̧'a̧ttö̧mä̧
huäjuätö icu ij̧ȩpo̧co̧cu̧ päjisä
yä̧huä̧iņä̧ jähuämä. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ ucutä hueähuä ru̧hua̧,
däje 'cuäopä̧cuȩ ij̧ȩcuä̧ ja̧
pä'ö'inä, cuamöcuädönä päi'äji'inä
cu̧huo̧juä̧chi'̧iy̧a̧rö̧ pä'ötä huäjuätö
icu ij̧ȩpä̧jä̧cu̧sä̧ ttörömä.

Nabucodonosor u̧'cuo̧ti̧cuiņö̧
Daniel jiähuinö huȩnȩ

31Ucu, hueähuä ru̧hua̧mä̧ ya̧nä̧
jähuä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ topä̧riņö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ to̧cu̧'huä̧ro̧mȩnä̧mä̧
¡cuamiso'qui'inä juiya'a!
päi'önä tätähuä'ca rö̧ä̧'ca
topinöjä, abora̧'a̧ päi'önätä
rö̧ä̧'ca, ösäruumä koro'cattö'inä
abonänö säruhuä'ca. Ucutä cuä'ca
jo̧mȩ jueönä kiņä̧'ca, huämenä
toäcuähuänämä ra̧huȩjö̧nä̧tä̧
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jä̧'ca. 32 Juhuä'ca tätähuä'ca úmä,
päcuäi orotä jiņä̧'ca. Amöca'inä
öjohuiyä'inä pärätätä jiņä̧'ca.

U̧cuä̧ba̧'iņä̧, öjahuiyä'inä broncetä
jiņä̧'ca. 33 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧'a̧juiy̧ä̧mä̧
cuoräutä* jiņä̧'ca. Ö̧jä̧piy̧ä̧

* 2:33 Hierro
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ju'tomä cuoräutä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ju'tomä redä'ca ȩttö̧ icuähuä'catä
jiņä̧'ca. 34Ucumä to̧pä̧rö̧ kiņö̧jä̧
iņä̧yu ttu̧mö̧nä̧'iņä̧ 'ta'tapö icu
adicuocoyu a̧'cua̧ ko̧mȩnä̧tä̧
adicui'ome jubö. Jahuäyumä
tätähuä'ca ö̧jä̧piy̧ä̧ cuoräuttu'inä,
redä'cattö'inä jo̧mȩ dö'ö icua'a
topinöjä. Dö'ö icuomenämä
ppere'cua päi'önätä dörächipina'a.
35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca juiyönä
yoräteunätä dörächipina'a.
Cuoräu'inä, redä'ca'inä,
bronce'inä, pärätä'inä, oro'inä
o'co'cua işa̧ppȩ du'huonä isoppa
döomenä coächa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
päi'ina'a. Isoppa döomenä
coächinö, o'ca'a'inä pi'̧ö̧ juiyönä
yoräteunätä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ iņä̧yu
tätähuä'canä dö'ö icuäjäyumä
möä'ca rö̧ä̧'catä päi'inäyu, pij̧ä̧
jä̧ttä̧yä̧jä̧ suhuädi'önätä jä'ca.

Nabucodonosor u̧'cuo̧ti̧cuiņö̧
rä'epö icu Daniel jiähuinö huȩnȩ
36 Cu̧'cuo̧ti̧cuiņö̧ jiņö̧mä̧ ja̧u̧tä̧

ja̧'a̧tó. Jitämä hueähuä ru̧hua̧ ucu
cuä'ca jo̧mȩttö̧ däje 'cuäopä̧cuȩ
ij̧ȩcuä̧ ja̧ pä'ö'inä rä'epö icu
jitähuäcujä. 37Hueähuä ru̧hua̧,
korotö hueähuä ruhuotöttö'inä
ttu̧huä̧mȩnä̧ hueähuä ru̧hua̧jä̧
ucumä. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios mo̧ro̧jä̧nä̧
kö̧tä̧, ruhuonä hue'ö cu̧jiy̧a̧rö̧
pä'ö hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧jä̧. Päcuu
ta̧'a̧nö̧ jȩttö̧nä̧ huecuhua pä'ö'inä,
korotörö cujuruhua pä'ö'inä,
úcuounä cu̧ja̧ pä'ö'inä hue'ö
u̧ju̧niņä̧cu̧jä̧. 38 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttö̧ja̧'iņä̧, de'a isotö juruhuätö'inä,
ju'tojunä co̧'ä̧rä̧tö̧'iņä̧ o'ca juiyönä
ttö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ttö̧ ucutä cuiäre
päi'önätä, ucumä jahuätörö

hue'ä̧rö̧ cu̧jiy̧a̧rö̧ pä'ötä hue'ö
u̧ju̧niņä̧cu̧jä̧ Ja̧u̧mä̧. Juhuä'ca
tätähuä'ca u, oro jo̧mȩ jö̧nä̧
hua̧mä̧ ucutä ja̧'a̧. 39 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucu hue'ö cu̧ju̧ o'ca'amä
pabonänötä jö̧nä̧ ruhuonä hue'ö
kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ päi'äcua'a. Ja̧u̧nu̧
o'ca'a huäbodäcuänä päi'önä
ruhuonä hue'ö kä̧cuä̧huä̧mä̧,
bronce jö̧nä̧ hueähuä'inä
päi'äcua'a. Pij̧ä̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧tä̧
hue'ö kä̧cuä̧huä̧cuȩ ja̧u̧mä̧.
40 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a pa̧ja̧cuä̧nö̧ päi'önä
ruhuonä hue'ö kä̧cuä̧huä̧mä̧,
cuoräu 'quiya'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
ttujurucu 'quiyönä ruhuonä
hue'ö kä̧cuä̧huä̧ päi'äcua'a,
koro juäi cuoräucu dö'ähuächö
ppere'cua päi'önä dörächipönä
päi'a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧. Cuoräumä o'ca
juiyönä dörächipönä cuähuächa'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧u̧ ruhuonä hue'ö
kä̧cuä̧huä̧mä̧, koro hue'ö kä̧cuä̧huä̧
pädä'chäji o'ca juiyönä hue'ö
ttö̧jö̧cu̧tä̧ pperecuächönä
jȩpö̧ icuäcua'a. 41Ö̧jä̧piy̧ä̧'iņä̧
ödo'chiyä'inä tocu'huinömä,
ju'tomä cuoräutä, ju'tomä redähua
adicuä işa̧ öäre'ca redä'catä
jö̧nä̧ tocu'huinö ta̧'a̧nö̧ 'cä̧'chö̧
ku̧nä̧hui'̧ä̧cua̧'a̧ ja̧u̧ ruhuonä hue'ö
kä̧cuä̧huä̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
cuoräu 'quiya'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ 'quiyönä
kä̧cua̧'a̧, cuoräucu redä'ca ȩttö̧
icuähuä'cacu huihuacunä ka̧'a̧
tocu'huinö ta̧'a̧nö̧. 42 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ö̧jä̧piy̧ä̧ttö̧ ödo'chiyämä ju'tomä
cuoräu, ju'tomä redä'ca, ja̧u̧ jö̧
ta̧'a̧nö̧ ruhuonä hue'ö kä̧cuä̧huä̧mä̧
ju'tomä 'quiyö juäi jö̧nä̧ ka̧'a̧nä̧
ju'tomä 'cuäö juäitä jö̧nä̧
kä̧cua̧'a̧. 43 Cuoräucu redä'ca
ȩttö̧ icuähuä'cacu huihuacunä ka̧'a̧
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tocu'huinö ta̧'a̧nö̧, ttö̧ja̧cu̧ 'cä̧u̧nä̧
ttö̧jä̧cuo̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧mä̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ bä'i'ömä ttö̧jö̧
juiyäcuotö, cuoräucu redä'cacu
bäi'oca'a jö̧ ta̧'a̧nö̧.

Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo pij̧ä̧nä̧
ruhuonä hue'ö ö̧jä̧cuȩ huȩnȩ
44 Ja̧'hua̧nö̧ hueähuä ruhuotö

huettö pänämä, Tö̧ä̧nä̧hua̧
mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧mä̧ ruhuonä
hue'ö kä̧cuä̧huä̧, yorö'iso
jȩpö̧'iņä̧ icuähuocö korotä
u̧huä̧bȩ'ä̧cua̧. Ja̧u̧ ruhuonä hue'ö
kä̧cuä̧huä̧mä̧ korotö ttö̧ja̧rö̧mä̧
hueähuocö jä̧cuȩ. Jiy̧ȩ o'ca juiyönä
ruhuonä hue'ö kä̧cuä̧huä̧ jä̧jim̧ä̧
'toruhuipönätä jȩpö̧ icu be'epäjipö
içuä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ icuipömä
chutä ruhuonä hue'ö ö̧jä̧cuȩmä̧
cäädome'inä juiyönä 'cuäopönätä

hue'ö ö̧jä̧cua̧. 45 Iņä̧yu ttu̧mö̧nä̧'iņä̧
'ta'tapö icu adicuocoyu a̧'cua̧
ko̧mȩnä̧tä̧ möä'cattö adicui'a'a
tocu'huinäyumä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
cuoräu'inä, bronce'inä, redä'ca'inä,

pärätä'inä, oro'inä ppere'cua
päi'önätä 'toruhuipönä dö'ö
icua'a tocu'huinö ta̧'a̧nö̧,
Tö̧ä̧nä̧hua̧ juȩ'ip̧a̧ Diosmä yodoji
pä̧tȩcuä̧chä̧cuȩ ucu hueähuä
ru̧hua̧ cu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ jȩpiņö̧.
Cu̧'cuo̧ti̧cuiņö̧mä̧ iso jähuätä jiņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rä'epö icu jidähuäjimä
iso jö̧nä̧ jueötä ja̧'a̧― pä'inö
Danielmä.

Nabucodonosor Danielrö̧tä̧
ucuotö jȩiņö̧ huȩnȩ

46 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧ hueähuä
ru̧hua̧ Nabucodonosormä Daniel
ä'ca jo̧mȩ i'ä rȩjȩ beecuächönä
mo̧'ä̧miņö̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a koro
juäi iyähuä'inä, a̧dö̧nä̧ a̧mȩu̧
juäi'inä Danielrö ttiyönä hue'inö.
47 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hueähuä ru̧hua̧mä̧
Danielcu ucuocu pä'inö:
―Ucu Cu̧huä̧nä̧hua̧ Diosmä,
ttö̧ä̧nä̧hua̧tö̧ttö̧'iņä̧ abonänö iso
jö̧nä̧tä̧ Juȩ'ip̧a̧ Dios ja̧'a̧, hueähuä
ruhuotö'inä ttu̧huä̧mȩnä̧ Hua̧,
yä̧huä̧iņä̧ jähuä'inä huäjuätö
icuähuä Işa̧. Ja̧'hua̧nö̧ pädömä,
huäjuätö icu jicuhuähuäjiyäcu
pädäcujä― pä'inö. 48 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
hueähuä ru̧hua̧mä̧ Danielrömä
úcuo ru̧hua̧ päi'önä jȩpiņö̧.
Rö̧ȩnä̧ a̧'cua̧cu̧nä̧ adihuä juäi'inä
mippoönä iyinäcu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Babilonia rȩjȩ jä̧ttä̧yä̧jä̧tä̧
gobernador jö̧nä̧ hue'ö ö̧jiy̧a̧rö̧
pä'ö'inä, Babilonia rȩjȩttö̧ o'ca
toi'önä huo̧juä̧huä̧ ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧
juȩ'ip̧a̧tä̧ ö̧jö̧nä̧ hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧.
49 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Danielmä hueähuä
ru̧hua̧rö̧ jä'epinö, Babilonia
rȩjȩttö̧ pȩ'ä̧dä̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧ pätti'önä hue'ö u̧ju̧niy̧a̧rö̧
pä'ö, Sadracrö'inä Mesacrö'inä,
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Abed‐negorö'inä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
chutä Danielmä hueähuä ru̧hua̧

aditä'ijo̧ca̧ juȩip̧o̧ca̧nä̧tä̧ aditinö.
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OSEAS
Ppädäcuähuä işa̧mä̧
Egipto rȩjȩnä̧ ö̧jä̧cua̧

11 1 Israelrömä a̧'u̧cuä̧i ̧
repe'inösä.

Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Egipto rȩjȩttö̧
rä'opö icha pä'ö
chiţti̧rö̧ huopinösä.
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JONÁS
Jonás Dios ä'ca

jo̧mȩttö̧ tö'ipächinö

1 1 Tu̧ru̧hua̧ Diosmä iḩuȩnȩ
ucuocuinödo Jonásrö, Amitai

iţti̧rö̧. Pä'inödo:
2―Täi Nínive ötahuiyära̧'a̧,

ötahuiyä rö̧ȩnä̧ jo̧mȩ. Juhua'a
ka̧cuä̧tö̧ suronä jȩtta̧'a̧ topösä
ttömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ji'ähuäjitö.

3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jonás ä̧rä̧mi'̧ö̧
tö'ipächinödo Tu̧ru̧hua̧ Dios
ä'ca jo̧mȩttö̧ Tarsis ötahuiyära̧'a̧
'chä̧nö̧. Ja̧u̧ 'chiņö̧do Jope
ötahuiyära̧'a̧. Juhuorö po̧cuip̧iņö̧do
huoi'ca rö̧ä̧'ca Tarsisra'a 'chä̧'ca.
Jahuä'canä 'chä̧tö̧cu̧ i'̧cha̧ pä'ö
pä̧mä̧dö̧ mitinödo. Ja̧u̧mä̧
Tu̧ru̧hua̧ Dios ä'ca jo̧mȩttö̧ oto
töipächa pä'inödo. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Tu̧ru̧hua̧ Diosmä hue'inödo rö̧ȩnä̧
kä̧rö̧'coppa pä̧içu̧nä̧ mȩyȩhui'̧a̧
pä'ö aje rö̧oto tti̧'cho̧mȩ kä'cottö.
Kä̧rö̧'coppa rö̧ȩnä̧ kä̧rö̧'co̧hua̧'a̧ttö̧
huoi'ca pparächi'ö'anö jiņa̧'a̧do.
5Huoi'ca jacuä adicuä ttö̧ja̧
ye'inätödo. Jahuätömä ttö̧ä̧nä̧hua̧
pö̧nä̧ ya̧u̧cu̧nä̧ huopinätödo.
Jacuä'ca jacuä pȩjö̧mä̧ dochäu
icuinätödo aje jacuoto huoi'ca
joje'ächi'a pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Jonásmä dea'anä isä̧jä̧nä̧ ä̧'ä̧rö̧
pinödo. 6 Jahuä'ca huoi'ca u̧ru̧hua̧
'chä̧hui'̧ö̧ pä'inödo Jonásrö:
―¿Dä̧bö̧ ä̧'ä̧rö̧ cu̧'ä̧? Ä̧rä̧mi'̧ö̧

ucuocui cu̧huä̧nä̧hua̧rö̧, ¿Ja̧u̧mä̧
ujuturu re rö̧jö̧nä̧ amöcuädocö
toteö juiya pä'ö?

7 Yotöcunä ucuocuinätödo
tta̧hua̧ru̧hua̧cu̧. Pä'inätödo:

―Ichätucui. Ka̧cuä̧mö̧
totäcuähuätucua pä'ö dittö
suronä ja̧ja̧ pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ jä̧jim̧ä̧ Jonásttö ja̧'a̧

jiņa̧'a̧do. 8 Jahuätö pä'inätödo
ja̧u̧ru̧:
―Ji'ähuitö. ¿Tta̧'a̧nö̧ jȩcu̧'ä̧ ja̧'a̧

ja̧'hua̧nö̧mä̧ suronä ja̧'a̧cuä̧ttö̧?
¿Däje juäi cuaditä'ijättö? ¿Tottö
cuichäjättö? ¿To jä̧ttö̧ ucu
cuiŗȩjȩmä̧? ¿Titö ju'otö işa̧ jä̧ttö̧
ucumä?

9 Ja'huanö jättepäcu ädätinödo:
―Ttömä, kada'cattömä hebreo

ttö̧ja̧ işa̧sä̧. Ttömä ucuotösä
Tu̧ru̧hua̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö,
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ kö̧rö̧, aje rö̧oto'inä,
de'a'inä aditinörö.

10 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä, jahuätö
u̧mä̧tö̧ juiyo ye'inätödo pärocua'a
päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
pä'inätödo ja̧u̧ru̧:
―¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö jȩcu̧'ä̧jä̧ttö̧

ja̧'hua̧nö̧mä̧?
Jahuätö u̧mä̧tö̧ huo̧juiņä̧tö̧do

Dios ä'ca jo̧mȩttö̧ töipächäja'amä
täcö jiähuäja̧'a̧ttö̧. 11 Pä'inätödo:
―¿Tta̧'a̧nö̧ jȩtä̧cu̧ttö̧ ucurumä

kä̧rö̧'coppa huirochi'iyatö pä'ömä?
Ja̧u̧nu̧mä̧ kä̧rö̧'coppa jiņä̧ isocu

kä̧rö̧'co̧huiņa̧'a̧do.
12 Ja'huanö ja̧'a̧ ädätinä̧u̧do.

Pä'inödo:
―'Chu'huädö do'opö

icuätucuittö aje rö̧otonä
kä̧rö̧'coppa huirochi'iyätucuacu
pä'ömä. Täcö huo̧jua̧sä̧. Iso päi'önä
ttötä suronä jȩchä̧ja̧'a̧ttö̧ 'cuäopa'a
ucuturu piy̧ȩmä̧.
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13 Ja'huanö päa'anä jahuätö
u̧mä̧tö̧ jua'ähuinätödo jäyoto
pätti'a pä'ö. Ja'huanö ja̧'a̧
juruhuächi'ö juattähua'anä
hueyecuinätödo kä̧rö̧'coppa
jiņä̧ isocu pä̧içu̧nä̧ kä̧rö̧'co̧hua̧'a̧ttö̧
jahuätörö. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧
Diosrö ucuocu pä'inätödo.
―Jitämä ucuru jä'epätöjä

Tu̧ru̧hua̧ Dios, piderö suronä
jȩtö̧ micuä timitäu juiyäcua'anö.
Ujuturu ro̧cu̧huȩpä̧' piderö
cuä'ö ticu micuä päi'önämä.
Ucumä ucurutä pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧
hue'äjijä― pä'inätödo.

15 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Jonásrö 'chu'huädö
do'opö icuinätödo aje rö̧otonä.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩtto̧mȩnä̧, aje rö̧oto
huirochi'ina'ado. 16 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ jahuätö u̧mä̧tö̧ rö̧ȩnä̧
ye'inätödo Tu̧ru̧hua̧ Diosrö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ku icu iyähuä
jȩpiņä̧tö̧do Tu̧ru̧hua̧ Diosrö
ttiya pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jȩttä̧cuȩ
huȩnȩ ji'äu ku̧niņä̧tö̧do Tu̧ru̧hua̧
Dioscu.

17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
hue'inödo po̧i ̧ işa̧ böorö, Jonásrö
rahuädi'a pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jonás
ja̧u̧ po̧i ̧ işa̧ öacuä jacuä ȩquiņö̧do
huäbodäcuä mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧.

Jonás ucuocuinödo Diosrö

2 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jonás
ucuocuinödo U̧ru̧hua̧ Ö̧ä̧nä̧hua̧

Diosrö po̧i ̧ işa̧ öacuä jacuättö.
2 Pä'inödo:

Ttörö suronä
'cuäopomettö
huopäjisä ucuru,

Chu̧ru̧hua̧ Diosrö.
Ja'huanö ja̧'a̧, ä̧ju̧cuä̧jij̧ä̧

ttö

huochömä.
'Corupädi'ö'anö päi'äcu

huopäjisä.
Huochömä ä̧ju̧cuä̧jij̧ä̧

ucumä.
3 Ttörö do'opö icuäjijä
täcuome
aje rö̧oto kä'coto päte'ö.
Aje rö̧ȩnä̧ do'ö icuome

päte'ö
ma̧'ä̧chä̧jişä̧.
Chuhuämenä'inä rö̧ȩnä̧

ppahuome
päte'ö ma̧'ä̧chä̧jişä̧.

4 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧cu̧ pä'äjisä:
Ya'opö cuicuäcusä cuä'ca

jo̧mȩttö̧.
Ja'huanö ja̧'a̧nä̧'iņä̧

amöcuädäjisä:
―Jiņä̧ pä'äji ta'anö

to̧chä̧cua̧sä̧
cuojusode adihuodemä.

5Ajiyamä cha̧'cua̧ri'̧iy̧ö̧'a̧nö̧
rö̧nä̧rä̧jä̧cu̧sä̧.
Aje rö̧oto täcuoto jacuä
rö̧nä̧rä̧jä̧cu̧sä̧ chamiyu
jöböhuächi'önä.
Aje isä'cua chunä
juäocuächäjäcusä.

6Möä'quiyu kadä'cara̧'a̧
päi'önä
ma̧'ä̧chä̧jişä̧.
Pij̧ä̧ rȩjȩ a̧ttä̧chi'̧ä̧cuȩ

ttörö
'cuäopönätä― pä'ö

amöcuädäjisä.
Ja'huanö ja̧'a̧nä̧ ucutä

Chu̧ru̧hua̧
Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
'corupädi'ö'anö jo̧mȩttö̧
cäcuhuepäjäcusä.

7 Täcö cha̧'cua̧rö̧
'corujuoächa'ö'anö

Jon
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päi'a'anä'inä
amöcuädäjisä Chu̧ru̧hua̧

Diosrö.
Chucuocuomenä

ä̧ju̧cuä̧jij̧ä̧
adihuode

cuojusodettömä.
8Amonä ttö̧ä̧nä̧huo̧tö̧
tta̧'u̧cuä̧
ucuotätömä
ucuru jaropi'ätö.

9 Ja'huanö ja̧'a̧nä̧ ucuru
eseunu
ucuocu
ku icu iyähuä jȩchä̧cua̧sä̧.
O'ca juiyönä pädäjimä

jȩchä̧cua̧sä̧.
Tu̧ru̧hua̧ Diostä

chu̧ä̧cua̧tä̧
pij̧ä̧ ttö̧ja̧rö̧ ttö̧jip̧ö̧nä̧

ppä'ädömä.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios

hue'inödo po̧i ̧ işa̧rö̧ jäyoto rȩba̧nä̧
ko'äu ö́ta pä'ö Jonásrö.

Jonás ji'ähuinödo Nínive ttö̧ja̧rö̧

3 1 Ja̧u̧nu̧ o'comenä Tu̧ru̧hua̧
Diosmä pä'äji ta'anö Jonásrö

ucuocuinödo:
2―Täi― pä'inödo Nínive

ötahuiyära̧'a̧, ötahuiyä rö̧ȩnä̧
jo̧mȩ. Juhua'attö jicuhuähuaja ttö
chiḩuȩnȩ huedä̧cuȩmä̧.

3 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ 'chiņö̧do Jonásmä
Nínive ötahuiyära̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
hueäji ta̧'a̧nö̧. Nínive ötahuiyämä
rö̧ȩnä̧ jiņo̧mȩdo. Níneve ötahuiyä
öotomä huäbodäcuä mo̧ro̧
'cha̧cuä̧huo̧mȩ jiņa̧'a̧do. 4 Jonás
Nínive ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩu̧
ya'ute mo̧ro̧ 'chä̧cuä̧huo̧mȩ jubö
cue'ächinödo ötahuiyänä. Juhuorö
ji'ähuinödo:

―¡Piy̧ȩ Nínive ötahuiyämä, ttö̧ja̧
ta̧ju̧ mo̧ro̧ o'come toei'ä̧cuȩ!

5 Ja'huanö jiähuä̧u̧ Nínive
ötahuiyä ttö̧ja̧mä̧ esetinätödo
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö. Ja̧u̧ huȩnȩ
ä̧ju̧cu̧ ttu̧cuȩ a̧do̧chä̧cuä̧huä̧
jȩta̧ja̧ pä'ähuinätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca toi'önä ruhuotö'inä usurä
isotö'inä im̧içu̧nä̧ jö̧ idicu o̧ta̧
'ca̧tä̧huiņä̧tö̧do, “Ujutumä suronä
jȩpä̧tö̧jä̧” pä'ö ij̧ȩcuä̧ päi'önä
jȩtta̧ pä'ö. 6Ötahuiyä ru̧hua̧ ja̧u̧
huȩnȩ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ iḑȩä̧cä̧ttö̧
ä̧rä̧mi'̧ö̧, ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ pärocuä̧ta̧
idicuä̧ta̧ ȩmo̧po̧'ö̧ 'ca̧tä̧huiņö̧do
“ttö'inä suronä jȩpö̧sä̧” pä'ö ij̧ȩcuä̧
päi'önä jȩa̧ pä'ö. Ja̧u̧nu̧ o'comenä
pä̧mä̧diņö̧do ocurä işa̧ppȩ huä̧mȩ.
7Nínive ötahuiyä ru̧hua̧cu̧, chucu
aditätö'inä tti̧huȩnȩ hue'inätödo
ötahuiyä ttö̧ja̧rö̧. Pä'inätödo:
―Ttö̧ja̧'iņä̧, pä̧cä̧yö̧'iņä̧, äji

cuäcuähuotö'inä, ttujuabiyä
ku̧nä̧rä̧tö̧'iņä̧, yorö'iso
cucuätucuoca'a ka̧cuä̧tu̧cui ̧ pä'ö.
Ttu̧cuȩ ttucu juiya pä'ö'inä, ajiya
ttau juiya pä'ö'inä hue'inätödo.
8O'ca toi'önä ttö̧ja̧'iņä̧, isotö'inä
idicu o̧ta̧ 'ca̧tä̧u̧ pä̧içu̧nä̧
cucuocuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosrö. O'ca toi'önä pärocuätä
pärou cuicuätucu'anö ja̧'a̧ suronä
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧―pä'inätödo. 9―¿Di
jä̧ttö̧ huo̧jua̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
jȩä̧cuȩmä̧? Ja̧'hua̧nö̧ jȩto̧mȩnä̧mä̧,
¿Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä pärocuätä
amöcuädö'a̧nö̧ ja̧'a̧cö̧ ujuturu
ö̧ra̧huä̧rö̧ juiyatö pä'ö? Iso
päi'önä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ja̧'hua̧nö̧
amöcuädöttötä toei'ocotöjä
ujutumä― pä'inätödo.

10 Ja'huanö suronä jȩttö̧
jarotti'a'a toomenä Tö̧ä̧nä̧hua̧
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Diosmä pärocuätä amöcuädinödo
jahuätörö. Jahuätörö be'epäjipö
icua päjimä pärocuätä
amöcuädinödo. Be'epäjipö
icuocö pinödo jahuätörömä.

Jonásmä ra̧huä̧riņö̧do Diosrö

4 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jonásmä
yorö'iso kö'cocö pinödo

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pärocuä
amöcuädäjimä, ra̧huä̧rip̧iņö̧do.
2 Jonásmä Tu̧ru̧hua̧ Diosrö
ucuocuinödo. Pä'inödo:
―¿Chu̧ru̧hua̧, Chiŗȩjȩnä̧

chö̧jä̧im̧ä̧ pa'anö jȩcu̧'ä̧cuȩmä̧
pä'ocö pinösä tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
tödipächa pä'ö rä'opächinösä
Tarsis ötahuiyära̧'a̧ chi'̧cha̧ pä'ö.
Ttö huo̧juiņö̧sä̧ Chö̧ä̧nä̧hua̧
Dios, ucumä ttö̧ja̧rö̧ micuä
juiyönä ppä'ädöjä pä'ö. Ucumä
o'ca päi'önämä ra̧huä̧rip̧o̧cö̧jä̧.
Re rö̧jö̧nä̧ topöjä. Pij̧ä̧ ttö̧ja̧rö̧
rö̧ȩnä̧ repe'öjä. Ro̧ȩcuä̧ jaropi'ö
pärocuätä amöcuädöjä ucumä,
pä'ö huo̧juiņö̧sä̧. 3 Ja'huanö ja̧'a̧ttö̧
jitä Chu̧ru̧hua̧ Dios, cuä'ö icuittö.
Pij̧ä̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧ abonänö
adihuäcusä hua'aretä― pä'inödo
Jonásmä.

Dios ucuocuinödo Jonásrö
4 Ja'huanö ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios

pä'inödo Jonásrö:
―Ja̧'hua̧nö̧ rö̧ȩnä̧

cu̧ra̧huä̧ro̧mȩnä̧mä̧ ¿adihua'a
tä̧ji?̧

5 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jonás
rä'opächinödo ötahuiyättö.
Kä̧hua̧ räopa'acu pä̧mä̧diņö̧do
ötahuiyättö rä'opächömä. Ju̧huȩnȩ
Ä̧'ä̧huä̧bä̧ jue'epo'ö pä̧mä̧diņö̧do
ja̧huä̧bä̧ dea'a tti jo̧mȩ. Ja'huanö

pä̧mä̧dö̧ to̧pä̧riņö̧do tta̧'a̧nö̧
'cuäopaja pä'ö ötahuiyä. 6 Ja'huanö
ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios hue'inödo
Jonás ö̧'o̧mȩ huäme bahua
pä'ö a̧jä̧ta̧ tti ja̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
ppä'ädinödo Tu̧ru̧hua̧ Diosmä
Jonás a̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧ ö̧'o̧mȩttö̧ ö̧jip̧a̧
pä'ö. Jonás juiyo esehuinödo
ja̧huä̧ta̧ a̧jä̧ta̧mä̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
mo̧ro̧ juomenä, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
hue'inödo ju̧huiţö̧rö̧ ttucui'a pä'ö
a̧jä̧ta̧. Ja̧'hua̧nö̧ ttucui'omenä,
jo'i'ö hua'ö icuina'ado a̧jä̧ta̧mä̧.
8 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä Kä̧hua̧
räo'omenä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
hue'inödo kä̧rö̧'coppa du'huoppa
Kä̧hua̧ räopa'acuttu. Kä̧hua̧
rö̧ȩnä̧ du'hui'omenä, Jonás
juiyupächinödo. Ja'huanö
juiyupächi'ö 'corupäi'a pä'ötä
jä'ȩpä̧riņö̧do. pä'inödo:
―Pij̧ä̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧

abonänö adihuäcusä hua'aretä.
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ pä'inödo

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Jonásrö:
―A̧jä̧ta̧ hua'ö icuäja'amä, rö̧ȩnä̧

cu̧ra̧huä̧ra̧'a̧mä̧ ¿adihua'a tä̧ji?̧
Jonás ädätinödo:
―A̧, adihua'a chö̧ra̧huä̧rö̧mä̧.

Juiyo chö̧ra̧huä̧ra̧'a̧ttö̧ huäinä
'corujuo'ächösä.

10 Ja'huanö päomenä Tu̧ru̧hua̧
Dios pä'inödo Jonásrö:
―Ucu re rö̧jö̧nä̧ topäjijä a̧jä̧ta̧mä̧

ucu cuaditähuänämä bahuocota̧
jäjä̧ta̧. Ja̧huä̧ta̧ a̧jä̧ta̧ ya'ute yodo
bahui'ina'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro
yodo hua'ö icuinä̧ta̧. 11 ¿Ttö'inä
cha̧cua̧ tta̧dȩcu̧ juiyö'anö ja̧'a̧
tä̧ji,̧ Nínive ttö̧ja̧rö̧? Recuätö
ttö̧ja̧ ka̧cuä̧tö̧ Nínive ötahuiyänä.
Ciento veinte mil ttö̧ja̧ jo̧mȩttö̧'iņä̧
abonänö ka̧cuä̧tö̧ ja̧u̧ ötahuiyänä.

Jon
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Jahuätömä jerupö jȩpö̧ ka̧cuä̧tö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isotö recuätö äji
cuäcuähuotö'inä ka̧cuä̧tö̧ ja̧u̧

ötahuiyänä― pä'inödo Tu̧ru̧hua̧
Diosmä.

Jon



MIQUEAS
Ppädäcuähuä işa̧mä̧ Belén
ötahuiyättö u̧huä̧pä̧chä̧cua̧

5 2 Belén Efrata ötahuiyämä,
iso päi'önä Judá ttö̧ja̧

ttidepiyuttumä,
koromettö'inä,

koromettö'inä,

abonänö ji'̧quiçha̧ jo̧mȩ
Belén ötahuiyämä.
Ja'huanö ja̧'a̧nä̧

juhua'attö içhä̧cua̧ ya̧tȩ,
Israel ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧

päi'önä ö̧ja̧ pä'ö.
Ja̧u̧mä̧ täbocö'inä

'cuäopönä kiņö̧.
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ZACARÍAS
Ppädäcuähuä işa̧rö̧mä̧ treintanö
pärätä o̧bi ̧ jo̧mȩnä̧ micuänä

iyö içuä̧cuȩ huȩnȩ

11 12 Jahuätörö pä'inösä: “Adiu
cuamöcuädätucuttumä,

ucuturu pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧,
chaditähuä micuä iyätucuittö”.
Ja'huanö ja̧'a̧nä̧ pä̧huä̧ juiyöttömä,
cuiyätucuättö. Ja'huanö ja̧'a̧ttö̧
jahuätö micuä pa̧ja̧tä̧jä̧tö̧'cotö,

treintanö pärätä o̧bi ̧ttimitinäcusä.
13 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Tu̧ru̧hua̧ Dios

ttörö pä'inö: “Ja̧u̧ micuämä, icui,
redä'ca adicuä işa̧rö̧ öäre päi'önä.
¿Ja̧u̧ micuämä rö̧ȩnä̧ micuähua'a
tä̧ji?̧ ttörö pa̧ja̧tö̧ ttimita pä'ömä”.
Ja'huanö ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧ treintanö
pärätä o̧bi ̧ ȩpö̧, Tu̧ru̧hua̧ Dios
ojusodenä icuinösä, redä'ca adicuä
işa̧ ȩma̧ pä'ö.
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Piy̧ȩ Jesucristo ö̧jiņö̧ huȩnȩmä̧ huȩyu̧ti̧nö̧do Mateo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

MATEO
Huȩyu̧ti̧nö̧: Mateo Aditinö a̧'ȩ: 50D.C.
Mateomä, koro im̧im̧ä̧ ―Leví― pä'ö micuinödo. Lucas 5:27'inä, Mateo

9:9'inä topi. Ja̧u̧'iņä̧ jiņa̧'a̧do ka̧ra̧ Jesucristo hueipiņä̧u̧ isotö işa̧mä̧.
Marcos 3:18'inä, Lucas 6:15'inä topi. Mateomä judíos ttö̧ja̧ işa̧ pinödo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Romanos ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧rö̧ ―impuestos―ttimitö pärätä
ȩmä̧huä̧ işa̧ pinödo. Ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ jiy̧ä̧u̧ ahuaruhuä judíos
ttö̧ja̧ ttöjö'cococu pinödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧ ȩmiņä̧cu̧, chutä
hueipinä̧u̧ isotö işa̧ ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ ahuaruhuä judíos
ttö̧ja̧rö̧ ja'ate'ö huȩyu̧tu̧ hue'inö piy̧ȩ huȩnȩmä̧.

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

Jesucristo ö̧tä̧mö̧miņä̧ tti̧mi ̧
huȩyu̧tu̧ rötähuä huȩnȩ

1 1 Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Jesucristo
ö̧tä̧mö̧miņä̧ tti̧mi ̧ huȩyu̧tu̧

rötähuä ja̧'a̧tó, David'inä,
Abraham'inä isotö işa̧ ö̧tä̧mö̧miņä̧
tti̧mi:̧ 2Abraham iţti̧mä̧ Isaac.
Isaac iţti̧mä̧ Jacob. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Jacob iţti̧mä̧ Judá, ja̧u̧tä̧ u̧bö̧o̧tö̧'iņä̧
ö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧. 3 Judá Tamarttö
iţti̧mö̧ u̧mä̧tö̧mä̧ Fares'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Zara'inä. Fares iţti̧mä̧
Esrom. Esrom iţti̧mä̧ Aram. 4Aram
iţti̧mä̧ Aminadab. Aminadab iţti̧mä̧
Naasón. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Naasón iţti̧mä̧
Salmón. 5 Salmón Rahabttö iţti̧mä̧
Booz. Booz Rutttö iţti̧mä̧ Obed.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Obed iţti̧mä̧ Isaí. 6 Isaí
iţti̧mä̧ ru̧hua̧ David. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ja̧u̧ ru̧hua̧ David Urías irecuattö
iţti̧mä̧ Salomón. 7 Salomón iţti̧mä̧
Roboam. Roboam iţti̧mä̧ Abías.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Abías iţti̧mä̧ Asa.
8Asa iţti̧mä̧ Josafat. Josafat
iţti̧mä̧ Joram. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Joram

iţti̧mä̧ Uzías. 9Uzías iţti̧mä̧ Jotam.
Jotam iţti̧mä̧ Acaz. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Acaz iţti̧mä̧ Ezequías. 10 Ezequías
iţti̧mä̧ Manasés. Manasés iţti̧mä̧
Amón. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Amón iţti̧mä̧
Josías. 11 Josías iţti̧mä̧ Jeconías,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ ö̧jä̧hua̧tö̧cu̧tä̧, Israel
ttö̧ja̧rö̧ Babiloniara̧'a̧ ttȩmip̧iņö̧
pä̧nä̧ iţti̧mö̧.

12 Israel ttö̧ja̧rö̧ Babiloniara̧'a̧
ttȩmip̧iņö̧ o'ca'a Jeconías iţti̧mä̧
Salatiel. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Salatiel
iţti̧mä̧ Zorobabel. 13 Zorobabel
iţti̧mä̧ Abiud. Abiud iţti̧mä̧
Eliaquim. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Eliaquim
iţti̧mä̧ Azor. 14Azor iţti̧mä̧ Sadoc.
Sadoc iţti̧mä̧ Aquim. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Aquim iţti̧mä̧ Eliud. 15 Eliud
iţti̧mä̧ Eleazar. Eleazar iţti̧mä̧
Matán. Matán iţti̧mä̧ Jacob.
16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jacob iţti̧mä̧ José,
María kirecuo. Jahuäju Maríattö
uhuäpächinö Jesúsmä ―Cristo―
jö̧nä̧ pättäcumä. 17 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Abrahamttö kä̧mä̧dö̧ David
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jubömä o'ca toi'önämä catorcenö
huotö tti̧tti̧mö̧'cotö jiņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Davidttö kä̧mä̧dö̧ Israel
ttö̧ja̧rö̧ Babiloniara̧'a̧ ttȩmip̧iņö̧
pä̧nä̧ jubömä catorcenö huotö
tti̧tti̧mö̧'cotö jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Israel ttö̧ja̧rö̧ Babiloniara̧'a̧
ttȩmip̧iņö̧ pä̧nä̧ttö̧ kä̧mä̧dö̧
Cristo jubömä catorcenö huotö
tti̧tti̧mö̧'cotö jiņa̧'a̧.

Jesús uhuäpächinö huȩnȩ
18 Jesucristo uhuäpächinö

huȩnȩmä̧ pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧tó: Ja̧ju̧
Maríamä Josérö kö̧ja̧ pä'ö
pätetö ku̧nä̧hua̧ju̧tä̧ kö̧jo̧mȩnä̧,
ppäjächi'äcua'a ä'canämä,
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧tä̧ möchaju
päji'ina'a ttu̧huo̧juä̧chi'̧iņä̧cua̧.
19 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Josémä, recuätö
ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ dä'ä ttuhuepaju
pä'ömä pä'ocö pinö adihuä işa̧
ja̧'a̧ttö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ yä̧huä̧iņä̧tä̧
icuipaju pä'ö amöcuädinö.
20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧
amöcuäda'anä ya̧tȩ Tu̧ru̧hua̧
huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ 'cuo̧ti̧nä̧
ij̧ȩcuä̧chö̧ päinä̧cu̧: ―José, David
isotö işa̧, ucuru pätetö ku̧nä̧hua̧ju̧
Maríarö cuirecua päi'önä
cuȩma̧ pä'ömä yecuecuä'chä'.
Jahuäjunä pöttächipinömä
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧tä̧ jiņö̧tó.
21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ kiţti̧ ya̧tȩrö̧
kuhuäbecuäcuaju. Ja̧u̧ im̧im̧ä̧
JESÚS jö̧nä̧ o̧cu̧huä̧cua̧jä̧,
ahuaruhuärömä suronätä
jȩttä̧'chö̧ttö̧ ttö̧jip̧ö̧nä̧ ppä̧dä̧cua̧
ja̧'a̧ttö̧― jö̧nä̧ päinä̧cu̧. 22 Piy̧ȩ
o'ca juiyönä 'cuäopina'a Tu̧ru̧hua̧
chutä iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧nä̧

päinö'a̧nö̧ pätecuächa pä'ö.
Pa̧'a̧nö̧ päinome: 23―Yajute
u̧mä̧tö̧ jähuättömä 'cu̧'huä̧pa̧ju̧
ja̧'a̧nä̧ pöttächipäcua möchaju
päji'äcuaju. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ kiţti̧ ya̧tȩrö̧
kuhuäbecuäcuaju. Ja̧u̧ im̧im̧ä̧
“Emanuel” jö̧nä̧ o̧cu̧huä̧cua̧jä̧.
Emanuel pä'ömä rä'epö icu
jiäcuähuänämä “Tö̧ä̧nä̧hua̧mä̧
ujutucutä kö̧” pä'ö pähuä―.a
24 Josémä ä'ä̧ro̧mȩttö̧ porächi'ö,
Tu̧ru̧hua̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧
hueäji ta̧'a̧nö̧ churutä pätetö
ku̧nä̧hua̧ju̧ru̧ ȩmiņö̧ irecua päi'önä.
25 Ja̧'hua̧nö̧ ȩma̧'a̧nä̧ jahuäjucumä
jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ pä'i'ocö pinö kiţti̧
ä̧cuo̧mȩnä̧ işa̧rö̧ kuhuäbecuome
jubö päi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ru̧mä̧
JESÚS jö̧nä̧ oinäcu.

Ya̧nä̧ jähuä huo̧juä̧huä̧
ttö̧ja̧ ji'̧quiçha̧hua̧ Jesúsru

topö tti̧'chiņö̧ huȩnȩ

2 1 Ru̧hua̧ Herodes hueinö pä̧nä̧,
Judea rȩjȩ Belén ötahuiyättö

Jesús uhuäpächinö o'ca'a, Kä̧hua̧
räopa'acuttu Jerusalén ötahuiyänä
rȩbȩhuiņä̧tö̧ ya̧nä̧ jähuä huo̧juä̧huä̧
ttö̧ja̧. 2 Rȩbȩu̧mä̧ pä'inätö:―Judíos
ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧ uhuäpächinömä
¿tȩnȩ ö̧ja̧'a̧ttö̧? ujutumä churutä
pätetö ku̧nä̧hua̧ siri'corö topinätöjä
Kä̧hua̧ räopa'acuttumä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ucuotönö jȩä̧cuä̧huä̧ jȩta̧rö̧
pä'ö ichäjätöjä― pä'inätö. 3 Piy̧ȩ
huȩnȩ ä̧ju̧cu̧ ru̧hua̧ Herodesmä
a̧'cua̧ juiyächi'inäcu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca toi'önä Jerusalén ttö̧ja̧'iņä̧
ja̧u̧cu̧tä̧ tta̧'cua̧ juiyächi'inä̧u̧.
4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ sacerdotes
huotöttö jue'ipotörö'inä, hueähuä
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huȩnȩ huo̧juȩcuä̧ ttö̧ja̧rö̧'iņä̧
ca̧ca̧tä̧ji'̧ca̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧:
―Dios huea päinä̧cu̧ Cristomä
¿torö uhuäpächäcua'a jiņa̧'a̧ttö̧?―
pä'ö. 5 Jahuätömä ttädätinäcu:
―Judea rȩjȩ Belén ötahuiyättö.
Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧mä̧
pa̧'a̧nö̧tä̧ iḩuȩyu̧ti̧nö̧ pa̧'a̧ttö̧: 6Ucu
Belén ötahuiyämä Judá rȩjȩttö̧mä̧
koromettö'inä, koromettö'inä
ötahuiyä úcuo jähuättö'inä
pabonänötä̧ jö̧nä̧mä̧ jo̧co̧mȩjä̧tó.
Ru̧hua̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧ ucuttutä
räopäcua'a ja̧'a̧ttö̧. Ja̧u̧mä̧
chumöhuäyotö Israel ttö̧ja̧rö̧
cuä̧jȩpä̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
jä̧cua̧tóa pä'ö huȩyu̧cuo̧mȩ
pa̧'a̧ttö̧―. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Herodemä ya̧nä̧ jähuä huo̧juä̧huä̧
ttö̧ja̧rö̧ yä̧huä̧iņä̧ ä̧tȩpä̧ji'̧ca̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧
u̧huo̧jua̧ pä'ö siri'comä ti̧yȩnö̧ pä̧nä̧
ij̧ȩcuä̧chiņa̧'a̧ ja̧ pä'ö. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Belén ötahuiyära̧'a̧ hue'ö kä̧nö̧
päinä̧u̧: ―Ji'̧quiçha̧hua̧rö̧mä̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧ usäjätucui.
Cu̧'o̧cui'̧ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧
jicuhuähuätucuattöja, ttö'inä
ucuotö jȩä̧cuä̧huä̧ jȩcha̧rö̧
pä'ö chi'̧chä̧cua̧'a̧nö̧― päinä̧u̧.
9 Jahuätömä ru̧hua̧ päa'a
ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧'cotö 'chiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
tti̧'cha̧'a̧nä̧ Kä̧hua̧ räopa'acuttu
tottinäcu siri'comä ttä'canä
'chiņö̧tó, ji'̧quiçha̧hua̧ ö̧'o̧mȩ
huäme rȩbȩu̧ ö̧rä̧mä̧do̧mȩ
jubö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ siri'co
ö̧rä̧mä̧da̧'a̧ tottomenä abora̧'a̧
päi'önätä esehuächi'inätö.
11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isodenä do'ächi'ömä
ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ topinätö ja̧ju̧

Maríacu ö̧'a̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
topömä rȩjȩ mo̧'ä̧mö̧ ucuotönö
jȩä̧cuä̧huä̧ jȩtti̧nä̧cu̧. Ttöäre
re niy̧ö̧ juäi ba'epö, ttöäre
iyähuä mippoönä ttiyinäcu:
oro'inä, incienso'inä, mirra'inä.
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧nä̧ jähuättö
'cuo̧ti̧nä̧ ro̧'ȩcuo̧tö̧ pä'i'äjätö'cotö
Herodes ö̧ja̧'a̧cu̧ ppa̧'ä̧chö̧
jittähuoca'atä, ko̧ro̧mä̧nä̧tä̧
iḩui'̧iņä̧tö̧ tti̧rȩjä̧ra̧'a̧mä̧.

Ppo̧'ä̧tö̧rö̧ cuä'ö tticunä ru̧hua̧
Herodes hueinö huȩnȩ

13 Jahuätö tti̧hui'̧ä̧ji ̧ o'ca'a
Tu̧ru̧hua̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧
Josérö 'cuo̧ti̧nä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧ päinä̧cu̧:
―Ä̧rä̧mi'̧ö̧ ji'̧quiçha̧hua̧rö̧'iņä̧,
ja̧ju̧ru̧'iņä̧ o'ipächö Egipto rȩjȩra̧'a̧
tö'ipächi. Juhua'atä cu̧jä̧cua̧jä̧tó
ttötä ucuru jidähuome jubö.
Herodesmä ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ cuä'ö
icua pä'ö u̧sä̧rä̧cua̧tó― päinä̧cu̧.
14 Ja̧'hua̧nö̧ päcu porächi'ö
ji'̧quiçha̧hua̧rö̧'iņä̧, ja̧ju̧ru̧'iņä̧
o'ipächö Egipto rȩjȩra̧'a̧ iḩui'̧iņö̧
ja̧u̧nu̧ yodotä. 15 Juhua'atä
kiņö̧ Herodes 'corupäi'ome
jubö, Tu̧ru̧hua̧ chutä iḩuȩnȩ
jiäcuähuä işa̧nä̧ päinö huȩnȩ
pätecuächa pä'ö. Pa̧'a̧nö̧
päome: ―Egipto rȩjȩra̧'a̧ttö̧
huopinösä chiţti̧rö̧mä̧―b päome.
16Herodesmä ya̧nä̧ jähuä huo̧juä̧tö̧
ja̧'hua̧nö̧ yapare esetönä jȩttä̧ji ̧
ttu̧huȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩnä̧ rö̧ȩnä̧tä̧
ami surächi'inäcu. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ppo̧'ä̧tö̧, Belén ötahuiyänä
kä̧tö̧rö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, ppeyenä
kä̧tö̧rö̧'iņä̧ o'ca toi'önä todäre a̧'ȩ
dea'acu huotörö cuä'ö tticua pä'ö

a 2:6 Miqueas 5:2 b 2:15 Oseas 11:1

Mat



139 Mateo 2:17–3:7

hue'inö, ya̧nä̧ jähuä huo̧juä̧huä̧
ttö̧ja̧ jittähuinö mo̧ro̧ttö̧ kä̧mä̧dö̧
pa̧ja̧tä̧rö̧ ku̧nä̧hua̧'a̧ ka̧'a̧ttö̧.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Dios iḩuȩnȩ
jiäcuähuä işa̧ Jeremías päinö'a̧nö̧
pätecuächina'a. Pa̧'a̧nö̧ päinome:
18―Ramára̧'a̧ttö̧ yajute kiḩuȩnȩ
rä̧mip̧iņa̧'a̧, rö̧ȩnä̧tä̧ ka̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧
kajuähua'a, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ajuäu kä̧nö̧
huoja'a. Raquel kiḩuȩnȩ, kiţti̧mö̧rö̧
amöcuädö kajuähua'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ka̧'cua̧ kȩmö̧nä̧ ppättädaju pä'ömä
kö'cocoju pinäju, kiţti̧mö̧mä̧ täcö
tottepo'ächiņiy̧ä̧cua̧ ja̧'a̧ttö̧―a

päinome.

Nazaret ötahuiyära̧'a̧tä̧
ppa̧ttä̧chiņö̧ huȩnȩ

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Herodes
'corupäi'inö o'ca'a, ya̧tȩ
Tu̧ru̧hua̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa
hua̧ Josérömä 'cuo̧ti̧nä̧
ij̧ȩcuiņö̧tó Egipto rȩjȩra̧'a̧ttö̧mä̧.
20―Ji'̧quiçha̧hua̧rö̧'iņä̧, ja̧ju̧ru̧'iņä̧
ä̧rä̧mi'̧ö̧ o'ipö täi Israel rȩjȩra̧'a̧.
Ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ cuä'ö tticua
pä'inätömä täcö 'corupä'i'inätö―
pä'inö. 21 Ja̧'hua̧nö̧ päcu ä̧rä̧mi'̧ö̧
ji'̧quiçha̧hua̧rö̧'iņä̧, ja̧ju̧ru̧'iņä̧
o'ipö ppa̧'ä̧chiņö̧ Israel rȩjȩra̧'a̧.
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ―Arquelaomä
jä'o Herodesmiņä̧ hueinö'come
Judea rȩjȩnä̧ hue'ödo― pä'ö
jittähua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ju̧huä̧jä̧ra̧'a̧
i'̧cha̧ pä'ömä ye'ecuinö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ya̧nä̧ jähuättö 'cuo̧ti̧nä̧
ro̧'ȩcua̧ pä'i'äji'ca̧ 'quȩ'ip̧ä̧chö̧
Galilea rȩjȩra̧'a̧tä̧ 'chiņö̧.
23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ichinö'ca̧mä̧
ötahuiyä rö̧o̧mȩ Nazaret pä'ö
micuome kiņö̧, Dios iḩuȩnȩ

jiäcuähuä ttö̧ja̧ pättinö'a̧nö̧
pätecuächa pä'ö. Pa̧'a̧nö̧ pättinö:
―Nazareno işa̧ pä̧'ä̧hua̧ jä̧cua̧tó―
pättinö.

28nö a̧'ȩ 'cuäopinö o'ca'a
pärou ttamöcuädiyarö
pä'ö Juan pötädäcuähuä
işa̧ jiähue'inö huȩnȩ

3 1 Jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧ Juan
pötädäcuähuä işa̧mä̧ Judea

rȩjȩttö̧ ttö̧ja̧ toächome ichö Dios
iḩuȩnȩ ji'ähue'inö. 2―Mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧
huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ täcö
tö'cöhuächi'a'ató. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
pärou amöcuädätucuijó― pä'ö
ji'ähue'inö. 3 Ja̧u̧ru̧tä̧ jiņa̧'a̧ Dios
iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧ Isaías pätetö
päinäcumä pa̧'a̧nö̧ päomenämä:
―“Tu̧ru̧hua̧ i'̧chä̧cuo̧mȩmä̧
jo̧mȩnö̧tä̧ jȩpö̧ ku̧nä̧tu̧cuij̧ó.
U̧mä̧niy̧ä̧mä̧ jue'epö rö̧nä̧tu̧cuij̧ó”
pä'ö ya̧tȩ iḩuȩnȩ huopönö
jiähua'a rä̧mip̧ä̧cua̧'a̧ ttö̧ja̧
toächomettömä―b päomenä.
4 Juan ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧mä̧ camello
uhuo'chettö adicuä̧ta̧tä̧ 'ca̧tä̧huiņö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ äcänämä ij̧ȩta̧ttö
adicuäyatä kärocuächönä riņä̧cu̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧cuȩmä̧ mä̧rä̧cä̧yu̧cu̧,
yotä jähuä mayacutä cuä̧nö̧
kiņö̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttö̧ja̧mä̧
Jerusalén ötahuiyättö'inä, Judea
rȩjȩ jä̧ttä̧yä̧jä̧ttö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca juiyönä Jordán aje jäyoto
o̧du̧nä̧ttö̧'iņä̧ rä'opö tti̧'chiņä̧cu̧.
6 Jahuätömä jitötä suronä
jȩtto̧'ä̧rä̧'ij̧ö̧ ji'äu icu ajiyanä
pötächi'inätö Jordán ajettö chutä
u'utädä'cha'anä. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
fariseos huotöttö'inä, saduceos

a 2:18 Jeremías 31:15 b 3:3 Isaías 40:3
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huotöttö'inä u'utädä'chome
recuätö tticha'a toomenä päinä̧u̧:
―¡Ni'̧a̧ ä̧ca̧tö̧ tti̧tti̧mö̧ jö̧nä̧
huotöhué! ¿Ro̧ȩcuä̧ içhä̧cuȩttö̧
töcuipächätucua pä'ömä di
u̧huo̧juȩtä̧jä̧ttö̧ ucuturumä?
8 Pärou cuamöcuädäjätucumä
iso jö̧nä̧tä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧
jȩpä̧tu̧cui.̧ 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “Tä'omä
Abrahamrö ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧” pä'ömä
cuamöcuädäcuähuätucuä'.
Ttömä pädä̧u̧jä̧, “Diosmä
pidu inäduttu'inä Abraham
iţti̧mö̧ päi'önä jȩa̧ pä'ömä ujuru
ku̧nä̧rö̧”― päinä̧u̧. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧:
―Da̧pä̧'quȩmä̧ dauhuiyä po'tiyänä
jo̧mȩnö̧ pätetö ku̧nä̧hua̧'a̧tó.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ dauhuiyä o'ca
juiyönä adihuä juäi huȩjo̧cö̧
oimä 'co̧rä̧u̧ icu ocuränätä icu
icuähuätó. 11 Iso päi'önä ttömä
ajiyanätä chu'utädä̧u̧jä̧ pärou
cuamöcuädätucua pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttö cho'ca'anä içhä̧cua̧mä̧
ttöttö'inä abonänö ju̧ru̧hua̧tó.
Ö̧jä̧pö̧ isäyatä chȩpiy̧a̧rö̧ pä'ö'inä
micuähuocösä ttömä. Ja̧u̧mä̧
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ocuränä'inä
u'utädäcuotöjätó. 12Huäme
isä'cua coecuäbämä täcö u̧mö̧nä̧
'chu̧'huä̧rö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ trigo
aditarämä juatö içuä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧
juatö icuipö isädumä ihueye
hua'adö ku̧nä̧huo̧ca̧ jacuätä
hua'adö u̧ju̧nä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
huäme isä'cuamä ocurä yorö'isotä
na̧huip̧o̧caränä ku içuä̧cua̧tó―
päinä̧u̧.

Jesús ajiyanä u'utächi'inö huȩnȩ
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesúsmä

Galilea rȩjȩra̧'a̧ttö̧ Jordán ajera̧'a̧

Juan ö̧ja̧'a̧cu̧ ichinö ajiyanä
u'utädarö pä'ö. 14 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Juanmä yahuocuarö pä'ötä
jȩpiņö̧. ―Ttötä ja̧'a̧ ucu ajiyanä
cu'utädattö pä'ö recuärö̧jä̧cu̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿ttö chu'utädacu
pä'ötä ichöjä tä̧ji?̧― päinä̧cu̧.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä
ädätinäcu: ―Jitätämä huäinä
ja̧'a̧tó, o'ca juiyönä jueö jähuätä
jo̧mȩnö̧ jȩta̧ pä'ö pätecuächa
pä'ö ja̧'a̧ttö̧― pä'ö ädätinäcu.
Ja̧'hua̧nö̧ päcu ja̧'a̧tä̧ toinäcu.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä ajiyanä
pötädäcuähua̧ pä'i'ö ajettö
kä̧mi'̧ö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧mä̧
bahuecuächiniyä̧cu̧tó. Ja̧'hua̧nö̧
päi'omenä Dios A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧
unucu jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧ mȩyȩhui'̧ö̧
chunätä ö̧jä̧mä̧da̧'a̧ topinö.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧mä̧
ya̧tȩ iḩuȩnȩ rä̧mip̧iņa̧'a̧: ―Pidemä
chiţti̧ re ni'̧a̧, rö̧ȩnä̧tä̧ chesehuäcu―
pä'ö.

Jesúsmä ka̧cuä̧mö̧
toäcuähuä 'cuäopinö huȩnȩ

4 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesúsmä
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ ttö̧ja̧

toächometä oipinäcu ähuettättö
ka̧cuä̧mö̧ topäcuä̧hua̧ päi'iyarö
pä'ö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ 40nö
jo̧mȩnä̧ mo̧ro̧'iņä̧, yodo'inä
u̧cuȩ a̧do̧chä̧ji ̧ o'ca'amä ppäi
rö̧jä̧chi'̧iņä̧cu̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuä işa̧mä̧
ichinäcu: ―Iso päi'önä Dios iţti̧
jö̧nä̧ hua̧ cu̧ju̧ttu̧mä̧ po'qui ido'qui
pá̧ppä̧ päi'önä pärohuächönä
pä'i― päinä̧cu̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ädätö päinä̧cu̧: ―Huȩyu̧tu̧
ku̧nä̧huo̧mȩmä̧ ka̧'a̧, “ttö̧ja̧ işa̧mä̧
pá̧ttö̧tä̧mä̧ a̧'cua̧rö̧ ko̧cö̧ jä̧cua̧.
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Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ o'ca juiyönä Dios
ättö räopö huȩnȩttö̧tä̧ a̧'cua̧rö̧
ö̧jä̧cua̧”―a 5 Ja̧'hua̧nö̧ ädätäcu
ähuettämä adihuänä ötahuiyära̧'a̧*
ȩmip̧iņä̧cu̧. Juhua'attömä Dios
öadihuänä ö̧jode huäme isä'ca
ju'tä u̧ju̧niņä̧cu̧. 6―Iso päi'önäDios
iţti̧ jö̧nä̧ hua̧ cu̧ju̧ttu̧mä̧ porömä
rȩjȩcu̧ tö'i. Huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧mä̧
päa'a, “umöhuäyotö hue'ähuotö
isoppa huotörömä huȩä̧cua̧
ucurutä amöcuädö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttu̧mö̧nä̧ tta̧ttä̧rä̧cua̧jä̧ cuij̧ä̧pö̧nä̧
ido'qui ppeocuächö juiya pä'ö”―b

päinä̧cu̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesús
päinä̧cu̧: ―Pa̧'a̧nö̧ päome'inä
huȩyu̧cua̧'a̧ ka̧'a̧tó, “Cu̧ru̧hua̧
Cuiä̧̧nä̧hua̧ Diosrömä ka̧cuä̧mö̧
tocu'huä'”―c jö̧nä̧ päome.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ähuettämä pä'äji
ta̧'a̧nö̧ ȩmip̧iņä̧cu̧ möä'ca ju'toju
isä'cara̧'a̧. Juhuä'cara̧'a̧ttö̧mä̧
pij̧ä̧ttö̧ tturuhuonä hue'ö
kä̧cuä̧huo̧mȩ'iņä̧, öadihuä'inä
o'ca juiyönätä ij̧ȩpiņä̧cu̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧
ij̧ȩpö̧ kä̧nö̧mä̧ päinä̧cu̧: ―Ucumä
ttö chä'ca jo̧mȩttö̧ rȩjȩ pä̧mä̧dö̧
ucuotö jȩcu̧'u̧ttu̧mä̧ piy̧ȩ o'ca
juiyönätä chiy̧ip̧ä̧cua̧jä̧― päinä̧cu̧.
10 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä päinä̧cu̧:
―Tö'ipächi Satanás. Huȩyu̧tu̧
ku̧nä̧hua̧'a̧mä̧ päa'a, “Cu̧ru̧hua̧
Cuiä̧̧nä̧hua̧ Diosrötä rȩjȩ pä̧mä̧dö̧
ucuotö jȩpi.̧ Ja̧u̧ ka̧tä̧hua̧ hueötä
jȩpi”̧d jö̧nä̧― päinä̧cu̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧
päcu ähuettämä cäädi'inäcu.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hue'ähuotö isoppa
huotötä ichi'ö ppättädinäcu.

Jesús aditähuä adita pä'ö
ö̧jä̧mä̧diņö̧ huȩnȩ

12―Juanmä cärenä
ttötäjäcudo― pä'ö jittähua'a
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Jesúsmä Galilea
rȩjȩra̧'a̧ ppa̧'ä̧chiņö̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Nazaret ötahuiyänä
ö̧jä̧'ij̧o̧mȩttö̧mä̧ rä'opächäji'ca̧
Capernaúm ötahuiyä dubora rö̧ora
jäyä huä̧jö̧nä̧ idepiyu jö̧nä̧ ö̧ja̧
pä'ö ichinö Zabulóncu, Neftalícu
tti̧rȩjä̧ beipä̧ro̧mȩ tö'cö, 14Dios
iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧ Isaías
päinö'a̧nö̧ pätecuächa pä'ö. Pa̧'a̧nö̧
päinome: 15―Zabulón iŗȩjä̧nä̧
kä̧tö̧'iņä̧, Neftalí iŗȩjä̧nä̧ kä̧tö̧'iņä̧,
Jordán aje pa̧nä̧ päcuädotonättö̧
dubora rö̧orara̧'a̧ttö̧ içhä̧huä̧mä̧
jäyänä kä̧tö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Galilea rȩjȩ judíos huocotö
ttö̧jiņo̧mȩ kä̧tö̧'iņä̧ 16 yo̧ö̧ jacuätä
kä̧tö̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ tȩa̧huä̧chia̧̧'a̧
topinätötó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hua'are
a̧'cua̧juä̧ yo̧ö̧ jacuätä kä̧tö̧rö̧mä̧
mo̧ro̧ pä'i'ö tȩa̧huä̧chi'̧iņä̧u̧tó―e

päinome. 17 Ja̧u̧nu̧tä̧ pä̧nä̧ rötädipö
ji'ähue'inö pa̧'a̧nö̧: ―Pärocuäcutä
amöcuädätucuijó, mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧
huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ täcö
tö'cöhuächi'a'attö― jö̧nä̧.

Ä̧cuo̧mȩnä̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧
Jesús huoinö huȩnȩ

18 Jesúsmä Galilea dubora
jäyoranä cueächomenä topinö
ta̧ju̧ru̧ uböocu, ö̧jä̧hua̧cu̧ ttö̧ja̧'a̧.
Ka̧ra̧mä̧ Simón jiņa̧'a̧ Pedro
pättäcu. Ka̧ra̧mä̧ ja̧u̧tä̧ ö̧jä̧hua̧

* 4:5 Adihuänä ötahuiyämä Jerusalén pä'ö päa'a
a 4:4 Deuteronomio 8:3 b 4:6 Salmos 91:11‐12 c 4:7 Deuteronomio 6:16
d 4:10 Deuteronomio 6:13 e 4:16 Isaías 9:1‐2
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Andrés jiņa̧'a̧. Jahuätömä
po̧iŗö̧ huoähuä ttö̧ja̧ ja̧'a̧ttö̧
ttöäresa̧ po̧iŗö̧ huo̧ä̧huä̧sa̧mä̧
duboranä tticua'a topinö.
19 Jahuätörö topö päinä̧u̧:
―Chu̧huo̧juȩtä̧u̧ päcuhui'ätucua
ttöcu ichätucui ttö̧ja̧rö̧tä̧ huoähuä
ttö̧ja̧ päcuhui'ätucunä― jö̧nä̧.
20 Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧
huoähuä o̧sa̧mä̧ icuipö rutti'inäcu.
21 Ju̧huȩnȩ yabonänöttö̧mä̧ korotö
ta̧ju̧ru̧ uböocu, ö̧jä̧hua̧cu̧ ttö̧'a̧'a̧
topinö. Ka̧ra̧mä̧ Jacobo Zebedeo
iţti̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧mä̧ ja̧u̧tä̧
ö̧jä̧hua̧ Juan. Ttä'o Zebedeocu
huoi'canä pä̧nö̧ ttöäre huo̧ä̧huä̧sa̧
tti̧ti̧'chä̧ra̧'a̧ topinö. Jahuätörö'inä
huopinö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ huoö
jiy̧ȩnä̧tä̧ jahuätömä ttuhuoi'ca'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttä'orö'inä jaropi'ö
rutti'inäcu.

Galilea rȩjȩttö̧ Jesús
aditähuä aditinö huȩnȩ

23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Galilea rȩjȩmä̧
jä̧ttä̧yä̧jä̧tä̧ cue'ächö, ju̧huȩnȩ
ka̧cuä̧tö̧ judíos ttu̧huo̧jui'̧ö̧
odehuiyättö huo̧juȩtȩ'ö̧'inä,
huea'anä kä̧cuä̧huä̧ adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ ji'ähue'ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca juiyönä ttumäricheittö'inä,
na̧ttä̧chä̧'ij̧ö̧ttö̧'iņä̧ ttö̧'ip̧ȩ'ö̧nä̧
aditä'chö icu cue'ächinö
Jesúsmä. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ötö'cömä Siria rȩjȩ jä̧ttä̧yä̧jä̧tä̧
úcuohuina'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ o'ca
toi'önä na̧'ä̧chä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttumärichei
tta̧'cua̧ tta̧huȩpä̧'ij̧ä̧u̧ru̧'iņä̧,
usurä ȩmä̧huä̧'chä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ isoppa huotö
suropätö ttö̧jä̧u̧ru̧'iņä̧, diyapächä̧rö̧
na̧'ä̧chip̧ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧

'cuä'ätörö'inä i'cächä'chö ttiyäcu
ttö̧'ip̧ȩ'ö̧nä̧ aditä'chö icuinö.
25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Galilea
rȩjȩttö̧'iņä̧, Decápolis rȩjȩttö̧'iņä̧,
Jerusalén ötahuiyättö'inä, Judea
rȩjȩttö̧'iņä̧, Jordán aje ya̧nä̧
jij̧ȩcu̧ttu̧'iņä̧ ttö̧ja̧mä̧ recuätö
ru̧ttä̧rȩ'iņä̧cu̧.

Möä'ca ju'tättö Jesús
u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

I. Adiunä kä̧tö̧tó pä'opä̧rö̧
u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

5 1 Ttö̧ja̧ recuätörö topö
möä'cara̧'a̧ huä̧mip̧iņö̧.

Ja̧'hua̧nö̧ huä̧mip̧ä̧ji'̧ca̧ ö̧'o̧mȩ
'chä̧hui'̧iņä̧tö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧.
2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ rötädipö huo̧juȩti̧nö̧
jahuätörö. Pa̧'a̧nö̧ päinä̧u̧:

3―Tta̧'cua̧ru̧hua̧ jähuättö
usurä isotömä adiunätä
kä̧tö̧tó, mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧
huea'anä kä̧cuä̧huä̧
ttu̧ju̧nä̧ra̧'a̧ttö̧. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ajuähuätömä adiunätä
kä̧tö̧tó tta̧'cua̧ ttȩmö̧nä̧
ppä'ädäcuähuotö
pätti'äcuotö ja̧'a̧ttö̧.
5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ teyocönä
kä̧tö̧mä̧ adiunätä kä̧tö̧tó,
jahuätömä ttä'o öäre
iyomettömä pij̧ä̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧tä̧
tti̧rȩjä̧ päi'önä ttȩmä̧cuo̧tö̧
ja̧'a̧ttö̧. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jueö
jähuänä kä̧cuä̧huä̧ttö̧ ppäi
ttu'u'inä, a̧di ̧ ttu'u'inä
kä̧tö̧mä̧ adiunätä kä̧tö̧tó,
jahuätömä su'huädi'ö
ttö̧jä̧cuo̧tö̧ ja̧'a̧ttö̧.
7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ re rö̧jö̧nä̧
topö kä̧tö̧mä̧ adiunätä
kä̧tö̧tó, jahuätömä re
rö̧jö̧nä̧ topäcuähuotö
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pätti'äcuotö ja̧'a̧ttö̧.
8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tta̧'cua̧nä̧
ttamöcuädö idicuiy̧o̧co̧u̧mä̧
adiunä kä̧tö̧tó, jahuätömä
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö
tottäcuotö ja̧'a̧ttö̧.
9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huȩnȩ juiyönä
kä̧cuä̧huä̧tä̧ usätömä
adiunä kä̧tö̧tó, jahuätömä
Dios iţti̧mö̧ pä'ähuotötä
ttö̧jä̧cuo̧tö̧ ja̧'a̧ttö̧.
10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jueö jähuätä
ttusä̧riy̧ä̧u̧ ru̧'huä̧rȩ'ö̧
usurä ttȩmä̧u̧nä̧ jȩttä̧u̧mä̧
adiunä kä̧tö̧tó, jahuätömä
mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huea'anä
kä̧cuä̧huä̧ ttu̧ju̧nä̧ra̧'a̧ttö̧.
11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttörö
cuamöcuädiyätucuä̧u̧
ucuturumä suronätä
pä'ä'chö, ru̧'huä̧rȩ'ö̧
usurä cuȩmä̧huä̧tu̧cu̧nä̧
jȩpä̧'chö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
cutö'cö yaparetä pä'ä'chö
o'ca juiyönä suronätä
pähuänä pättä'cha'anä'inä
adiunätä kä̧tö̧jä̧tó.
12 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧mȩnä̧mä̧
eseutä esehuätucuijó,
cua̧'cua̧ adihuächi'ä̧u̧tä̧
pä'i'ätucuijó mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧
micuä cuȩmä̧tu̧cuä̧cuȩmä̧
rö̧ȩnä̧tä̧ ja̧'a̧ttö̧. Dios päö
huȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧
ucutu cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧
ä'canä kiņä̧tö̧rö̧'iņä̧
ja̧'hua̧nö̧tä̧ ru̧'huä̧rȩ'ö̧
usurä ttȩmä̧u̧nä̧
jȩpiņä̧tö̧tó― päinä̧u̧.

II. 'Cäruhuäbö'inä, tȩa̧u̧'iņä̧
jö̧nä̧ huotöjätó pä'ö Jesús

u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ
13 Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Ucutumä

pij̧ä̧ttö̧mä̧ 'cäruhuäbö
jö̧nä̧ huotöjätó. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ 'cäruhuäbö ö̧nö̧ä̧
mȩya̧huä̧chö̧ttö̧mä̧, ¿däjettötä
nö̧ȩcui'̧ä̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧? Ja̧'hua̧nö̧
päi'öttömä juhua'a yabonömä
adihuoca'a yorö'isotä. Ttö̧ja̧tä̧
'cuȩ'cu̧ tticua pä'ö u̧miţä̧
do'opö icuähuä. 14Ucutumä
pij̧ä̧ttö̧mä̧ tȩa̧u̧ jö̧nä̧ huotöjätó.
Ötahuiyä möä'ca huäme aditö
ku̧nä̧huä̧mä̧ dajö icuähuomemä
juiyö. 15 Lámpara rȩdȩtä̧jim̧ä̧
ya̧tȩ'iņä̧ isäbanä mö̧'ȩpö̧ u̧ju̧no̧cö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ku̧nä̧huä̧cänätä
u̧ju̧nu̧, isodenä kä̧tö̧ o'ca toi'önä̧rö̧
tejädönä. 16 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jö̧nä̧
cuiţȩa̧u̧tu̧cu̧mä̧ o'ca toi'önärö̧tä̧
tejädönä jȩpä̧tu̧cuij̧ó, adiu
jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ topö Cuä'o mo̧ro̧jä̧nä̧
kö̧rö̧tä̧ úcuo tettähuäcua'a̧nö̧―
päinä̧u̧.

III. Hueähuä huȩnȩmä̧ be'epäjipö
icu ichocö pinö̧sä̧ pä'ö Jesús

u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ
17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Hueähuä

huȩnȩcu̧, Dios päö jittähue'inö
huȩnȩcu̧ be'epäjipö icu ichinö
pä'ömä cuamöcuädätucuättö.
Be'epäjipö icumä ichocö pinö̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ja̧u̧ huȩnȩ
päö ta̧'a̧nö̧ jo̧mȩnö̧tä̧ jȩpö̧
pätecuächönätä ichinösä. 18 Iso
päi'önätä pädä̧u̧jä̧. Mo̧ro̧jä̧'iņä̧,
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pij̧ä̧'iņä̧ beipächäcua'a. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Hueähuä Huȩnȩttö̧mä̧ jiy̧ȩtȩ
huȩyu̧cuä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiy̧ȩtȩ
hua̧ru̧sa̧nö̧ jö̧nä̧ rötähuä'inä
o'ca juiyönätä jo̧mȩnö̧tä̧
pätecuächoca'ara̧'a̧mä̧ beipächocö
jä̧cuȩtó. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Hueähuä Huȩnȩttö̧ jiy̧ȩtȩtä̧'iņä̧
pabonänötä̧ jö̧ jähuätä jö̧ttö̧'iņä̧
o'ca toi'önä jarodi'ätömä, korotö
jȩttö̧nä̧'iņä̧ huo̧juȩtä̧tö̧mä̧,
pabotä huotö pä'ähuotötä
ttö̧jä̧cuo̧tö̧tó mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huea'anä
kä̧cuä̧huo̧mȩttö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä päö ta̧'a̧nö̧
jȩpä̧tö̧'iņä̧, huo̧juȩtä̧tö̧'iņä̧
úcuo ttö̧ja̧ pä'ähuotötä
ttö̧jä̧cuo̧tö̧tó mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huea'anä
kä̧cuä̧huo̧mȩttö̧mä̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ucutu cuhuadihuämä
Hueähuä Huȩnȩ huȩyu̧cuä̧
ttö̧ja̧ ttöadihuättö'inä, fariseos
huotö ttöadihuättö'inä abonänö
adihuoca'a jö̧ttö̧mä̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧
huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧
yorö'isotä do'ächocotöjätó―
päinä̧u̧.

IV. ―Cuä'ö cuicuä'― pähuä
Hueähuä Huȩnȩttö̧ cä'epö
Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Täbocö
ka̧cuiņä̧tö̧rö̧ hueähui'inömä
¿ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧di?̧ ttö̧ja̧ işa̧rö̧mä̧
cuä'ö cuicuätucuä'a pähuämä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuä'ö cuicuttumä
micuähuächönä ro̧ȩcuä̧nä̧tä̧
pätetö ku̧nä̧hua̧tä̧ päcuhui'äcua̧jä̧
pä'ö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttömä
pädä̧u̧jä̧. Ya̧tȩmä̧, huȩnȩ'iņä̧

juiya'anä ö̧jä̧hua̧rö̧ ami
surächi'öttömä ro̧ȩcuä̧nä̧ pätetö
ku̧nä̧hua̧tä̧ päi'ö'anö hua̧tó.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩmä̧ ö̧jä̧hua̧rö̧,
“cua̧'cua̧ jui'̧a̧jä̧” päöttömä
micuähuächönä ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö
icuähuä ttö̧ja̧, consejo sanedrín
ttä'ca jo̧mȩttö̧mä̧ huȩnȩ hua̧tä̧
päi'ö'anö ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ya̧tȩmä̧ ö̧jä̧hua̧rö̧ “adiunämä
huocöjä” päöttömä surojö
kuhuä'chö icuähuome, ocurä cuo'ö
ko̧mȩtä̧ micuähuächönä ro̧'ȩcua̧
päi'ö'anö hua̧tó. 23 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ku icu iyähuome cuiäre
iyähuä cui'cächätucuomenä
―jati chö̧jä̧hua̧mä̧ ttöcu huȩnȩ
ku̧nä̧rä̧cuä̧u̧― pä'ö juhuorötä
cuamöcuädi'ätucuttumä, 24 cuiäre
iyähuämä ju̧huȩnȩtä̧ ku icu
iyähuo̧ca̧ kada'ca cä'ädö rötipö,
ä'canä cuij̧ä̧hua̧cu̧tä̧ cuesecua
ppa̧'ä̧chä̧tu̧cui.̧ Ja̧u̧nu̧ o'ca'atä
ichö iyätucui cuiäre iyähuämä.
25Huȩnȩ cu̧ju̧nä̧rä̧cuä̧huä̧cu̧cu̧mä̧
esecu icuätucui jurunänötä̧, chucu
mänänä 'chä̧nö̧ kä̧nö̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧ huȩnȩ
cu̧ju̧nä̧rä̧cuä̧huä̧cu̧mä̧ huȩnȩttö̧
röji pä'ö icuähuä işa̧ juez jö̧nä̧
hua̧rö̧ iyö u̧ju̧nä̧tu̧cuä̧cu̧. Ja̧u̧nu̧
o'ca'a juez jö̧nä̧ hua̧mä̧ cärenä
pä̧cuä̧huode tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧ alguacil jö̧nä̧ hua̧ u̧mö̧nä̧
iyipa'acu pä'ö, ja̧u̧nu̧ o'ca'a alguacil
jö̧nä̧ hua̧tä̧ cärenä öta'acu pä'ö.
26 Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧ ja̧'hua̧nö̧
huotömä ju̧huo̧ca̧ttö̧mä̧ röji
işä̧bi ̧ jubö mitö icu cättädöttötä
rättopäcuotötó― päinä̧u̧.

a 5:21 Éxodo 20:13
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V. Cuirecuarömä jarocu'huipä'
pähuä Hueähuä Huȩnȩttö̧ cä'epö

Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ
27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Täbocö

ka̧cuiņä̧tö̧rö̧ hueähui'inömä
¿ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧di?̧ cuirecua
pocojucu'inä, cuirecuo
pocöcu'inä suripächömä suronä
jȩcu̧'huä̧tucuä̧'a pähuämä.
28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttömä
pä̧dä̧u̧jä̧tó, o'ca toi'önä yajute
isajuru topötä'inä suripächö jȩtta̧
pä'ö pähuä rö̧jä̧chi'̧ö̧nä̧ topätömä,
jahuäjucumä täcö suripächö
suronä jȩpä̧jä̧tö̧tä̧ pä'i'ätötó
ttamiso'quinämä. 29 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ cui'äre cu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ isäre
suronä jȩcu̧'u̧nä̧ huȩo̧pä̧rä̧re
jö̧ttö̧mä̧ barocu icutä do'opö
icuätucuijó. Cuidepä jähuättö
jiy̧ȩtȩtä̧ toe'ächöttömä
jättäpäyotörötä ocurära̧'a̧ do'opö
icuähuomettö'inä abonänö
adihua̧ja̧u̧jä̧tó. 30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cu̧mö̧, cu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧mö̧
suronä jȩcu̧'u̧nä̧ hueopä̧rä̧mö̧
jö̧ttö̧mä̧ 'cui'ocu icutä do'opö
icuätucuämö̧cuij̧ó. Cuidepä
jähuättö jiy̧ȩtȩtä̧ toe'ächöttömä
jättäpäyotötä ocurära̧'a̧ do'opö
icuähuomettö'inä abonänö
adihua̧ja̧u̧jä̧tó. 31 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pa̧'a̧nö̧'iņä̧ hueähui'ina'a ―Ya̧tȩ
irecuarö icuipömä cuyäru isojä,
ttirecuarö jarotti'a pä'ö hueähuojä
iyätucuiju― pä'ö. 32 Ja̧'hua̧nö̧
jiņa̧'a̧nä̧ ttömä pä̧dä̧u̧jä̧tó: Ya̧tȩ
irecuarömä ka̧ra̧rö̧ mȩjo̧pä̧ro̧ca̧'a̧nä̧
icuipöttömä kirecuo pocöcu
suripächö suronä jȩä̧cuä̧huä̧

isajutä juojächönä icuipötó.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ icuipinäcua̧rö̧
ya̧tȩ ȩmö̧ttö̧mä̧ irecua pocojucu
suripächö suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧
pä'i'ötó― päinä̧u̧.

VI. Yapare päcuhuätucuä' pähuä
Hueähuä Huȩnȩttö̧ cä'epö
Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

33 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Täbocö
ka̧cuiņä̧tö̧rö̧ hueähui'inömä
¿ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧di?̧ Jȩcu̧'huä̧cuȩmä̧
yaparetämä pä'ö cu̧ju̧nä̧tu̧cuä̧'.b
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Cu̧ru̧hua̧
ä'ca jo̧mȩttö̧ iso jö̧nä̧tä̧ pä'ö
cu̧ju̧nä̧tu̧cuä̧jim̧ä̧ jo̧mȩnö̧tä̧
jȩcu̧'huä̧cuo̧tö̧jä̧tó pä'ö.
34 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ ttömä
pä̧dä̧u̧jä̧tó: Jȩcu̧'huä̧cuȩmä̧
jiy̧ȩtȩ'iņä̧ pä'ä'chömä
cu̧ju̧nä̧tu̧cuä̧'. Mo̧ro̧jä̧ im̧iņä̧'iņä̧
pä'ö cu̧ju̧nä̧tu̧cuä̧', Diostä ruhuonä
ideäcätä ja̧'a̧ttö̧. 35 Pij̧ä̧ im̧iņä̧'iņä̧
pä'ö cu̧ju̧nä̧tu̧cuä̧' ö̧jä̧piy̧ä̧
ppä̧ȩcuä̧ro̧mȩtä̧ ja̧'a̧ttö̧. Jerusalén
im̧iņä̧'iņä̧ pä'ö cu̧ju̧nä̧tu̧cuä̧', jiņä̧
iso úcuo Ru̧hua̧ öäre ötahuiyätä
jo̧mȩ ja̧'a̧ttö̧. 36 Cúpiyätucu
im̧iņä̧'iņä̧ pä'ö cu̧ju̧nä̧tu̧cuä̧',
cuhuocoitucumä yoitetä'inä
teönä'inä idicuächi'önä'inä
jȩcu̧'huiy̧ä̧tu̧cu̧nä̧ ja̧'a̧ttö̧.
37 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ “A̧”
päcuhua pä'ö jö̧ttö̧mä̧ “A̧”
jö̧nä̧tä̧ pä'ätucuijó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
“Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧” päcuhua pä'ö
jö̧ttö̧mä̧, “Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧” jö̧nä̧tä̧
pä'ätucuijó. Ja̧u̧ttu̧'iņä̧ im̧içu̧nä̧
pähuämä su̧ro̧pa̧ttö̧tä̧ räopa'ató―
päinä̧u̧.

a 5:27 Éxodo 20:14 b 5:33 Levítico 19:12
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VII. Pärocua'attö micuä päi'önä
pähuä Hueähuä Huȩnȩttö̧ cä'epö

Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ
38 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧:

―Hueähui'inö huȩnȩmä̧
¿ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧di?̧ Ya̧tȩmä̧ ka̧ra̧ ö'äre
baropö icuttumä pärocua'attö
micuä päi'önä baropö tticu'anö
hua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ acuhua'che
'te'ädö icuttumä pärocua'attö
micuä päi'önä 'te'ädö tticu'anö
hua̧a pä'ö hueähui'inömä.
39 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ ttömä
pä̧dä̧u̧jä̧tó: Ucuturu suronä jȩtta̧
pä'ätörömä cuami 'qui'ächi'ömä
cu̧jä̧tu̧cuä̧'. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ cui'ebabanä
'ta'örömä kara'anä'inä 'tahua'anä
iyätucuirö. 40 Ya̧tȩ, cu̧'ca̧tä̧huä̧ta̧
jacuä işä̧ta̧ 'choipa pä'ö ruhuotö
ttä'cattö huȩnȩ päi'önä jȩa̧
päöttömä huäme işä̧ta̧'iņä̧
ȩma̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧ topätucuirö.
41 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ u̧mö̧huä̧ya̧
päcuhui'önä ya'ute milla* jo̧mȩnä̧
cui'̧chö̧nä̧ hueöttömä chutäcumä
ta'are millas jo̧mȩnä̧'iņä̧ tätucuijó.
42 Cuiyätucuarö pä'ö jä'epörömä
iyätucuirö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuiäre ja̧'a̧nä̧
päroutä ȩma̧ pä'örömä ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧
a̧'cua̧rö̧nä̧mä̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧rö̧―
päinä̧u̧.

VIII. Repe'ätucui pähuä
Hueähuä Huȩnȩttö̧ cä'epö
Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

43 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧:
―Hueähui'inö huȩnȩmä̧

¿ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧di?̧ Cua̧hua̧ru̧hua̧
jö̧nä̧ hua̧rö̧mä̧ repe'ätucui,
ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cuabo'iya̧
jö̧nä̧ hua̧rö̧mä̧ a̧'u̧tä̧tu̧cuib̧ pä'ö
hueähui'inömä. 44 Ja̧'hua̧nö̧
jiņa̧'a̧nä̧ ttömä pä̧dä̧u̧jä̧tó.
Cuabo'iyotö jö̧nä̧ huotörömä
repe'ätucuijó. Ucuturu suronä
pä'ätörö'inä adiunätä pä'ätucuijó.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuturu a̧'u̧tä̧tö̧rö̧mä̧
adiunätä jȩpä̧tu̧cui.̧ Ucuturu
ucuotäcuähuä juiyönä jȩpö̧
ru̧'huä̧rȩ'ö̧ ubara ttu'huepätörö'inä
Diosrötä jä'epö ucuocuätucui.
45 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩnä̧
Cuä'otucu mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧ iţti̧mö̧
jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
Ja̧u̧mä̧ äji mo̧ro̧ kä̧hua̧rö̧mä̧
adiunä huocotörö'inä, adiunä
huotörö'inä rä'opö tejädönä
jȩpȩ'ö̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutättö
adihuä ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, adihuä ttö̧ja̧
jö̧nä̧ huocotörö'inä ajiya ichönä
jȩpȩ'ö̧tó. 46Ucuturu repe'ätörötä
repecuhuätucuttumä ¿micuämä
däjetä cuȩmä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧
jä̧ttö̧? ¿Ru̧hua̧ öäre pärätä
ȩmä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧tä̧
yoräteunä jȩpo̧co̧tö̧ tä̧ji?̧
47 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu̧jä̧hua̧tö̧ jö̧nä̧
huotörötä tecuhuähuätucuttumä
jahuätöttö'inä abonänö adiunä
jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧jim̧ä̧ ¿ti̧yȩ jä̧ttö̧?
¿Ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ ru̧hua̧
öäre pärätä ȩmä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧
jȩtto̧cö̧ tä̧ji?̧ 48Ucutumä jiy̧ȩtȩ'iņä̧
cuä̧cho̧cö̧ juiyönätä kä̧tu̧cuij̧ó,
Cuä'otucu mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧ cuä̧cho̧cö̧

* 5:41 Una milla jo̧mȩmä̧ 1.600 metros jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧. Dos millas jo̧mȩmä̧ 3.200 metros
jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧.
a 5:38 Éxodo 21:24; Levítico 24:20; Deuteronomio 19:21 b 5:43 Levítico 19:18
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juiyönä ö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧― päinä̧u̧.

IX. Recuä rö̧jä̧u̧ru̧ ppädäcuähuä
ötö'cö Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

6 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päiņä̧u̧:
―Recuä rö̧jä̧u̧ru̧

ppäcuhuädätucuä'ijömä
ttu̧huȩcuä̧nä̧ tta̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cuij̧ó
ttö̧ja̧ ttä'cattömä, totta pä'ötä
jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä. Tottönätä
jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧ Cuä'otucu
mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧ttö̧mä̧ micuämä
cuȩmiy̧ä̧cuo̧tö̧jä̧tó. 2 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ucutumä recuä rö̧jä̧u̧ru̧
ppäcuhuädätucuomenämä, ttö̧ja̧
ichö tottönä jiähuopo'äcuähuä
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ cuä'cattömä trompeta*
ppöttönämä jȩcu̧'huä̧tu̧cuó̧
yapare ttö̧ja̧ jö̧nä̧ huotö judíos
ttu̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyättö'inä,
mä̧niy̧ä̧ttö̧'iņä̧ jȩttä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧mä̧.
Jahuätömä ttö̧ja̧ úcuo tettähuatö
pä'ötä ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ iso päi'önä pädä̧u̧jä̧,
ja̧'hua̧nö̧ jȩttö̧ micuämä täcö
ju̧huȩnȩ jubötä micuähuächa'ató.
3 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ recuä rö̧jä̧u̧ru̧
ppäcuhuädätucuomenämä cu̧mö̧
cu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧mö̧nä̧ cuiyömä
cu'ohuenä işä̧mö̧mä̧ u̧huo̧ju̧
juiyönätä jȩpä̧tu̧cui.̧ 4 Ja̧'hua̧nö̧
recuä rö̧jä̧u̧ru̧ ppäcuhuädätucumä
yä̧huä̧iņä̧tä̧ cuiyätucuäcua'anö.
Cuä'otucu yä̧huä̧iņä̧ jähuä
toäcuähuä işa̧mä̧ micuämä
huäjuome kä'cottötä ucuturu
iyäcua'a̧nö̧― päiņä̧u̧.

X. Hueähuä huȩnȩnä̧ kä̧tö̧rö̧
Diosrö ucuocuäcuähuä ötö'cö

Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ
5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Diosrö

cucuocuätucuomenämä
yapare ttö̧ja̧ jȩttä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧mä̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cuó̧. Jahuätömä judíos
ttu̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyättö ä̧rä̧mi'̧ö̧
kä̧mä̧dö̧ ucuocuäcuähuä'inä,
mä̧niy̧ä̧ jäyä o̧du̧nä̧ttö̧
ucuocuäcuähuä'inä ttö̧ja̧
tottatö pä'ötä repe'ätö. Iso
päi'önätä pädä̧u̧jä̧ ja̧'hua̧nö̧
jȩttö̧ micuämä täcö ju̧huȩnȩ
jubötä micuähuächa'ató.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä Diosrö
cucuocuätucuomenämä ttö̧ja̧'iņä̧
tooca̧ttö̧tä̧ do'ächi'ö äpate mö̧'ȩpö̧
ku̧nip̧ö̧ ucuocuätucuijó, Cuä'otucu
yä̧huä̧iņä̧ kö̧cu̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
cucuocuätucuomenä Cuä'otucu
yä̧huä̧iņä̧ jähuä toäcuähuä işa̧mä̧
micuämä huäjuome kä'cottötä
ucuturu iyäcua'a̧nö̧. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Diosrö cucuocuätucuomenämä
amöcuädäcuähuä juiyönä
ppa̧'ä̧dä̧rö̧ pä̧'o̧pä̧rö̧mä̧
cucuocuätucuó judíos
huocotö'a̧nö̧mä̧. Jahuätömä
“rö̧ȩnä̧tä̧ o'ä'chö
ucuocuäcuähuänätä ä̧ju̧cu̧
Diosmä” pä'ö amöcuädätö.
8 Jahuätö jȩttä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧mä̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cuó̧, Cuä'otucumä
ucuturu recuä rö̧jö̧
jäcuepätucuäcua'a ä'canätä täcö
u̧huo̧jua̧'a̧ttö̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧

* 6:2 Trompeta ppöähuämä, ttö̧ja̧ tticha pä'ö campana cuähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jiņö̧.
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pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ cucuocuätucuaja
Diosrömä: “Tä'o mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧.
Cuim̧iņä̧ úcuo tettähuajá. 10Ucu
huecuhua'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ täcö
kä̧mä̧dö̧nä̧ hue'i. Ucuru pähuä
rö̧jö̧ mo̧ro̧jä̧ttö̧ jȩttö̧ ta̧'a̧nö̧
pij̧ä̧ttö̧'iņä̧ jȩtta̧ja̧. 11Mo̧ro̧ jiņö̧
a̧'u̧cuä̧ tu̧cuȩ pá̧mä̧ cuä̧cho̧cö̧
juiyönä iyitö. 12 Timippotömä
unichi'iyitö, o'ca toi'önä
ujuturu ttimippotö tunichi'ö
jö̧ ta̧'a̧nö̧. 13 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ surojö
töjö'cächi'önämä o'ipö cu̧ju̧nä̧tö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ su̧ro̧pa̧ttö̧mä̧ tö̧jip̧ö̧nä̧
jȩpiţö̧, ruhuonä hue'ö kö̧'iņä̧,
cujurunä jȩpö̧'iņä̧, cuhuadihuä
úcuo tettäu'a̧nö̧ hua̧'iņä̧ juȩ'ip̧a̧mä̧
ucutä ja̧'a̧ttö̧ cädäcuähuä
juiyönätä. Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧
ja̧'a̧cua̧ja̧” jö̧nä̧ cucuocuätucuaja―
päinä̧u̧. 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―korotö
ttö̧ja̧ ucuturu jäyä jȩttö̧
cu̧ni'̧chi'̧ä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧ Cuä'o
mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧'iņä̧ unichi'ä̧cua̧ ucutu
jäyä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧mä̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ korotö ttö̧ja̧ ucuturu jäyä
jȩttö̧ cunichi'ätucuoca'a jö̧ttö̧mä̧,
Cuä'o mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧'iņä̧ ucutu
jäyä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧mä̧ unichi'ö
juiy̧ä̧cua̧tó― päinä̧u̧.

XI. Hueähuä huȩnȩnä̧ kä̧tö̧rö̧
Diosrö ttu̧cuȩ a̧do̧chö̧ jȩä̧cuä̧huä̧
ötö'cö Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ
16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Cu̧cuȩ

a̧do̧chö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧
yapare ttö̧ja̧ jȩttä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧mä̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cuó̧ ucutumä.
Jahuätömä tti'ä esehuoca'atä
ij̧ȩcuä̧tö̧. Ttu̧cuȩ a̧do̧chä̧tö̧ pä'ö
ttu̧huo̧jua̧tö̧ pä'ömä tti'änämä
ja̧ró̧ jö̧nä̧ ttö̧jö̧nä̧ jȩpä̧'chä̧tö̧
ttö̧ja̧ ttä'ca jo̧mȩttö̧mä̧. Iso

päi'önätä pädä̧u̧jä̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩttö̧
micuämä täcö ju̧huȩnȩ jubötä
micuähuächa'ató. 17 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucutumä cu̧cuȩ a̧do̧chö̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ cui'ä töcäu
cä'ädö a̧dȩja cuhuo'chenä da'ecu
sa̧'ȩcui'̧ö̧tä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧, 18 cu̧cuȩ
a̧do̧chö̧ jȩcu̧'u̧ ttö̧ja̧rö̧tä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧
juiya pä'ö, Cuä'otucu yä̧huä̧iņä̧
kö̧tä̧ u̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ Cuä'otucu
yä̧huä̧iņä̧ jähuä toäcuähuä işa̧mä̧
micuämä huäjuome kä'cottötä
ucuturu iyäcua'a̧nö̧― päiņä̧u̧.

XII. Ttöäre re niy̧ö̧'iņä̧, ttöäre
lámpara päi'önä jö̧'iņä̧ Jesús

u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ
19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Cuiäre

re niy̧ö̧mä̧ pij̧ä̧nä̧tä̧mä̧ ca̧ca̧tä̧rö̧
cutätucuó isotö 'co'ö tticuomemä,
ö̧tä̧nȩcuä̧chö̧ pparuhuächomemä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧ do'ächö ttö̧nä̧u̧cuo̧mȩmä̧.
20 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ cuiäre re
niy̧ö̧mä̧ mo̧ro̧jä̧nä̧tä̧ ca̧ca̧tö̧
cutätucuaja isotö'inä 'co'ö
tticuocometä, ö̧tä̧nȩcuä̧chö̧'iņä̧
pparuhuächocometä,
nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧ do'ächö
ttö̧nä̧u̧cuo̧co̧mȩtä̧. 21 Cuiäre re niy̧ö̧
ca̧ca̧cui'̧o̧mȩtä̧ ja̧'a̧tó cua̧'cua̧ ku̧nu̧
cuamöcuä̧rä̧tu̧cuo̧mȩmä̧. 22 Ya̧tȩ
jä̧ttä̧pä̧ya̧ttö̧ lámpara päi'önä jö̧mä̧
ö'äretätó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ cui'äre
jiy̧ȩtȩ päcuäi adiu jähuättötä
uhuäuttumä jättäpäyotötä tȩa̧u̧tä̧
huotöjä. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cui'äre
surojäretä jö̧ttö̧mä̧ jättäpäyotömä
yo̧ö̧ jacuätä kä̧tö̧jä̧tó. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ucutunä tȩa̧u̧ jö̧nä̧ ja̧jim̧ä̧
yo̧ö̧tä̧ jö̧ttö̧mä̧ ¿juiyodí ̧ yo̧ö̧tä̧
yo̧a̧'a̧?― päinä̧u̧.
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XIII. Tturuhuotörömä ta̧ju̧ru̧
ku̧nä̧rä̧cuä̧huo̧cö̧ pä'ö Jesús

u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ
24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Ya̧tȩmä̧

uruhuotö ta̧ju̧nä̧ huettö jȩa̧ pä'ömä
adihuoca'a. Ya̧tȩrö̧mä̧ kö'cocö.
Ka̧ra̧rö̧tä̧ rȩpȩä̧cua̧. Ya̧tȩrö̧mä̧
eseta'anä, ka̧ra̧rö̧mä̧ suronätä
a̧mö̧cuä̧dä̧cua̧. Dios hueönä'inä
ja̧'a̧nä̧ järe ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧
hueönä'inä esetö cu̧jä̧tu̧cua̧
pä'ömä adihuoca'ató― päinä̧u̧.

XIV. Ä'cuoyäcuähuä ötö'cö
Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ päinä̧u̧:
―A̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ cua̧'cua̧
tta̧cuȩcuä̧tu̧cuä̧' “cuänömä
¿däje chucuäcua'ajó?” pä'ömä.
“Aumä däje chahuäcua'ajó”
pä'ö'inä. Cuidepättö recuä rö̧jö̧'iņä̧
cua̧'cua̧ tta̧cuȩcuä̧tu̧cuä̧' “däjettö
chö̧'ca̧tä̧cua̧'a̧jó” pä'ömä. ¿A̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧mä̧ cuäcuähuättö'inä
abonänö jö̧nä̧ micuähuoca'a
tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿ttidepämä
ttö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ttö̧'iņä̧ abonänö
jö̧nä̧ micuähuoca'a tä̧ji?̧
26Amöcuädätucui ju'tojunä
co'ä̧rä̧tö̧ ppiy̧u̧ru̧. Ku̧nu̧'iņä̧
ku̧no̧co̧tö̧. Ttu̧ju̧niņö̧'iņä̧
'to'ocotö. Ttu̧cuȩ hua'adö
ku̧nä̧huä̧ odehuiyä'inä jui'ätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cuä'otucu
mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧tä̧ ttu̧cuȩmä̧
u̧cuä̧jȩ'ä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧
¿ucutumä ppiy̧u̧ttu̧'iņä̧ abonänö
jö̧nä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ micuähuocotöjä
tä̧ji?̧ 27Ä'cuoyäcuäunu
cuamöcuädätucuomenä
ya'ute codo* jo̧mȩtä̧'iņä̧ böo

juocuhuätucua pä'ö ¿ppäda'a
tä̧ji?̧ 28 ¿Dä̧bö̧ pä'ö cu̧'ca̧tä̧huä̧ta̧tä̧
cua̧'cua̧ tta̧cuȩcuä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧?
Ötahuiyä u̧mi ̧ jo̧mȩttö̧ lirios
ȩ'u̧mä̧ ba'ipö ppuruhuia'amä
amöcuädätucui. Aditö'inä
aditoca'a, isappä päi'önä'inä
doocö. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
pä̧dä̧u̧jä̧tó, Salomónmä o'ca
juiyönä öadihuäcu ö̧'ca̧tä̧hua̧'a̧nä̧
ja̧u̧ ȩ'u̧ öadihuämä rȩbȩhuo̧cö̧
pinö. 30Mȩjiy̧ä̧mä̧ jitä piy̧ȩ
mo̧ro̧tä̧ ka̧cu̧ yo̧ȩi ̧ mo̧ro̧mä̧
ocurära̧'a̧ do'opö tticuä̧cuȩmä̧
öadihuä päi'önä ȩ'u̧ttu̧ Dios
ja̧'hua̧nö̧ ö̧'ca̧tä̧'ij̧a̧'a̧mä̧ ¿ja̧u̧ttu̧'iņä̧
abonänö jö̧nä̧ 'ca̧tö̧ tta̧huä̧riy̧ä̧cua̧
tä̧ji ̧ ucutu ji'̧quiçha̧nö̧tä̧
cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧mä̧?
31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ “¿däje
tucuäcua'ajó? ¿däje tahuäcua'ajó?
¿däjettö tö̧'ca̧tä̧huä̧cua̧'a̧jó?”
pä'ömä amöcuä̧rö̧ cua̧'cua̧
tta̧cuȩcuä̧tu̧cuä̧'. 32 Judíos
huocotömä ja̧u̧ juäi o'ca juiyönä
amöcuä̧rö̧ u̧sä̧rä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Cuä'otucu mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧mä̧ ja̧u̧ o'ca
juiyönä ucuturu recuä rö̧ja̧'a̧mä̧
täcö u̧huo̧juiy̧ä̧u̧jä̧. 33 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ucutumä korottö'inä
abonänö ä'canämä Dios huea'anä
kä̧cuä̧huä̧tä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä
öadihuä jueö jähuätä amöcuä̧rö̧
usätucuijó. Ja̧'hua̧nö̧ amöcuä̧rö̧
cusätucuomenämä ja̧u̧ juäi o'ca
juiyönätä iyähui'äcuotöjätó.
34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ yo̧ȩi ̧ mo̧ro̧
jä̧cuȩmä̧ cuä'cuoyäcuähuätucuó.
Yo̧ȩi ̧mo̧ro̧ jähuä ä'cuoyäcuähuämä
yo̧ȩi ̧ mo̧ro̧tä̧ jä̧cuȩtó. Mo̧ro̧ jö̧
a̧'u̧cuä̧ usurämä täcö jo̧mȩnö̧tä̧

* 6:27 Codo pättinömä ttö̧yö̧'ca̧riņä̧ ku̧nȩtö̧ pa̧ja̧cuo̧mȩ jiņa̧'a̧do.
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ka̧cu̧tó― päinä̧u̧.

XV. Korotörö pätetä̧rö̧ pähuä
ötö'cö Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

7 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧:
―Surojönä pätetä̧rö̧

päcuhuä'chätucuó surojönä
pätetö pä'ähuotö cu̧jä̧tu̧cu̧ juiya
pä'ömä. 2 Surojönä pätetä̧rö̧
päcuhuätucu ta̧'a̧nö̧tä̧ yoräteunätä
pättäcuotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa̧ja̧tö̧
päcuhuätucu ta̧'a̧nö̧tä̧ pa̧ja̧tö̧
pättäcuotöjä pärocua'attö'inä.
3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ işo̧'qui ̧ cu̧jä̧hua̧
ö'ärenä ȩco̧'quiţä̧mä̧ ¿dä̧bö̧
tocu'huä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧ icui'ca
cua̧mo̧nä̧ cui'ärenä ȩcä̧'ca
ttu̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ra̧'a̧mä̧?
4 ¿Cuij̧ä̧hua̧rö̧mä̧ pa̧'a̧nö̧
päcuhuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧
tä̧ji ̧ “chö̧jä̧hua̧ cui'ärenä
ȩco̧'qui ̧ ȩmö̧ chicuacu”
päcuhuätucu'a̧nö̧ huotöjä tä̧ji ̧
ucututä cui'äretucunä icui'ca ȩca̧'a̧
tocu'huäcuähuätucuoca'ara̧'a̧mä̧?
5 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧tö̧mä̧ yapare
huotötó. Äcuomenämä cua̧mo̧nä̧
cui'ärenä ȩcä̧'cattö ȩmä̧u̧
icuätucui. Ja̧u̧nu̧ o'comenätä
adiunä uhuähuäcuotöjä
cuij̧ä̧hua̧ ö'ärenä ȩco̧'qui ̧ ȩmö̧
cuicuätucua pä'ömä. 6Adihuä
juäimä ä̧huiŗiţö̧rö̧mä̧ cuiyätucuó
kärächi'ö ucuturutä sesepö
tticuätucua'acu pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
re niy̧ö̧ juäi perlas otemä cu̧chiţö̧
ttä'camä cuicuätucuó 'cuȩ'cu̧
tticua'acu pä'ö― päinä̧u̧.

XVI. Diosrö jäecuä ötö'cö
Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧:
―Jä'epätucui, jäcuepätucumä

iyäcuotöjä. Usätucui, cusätucumä
cu̧'o̧cui'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧. Äpatenä
'ta'tapö huopätucui, äpatenä
huocu'huätucuomenä
bahuepäcuotöjä. 8O'ca toi'önä
jä'epätömä ttȩmä̧cuo̧tö̧. Usätömä
ttö̧'o̧cui'̧ä̧cuo̧tö̧. Äpatenä 'ta'tapö
huopätörömä bahuepäcuotö.
9 Cuiţti̧ ya̧tȩ pá̧ jäepöttömä
¿ido'quitä iyajatöjä tä̧ji ̧ ucutu
ttä̧'o̧tö̧ jö̧nä̧ huotömä? 10 Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧ ¿po̧i ̧ işa̧rö̧
jäepomenä su̧ro̧pa̧ äcarötä
iyajatöjä tä̧ji?̧ 11Ucutu adiunä
huocotö'inä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧
cuiţti̧mö̧rö̧ adihuä juäitä
iyähuänä huo̧juä̧tö̧jä̧. Ju̧huȩnȩ
jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩttö̧'iņä̧ abonänö
jö̧nä̧ chutämä adihuä juäitä iya
pä'ö hua̧tó Cuä'otucu mo̧ro̧jä̧nä̧
kö̧mä̧ o'ca toi'önä jä'epätörömä―
päinä̧u̧.

XVII. Ji'̧quiçha̧ja̧tȩnä̧
doächäcuähuä Jesús
u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ o'ca juiyönä ucuturu
adiunä jȩttä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ö pä̧huä̧
rö̧jö̧mä̧ äcuomenämä ucututä
adiunä jȩpä̧tu̧cuiţö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ Hueähuä
Huȩnȩ'iņä̧, Dios päö jiäcuähuättö̧ja̧
tti̧huȩyu̧ti̧nö̧'iņä̧ pätecuächönä
jȩpä̧tö̧jä̧. 13 Tottepo'ächäcuome
päte'ö äpatemä cähueate,
mänä'inä cä̧huȩä̧mä̧. Ju̧huȩnȩ
päte'ö 'chä̧nö̧ icuätömä recuätö
ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ äpate
ji'̧quiçha̧ja̧tȩnä̧tä̧ do'ächätucui.
14 A̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huo̧mȩ päte'ö
äpatemä ji'̧quiçha̧ja̧tȩ, mä̧nä̧'iņä̧
ji'̧quiçha̧jä̧mä̧. Ju̧huȩnȩ päte'ö

Mat



151 Mateo 7:15–28

po̧cuip̧ä̧tö̧mä̧ recuocotötä ja̧'a̧tó―
päinä̧u̧.

XVIII. Yapare jittäucu, iso jö̧nä̧
jittäucu Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ
15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Dios

päö jiäcuähuä ttö̧ja̧jä̧ pätta'anä
yapare ttö̧ja̧ttö̧mä̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧
tta̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cuij̧ó. Ucuturu
jittähua pä'ömä huä̧mȩnä̧mä̧
o̧huȩja̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ pa̧ja̧cui'̧ö̧
tticha'anä jacuänämä böo
ä̧huiŗiţö̧ pä̧içuä̧tö̧tä̧ jö̧nä̧ ichätötó.
16 U̧huä̧ju̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ttö̧ topö
cu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jä̧ jahuätörömä.
¿Uvamä so̧ö̧ ocättö 'toähuä
tä̧ji?̧ ¿Higosmä so̧ö̧ a̧ri ̧ ka̧cu̧
juäittö 'toähuä tä̧ji?̧ 17 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧mä̧ adihuä juäi dauhuiyänämä
u̧huä̧ju̧'iņä̧ adihuä juäitä huä̧jö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ dau surojäimä
u̧huä̧ju̧'iņä̧ surojötä huä̧jäi.
18Adihuä juäi daunämä u̧huä̧ju̧
surojömä huȩjö̧ juiyönätä jäi.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ surojäinämä u̧huä̧ju̧
adihuä juäimä huȩjö̧ juiyönätä
jäi. 19O'ca juiyönä dauhuiyä
adihuä juäi huȩjo̧cö̧ oimä 'co̧rä̧u̧
icu ocuränätä icu icuähuätó.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ u̧huä̧ju̧ huȩja̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧mä̧ jȩtto̧mȩttö̧tä̧
cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cuo̧tö̧― päinä̧u̧.

XIX. Jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧ u̧huo̧juo̧co̧u̧
pinätö̧rö̧ pä̧cuȩ Jesús
u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧:
―Chu̧ru̧hua̧, chu̧ru̧hua̧ jö̧nä̧
pä'ätöttömä o'ca toi'önämä
do'ächocotö ttäcuotötó
mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huea'anä
kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
Chä'o, mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧rö̧ pä̧huä̧

rö̧jö̧ jȩpä̧tö̧tä̧ dottächäcuotömä.
22 Jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧ päi'omenämä
recuätö ppättäcua̧sä̧ “¿Chu̧ru̧hua̧,
Chu̧ru̧hua̧ Dios päji huȩnȩmä̧
cuim̧iņä̧ ji'ähuocotö pinätö̧jä̧
tä̧ji?̧” Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “¿Isoppa huotö
suropätörömä cuim̧iņä̧ rä'epä'chö
icuocotö pinätö̧jä̧ tä̧ji?̧” Ja̧'hua̧ta̧nö̧
“¿Ttö̧ja̧ ttieru juäi cuim̧iņä̧mä̧
rö̧ȩnä̧tä̧ jȩpä̧'cho̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧
tä̧ji?̧” jö̧nä̧ pättäcua̧sä̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧
pättäcumä “ucuturumä yorö'isotä
ya'utenätä'inä chu̧huo̧juo̧co̧u̧
pinätö̧jä̧. Ucutu suronätä
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ jö̧nä̧ huotömä
ttöttömä 'quȩ'ip̧ä̧chä̧tu̧cui”̧ iso
jö̧nä̧tä̧ pädäcuotötó― päinä̧u̧.

XX. Odehuiyä toderenä huȩnȩtö̧
Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ piy̧ȩ huȩnȩ ä̧ju̧cu̧
jȩpä̧tö̧mä̧ ya̧tȩ huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧,
ojusodemä inähuä huäme aditinö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ huȩnȩtö̧ pädä̧u̧tó.
25Ajiya rö̧ȩnä̧ ichö ajehuiyä
suhuädi'omenä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
kä̧rö̧'coppa'inä rö̧ȩnä̧ kä̧rö̧'co̧u̧
isodenä döa'anä'inä mo̧ä̧cho̧code
jiņodetó inähuä huäme 'qui'epö
rötö adicuode ja̧'a̧ttö̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ piy̧ȩ jidäu huȩnȩ ä̧ju̧cu̧
jȩpo̧co̧tö̧mä̧ ya̧tȩ a̧'cua̧ jui'̧a̧,
ojusodemä rȩba̧nä̧ aditinö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ huȩnȩtö̧ pädä̧u̧tó.
27Ajiya rö̧ȩnä̧ ichö ajehuiyä
suhuädi'omenä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
kä̧rö̧'coppa'inä rö̧ȩnä̧ kä̧rö̧'co̧u̧
isodenä döomenä cacuächi'ö
mo̧ä̧chiņode. Rö̧ȩnä̧tä̧ toe'ächönä
mo̧ä̧chiņode― päinä̧u̧. 28 Jesús
piy̧ȩ huȩnȩ ji'äu cädomenättö̧ja̧mä̧
nö̧'ä̧chip̧ö̧ topä̧riņä̧tö̧ u̧huo̧juȩtä̧ji ̧
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huȩnȩ amöcuädö, 29 úcuo işa̧
jö̧nä̧ u̧huo̧juȩti̧yä̧u̧, huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧
ttu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jiy̧ä̧u̧.

Lepra märicheittö na̧'ä̧chö̧rö̧
Jesús aditö icuinö huȩnȩ

8 1 Jesús möä'cara̧'a̧ttö̧
im̧ȩyȩhuä̧ji ̧ o'ca'amä ttö̧ja̧

recuätö ru̧ttä̧rȩ'iņä̧cu̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ya̧tȩ, lepra märichei
na̧'ä̧chö̧mä̧ tö'cö pä'i'ö ä'ca
jo̧mȩ ihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧
pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧ ucuru pä̧huä̧
rö̧jö̧ttö̧mä̧ chadihuächi'önä
aditö cuicu'a̧nö̧ hua̧jä̧― pä'inö.
3 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä umö
te'ädö mȩ'ö̧ kä̧nö̧ päinä̧cu̧: ―A̧'a̧
pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧sä̧. Adihuächi'i―.
Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧ lepra
märicheittömä adihuächi'inö.
4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä päinä̧cu̧:
―Ya̧tȩrö̧'iņä̧ jicuhuähuó.
Sacerdote jö̧nä̧ hua̧rö̧tä̧ cuij̧ȩcua̧
täi. Moisés hueinö'a̧nö̧ cuiäre
iyähuä iyäji cuadihuächi'äji ij̧ȩcuä̧
päi'önä iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö
ttesetäcua'anö― päinä̧cu̧.

Ya̧tȩ judíos huocö'inä ja̧'a̧nä̧
a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riy̧ä̧cu̧ Jesús
esehuächi'inö huȩnȩ

5 Jesúsmä Capernaúm
ötahuiyänä doächäji o'ca'a
su̧ro̧da̧u̧ ciennö huotö ttu̧ru̧hua̧
ya̧tȩ ichi'inäcu ajuähuipönö
jäepä̧ra̧rö̧ pä'ö: 6―Chu̧ru̧hua̧,
chu̧mö̧huä̧ya̧mä̧ ä̧rä̧mi'̧o̧ca̧'a̧
'cuä̧'a̧tä̧ ö̧'iy̧ä̧cu̧sä̧ isodenämä,
rö̧ȩnä̧tä̧ usurä ȩmä̧u̧nä̧ jȩpö̧
içuä̧hua̧tä̧― pä'inö. 7 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Jesúsmä päinä̧cu̧ ―Ja̧u̧nu̧mä̧
ö̧'ip̧ö̧nä̧ aditö chicuarö pä'ö
ichösä―. 8 Su̧ro̧da̧u̧ ciennö huotö

ttu̧ru̧hua̧mä̧ ädätö päinä̧cu̧:
―Chu̧ru̧hua̧, chojusodenä
docuhuächö juiyö'a̧nö̧tä̧
adihuä işa̧ jö̧nä̧mä̧ huocösätó.
Cuiḩuȩnȩnä̧tä̧'iņä̧ pä'opo'iyittö.
Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuomenätä'inä
ö̧'ip̧iy̧ä̧cua̧sä̧ chu̧mö̧huä̧ya̧mä̧.
9 Ttö'inä chuhuämenä hue'ätörö
ku̧nä̧rö̧sä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ su̧ro̧da̧u̧ru̧
chidea'anä huedä̧u̧ru̧ ku̧nä̧rö̧sä̧.
Ka̧ra̧rö̧mä̧ täi pädomenä 'chö̧.
Ka̧ra̧rö̧mä̧ ichi pädomenämä ichö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chu̧mö̧huä̧ya̧rö̧mä̧
piy̧ȩ jȩpi ̧ pä'ö huedomenä
jȩpö̧― päinä̧cu̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Jesúsmä koromenä jö̧
huȩnȩ ä̧ju̧cu̧ a̧'cua̧'iņä̧ juiyächi'önä
―¡isodí!̧― pä'ö esehuächi'ö,
ttö̧ja̧ chutä o'ca'anä ichätörö
pä'inö: ―Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧.
Tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ Israel
ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧ rö̧ȩnä̧ a̧'cua̧
u̧huȩnä̧ra̧'a̧mä̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧ topocö
pä'ijösätó― pä'inö. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pa̧'a̧nö̧'iņä̧ pädä̧u̧jä̧: ―Kä̧hua̧
räopa'acuttu'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Kä̧hua̧ mo̧ä̧cha̧'a̧cu̧ttu̧'iņä̧ recuätö
ttichäcuotötó mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧
huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩttö̧mä̧
Abrahamcu'inä, Isaaccu'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jacobcu'inä ttö̧'ä̧mä̧da̧
pä'ömä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧,
huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩttö̧ iţti̧mö̧
jö̧nä̧ todeunä ka̧ja̧tö̧mä̧ u̧miçu̧
yo̧a̧'a̧ päte'ö do'opö icuähuotötä
pätti'äcuotötó, a̧'u̧ ttu'u ajuäu,
ttacutä ä̧chi ̧ jö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huo̧mȩtä̧―
pä'inö. 13 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧
Jesúsmä su̧ro̧da̧u̧ ciennö
huotö ttu̧ru̧hua̧rö̧ pä'inö: ―Ye
täi. Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧
cuamöcuädäji'a̧nö̧tä̧ jȩiy̧a̧cu̧ja̧―
pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧mö̧huä̧ya̧mä̧
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ja̧u̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ ö̧'ip̧iņiy̧ä̧cu̧tó.

Pedro imiyajuru kumäricheittömä
Jesús aditö icuinö huȩnȩ

14 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a Jesúsmä
Pedro ojusodenä doächi'omenä
Pedro imiyajuru topinö
kä̧rä̧mi'̧o̧ca̧'a̧tä̧ du'unä na̧'ä̧chö̧
kö̧'a̧'a̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ku̧mö̧nä̧
mȩo̧mȩnä̧ kumäricheittömä
pi'̧ip̧iņä̧ju̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧
ppäjädinä̧u̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
nip̧ä̧cho̧mȩnä̧ recuätö isoppa
huotö ttö̧jä̧u̧ru̧ i'cächä'chö
ttiyinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ i'cächä'chö
ttiyäcu iḩuȩnȩnä̧tä̧ pä'ä'chö
rä'epä'chö icuinö isoppa huotö
suropätörömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
toi'önä na̧nȩpä̧tö̧rö̧mä̧ aditä'chö
icuinö, 17Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧
Isaías päinö'a̧nö̧ pätecuächa pä'ö.
Pa̧'a̧nö̧ päinome: ―Tumäricheimä
Ja̧u̧tä̧ ȩmip̧iņiy̧ä̧u̧jä̧tó.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ na̧tä̧chä̧'chö̧mä̧
Ja̧u̧tä̧ u̧huä̧do̧huip̧iņiy̧ä̧u̧jä̧tó―a

päinome.

Chutä u̧huo̧juȩtä̧u̧ jö̧nä̧ ttö̧ja̧
pä'ätörö Jesús päinö huȩnȩ

18 Jesúsmä ttö̧ja̧ recuätö churutä
soböcuächönä ttö̧ja̧'a̧ topö
―ya̧nä̧ jij̧ȩcu̧ ti̧'cha̧ tätucui― pä'ö
hueinä̧u̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ huȩyu̧cuä̧
ttö̧ja̧ttö̧ ya̧tȩ ichi'ö päinä̧cu̧:
―Huo̧juȩcuä̧ işa̧, cui'̧chö̧ o̧du̧nä̧mä̧
ttö'inä cu̧huo̧juȩtä̧cu̧ pädi'a pä'ö
chiçhä̧cua̧sä̧tó―. 20 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Jesúsmä päinä̧cu̧: ―Nä̧tö̧
a̧hua̧riţö̧mä̧ ttäjuhuiyä ku̧nä̧rä̧tö̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ppiy̧u̧ ju'tojunä

co̧'ä̧rä̧tö̧mä̧ ttä̧'ti̧yu̧ ku̧nä̧rä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä
u ppäepome'inä jui'̧a̧tó―.
21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ttu̧
ya̧tȩmä̧ päinä̧cu̧: ―Chu̧ru̧hua̧,
ä'canämä chä'orö 'turu icu
chi'̧cha̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧ topittö―.
22 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä
päinä̧cu̧: ―Ucumä ttöcutä ichi.
Ttuhuaparemä 'corupä'i'inätötä
ttu'tura'anä ja̧'a̧tä̧ topi―.

Kä̧rö̧'coppa'inä, dubora'inä
esetönä Jesús hueinö huȩnȩ

23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ huoi'canä
pä̧mä̧dö̧ i'̧cho̧mȩnä̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧'iņä̧ ja̧u̧tä̧cu̧
'chiņä̧tö̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧ tti̧'cho̧mȩnä̧
kä̧rö̧'coppa duboranä pä̧içu̧nä̧
mo̧'ä̧mö̧ rö̧ȩnä̧tä̧ kä̧rö̧'co̧huiņä̧u̧,
ajiya ppau obittö huoi'ca'inä
huä̧o̧cuä̧chä̧rö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧mä̧ ä'ä̧rö̧tä̧ piņö̧.
25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧
ichi'ö porädö icu pättinäcu:
―¡Chu̧ru̧hua̧! ¡To'e'ätöjädo!
¡Tö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'äditö!― 26 Ja̧'hua̧nö̧
pättäcumä: ―¿Dä̧bö̧ pä'ö
yecuecuä'chätucua'attö
ucutu ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ cua̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧mä̧?― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ isoppa'inä, dubora
ppau obi'inä ro̧'ȩpö̧ icuinö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ o'ca juiyönätä
ya'utecutä huirochi'ina'a.
27 Ja̧'hua̧nö̧ jȩiy̧ä̧u̧ jahuätö
u̧mä̧tö̧mä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧
pä'inätö: ―¿Pidemä tide ju̧'hua̧
jä̧ttö̧ isoppa'inä, dubora'inä
esetäcumä?― jö̧nä̧.

a 8:17 Isaías 53:4
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Gadarenos ttö̧ja̧rö̧ ttö̧'ip̧ö̧nä̧
Jesús ppädinö huȩnȩ

28 Jesúsmä ya̧nä̧ jij̧ȩ gadarenos
ttö̧ja̧ tti̧rȩjä̧nä̧ iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧,
isoppa huotö suropätö ttö̧jä̧u̧
ta̧ju̧ ttichi'inäcu, hua'inätö
tto'co jähuä rötähuä idoriyättö
rä'opö ichäjätö. Jahuätömä
abora̧'a̧ päi'önätä ttö̧'ä̧içua̧'a̧ttö̧
ju̧huȩnȩ päte'ö rä̧mä̧nä̧mä̧
ya̧tȩ'iņä̧ i'̧chö̧ juiyönätä jiņä̧mä̧.
29Huopi'önö pä'inätö: ―Jesús
Dios iţti̧, ujuturumä ¿dä̧bö̧ pä'ö
mȩcuo̧pä̧rä̧ttö̧? ¿Pätecuächäcua'a
ä'canätä ubara ttucuepatö pä'ö
pocu ichäjijä tä̧ji?̧― pä'inätö.
30 Ju̧huȩnȩ ttö̧jo̧mȩttö̧mä̧
otonänö cu̧chiţö̧ recuätö
cuä̧nö̧ ka̧cuiņä̧tö̧. 31 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧u̧ isoppa huotö suropätömä
ajuähuipönö jä'epä̧ri'̧ö̧ pä'inätö:
―u̧miçu̧ rätecuächönä jȩcu̧'hua̧tö̧
pä'ö jö̧ttö̧mä̧ jitö cu̧chiţö̧ra̧'a̧tä̧
ti̧'chi'̧ö̧nä̧ hue'ö icuitö― pä'inätö.
32 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu: ―Ye, ja̧'hua̧nö̧
jö̧ttö̧mä̧ tätucui― päinä̧u̧.
Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ rä'ecuächö cu̧chiţö̧
recuätöra̧'a̧tä̧ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ tti̧'chi'̧ä̧u̧ cu̧chiţö̧
recuätömä o'ca toi'önätä sa̧nȩbä
ja̧'a̧cu̧ pä̧içu̧nä̧ jopö duboranätä
mo̧'ä̧chö̧ to'e'inätö. 33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
cu̧chiţö̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧mä̧
tö'ipächinätö. Ja̧'hua̧nö̧ tö'ipächö
kä̧nö̧mä̧ ötahuiyänä do'ächö,
isoppa huotö suropätö ttö̧jä̧'ij̧ä̧ru̧
'cuäopäji huȩnȩ'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca
juiyönätä ji'ähuinätö. 34 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧u̧ ötahuiyä ttö̧ja̧mä̧ o'ca
toi'önätä Jesúsru topö 'chiņä̧tö̧.
'Chä̧jä̧tö̧'cotö topö tti̧rȩjä̧ttö̧mä̧
iḩuiy̧a̧tö̧ pä'ö ajuähuipönö jä'epö

hue'ö tticuinäcu.

'Cuä̧'a̧rö̧ cueächönä Jesús
aditö icuinö huȩnȩ

9 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä
huoi'canä pä̧mä̧dö̧ ya̧nä̧

jij̧ȩcu̧ 'cuä'opäji'ca̧ chutä idepiyu
ötahuiyä rö̧o̧mȩ rȩbȩhuiņö̧.
2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ 'cuä̧'a̧rö̧
i'cächö ttiyinäcu ö̧'ä̧bä̧nä̧tä̧
pö̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä
jahuätö tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧'a̧ topö
'cuä̧'a̧rö̧mä̧ pä'inö: ―Esehuächi'i
chiţti̧. Suronä jȩcu̧'huä̧'ij̧ö̧mä̧
unichi'ä̧cuä̧huiy̧a̧tä̧ päi'iyäcujätó―
pä'inö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ päiyä̧u̧ huȩyu̧cuä̧
ttö̧ja̧ttö̧ yotöcunämä tta̧mo̧nä̧tä̧
pä'ähuinätö: ―Chujuamä
Diosrömä suronätä ucuocu―.
4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä
ttamöcuädäji ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧
päinä̧u̧: ―¿Cua̧'cua̧ jacuättömä
dä̧bö̧ ja̧'hua̧nö̧ suronä
cuamöcuädätucua'attö?
5 ¿Tiy̧ȩjä̧ttö̧ huetta pä'ö korottö'inä
abonänö jeruhuocömä?
Ucu suronä jȩcu̧'huä̧'ij̧ö̧mä̧
unichi'ä̧cuä̧huiy̧a̧tä̧ päi'iyäcujätó
¿jö̧nä̧cö̧? Ä̧rä̧mi'̧ö̧ täi ¿jö̧nä̧cö̧?
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Ttö̧ja̧ işa̧
pä'i'inömä pij̧ä̧nä̧ kä̧nö̧'iņä̧
suronä jȩttä̧'ij̧ö̧ unichi'a pä'ö
ujurunä huea pä'ö ku̧nä̧rö̧ pä'ö
cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧ 'cuä̧'a̧rö̧mä̧
hue'ösä― päinä̧u̧. ―Ä̧rä̧mi'̧ö̧,
cu̧'ä̧bä ȩmip̧ö̧ cuojusodera̧'a̧ täi―
pä'inö 'cuä̧'a̧rö̧mä̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧
päcu ä̧rä̧mi'̧ö̧ ojusodera̧'a̧tä̧ iḩuiņö̧.
8 Ja̧'hua̧nö̧ jȩa̧'a̧ topö ttö̧ja̧mä̧
nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧ kä̧nö̧ Diosrötä
úcuo te'ähuinätö ―Diosmä
ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ ttujurunä huetta pä'ö
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iyödí ̧ ttö̧ja̧rö̧mä̧― pä'ö amöcuädö.

U̧huo̧juȩtä̧cu̧ päi'önä Jesús
Mateorö oipinö huȩnȩ

9 Jesúsmä juhuorö 'cuä'opö
i'̧cho̧mȩnä̧, ya̧tȩ Mateo pä'ö
miçua̧rö̧ topinö ru̧hua̧ öäre pärätä
ȩmä̧huä̧ işa̧rö̧, ru̧hua̧ öäre pärätä
ȩmä̧huo̧ca̧nä̧ ö̧'a̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧:
―Chu̧huo̧juȩtä̧cu̧ päcuhui'a ttöcu
ichi― päinä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ päcu
ä̧rä̧mi'̧ö̧ ruhui'inäcu.

Suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧tä̧
ja'ate'ö Jesús ichinö huȩnȩ

10 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a Jesús
isodettömämesa isodänä ö̧'o̧mȩnä̧
recuätö ru̧hua̧ öäre pärätä ȩmä̧huä̧
ttö̧ja̧'iņä̧, suronä jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧'iņä̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧cu̧ ö̧'o̧mȩ
ichi'ö pä̧mä̧diņä̧tö̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧
ö̧'a̧'a̧ topö fariseos huotömä
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ pä'inätö:
―Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ huo̧juȩcuä̧ işa̧mä̧
ru̧hua̧ öäre pärätä ȩmä̧huä̧
ttö̧ja̧cu̧'iņä̧, suronä jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧cu̧'iņä̧ jö̧nä̧ ¿dä̧bö̧ pä'ö
ja̧'hua̧nö̧ ucua'a jä̧ttö̧?― pä'inätö.
12 Ja̧'hua̧nö̧ pätta'a ä̧ju̧cu̧ Jesúsmä
päinä̧u̧: ―Na̧'ä̧cho̧co̧tö̧mä̧ jahuapö
adicuä işa̧rö̧ recuä rö̧jo̧co̧u̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ na̧'ä̧chä̧tö̧tä̧
jahuapö adicuä işa̧rö̧ recuä
rö̧jä̧u̧mä̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ re
toäcuähuätä pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧sä̧, ku
icu iyähuämäcötóa jö̧nä̧ pähuätä
cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cua̧ tätucui.
Adihuä ttö̧ja̧rö̧tä̧ ja'ate'ömä
ichocö pinö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ pärou

ttamöcuädiyattö pä'ö odipa pä'ötä
ichinösätó― päinä̧u̧.

Ttu̧cuȩ a̧do̧chö̧ jȩä̧cuä̧huä̧
jättepäcu Jesús jiähuinö huȩnȩ
14 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Juan

u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ ichö pä'inätö:
―Ujutumä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ fariseos
huotöcumä 'cuäopönätä
tu̧cuȩ a̧do̧chö̧ jȩtä̧'cha̧'a̧nä̧
ucu cu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ ¿dä̧bö̧ pä'ö
ttu̧cuȩ a̧do̧chö̧ jȩtto̧ca̧'a̧ jä̧ttö̧?―
pä'inätö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
Jesúsmä päinä̧u̧: ―¿Irecuarö
ȩmö̧cu̧ kä̧tö̧mä̧, jitötäcu ö̧jä̧im̧ä̧, re
ruhuä pä'i'ö kä̧cuä̧huä̧nä̧ ttö̧jö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ koronö
mo̧ro̧mä̧ irecuarö ȩmä̧cua̧rö̧mä̧
'cho'icuotö pätti'äcuotötó. Ja̧u̧nu̧
mo̧ro̧ pätecuächomenätä ttu̧cuȩ
a̧do̧chö̧ jȩttä̧cuo̧tö̧. 16 Ya̧tȩ'iņä̧
'ca̧tä̧cuä̧huä̧ta̧ täbo işä̧ta̧nä̧mä̧
ja̧rȩä̧ta̧ttö̧ 'cui'opö be'epömä
'tö̧'o̧cö̧tö̧́. Ja̧'hua̧nö̧ jȩö̧ttö̧mä̧
ja̧rȩä̧ta̧ huiä̧̧chi'̧o̧mȩnä̧ 'tö̧'ȩcuä̧chö̧
pä'äji serähui'inomettö'inä
abonänö cähueächi'önä
serähui'ötó. 17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ vino
isoya jiņä̧ a̧'ti̧po̧coyamä täbo
jähuä obanä 'carä̧rö̧ ku̧nä̧huo̧cö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ttö'caröttömä ki'ädi'ö
ppa'ö icu serähui'ö 'carähuä oba
täbo jähuä obamä, isoya'inä
riähuächönä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ 'carähuä
oba'inä toe'ächönä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ vino isoya jiņä̧ a̧'ti̧po̧coyamä
jareö obanätä 'carä̧rö̧ ku̧nä̧huä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ 'carähuä
oba'inä, isoya'inä adiunätä
tta̧huä̧rä̧cuä̧hui'̧ö̧― päinä̧u̧.

a 9:13 Oseas 6:6
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Ppö'ottö na̧'ä̧chiņä̧ju̧ru̧'iņä̧ aditö
icua'anä Jairo ittijuru'inä
Jesús ttoädinö huȩnȩ

18 Jiņä̧ piy̧ȩ huȩnȩtä̧ ji'äu
ö̧ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ úcuo ru̧hua̧mä̧ ichi'ö
ucuotö jȩa̧rö̧ pä'ö ihue'quiyunä
pä̧mä̧dö̧ pä'inö: ―Chittijumä jitä
'corupäji'äjiyäcusätó. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ cu̧mö̧nä̧tä̧'iņä̧ mȩcu̧hua̧ju̧
ichi. Ja̧'hua̧nö̧ mȩcu̧huo̧mȩnä̧mä̧
ka̧'cua̧ri'̧ä̧cua̧ju̧― pä'inö.
19 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä
ä̧rä̧mi'̧ö̧, u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧cu̧tä̧
o'ca'anä ruhui'inäcu. 20 Ja̧'hua̧nö̧
tti̧'cho̧mȩnä̧ yajute kiņä̧ju̧,
ppö'ottö docenö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧
usurä ȩmä̧huä̧'ij̧ä̧ju̧mä̧, abo
ja̧'a̧nä̧ 'chä̧hui'̧ö̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧
ä'ca mȩ'iņä̧ju̧. 21 Jahuäjumä
ka̧'cua̧nä̧tä̧ amöcuädinäju:―ttömä
ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧nä̧ mȩdo̧mȩnä̧tä̧'iņä̧
chö̧'ip̧ä̧cua̧ju̧sä̧― pä'ö. 22 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä kärächi'ö yajurutä
topö päinäcua̧: ―¡Esehuächi'i
chittiju! Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧jiţä̧
cu̧'ip̧ö̧nä̧ ppädäcuajätó―
päinäcua̧. Ja̧'hua̧nö̧ päö
jiy̧ȩnä̧tä̧ jahuäju isajumä
pi'̧ip̧iņä̧ju̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a
Jesúsmä úcuo ru̧hua̧ ojusodenä
doächomenä ppöähuä o̧na̧
ppö'ätörö'inä, ajuäu huopätörö'inä
topö 24 päinä̧u̧: ―Pporächi'ätucui.
Ji'̧quiçha̧huajumä 'corupä'i'ocoju
päjäjutó. Ä'ötä ä'äju― päinä̧u̧.
Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧mä̧ ya̧'ä̧huä̧'chö̧tä̧
ya̧ttä̧huä̧'chiņä̧cu̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧mä̧ u̧miçu̧ rättopächäji
o'ca'a, do'ächi'ö ji'̧quiçha̧huaju
ku̧mö̧nä̧ 'chu'huädinö.
Ja̧'hua̧nö̧ 'chuhuädäcua
ä̧rä̧mi'̧iņä̧ju̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧jim̧ä̧
ja̧huä̧jä̧ rȩjȩttö̧mä̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧tä̧

úcuohuina'ató.

Ätocätö ta̧ju̧ ttö'äriyä tottönä
bahuecuächinö huȩnȩ

27 Jesúsmä juhuorö 'cuä'opö
i'̧chä̧ji ̧ o'ca'a ätocätö ta̧ju̧
rutti'inäcu. Huopönö pä'inätö:
―¡David isotö işa̧! ¡Re rö̧jö̧nä̧
topitö!― pä'ö huopinätö.
28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ isodenä
iŗȩbȩhui'̧o̧mȩnä̧ jahuätö
ätocätömä ö̧jo̧mȩ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ tti̧'chi'̧ä̧cu̧ Jesúsmä
päinä̧u̧: ―Piy̧ȩmä̧ iso jö̧nä̧
jȩö̧'a̧nö̧ hua̧ pä'ö ¿ttörömä
cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧―
päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧: ―A̧'a̧
chu̧ru̧hua̧― pä'inätö. 29 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ttö'äriyänä mȩ'ö̧ kä̧nö̧ päinä̧u̧:
―Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuä̧ji'̧a̧nö̧tä̧
päi'iy̧ä̧u̧jä̧tó― päinä̧u̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ttö'äriyämä tottönä
bahuecuächinä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Jesúsmä ttu̧huȩcuä̧nä̧tä̧ ro̧'ȩpö̧
päinä̧u̧: ―Piy̧ȩmä̧ ya̧tȩ'iņä̧
u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧ juiyönätätó― pä'ö.
31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätömä
rä'opäjätö'cotö Jesús ötö'cö
ja̧huä̧jä̧ttö̧mä̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧tä̧ úcuounä
ji'ähue'inätötó.

Iḩuȩnȩ jui'ä'ijö ja̧'a̧nä̧
ucuocuinö huȩnȩ

32 Ja̧'hua̧nö̧ rättopächäji o'ca'a
ya̧tȩ isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧,
iḩuȩnȩ'iņä̧ jui'̧a̧rö̧ i'cächö ttiyinäcu.
33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ iḩuȩnȩ jui'̧a̧mä̧
isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧rö̧ rä'epö
içuä̧hua̧ päi'omenä iḩuȩnȩmä̧
ucuocuinö. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ ttö̧ja̧mä̧
nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧ pä'inätö:
―Pa̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ Israel ttö̧ja̧
tö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ttö̧mä̧ yorö'isotä
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toäcuähui'ocö jä̧'ij̧ö̧tó― pä'inätö.
34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ fariseos huotömä
pä'ä'chinätö: ―Ja̧u̧mä̧ isoppa
huotö suropätöttu̧ru̧hua̧ ujurunätä
rä'epä'chö icutó isoppa huotö
suropätörömä― jö̧nä̧ pä'ä'chinätö.

'To'ö adicuämä rö̧ȩnä̧ ja̧'a̧nä̧ 'to'ö
adicuä ttö̧ja̧tä̧ toö huȩnȩ

35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä
ötahuiyä bäreu o̧du̧nä̧ttö̧'iņä̧, ppo̧ö̧
o̧du̧nä̧ttö̧'iņä̧ o'ca juiyönättö̧tä̧, ja̧u̧
o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ judíos ttu̧huo̧jui'̧ö̧
odehuiyättö huo̧juȩtȩ'ö̧'iņä̧,
huea'anä kä̧cuä̧huä̧ adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ ji'ähue'ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca juiyönä ttumäricheittö'inä,
na̧ttä̧chä̧'ij̧ö̧ttö̧'iņä̧ ttö̧'ip̧ȩ'ö̧nä̧
aditä'chö icu cue'ächinö.
36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttö̧ja̧ recuätörö
toomenä tta̧'cua̧ tta̧'ȩcuä̧yotö
ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ ttipperecuächina'a
jiy̧ä̧cu̧ re rö̧jö̧nä̧ toinä̧u̧, o̧huȩja̧tö̧
ttu̧ru̧hua̧ toönä kä̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
jiy̧ä̧cu̧. 37 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ pä'inö: ―'To'ö
adicuämä iso päi'önätä rö̧ȩnä̧
ja̧'a̧nä̧ 'to'ö aditätöttö a̧'u̧cu̧nä̧tä̧
ja̧'a̧tó. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ 'to'ö
adicuä u̧ru̧hua̧rö̧tä̧ jä'epä̧rä̧tu̧cui ̧
'to'ö adicuä ttö̧ja̧rö̧ hueäcua'anö―
pä'inö.

Jesús hue'ähuotö docenö huotö
tti̧mi ̧Mateo iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ

10 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧

ta̧ju̧nu̧ huotörö huopo'inö.
Huopo'äji'ca̧ isoppa huotö
suropätörö hueähuänä

ttujuruunä hue'ö u̧ju̧niņä̧u̧,
rä'epä'chö tticunä'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttö̧ja̧ ttumäricheittö'inä o'ca
juiyönä ttö̧'ip̧ö̧nä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
na̧ttä̧chä̧'chö̧nä̧ jä̧'ij̧ö̧ttö̧'iņä̧ o'ca
juiyönä ttö̧'ip̧ö̧nä̧. 2Docenö huotö
hue'ähuotö tti̧mim̧ä̧ piy̧ȩtó:
Ä'canämä Simón ―Pedro―
jö̧nä̧'iņä̧ pättäcu, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧tä̧
ö̧jä̧hua̧ Andrés'inä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Zebedeo iţti̧ Jacobo'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ja̧u̧tä̧ ö̧jä̧hua̧ Juan'inä. 3 Felipe'inä,
Bartolomé'inä, Tomás'inä, Mateo
ru̧hua̧ öäre pärätä ȩmä̧huä̧ işa̧'iņä̧,
Alfeo iţti̧ Jacobo'inä, Lebeo ja̧'a̧nä̧
Tadeo jö̧nä̧ pättäcu'inä. 4 Simón
cananista* işa̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Judas
Iscariote'inä churutä mä̧u̧chä̧cuä̧u̧
ö̧tä̧cua̧.

U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ tti̧'chö̧nä̧ hue'ö
kä̧nö̧ Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ
5 Pitö docenö huotörömä

tti̧'chö̧nä̧ hue'inö Jesúsmä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa̧'a̧nö̧ täbotönö
päinä̧u̧: ―Judíos huocotö
tti̧rȩjä̧ttö̧mä̧ cuaditätucuó.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ samaritanos
ttö̧ja̧ ttöäre ötahuiyänä'inä
docuhuächätucuó. 6 Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ Israel ttö̧ja̧ttö̧ o̧huȩja̧tö̧
re'tehuächinätö jö̧nä̧ huotö
ttö̧ja̧'a̧tä̧ cui'̧chä̧tu̧cua̧ja̧.
7 Cui'̧chä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧:
“Mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huea'anä
kä̧cuä̧huä̧mä̧ täcö
tö'cöhuächi'a'ató” pä'ö
jö̧nä̧tä̧ jicuhuähuätucuaja.
8Na̧'ä̧chä̧tö̧rö̧'iņä̧ aditä'chö
cuicuätucuaja. Lepra märicheittö

* 10:4 Cananista huotömä, Zelotes huotö'inä jiņa̧'a̧. Jahuätömä Roma ttö̧ja̧rö̧ kä'ö tticua
pä'ätö tti̧mi ̧ jiņö̧do, öäre partido jähuättö im̧iḑo, idepiyumäcö.
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na̧nȩpä̧tö̧rö̧'iņä̧ ttadihuächi'önä
aditä'chö cuicuätucuaja.
'Corupä'i'äjätörö'inä
ttocuhuädä'chätucuaja.
Isoppa huotö suropätörö'inä
rä'epä'chö cuicuätucuaja.
Mippoönä cuȩmiņä̧tu̧cu̧'a̧nö̧tä̧,
mippoönätä cuiyätucuaja.
9Oro'inä, pärätä o̧bi'̧iņä̧,
cobre o̧bi'̧iņä̧ ȩnä̧huä̧yu̧nä̧mä̧
ȩno̧pä̧rö̧ cu̧ju̧nä̧tu̧cuó̧.
10 Cusacoyu, cue'ächö
kä̧nö̧ cueädäcuähuäyu'inä,
cu̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧ todärenä
'ca̧tä̧cuä̧huo̧mȩ'iņä̧, cuij̧ä̧pö̧
oya'inä, cuitta'ca'inä cuȩpä̧tu̧cuó̧.
Adicuä işa̧mä̧ aditähuä micuättötä
cuä̧nö̧ ö̧jö̧'a̧nö̧ hua̧tó. 11Ötahuiyä
bäreunä'inä, ppo̧ö̧nä̧'iņä̧
docuhuächätucu o̧du̧nä̧mä̧ adihuä
ttö̧ja̧ jö̧nä̧ huotörö cusätucuaja.
Jahuätöcutä cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧
juhuorö räcuopätucuome
jubö. 12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isodenä
do'ächö kä̧nö̧mä̧ jahuätörö
tecuhuähuätucuaja. 13 Juhuodenä
ka̧cuä̧tö̧mä̧ adihuä ttö̧ja̧ jö̧nä̧ huotö
jö̧ttö̧mä̧, ucutu huȩnȩ juiyönä
cu̧jä̧tu̧cu̧mä̧ jahuätönätä bo'i'ö
kä̧mä̧dä̧cua̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
juhuodenä ka̧cuä̧tö̧mä̧ adihuä ttö̧ja̧
jö̧nä̧ huocotötä jö̧ttö̧mä̧, huȩnȩ
juiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧mä̧ ucuturutä
ppa̧huä̧chä̧cua̧'a̧tó. 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
docuhuächätucua'anä
ja̧'a̧tä̧ topocotö jö̧ttö̧mä̧,
cuiḩuȩnȩtu̧cu̧'iņä̧ ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧
jö̧ttö̧mä̧, ttojusodettö jö̧ttö̧'iņä̧,
ttöäre ötahuiyättö jö̧ttö̧'iņä̧
cuij̧ä̧pö̧nä̧ ri'̧a̧ppȩmä̧ ri'äu
icuipötä räcuopächätucuaja.
15 Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧,
micuähuächönä pä'ö içuä̧cuȩ

mo̧ro̧ pätecuächomenämä
Sodoma rȩjȩ ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, Gomorra
ttö̧ja̧cu̧ ro̧ȩpä̧cuȩttö̧'iņä̧ abonänö
jö̧nä̧ ro̧ȩpä̧cuo̧tö̧tó ja̧u̧ ötahuiyä
ttö̧ja̧mä̧― päinä̧u̧.

Huea'anä kä̧cuä̧huä̧ adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ jittähuomenä

'cuäopäcuȩ Jesús jiähuinö huȩnȩ
16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧:

―O̧huȩja̧tö̧rö̧ böo ä̧huiŗiţö̧
ttö̧'quȩtȩ huettaji'a̧nö̧ huedä̧u̧jä̧tó.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ä̧ca̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
huo̧juȩcu̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧. Ja̧'hua̧nö̧
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ u̧nu̧cu̧tu̧ teyocönä
ttö̧jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧
ucutumä. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ttö̧ja̧ttö̧mä̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧
cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧. Jahuätömä
ttöäre ötahuiyättö ro̧ȩcuä̧nä̧
pähuä ttö̧ja̧ ttä'ca jo̧mȩ'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttu̧huo̧jui'̧ö̧
odehuiyättö cuäcuättätucuacu
pä'ö'inä ttȩpä̧cuo̧tö̧jä̧tó.
18 Ttörö cuamöcuädiyätucuä̧u̧
gobernadores jö̧nä̧ hue'ätö ttä'ca
jo̧mȩ'iņä̧, hueähuä ruhuotö
ttä'ca jo̧mȩ'iņä̧ ttȩpä̧cuo̧tö̧jä̧tó
jahuätörö'inä ja̧'a̧nä̧ judíos
huocotörö'inä iso päi'önä jiņa̧'a̧
pä'ö jicuhuähuätucuäcua'a̧nö̧.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ttȩpo̧mȩnä̧mä̧
¿tta̧'a̧nö̧ jidähuäcua'ajó?
¿däje jidähuäcua'ajó? pä'ömä
cua̧'cua̧ tta̧cu̧huȩcuä̧tu̧cuó̧.
Jicuhuähuätucuäcuȩmä̧
ja̧u̧nu̧tä̧ iyähui'äcuotöjä,
20 jicuhuähuäcuotömä ucutumä̧cö̧
ja̧'a̧ttö̧. Cuä'otucu A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧
ucutunä u̧cuo̧cuä̧cua̧mä̧. 21 Ka̧ra̧mä̧
chutä a̧hua̧ru̧hua̧rö̧ cuä'ö tticunä
iyö içuä̧cua̧tó. Ka̧ra̧mä̧ chutä
iţti̧rö̧ cuä'ö tticunä iyö içuä̧cua̧tó.
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Korotömä jitötä ttä̧'o̧tö̧rö̧ to'ijicu
pä'ä'chö 'corupätti'önä iyötä
tticuäcuotötó. 22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö
chim̧iņä̧ cucuocuätucuiyä̧u̧mä̧
o'ca toi'önä tta̧'u̧tä̧cuo̧tö̧jä̧tó.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ röji mo̧ro̧
päi'önä ami 'qui'ächi'ö kö̧tä̧
ö̧jip̧ä̧cua̧mä̧. 23 Yo̧mȩtȩ ötahuiyättö
ru̧'huä̧rȩ'ö̧ ubara ttuttepöttömä,
korome ötahuiyära̧'a̧cu̧tä̧
töcuipächätucuaja. Iso päi'önätä
pädä̧u̧jä̧, Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö ichö
juiyäimä Israel ttö̧ja̧ tti̧rȩjä̧
ötahuiyä jö̧ o̧du̧nä̧ttö̧mä̧ o'ca
juiyönä jo̧mȩnö̧ cue'ächömä
cäcuhuädiyäcuotöjätó― päinä̧u̧.

Ttidepätä cuä'ö icuätörö
yettecuiya pä'ö Jesús
huȩnȩ 'quiepinö huȩnȩ

24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧:
―U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧ ya̧tȩmä̧
churutä huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧ttö̧'iņä̧
abonänömä huocö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ u̧mö̧huä̧ya̧mä̧
u̧ru̧hua̧ttö̧'iņä̧ abonänömä
huocö. 25 U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧mä̧
ya̧tȩmä̧ churutä huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧cu̧
yoräteunä ö̧jo̧mȩnä̧tä̧'iņä̧ täcö
adihua'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ
u̧mö̧huä̧ya̧mä̧ u̧ru̧hua̧cu̧mä̧
yoräteunä ö̧jo̧mȩnä̧tä̧'iņä̧ täcö
adihua'a. Ttu̧ru̧hua̧ jö̧nä̧ hua̧rö̧'iņä̧
Beelzebú* jö̧nä̧tä̧ pättinöttömä
ja̧u̧ru̧ pättinomettö'inä abonänö
pättäcuotötó umöhuäyotö jö̧nä̧
huotörömä. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
jahuätörömä yecuecuätucuó.
O'ca juiyönä mö̧'ȩpä̧rö̧ rötähuämä
ba'epö ij̧ȩcui'̧ä̧cua̧'a̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧

o'ca juiyönä dajö ku̧nä̧huä̧mä̧
jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ki'̧ip̧ö̧ juiyönä huäjunätä
huo̧juä̧chi'̧ä̧cuä̧huä̧cua̧'a̧tó.
27O'ca juiyönätä yo̧a̧'a̧ jacuättö
ucuturu pädömä tȩa̧huo̧mȩ
kä'cottö jicuhuähuätucuaja.
Yä̧huä̧iņä̧tä̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧mä̧
isode ju'tä kä̧nö̧tä̧ huäjunä
jicuhuähue'ätucuaja. 28 Ttidepätä
cuä'ö tticua'anä tta̧'cua̧ru̧hua̧rö̧
cuä'ö tticu juiyönä huotörömä
yecuecuätucuä'. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
tta̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧, ttidepänä'inä
ocuränätä totte'önä jȩpö̧ icu'a̧nö̧
hua̧rö̧tä̧ ye'ecuätucuijó. 29 Ppo̧'ä̧tö̧
ppiy̧u̧ ta̧ju̧ru̧ jib̧iţȩnä̧tä̧ mitö
ȩmä̧tö̧ ¿isodí?̧ Ja̧'hua̧nö̧ ttȩmä̧u̧
päjätöttömä rȩjȩmä̧ ya̧tȩ'iņä̧ Dios
ieruhua'anämä mo̧'ä̧cho̧cö̧tó.
30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuhuo'chettömä
cuhuocoi yoite pö̧nä̧ o'ca juiyönätä
pa̧ja̧tö̧ ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ ka̧'a̧tó.
31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ yecuecuätucuä'.
Ucutumä ppo̧'ä̧tö̧ ppiy̧u̧ttu̧'iņä̧
abonänö jö̧nä̧ micuähuotöjä.
32 Ttö̧ja̧ ttä'cattö o'ca toi'önä
ttö chötö'cö ji'ähuätörömä
ttö'inä jahuätö ttötö'cömä
Chä'o mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧ ä'cattö
jidähuäcuotötó. 33 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧ ttä'cattö ttö chötö'cö
ä̧ppö̧tä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ ttö'inä jahuätö
ttötö'cömä Chä'o mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧
ä'cattö chä̧ppö̧tä̧rä̧cuo̧tö̧tó.

34 Pij̧ä̧ra̧'a̧mä̧ huȩnȩ juiyönä
kä̧cuä̧huä̧ i'cächinö pä'ömä
cuamöcuädätucuättö. Huȩnȩ
juiyönä kä̧cuä̧huä̧ i'cächömä
ichocö pinö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
curä'chu jö̧nä̧ jö̧tä̧ i'cächö

* 10:25 Beelzebú pä'ömä täbocö kiņä̧tö̧ tti̧huȩnȩnä̧ ―na̧nö̧ ttu̧ru̧hua̧― pä'ö pähuä
jiņö̧do. Juhua'attö cä'epö pä'inätödo ähuettä im̧i ̧ juoächönä, isoppa huotö suropätö
ttu̧ru̧hua̧ jiy̧ä̧u̧ ähuettä Satanásmä.
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ichinösätó. 35 “Ya̧tȩ ubomä
jä'ocu to'ijicu pä'chäcuähua
pä'ötä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ kittijumä
ka̧ju̧cu̧ to'ijicu päjä'chäcuähua
pä'ötä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ kö̧jo̧rij̧u̧mä̧
kimiyajucu to'ijicu päjä'chäcuähua
pä'ötä”a ichinösätó. 36 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
“ya̧tȩ ubo aboiyotö jö̧nä̧
huotömä chutä ojusodenä
kä̧tö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧tó”. 37 Ya̧tȩmä̧
¿jä'orö'inäcö? ¿ja̧ju̧ru̧'iņä̧cö̧?
ttörö repe'omettö'inä
abonänö jö̧nä̧ repe'öttömä
ttö chu̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧ hua̧ ö̧ja̧
pä'ömä micuähuocötó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
¿iţti̧rö̧'iņä̧cö̧? ¿ittijuru'inäcö? ttörö
repe'omettö'inä abonänö jö̧nä̧
repe'öttömä ttö chu̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧
hua̧ ö̧ja̧ pä'ömä micuähuocötó.
38 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ churutä pȩ'o̧pö̧
ttö̧nä̧cuodä cä'ecu huä̧nä̧u̧
cho'ca'anä ichö ȩpo̧cö̧mä̧
ttö chu̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧ hua̧
ö̧ja̧ pä'ömä micuähuocötó.
39 Ya̧tȩmä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
chutä jähuätä usumä jui'̧a̧tä̧
ö̧jip̧ö̧nä̧ toe'iyä̧cua̧tó. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttörötä amöcuäda'attö
toe'iyäcumä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
ȩmä̧cua̧tó.

40 Ya̧tȩmä̧ ucuturu
ya̧'o̧cuä̧ro̧cö̧mä̧ ttörö'inä
ya̧'o̧cuä̧ro̧cö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttörö
ya̧'o̧cuä̧ro̧cö̧mä̧ ttörö hue'inörö'inä
ya̧'o̧cuä̧ro̧cö̧. 41Dios päö jiäcuähuä
işa̧ jiy̧ä̧cu̧ Dios päö jiäcuähuä
işa̧rö̧ ya̧'o̧cuä̧ro̧cö̧mä̧ Dios
päö jiäcuähuä işa̧ ȩmö̧ ta̧'a̧nö̧
ȩmä̧cua̧tó micuämä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
adihuä işa̧ jiy̧ä̧cu̧ adihuä işa̧rö̧
ya̧'o̧cuä̧ro̧cö̧mä̧ adihuä işa̧ ȩmö̧

ta̧'a̧nö̧ ȩmä̧cua̧tó micuämä.
42 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ iso päi'önätä
pä'ösä, ttö chu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧
jiy̧ä̧cu̧, pitö ttúcuo jui'ätöttö
ya̧tȩrö̧ ahuähuo'ta̧nä̧ ajiya
diyahuoyatä'inä iyömä micuä
päi'önä ȩmä̧cuȩmä̧ toe'iyococu
jä̧cua̧tó yorö'isotä― päinä̧u̧.

Mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huea'anä kä̧tö̧mä̧
usurä ȩmä̧huä̧tö̧tó pä'ö
Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

11 1 Jesúsmä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧
docenö huotörö huo̧juȩtö̧

cä'ädäji'ca̧ juhuorömä iḩuiņö̧
jitötä ttö̧jä̧'ij̧ö̧ ötahuiyä o̧du̧nä̧ttö̧
huo̧juȩtö̧'iņä̧ u̧huo̧juȩta̧'a̧nä̧
ji'äu'inä jiähua pä'ö. 2 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Juanmä cärenä pä̧nö̧ Cristo
jȩä̧'chö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ chutä
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ttu̧ ta̧ju̧ru̧ hue'inö,
3 jä'epö ttä̧ju̧cuiy̧a̧rö̧ pä'ö:
―¿Içhä̧cua̧ päinäcumä ucutä tä̧ji?̧
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧ ¿ka̧ra̧rö̧tä̧
tta̧'ä̧rä̧tö̧jä̧cö̧?― pä'ö jä'epö
ttä̧ju̧cuä̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö. 4 Ja̧'hua̧nö̧
jä'epö ttä̧ju̧cuä̧cu̧ ädätö päinä̧u̧
Jesúsmä: ―Cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧'iņä̧,
tocu'huätucu'inä, ji'ähuäjätucui
Juanrömä. 5Ätocä'ijätömä topätö.
Jurä märicheittö na̧'ä̧chä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧
cue'ächätö. Lepra märicheittö
na̧'ä̧chä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧ adihuächi'ätö.
Ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ pä'ijätö'inä ä̧ju̧cuä̧tö̧.
'Corupä'i'ätö'inä tto'ädäcuähuotö
pä'i'ätö. Adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩmä̧ usurä isotörö'inä
jiäcuähui'a'a pä'ö. 6 Ttörö
dö'ö mo̧'o̧cö̧mä̧ adiunätä
ö̧jä̧cua̧― päinä̧u̧. 7 Jahuätömä
ppa̧ttä̧chä̧cha̧'a̧nä̧ rötädipö

a 10:35 Miqueas 7:6
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Jesúsmä Juan ötö'cö ttö̧ja̧rö̧
ji'ähuinö: ―De'a juiyä̧jä̧ra̧'a̧ttö̧mä̧
¿däje tocu'huätucua pä'ö
räcuopinätucuättö? ¿Bere
işä̧na̧nä̧ kä̧rö̧'coppa döa'a
tocu'huätucua pä'ö rä'opinätöjä
tä̧ji?̧ 8 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧
¿Däje tocu'huätucua pä'ö
räcuopinätucuättö? Ya̧tȩrö̧
ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ a̧diḩuä̧ta̧ 'ca̧tä̧u̧ru̧
tocu'huätucua pä'ö ¿rä'opinätöjä
tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. Sä̧yu̧juä̧ jö̧nä̧
jä̧ta̧ttö̧ a̧'cua̧cu̧nä̧ 'ca̧tä̧huä̧tö̧mä̧,
ruhuotö ttoju odehuiyänätä
kä̧tö̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧
¿Däje tocu'huätucua pä'ö
räcuopinätucuättö? ¿Ya̧tȩ Dios päö
jiäcuähuä işa̧rö̧tä̧ tocu'huätucua
pä'ö rä'opinätöjädi?̧ A̧'a̧ ja̧'hua̧nö̧
hua̧rö̧tä̧ tocu'huätucua pä'ö
rä'opinätöjä, Dios päö huȩnȩ
jiäcuähuä işa̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ abonänö
hua̧rö̧tä̧. 10Huȩyu̧cuä̧ huȩnȩnä̧mä̧
ja̧u̧ru̧tä̧ pätetö huȩyu̧cui'̧iņa̧'a̧
pa̧'a̧nö̧ päome: “Cui'ä ä'ca jo̧mȩ
chiḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧rö̧ hue'ösä,
cu̧mä̧nä̧ cui'̧chä̧cuo̧mȩmä̧ jo̧mȩnö̧
jȩpö̧ u̧ju̧nä̧cua̧rö̧”a päome. 11 Iso
päi'önätä pä̧dä̧u̧jä̧tó. Nätö̧ttö̧
uhuäpächinätöttömä ya̧tȩ'iņä̧
toa'ató Juan pötädäcuähuä
işa̧ttö̧'iņä̧ abonänö hua̧
jö̧nä̧ úcuounä kä̧mä̧diņö̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ päda'anä
mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huea'anä ka̧cuä̧tö̧ttö̧
pabotä huotömä Juanttö'inä
abonänö huotötó. 12 Juan ö̧jiņö̧
mo̧ro̧ttö̧ kä̧mä̧dö̧ jitä jubömä,
mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huea'anä ka̧cuä̧tö̧mä̧

ucuotäcuähuä juiyönä pä̧içu̧nä̧
jȩä̧cuä̧huä̧ttö̧ usurä ȩmä̧huä̧tö̧tó.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuotäcuähuä juiyönä
pä̧içu̧nä̧ jȩpä̧tö̧mä̧ ttujurucutä
jȩpö̧ 'cho'ipä̧rä̧tö̧tó. 13O'ca
toi'önä Dios päö jiäcuähuä ttö̧ja̧
jittähuinö'inä, Hueähuä Huȩnȩ
jittähuinö'inä Juan ö̧jiņo̧mȩ
jubötä ji'ähuinätö. 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ucutumä cuesetätucu'a̧nö̧
jö̧ttö̧mä̧ Juantä ja̧'a̧tó Elíasmä,b
içhä̧cua̧do pä̧'ä̧hua̧ pinömä.
15 ¡Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧ ä̧ju̧cuij̧ó!
16 Jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ kä̧tö̧rö̧mä̧
¿däjenä huȩnȩtö̧ pädäcuotö
jä̧ttö̧? Jahuätömä ppo̧'ä̧tö̧
ötahuiyä kä'co päcuähuome
pä̧nö̧ ttahuaruhuärö huopätö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö. 17 “Ppö̧ä̧huä̧na̧nä̧
ppöta'anä esehuächi'ömä tö'ocotö
päjätöjä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ re ruhuä
pätia'anä ajuähuocotö päjätöjä”
pä'ätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö. 18 Juan
pötädäcuähuä işa̧mä̧ u̧cuȩ'iņä̧
ucuoca'a, au'inä ahuoca'a
ichörömä “isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧
ö̧jä̧cu̧” päcuhuä'ijätucuäcu.
19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'ö
ichinörömä u̧cuȩ'iņä̧ cuä̧nö̧ kä̧nö̧
ahuoya'inä au kö̧rö̧mä̧ “u̧cuȩ'iņä̧
abora̧'a̧tä̧ päi'önä cu. Vino isoya
a̧'ti̧poya ahuähuä işa̧. Ru̧hua̧ öäre
pärätä ȩmä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧ suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧ tta̧hua̧ru̧hua̧”
jö̧nä̧ päcuhuä'ijätucuäcu.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huo̧juȩcu̧nä̧
amöcuädäcuähuämä ti̧yȩtä̧ jueönä
ja̧ pä'ö ttu̧huo̧jua̧ pä'ömä ja̧u̧
juäitä iţti̧mö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ttö̧ topö

a 11:10 Malaquías 3:1 b 11:14 Malaquías 4:5‐6
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huo̧juä̧huä̧tó― pä'ö ji'ähuinö.

Corazín ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, Betsaida
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, Capernaúmttö̧ja̧rö̧'iņä̧
Jesús a̧'cua̧ tta̧huȩcuiņö̧ huȩnȩ
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ötahuiyä

bäreu jö̧ a̧'u̧cuä̧ttö̧ ttö̧ja̧ ttieru
juäi rö̧ȩnä̧ jȩä̧'chä̧ji ̧ o̧du̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧ täbocuänä ucuocua pä'ö
rötädipinö, pärou ttamöcuädoca'a
jä̧'ij̧iy̧ä̧cu̧. Pa̧'a̧nö̧ päinä̧u̧: 21―¡Jati
ucutu Corazín ötahuiyä ttö̧ja̧hué!
¡Jati ucutu Betsaida ötahuiyä
ttö̧ja̧hué! Cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ttu̧ ttö̧ja̧
ttieru juäi jȩä̧cuä̧hui'̧iņö̧mä̧
Tiro ötahuiyättö'inä,
Sidón ötahuiyättö'inä
jȩä̧cuä̧hui'̧iņö̧ttö̧mä̧ pärou
amöcuädinajatö jahuätömä.
Sácu'pitä 'ca̧tä̧u̧ ocurä işa̧ppȩtä̧ tu'u
pä̧nö̧ pärou amöcuädinajatötó.
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pä̧dä̧u̧jä̧, pä'ö
içuä̧cuȩ mo̧ro̧ pätecuächomenämä
Tirocu, Sidóncu ötahuiyä ttö̧ja̧rö̧
ro̧ȩpo̧mȩttö̧'iņä̧ abonänö̧tä̧
päi'äcua'ató ucuturumä.
23 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu Capernaúm
ttö̧ja̧hué. Ucutu mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧
päi'önä cä'epö ku̧nä̧huo̧tö̧mä̧,
hua'inätö ttö̧ja̧cuo̧mȩtä̧*
mȩyȩdö̧ kä'ö icuähuotötä
päcuhui'äcuotöjätó. Ttö̧ja̧ ttieru
juäi ucutu cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ttu̧
jȩä̧cuä̧huä̧ jä̧'ij̧ö̧mä̧ Sodoma ttö̧ja̧
ttö̧'quȩtȩttö̧ jȩä̧cuä̧hui'̧iņö̧ttö̧mä̧,
jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ päi'önä ka̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ ja̧u̧ ötahuiyämä. 24 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ pädä̧u̧jä̧: Pä'ö içuä̧cuȩ
mo̧ro̧ pätecuächomenämä
Sodoma ötahuiyä ttö̧ja̧rö̧
ro̧ȩpo̧mȩttö̧'iņä̧ abonänö̧tä̧

päi'äcua'ató ucuturumä― päinä̧u̧.

Jesúsnätä tta̧'cua̧
ttȩmö̧nä̧ päi'a'ado

25 Jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧ Jesúsmä ädätö
pä'inö: ―Chä'o ucurumä
chesehuäcujätó mo̧ro̧jä̧'iņä̧,
pij̧ä̧'iņä̧ u̧ru̧hua̧rö̧mä̧. Ucumä
piy̧ȩ huȩnȩmä̧ huo̧juȩcu̧nä̧
amöcuädäcuähuä ku̧nä̧rä̧tö̧ttö̧'iņä̧,
ttu̧huȩpä̧rä̧chi'̧ä̧cuä̧huä̧
ku̧nä̧rä̧tö̧ttö̧'iņä̧ dajö cu̧ju̧niņa̧'a̧ttö̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ppo̧'ä̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
huotörötä ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧
huäjuätö cuicua'attö. 26 Chä'o
ja̧'hua̧nö̧tä̧ jȩcu̧'hua̧ pä'ö
adihuinäcu̧jä̧ iso päi'önä―
pä'inö. 27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö:
―O'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧,
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ chu̧mö̧nä̧ päi'önä
chä'otä hueipinäcusä. Ya̧tȩ'iņä̧
toa'a Iţti̧rö̧ huo̧jua̧mä̧, Jä'otä
u̧huo̧juä̧cu̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ'iņä̧
toa'a Jä'orö huo̧jua̧mä̧, Iţti̧tä̧
u̧huo̧juä̧cu̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jä'o ötö'cö
ttu̧huo̧juä̧chi'̧iy̧a̧rö̧ pä'ömä Iţti̧tä̧
huäjuätö icua pä'ö amöcuädä̧u̧tä̧
ttu̧huo̧juä̧cu̧. 28O'ca toi'önä
cuaditä̧rä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ ämäcächi'ä̧u̧
juiyupächätömä ttörötä ichätucui.
Ja̧'hua̧nö̧ cuichätucuomenä
cujuru cuȩmä̧tu̧cu̧nä̧mä̧ ttötä
jȩchä̧cuo̧tö̧jä̧. 29 Ttöttö todehuodä
yugo isodä cä'ecu huä̧nä̧hui'̧ö̧tä̧
huo̧juip̧ä̧tu̧cuiţtö̧, teyocönä chúcuo
juiyönä amöcuädö chö̧jö̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧
cujuru cuȩmä̧tu̧cu̧nä̧ adiu
päcuhui'äcuotöjä cua̧'cua̧nä̧mä̧.
30 Ttöttö todehuodä yugo
isodä todehua'anä ȩcuä̧nä̧mä̧

* 11:23 Hades pä'ö micuome
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jeruhuoca'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttöttö
todehua'anä cuȩpä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧
ämäcoca'ató― pä'inö.

Judíos ttö̧ja̧ ttaditocö
mo̧ro̧ttö̧'iņä̧ abonänö hua̧do

Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä

12 1 Jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧ judíos ttaditocö
mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä

ku̧nä̧huä̧ ka̧cuo̧mȩ kä'conä
i'̧cho̧mȩnä̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧
ttucua ppäi rö̧jä̧chi'̧iņä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧
päi'ä̧u̧ o'tä se'opo'ö cuinätö̧.
2 Ja̧'hua̧nö̧ ttucua'a topö fariseos
huotömä pättinäcu: ―¡Topi!
Cu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ adicuocö
mo̧ro̧ jȩtta̧ pä'ö hueähuocömä
jȩpä̧tö̧tó― pättinäcu. 3 Ja̧'hua̧nö̧
pättäcumä päinä̧u̧: ―Ucutumä
yorö'isotä David jȩiņö̧ huȩyu̧cuä̧mä̧
¿ucuocuocotö pä'ijätöjä tä̧ji,̧
chutä'inä ja̧u̧cu̧ ka̧cuiņä̧tö̧'iņä̧
ttucua ppäi rö̧jä̧chi'̧iņö̧ pä̧nä̧mä̧?
4Dios ojusodenä do'ächö, pa̧ o̧ppä̧
Dios jähuätä jö̧nä̧ 'quȩ'ȩpö̧ rötähuä
o̧ppä̧ ucuina'amä, chutä'inä, ja̧u̧cu̧
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ttucua pä'ömä
hueähuocö juäi, sacerdotes
huotötä ttucua pä'ö pätetö
ku̧nä̧huä̧ jiņö̧mä̧. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios
ö̧jodettö sacerdotes huotö'inä
adicuocö mo̧ro̧ hueähuä päö'anö
jarodö jȩtta̧'a̧nä̧ huȩnȩ jui'ätötä
ttö̧jiņa̧'a̧mä̧ ¿ucuocuocotö pinätö̧jä̧
tä̧ji ̧ Hueähuä Huȩnȩttö̧mä̧?
6 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ ttömä pädä̧u̧jä̧,
pȩnȩtä̧ kö̧mä̧ Dios ö̧jodettö'inä
abonänö hua̧tó. 7Ucutumä pa̧'a̧nö̧
pähuä cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧ “re
toäcuähuätä pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧sä̧,

ku icu iyähuämäcötó”a jö̧nä̧
pähuä cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧ huȩnȩ
jui'ätö jö̧nä̧ huotörömä ro̧ȩcuä̧nä̧
pä'ocotö pajatöjä. 8 Ttö̧ja̧ işa̧
pä'i'inömä judíos ttaditocö
mo̧ro̧'iņä̧ u̧ru̧hua̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧tó―
päinä̧u̧.

Adicuocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧ u̧mö̧
joi'inäcuru aditö icuiyä̧u̧
Jesúsru jȩpö̧ tticua pä'ö
ttucuocuinö huȩnȩ

9 Juhuorö 'cuä'opäji'ca̧ jahuätö
ttu̧huo̧jui'̧odenä do'ächinö.
10 Ja̧'hua̧nö̧ doächomenä ya̧tȩ
u̧mö̧ jim̧ö̧tȩ joi'inäcu kiņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ Jesúsru huȩnȩtä̧rö̧
pä̧ttä̧cuȩ ttö̧'o̧cui'̧a̧ pä'ö jä'epö
ttä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―¿Adicuocö
mo̧ro̧'iņä̧ ttadihuächi'önä aditö
tticua pä'ö hueähua'a tä̧ji?̧―
11 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ttä̧ju̧cuä̧cu̧
päinä̧u̧: ―Ucutu cuäji ohueja
rejunä mo̧'ä̧chö̧rö̧mä̧ ¿yotäcu
ȩmo̧po̧'ö̧ icuocotöjä tä̧ji?̧
ttaditocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧.
12 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ ¿ya̧tȩ ttö̧ja̧
işa̧mä̧ ohuejattö'inä abonänö
huocö tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
adiunä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ jȩtta̧ pä'ö
hueähua'ató ttaditocö mo̧ro̧
ja̧'a̧nä̧'iņä̧― päinä̧u̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ u̧mö̧ joi'inäcu päjirömä pä'inö:
―cu̧mö̧ te'ädi―. Ja̧u̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧
päcu u̧mö̧ teädomenä ko̧ro̧mö̧
jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ adihuächi'inäcu.
14 Ja̧'hua̧nö̧ jȩiy̧ä̧u̧ fariseos
huotömä u̧mi ̧ rä'opächäjätö'cotö
Jesúsru to'ijicu pä'ö ku̧nu̧ jitötätä
ucuocuäcuähuinätö ja̧u̧ru̧ jȩpö̧
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tticuä̧cuȩmä̧.

Ötö'cö jittähuiya pä'ö
ttu̧huȩcuä̧nä̧ ro̧'ȩpö̧ päinö huȩnȩ

Isaías iḩuȩyu̧ti̧nö̧ ta̧'a̧nö̧
15 Jesúsmä ja̧'hua̧nö̧ ttucuocuäji

huo̧juä̧chi'̧ö̧ juhuorömä
rä'opächinö. Ja̧'hua̧nö̧ rä'opächö
i'̧cha̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧mä̧ recuätö
rutti'inäcu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca
toi'önärö̧tä̧ aditä'chö icuinö.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧tä̧
ro̧'ȩpö̧ päinä̧u̧ ―ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧― pä'ö
jittähuiya pä'ö, 17Dios iḩuȩnȩ
jiäcuähuä işa̧ Isaías päinö'a̧nö̧
pätecuächa pä'ö. Pa̧'a̧nö̧ päinome:
18―Pidemä ttö chu̧mö̧huä̧ya̧tó,
ȩmö̧ chu̧ju̧niņä̧cu̧, Repedäcu
rö̧ȩnä̧tä̧ cha̧'cua̧ esehuäcu.
Cha̧'cua̧ru̧hua̧rö̧mä̧ ja̧u̧nä̧tä̧ iyö
chu̧ju̧nä̧cua̧sä̧. Ja̧u̧mä̧ judíos
huocotörö jueö jähuätä jȩpö̧
kä̧cuä̧huä̧ jiä̧̧huä̧cua̧tó. 19 Ja̧u̧mä̧
pä'choca'atä, huoä'choca'atä
ö̧jä̧cua̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötahuiyä
mä̧niy̧ä̧ttö̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧
ä̧ju̧cuiy̧ä̧cua̧tó ucuocua'amä.
20Mä̧ra̧na̧ pärute päi'äna̧mä̧
'te'ädö icuiyäcua̧tó. Lámpara
işä̧'pa̧ tu̧hua̧rii̧ ̧ cuoä'pa̧'iņä̧
na̧'ȩpö̧mä̧ icuiyä̧cua̧tó, jueö
jähuätä jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧ rä'epö
u̧ju̧no̧mȩ jubö. 21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ judíos
huocotömä ja̧u̧ im̧iņä̧ tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧rä̧cuo̧tö̧―a päinome.

Fariseos huotö Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ suronä
pättä'chinö huȩnȩ

22 Ja̧u̧nu̧ o'ca'amä isoppa hua̧
su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧ ya̧tȩ ucuocu'inä

ucuocuocörö, ätocö'inä ä̧to̧ca̧rö̧
i'cächö ttiyinäcu. Ja̧'hua̧nö̧
i'cächö ttiyäcumä adihuächi'önä
aditö icuinäcu. Ja̧u̧ ätocä'ijömä,
iḩuȩnȩ'iņä̧ jui'ä'ijömä, topö'inä
toa'anä, ucuocu'inä ucuocuinö.
23 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ ttö̧ja̧mä̧ o'ca
toi'önätä nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧ topä̧riņä̧tö̧:
―¿Pidetädi ̧ David isotö işa̧mä̧?―
pä'inätö. 24 Ja̧'hua̧nö̧ pätta'a ä̧ju̧cu̧
fariseos huotömä pä'ä'chinätö:
―Pidemä isoppa huotö suropätö
ttu̧ru̧hua̧ Beelzebú ujurunätä
isoppa huotö suropätörö rä'epö
icutó― pä'inätö. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Jesúsmä jahuätö ttamöcuädö
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ päinä̧u̧: ―Ya̧tȩ
ru̧hua̧ huea'anä kä̧tö̧ tta̧mo̧nä̧tä̧
rohuähuä'chö ttö̧jö̧ttö̧mä̧ uruhuo
ja̧jim̧ä̧ si'ecuächötä si'ecuächö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötahuiyänä kä̧tö̧
jö̧ttö̧'iņä̧, yodetenätä kä̧tö̧ jö̧ttö̧'iņä̧
rohuähuä'chötä ttö̧jö̧ttö̧mä̧ jiņä̧
jiy̧ȩtȩ esecu kä̧cuä̧huä̧ ja̧jim̧ä̧
to'epächötä toepächa'ató.
26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Satanásmä
esecuoca'a chutä a̧mo̧nä̧
Satanásrö rä'epäcuäu icuttumä
chutätä to'ijicu pä'chäcuähua
pä'ötä 'quȩ'ȩcuä̧cha̧jiţó.
Ja̧'hua̧nö̧ päi'öttömä uruhuomä
¿tta̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ recuo ka̧jiy̧a̧cu̧
jä̧ttö̧? 27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Beelzebú
ujurunätä isoppa huotö
suropätörö iso päi'önä jö̧nä̧
rä'epä'chö chicuttumä, ¿Ucututä
cuiţti̧mö̧mä̧ di ujurunä rä'epä'chö
tticua'attö ja̧u̧nu̧mä̧? Jahuätötätó
päcuhuätucuäji jueö jö̧ttö̧'iņä̧,
jäyä jö̧ttö̧'iņä̧ micuähuächönä
pä'ö ttu̧ju̧nä̧cuo̧tö̧mä̧. 28 Ja̧'hua̧nö̧
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ja̧'a̧nä̧ isoppa huotö suropätörö
Dios ujurunätä'inä rä'epä'chö
chicuttumä Dios huea'anä
kä̧cuä̧huä̧mä̧ ucuturutä
rȩbȩhua̧'a̧tó. 29 Ju̧ru̧hua̧
ojusodenämä ¿tta̧'a̧nö̧ jȩpö̧tä̧
do'ächö öäremä ttö̧nä̧u̧cu̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ä'canä churutä nö'cö
rötähuioca'ara̧'a̧mä̧? Ä'canämä
churutä nö'cö rötipötä
ttö̧nä̧u̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ öäremä.
30 Ttöcu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ jȩa̧ pä'ö
huocömä ttöcumä to'ijicutä hua̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttöcu jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧
ca̧ca̧tä̧ro̧cö̧mä̧ pperetötä pperetö
icu. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pädä̧u̧jä̧:
ttö̧ja̧mä̧ o'ca juiyönä suronä
jȩttä̧'chö̧'iņä̧ Diosrö suronä
pättä'chö'inä unichi'äcuähuiyotö
ttäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ suronä
pättä'chömä unichi'äcuähuiyocotö
ttäcuotötó. 32 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inörö to'ijicu
pättä'chömä unichi'äcuähuiyocotö
ttäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ to'ijicu pättä'chömä
unichi'äcuähuiyocotö ttäcuotötó.
Jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧, jitä
içhä̧cuȩ pä̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧―
pä'inö.

Ttö̧ja̧ ttö̧jö̧ ötö'cömä dauhuiyänä
huȩnȩtö̧ Jesús päinö huȩnȩ

33 Jiņä̧ pä'inö: ―Daumä adihuä
isäitä päi'önä jȩpä̧tu̧cui ̧ u̧huä̧ju̧'iņä̧
adihuäcua'anö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
jö̧ttö̧mä̧ suräjuä isäitä päi'önä
jȩpä̧tu̧cui ̧ u̧huä̧ju̧'iņä̧ surojötä
jä̧cua̧'a̧nö̧. Daumä u̧huä̧ju̧ttu̧tä̧
topö huo̧juä̧huäi. 34 ¡Ucutu ni'̧a̧
ä̧ca̧tö̧ tti̧tti̧mö̧ jö̧nä̧ huotöhué!
¿Adiunä huocotö kä̧nö̧mä̧ däjetä

adiunä cucuocuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ucutumä? Ttamiso'qui jacuä
suhuädi'önä ȩcö̧tä̧ ucuocuätötó
ttänämä. 35 Ya̧tȩ adihuä işa̧mä̧
amiso'qui jacuä öäre re niy̧ö̧
hua̧'a̧dä̧rö̧ u̧ju̧no̧mȩttö̧ rä'epö
icu adihuä juäimä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
adiunä huocömä amiso'qui
jacuä öäre re niy̧ö̧ surojötä
hua̧'a̧dä̧rö̧ u̧ju̧no̧mȩttö̧ rä'epö
icu surojömä. 36 Ttömä pädä̧u̧jä̧:
Ttö̧ja̧mä̧ ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ pättä'chömä
o'ca juiyönä micuähuächönätä
ttädätäcuotötó pä'ö icuähuä
mo̧ro̧ pätecuächomenämä.
37Ucutumä tta̧'a̧nö̧ huotö ja̧
pä'ömä cuiḩuȩnȩtu̧cu̧ jiņö̧ttö̧ topö
huo̧juä̧huä̧cua̧'a̧tó adihuä ttö̧ja̧
jö̧nä̧ huotö jö̧ttö̧'iņä̧, adihuä ttö̧ja̧
jö̧nä̧ huocotö jö̧ttö̧'iņä̧― pä'inö.

Ä̧ca̧tö̧ tti̧tti̧mö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotötä,
Diosttö ij̧ȩcuä̧ totta pä'ö

hue'ä̧rä̧tö̧mä̧ Jesús päinö huȩnȩ
38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ huȩyu̧cuä̧

ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧, fariseos huotöttö'inä
korotö pönämä ädätö pä'inätö:
―Huo̧juȩcuä̧ işa̧, Diosttö ij̧ȩcuä̧mä̧
ucutä jȩcu̧'hua̧'a̧ tota pä'ätöjä―
pä'inätö. 39 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
ädätö päinä̧u̧: ―Ttö̧ja̧ adiunä
huocotö jö̧nä̧ kä̧tö̧tä̧, ttirecua
pocojuru mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧ jö̧nä̧ huotötä Diosttö
ij̧ȩcuä̧ totta pä'ö hue'ä̧rä̧tö̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ij̧ȩcuä̧ totta pä'ö
huettäjimä ij̧ȩcuiy̧ä̧cuo̧tö̧. Dios päö
jiäcuähuä işa̧ Jonás jähuä ij̧ȩcuä̧tä̧
ij̧ȩcui'̧ä̧cuo̧tö̧. 40 Jonásmä böo
po̧işa̧ öacuä jacuämä huäbodäcuä
mo̧ro̧, huäbodäcuä yodo jo̧mȩnä̧
ȩquiņö̧'a̧nö̧, Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö'iņä̧
rȩjȩ jacuätȩrä̧nä̧mä̧ huäbodäcuä
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mo̧ro̧, huäbodäcuä yodo jo̧mȩnä̧
ȩcä̧cua̧tó. 41 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'ö
icuähuä mo̧ro̧ pätecuächomenä
Nínive ötahuiyä ttö̧ja̧ ttö̧jiņö̧
huȩnȩ'iņä̧ cä'epö ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö
icuähuäcuotöjä ucutu jitä piy̧ȩ
pä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧. Jahuätömä Jonás
jiähua'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ pärou
amöcuädinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
pȩnȩmä̧ Jonás ö̧jiņo̧mȩttö̧'iņä̧
abonänö hua̧tä̧ kö̧tó.
42 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'ö icuähuä mo̧ro̧
pätecuächomenä Kä̧hua̧ ö'ohuecu
päte'ö ka̧cuä̧tö̧ tturuhuajumä
kö̧jiņö̧ huȩnȩ cä'epö ro̧ȩcuä̧nä̧
pä'ö kicuäcuotöjä ucutu jitä piy̧ȩ
pä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧. Jahuäjumä pij̧ä̧
beipomera̧'a̧ttö̧ ichinäju Salomón
huo̧juȩcu̧nä̧tä̧ amöcuädö huȩnȩ
kä̧ju̧cua̧ pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
pȩnȩmä̧ Salomón ö̧jiņo̧mȩttö̧'iņä̧
abonänö hua̧tä̧ kö̧tó― päinä̧u̧.

Isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧mä̧ chutättö'inä
abonänö suropätörö oipö huȩnȩ
43 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Isoppa

hua̧ su̧ro̧pa̧mä̧ ttö̧ja̧ işa̧ttö̧
räopächomenämä joö o̧du̧nä̧
'chä̧nö̧ 'cuä'ächi'ö ö̧jö̧'a̧nö̧ jo̧mȩ
u̧sä̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ u̧sä̧ra̧'a̧nä̧ ö̧'o̧cui'̧ö̧
juiyönä jä̧'cha̧'a̧. 44 Ja̧'hua̧nö̧
jä̧cu̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ pä'ö: “jitämä
chojusode rädopinodera̧'a̧tä̧
ppa̧dä̧cha̧” jö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ppa̧'ä̧chö̧ iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧ toodetä,
juatö icu a̧'cua̧tö̧ ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧
po̧cuip̧ö̧ ö̧jiņodemä. 45 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧mä̧ korotö isoppa huotörö,
ja̧u̧ttu̧'iņä̧ abonänö suropätörö
chutäcu tti̧'chö̧nä̧ o'ipö 'chö̧,
ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ jo̧mȩnä̧ huotörö.
Jahuätömä jacuoju päi'önä
do'ächäjätö'cotö juhuodenätä

kä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧ ttö̧ja̧
işa̧mä̧ pä'äji ö̧jiņo̧mȩttö̧'iņä̧
abonänö surojönätä kö̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧
jä̧cua̧'a̧tó jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ adiunä
huocotö jö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧―
päiņä̧u̧.

Jiņä̧ iso päi'önä ahuaruhuä jö̧nä̧
huotörö Jesús jiähuinö huȩnȩ
46 Ttö̧ja̧cu̧mä̧ jiņä̧ ucuocua'anä

ja̧ju̧'iņä̧, ö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧ ttucuocuarö
pätta'anä u̧miţä̧ kiņä̧tö̧. 47 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ ya̧tȩ päinä̧cu̧: ―Cua̧ju̧'iņä̧,
cu̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧ u̧miņä̧ kä̧tö̧tó. Ucucu
ttucuocua pä'ö u̧sä̧rä̧tö̧― päinä̧cu̧.
48 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äjirömä ädätö
päinä̧cu̧: ―¿Tajujä̧ttö̧ cha̧ju̧mä̧?
¿Titöjä̧ttö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧mä̧?―
päinä̧cu̧. 49 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ttö̧'a̧'a̧cu̧ u̧mö̧
ki'̧ä̧dö̧nö̧ päinä̧cu̧: ―Pitötä ja̧'a̧tó
cha̧ju̧'iņä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧ jö̧nä̧
huotömä. 50O'ca toi'önä Chä'o
mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧rö̧ pä̧huä̧ rö̧jö̧
jȩpä̧tö̧tä̧ ja̧'a̧tó chö̧jä̧hua̧'iņä̧,
chöjähuaju'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧
cha̧ju̧'iņä̧ jö̧nä̧ huotömä― päinä̧cu̧.

Ku̧nä̧huä̧ ru̧hua̧ ku̧nu̧
i'̧chiņö̧ huȩnȩnä̧ Jesús
huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

13 1 Ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧ Jesúsmä
isodettö rä'opö 'chä̧ji'̧ca̧

dubora jäyora pä̧mä̧diņö̧.
2 Ja̧'hua̧nö̧ ö̧'o̧mȩmä̧ ttö̧ja̧
recuätö ttö̧ca̧ca̧cui'̧iņä̧cu̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ttö̧ca̧ca̧cui'̧ä̧cu̧ huoi'canä
'cha'ächi'ö pä̧mä̧diņö̧, ttö̧ja̧mä̧
o'ca toi'önätä jäyora ttö̧ja̧'a̧nä̧.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ huȩnȩtö̧ pähuä
huȩnȩnä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ jiähuinä̧u̧.
Pa̧'a̧nö̧ pä'inö: ―Ya̧tȩ ku̧nä̧huä̧
ru̧hua̧ ku̧nu̧ 'chä̧nö̧ rä'opinö.
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4 Ja̧'hua̧nö̧ u̧ju̧no̧mȩnä̧ korodumä
mä̧nä̧ jä̧yä̧mä̧ mo̧iņä̧du. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ppiy̧u̧tä̧ ichi'ö ttucui'inädu.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ korodumä jacuä
inähuä jo̧mȩ mo̧iņädu, rȩjȩmä̧
a̧'u̧cu̧nä̧tä̧ jo̧mȩ. Ba'i'ömä o'ca
päi'önätä bahui'ina'a, rȩjȩmä̧
täcunä po̧ca̧'a̧ttö̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Kä̧hua̧ rä'oi'ö ku icuomenä
jo'ötä icuinö ujucäcä juiya'attö.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ korodumä so̧ä̧'cua
'quȩtȩ mo̧iņädu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
so̧ä̧'cuatä ba'i'ö attädi'inö.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ korodumä rȩjȩ
adihuome mo̧iņädu. Bahuinö
o'ca'a u̧huä̧ju̧'iņä̧ huȩjiņa̧'a̧,
jitettömä 100nö jo̧mȩnä̧ huȩjö̧nä̧
päi'önä, koroittömä 60nö jo̧mȩnä̧
huȩjö̧nä̧ päi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
koroittömä 30nö jo̧mȩnä̧ huȩjö̧nä̧
päi'önä. 9 ¡Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧
ä̧ju̧cuij̧ó!― pä'inö.

Ya̧nä̧ jähuä ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧mä̧
Diosttötä hueähui'a'ató

10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ tö'cönänö
'chä̧hui'̧ö̧ jä'epö ttä̧ju̧cuiņä̧cu̧:
―¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö huȩnȩtö̧
pähuä huȩnȩnä̧tä̧ jicuhuähuä̧u̧
jä̧ttö̧ jahuätömä?― pä'inätö.
11 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu ädätö päinä̧u̧:
―Mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧
yä̧huä̧iņä̧ amöcuädö u̧ju̧nä̧'chiņö̧
huȩnȩmä̧ cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧nä̧
ucuturutä hueähui'a'attö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitörömä ttu̧huo̧ju̧nä̧
hueähui'oca'ató. 12O'ca toi'önä
ku̧nä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ juhua'a yabocutä
ttu̧ju̧nä̧rö̧nä̧ iyähui'äcua'a,
abora̧'a̧tä̧ päi'önä ttu̧ju̧nä̧rö̧nä̧.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä
jui'ätömä ttu̧ju̧nä̧rö̧'iņä̧ 'cho'icuotö
pätti'äcuotötó. 13 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
ja̧'a̧tó huȩnȩtö̧ pähuä huȩnȩnä̧tä̧
jidähua'amä. Jahuätömä
topömä totta'anä topocotö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ä̧ju̧cu̧mä̧ ttä̧ju̧cua̧'a̧nä̧
ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧. Ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧'iņä̧
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧.
14Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä
işa̧ Isaías päinö'a̧nö̧mä̧
jahuätönätä pätecuächäcua'a̧nö̧
pä'ö. Pa̧'a̧nö̧ päinome:
“Ä̧ju̧cu̧mä̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cua̧'a̧nä̧
cu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧ juiyäcuotöjä.
Topömä tocuhuätucua'anä
ttu̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ juiyäcuotöjä.
15 Jitö ttö̧ja̧ ttamiso'quimä
poächächinä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttä̧ja̧'iņä̧ du̧mä̧chä̧chiņä̧u̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö'äriyä'inä
mö̧ȩcuä̧chiņä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ huotö
juo'ächinätö, ttö'äriyänä totta'anä
tottö juiya pä'ö, ttä̧ja̧nä̧'iņä̧
ttä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ ttä̧ju̧cu̧ juiya pä'ö,
ttamiso'quinä'inä ttamöcuäda'anä
huo̧juä̧chi'̧ö̧ pärou ttamöcuädö
juiya pä'ö, ttötä jahuätörö
adihuächi'ö ttö̧'ip̧ö̧nä̧ aditö
chicuatö pä'ömä”a päinome.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucuturumä
adiunätä ka̧cu̧ oretó cui'äriyämä
uhuäu ore ja̧'a̧ttö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
adiunätä ka̧cu̧tó cuä̧ja̧tu̧cu̧
ojuijumä rä̧mip̧a̧'a̧ ä̧ju̧cua̧'a̧ttö̧.
17 Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧, Dios päö
jiäcuähuättö̧ja̧'iņä̧, adihuättö̧ja̧'iņä̧
ucutu tocu'huätucumä recuätö
totta pätta'anä topocotö pinätö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧mä̧
ttä̧ju̧cua̧ pätta'anä ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧

a 13:15 Isaías 6:9‐10
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pinätö̧tó― päinä̧u̧.

Ku̧nä̧huä̧nä̧ huȩnȩtö̧ päji
huȩnȩmä̧ Jesús huäjuätö

icu jiähuinö huȩnȩ
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pä'inö:

―Ku̧nä̧huä̧ ru̧hua̧ ku̧nu̧ i'̧chiņö̧nä̧
Huȩnȩtö̧ pähuä jä̧ji ̧ jidähua'anä
ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ 19Huea'anä
kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ ya̧tȩ ä̧ju̧cua̧'a̧nä̧
u̧huo̧juä̧chi'̧o̧co̧mȩnä̧mä̧
amiso'quinä ku̧nä̧hui'̧ä̧jim̧ä̧
su̧ro̧pa̧tä̧ ichi'ö 'cho'ipo'ö. Ja̧u̧tä̧tó
mä̧nä̧ jä̧yä̧mä̧ ku̧nä̧hui'̧iņö̧ jä̧ji'̧a̧nö̧
hua̧mä̧. 20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jacuä
inähuänä ku̧nä̧hui'̧iņö̧ jä̧ji'̧a̧nö̧
hua̧mä̧ huȩnȩ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
yotäcumä ya̧huo̧cuä̧ro̧ca̧'a̧tä̧
esehuächi'önö ä̧ju̧cu̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧
ä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ ujucäcä chutämä
juia'attö recuoca'atä 'chu̧huä̧rä̧cu̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ huȩnȩ eseta'attö
usurä ȩmä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧,
ru̧'huä̧rȩ'ö̧ ubara ttuhuecuättö'inä
rȩbȩhuip̧ä̧cu̧mä̧ yotäcu
ppe'ocuächömo̧'ö̧tó. 22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
so̧ä̧'cua 'quȩtȩ ku̧nä̧hui'̧iņö̧ jä̧ji'̧a̧nö̧
hua̧mä̧ huȩnȩmä̧ ä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ jitä
piy̧ȩ pä̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧ tta̧'cua̧ tta̧
jö̧nä̧ amöcuädäcuähuättö'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ järe ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧
öyaparettö'inä, ä̧ju̧cuä̧ji ̧ huȩnȩmä̧
a̧ttä̧di'̧ä̧cu̧ u̧huä̧ju̧'iņä̧ huȩjö̧
juiyönätä. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ rȩjȩ
adihuome ku̧nä̧hui'̧iņö̧ jä̧ji'̧a̧nö̧
hua̧mä̧, huȩnȩmä̧ ä̧ju̧cu̧'iņä̧
ä̧ju̧cu̧, ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧'iņä̧
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ u̧huä̧ju̧
huȩjö̧nä̧tä̧. Ka̧ra̧mä̧ 100nö jo̧mȩnä̧
u̧huä̧ju̧ huȩjö̧nä̧. Ka̧ra̧mä̧ 60nö
jo̧mȩnä̧, ka̧ra̧mä̧ 30nö jo̧mȩnä̧
u̧huä̧ju̧ huȩjö̧nä̧― pä'inö.

Trigo isä'cuacu, cizaña
isä'cuacu pähuä huȩnȩnä̧
Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

24 Koronä huȩnȩtö̧ pähuä'inä
jiähuinä̧u̧: ―Mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huea'anä
kä̧cuä̧huä̧mä̧ ya̧tȩ ö'ätta isaränä
ku̧nä̧huä̧du adihuä juäi isädu
ku̧niņö̧ jiņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó. 25 Ja̧'hua̧nö̧
u̧ju̧nä̧ji ̧ o'ca'a ttö̧ja̧ ttä'ecuächäji
o'ca'a, aboiy̧a̧mä̧ ichi'ö surojä'cua
cizaña isä'cuatä ku̧niņö̧ trigo
ku̧nä̧huo̧mȩ 'quȩtȩ. Ku̧nä̧ji'̧ca̧mä̧
iḩui'̧iņö̧. 26 Trigomä bahuinö
o'ca'a ocha päi'omenä cizaña
isä'cua'inä ij̧ȩcuä̧chiņa̧'a̧tó.
27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ju̧huȩnȩ idepiyu
u̧ru̧hua̧ umöhuäyotömä 'chä̧nö̧
jittähuinäcu: “Chu̧ru̧hua̧, ¿cui'ätta
isaränämä adihuä juäi ku̧nä̧huä̧tä̧
ku̧no̧cö̧ pinö̧jä̧ tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧
jiņö̧ttö̧mä̧ ¿dä̧bö̧ pä'ö ka̧'a̧ttö̧
cizaña isä'cuamä?” pä'inätö.
28 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu päinä̧u̧:
“Juhua'amä chabo̧iy̧a̧tä̧ jȩiņa̧'a̧”.
Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ umöhuäyotömä
pättinäcu: “Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧
¿que'ö ticuäjiyacu pä'ö pä̧huä̧
rö̧jä̧cu̧jä̧di?̧” 29 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
päinä̧u̧: “Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. Cizaña
isä'cua que'ö cuicuätucuttumä
trigo isä'cua'inä ppä'ächi'ö
queähuächö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
30 Yo̧mȩtȩnä̧tä̧ huä̧iņä̧ bahua'anä
ja̧'a̧tä̧ topätucui 'toähuä
mo̧ro̧ päi'ome jubö. 'Toähuä
pä̧nä̧ pätecuächomenä ttötä
jiḑä̧huä̧cua̧sä̧ 'toähuä ttö̧ja̧rö̧,
äcuomenämä cizaña isä'cuatä
ca̧ca̧tö̧ obanä nö̧'cä̧rö̧ ku̧nä̧tu̧cui ̧
ku icuähuäcuometä päi'önä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ trigo isä'cuamä
chöäre hua'adö ku̧nä̧huo̧ca̧ jacuätä
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ca̧ca̧tö̧ hua'adö ku̧nä̧tu̧cui ̧ jö̧nä̧
jiḑä̧huä̧cua̧sä̧” päinä̧u̧― pä'inö
Jesúsmä.

Mostaza işä̧tȩnä̧ Jesús
huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

31 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koronä huȩnȩtö̧
pähuä'inä jiähuinä̧u̧: ―Mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧
huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ mostaza
işä̧tȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Juhuä̧tȩ
işä̧tȩmä̧ ȩmä̧ji'̧ca̧ ya̧tȩ ö'ätta
isaränä u̧ju̧niņö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧. 32 Juhuä̧tȩmä̧ koro ote
ku̧nä̧huä̧ otettö'inä abonänö iso
päi'önätä a̧'u̧cuä̧tȩ. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ppuruhui'ö rö̧ä̧cho̧mȩnä̧mä̧ koro
pättiyu cuähuättö'inä abonänö
rö̧ä̧chö̧. Ja̧'hua̧nö̧ rö̧'ä̧chö̧mä̧
dautä juoächö. Ja̧'hua̧nö̧ jäinämä
ju'tojunä co̧'ä̧rä̧tö̧ ppiy̧u̧'iņä̧ ichö
ttä̧'ti̧yu̧ aditätö ä̧na̧juiy̧ä̧nä̧mä̧―
päinä̧u̧.

Pá̧ppä̧ ppö̧ä̧mi'̧a̧ pä'ö
ȩnä̧hua̧ppȩnä̧ Jesús
huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

33 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koronä huȩnȩtö̧
pähuä'inä jiähuinä̧u̧: ―Mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧
huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ pá̧ppä̧
ppö̧ä̧mi'̧a̧ pä'ö ȩnä̧hua̧ppȩ
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Yajutemä juhua̧ppȩ
ȩnä̧hua̧ppȩ ȩmä̧jä̧ju̧'caju harina
işa̧ppȩ huäbodäcuänä cua'opö*
ȩnä̧huo̧mȩ jo̧mȩnä̧ huihuatö
ku̧ju̧niņa̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧,
jättäyähuatä a̧'ti̧chö̧nä̧― päinä̧u̧.

Dios päö jiäcuähuä işa̧
päinome pätecuächönä
Jesús jiähue'inö huȩnȩ

34 Jiy̧ȩ jä̧jim̧ä̧ o'ca juiyönä
huȩnȩtö̧ pähuänätä ji'ähuinö
ttö̧ja̧rö̧ Jesúsmä. Huȩnȩtö̧ pähuä
juiyönämä jiähuoco̧u̧ pinätö̧,
35Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧
päinö'a̧nö̧ pätecuächa pä'ö.
Pa̧'a̧nö̧ päinome: ―Huȩnȩtö̧
pähuä huȩnȩnä̧tä̧ ucuocu,
pij̧ä̧ uhuäbe'inomettö kä̧mä̧dö̧
yä̧huä̧iņä̧ dajö ku̧nä̧huä̧ jiņö̧mä̧
huäjuächi'önä jiḑä̧huȩ'ä̧cua̧sä̧―a

päinome.

Cizaña isä'cuanä huȩnȩtö̧
päji huȩnȩ rä'epö

icu Jesús jiähuinö huȩnȩ
36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttö̧ja̧rö̧ hue'ö

icuäji'ca̧ Jesúsmä isodenä
do'ächinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ o'ca'anä
ru'hui'ö tö'cönänö pä'i'ö
jä'epö ttä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Cizaña
isä'cua pätta isaränä bahuinö
huȩnȩnä̧ huȩnȩtö̧ päcuhuäji
rä'epö icu ji'ähuitö― pättinäcu.
37 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu ädätö päinä̧u̧:
―Ku̧nä̧huä̧du adihuä juäi isädu
ku̧nu̧mä̧ Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inötä
ja̧'a̧tó. 38 Pätta isarämä pij̧ä̧ rȩjȩtä̧
ja̧'a̧. Adihuä juäi isädumä Dios
huea'anä kä̧cuä̧huä̧nä̧ iţti̧mö̧
jö̧nä̧ huotö ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
cizaña isä'cuamä su̧ro̧pa̧ iţti̧mö̧

* 13:33 Ya'utetä cuahuocuämä 14 litros jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧do jitötä pa̧ja̧tö̧ ttȩnä̧'ij̧ö̧mä̧.
a 13:35 Salmos 78:2
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jö̧nä̧ huotö ja̧'a̧. 39Abo̧iy̧a̧ cizaña
isä'cua ku̧niņö̧ päjimä ähuettä ja̧'a̧.
'Toähuä pä̧nä̧ jä̧jim̧ä̧ piy̧ȩ pä̧nä̧
beipome röji mo̧ro̧ ja̧'a̧. 'Toähuä
ttö̧ja̧ päjätömä Dios hue'ähuotö
isoppa huotö ja̧'a̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ cizaña isä'cua que'ö icuipö
ocuränä ku tticua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
päi'äcua'a jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ beipome
röji mo̧ro̧ päi'omenämä.
41 Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä chutä
hue'ähuotö isoppa huotörö
huȩä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ hueä̧u̧mä̧
chutä huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ
kä̧tö̧ ttö̧'quȩtȩttö̧ 'tö̧'ȩpö̧
mo̧ttä̧'chö̧nä̧ jȩpä̧'chä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧,
suronätä jȩpä̧'chä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧
o'ca toi'önärö̧tä̧ ttö̧ca̧ca̧tä̧cuo̧tö̧.
42Ocurä cuoäjunätä do'opö
tticuäcuotö, a̧'u̧ ttu'u ajuäu,
ttacutä ä̧chi ̧ jö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huo̧mȩtä̧.
43 Ja̧u̧nu̧mä̧ adihuä ttö̧ja̧mä̧ Ttä'o
huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩttö̧mä̧
mo̧ro̧ Kä̧hua̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ säruunä
kä̧dȩpö̧nä̧ ttö̧jä̧cuo̧tö̧. ¡Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧
hua̧mä̧ ä̧ju̧cuij̧ó!― päinä̧u̧.

Re niy̧ö̧ juäi dajö rötähuä
huȩnȩnä̧ Jesús jiähuinö huȩnȩ
44 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧:

―Pa̧'a̧nö̧'iņä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧
re niy̧ö̧ juäi pätta isaränä dajö
rötähuä ya̧tȩ ö̧'o̧cui'̧ö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧. Po̧cuip̧ä̧ji'̧ca̧ jiņä̧ pä'äji ta'anö
dajö rötinö. Ju̧huȩnȩ ötäji ja'ate'ö
abora̧'a̧tä̧ päi'önä esehuächi'ö,
u̧ju̧nä̧rö̧mä̧ o'ca juiyönätä iyö icu
'chiņö̧, juhuarä pätta isarämä mitö

ȩma̧ pä'ö― päinä̧u̧.

Perla isäte rö̧ȩnä̧ micuähuätenä
Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

45 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧:
―Pa̧'a̧nö̧'iņä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧
ya̧tȩ järe iyä'chäcuähuä işa̧, perlas
a̧'cua̧cu̧nä̧ adihuä juäi ote usa'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 46 Ja̧u̧mä̧ perla isäte
rö̧ȩnä̧ micuähuäte ö̧'o̧cui'̧o̧mȩnä̧
chutä u̧ju̧nä̧rö̧mä̧ o'ca juiyönätä
iyö icu mitö ȩmiņäte juhuätemä―
päinä̧u̧.

Po̧iŗö̧ huoähuäsa̧nä̧ Jesús
huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

47 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧:
―Pa̧'a̧nö̧'iņä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧
po̧iŗö̧ huo̧ä̧huä̧sa̧ duboranä
icuähui'äsa̧ po̧im̧ä̧ ttimicu pö̧nä̧
huotö o'catoi'önätä ttȩquip̧iņä̧sa̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 48 Suhuädi'önä
ttȩquip̧ä̧ji ̧ o'ca'amä jäyoracu
do'ö rötinätö. Ju̧huȩnȩtä̧
pä̧nö̧ adihuä ju'huotörömä
ȩnä̧huä̧cänä ȩno̧pä̧rö̧ ca̧ca̧ti̧nä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ suro ju'huotörömä
do'opä'chö icuinätö. 49 Juhua'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧tó, jitä
piy̧ȩ pä̧nä̧ beipome röji mo̧ro̧
päi'omenämä. Hue'ähuotö
isoppa huotömä rä'opö
adihuä ttö̧ja̧ ttö̧'quȩtȩttö̧ pojö
tticuäcuotö adiunä huocotörömä.
50 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ocurä cuoäjunätä
do'opötticuäcuotö, a̧'u̧ ttu'u ajuäu,
ttacutä ä̧chi ̧ jö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huo̧mȩtä̧―
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päinä̧u̧.

Öäre rȩ niy̧ö̧ juäi jareönä
jähuä'inä, täbocö jähuä'inä

51 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧ Jesúsmä
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧
jidähuäjimä ¿o'ca juiyönätä
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ä̧tö̧jä̧di?̧―
pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧: ―A̧'a̧
Chu̧ru̧hua̧― pä'ö ttädätinäcu.
52 Ja̧'hua̧nö̧ ttädätäcu päinä̧u̧:
―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ o'ca toi'önä
mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧ttö̧
huo̧juȩcuo̧tö̧mä̧, ya̧tȩ idepiyu
u̧ru̧hua̧ öäre re niy̧ö̧ juäi hua'adö
ku̧nä̧huo̧mȩttö̧ rä'epö jareönä
jähuättö'inä, täbocö jähuättö'inä
iyö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö― pä'inö.

Chutä iŗȩjä̧ttö̧ Nazaret ötahuiyä
ttö̧ja̧ Jesúsru ttöjö'cocö jiņö̧ huȩnȩ

53 Ja̧'hua̧nö̧ huȩnȩtö̧ pähuä
ji'ähue'ö cä'ädäji'ca̧ Jesúsmä
juhuorömä iḩuiņö̧. 54 Chutä
iŗȩjä̧ra̧'a̧ rȩbȩhuä̧ji'̧ca̧mä̧ jitötä
ttu̧huo̧jui'̧odettö u̧huo̧juȩtȩ'iņä̧u̧.
Ja̧'hua̧nö̧ u̧huo̧juȩtȩ'iy̧ä̧u̧mä̧
nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧ to̧pä̧rö̧ kä̧nö̧
pä'inätö: ―Ja̧'hua̧nö̧ huo̧juȩcu̧nä̧
amöcuädäcuähuä'inä, ttö̧ja̧ ttieru
juäi jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ¿chujuhuamä
torö u̧huo̧juä̧chiņa̧'a̧ttö̧? 55 Ja̧u̧mä̧
¿dauhuiyättö adicuä işa̧ iţti̧mä̧cö̧
tä̧ji?̧ Ja̧ju̧mä̧ ¿María pä'ö
micuocoju tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ö̧jä̧hua̧tö̧mä̧ ¿Jacobo, José, Simón,
Judas jö̧nä̧'iņä̧ micuocotö tä̧ji?̧
56 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧jä̧hua̧tö̧ nä̧tö̧'iņä̧
¿o'ca toi'önä ujutucu ko̧co̧tö̧ tä̧ji?̧
Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ ¿jiy̧ȩ jä̧'ij̧ö̧ o'ca
juiyönämä torö u̧huo̧juä̧chiņa̧'a̧ttö̧
chujuamä?― pä'inätö. 57 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧u̧ ja̧u̧ru̧mä̧ ttöjö'cö juiyönä

juo'ächinätötä kiņä̧tö̧tó. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä päinä̧u̧: ―Dios
päö jiäcuähuä işa̧mä̧ kara'attömä
ucuotäcuähua̧ pä'ijö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ chutä iŗȩjä̧nä̧ kä̧tö̧tä̧,
ojusodenä kä̧tö̧tä̧ ucuotocotömä―
päinä̧u̧. 58 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttö̧ja̧
ttieru juäi rö̧ȩnä̧mä̧ jȩpo̧cö̧ piņö̧
juhuorömä, jahuätömä tta̧'cua̧
huȩnä̧ro̧co̧tö̧ jiy̧ä̧cu̧.

Juan pötädäcuähuä işa̧mä̧
tto'ächäjicö̧ pä'ö Herodes

amöcuädinö huȩnȩ

14 1 Jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧ Herodes
tetrarca jö̧nä̧ hueähuä

işa̧mä̧ Jesús ötö'cö úcuohua'a
ä̧ju̧cuiņö̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cu̧ chutä
umöhuäyotörö pä'inö: ―Ja̧'hua̧nö̧
jȩä̧'chö̧nä̧ ujuruhua'amä,
Juan pötädäcuähuä işa̧tä̧
'corupä'i'inätö ttö̧'quȩtȩttö̧
tto'ächinö'ca̧ jȩpä̧'chö̧― pä'inö.
3Herodesmä Juanrö cärenä ttöta
pä'ö hueina'a jiņa̧'a̧. Cuoräusanä
nö'cö cärenä ö̧'ö̧nä̧ ttötarö
pä'ö hueina'a jiņa̧'a̧, irecua
Herodías kesehua pä'ö. Jahuäju
Herodíasmä, Herodes ö̧jä̧hua̧
Felipe irecua jiņa̧'a̧. 4 Juanmä
päinä̧cu̧ jiņa̧'a̧: ―Jahuäjuru cu̧ja̧
pä'ömä hueähuoca'ató― jö̧nä̧.
5Herodesmä cuä'ö icuarö päa'anä
ötahuiyä ttö̧ja̧rö̧ ye'ecuinö Juanmä
Dios päö jiäcuähuä işa̧ ja̧'a̧ pä'ö
ttamöcuädiyäcu. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Herodes uhuäpächinö mo̧ro̧
pätecuächa'attö pä'cäri jȩtto̧mȩnä̧,
Herodías kittijumä ttö̧'quȩtȩttö̧
baile tö'inäju Herodes a̧'cua̧
esehuächi'önä. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
yajurutä pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ köjö'cö
juäi jäjepömä yapare päoca'atä
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iyaju pä'ö, ji'äu u̧ju̧niņä̧cua̧.
8 Jahuäju ka̧ju̧mä̧ ä'canäjitä
ji'äu ku̧ju̧nä̧cua̧ ja̧'a̧ttö̧: ―Juan
pötädäcuähuä işa̧ u sä̧rä̧bä̧nä̧
rötö iyittö porötä― pä'inäju.
9 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu Herodesmä
a̧'cua̧ tta̧'ȩcuip̧iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ chutäcu mesa isodänä
pȩjä̧tö̧ ttä'ca jo̧mȩttö̧ ji'äu u̧ju̧nä̧ji ̧
o'ca'a ja̧'a̧ttö̧, i'cächö ttiyaju
pä'ö hue'inö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
cärenä päcuähuodettö Juan u
'cui'opö tticuarö pä'ö hue'inö.
11 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a sä̧rä̧bä̧nä̧ rötö
i'cächö ttiyinäcua̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'amä
ka̧ju̧ru̧tä̧ iyinäju. 12 Ja̧u̧nu̧ o'ca'amä
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧tä̧ ichi'ö ȩmip̧ö̧
o'co jähuätä 'turu icuinätö. 'Turu
icuäjätö'cotö Jesúsrumä ja̧u̧
huȩnȩtä̧ ji'ähuinätö. 13 Jesúsmä
ja̧'hua̧nö̧ jittähua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
juhuorömä 'quȩ'ȩcuä̧chö̧ ttö̧ja̧
toächome huoi'canä pä̧mä̧dö̧
ka̧tä̧hua̧tä̧ 'chiņö̧. Juhua'a 'chö̧do
pä'ö jittähua'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
ttö̧ja̧mä̧ ötahuiyä jö̧ o̧du̧nä̧ttö̧
rä'opö ttö̧jä̧pö̧nä̧tä̧ 'chä̧nö̧
rutti'inäcu. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
u̧huä̧mi'̧i'̧o̧mȩnä̧ ttö̧ja̧ recuätörö
toomenä re ȩmä̧huip̧iņö̧
jahuätörömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
jahuätöttö na̧'ä̧chä̧tö̧rö̧mä̧
ttö̧'ip̧ö̧nä̧ aditö icuinö.

U̧mä̧tö̧tä̧ cinco mil jo̧mȩnä̧ ttucua
pä'ö Jesús iyinö huȩnȩ

15 Täcö nip̧ä̧cha̧'a̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ churutä
tö'cönänö pä'i'ö pättinäcu:
―Pȩnȩmä̧ ttö̧ja̧'iņä̧ toächometó.
Nip̧ä̧chö̧'iņä̧ nip̧ä̧cha̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ recuätörömä hue'ö icuitö
jitötä ttu̧cuä̧cuȩmä̧ ötahuiyä

ppo̧ö̧ o̧du̧nä̧ttö̧ mitö ttȩma̧ja̧―
pättinäcu. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Jesúsmä päinä̧u̧: ―Tti̧'cha̧ pä'ömä
recuä rö̧jo̧co̧u̧. Ttu̧cuȩmä̧ ucututä
iyätucuitö― päinä̧u̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ pä'inätö: ―Pȩnȩmä̧ jim̧ö̧tȩ
jähuä pá̧ o̧ppä̧tä̧, po̧iŗö̧mä̧
ta̧ju̧ru̧tä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧ ujutumä―
pä'inätö. 18 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧
―Pocu i'cächätucui― päinä̧u̧.
19 Ja̧u̧nu̧ o'comenä ttö̧ja̧rö̧mä̧
mȩjiy̧ä̧'che huäme ttö̧'ä̧mä̧dö̧nä̧
hueinä̧u̧. Pa̧ jim̧ö̧tȩ jähuä
o̧ppä̧'iņä̧, po̧i ̧ ta̧ju̧ru̧'iņä̧ ȩmo̧po̧'ö̧
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧cu̧ topö, ―adihua'a―
pä'ö ucuocu cä'ädö 'tȩ'chä̧rö̧
iyinö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ juhua'a
yabo ttö̧ja̧rö̧ ttiyä'chiyarö pä'ö.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önätä
suttädi'önä cuinätö̧. Ttȩma̧'a̧nä̧
jö'to ka̧cuip̧ä̧jim̧ä̧ pöttähuä ocä
ttö̧jä̧pö̧ttö̧ tocärenö jo̧mȩnä̧
suhuädi'önä ca̧ca̧tö̧ ȩniņä̧tö̧.
21 Jahuätö cuäjätömä cinco mil
jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧ u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧tä̧mä̧,
nä̧tö̧rö̧'iņä̧, ppo̧'ä̧tö̧rö̧'iņä̧ pa̧ja̧cuä̧
juiyönämä.

Dubora huämoranä Jesús
ö̧jä̧pö̧nä̧tä̧ i'̧chiņö̧ huȩnȩ

22 Yotäcu Jesúsmä
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ hue'inö
huoi'canä pä̧mä̧dö̧ ya̧nä̧jij̧ȩcu̧
tti̧'cha̧ pä'ö ä'canä. Chutämä
ki'̧ip̧iņö̧ ttö̧ja̧ recuätömä tti̧u̧nä̧
hue'ö icua pä'ö. 23 Recuätörömä
hue'ö icuäji'ca̧, möä'cara̧'a̧
huä̧mip̧iņö̧ katätä Diosrö ucuocua
pä'ö. Täcö yo̧ip̧ä̧chä̧ji ̧ o'ca'a
ja̧'a̧nä̧ ju̧huȩnȩmä̧ katätä kiņö̧.
24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huoi'camä täcö
dubora kä'cora päi'a'a, ppau obittö
'chu'huädö rö̧nä̧jä̧'catä riņä̧'cató,
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kä̧rö̧'coppamä to'ijicutä döa'attö.
25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä, yodo
to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧mä̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧
jo̧mȩnä̧ päi'a'a mo̧ro̧jä̧'canä
jahuätö ttö̧ra̧'a̧cu̧ ichinö dubora
huämoranä ö̧jä̧pö̧nä̧tä̧ 'chä̧nö̧.
26 Ja̧'hua̧nö̧ dubora huämoranä
ö̧jä̧pö̧nä̧tä̧ icha'a tottomenä
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ ―¿isoppa
hua̧cö̧?― pä'ö tta̧'cua̧ juiyächi'ä̧u̧
ye'ecu huopi'inätö. 27 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Jesúsmä yotäcu ucuocu
päinä̧u̧: ―¡Cua̧'cua̧ ȩmä̧tu̧cui!̧
Ttötäsä. Yecuecuätucuä'― päinä̧u̧.
28 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä Pedromä
ädätö päinä̧cu̧: ―Chu̧ru̧hua̧
ucutä jö̧ttö̧mä̧ ucutä cu̧ja̧'a̧cu̧
dubora huämoranä chichönä
hue'ittö― pä'inö. 29 Ja̧'hua̧nö̧
päcu: ―Ichi― päinä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Pedromä huoi'cattö mȩyȩhui'̧ö̧
dubora huämoranä Jesús ö̧ja̧'a̧cu̧
ö̧jä̧pö̧nä̧tä̧ 'chiņö̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧
i'̧cha̧'a̧nä̧ kä̧rö̧'coppa pä̧içu̧nä̧
döa'a topö ye'ecue'inö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ jacuoracu mo̧ä̧chö̧nä̧ päi'äcu
huopi'ö pä'inö: ―¡Chu̧ru̧hua̧
chö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädopo'ittö!―
pä'inö 31 Jesúsmä yotäcu u̧mö̧
ki'̧ä̧dö̧, 'chu'huädopo'önö päinä̧cu̧:
―Ucumä ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ cua̧'cua̧
huȩnä̧rö̧mä̧, ¿dä̧bö̧ pä'ö cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧ttö̧?― päinä̧cu̧.
32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätömä
huoi'canä 'chattächi'omenä
kä̧rö̧'coppamä huirochi'ina'a.
33 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ huoi'canä
pȩjä̧tö̧mä̧ úcuotö jȩä̧cuä̧huä̧
jȩtta̧rö̧ pä'ö ichi'ö pättinäcu: ―Iso
päi'önätä ucumä Dios iţti̧jä̧― jö̧nä̧.

Genesaret rȩjȩttö̧
nanepä̧tö̧ mȩ'ä̧jä̧tö̧rö̧tä̧
Jesús aditö icuinö huȩnȩ

34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ dubora
kähuäjätö'cotömä Genesaret
rȩjȩra̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧. 35 Ju̧huȩnȩ
ka̧cuä̧tö̧ u̧mä̧tö̧mä̧ ―Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧―
pä'ö ttu̧ttȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩnä̧mä̧
ja̧huä̧jä̧nä̧ tö'cönänö kä̧tö̧rö̧mä̧
o'ca toi'önärö̧tä̧ jittähuopo'äjiyatö
pä'ö hue'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
na̧nȩpä̧tö̧rö̧mä̧ o'ca toi'önärö̧tä̧
i'cächö ttiyinäcu. 36 Jahuätömä
ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ ä'catä'inä mȩtta̧'a̧nä̧
hueopo'atö pä'ö a̧juä̧huä̧rö̧nö̧
jättepinäcu. Hueä̧u̧ mȩ'ä̧jä̧tö̧mä̧
o'ca toi'önätä ttadihuächi'önä
pä̧jip̧ȩ'iņä̧tö̧ ttumäricheittömä.

Ttä̧do̧tö̧miņä̧ jȩtti̧'ä̧nö̧mä̧
Dios iḩuȩnȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧tä̧ juottepinö huȩnȩ

15 1 Ja̧u̧nu̧ o'comenä huȩyu̧cuä̧
ttö̧ja̧cu̧, fariseos huotöcu

Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ttö̧
ichäjätömä Jesúsru tö'cönänö
pä'i'ö jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: 2―Ucu
cu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧
pä'ö tä̧do̧tö̧miņä̧ttö̧ tä̧mö̧ jö̧nä̧
huotö jȩtti̧'ä̧nö̧mä̧ jȩtto̧ca̧'a̧ttö̧?
¡Pa̧ ttucuomenämä ttu̧mö̧mä̧
töcähuocotötó!― pä'inätö
3 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcumä ädätö
päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucutumä jahuätö jȩtti̧'ä̧nö̧tä̧
jȩpä̧'chö̧ ¿dä̧bö̧ pä'ö Dios
hueinömä jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ttö̧?
4Diosmä pa̧'a̧nö̧ pä'ö hue'inö:
“Cuä'orö'inä, cua̧ju̧ru̧'iņä̧
ucuotätucui”a jö̧nä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
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“Jä'orö jö̧ttö̧'iņä̧, ja̧ju̧ru̧ jö̧ttö̧'iņä̧
suronätä pä'ä'chö ucuocumä
'corupäi'a pä'ötä hua̧tó”a jö̧nä̧'iņä̧
hue'inö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ hueina'anä
ucutumä im̧içu̧nä̧tä̧ pä'ätöjä
pa̧'a̧nö̧: “Cuä'orö jö̧ttö̧'iņä̧, cua̧ju̧ru̧
jö̧ttö̧'iņä̧ päcuhuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Ucuru ppädädajimä chöäre
iyähuä päi'önä Diosrö chiya pä'ö
'quȩ'ȩpö̧ chu̧ju̧nä̧jiţä̧ ja̧'a̧tó”
jö̧nä̧. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ cuä'orö
jö̧ttö̧'iņä̧, cua̧ju̧ru̧ jö̧ttö̧'iņä̧
cucuotätucua pä'ömä täcö recuä
rö̧jo̧ca̧'a̧tó” jö̧nä̧ pä'ätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
cu̧huo̧juȩtä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ Dios
hueinö huȩnȩ micuähuocötä
juo'epätöjä cuä̧do̧tö̧miņä̧
jȩtti̧'ä̧nö̧tä̧ jȩpä̧'chö̧. 7 ¡Ucutu
yapare ttö̧ja̧tä̧ jö̧nä̧ huotöhué!
Isaíasmä jueötä pä'inö ucutu
cutö'cömä Dios päö huȩnȩ
pa̧'a̧nö̧ päomenämä: 8 “Pitö
ttö̧ja̧ ttänä ttucuocumä iso
jö̧nä̧tä̧ repetta'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧ ucuocuätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
tti̧huȩnȩnä̧mä̧ ttörö ttucuota'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ säyuunä ucuocuätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttamiso'quinämä
yorö'isotä ototä huotötó ttö
chä'cattömä. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ úcuotö
jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ amonätä̧ jȩttä̧cu̧sä̧.
Ttö̧ja̧ hueähuätä ja̧'a̧nä̧ Diosttö
huo̧juȩcuä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
huo̧juȩtä̧tö̧”b päomenämä―
päinä̧u̧.

Ttö̧ja̧ ttamiso'quittö räopötä ttö̧ja̧
ttidicuächönä surojuoepömä
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ chutä ö̧ja̧'a̧cu̧

tti̧'chi'̧a̧ pä'ö ttö̧ja̧ recuätörömä

huopo'äji'ca̧ päinä̧u̧: ―Ä̧ju̧cu̧
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ä̧tu̧cuij̧ó. 11 Ttänä
doächö juäittömä ttidicuächönä
surojuoepoca'a ttö̧ja̧rö̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ttänä räopö
juäitä ttö̧ja̧ ttidicuächönä
surojuoepömä― päinä̧u̧.
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧
tö'cönänö pä'i'ö pättinäcu:
―Ja̧'hua̧nö̧ päcuhua'a
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ fariseos huotömä
ttöjö'cö juiyönä päi'a'amä
¿ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ä̧jij̧ä̧?― pättinäcu.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ädätö päinä̧u̧:
―O'ca juiyönätä ku̧nä̧huä̧ Chä'o
mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧ u̧ju̧no̧cö̧ jiņö̧mä̧,
ujucäcäcutä que'opö içuä̧cua̧tó.
14Huä̧iņä̧ ja̧'a̧tä̧ topätucuitö.
Jahuätö ätocätötä jö̧nä̧ huotömä
ätocätörötä o'ipä̧rä̧tö̧tó. Ya̧tȩ
ä̧to̧ca̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧ ä̧to̧ca̧rö̧
oipä̧rö̧ttö̧mä̧ ta̧ju̧cuäyotötä
rejunä mo̧ttä̧chä̧cuo̧tö̧― päinä̧u̧.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Pedromä ädätö
päinä̧cu̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ huȩnȩtö̧
päcuhuäjimä rä'epö icu ji'ähuitö―
päinä̧cu̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ päcumä
Jesúsmä päinä̧u̧: ―¿Ucutu'inä
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧ 17O'ca
juiyönä ttänä doächö juäimä
ttö'cäbiyunätä ȩquip̧a̧'a̧mä̧ ¿jiņä̧
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧
¿Juhuorömä kara'anätä rä'epö
icu rejura̧'a̧tä̧ do'opö icuähuä
ja̧'a̧mä̧? 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttänä
räopö juäimä ttamiso'quittö
räopa'a. Ja̧u̧ räopö juäitä ja̧'a̧tó
ttö̧ja̧ ttidicuächönä surojuoepömä.
19 Ttamiso'quittömä räopa'a
suronä amöcuädäcuähuä'inä,
ttö̧ja̧rö̧ cuä'ö icuähuä'inä, ka̧ra̧
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irecuarö mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
karaju kirecuorö
mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧, jiņä̧ to'ö
kä̧nö̧ ttirecua pocojuru'inä ttirecuo
pocörö'inä mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
korotö ttötö'cö yapare
ucuocuäcuähuä'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Diosrö suronä ucuocuäcuähuä'inä.
20 Piy̧ȩ juäitä ja̧'a̧tó ttö̧ja̧
ttidicuächönä surojuoepömä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttu̧mö̧
ttötöcähuoca'a cuäcuähuättömä
ttö̧ja̧ ttidicuächönämä
surojuoepocö― päinä̧u̧.

Judíos huocoju ja̧'a̧nä̧ kittiju
kö̧'ip̧iy̧a̧ju̧ pä'ö Jesúsrutä
ka̧'cua̧ ku̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ

21 Juhuorö rä'opächäji'ca̧
Jesúsmä Tiro ötahuiyäcu, Sidón
ötahuiyäcu kä̧jä̧ rȩjȩra̧'a̧ 'chiņö̧.
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ju̧huä̧jä̧ttö̧
rä'opäjäju yajute cananea
isajumä a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ jäjepinäcu:
―¡Chu̧ru̧hua̧, David isotö işa̧
re rö̧jö̧nä̧ topittö! Chittijumä
isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧ rö̧ȩnä̧tä̧ usurä
kȩmä̧u̧nä̧ jȩä̧'chä̧cua̧tó― päjinäcu.
23 Ja̧'hua̧nö̧ huopönö päjä'cha'anä
ya'utenä'inä ädätococua pinäju.
Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧
tö'cönänö pä'i'ö: ―Ya'opö
icuiju. ¡To'ca'anä ru̧'huä̧rö̧ kä̧nö̧
huopä'chäju!― pä'ö huȩttä̧riņä̧cu̧.
24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ädätö pä'inö:
―Ttömä hueähui'inäcusä Israel
ttö̧ja̧ttö̧ o̧huȩja̧tö̧ re'tehuächinätö
jö̧nä̧ huotörötä. Korotörömäcötó―
pä'inö. 25 Ja̧'hua̧nö̧ päiyäcua
jahuäjumä tö'cönänö ichi'ö chutä
ä'ca jo̧mȩ kihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧
pä'inäju:―Chu̧ru̧hua̧. Ppä'ädittö―

päjinäcu. 26 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu
ja̧u̧mä̧ ädätö päinäcua̧: ―Tti̧tti̧mö̧
ttucuomettö 'cho'ipö ä̧huiŗiţö̧rö̧tä̧
iyähuänämä adihuoca'a―
päinäcua̧. 27 Ja̧'hua̧nö̧ päcua
pä'inäju: ―A̧'a̧ Chu̧ru̧hua̧
huo̧jua̧ju̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
tturuhuotömä mesa isodänä
pä̧nö̧ ttucuomettö tȩä̧'cua̧ jö̧nä̧
mo̧ä̧cha̧'a̧tä̧'iņä̧ cuä̧nö̧ esehuätö
ppo̧'ä̧tö̧ ä̧huiŗiţö̧mä̧― pä'inäju.
28 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu Jesúsmä ädätö
päinäcua̧: ―¡Isodi ̧ isaju! Rö̧ȩnä̧tä̧
cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧ju̧jä̧. Ucuru pä̧huä̧
rö̧jä̧ji'̧a̧nö̧tä̧ päi'iyacuja―päinäcua̧.
Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧ kittijumä
kadihuächi'önä aditö icuähuajutä
pä'i'inäju.

Jesúsmä jiņä̧ pä'äji
ta̧'a̧nö̧ ttö̧ja̧ recuätö

na̧'ä̧chä̧'ij̧ä̧tö̧ ttadihuächi'önä
aditä'chö icuinö huȩnȩ

29 Juhuorö rä'opäji'ca̧ Galilea
dubora jäyoranä 'chä̧nö̧, möä'canä
huä̧mip̧ö̧ pä̧mä̧diņö̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧
ö̧'o̧mȩmä̧ recuätö ttö̧ja̧ ttichi'inäcu.
Jahuätömä ko̧yu̧ ko̧yu̧nu̧
'chä̧tö̧rö̧'iņä̧, ätocätörö'inä,
tti̧huȩnȩ ucuocuocotörö'inä,
ttu̧mö̧ jö̧ttö̧'iņä̧ ttö̧jä̧pö̧ jö̧ttö̧'iņä̧
jui'ätörö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö
recuätö na̧'ä̧chä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧ i'cächö
Jesús ö̧jä̧piy̧ä̧ kada'ca rötinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ i'cächö ttötä̧u̧ru̧mä̧
ttadihuächi'önä aditä'chö icuinä̧u̧.
31 Ja̧'hua̧nö̧ aditä'chö icuiyä̧u̧
ttö̧ja̧ recuätömä nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧
topä̧riņä̧tö̧, tti̧huȩnȩ ucuocuocotö
pä'ijätö'inä ttucuocuiyä̧u̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö̧jä̧pö̧ jö̧ttö̧'iņä̧
ttu̧mö̧ jö̧ttö̧'iņä̧ jui'ä'ijätömä
ttadihuächi'iyä̧u̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
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ko̧yu̧ ko̧yu̧nu̧ 'chä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧
adiunä tti̧'chiy̧ä̧u̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ätocä'ijätö'inä tottiyä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ jahuätömä Israel ttö̧ja̧
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä úcuo
te'ähuinätötó.

U̧mä̧tö̧tä̧ cuatro mil jo̧mȩnä̧
ttucua pä'ö Jesús iyinö huȩnȩ
32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä

u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ huopo'ö päinä̧u̧:
―Ttö̧ja̧rö̧mä̧ re chȩmä̧huip̧ö̧nä̧
päi'äcusätó. Täcö huäbodäcuä
mo̧ro̧ päi'a'a ttöcu ttö̧ja̧'a̧mä̧.
Ttucuaji'inä jui'ätö. Ppäinä hue'ö
chicuatö pä'ömä kö'cocösä
mä̧nä̧nä̧ tti̧huo̧mȩnä̧ ppäittö
na̧ttä̧chip̧a̧'a̧cu̧ pä'ö― päinä̧u̧.
33 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧
pättinäcu: ―Pá̧ o̧ppä̧mä̧ pa̧'a̧nö̧
recuätö suttädi'önä ttucua pä'ömä
¿torö tȩmä̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧ ttö̧ja̧'iņä̧
toächome ja̧'a̧mä̧?― pättinäcu.
34 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu Jesúsmä
päinä̧u̧: ―¿Pá̧ o̧ppä̧mä̧ tta̧'a̧nö̧
rö̧ȩnä̧tä̧ cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧?―
päinä̧u̧. ―Ko̧ro̧mö̧ttö̧ to̧ppä̧rȩnö̧
jo̧mȩtä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ppo̧'ä̧tö̧
po̧i'̧iņä̧ ji'̧quiçha̧nö̧tä̧― pä'inätö
jahuätömä. 35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttö̧ja̧
recuätörömä rȩjȩtä̧ ttö̧'ä̧mä̧dö̧nä̧
hueinä̧u̧. 36 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a pá̧
o̧ppä̧mä̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧ to̧ppä̧rȩnö̧
jo̧mȩnä̧, po̧iŗö̧'iņä̧ ȩmo̧po̧'ö̧ Diosrö
ucuocuinö ―täcö adihua'a―
pä'ö. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a 'tȩ'chä̧rö̧
iyä'chinö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧,
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ ttö̧ja̧ recuätörö
ttiyä'cha pä'ö. 37 Ja̧'hua̧nö̧
ttiyä'chä̧u̧ o'ca toi'önätä

suttädi'önä cuinätö̧. Ttȩma̧'a̧nä̧
jö'to ka̧cuip̧ä̧jim̧ä̧ pöttähuä ocä
ko̧ro̧mö̧ttö̧ tocärenö jo̧mȩnä̧
suhuädi'önä ca̧ca̧tö̧ ȩniņä̧tö̧.
38 Jahuätö cuäjätömä cuatro mil
jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧ u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧tä̧mä̧,
nä̧tö̧rö̧'iņä̧, ppo̧'ä̧tö̧rö̧'iņä̧ pa̧ja̧cuä̧
juiyönämä. 39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ttö̧ja̧rö̧mä̧ tti̧u̧nä̧ hue'ö icu cä'ädö
huoi'canä pä̧mä̧dö̧ Magdala
rȩjȩra̧'a̧ 'chiņö̧.

Mo̧ro̧jä̧ttö̧ ij̧ȩcuä̧ ij̧ȩpa̧tö̧
pä'ö huettinö huȩnȩ

16 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ fariseos
huotö'inä, saduceos

huotö'inä ka̧cuä̧mö̧ tottarö pä'ö
ichinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ichäjätömä
mo̧ro̧jä̧ttö̧ ij̧ȩcuä̧ ij̧ȩpa̧tö̧ pä'ö
jättepinäcu. 2 Ja̧'hua̧nö̧ jättepäcu
ädätö päinä̧u̧: ―Mo̧ro̧jä̧nä̧mä̧
tuhuoppa jö̧nä̧ nip̧iy̧ä̧u̧ ajiyamä
ichiyäcua'a pä'ätöjä ucutumä.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ yo̧ȩi ̧ ja̧'a̧cu̧
kä̧mä̧dö̧mä̧ mo̧ro̧jä̧ttö̧ tuhuoppa
joppamä ra̧huȩpij̧ö̧nä̧ yo̧'cu̧ jiy̧ä̧u̧
“mäcuemä kä̧rö̧'co̧huä̧cua̧'a̧”
pä'ätöjä ucutumä. ¡Yapare ttö̧ja̧tä̧
jö̧nä̧ huotöjähué!Mo̧ro̧jä̧ huämenä
jähuätä topö cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧'a̧nä̧
koronö pä̧nä̧'iņä̧, koronö pä̧nä̧'iņä̧
jä̧'chä̧cuȩmä̧ huo̧juo̧co̧tö̧jä̧. 4 Ttö̧ja̧
adiunä huocotö jö̧nä̧ kä̧tö̧tä̧,
ttirecua pocojuru mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧ jö̧nä̧ huotötä Diosttö
ij̧ȩcuä̧ totta pä'ö hue'ä̧rä̧tö̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ij̧ȩcuä̧ totta pä'ö
huettäjimä ij̧ȩcuiy̧ä̧cuo̧tö̧. Dios päö
jiäcuähuä işa̧ Jonás jähuä ij̧ȩcuä̧tä̧
ij̧ȩcui'̧ä̧cuo̧tö̧― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧
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pä'ipötä icuipö iḩuiņä̧u̧.

Fariseos huotö ttu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧
huȩnȩttö̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧
tta̧ttä̧rä̧cuä̧huiy̧a̧rö̧ pä'ö
Jesús hueinö huȩnȩ

5 U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ ya̧nä̧ jij̧ȩnä̧
tti̧rȩbȩhui'̧o̧mȩnä̧ pá̧ tti'cächa
pä'ömä unichi'äjätö pinätö̧.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä päinä̧u̧:
―Fariseos huotöcu, saduceos
huotöcu pá̧ ppö̧ä̧mö̧nä̧ ȩnä̧huä̧
ȩnö̧ ttihuatö juäittömä topä̧rä̧cuä̧u̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧ kä̧tu̧cuij̧ó― päinä̧u̧.
7 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ―Pá̧ ti'cächoca'a
jä̧jiy̧ä̧cu̧ päa'adí ̧ pomä― pä'ö
pä'ä'chäcuähuinätö jitötämä.
8 Ja̧'hua̧nö̧ pättä'chäcuähuäji
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ Jesúsmä
päinä̧u̧: ―Ucutu ji'̧quiçha̧nö̧tä̧
cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ pá̧
juicuhuätucua'amä ¿dä̧bö̧ pä'ö
päcuhuä'chäcuähuätucua'a
jä̧ttö̧ ucututämä? 9 ¿Jiņä̧
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧
¿Pá̧ jim̧ö̧tȩ jähuä o̧ppä̧ttö̧
cinco mil u̧mä̧tö̧ jo̧mȩnä̧
ttucuina'amä unichi'äjätöjä
tä̧ji,̧ pöttähuä ocä'inä ju̧huȩnȩnä̧
jo̧mȩnä̧ cu̧ca̧ca̧ti̧nä̧tu̧cua̧'a̧'iņä̧?
10 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧ ¿pá̧
ko̧ro̧mö̧ttö̧ to̧ppä̧rȩnö̧ o̧ppä̧ttö̧tä̧
cuatro mil jo̧mȩnä̧ u̧mä̧tö̧
ttucuäja'a'inä unichi'äjätöjä
tä̧ji ̧ pöttähuä ocä ju̧huȩnȩnä̧
jo̧mȩnä̧ cu̧ca̧ca̧tä̧jä̧tu̧cua̧'a̧'iņä̧?
11 Pädäjimä ¿tta̧'a̧nö̧ pä'ö
ttu̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ jä̧ttö̧
pá̧tä̧ ötö'cö pädoca'amä? ¿Fariseos
huotöcu, saduceos huotöcu
pá̧ ppö̧ä̧mö̧nä̧ ȩnä̧huä̧ ȩnö̧
ttihuatö juäittötä topä̧rä̧cuä̧u̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö

pädäja'amä?― päinä̧u̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧tä̧ ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧iņä̧tö̧ ―pá̧
ppö̧ä̧mö̧nä̧ ȩnö̧ huihuacuätä
pä'ocö päji― pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ ―fariseos huotöcu,
saduceos huotöcu ttu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧
huȩnȩttö̧tä̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧
tta̧tä̧rä̧cuä̧huiy̧a̧rö̧ pä'ö pä'äji
ja̧'a̧― pä'ömä.

Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ huo̧juȩcuä̧nä̧tä̧
Pedro Cristorö

u̧huo̧juä̧chi'̧iņö̧ huȩnȩ
13 Jesúsmä, Filipo rȩjȩttö̧

Cesarea ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩhuä̧ji'̧ca̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ jä'epö
ä̧ju̧cuiņö̧: ―¿Ttö̧ja̧mä̧ tide
ju̧'hua̧do pättä'ijättö Ttö̧ja̧
işa̧ pä'i'inörömä?― päinä̧u̧.
14 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧: ―Korotömä
ja̧u̧mä̧ Juan pötädäcuähuä işa̧do.
Korotömä Elíasdo. Korotömä
Jeremías'iņä̧cö̧, ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
jö̧ttö̧mä̧ Dios päö jiäcuähuä ttö̧ja̧
pinätö̧ttö̧ ya̧tȩcö̧ pättä'ijäcujä―
pä'inätö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
pä'inö: ―¿Ucutumä̧diţtö̧? ¿Tide
ju̧'hua̧do päcuhuä'ijätucua'a jä̧ttö̧
ttörömä?― 16 Simón Pedromä
ädätö pä'inö: ―Ucumä Dios
huea päinä̧cu̧ Cristojä, hua'ocö
Dios iţti̧jä̧― pä'inö. 17 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Jesúsmä ädätö päinä̧cu̧:
―Jonás iţti̧ Simón, ucumä
adiunätä cu̧jä̧cua̧jä̧. Ttidepä'inä
ttucuoja'inä ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧
päcuhua pä'ömä huäjuätö icu
jittähuococu päjijä. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ Chä'o mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧tä̧
ja̧'hua̧nö̧ ttu̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ö̧nä̧
huäjuätö icuäjäcujä. 18 Ja̧'hua̧nö̧
jö̧ttö̧mä̧ ttötä'inä pädäcujä.
Ucumä Pedrojätó. Ttönätä
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pätti'äcuotörömä pihuä inähuä
huäme aditö chu̧ju̧nä̧cua̧sä̧tó.
Ja̧'hua̧nö̧ aditö chu̧ju̧nä̧cuo̧tö̧rö̧mä̧
hua'inätö ttö̧jo̧mȩ
äpatiyättö rä'opä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧
ttujuruhuiyäcuotötó. 19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ucurumä mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ hue'ö
kä̧cuä̧huä̧ bahuecuä llaves
chiy̧ä̧cua̧jä̧tó. O'ca juiyönä pij̧ä̧ttö̧
nö'cö cu̧ju̧nu̧mä̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧'iņä̧
nö̧'cähua'atä kä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca juiyönä pij̧ä̧ttö̧ ejädö cuicumä
mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧'iņä̧ ejädö ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧
kä̧cua̧'a̧― päinä̧cu̧. 20 Ja̧u̧nu̧
o'comenä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧
ucuocu ro̧'ȩpiņö̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧
jittähuiya pä'ö, ja̧u̧mä̧ Jesús Dios
huea päinä̧cu̧ Cristo ja̧'a̧ pä'ömä.

Jesúsmä 'corupäi'ä̧cuȩ
ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ

21 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ttö̧ kä̧mä̧dö̧
Jesúsmä rötädipö huäjunä ji'äu
ku̧niņö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧mä̧:
―Ttömä Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
chi'̧cha̧ pä'ötä ja̧'a̧tó― pä'ö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Juhua'attömä
judíos tä̧mö̧ttö̧'iņä̧, sacerdotes
huotö jue'ipotöttö'inä, huȩyu̧cuä̧
ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ usurä
chȩmä̧huä̧cua̧sä̧tó― pä'ö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Cuä'ö tti̧cuä̧cua̧sä̧tó.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huäbodäcuä
mo̧ro̧ päi'omenä tto̧dä̧chä̧cua̧sä̧―
pä'ö ji'äu ku̧niņö̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Pedromä jäyäcu o'ipächö ro̧ȩpa̧rö̧
pä'ö rötädipinö: ―¡Yorö'isotä
ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧ Chu̧ru̧hua̧!
¡Ja̧'hua̧nö̧mä̧ 'cuäopiyä̧cua̧jä̧
yorö'isotä!― päinä̧cu̧ 23 Ja̧'hua̧nö̧
päcu kärächi'ö Pedrorö pä'inö:
―¡Ttö chä'cattömä tö'ipächi
Satanás! Ppe'ocuächö mo̧diy̧a̧cu̧

pä'ötä kö̧jä̧ ucumä, Dios jähuänä
cua̧'cua̧ cu̧ju̧no̧ca̧'a̧ttö̧. Ttö̧ja̧
jähuänätä cua̧'cua̧ ku̧nu̧jä̧―
pä'inö.

Tta̧mo̧nä̧ tta̧'cua̧rö̧ repe'ocotötä
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ttȩmä̧cuo̧tö̧mä̧
24 Ja̧u̧nu̧ o'comenä Jesúsmä

pä'inö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧: ―Ya̧tȩ
ttö chu̧huo̧juȩtä̧cu̧ päi'a pä'ömä
chutä ö̧jö̧ ya'ocu icu, churutä
pȩ'o̧pö̧ ttö̧nä̧cuodä cä'ecu
huä̧nä̧huä̧'chö̧tä̧ ttöcu ichö'a̧nö̧
ja̧'a̧. 25O'ca toi'önätä tta̧'cua̧rö̧
ki'̧ip̧iy̧a̧tö̧ pä'ätömä toe'iyäcuotö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä ttörö
amöcuädö tta̧'cua̧rö̧ toe'iyä̧u̧mä̧
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ttȩmä̧cuo̧tö̧tó.
26 Ya̧tȩ pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧ o'ca juiyönätä
ȩma̧'a̧nä̧ chutä a̧'cua̧ro̧ppa
toe'omenä ¿däje ppädäcujättö?
¿A̧'cua̧ro̧ppamä däjenätä
pärohuächiyä̧cua̧ jä̧ttö̧? 27 Ttö̧ja̧
işa̧ pä'i'inömä chutä hue'ähuotö
isoppa huotöcu içhä̧cua̧tó Jä'o
säruunä öadihuänätä. Ja̧'hua̧nö̧
ichömä ya̧tȩ pö̧nä̧rö̧mä̧ jȩiņö̧'a̧nö̧tä̧
micuähuächönä im̧iţä̧'chä̧cua̧
micuämä. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧, pȩnȩ
ka̧cuä̧tö̧ttö̧ yotötemä Ttö̧ja̧ işa̧
pä'i'inö chutä hueönä ö̧ja̧ pä'ö
icha'a tocu'huäcuotöjä hua'are
ka̧cuä̧mö̧ tocu'ätucu juiyäitä―
pä'inö.

Jesús ö'ärohuächinö huȩnȩ

17 1 Ja̧'hua̧nö̧ päina'attömä
ko̧ro̧mö̧ttö̧ ya'utenö

mo̧ro̧ päi'omenä, Pedrorö'inä,
Jacoborö'inä, ö̧jä̧hua̧ Juanrö'inä
jö̧nä̧tä̧ 'quȩ'ȩpo̧'ö̧ möä'ca
ju'toju isä'ca ju'tä o'ipinö
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Jesúsmä. 2 Juhua'attömä jahuätö
ttä'ca jo̧mȩttö̧ pärohuächinö.
Ja̧'hua̧nö̧ ö'ärohuächomenä
ö'ämä mo̧ro̧ Kä̧hua̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧
säruunä kä̧dȩpiņä̧cu̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧mä̧ teönä
tei'iniyä̧cu̧ tȩa̧u̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧.
3 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä Moisés'inä,
Elías'inä ja̧u̧cu̧ ucuocu ttö̧ja̧'a̧tä̧
ij̧ȩcuä̧chiņä̧tö̧tó. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Pedro pä'inö: ―Pȩnȩ tö̧ja̧'a̧mä̧
adihua'a Chu̧ru̧hua̧. Ucuru pä̧huä̧
rö̧jö̧ttö̧mä̧ o̧dȩhuiy̧ä̧, ppo̧ö̧ o̧dȩ
huäbodȩcuä̧ taditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ucu
cuojuso̧dȩ'iņä̧, Moisés ojuso̧dȩ'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Elías ojuso̧dȩ'iņä̧―
pä'inö. 5 Ja̧u̧mä̧ jiņä̧ ucuocu
ö̧ja̧'a̧nä̧ ajiya isoppa tȩa̧huo̧ppatä
attädi'̧iņä̧u̧. Juhuoppattömä ya̧tȩ
iḩuȩnȩ rä̧mip̧iņa̧'a̧: ―Pidemä ttö
Chiţti̧, re ni'̧a̧ rö̧ȩnä̧tä̧ chesehuäcu.
¡Ja̧u̧ru̧tä̧ ä̧ju̧cuä̧tu̧cuij̧ó!― pä'ö
rä̧mip̧iņa̧'a̧. 6 U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧
ja̧u̧ huȩnȩ ä̧ju̧cu̧ rö̧ȩnä̧tä̧
yettecue'a'attö tti'ämä rȩjȩcu̧
päi'önä mo̧'ä̧miņä̧tö̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ Jesúsmä tö'cönänö pä'i'ö
mȩ'ö̧nö̧ päinä̧u̧: ―Ä̧rä̧mi'̧ä̧tu̧cui.̧
Yecuecuä'chätucuä'― jö̧nä̧.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttu̧huä̧mȩ ja̧'a̧cu̧
tottomenämä korotörömä
tottoca'atä, ka̧tä̧hua̧rö̧tä̧ topinätö
Jesúsrutä. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
möä'cara̧'a̧ttö̧ tti̧mȩyȩhuo̧mȩnä̧
Jesúsmä ucuocu ro̧ȩpiņä̧u̧:
―Ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ tocu'huätucuäjimä
ya̧tȩrö̧'iņä̧ jicuhuähuätucuó.
Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä hua'inätö
ttö̧jo̧mȩttö̧ ttoächome jubö― pä'ö.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧
jä'epö ttä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Ja̧'hua̧nö̧
jö̧ttö̧mä̧ ¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö pätta'attö
huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧mä̧ “ä'canämä

Elíastä ichö'a̧nö̧ ja̧'a̧do” jö̧nä̧mä̧?―
pä'inätö. 11 Jesúsmä ädätö päinä̧u̧:
―Iso päi'önätä Elíasmä ä'canätä
ichö. Pä'äji jiņö̧'a̧nö̧ o'ca juiyönätä
adihuächi'önä aditö u̧ju̧nä̧cua̧.
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttömä pädä̧u̧jä̧,
Elíasmä täcö ichinö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttu̧huo̧juä̧chi'̧o̧co̧cu̧ piņö̧.
Jitörö pähuä rö̧jö̧'a̧nö̧tä̧ jȩtti̧nä̧cu̧.
Juhua'a jiņö̧'a̧nö̧tä̧ Ttö̧ja̧ işa̧
pä'i'inörö'inä ubara ttuttepäcuotö
jahuätömä― päinä̧u̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧
päa'a ä̧ju̧cu̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧
―Juan pötädäcuähuä işa̧
ötö'cö jiähuä̧u̧jä̧― pä'ömä
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧iņä̧tö̧.

U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ttihueyecuäjäcuru
Jesústä rä'epö icuinö huȩnȩ

14 Ttö̧ja̧ recuätö ttö̧jo̧mȩ
tti̧rȩbȩhui'̧o̧mȩnä̧ ya̧tȩ Jesús
ö̧ja̧'a̧cu̧ ichi'ö, ä'ca jo̧mȩ
ihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧ pä'inö:
15―Chu̧ru̧hua̧ chiţti̧rö̧ re topiyittö.
Diyapächä̧rö̧ na̧'ä̧chip̧ä̧rä̧'ij̧ö̧tó.
Rö̧ȩnä̧tä̧ usurä ȩmä̧huä̧'chä̧'ij̧ö̧.
Ocuränä'inä, ajenä'inä rö̧ȩnä̧tä̧
mo̧'ä̧chä̧'chö̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
cu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧mä̧ i'cächö
chiya'anä adihuächi'önä aditö
tticua pä'ömä hueyecuäjätö―
pä'inö. 17 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
Jesúsmä ädätö pä'inö: ―¡Jati
jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ kä̧tö̧ tta̧'cua̧
huȩnä̧ro̧co̧tö̧hué! ¡Adihuä
mä̧nä̧ttö̧ 'quȩ'ȩcuä̧chiņä̧tö̧hué!
¿Ucutucumä tta̧'a̧nö̧ recuotä
kä̧nö̧ chami 'qui'ächi'ö chö̧jä̧cua̧'a̧
jä̧ttö̧? Ye. Pocu i'cächirö― pä'inö.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ isoppa hua̧
su̧ro̧pa̧rö̧ Jesúsmä ro̧'ȩpiņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ro̧'ȩpö̧ icuäcumä
mö̧ä̧ya̧ttö̧ rä'opächinötó.
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Ja̧'hua̧nö̧ ro̧'ȩpö̧ icu jiy̧ȩnä̧tä̧
adihuächi'önä päi'inäcu ja̧u̧mä̧.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧
Jesús ö̧ja̧'a̧cu̧ ichö yä̧huä̧iņä̧tä̧
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―Ujutumä
¿tta̧'a̧nö̧ pä'ö rä'epö ticuarö
pä'ömä tihueyecuäcu jä̧ttö̧?―
pä'inätö. 20 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
Jesúsmä päinä̧u̧: ―Ucutumä
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ttö̧
hueyecuäjätöjä. Iso päi'önätä
pädä̧u̧jä̧. Mostaza jacuä jähuä işä̧tȩ
a̧'u̧cu̧'a̧nö̧ a̧'u̧cu̧nä̧tä̧'iņä̧ cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧, pi'ca möä'ca
poröttömä yocu pporächi'ä'cacui
päcuhuätucuttumä
pporächi'äcua'a. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧
yorö'isotä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
cuihueyecuiyäcuotöjä. 21 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧
ttu̧cuȩ a̧do̧chö̧'iņä̧, Diosrö
ucuocuäcuähuä'inä juiyönämä
rä'opächöcö― päinä̧u̧.

Jesús 'corupäi'ä̧cuȩ pä'äji
ta̧'a̧nö̧ jiähuinö huȩnȩ

22 Jahuätömä Galilea rȩjȩnä̧
ttö̧jo̧mȩttö̧ Jesús jiähuinä̧u̧: ―Ttö̧ja̧
işa̧ pä'i'inömä ttö̧ja̧ ttu̧mö̧nä̧tä̧ iyö
içuä̧hua̧ päi'ä̧cua̧tó. 23 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
cuä'ötä tti̧cuä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä
tto̧ä̧chä̧cua̧― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧
päomenä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧

rö̧ȩnä̧tä̧ a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧iņä̧u̧.

Dios ö̧jode jähuä ttö̧ja̧ ttieru
juäinä jȩpö̧ imitinö huȩnȩ

24 Capernaúm ötahuiyära̧'a̧
tti̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ Dios ö̧jode
impuestos* ȩmä̧huä̧ ttö̧ja̧
Pedro ö̧ja̧'a̧cu̧ 'chä̧hui'̧ö̧ jä'epö
ttä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―¿Ucuturu
huo̧juȩcuä̧ işa̧mä̧ Dios ö̧jode
impuestosmä mitocö tä̧ji?̧―
pä'inätö. 25 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
pä'inö: ―A̧'a̧ mitö―. Ja̧'hua̧nö̧
pä'äji'ca̧ isodenä doächomenä
Jesúsmä ä'canätä jä'epö
ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―¿Ucumä tta̧'a̧nö̧
cuamöcuädä Simón? Pij̧ä̧ttö̧
hueähuä ruhuotömä tributos**
jö̧ttö̧'iņä̧, impuestos jö̧ttö̧'iņä̧
¿Titörö jättepa'a jä̧ttö̧ micuä
ttimitatö pä'ömä? ¿Jitötä
isotöröcö? ¿Korotö isotöröcö?―
jö̧nä̧ pä'inö. 26―Korotö isotörötä
jä'epätö― pä'ö ädätinö Pedromä.
Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús pä'inö:
―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ tti̧tti̧mö̧
jö̧nä̧ huotömä ja̧u̧ juäi ttimita
pä'ö huocotö. 27 Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧
päda'anä suronä pätti'önä
jȩta̧'a̧cu̧ pä'ö duborara̧'a̧ täi.
Duborara̧'a̧ttö̧mä̧ ajua'che
cuicuaja. Po̧i ̧ işa̧ ä̧cuo̧mȩnä̧
'chocuhuäcuru ȩmo̧po̧'ö̧, ä yä'epö
tocu'huomenä jib̧iţȩ pärätäbi ̧
cu̧'o̧cui'̧ä̧cua̧jä̧. Juhuäbi ̧ cuȩmö̧

* 17:24 Dios ö̧jode impuestosmä judíos ttö̧ja̧ttö̧ ya̧tȩ pö̧nä̧ 20nö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ ku̧nä̧rö̧mä̧
a̧'ȩttö̧mä̧ ya'utenätä 2dracmas pä'ömiçuä̧bi ̧im̧iţö̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧doDios ö̧jode jähuäpäi'önä.
Éxodo 30:13 ucuocui. ** 17:25 Tributos pä'ömä impuestos jö̧ ta̧'a̧nö̧ jiņö̧do.
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o'ca'a cuiyajatöja ttö'inä, ucu'inä
timita pä'ö jö̧mä̧―.

Mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huea'anä
kä̧cuä̧huo̧mȩttö̧ úcuo işa̧ ötö'cö

Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

18 1 Ja̧u̧nu̧tä̧ pä̧nä̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧

Jesús ö̧jo̧mȩ ichi'ö pä'inätö:
―¿Mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huea'anä
kä̧cuä̧huo̧mȩttö̧mä̧ di jä̧ttö̧
jiņä̧ isocu úcuo işa̧mä̧?―
pä'inätö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
Jesúsmä ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ huopo'ö
jitötä ttö̧'quȩtȩ u̧ju̧niņä̧cu̧.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ku̧no̧po̧'ö̧ pä'inö: ―Iso
päi'önätä pädä̧u̧jä̧, ucutumä
pärou amöcuädö ppo̧'ä̧tö̧ jö̧
ta̧'a̧nö̧ päcuhui'ätucuoca'a
jö̧ttö̧mä̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧
huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧
docuhuächiyäcuotöjätó.
4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pide ji'̧quiçha̧hua̧
jö̧ ta̧'a̧nö̧ päi'önä ya̧tȩ úcuo işa̧ jö̧nä̧
ö̧jö̧ jui'̧a̧tä̧ päi'önä jȩpä̧cuä̧u̧mä̧,
ja̧u̧tä̧tó mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huea'anä
kä̧cuä̧huo̧mȩttö̧ jiņä̧ isocu úcuo
işa̧ jö̧nä̧ kö̧mä̧. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca toi'önä pide ji'̧quiçha̧hua̧
jö̧ ta̧'a̧nö̧ hua̧rö̧ ttö chim̧iņä̧
ya̧'o̧cuä̧ro̧co̧tö̧mä̧ ttörö'inä
ya̧'o̧cuä̧ro̧co̧tö̧tó. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
pitö ppo̧'ä̧tö̧ttö̧ ya̧tȩ ttörö a̧'cua̧
huȩnä̧rö̧rö̧ ppe'ocuächö mo̧ö̧nä̧
ya̧tȩ jȩö̧ttö̧mä̧, im̧iţä̧huä̧cuȩmä̧
pö̧rä̧cha̧'a̧nä̧ asno cueädäyu inäyu
rö̧äyu u̧ru̧pä̧'quȩnä̧ ti̧'ä̧dö̧ rö̧nö̧
dubora rö̧ora täcuome päte'ö
kä'ö tticuomettö'inä abonänö
suroja'ató― pä'inö.

Ttúcuo jui'ätörö'inä
Dios repeö huȩnȩ

7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö: ―¡Jati
ppe'ocuächö mo̧ttö̧nä̧
jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ pij̧ä̧nä̧ ka̧'a̧ttö̧
pij̧ä̧ ttö̧ja̧hué! Juhua'acumä
ppe'ocuächö mo̧ä̧huä̧mä̧ icha
pä'ötä recuä rö̧ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ¡chuhué! ¡Ppe'ocuächö
mo̧ä̧huä̧ chunätä rȩbȩu̧nä̧
jȩpö̧hué! 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
cu̧mö̧ jö̧ttö̧'iņä̧ cuij̧ä̧pö̧ jö̧ttö̧'iņä̧,
mo̧cu̧u̧nä̧ hueopä̧rö̧ttö̧mä̧ 'cui'ocu
icutä do'opö icuätucuijó.
A̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧
huä̧iņä̧ do'ächätucui ko̧yu̧
ko̧yu̧nu̧tä̧ kä̧nö̧'iņä̧, cu̧mö̧'iņä̧
cuij̧ä̧pö̧'iņä̧ juiyönätä kä̧nö̧'iņä̧.
To̧mö̧rȩ'iņä̧, to̧'u̧rȩ'iņä̧ ka̧'a̧nä̧
jättäpäyotötä ocurä beipocaränä
do'opö icuähuomettö'inä
abonänö adihua̧ja̧u̧jä̧tó.
9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cui'äre'inä mo̧cu̧u̧nä̧
huȩo̧pä̧rä̧re jö̧ttö̧mä̧ barocu
icutä do'opö icuätucuijó.
A̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ huä̧iņä̧
do'ächätucui cui'äremä jiretetä
ka̧'a̧nä̧. Cui'äre torere ka̧'a̧nä̧
jättäpäyotörötä surojö kuhuä'chö
icuähuome, ocurättö cuo'ö
ko̧mȩ do'opö icuähuomettö'inä
abonänö adihua̧ja̧u̧jä̧tó.
10 Ttu̧'huȩpä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ kä̧tu̧cuij̧ó
pitö ppo̧'ä̧tö̧ ttúcuo jui'ätöttömä,
ya̧tȩrö̧'iņä̧ “pabotä hua̧” jö̧nä̧
amöcuädäcuähuä juiyönä.
Ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧ päda'anä: Pitömä
jitörötä tta̧ttä̧ra̧ pä'ö hue'ö
ku̧nä̧huo̧tö̧ isoppa huotörö
ku̧nä̧rä̧tö̧tó, Chä'o mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧
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i'ä 'cuäopönätä topä̧rä̧tö̧rö̧. 11 Ttö̧ja̧
işa̧ pä'i'inömä toe'ächinö jiņö̧ ki'̧ip̧ö̧
adihuächi'önä ppä'ädö ichinötó.
12 ¿Tta̧'a̧nö̧ cuamöcuädätucuä?
Ya̧tȩ ä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧ 100nö
huotöttö ya̧tȩ 'quȩip̧ä̧chö̧ttö̧mä̧,
99nö huotörö cä'ädö ku̧no̧po̧'ö̧
¿möä'quiyura̧'a̧ usä̧rö̧ 'cho̧cö̧ tä̧ji ̧
'quȩ'ip̧ä̧chä̧jiŗö̧mä̧? 13 Iso päi'önätä
pädä̧u̧jä̧ ja̧'hua̧nö̧ ö̧'o̧cui'̧ö̧ttö̧mä̧,
99nö huotö 'quȩ'ip̧ä̧cho̧co̧tö̧
päjätörö esehuomettö'inä
abonänö jö̧nä̧ ¿esehuächi'ocö
tä̧ji?̧ 'quȩ'ip̧ä̧chä̧jiŗö̧mä̧. 14 Juhua'a
jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ pitö ppo̧'ä̧tö̧ ttúcuo
jui'ätöttö ya̧tȩ'iņä̧ toe'ächiyarö
pä'ömä pähuä rö̧jo̧co̧cu̧tó
Cuä'otucu mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧mä̧―
pä'inö.

Ttö̧jä̧hua̧ jö̧nä̧ hua̧ suronä
jȩä̧jim̧ä̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧tä̧
ucuocuäcuähuä huȩnȩ

15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö:
―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuij̧ä̧hua̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧
ucututtu ya̧tȩrö̧ suronä jȩiņö̧ttö̧mä̧,
ta̧ju̧tä̧ pä'i'ötä täbotönö
ttu̧huȩcuä̧nä̧tä̧ ucuocuäjirö
suronä jȩiņö̧ u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ cucuocu ä̧ju̧cu̧ttu̧mä̧
cuij̧ä̧hua̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ ucucu
esecunä päi'äcua'a. 16 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ cucuocu ä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧,
ya̧tȩrö̧'iņä̧cö̧, ta̧ju̧ru̧'iņä̧cö̧ ucucu
jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ pä'i'ö tti̧'chö̧nä̧
ocuipaja “huȩnȩmä̧ o'ca juiyönätä
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧ huämetucuänä
pä'i'ö jittähuomenä

micuähuächäcua'a̧nö̧”a pä'ö.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätörö'inä
ä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
pä'ipä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧tä̧ jicuhuähuaja.
Jiņä̧ jahuätörö'inä ä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧
jö̧ttö̧mä̧, judíos huocö a̧'cua̧
huȩnä̧ro̧cö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ru̧hua̧
öäre pärätä ȩmä̧'ij̧ö̧ suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧ tocu'huä'ijö'a̧nö̧tä̧
topirö. 18 Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧,
o'ca juiyönä pij̧ä̧ttö̧ nö'cö
cu̧ju̧nä̧tu̧cu̧mä̧ mo̧ro̧jä̧ttö̧'iņä̧
nö̧'cähua'atä kä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca juiyönä pij̧ä̧ttö̧ ejädö
cuicuätucumä mo̧ro̧jä̧ttö̧'iņä̧ ejädö
ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ kä̧cua̧'a̧. 19 Pä'äji
ta̧'a̧nö̧ pä̧dä̧u̧jä̧tó: Ucututtu
ta̧ju̧tä̧ jö̧ttö̧'iņä̧ pij̧ä̧ttö̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
amöcuädö cu̧ju̧nä̧tu̧cu̧ juäimä,
o'ca juiyönätä jäcuepätucumä
jȩiy̧ä̧cuo̧tö̧jä̧ Chä'o mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧
kö̧mä̧. 20 Ta̧ju̧tä̧ jö̧ttö̧'iņä̧,
huämetucuä jö̧ttö̧'iņä̧ Ttö chim̧iņä̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ päcuhui'ätucuomemä
ju̧huȩnȩtä̧ cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ jo̧mȩtä̧
kö̧sä̧tó Ttö'inä― pä'inö. 21 Ja̧u̧nu̧
o'comenä Pedromä tö'cönänö
'chä̧hui'̧ö̧ päinä̧cu̧: ―Chu̧ru̧hua̧,
chö̧jä̧hua̧ jö̧nä̧ hua̧ ttörö suronä
jȩo̧mȩnä̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧ rö̧ȩnä̧
jo̧mȩnä̧tä̧ chunichi'äcua'a jä̧ttö̧?
¿Ko̧ro̧mö̧ttö̧ todärenö jo̧mȩnä̧tä̧
tä̧ji?̧― päinä̧cu̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
Jesúsmä päinä̧cu̧: ―Ko̧ro̧mö̧ttö̧
todärenö jo̧mȩnä̧tä̧ jö̧nä̧mä̧
pädococujä. Ko̧ro̧mö̧ttö̧ todärenö
jähuämä setentanö jo̧mȩ jubö
jö̧ttö̧'iņä̧ cunichi'ö'a̧nö̧ ja̧'a̧

a 18:16 Deuteronomio 19:15
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pä'ösätó Ttömä.

Ya̧tȩ u̧ru̧hua̧rö̧ imippotä'ijö
huȩnȩnä̧ Jesús

huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ
23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧

huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ ya̧tȩ
hueähuä ru̧hua̧ umöhuäyotö
ttaditinö jiņö̧ yoräteunätä
micuähuächönä jȩa̧ pä'ö
amöcuädinö'a̧nö̧tä̧ ja̧'a̧tó.
24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ yoräteunä
micuähuächä̧cuȩ jȩa̧ pä'ö
ö́tädi'ome, ya̧tȩ diez mil talentos*
jo̧mȩnä̧ mippotä'ijörö o'ipö
ttu̧ju̧niņiy̧ä̧cu̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ja̧u̧mä̧ imippotä'ijö imitö juiyönä
jiy̧ä̧cu̧ u̧ru̧hua̧mä̧ u̧mö̧huä̧ya̧
irecuarö'inä, iţti̧mö̧rö̧'iņä̧
churutä'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
juiyönä u̧ju̧nä̧rö̧'iņä̧ micuänä
iyö tticuiyarö pä'ö hue'ö
ku̧niņö̧ churutä imippotä'ijö
micuähuächönä. 26 Ja̧'hua̧nö̧ hue'ö
u̧ju̧niy̧ä̧cu̧ u̧mö̧huä̧ya̧ pä'ijömä
ja̧rȩyu̧nu̧ mo̧'ä̧mö̧ ajuähuipönö
jä'epä̧ri'̧iņö̧: “Chu̧ru̧hua̧, mä̧cuä̧
cua̧mi ̧ 'qui'ächi'ö topittö
o'ca juiyönä pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧tä̧
chim̧iţä̧cua̧jä̧” pä'inö. 27 Ja̧'hua̧nö̧
päcu u̧mö̧huä̧ya̧ pä'ijö u̧ru̧hua̧mä̧
re ȩmä̧huip̧iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ re
ȩmä̧huip̧ö̧ imippotä'ijömä
unichi'ötä, huȩnȩ juiyönätä
ö̧ja̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧ toinäcu. 28 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ u̧mö̧huä̧ya̧ pä'ijömä
rä'opäji'ca̧ u̧ru̧hua̧ umöhuäyotöttö
ya̧tȩ chucu aditä'ijäcuru po̧cuip̧iņö̧,
cien denarios** jo̧mȩtä̧ churutä

mippotörö. Ja̧u̧ru̧ po̧cuip̧ö̧
u̧ru̧pä̧'quȩnä̧ 'chu'huädö,
nu̧'u̧ icu kä̧nö̧ pä'inö: “¡ttörö
cuimippotä'ijömä mitittö!”
pä'inö. 29 Ja̧'hua̧nö̧ päcu chucu
aditä'ijäcumä ö̧jä̧pö̧ kada'ca
ja̧rȩyu̧nu̧ mo̧'ä̧mö̧ ajuähuipönö
jä'epä̧ri'̧iņö̧: “mä̧cuä̧ cua̧mi ̧
'qui'ächi'ö topittö o'ca juiyönä
pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧tä̧ chim̧iţä̧cua̧jä̧”
pä'inö. 30 Ja̧'hua̧nö̧ päcu'inä
esetoca'atä cärenätä ttötarö pä'ö
hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧ imippotä'ijö
imitome jubö. 31 Chucu aditä'ijätö
ja̧'hua̧nö̧ jȩa̧'a̧ tottomenä
rö̧ȩnä̧tä̧ tta̧'cua̧ tta̧'ȩcuip̧ö̧
o'ca juiyönä 'cuäopäji huȩnȩmä̧
ttu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ ji'äu 'chiņä̧tö̧.
32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧ru̧hua̧mä̧
churutä huopo'ö päinä̧cu̧:
“Adihuä chu̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧mä̧
huocöjätó. Cuimippotinömä o'ca
juiyönätä chunichi'iniyä̧cu̧jä̧
ttörömä ajuähuipönö
jäcuepä̧ra̧'a̧ttö̧. 33 Ttö ucuru
re chȩmä̧huip̧iņö̧'a̧nö̧, ¿ucutä'inä
chucu cuaditä'ijäcurumä re
cuȩmä̧huip̧ö̧ juiyönä jiņä̧cu̧jä̧
tä̧ji?̧” pä'inö. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
u̧ru̧hua̧mä̧ ra̧huä̧rip̧ö̧ kä̧nö̧ ubara
ttu'epö cärenä rötähuä ttö̧ja̧rö̧
iyö u̧ju̧niņä̧cu̧, imippotä'ijömä
o'ca juiyönätä imitome jubö.
35 Chä'o mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧'iņä̧ juhua'a
jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩä̧cua̧tó ucuturumä,
ucututtu ya̧cu̧nä̧ cu̧jä̧hua̧tö̧ huotö
suronä jȩttä̧'chö̧ cua̧'cua̧ jacuättö
iso jö̧nä̧tä̧ cunichi'ätucuoca'a
jö̧ttö̧mä̧― pä'inö.

* 18:24 10.000 talentosmä abora̧'a̧tä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ pärätä jiņa̧'a̧do jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧mä̧. Ya̧tȩ
adicuä işa̧mä̧ 200.000nö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ aditö'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do 10.000 talentos ȩma̧ pä'ömä.
** 18:28 100 denariosmä 100nö mo̧ro̧ adicuometä̧ jiņa̧'a̧do rö̧ȩnä̧mä̧cö̧tä̧.
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Ttirecuarö joroi'äcuähuä ötö'cö
jättepäji Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

19 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä
ja̧u̧ huȩnȩ ucuocu cä'ädö

Galilea rȩjȩttö̧ rä'opö Judea
rȩjȩra̧'a̧ 'chiņö̧ Jordán aje
päcuädotottömä yo̧mȩtȩtä̧mä̧cö̧.
2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttö̧ja̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧
recuätö rutti'inäcu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
na̧'ä̧chä̧tö̧rö̧mä̧ juhuorötä
adihuächi'ö ttö̧'ip̧ȩ'ö̧nä̧ aditä'chö
icuinö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ fariseos
huotömä ka̧cuä̧mö̧ tottarö
pä'ö ö̧jo̧mȩ 'chä̧hui'̧ö̧ jä'epö
ttä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―¿Ya̧tȩ, irecuarö
churutä pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ jaroi'a
pä'ömä hueähua'a tä̧ji?̧―
pättinäcu. 4 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö
ttä̧ju̧cuä̧cu̧ päinä̧u̧: ―¿Ucutumä
cuyärunä topocotö pä'ijätöjä
tä̧ji ̧ “ä̧cuo̧mȩnä̧ aditinömä
uborö'inä isajuru'inä aditinö”a
jö̧nä̧ päa'amä?― päinä̧u̧.
5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―“¿Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ya̧tȩ ubomä jä'ottö'inä
ja̧ju̧ttu̧'iņä̧ 'quȩip̧ä̧chä̧cua̧,
irecuacutä ppä'ächi'ö ö̧ja̧ pä'ö.
Jahuätö ta̧ju̧ huotö, ttidepämä
jiņä̧ ya̧tȩtä̧ pätti'äcuotötó”b
päa'amä? 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
juhuoröttö yabocumä ta̧ju̧ jö̧nä̧
huocotötó. Ttidepämä ya̧tȩ
idepätä huotö pä'i'ätötó. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ pätti'önä Diostä
jȩiņö̧mä̧ ttö̧ja̧ işa̧mä̧ 'quȩ'ȩpö̧
icuó― päinä̧u̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧
pättinäcu: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧
¿dä̧bö̧ pä'ö Moisésmä jarotti'a
pä'ö huȩyu̧cuojä iyipö hue'ö
tticua pä'ö hueina'attö?―
pättinäcu. 8 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu

päinä̧u̧: ―Ucutumä abora̧'a̧tä̧
päi'önä cuhuarodätucua'attö
jiņa̧'a̧ “cuirecuarömä huäinä
hue'ö icuätucui” jö̧nä̧ hueina'amä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ äcuomenämä
ja̧'hua̧nö̧mä̧ hueähui'oca'a jiņa̧'a̧.
9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä̧dä̧u̧jä̧: O'ca toi'önä
ttirecuarö jaropi'ö, ka̧ra̧rö̧'iņä̧
mȩjo̧pä̧ro̧ca̧'a̧nä̧, hue'ö icuipö
karajucutä ppä'ächi'ätömä
“cuirecua pocojurumä cu̧jä̧'”
pä'ö hueähui'inömä jarodö
jȩpä̧tö̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧
jaropi'ö hue'ö icuinäcuarö
ȩmö̧'iņä̧ “cuirecua pocojurumä
cu̧jä̧'” pä'ö hueähui'inömä
jarodö jȩpö̧tó― päinä̧u̧.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧
pättinäcu: ―Ubocu isajucu jiņä̧
jiy̧ȩtȩ ppä'ächi'ö kä̧cuä̧huä̧mä̧
ja̧'hua̧nö̧tä̧ jö̧ttö̧mä̧, isajurumä
ttö̧jiy̧a̧'a̧nö̧tä̧ ja̧'a̧tó― pättinäcu.
11 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu päinä̧u̧:
―Ju̧huȩnȩ päte'ömä o'ca
toi'önä 'cucuächi'önämä
ttamöcuädö juiyönätä jö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ adiunä
ttamöcuäda pä'ö hueähui'ä̧u̧tä̧
jȩttö̧ ja̧u̧mä̧. 12 Juhua'acumä
eunucos jö̧nä̧ huotömä tta̧ju̧
ttöacuä jacuättötä päi'önä
uhuäpächinätö'inä ka̧cuä̧tö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ eunucos pätti'önä pij̧ä̧
ttö̧ja̧tä̧ jȩpö̧ tticuinä̧u̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotömä mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧
huea'anä kä̧cuä̧huä̧tä̧ ja'ate'ö
eunucos jö̧nä̧ huotö ttö̧ja̧ pä'ö
tta̧mo̧nä̧ jȩpä̧cuä̧huiņä̧tö̧'iņä̧
ka̧cuä̧tö̧. Piy̧ȩ huȩnȩmä̧
'cucuächi'önä amöcuädö'a̧nö̧
hua̧tä̧ amöcuädajá― päinä̧u̧.

a 19:4 Génesis 1:27 b 19:5 Génesis 2:24
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Jesúsmä Diosrö ucuocu ppo̧'ä̧tö̧rö̧
adiunä pä'ö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ä'ca jo̧mȩ
ppo̧'ä̧tö̧rö̧ i'cächö ttu̧ju̧niņiy̧ä̧cu̧,
jahuätörömä u̧mö̧piy̧ä̧nä̧
mȩ'ö̧ Diosrö ucuocuiyatö
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ tti'cächiyä̧u̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ ucuocu
ro̧ttȩpiņä̧u̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
Jesúsmä pä'inö: ―Ppo̧'ä̧tö̧mä̧
ttörö tticha'anä huäinä ja̧'a̧tä̧
topätucuitö. Ro̧cuȩpä̧rä̧tu̧cuä̧tö̧.
Mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huea'anä kä̧tö̧mä̧
jahuätö ppo̧'ä̧tö̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
huotötó― pä'inö. 15 Jahuätörö
u̧mö̧piy̧ä̧nä̧ mȩ'ä̧ji'̧ca̧ juhuorömä
iḩuiņö̧.

Järe ru̧hua̧ mö̧ä̧ya̧
kä̧cuä̧huä̧ i'co u̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö
jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩ

16 Ja̧u̧nu̧ o'ca'amä ya̧tȩ ichi'ö
päinä̧cu̧: ―Adihuä huo̧juȩcuä̧
işa̧, kä̧cuä̧huä̧ i'co chu̧ju̧nä̧ra̧
pä'ömä ¿däje adihuä juäitä
jȩchä̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧?― päinä̧cu̧.
17 Ja̧'hua̧nö̧ päcumä päinä̧cu̧:
―¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö adihuä işa̧
päcuhuäcusättö? Adihuä işa̧mä̧
ya̧tȩ'iņä̧ toa'a. Ka̧tä̧hua̧tä̧ adihuä
işa̧mä̧ Diostä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧ docuhuächa
pä'ö pä̧huä̧ rö̧jö̧ttö̧mä̧ Hueähuä
Huȩnȩ hueömä eseti― päinä̧cu̧.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ päinä̧cu̧:
―¿Tiy̧ȩttö̧'iņä̧, ti̧yȩttö̧'iņä̧
chesetö'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧?― päinä̧cu̧:
Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä päinä̧cu̧:
―Ka̧ra̧rö̧'iņä̧ cuä'ö cuicuä'.
Cuirecua pocojurumä mȩcuo̧pä̧rä̧'.

Cu̧nä̧u̧cuä̧rä̧'. Ka̧ra̧ ötö'cö'inä
yaparemä päcuhuä'. 19 Cuä'orö'inä
cua̧ju̧ru̧'iņä̧ ucuoti. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ucutä cua̧mo̧nä̧ repecuhuäu
ta̧'a̧nö̧tä̧ cua̧hua̧ru̧hua̧ jö̧nä̧
hua̧rö̧mä̧ repe'i―a päinä̧cu̧.
20 Ja̧'hua̧nö̧ päcu mö̧ä̧ya̧mä̧
päinä̧cu̧: ―Jiy̧ȩ o'ca juiyönä mö̧ä̧ya̧
chö̧jiņo̧mȩttö̧ kä̧mä̧dö̧ jȩpä̧'ij̧ö̧sä̧.
¿Tiy̧ȩtä̧ cuä̧cho̧ca̧'a̧cuä̧ttö̧?―
pä'inö. 21 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä
päinä̧cu̧: ―Jiy̧ȩtȩttö̧'iņä̧ cuä̧cho̧cö̧
juiyönä cu̧ja̧ pä'ö jö̧ttö̧mä̧,
cu̧ju̧nä̧rö̧mä̧ o'ca juiyönätä
iyä'chö icuäji. Iyä'chö cuicu
o'ca'a micuämä usurä isotörötä
iyä'chi. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huo̧mȩnä̧mä̧
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ re niy̧ö̧ juäi
cu̧ju̧nä̧rä̧cua̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
chu̧huo̧juȩtä̧cu̧ päcuhui'a ttöcu
ichi― päinä̧cu̧. 22Mö̧ä̧ya̧mä̧
ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
a̧'cua̧ tta̧'ȩcuä̧ya̧tä̧ iḩuiņö̧ öäremä
rö̧ȩnä̧tä̧ u̧ju̧nä̧ra̧'a̧ttö̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Jesúsmä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧
pä'inö: ―Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧.
Ya̧tȩ järe ru̧hua̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧
huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ doächa
pä'ömä 'quiya'anätä doächö'a̧nö̧
hua̧tó. 24 Pä'äji ta̧'a̧nö̧ pädä̧u̧jä̧.
Pä̧rä̧ta̧ri ̧ isäjunä camello*
'cuäopa pä'ö ihueyecuomettö'inä
abonänö 'quiya'ató järe ruhuotö
Dios huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ
dottächa pä'ömä― pä'inö.
25 U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧
päa'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ rö̧ȩnä̧tä̧
nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧ pä'inätö:
―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ ¿ditä ja̧'a̧ttö̧
ö̧jip̧ö̧'a̧nö̧ hua̧mä̧?― pä'inätö.

* 19:24 Camellomä cahuayu ta̧'a̧nö̧ hua̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧'a̧juiy̧ä̧tä̧ o̧to̧pa̧ cahuayuttö'inä abonänö.
a 19:19 Éxodo 20:12‐17; Levítico 19:18
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26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jitörötä topönö
päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ jȩtta̧ pä'ömä
ttö̧ja̧mä̧ jȩttö̧ juiyönätä huotötó.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧ ttihueyecumä
Diosmä o'ca juiyönätä yorö'iso
hueyecuocö― päinä̧u̧.

Jesúsrutä ja'ate'ö ru'hui'ätö
ttȩmä̧cuȩ jiähuinö huȩnȩ

27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Pedromä ädätö
päinä̧cu̧: ―Topihuä. Ujutumä
tu̧ju̧nä̧riņö̧mä̧ o'ca juiyönätä
icuipinätöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucu
cu̧huo̧juȩtä̧u̧tä̧ päti'a pä'ömä
ruti'inäcujätó. Ja̧'hua̧nö̧ jȩti̧na̧'a̧mä̧
ujutumä ¿däjetä tu̧ju̧nä̧rä̧cua̧'a̧
jä̧ttö̧?― päinä̧cu̧. 28 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Jesús päinä̧u̧: ―Iso
päi'önätä pädä̧u̧jä̧. O'ca juiyönä
jareächi'ö pätecuächö pä̧nä̧mä̧,
Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö chutä ru̧hua̧
ideäcänä úcuounä säruunä
öadihuänä ö̧'ä̧mä̧do̧mȩnä̧mä̧
ucutu ttörö ru'hui'inätö'inä
docenö ocänä ruhuonä hue'ö
pä̧cuä̧huä̧ ocänä cu̧'ä̧cuo̧tö̧jä̧tó,
Israel iţti̧mö̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧
huotö ttahuaruhuä huotörö
micuähuächönä pä'ö cuicuätucua
pä'ömä. 29 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttoju
odehuiyä'inä, ttö̧jä̧hua̧tö̧
u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, ttö̧jä̧hua̧tö̧
nä̧tö̧rö̧'iņä̧, ttä'orö jö̧ttö̧'iņä̧,
tta̧ju̧ru̧ jö̧ttö̧'iņä̧, ttirecuarö'inä,
tti̧tti̧mö̧rö̧'iņä̧, tti̧rȩjiy̧ä̧ jö̧ttö̧'iņä̧
ttörötä ja'ate'ö icuipinätömä
o'ca toi'önätä ja̧u̧ tticuipinö
jiņö̧ttö̧'iņä̧ abonänö, ciennö
jo̧mȩnä̧ ä̧tȩcuo̧mȩ päi'önä
ttȩmä̧cuo̧tö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧

kä̧cuä̧huä̧ i'co'inä Jä'o iya
päinömä ttȩmä̧cuo̧tö̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ recuätö jue'ipotö ä'canä
pä'ipä̧rä̧tö̧mä̧ röjinätä pätti'äcuotö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tturuhuo jui'ätö
röjinä pä'ipä̧rä̧tö̧mä̧ ä'canätä
pätti'äcuotö― päinä̧u̧.

Uva pättanä adicuä ttö̧ja̧nä̧
Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

20 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧:
―Mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huea'anä

kä̧cuä̧huä̧mä̧ ya̧tȩ rȩjȩ u̧ru̧hua̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧, pä'ötä mo̧ro̧ päi'a'a
chutä ö'ätta uva pättanä ttaditiyarö
pä'ö adicuä ttö̧ja̧rö̧ ucuocu u̧ju̧na̧
pä'ö i'̧chiņö̧'a̧nö̧. 2 “Micuämä jib̧iţȩ
denario jo̧mȩtä̧ chim̧iţä̧cua̧sä̧
ya'ute mo̧ro̧mä̧” pä'ö jiähuomenä
“A̧” pä'ö adicuä ttö̧ja̧cu̧ jiņä̧
jiy̧ȩtȩ amöcuädö ucuocu ttu̧ju̧nä̧ji ̧
o'ca'amä, ö'ätta uva pättara̧'a̧
hueinä̧u̧. 3 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Kä̧hua̧
cäecuächa'a huäbodäcuä hora*
jo̧mȩnä̧ tö'cöhuächi'a'a rä'opö
toomenä, korotörömä ötahuiyä
kä'co päcuähuome jȩtto̧ca̧'a̧tä̧
ttö̧ja̧'a̧ topinö. 4 Jahuätörö topö
päinä̧u̧: “Ucutu'inä chö'ättara̧'a̧
cuadita tätucui. Micuähuächönä
jo̧mȩmä̧ chimitäcuotöjä”. Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ jahuätö'inä ttadita pä'ö
'chiņä̧tö̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Kä̧hua̧
jueö kö̧rö̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧ yo'chetenö
hora'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Kä̧hua̧ pera
päi'a'a ko̧ro̧mö̧ttö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧
hora'inä tö'cöhuächi'a'a pä'äji
ta̧'a̧nö̧ rä'opäji'ca̧ pä'äji jȩä̧'chä̧ji ̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩpiņö̧. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Kä̧hua̧ mo̧ä̧cha̧'a̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧

* 20:3 Huäbodäcuä horamä, hora tercera pättinö juäimä a las 9 ja̧'a̧ pätä'ijö juäisome
jiņa̧'a̧do, Kä̧hua̧ cäecuächa'a.
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yo'chetenö hora tö'cöhuächi'a'a
rä'opäji'ca̧ korotö'inä jȩtto̧ca̧'a̧tä̧
kä̧tö̧rö̧ po̧cuip̧iņö̧. Jahuätörö
pä'inö: “¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö mo̧ro̧
'cuäoi'önä jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧tä̧
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧ ucutumä?”
7 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ pättinäcu:
“Tadita pä'ö hue'ajimä ya̧tȩ'iņä̧
toa'attö” pättinäcu. Ja̧'hua̧nö̧
pättäcu päinä̧u̧: “Ucutu'inä
uva pättara̧'a̧ cuaditätucua
tätucui. Micuähuächönä jo̧mȩnä̧
cuȩmä̧cuo̧tö̧jä̧”. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ nip̧ä̧cha̧'a̧ uva pätta
u̧ru̧hua̧mä̧ u̧mö̧huä̧ya̧ chutä
öäre tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧
pä'inö: “Adicuä ttö̧ja̧rö̧mä̧
huopo'ö miti ttaditäji micuämä.
Röjinä rȩbȩhuä̧jä̧tö̧ttö̧ kä̧mä̧dö̧,
ä̧cuo̧mȩnä̧ rȩbȩhuä̧jä̧tö̧nä̧ cä'ädö
mititö”. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Kä̧hua̧
mo̧ä̧cha̧'a̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧ yo'chetenö
hora tö'cöhuächi'a'a 'chä̧jä̧tö̧mä̧,
ichömä ya̧tȩ pö̧nä̧mä̧ jib̧iţȩ denario
jo̧mȩ ȩmiņä̧tö̧tó. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ä̧cuo̧mȩnä̧ 'chä̧jä̧tö̧'iņä̧ ichömä
“abonänö tȩmä̧cuo̧tö̧jä̧cö̧” pä'ö
ttamöcuäda'anä jahuätö'inä
ya̧tȩ pö̧nä̧mä̧ jib̧iţȩ denario
jo̧mȩtä̧ ȩmiņä̧tö̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ȩmö̧
kä̧nö̧mä̧ rohuecuä'chö to'ijicu
pä'ä'chinätö pätta u̧ru̧hua̧rö̧mä̧:
12 “Pitö röjinä ichäjätömä ya'ute
hora jo̧mȩtä̧ aditäjätö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jahuätörömä ujutu mo̧ro̧
du'hua'a cuo'ö kä̧nö̧ ämäcönä
aditäjätöcu ttöyorehuächi'önätä
jȩpä̧jij̧ä̧” pä'ä'chinätö. 13 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ jahuätöttö ya̧tȩrö̧ ädätö
päinä̧cu̧: “Cha̧hua̧ru̧hua̧, ucurumä
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ suronämä
jȩpo̧cö̧sä̧tó. ¿Jib̧iţȩ denario
micuätä'inä cha̧diţä̧cua̧sä̧

pä'ö ttörömä ädätocö päjijä
tä̧ji?̧ 14 Cuiä̧̧rȩbi ̧ ucuru
pätecuächä̧jä̧bim̧ä̧ ȩpö̧ täi.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ röjinä adita pä'ö
ichäjirö'inä ucuru chimitäji'a̧nö̧
yoräteunätä chimita pä'ösä.
15 ¿Cha̧mo̧nä̧ chöäremä ttörötä
pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ jȩcha̧ pä'ömä
hueähuoca'a tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧ ¿adihuä işa̧
jö̧nä̧ hua̧tä̧ chö̧jiy̧ä̧cu̧mä̧ cui'äre
surojärenätä tocu'huäcusä tä̧ji?̧”
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jue'ipotö
ä'canä pä'ipä̧rä̧tö̧mä̧ röjinätä
pätti'äcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tturuhuo
jui'ätö röjinä pä'ipä̧rä̧tö̧mä̧
ä'canätä pätti'äcuotö. Huopö
ku̧nä̧huo̧tö̧mä̧ recuätö ja̧'a̧nä̧,
pojopö ku̧nä̧huo̧tö̧mä̧ recuocotötä
ja̧'a̧tó― päinä̧u̧.

Jesús 'corupäi'ä̧cuȩ pä'äji
ta̧'a̧nö̧ jiähuinö huȩnȩ

17 Jesúsmä Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ huä̧mip̧ö̧
kä̧nö̧ mä̧nä̧nä̧ tti̧'cho̧mȩttö̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧
huotörötä im̧içu̧nä̧ 'quȩ'ȩpo̧'ö̧
päinä̧u̧: 18―Jitämä Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ huä̧mip̧ä̧tö̧jö̧tó.
Juhua'attömä sacerdotes huotö
jue'ipotö ttu̧mö̧nä̧'iņä̧, huȩyu̧cuä̧
ttö̧ja̧ ttu̧mö̧nä̧'iņä̧ iyö tti̧cuä̧cua̧tó,
Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inörömä. Jahuätömä
hua'arenä pä'ö ku̧nu̧ pätetö
ttu̧ju̧nä̧cua̧tó. 19 Judíos huocotö
ttu̧mö̧nä̧'iņä̧ iyö ttu̧ju̧nä̧cua̧
suronä pä'ä'chö ya̧ttä̧huä̧'cha̧rö̧
pä'ö'inä, cuäcuäpö tticuarö
pä'ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ daunä pȩ'o̧pö̧
ttö̧na̧rö̧ pä'ö'inä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä
hua'arettö tto̧ä̧chä̧cua̧― päinä̧u̧.
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Huettö jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧tä̧ pätti'iyarö pä'ö

Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Zebedeo

iţti̧mö̧ tta̧ju̧mä̧, kiţti̧mö̧cu̧ ö̧jo̧mȩ
tö'cönänö 'chä̧hui'̧ö̧ jiy̧ȩtȩ jäjeparö
pä'ö ä'ca jo̧mȩ kihue'quiyunä
pä̧mä̧diņä̧ju̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧
jȩjä̧cu̧ päinäcua̧: ―¿Däjetä
pä̧huä̧ rö̧ja̧'a̧ttö̧?― päinäcua̧.
Jahuäjumä pä'inäju̧: ―Curuhuonä
huecuhuomenämä pitö chiţti̧mö̧
ta̧ju̧ru̧mä̧ hue'ö cu̧ju̧niy̧a̧ttö̧ja̧
ka̧ra̧rö̧mä̧ cu̧huo̧jua̧'a̧cu̧ ja̧'a̧nä̧,
ka̧ra̧rö̧mä̧ cu'ohue ja̧'a̧cu̧ ja̧'a̧nä̧
ttö̧'ö̧nä̧― pä'inäju̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧
päjäcu Jesúsmä ädätö pä'inö:
―Jäcuepätucumä jeruputä
jä'epätöjätó. ¿Ucutumä
ttö cha̧huä̧cuo̧'ta̧ttö̧mä̧
cuahuätucu'a̧nö̧ huotöjä tä̧ji?̧
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿pötädä̧cuä̧hua̧
pädi'ä̧cuȩttö̧'iņä̧ pötädäcuähuotö
päcuhui'ätucu'a̧nö̧ huotöjä
tä̧ji?̧― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧
pättinäcu: ―A̧'a̧ päti'ö'anö
huotöjä― pä'inätö. 23 Ja̧'hua̧nö̧
pättäcu päinä̧u̧: ―Ttö
cha̧huä̧cuo̧'ta̧ttö̧mä̧ iso päi'önätä
cuahuäcuotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pötädä̧cuä̧hua̧ pädi'ä̧cuȩttö̧'iņä̧
iso päi'önä pötädäcuähuotö
päcuhui'äcuotöjä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ chu̧huo̧jua̧'a̧cu̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧,
chö'ohue ja̧'a̧cu̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧
cu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ömä Ttömä
huedocome. Ju̧huȩnȩ ttö̧'a̧
pä'ömä Chä'o jo̧mȩnö̧ jȩpö̧
u̧ju̧niņiy̧ä̧u̧tä̧ ttö̧'ä̧cuo̧mȩtó―
päinä̧u̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ to̧mö̧rȩnö̧
jö̧nä̧ huotömä ja̧'hua̧nö̧ jättepäji
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ uböorö'inä
ö̧jä̧hua̧rö̧'iņä̧ ra̧huä̧rip̧iņä̧tö̧.

25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä
jahuätörö ca̧ca̧to̧po̧'ö̧ päinä̧u̧:
―Judíos huocotö tturuhuotömä
ttumöhuäyotö jö̧nä̧ juo'epö jȩttö̧
juiyönätä huȩ'ä̧rä̧tö̧ ttö̧ja̧'a̧mä̧
huo̧juä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ úcuo ttö̧ja̧
jö̧nä̧ huotömä jȩttö̧ juiyönätä
ttujurucutä huettä̧rä̧u̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucututtumä ja̧'hua̧nö̧mä̧
jo̧ca̧'a̧ jä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
ucututtu ya̧tȩ úcuo işa̧ jö̧nä̧
ö̧ja̧ päöttömä, huecuhuätucu
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧ päi'ö'anö ja̧'a̧tó.
27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucututtu ya̧tȩ
ä'canä juȩ'ip̧a̧ päi'a päöttömä
huecuhuätucu jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧
päi'ö'anö ja̧'a̧tó, 28 Ttö̧ja̧ işa̧
pä'i'inö jö̧'a̧nö̧. Ja̧u̧mä̧ aditö iyö
ppättä̧dä̧ra̧rö̧ pä'ömä ichocö piņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ huettö jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧ päi'a pä'ötä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätö
ttejächi'ö micuä micuähuächönä
chutä a̧'cua̧rö̧ iyähua pä'ötä
ichinötó― päinä̧u̧.

Ta̧ju̧ ätocä'ijätö tottönä
Jesús aditö icuinö huȩnȩ

29 Jahuätömä Jericó ötahuiyättö
rättopomenä ttö̧ja̧mä̧ recuätö
ru̧ttä̧rȩ'iņä̧cu̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ätocä'ijätö ta̧ju̧ mä̧nä̧ jäyä
pȩjä̧tö̧mä̧ ―Jesús 'cuä'opödo―
pätta'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ajuähuipönö
jättepinäcu: ―¡Chu̧ru̧hua̧! ¡David
isotö işa̧! ¡Re rö̧jö̧nä̧ topitö!― pä'ö
huopinätö. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttö̧ja̧mä̧
ttö'coruchi'a pä'ö ro̧ttȩpiņä̧u̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätömä
juhua'a yabocutä ajuähuipönö
jä'epinätö: ―¡Chu̧ru̧hua̧! ¡David
isotö işa̧! ¡Re rö̧jö̧nä̧ topitö!― jö̧nä̧.
32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä kä̧mä̧dö̧:
―ichi'opo'ätucui― pä'äji'ca̧
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päinä̧u̧: ―¿Tta̧'a̧nö̧ jȩchä̧tu̧cua̧cu̧
päcuhuätucua'attö?― päinä̧u̧.
33―Chu̧ru̧hua̧. Tö'äriyä totönä
jȩpiţö̧― pättinäcu. 34 Ja̧'hua̧nö̧
pättäcu Jesúsmä re ȩmä̧huip̧ö̧,
ttö'äriyänä mȩiņä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ mȩö̧
jiy̧ȩnä̧tä̧ tottönä päi'ä̧u̧ churutä
ru'hui'inätö.

Jerusalén ötahuiyänä Jesús
doächa'anä ―hue'ö

ujuruhuiyäcuotöjä― pä'ö
esehuächi'ö huottinö huȩnȩ

21 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧cu̧

ttötö'cöhuächi'omenä,
Betfagé ötahuiyä jubö
rȩbȩhuiņä̧tö̧, Olivos möä'cara̧'a̧.
Juhuorömä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ttu̧
ta̧ju̧ru̧ hue'inö Jesúsmä.
2―Cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩ pä̧tȩcuä̧nö̧
ötahuiyä a̧'u̧cuo̧mȩ tätucui.
Ju̧huȩnȩ docuhuächätucu jiy̧ȩnä̧tä̧
burro isaju ti̧'ä̧dö̧ ku̧nä̧hua̧ju̧,
kiţti̧cu̧ kö̧ja̧'a̧ cu̧'o̧cui'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧.
Jahuätörömä ejädö pocutä
cui'cächiyätucuattöja. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ya̧tȩ im̧içu̧nä̧nö̧ päöttömä
“Pitörömä Tu̧ru̧hua̧rö̧ recuä rö̧jiy̧ä̧u̧
ejädätöjätó” päcuhuätucuaröja.
Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuätucu jiy̧ȩnä̧tä̧
hue'ö icuäcuotö― päinä̧u̧. 4 Piy̧ȩ
o'ca juiyönä 'cuäopina'a Dios
päö jiäcuähuä işa̧ päinö'a̧nö̧
pätecuächa pä'ö. Pa̧'a̧nö̧ päinome:
5―Sión möä'ca ittiju jö̧nä̧
huotörömä jicuhuähuätucuaja:
“Topätucuihuä. Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧
hueähuä Ru̧hua̧mä̧ úcuo'inä
jui'̧a̧tä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧cu̧ ichötó. Burro

isajunä'inä ja̧'a̧nä̧ kiţti̧nä̧'iņä̧,
ttöäre ämäcö juäi bo̧'ȩcua̧nä̧tä̧
huä̧nö̧ ichötó”―a päinome.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧
'chä̧jä̧tö̧'cotö Jesús hueäji
ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩpiņä̧tö̧. 7 Burro
isajuru'inä kiţti̧rö̧'iņä̧ i'cächö
ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧mä̧ jahuätönätä
ppä'epö huä̧niņä̧tö̧. Ja̧u̧nu̧
o'ca'a jahuätönä huä̧mä̧diņö̧.
8 Ttö̧ja̧mä̧, abora̧'a̧ päi'önätä
recuätömä, ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧
mä̧nä̧nä̧ ppä'epä'chö rötinätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö pönämä
ojiyä otoö 'cui'ö iḩuä̧ji ̧ mä̧nä̧nä̧
ppä'epä'chö rötinätö. 9 Recuätö
ttö̧ja̧mä̧, ä'canä 'chä̧tö̧'iņä̧,
o'ca'anä 'chä̧tö̧'iņä̧ huopönö
pä'inätö: ―¡David isotö işa̧
tö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'äditö pä'ömä
“Hosanna”!―* jö̧nä̧ huopinätö.
―¡Tu̧ru̧hua̧ im̧iņä̧ ichömä
adiunä ö̧ja̧ja̧!b ¡Ju'tojuttö'inä
tö̧jip̧ö̧nä̧ ppädatöja!― pä'ö'inä
―¡Hosanna!― jö̧nä̧ huopinätö.
10 Jerusalén ötahuiyänä
doächomenä ötahuiyä ttö̧ja̧mä̧
o'ca toi'önätä cäyucuinätö:
―¿Ja̧u̧mä̧ tide ju̧'hua̧ jä̧ttö̧?―
pä'ö kä̧nö̧. 11 Ttö̧ja̧mä̧ pä'inätö:
―Pidemä Jesús, Galilea rȩjȩ,
Nazaret ötahuiyättö Dios päö
jiäcuähuä işa̧tó― pä'inätö. Dios
öadihuänä ö̧jodettö Jesús ya'opö
rä'epö icuinö huȩnȩ.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä Dios
adihuänä ö̧jodenä do'ächinö.
Juhuorö Dios adihuänä
ö̧jodettö iyä'chä'ijätörö'inä, mitö
ȩmä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧ o'ca toi'önärö̧tä̧

* 21:9 Hosanna pä'ömä Arameo tti̧huȩnȩ ja̧'a̧. Tö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'äditö pä'ö pähuä jiņö̧do.
a 21:5 Isaías 62:11; Zacarías 9:9 b 21:9 Salmos 118:25‐26
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u̧miçu̧ ya'opö rä'epö icu kä̧nö̧
pärätä päroäcuähuä ttö̧ja̧ ttöäre
mesa odiyä'inä, u̧nu̧cu̧tu̧ru̧
iyä'ijätö ttöäre pä̧cuä̧huä̧ odiyä'inä
ä̧ppä̧tä̧'chö̧ icuiniy̧ä̧u̧. 13 Pa̧'a̧nö̧
pä'ö kä̧nö̧ ya'opö icuinä̧u̧:
―Huȩyu̧cuä̧ huȩnȩnä̧mä̧
päa'a: “Ttö chö̧jodemä ttörö
ttucuocua pä'ö ko̧de pättäcuode”.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä
“nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ ttäjutä
jö̧nä̧ juocuepinätucuode”―a

päinä̧u̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ Dios
adihuänä ö̧jodenä ö̧jo̧mȩcu̧
ichinätö ätocä'ijätö'inä, ko̧yu̧
ko̧yu̧nu̧ kä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ichätörömä ttadihuächi'önä
aditä'chö icuinä̧u̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
sacerdotes huotöttö jue'ipotöcu,
huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧cu̧ koromenä jö̧
jȩä̧'cha̧'a̧'iņä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―David
isotö işa̧, tö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'äditö
pä'ömä Hosanna― jö̧nä̧ möäyotö
huotta'a'inä tottomenä ttöjö'cö
juiyönä päi'inä̧u̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧
ttöjö'cö juiyönä päi'ä̧u̧: ―¿Jitöja
pätta'amä ä̧ju̧cu̧jä̧?― pättinäcu.
Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu: ―A̧'a̧ ä̧ju̧cu̧sä̧.
“Ppo̧'ä̧tö̧'iņä̧, ttahuate ahuätö'inä
tti̧huȩnȩnä̧ ucuotönö adiu tteseunä
juo'epäjijäb ” pä'ö huȩyu̧cua̧'a̧mä̧
yorö'isotä ¿ucuocuocotö pä'ijätöjä
tä̧ji ̧ ucutumä?― päinä̧u̧ Jesúsmä.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätörömä
jaropi'ö ötahuiyä u̧miçu̧ rä'opächö
Betania ötahuiyära̧'a̧tä̧ 'chiņö̧
juhua'atä ä'a pä'ö.

Higuera daumä Jesús päö
huȩnȩ'iņä̧ eseta pä'ötä kiņäi

18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ yo̧ȩi ̧ ja̧'a̧cu̧
ötahuiyära̧'a̧ ppa̧huä̧cho̧mȩnä̧
ucua ppäi rö̧jiņä̧cu̧. 19Mä̧nä̧
jäyä ka̧'a̧ topinö higuera dau.
Juäi tö'cönänö pä'i'ö toomenä
yorö'isotä huȩjo̧ca̧'a̧tä̧ topinö.
Ojiyätä kiņäi. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
päinäi: ―Cu̧huä̧ju̧mä̧ yorö'isotä
jibate'inä riy̧ä̧cuä̧ij̧ä̧―. Ja̧'hua̧nö̧
päö jiy̧ȩnä̧tä̧ higuera daumä
joi'inäitó. 20 Ja̧'hua̧nö̧ yotäcu joi'a'a
topö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧
to̧pä̧rö̧ pä'inätö: ―¿Tta̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
higuera daumä yotäcu joi'äi
jä̧ttö̧?― jö̧nä̧. 21 Jesúsmä ädätö
päinä̧u̧: ―Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧,
“¿päi'äcua'acö̧? ¿päi'iyäcua'acö̧?”
pähuä juiyönä iso jö̧nä̧tä̧ cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧ higuera
dau jȩchä̧ji'̧a̧nö̧mä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧
huotöjä ucutu'inä. Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧
ja̧'a̧nä̧ pi'ca möä'ca “pporächi'ö
dubora rö̧ora jacuä mo̧'ä̧chä̧'cacui”
päcuhuätucuttu'inä
mo̧ä̧chä̧cua̧'a̧tä̧ ja̧'a̧tó.
22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Diosrö ucuocu kä̧nö̧
cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧, o'ca juiyönätä
jäcuepätucumä cuȩmä̧cuo̧tö̧jä̧―
päinä̧u̧.

Jesúsmä Dios ujurunä jȩpä̧'chö̧
pä'ö judíos tturuhuotö
ttesetocö jiņö̧ huȩnȩ

23Dios öadihuänä ö̧jodera̧'a̧
ichäji'ca̧ huo̧juȩtö̧ ö̧jo̧mȩnä̧
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sacerdotes huotöttö jue'ipotö'inä,
judíos ttö̧ja̧ttö̧ tä̧mö̧ jö̧nä̧
huotö'inä tö'cönänö 'chä̧hui'̧ö̧
jättepinäcu: ―¿Hueähuä ru̧hua̧
jö̧nä̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧'cha̧'a̧mä̧
däje ujurunä jȩcu̧'huä̧'cha̧'a̧ jä̧ttö̧?
¿Di hueinäcuttu ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧
jȩcu̧'huä̧'cha̧ pä'ömä?― pättinäcu.
24 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu Jesúsmä ädätö
päinä̧u̧: ―Ttö'inä jiy̧ȩtȩ jädepä̧u̧jä̧.
Jädepö cuädätätucuttumä
ja̧u̧ ujurunä pa̧'a̧nö̧ hueähuä
ru̧hua̧ jö̧nä̧ jȩchä̧'cha̧ pä'ö ttörö
hueähui'inömä jidähuäcuotöjä.
25 Juan ttö̧ja̧rö̧ u'utädä'cha pä'ömä
¿tottö hueähui'inö jiņa̧'a̧ttö̧?
¿mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧ hueäcu jȩpiņö̧cö̧?
¿Pij̧ä̧ ttö̧ja̧tä̧ huettäcu jȩpiņö̧cö̧?―
päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jitötätä
pä'ä'chäcuähuinätö: ―Mo̧ro̧jä̧nä̧
kö̧ hueäcu jȩpiņö̧ pätöttömä
“ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ ¿dä̧bö̧ pä'ö
cuesetätucuoca'anättö ja̧u̧ru̧mä̧?”
pääcuotöjä. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
“pij̧ä̧ ttö̧ja̧tä̧ huettäcu jȩpiņö̧”
pätöttö'inä ttö̧ja̧rö̧ ye'ecu pätö
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ “Juanrömä Dios
päö jiäcuähuä işa̧ piņö̧” pä'ö o'ca
toi'önätä ttamöcuäda'attö―
pä'ö pä'ä'chäcuähuinätö.
27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsrumä ädätö
pä'inätö: ―Ujutumä jerupätöjä―.
Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu Ja̧u̧'iņä̧ päinä̧u̧:
―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ ja̧u̧ juäi
ujurunä jȩpä̧'chö̧sä̧tó pä'ömä
ttö'inä jidähuoco̧u̧jä̧― päinä̧u̧.

Ya̧tȩ iţti̧mö̧nä̧ huȩnȩtö̧ pähuänä
Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

28 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―¿Tta̧'a̧nö̧
cuamöcuädätucuä ucutumä?
Ya̧tȩmä̧ iţti̧mö̧ ta̧ju̧ru̧ ku̧nä̧riņö̧.
Ä'canä hueäcuru 'chä̧hui'̧ö̧ pä'inö:

“Chiţti̧, jitä mo̧ro̧mä̧ chö'ätta
uva pättara̧'a̧ cuadita täi” jö̧nä̧.
29 Ja̧'hua̧nö̧ päcu: “'cho̧cö̧sä̧” pä'ö
ädätinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pärou
amöcuädäji'ca̧ 'chiņö̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ka̧ra̧rö̧'iņä̧ tö'cönänö 'chä̧hui'̧ö̧,
ä'canä hueäcuru hueäji ta̧'a̧nö̧
hueinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ hueäcu: “Ye
'chö̧sä̧ chä'o” pä'ö ädätinäcu.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ 'cho̧cö̧ piņö̧.
31 Jahuätö ta̧ju̧ttu̧ jä'orö pähuä
rö̧jö̧ jȩpiņö̧mä̧ ¿tidetä jiņa̧'a̧ttö̧?―
päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧: ―ä'canä
hueäjäcutä jȩpiņö̧― pä'inätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús päinä̧u̧:
―Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧ ru̧hua̧
öäre pärätä ȩmä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧,
nä̧tö̧ ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ suripächätö
pä'ähuotö'inä Dios huea'anä
kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ ucututtu'inä
ä'canä pätti'äcuotötó. 32 Juanmä
jueö jähuätä ucuturu jiähua
pä'ö icha'anä cuesetätucuococu
piņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ru̧hua̧
öäre pärätä ȩmä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧,
nä̧tö̧ ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ suripächätö
pä'ähuotö'inä ttesetinäcu̧. Ja̧u̧
jiņö̧ tocu'huinätucua'anä ja̧u̧nu̧
o'ca'amä pärou amöcuädocotö
pinätö̧jä̧ ucutu'inä cuesetätucuarö
pä'ömä― päinä̧u̧.

Uva pätta u̧ru̧hua̧ ö̧jiņö̧ huȩnȩnä̧
Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

33 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Huȩnȩtö̧
pähuämä koro'inä ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧
Ya̧tȩ kiņö̧ rȩjȩ u̧ru̧hua̧. Ja̧u̧mä̧ uva
pätta ku̧niņö̧. U̧ju̧niņö̧ o'ca'amä
işo̧ca̧'iņä̧ tto'epinö jäyänämä.
Uva 'cuȩ'cuä̧huä̧cuo̧ca̧'iņä̧
aditinö. Ju'tojunänö kä̧nö̧
to̧pä̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧'ca'inä aditinö.
Ja̧u̧nu̧ o'comenä pätta adicuä
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ttö̧ja̧rö̧ hue'ipäji'ca̧ oto iḩuiņö̧.
34 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ o'ca'a u̧huä̧ju̧
huȩja̧ pä'ö tö'cöhuächi'a'a, chutä
umöhuäyotörömä adicuä ttö̧ja̧
ttö̧ja̧'a̧ttö̧ u̧huä̧ju̧ ttȩmä̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö
hue'inö. 35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ adicuä
ttö̧ja̧mä̧ ru̧hua̧ umöhuäyotörö
'chu'huädopo'ö, ka̧ra̧rö̧mä̧
'ta'tapö icu, ka̧ra̧rö̧mä̧ cuä'ö icu,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧rö̧mä̧ inädunä
icuäu icuinätö. 36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
pä'äji ta̧'a̧nö̧ umöhuäyotö korotörö
hue'inö, pä'äji hueinä̧u̧ttu̧'iņä̧
abonänö recuätörö. Jahuätörö'inä
pä'äji jȩtti̧nö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩtti̧nä̧u̧.
37 Röjinämä chutä iţti̧rö̧tä̧
hueiniyä̧u̧: “chiţti̧rö̧mä̧
ttucuotäcuotö” pä'ö kä̧nö̧.
38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ adicuä ttö̧ja̧mä̧
iţti̧rö̧ tottomenä, jitötä isotöcutä
pä'ähuinätö: “Pidetä ja̧'a̧ jä'o
öärettö ȩmä̧cua̧mä̧. Cuä'ötä
ticuarö ti̧'chä̧tu̧cua̧, jä'o öärettö
ȩma̧jim̧ä̧ ujututä 'chotipäcua'a̧nö̧”
pä'ähuinätö. 39 Ja̧'hua̧nö̧
pä'ähuäjätö'cotö 'chu'huädö
uva pätta jäyäcu ya'opö icu, cuä'ö
tticuinäcu. 40Uva pätta u̧ru̧hua̧
ichomenämä, jahuätö adicuä
ttö̧ja̧rö̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧tä̧ jȩä̧cuo̧tö̧
jä̧ttö̧?― päinä̧u̧. 41 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ pättinäcu: ―Abora̧'a̧
päi'önätä usurä ȩmä̧u̧ hua'ö
tticunätä be'epäjipö icuäcuotö.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩö̧ o'ca'amä ö'ätta uva
pättamä korotö adicuä ttö̧ja̧rö̧tä̧
hue'ö u̧ju̧nä̧cua̧, u̧huä̧ju̧ huȩjö̧
pä̧nä̧mä̧ churutä ttiyäcuotörötä―
pättinäcu. 42 Jesúsmä päinä̧u̧:
―¿Huȩyu̧cuä̧ huȩnȩmä̧ yorö'isotä
ucuocuocotö pä'ijätöjä tä̧ji,̧

pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧cuo̧mȩmä̧?
“Ido'qui, adicuä ttö̧ja̧ do'opö
tticuino'quimä isode ö̧yö̧'ca̧ri ̧
dea'anä ppäepä̧ro̧'qui ̧ jueipo'quitä
päi'ino'quitó. Tu̧ru̧hua̧tä̧ ja̧'hua̧nö̧
jȩpiņö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩiņö̧
tö'ärenä topömä, nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧
totä̧rö̧nä̧ jö̧tó”a päome.
43 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pädä̧u̧jä̧.
Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧
ucututtumä 'choipäcuotöjä.
Ja̧u̧nu̧ o'comenämä korotörötä
iy̧ä̧cua̧, ja̧u̧ u̧huä̧ju̧ rä'epö
ttu̧ju̧nä̧cuo̧tö̧rö̧tä̧. 44O'ca
toi'önä po'qui huäme mo̧'ä̧tö̧mä̧
dörächipätötä jö̧nä̧ pätti'önä
mo̧ttä̧cuo̧tö̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
juhuo'qui jö̧rä̧chi'̧ä̧tö̧mä̧
işa̧ppȩtä̧ pätti'äcuotötó―
päinä̧u̧. 45 Ja̧'hua̧nö̧ huȩnȩtö̧
pähuä huȩnȩnä̧ jiähua'a
ä̧ju̧cu̧mä̧ sacerdotes huotöttö
jue'ipotö'inä, fariseos huotö'inä,
―ujuturutä päa'a juhua'amä―
pä'ö ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧iņä̧tö̧.
46 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ―tta̧'a̧nö̧ jȩpö̧
'chutädä̧cua̧jó― pä'ö ttusa'anä
ttö̧ja̧rö̧tä̧ ye'ecuinätö, ―Dios
pä'ö jiäcuähuä işa̧ ja̧'a̧― pä'ö
repettiyä̧u̧.

Ya̧tȩ ru̧hua̧ iţti̧ ö'cäu
pä'cäri huȩnȩnä̧ Jesús
huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

22 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä
pä'äji ta̧'a̧nö̧ huȩnȩtö̧

pähuä huȩnȩnä̧tä̧ ucuocu
päinä̧u̧: 2―Mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huea'anä
kä̧cuä̧huä̧mä̧ ya̧tȩ hueähuä ru̧hua̧
iţti̧ irecuarö ö'cäu pä'cäri jȩiņö̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 3Umöhuäyotörö
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hue'inö ö'cäu pä'cärira̧'a̧
tticha pä'ö ä̧tȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧rö̧
jittähuäjiyarö pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jahuätömä tti̧'cha̧ pä'ocotö pinätö̧.
4 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ umöhuäyotö
korotörö'inä hue'inö, “Ä̧tȩpö̧
ku̧nä̧huo̧tö̧rö̧mä̧ ji'ähuäjätucui.
Cuäcuähuämä jo̧mȩnö̧ jȩpö̧
ku̧nä̧hua̧'a̧ ka̧'a̧tó. Chä̧jim̧ö̧
pä̧cä̧yö̧ u̧mä̧tö̧'iņä̧, cuäcuähuotö
bäretö ku̧nä̧huo̧tö̧'iņä̧ to'e'äjätö.
O'ca juiyönätä jo̧mȩ päi'a'ató.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ö'cäu
pä'cärira̧'a̧mä̧ ichätucui” pä'ö
ji'ähuäjätucui pä'ö kä̧nö̧ hueinä̧u̧.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätömä
ttesetoca'atä tö'ipächinätö,
ka̧ra̧mä̧ ö'ättara̧'a̧tä̧ 'chiņö̧.
Ka̧ra̧mä̧ öäre iyähuodera̧'a̧tä̧
'chiņö̧. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotömä
umöhuäyotörö 'chu'huädö
suronä jȩpö̧, cuä'ötä tticuinä̧u̧.
7Hueähuä ru̧hua̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧
jȩttä̧ji ̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ra̧huä̧rip̧iņö̧.
Umöhuäyotö su̧ro̧da̧u̧ru̧tä̧
hue'inö ja̧'hua̧nö̧ cuä'ö icuäjätörö
be'epäjipö tticuiyarö pä'ö,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttöäre ötahuiyä'inä
ku tticuiyarö pä'ö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
umöhuäyotörö pä'inö: “Ö'cäu
pä'cärimä täcö jo̧mȩnö̧ jȩpö̧
ku̧nä̧hua̧'a̧ ka̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ä̧tȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧
päjätömä adiunä huocotö
päjätötó. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
mä̧niy̧ä̧ räopö o̧du̧nä̧tä̧ tätucui.
Juhuorö tocu'huätucuä̧u̧ru̧mä̧
ö'cäu pä'cärira̧'a̧ tticha pä'ö
ji'ähuäjätucui” pä'inö. 10 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ umöhuäyotömä 'chä̧jä̧tö̧'cotö,
mä̧niy̧ä̧ttö̧ ttö̧'o̧cui'̧ä̧u̧ru̧mä̧
o'ca toi'önärö̧tä̧ ca̧ca̧ti̧nä̧tö̧,
adiunä huotörö'inä ja̧'a̧nä̧ adiunä

huocotörö'inä ppättächi'önä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ö̧'cä̧huä̧cuo̧ca̧mä̧
ä̧tȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧ttö̧ suhuädi'ina'a.
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ hueähuä ru̧hua̧mä̧
ä̧tȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧rö̧ toa pä'ö
doächomenä, ö'cäu pä'cäri
pä̧nä̧ 'ca̧tä̧cuä̧huä̧ta̧ jui'̧a̧
ya̧tȩrö̧ topinö. 12 Ja̧u̧ru̧ topö:
“Cha̧hua̧ru̧hua̧, ¿tta̧'a̧nö̧ jȩpö̧
docuhuächäjättö ö'cäu pä'cäri
pä̧nä̧ 'ca̧tä̧cuä̧huä̧ta̧ jui'̧a̧mä̧?”
päinä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ päcumä
päaji'inä juiyächi'inäcu. 13 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ hueähuä ru̧hua̧mä̧ ju̧huȩnȩ
aditä̧rä̧tö̧rö̧ pä'inö: “ö̧jä̧piy̧ä̧nä̧'iņä̧,
u̧mö̧piy̧ä̧nä̧'iņä̧ nö'quipö u̧miçu̧
yo̧a̧'a̧ päte'ö do'opö icuätucuirö”
pä'inö. Ju̧huȩnȩmä̧ a̧'u̧ ttu'u
ajuäu, ttacutä ä̧chi ̧ jö̧nä̧
jȩä̧cuä̧huo̧mȩtä̧. 14Huopö
ku̧nä̧huo̧tö̧mä̧ recuätö ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pojopö ku̧nä̧huo̧tö̧mä̧
recuocotötä ja̧'a̧tó― päinä̧u̧.

Herodianos pä'ähuotöcu,
fariseos ttu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧cu̧
Jesúsru ka̧cuä̧mö̧ totta

pättäji ttihueyecuinö huȩnȩ
15 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a fariseos

huotömä rä'opächäjätö'cotö
jitötä jä'epäcuäu ä̧ju̧cuiņä̧tö̧,
jiy̧ȩtȩ huȩnȩttö̧ jäyä päönä
jättepä̧cuȩ ucuocu ku̧nu̧.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ucuocu ku̧nä̧jä̧tö̧'cotö
jitötä ttu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧cu̧,
herodianos pä'ähuotöcu Jesúsru
jättepäjiyatö pä'ö hue'inätö.
Ja̧'hua̧nö̧ huettäjä̧u̧mä̧ pä'inätö:
―Huo̧juȩcuä̧ işa̧, iso jö̧ huȩnȩ
repecuhua'amä tu̧huo̧juä̧cu̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Diosrö esetö
kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩmä̧ iso jö̧nä̧tä̧
cu̧huo̧juȩtä̧'ij̧a̧'a̧mä̧ tu̧huo̧juä̧cu̧jä̧.
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Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö pättö'a̧nö̧'iņä̧
pähuä juiyönä kö̧jä̧, ttö̧ja̧ huämenä
ttöadihuätämä tocu'huoca'attö.
17 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ ji'ähuitö.
¿Ru̧hua̧rö̧ mitähuämä César
päi'önä hue'ö kö̧rö̧ ttimitä'cha
pä'ömä ¿hueähui'a'acö?
¿Hueähui'oca'acö? ¿Ucumä
tta̧'a̧nö̧ päcuhuä?― pättinäcu.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä
jahuätö suronä ttamöcuädäji
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ päinä̧u̧: ―Ucutu
yapare jö̧nä̧ huotömä ¿dä̧bö̧ pä'ö
ka̧cuä̧mö̧ tucu'huätucuattö
pä'ö jäcuepätucua'attö?
19 Ru̧hua̧rö̧ tributos jö̧nä̧ miţä̧huä̧bi ̧
ij̧ȩpä̧tu̧cuiţtö̧― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ jib̧iţȩ denario işä̧bi ̧tti̧jȩpiņä̧cu̧.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ päinä̧u̧: ―¿Di
a̧'cua̧juä̧'iņä̧, im̧i'̧iņä̧ pa̧'a̧ttö̧?―
21 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ pättinäcu:
―César― jö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧
César jähuämä Césarrötä
iyätucui. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios
jähuämä Diosrötä iyätucui―
jö̧nä̧ päinä̧u̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a
ä̧ju̧cu̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧ topä̧riņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ icuipötä tti̧hui'̧iņä̧cu̧.

Ttoächäcuähuä huȩnȩ esetocotö
Jesúsru jä'epö ttä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩ
23 Ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧ saduceos huotö,

―hua'arettö ttoächäcuähuämä
juiya'a― pä'ä'ijätömä ö̧ja̧'a̧cu̧
'chä̧hui'̧ö̧ jä'epö ttä̧ju̧cuiņä̧cu̧:
24―Huo̧juȩcuä̧ işa̧. Moisésmä
pä'inödo, “ya̧tȩ iţti̧mö̧ toa'anätä
'corupäi'öttömä ij̧ä̧hua̧tä̧
uböomiņä̧ irecua'cajuru ȩmö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ uböomiņä̧ iţti̧mö̧ pajatörö

u̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö” jö̧nä̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ujutu tö̧'quȩtȩttö̧mä̧ ya̧tȩ
ö̧jä̧hua̧tö̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧ ya̧tȩnö̧
jo̧mȩnä̧ ku̧nä̧riņö̧. Ä̧cuo̧mȩnä̧ işa̧
irecuarö ȩmiņö̧ o'ca'a 'corupä'i'inö.
Iţti̧mö̧ toa'anätä 'corupäi'a'attö
irecua'cajurumä ö̧jä̧hua̧rö̧tä̧
hue'ipinö. 26 Juhua'a jiņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
'cuäopinä̧u̧ todärenä päi'önä
hua̧rö̧'iņä̧, huäbodäcuänä päi'önä
hua̧rö̧'iņä̧, ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö
jo̧mȩ jubö cä'ädö. 27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca toi'önä 'corupätti'inö
o'ca'amä yajutä'inä 'corupä'i'inäju.
28 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ ttottächö
o'ca'amä jahuätö ko̧ro̧mö̧ttö̧
ta̧ju̧nu̧ huotöttömä ¿ditä
irecua jä̧cua̧'a̧ttö̧? o'ca toi'önä
yajurutä ttö̧jiņa̧'a̧mä̧― pättinäcu.
29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä ädätö
päinä̧u̧: ―Ucutumä, Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩ'iņä̧, Dios ujuru'inä
cuieruhuätucua'attö jeruputä
pä'ätöjätó. 30 Ttoächäcuähuä
pä̧nä̧mä̧ ö'cäu'inä
ö'cäcuähuiyäcua'a. Ttö'cähua
pä'ö'inä hueähuiyäcua'a.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Dios mo̧ro̧jä̧nä̧
kö̧ umöhuäyotö isoppa huotö jö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧tó. 31 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ hua'arettö ttoächäcuähuä
ötö'cömä Dios ucuturu päinö
huȩyu̧cuä̧mä̧ ucuocuocotö
pä'ijätöjä tä̧ji ̧ ucutumä? Pa̧'a̧nö̧
huȩyu̧cuo̧mȩ: 32 “Abraham
Ö̧ä̧nä̧hua̧ jö̧nä̧'iņä̧, Isaac
Ö̧ä̧nä̧hua̧ jö̧nä̧'iņä̧, Jacob
Ö̧ä̧nä̧hua̧ jö̧nä̧'iņä̧ hua̧sä̧”a
¿pä'ö huȩyu̧cuo̧mȩmä̧? Diosmä
'corupä'i'inätö Ttö̧ä̧nä̧hua̧mä̧cö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧tö̧tä̧

a 22:32 Éxodo 3:6
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Ttö̧ä̧nä̧hua̧ ja̧'a̧tó― päinä̧u̧.
33 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
ttö̧ja̧mä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧ topä̧riņä̧tö̧
u̧huo̧juȩtö̧ huȩnȩmä̧.

Hueähuä Huȩnȩttö̧ jiņä̧ isocu
jueipä jähuä Jesús jiähuinö huȩnȩ
34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ fariseos

huotömä saduceos huotö
ttö'coruchi'önä jȩä̧ji ̧ ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧.
35 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jahuätöttö
ya̧tȩ, Hueähuä Huȩnȩttö̧
huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧mä̧ ka̧cuä̧mö̧
toarö pä'ö jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧:
36―Huo̧juȩcuä̧ işa̧, ¿Hueähuä
Huȩnȩttö̧mä̧ jiņä̧ isocu úcuo
jähuä jö̧mä̧ ti̧yȩ jä̧ttö̧?― pä'inö.
37 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä päinä̧cu̧:
―“Cu̧ru̧hua̧ Cuiä̧̧nä̧hua̧ Diosrötä
chu̧'ä̧cua̧rö̧tä̧ repecu'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Cua̧'cua̧nä̧ cuamöcuädönämä koro
jähuättö'inä amöcuädäcuähuä
juiyönätä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro
jähuättö'inä pä̧huä̧ ttuhuähuä
juiyönätä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro
jähuättö'inä huo̧juiçuä̧ juiyönätä”.
38 Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧tó jiņä̧ isocu jueipä
jähuä, úcuo jähuä jö̧nä̧ jö̧mä̧.
39 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ o'ca'anä
jueipä jähuämä ja̧u̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧
ja̧'a̧: “cua̧hua̧ru̧hua̧rö̧'iņä̧
repecu'a̧nö̧ ja̧'a̧ cua̧mo̧nä̧
repecuäu ta̧'a̧nö̧tä”̧.a 40Hueähuä
Huȩnȩnä̧ hueähui'inö'inä, Dios päö
jiäcuähuä ttö̧ja̧ jittähuinö'inä o'ca
juiyönätä piy̧ȩ todäre hueähuä
huȩnȩ jö̧ttö̧tä̧ kada'ca jö̧nä̧
todehuä̧ra̧'a̧tó― päinä̧cu̧.

Cristo ötö'cö fariseos huotörö
Jesús jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩ

41 Fariseos huotömä ja̧'hua̧nö̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ttö̧jo̧mȩttö̧
Jesúsmä jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧:
42―Cristo ötö'cömä ¿tta̧'a̧nö̧
cuamöcuädätucua'attö
ucutumä? ¿Tide isotö işa̧do
päcuhuätucua'attö?― pä'inö.
―Ja̧u̧mä̧, David isotö işa̧― pä'ö
ädätinätö. 43 Ja̧'hua̧nö̧ ttädätäcu:
―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ Davidmä,
¿dä̧bö̧ pä'ö Dios A̧'cua̧ru̧hua̧
huo̧juȩcuä̧nä̧ päinä̧cu̧ jä̧ttö̧
“Chu̧ru̧hua̧” jö̧nä̧mä̧? Pa̧'a̧nö̧
päinömä: 44 “Tu̧ru̧hua̧mä̧ ttö
Chu̧ru̧hua̧rö̧ chu̧huo̧jua̧'a̧nä̧
pä̧mä̧di,̧ cuaboiyotörö cu̧jä̧piy̧ä̧
dea'a chö́tome jubö päi'önä
pä'inö”.b 45Davidmä “Chu̧ru̧hua̧”
päina'amä, ¿tta̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ jo̧mȩttö̧
chutä isotö işa̧ jö̧nä̧ hua̧ jä̧ttö̧?―
päinä̧u̧. 46 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧mä̧ o'ca
toi'önätä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ttädätö juiyönä
huinö. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ttö̧ kä̧mä̧dö̧
yabocumä dä'ä ttuhuä'cha'acu
pä'ö ya̧tȩ'iņä̧ jäepococu piņö̧.

Fariseos jitötä jȩtto̧cö̧ korotörötä
huȩttä̧riņö̧ huȩnȩ

23 1 Ja̧hua̧nö̧ ja̧'a̧
Jesúsmä ttö̧ja̧rö̧'iņä̧,

u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧'iņä̧ ucuocu
pä'inö: 2―Huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧'iņä̧,
fariseos huotö'inä Moisés hueinö
huȩnȩ ji'äu pä̧cuä̧huo̧mȩtä̧
pä̧mä̧dä̧'ij̧ä̧tö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧ pä'ö jittähuä'ijötä
esetö jȩpä̧tu̧cui.̧ Jittäumä

a 22:39 Deuteronomio 6:5 b 22:44 Salmos 110:1
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jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ jȩttä̧'ij̧ö̧
ta̧'a̧nö̧mä̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuó̧.
Tti̧huȩnȩnä̧mä̧ jittähua'anä,
jȩpö̧mä̧ jȩpo̧co̧tö̧ pä'ijätötó.
4 Ttö̧ja̧ ttö́'cou juiyö'a̧nö̧tä̧ jö̧
ämäcö juäi ttabonä cä'epö
huä̧nö̧ ttönö'ca'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
huȩ'ä̧rä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jitötämä ttödo'che yo'chetenätä
jȩttö̧'a̧nö̧ jö̧'iņä̧ jȩpo̧co̧tö̧ ja̧'a̧nä̧.
5O'ca juiyönä jȩttä̧'ij̧ö̧mä̧ ttö̧ja̧
tottatö pä'ötä jȩpä̧'ij̧ä̧tö̧. Ttöäre
filacterias* işä̧ca̧tä̧ rö̧'ä̧dä̧'chö̧
ku̧nä̧tö̧. Ttö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ ä'ca'inä
otoächi'önä a̧'cua̧tä̧'chä̧'ij̧ä̧tö̧.
6 Jahuätömä pä'cäri jȩttö̧
pä̧nä̧'iņä̧ mesa isodänä jiņä̧
isocu úcuo isometä ttö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö
kö'cätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttu̧huo̧jui'̧ö̧
odehuiyättö'inä päcuähuäcä
úcuo isäcänätä ttö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö
kö'cätö. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötahuiyä
kä'co pä̧cuä̧huo̧mȩttö̧mä̧,
ucuotönö tettähuatö pä'ötä
kö'cätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “Huo̧juȩcuä̧ işa̧
pä'ömä Rabí” jö̧nä̧ pättatö pä'ötä
kö'cätö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä
“Huo̧juȩcuä̧ işa̧ pä'ömä Rabí
jö̧nä̧” pätta'anämä cuiyähuätucuó.
Ucuturu Huo̧juȩcuä̧ işa̧mä̧ ya̧tȩtä̧
ja̧'a̧tó, Cristo jö̧nä̧ hua̧tä̧. Ucutu o'ca
toi'önämä ttö̧jä̧hua̧tö̧ jö̧nä̧ huotötä
kä̧tö̧jä̧. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧
“chä'o” jö̧nä̧mä̧ päcuhuätucuó
pij̧ä̧ttö̧mä̧. Cuä'otucumä
ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧, mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧tä̧.
10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “Huo̧juȩcuä̧ ttö̧ja̧”
jö̧nä̧ pätta'anämä cuiyähuätucuó.
Ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧ ucuturu Huo̧juȩcuä̧
işa̧ päi'önä kö̧mä̧, Cristo jö̧nä̧

hua̧tä̧. 11Ucututtu jiņä̧ isocu úcuo
işa̧ päi'önä kö̧mä̧ huecuhuätucu
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧ päi'ajató. 12Úcuo
işa̧ päi'a pä'ö chutä a̧mo̧nä̧
uruhuo cä'ecu huä̧nä̧u̧mä̧, úcuo
jui'̧a̧tä̧ päi'önä mȩyȩdö̧ içuä̧hua̧tä̧
pä̧i'̧ä̧cua̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
úcuo jui'̧a̧tä̧ päi'a pä'ö chutä
a̧mo̧nä̧ mȩyȩdä̧cuä̧u̧ icumä úcuo
işa̧tä̧ päi'önä cä'epö huä̧nä̧hua̧
päi'ä̧cua̧tó― pä'inö.

Fariseos huotörö Jesús
pä'ä'chö icuinö huȩnȩ

13 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö: ―Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ¡Jati, Huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧cu̧,
fariseos huotöcu ucutuhué!
¡Yapare ttö̧ja̧ jö̧nä̧tä̧ huotöjätó!
Mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ Dios huea'anä
kä̧cuä̧huo̧mȩ dottächa pä'ätö
ttö̧ja̧rö̧mä̧ mö̧'ȩpä̧rä̧tö̧jä̧.
Ucututä'inä do'ächocotöjä.
Korotö dottächa'anä'inä ja̧'a̧tä̧
topocotöjätó. 14 ¡Jati, Huȩyu̧cuä̧
ttö̧ja̧cu̧, fariseos huotöcu
ucutuhué! ¡Yapare ttö̧ja̧ jö̧nä̧tä̧
huotöjätó! Récuamö̧ ttöäre
iyä'chö tticunä hue'ä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧
ttoju odehuiyä jacuä ka̧cu̧mä̧
beipächönätä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Diosrö cucuocuätucuomenämä
yapare ja̧'a̧nä̧ recuo ucuocuätöjä
ttö̧ja̧ tottätucuacu pä'ötä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ korotöttö'inä
abonänö jö̧nä̧ ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö
icuähuotötä päcuhui'äcuotöjätó.
15 ¡Jati, Huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧cu̧,
fariseos huotöcu ucutuhué!
¡Yapare ttö̧ja̧ jö̧nä̧tä̧ huotöjätó!
Ucutumä mocunä jö̧ttö̧'iņä̧,

* 23:5 Filacterias pättömä, Dios iḩuȩnȩ ȩcä̧ca̧ jiņa̧'a̧do, a̧'u̧cuä̧ca̧ ja̧'a̧nä̧ Dios iḩuȩnȩ
rö̧ȩnä̧ huo̧juä̧tö̧ pä'ähuotötä ttö̧ja̧ pä'ömä rö̧'ä̧diņä̧tö̧ fariseos huotömä. Ju̧huä̧ca̧mä̧
tti'änä jö̧ttö̧'iņä̧, ttöjonä jö̧ttö̧'iņä̧ ttö̧ja̧ tottönä cue'ädinätö.
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dubora rö̧ora huoi'canä
jö̧ttö̧'iņä̧ cue'ächä'ijätöjä,
ya̧tȩrö̧mä̧ judíos huocö ja̧'a̧nä̧
judíos jä̧'iņö̧'a̧nö̧ juoächönä
jicuhuähuätucuarö pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
jicuhuähuä'ijätucuäcumä,
ucutu isä'cua ku icuähuome
gehennara̧'a̧ pätetö
ku̧nä̧huo̧tö̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩttö̧'iņä̧
abonänö päi'önä isä'cua ku
icuähuome gehennara̧'a̧
pätetö ku̧nä̧hua̧ juoächönä
surojuocuepätucuäcutó. 16 ¡Jati,
ucutu oicuä ttö̧ja̧ ätocätö pa̧'a̧nö̧
pä'ä'ijätöhué!: “Ya̧tȩ Dios ö̧jode
im̧iņä̧ pä'ö ku̧niņö̧mä̧ huä̧iņä̧
mitähuocö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ,
Dios ö̧jodenä ka̧cu̧ oro im̧iņä̧
pä'ö ku̧niņö̧tä̧ imitäu'a̧nö̧ hua̧”
jö̧nä̧ pä'ä'ijätöjä. 17 ¡Jati ucutu
cua̧'cua̧ jui'ätö ätocätöhué!
¿Tiy̧ȩ jä̧ttö̧ jiņä̧ iso päi'önä úcuo
jähuämä? ¿Orocö? ¿Dios ö̧jodecö?
Dios ö̧jodemä oro päcuäi Dios
jähuätä päi'önä 'quȩ'ȩpö̧ ku̧node
ja̧'a̧mä̧. 18 Pa̧'a̧nö̧'iņä̧ pä'ä'ijätöhué:
“Ya̧tȩ ku icu iyähuoca̧ im̧iņä̧ pä'ö
ku̧niņö̧mä̧ huä̧iņä̧ mitähuocö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ, ju̧huo̧ca̧
huäme ttöäre iyähuä päi'önä
cä'epö huä̧nä̧hua̧ im̧iņä̧ pä'ö
ku̧niņö̧tä̧ imitäu'a̧nö̧ hua̧” jö̧nä̧
pä'ä'ijätöjä. 19 ¡Jati ucutu cua̧'cua̧
jui'ätö ätocätöhué! ¿Tiy̧ȩ jä̧ttö̧
jiņä̧ iso päi'önä úcuo jähuämä?
¿Iy̧ä̧hua̧cö̧? ¿Ku icu iyähuoca̧cö̧?
Ku icu iyähuoca̧mä̧ iy̧ä̧hua̧ päcuäi
Dios jähuätä päi'önä 'quȩ'ȩpö̧
ku̧no̧ca̧ ja̧'a̧mä̧. 20 Ku icu iyähuoca̧
im̧iņä̧ pä'ö ku̧nu̧mä̧ ju̧huo̧ca̧
im̧iņä̧tä̧ pä'ö ku̧nu̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ju̧huo̧ca̧ huä̧mȩ huä̧nä̧hua̧
im̧iņä̧'iņä̧ ppächi'önä pä'ö ku̧nu̧tó.

21 Ja̧'hua̧nö̧ Dios ö̧jode im̧iņä̧ pä'ö
ku̧nu̧mä̧ juhuode im̧iņä̧tä̧ pä'ö
u̧ju̧na̧'a̧nä̧ juhuodenä Kö̧ im̧iņä̧'iņä̧
pä'ö ku̧nu̧tó. 22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ
mo̧ro̧jä̧ im̧iņä̧ pä'ö ku̧nu̧mä̧, Dios
ruhuo ideäcä im̧iņä̧'iņä̧ pä'ö
ku̧nu̧. Jahuäcä im̧iņä̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧,
jiņä̧ iso päi'önä juhuäcänä pö̧
im̧iņä̧'iņä̧ pä'ö ku̧nu̧tó. 23 ¡Jati,
Huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧cu̧, fariseos
huotöcu ucutuhué! ¡Yapare ttö̧ja̧
jö̧nä̧tä̧ huotöjätó! Menta ojiyä'inä,
eneldo adiyä'inä, comino ote'inä
Dios im̧iņä̧ diezmo jähuä päi'önä
'quȩ'ȩpö̧ ku̧nu̧ iyä'ijätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ hue'ähui'inö huȩnȩttö̧
jiņä̧ isocu jueipä jähuämä, jueö
jähuä jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, re topö
kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, tta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ unichi'ä'ijätöjätó.
Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ jiņä̧ iso päi'önä
jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ jä̧'ij̧ö̧mä̧ jiy̧ȩ
jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ppächönämä.
24 ¡Ucutu oicuä ttö̧ja̧ ätocätöhué!
Ra̧jö̧ä̧ ji'̧quiçha̧hua̧rö̧mä̧ ppe'ädö
cuicuätucua'anä camello böorömä
ra'ädi'ötä ra'ädi'ätöjätó. 25 ¡Jati,
Huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧cu̧, fariseos
huotöcu ucutuhué! ¡Yapare ttö̧ja̧
jö̧nä̧tä̧ huotöjätó! Ahuähuo̧'ta̧'iņä̧,
sä̧rä̧bä̧'iņä̧ huä̧mȩnä̧tä̧ töcätöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jacuänämä
nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧, jäyä ja̧'a̧nä̧
tta̧mi ̧ 'quiächi'äcuähuocöttö'inä
su̧'pȩnö̧ jö̧nä̧tä̧ huotöjätó.
26 ¡Fariseo işa̧ ä̧to̧ca̧hué!
Ahuähuo̧'ta̧'iņä̧, sä̧rä̧bä̧'iņä̧
äcuomenämä jacuänättö töqui
huämenä'inä töcähua'atä
kä̧cua̧'a̧nö̧. 27 ¡Jati, Huȩyu̧cuä̧
ttö̧ja̧cu̧, fariseos huotöcu
ucutuhué! ¡Yapare ttö̧ja̧
jö̧nä̧tä̧ huotöjätó! Ucutumä
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hua'are rötähuome teönä
tuhuecuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huotöjätó.
Huä̧mȩnä̧mä̧ iso päi'önä a̧'cua̧cu̧nä̧
uhuähua'anä jacuänämä hua'inätö
ttihue'quiyuttu'inä, o'ca juiyönä
idicunä surojöttö'inä suhuädi'önä
pä̧jo̧mȩ. 28 Juhua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
huotöjätó ucutumä. Ttö̧ja̧
tottätucuacu pä'ömä huä̧mȩnä̧mä̧
jueö jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ a̧'cua̧rö̧nä̧
jȩpä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧. Iso päi'önä ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'huä̧'ij̧ä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ jacuänämä
yapare jȩä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧,
hueähui'ocö suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧ su̧'pȩnö̧tä̧
huotöjätó. 29 ¡Jati, Huȩyu̧cuä̧
ttö̧ja̧cu̧, fariseos huotöcu
ucutuhué! ¡Yapare ttö̧ja̧ jö̧nä̧tä̧
huotöjätó! Dios päö jiäcuähuä
ttö̧ja̧ 'corupä'inätörö ttötinometä
aditä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
adihuä ttö̧ja̧ pinätö̧ hua'ö
icuinätörö amöcuädö ärädö
ku̧nä̧huä̧ o'catä a̧'cua̧tä̧'chö̧
ku̧nä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧. 30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa̧'a̧nö̧
pä'ä'ijätöjä: “tä̧do̧tö̧miņä̧ ttö̧jiņö̧
pä̧nä̧ ujutu'inä tö̧jiņö̧ttö̧mä̧
ppä'ächi'ocotö pinaja̧tö̧jä̧
Dios päö jiäcuähuä ttö̧ja̧rö̧
cuocunä cuä'ö tticuomenämä”
jö̧nä̧ pä'ä'ijätöjä. 31 Ja̧'hua̧nö̧
“jahuätötä ttö̧nä̧mö̧'cotö huotöjä
ujutumä” päcuhuä'ijätucuomettö
“ujutu'inä huȩnȩ huotöjä” pä'ö
cua̧mo̧nä̧tä̧ to'ijicu pä'ähuätöjätó.
32 “Tä̧do̧tö̧miņä̧ huȩnȩ jö̧nä̧
huotö ttö̧jiņa̧'a̧ttö̧mä̧, ujutu'inä
jahuätö jiņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ huȩnȩ
jö̧nä̧tä̧ huotöjä” jö̧nä̧tä̧ pä'ätucui.
33 ¡Ä̧ca̧tö̧ jö̧nä̧ huotöhué! ¡Ni'̧a̧

ä̧ca̧tö̧ tti̧tti̧mö̧ jö̧nä̧ huotöjätó!
¿Tta̧'a̧nö̧ cu̧jip̧ä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧
jä̧ttö̧ isä'cua ku icuähuome
gehennara̧'a̧* ro̧ȩcuä̧nä̧ pätetö
ku̧nä̧huo̧mȩttö̧mä̧? 34 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ jitämä ucutu cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧
ttichönä hue'ösä Dios päö
jiäcuähuä ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, huo̧juȩcu̧nä̧
huotörö'inä, huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧rö̧'iņä̧.
Jahuätöttö yotöcunärömä
cuä'ö cuicuäcuotöjä. Daunä'inä
pȩ'o̧pö̧ cu̧nä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
korotörömä, cu̧huo̧jui'̧ä̧tu̧cu̧
odehuiyättömä cuäcuäpötä
cuäcuäcu'huäcuotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ötahuiyä o̧du̧nä̧ttö̧mä̧ ru̧'huä̧rȩ'ö̧
ubara ttucuepäcuotöjä. 35O'ca
toi'önä adihuä ttö̧ja̧ pinätö̧
ttucuoja pij̧ä̧nä̧ erinoya micuämä
ucuturutä huȩnȩ huotö cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧
pätecuächäcua'a̧nö̧, adihuä işa̧
Abel piņö̧ ucuoja jiņoyattö kä̧mä̧dö̧
Berequías iţti̧ Zacarías ucuoja
jiņoya jubö cä'ädö. Ja̧u̧ru̧mä̧
Dios ö̧jodecu, ku icu iyähuoca̧cu̧
'quȩtȩttö̧ cuä'ö cuicuinätucuäcu
piņö̧. 36 Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧
o'ca juiyönätä jiy̧ȩ micuämä
jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧tä̧
micuähuächäcua'ató― pä'inö.

Jerusalén ttö̧ja̧rö̧ Jesús
ajuäcuähuinö huȩnȩ

37 Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Jerusalén
ttö̧ja̧hué, Jerusalén ttö̧ja̧hué.
Dios päö jiäcuähuä ttö̧ja̧rö̧mä̧
cuä'ö icuätöhué, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios
ucuturu hueinä̧u̧ru̧mä̧ inädunä
icuäu icuätöhué. Jati äcärä isaju
kiţti̧mö̧rö̧ ca̧ca̧tä̧rö̧ kujuabiyä

* 23:33 Gehenna pättinomemä Jerusalén ötahuiyä jäyä u̧miçu̧ isä'cua'inä, isotö
'corupä'i'ätörö'inä ku icuähuome jiņa̧'a̧do jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧mä̧.
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dea'a tta̧jä̧rä̧'iņö̧'a̧nö̧ koronö'inä
koronö'inä cuiţti̧mö̧ jö̧nä̧ huotörö
tta̧dä̧ra̧ pä'ö jȩchä̧'cha̧'a̧nä̧
ya̧'o̧cuä̧rö̧tä̧ ya̧'o̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧
ucutumä. 38 Topätucuihuä.
Cuojusodemä toächodetä päi'önä
icuicuodetä päi'iyä̧u̧jä̧tó. 39 Ttömä
pä̧dä̧u̧jä̧tó, poröttö kä̧mä̧dö̧
Ttörömä tocu'huiyäcuotöjä pa̧'a̧nö̧
päcuhuätucuä̧cuȩ pätecuächome
jubö: “Tu̧ru̧hua̧ im̧iņä̧ ichömä
adiunä kö̧”―a pä'inö.

Dios öadihuänä ö̧jode jȩpö̧
tti̧cuä̧cuȩ Jesús jiähuinö huȩnȩ

24 1 Jesúsmä Dios ö̧jodettömä
täcö rä'opächö iḩuo̧mȩnä̧

u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ tö'cö pä'i'inätö
Dios ö̧jode ppächönä huȩjö̧
odehuiyä tti̧jȩpa̧rö̧ pä'ö. 2 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ Jesúsmä päinä̧u̧: ―¿Jiy̧ȩ
o'ca juiyönä topätöjädi?̧ Iso
päi'önä pädä̧u̧jä̧, ido'qui koro
o'quinä huä̧nä̧'chö̧ ttaditinömä
yo'quite'inä ki'̧o̧ca̧'a̧ jä̧cua̧'a̧tó kä'ö
icuähuocö o'quimä― pä'inö.

Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ päcuotötä
pä'i'ö jättepinö huȩnȩ

3 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Olivos möä'canä
ö̧'o̧mȩttö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧,
päcuotötä pä'i'ö jä'epö
ttä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Ji'ähuitö.
Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuäjimä ¿ti̧yȩnö̧
'cuäopäcua'a jä̧ttö̧? Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cuiçhä̧cuȩ mo̧ro̧'iņä̧, jitä piy̧ȩ
pä̧nä̧ beipächä̧cuȩ mo̧ro̧'iņä̧
täcö pätecuächa'a pä'ö
ttu̧huo̧jua̧ pä'ömä ¿däje ij̧ȩcuä̧tä̧
ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧?― pä'inätö.

Röji mo̧ro̧ päi'äcua'a ä'canä
ij̧ȩcuä̧chä̧cuȩ Jesús jiähuinö huȩnȩ

4 Jesúsmä ädätö päinä̧u̧:
―Yapare jittähua'a
cuesetätucua'acu ttu̧huȩcuä̧nä̧
kä̧tu̧cuij̧ó. 5 Ttö chim̧iņä̧mä̧
recuätö ttichäcuotö: “ttötätó
Cristo jö̧nä̧ hua̧mä̧” pättäcuotö.
Ja'huanö pä'ä'chö recuätö
yapare ttesetönä jittähuäcuotö.
6 Curä ttörohuähuomenä
rä̧mip̧a̧'a̧'iņä̧, “curä päi'a'ató”
pä'ö ttucuocuä'cha'a'inä
cuä̧ju̧cuä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
cuä̧ju̧cuä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ cua̧'cua̧
tta̧cuȩcuä̧tu̧cuó̧. Jiy̧ȩmä̧ o'ca
juiyönätä pätecuächäcua'atä
ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ röji mo̧ro̧mä̧
päi'oca'a jä̧cua̧'a̧tó jiņä̧. 7 Ko̧ro̧jä̧
ttö̧ja̧mä̧ ko̧ro̧jä̧ ttö̧ja̧cu̧ ttörohuähua
pä'ö ttamöcuädi'äcuotö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ hueähuä ru̧hua̧
umöhuäyotömä, ka̧ra̧ hueähuä
ru̧hua̧ umöhuäyotöcu ttörohuähua
pä'ö ttamöcuädi'äcuotö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ko̧ro̧mȩttö̧'iņä̧,
ko̧ro̧mȩttö̧'iņä̧ isotö ttucui'ö
märichei'inä, ppäi ttuhuähuä'inä,
rȩjȩ ttö̧ȩpä̧'chö̧'iņä̧ kä̧cua̧'a̧tó.
8 Jiy̧ȩ o'ca juiyönämä jiņä̧ iso
päi'önä barahuäcuȩ ä'canä ubara
pä'ötä rötädipometó. 9 Ja̧'hua̧nö̧
jö̧ pä̧nä̧mä̧ tta̧'cua̧ tta̧'ȩpö̧ ubara
ttu'huepätörö iyö ttu̧ju̧nä̧cuo̧tö̧jä̧.
Cuä'ö'inätticuäcuotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca toi'önätä tti̧rȩjä̧ pö̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧mä̧ a̧'u̧tu̧tä̧ tta̧'u̧tä̧cuo̧tö̧jä̧
ttö chim̧iņä̧ cuesetiyä̧tu̧cuä̧u̧.
10 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ recuätö
ppe'ocuächä'chö mo̧ttä̧cuo̧tö̧.

a 23:39 Salmos 118:26
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Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧cu̧mä̧
yoräteutä ttu̧mä̧u̧chä̧cuä̧huä̧cuo̧tö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧cu̧mä̧
yoräteutä tta̧'u̧tä̧cuä̧huä̧cuo̧tö̧.
11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios päö jiäcuähuä
ttö̧ja̧jä̧ pätta'anä recuätö
yaparehuätömä, rötädipö ttö̧ja̧
recuätörö yapare ttesetönä
jittähuä'chäcuotö. 12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
hueähui'ocö suronä jȩä̧cuä̧huä̧tä̧
rö̧ä̧cha̧'a̧ttö̧mä̧ recuätönä
repe'äcuäu kä̧cuä̧huä̧ jä̧'ij̧ö̧mä̧
juiyuhuächäcua'a. 13 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ röji mo̧ro̧ päi'önä ami
'qui'ächi'ö kö̧tä̧tó ö̧jip̧ä̧cua̧mä̧.
14 Piy̧ȩ huea'anä kä̧cuä̧huä̧ adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧ttö̧tä̧
jiäcuähui'äcua'ató, pij̧ä̧ ruhuäcuiyä
pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ iso päi'önä
ja̧'a̧ pä'ö ttu̧huo̧ju̧nä̧. Ja̧u̧nu̧
o'comenätä jä̧cua̧'a̧ röji mo̧ro̧
päi'äcua'amä― päinä̧u̧.

Su̧ro̧tä̧cuä̧huä̧ jȩpö̧ icuähuä
ötö'cö Jesús jiähuinö huȩnȩ

15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧:
―Su̧ro̧tä̧cuä̧huä̧ jȩpö̧ icuähuämäa
surojöttö 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huo̧mȩ
tocu'huätucuomenä Dios
päö jiäcuähuä işa̧ Daniel
ucuocuinömä (piy̧ȩ huȩyu̧cuä̧
huȩnȩ topömä ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧i)̧
16 tocu'huätucuomenä Judea
rȩjȩnä̧ kä̧tö̧mä̧ möä'quiyura̧'a̧tä̧
töcuipächätucuaja. 17 Isode huäme
kö̧mä̧ ojusode jacuä jähuä ȩmo̧po̧'a̧
pä'ömä im̧ȩyȩhuó̧. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ötahuiyä u̧miçu̧ kö̧'iņä̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧
huä̧mȩ işä̧ta̧ ȩmo̧po̧'a̧ pä'ömä
o'ca'acumä ppa̧huä̧chi'̧ó̧.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ¡Jati, ja̧u̧nu̧

mo̧ro̧ möchotö'inä, tti̧tti̧mö̧rö̧
ajätö'inä jö̧nä̧ ttö̧jä̧cuo̧tö̧hué!
20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Diosrötä
ucuocuätucui töcuipächätucu
pä̧nä̧mä̧ a̧'ȩnä̧'iņä̧, ttö̧ja̧ ttaditocö
mo̧ro̧'iņä̧ päi'ö juiyäcua'anö―
päinä̧u̧.

Bäreu jähuättö ubara ttuhuähuä
jä̧cuȩ Jesús jiähuinö huȩnȩ

21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Ja̧u̧nu̧
pä̧nä̧mä̧ bäreu jähuättö ubara
ttuhuähuä kä̧cua̧'a̧, pij̧ä̧
kä̧mä̧diņo̧mȩttö̧ kä̧mä̧dö̧ jitä
piy̧ȩ mo̧ro̧ jubö ko̧cö̧ jä̧'ij̧ö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yodoji pä̧nä̧'iņä̧ ko̧cö̧
jä̧cuȩ. 22 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ jurunänö
'cuäopiyarö pä'ö be'ädö u̧ju̧no̧ca̧'a̧
jö̧ttö̧mä̧, ya̧tȩ'iņä̧ ki'̧ip̧o̧cö̧ pa̧jiţó.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutä ȩmö̧
u̧ju̧niņä̧u̧ru̧ amöcuädö, jiy̧ȩnö̧
pä̧nä̧mä̧ jurunänö 'cuäopiyarö
pä'ö be'ädö u̧ju̧nä̧cua̧. 23 Ja̧u̧nu̧
pä̧nä̧mä̧ ucuturu ya̧tȩ päöttömä:
“Topihuä. Cristo jö̧nä̧ hua̧mä̧
pȩnȩtä̧ kö̧tó” ja̧'hua̧ta̧nö̧ “yȩnȩ
kö̧tó” päöttö'inä cuesetätucuó.
24 Cristo jö̧nä̧ huotöjä jö̧nä̧'iņä̧,
Dios päö jiäcuähuä ttö̧ja̧jä̧ jö̧nä̧'iņä̧
pättä'cha pä'ömä ttö̧jä̧mä̧dä̧cuo̧tö̧
yaparehuätö ja̧'a̧nä̧. Jahuätömä
bäreu jähuä ij̧ȩcuä̧'iņä̧, koromenä
jö̧ topö ye'önö ttesehuächi'önä
jö̧'iņä̧ jȩttä̧'chä̧cuo̧tö̧ yapare
ttesetiyatö pä'ömä, ȩmö̧
u̧ju̧niņä̧u̧ huotö'inä ttesetö'a̧nö̧
päi'önä. 25 Jiy̧ȩmä̧ 'cuäopäcua'a
ä'canätä ucuturu jidähua'amä
amöcuädätucuijó. 26 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧: “ttö̧ja̧ toächome
kö̧tó” ucuturu pättöttömä,

a 24:15 Daniel 11:31
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topö 'chä̧nö̧mä̧ räcuopätucuó.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “isode jacuä işo̧ca̧nä̧
kö̧tó” pättöttö'inä cuesetätucuó.
27 Kä̧hua̧ räopa'acuttu cu'upä
örohuomenämä Kä̧hua̧
mo̧ä̧cha̧'a̧cu̧ päi'önä ―nerú―
päi'önä kä̧dȩpa̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
päi'äcua'ató Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö
ichö pä̧nä̧mä̧. 28 Tto'co jähuä
pomemä ȩjo̧tö̧'iņä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
pätti'äcuotötó. 29 Ja̧u̧nu̧
pä̧nä̧ ubara ttuhuähuä jä̧ji ̧
'cuäoi'a'anä yotäcu mo̧ro̧ kä̧hua̧mä̧
yo̧i'̧ä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yodo
kä̧hua̧ttö̧'iņä̧ kä̧dȩpiy̧ä̧cua̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ siŗi'̧cö̧'iņä̧ mo̧ro̧jä̧ttö̧mä̧
ttattähuächäcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
mo̧ro̧jä̧ ujuru 'chu̧huä̧rö̧
o̧du̧nä̧ttö̧mä̧ ttö̧'ȩpö̧ ri'äutä
icuäcua'a. 30 Ja̧u̧nu̧mä̧ Ttö̧ja̧ işa̧
pä'i'inö ij̧ȩcuä̧mä̧ ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧
mo̧ro̧jä̧ttö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ij̧ȩcuä̧chiy̧ä̧u̧ o'ca toi'önä pij̧ä̧
jä̧ttä̧yä̧jä̧ttö̧ jitötä isotöcutä
kä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧ ttajuäcuähuäcuotö.
Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inörömä ujurucu'inä
öadihuäcu'inä rö̧ȩnä̧tä̧ säruunä
kä̧dȩpö̧nä̧ mo̧ro̧jä̧ttö̧ ajiya
isoppanä icha'a tottäcuotö.
31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ trompeta pä̧içu̧nä̧
rä̧mip̧a̧'a̧nä̧ chutä hue'ähuotö
isoppa huotörö huȩä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧
hueä̧u̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ jo̧mȩttö̧
döoppa döomettö'inä ja̧'a̧nä̧,
mo̧ro̧jä̧ kara'anä beipomettö'inä
kä̧mä̧dö̧ kara'anä beipome jubö
cä'ädö chutä ȩmö̧ u̧ju̧niņä̧u̧ru̧mä̧
ttö̧ca̧ca̧tä̧cuo̧tö̧― päinä̧u̧.

Higuera daunä Jesús
huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

32 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Huȩnȩtö̧
pähuämä higuera dauttu

huo̧juip̧ä̧tu̧cui.̧ Ojiyä räreipomenä
adiyä päi'omettö topö huo̧juä̧tö̧jä̧
täcö du'huo tö'cöhuächi'a'a
pä'ömä. 33 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧
ucutu'inä jiy̧ȩ o'ca juiyönä
'cuäopa'a tocu'huätucuomenä
täcö äpate ä'catä tö'cöpächi'ö
pä'ömä cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ja̧.
34 Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧.
Jiy̧ȩ jä̧ji ̧ o'ca juiyönätä jiņä̧
'cuäopö juiyäimä jitä piy̧ȩ
pä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ be'ipächocotö
ttäcuotötó. 35Mo̧ro̧jä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧
beipächa'anä ttö chiḩuȩnȩmä̧
yorö'isotä beipächiyä̧cuȩtó―
päinä̧u̧.

Jesúsmä chutä içhä̧cuȩ
mo̧ro̧ ötö'cö jiähuinö huȩnȩ

36 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ jä̧cua̧'a̧ pä'ö'inä,
Kä̧hua̧ ju̧huȩnȩ kö̧rö̧ jä̧cua̧'a̧
pä'ö'inä ya̧tȩ'iņä̧ huo̧juo̧cö̧.
Mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ hue'ähuotö isoppa
huotö'inä jerupätö. Chä'otä,
chu̧'ä̧cua̧tä̧ huo̧jua̧mä̧. 37 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Noé ö̧jiņö̧ mo̧ro̧ jeruhuinö
ta̧'a̧nö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧tó Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö
içhä̧cuȩ mo̧ro̧mä̧. 38 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧
ajiyattö suhuädi'äcua'a ä'canämä
cuä̧nö̧tä̧, a̧huä̧rö̧tä̧, ttirecuarö
ȩmä̧'chö̧tä̧, ttirecuarö ttȩmiy̧a̧tö̧
pä'ö hue'ä̧rä̧'chö̧tä̧ kiņä̧tö̧ Noé
huoi'canä doächinö mo̧ro̧ jubö.
39 Jahuätömä ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧
pinätö̧ ajiyatä suhuädi'ö o'ca
toi'önärö̧tä̧ ȩmip̧o̧mȩ jubö. Juhua'a
jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ içhä̧cua̧tó Ttö̧ja̧
işa̧ pä'i'inö'iņä̧. 40 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧
ötahuiyä u̧mi ̧ ta̧ju̧nä̧ ttö̧jo̧mȩttö̧
ya̧tȩmä̧ ȩmiçua̧ päi'a'anä
ka̧ra̧mä̧ ku̧niçua̧ pä̧i'̧ä̧cua̧tó.
41 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ nä̧tö̧ ta̧ju̧mä̧ jiņä̧
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yo̧mȩtȩ pä̧nö̧ isappȩ päi'önä
kärähuäbinä kärö ttaditomettö
yajutemä ȩmiçua̧ju̧ päji'a'anä
karajumä ku̧niçua̧ju̧ päji'äcuajutó.
42 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧
kä̧tu̧cui ̧ Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧mä̧
ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ içhä̧cua̧ pä'ömä
cuieruhuätucua'attö. 43 Pa̧'a̧nö̧'iņä̧
huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cui.̧ Ya̧tȩ isode
u̧ru̧hua̧mä̧ nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧ içhä̧cuȩ pä̧nä̧ u̧huo̧ju̧ttu̧mä̧
topä̧rö̧tä̧ topä̧ra̧ji.̧ 'Ta'tapö sa'ö
icu doächa'anä ja̧'a̧tä̧ topocö paji.
44 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucututä'inä
jo̧mȩnö̧tä̧ kä̧tu̧cui,̧ Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö
içhä̧cuȩmä̧ cua̧mö̧cuä̧rä̧tu̧cuo̧cö̧
pä̧nä̧ jä̧cua̧'a̧ttö̧. 45 U̧mö̧huä̧ya̧mä̧,
U̧ru̧hua̧ päö ta̧'a̧nö̧'iņä̧ jȩpö̧,
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä'inä
ku̧nä̧rö̧rö̧mä̧ ojusode tta̧huä̧riy̧a̧rö̧
pä'ö hue'ö u̧ju̧nu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧,
isodenä ka̧cuä̧tö̧rö̧ ucuäje'iyarö
pä'öttu̧cuȩttucua pä'ö pätecuächö
o̧du̧nä̧, ¿tide jä̧cua̧'a̧ttö̧ ja̧'hua̧nö̧
hua̧mä̧? 46 U̧ru̧hua̧ ichö pä̧nä̧mä̧,
ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ ö̧ja̧'a̧ ichö toäcumä
adiunä ö̧jä̧cua̧tó. 47 Iso päi'önä
pädä̧u̧jä̧, ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ kö̧rö̧mä̧
öäre tta̧huä̧riy̧a̧rö̧ pä'ömä o'ca
juiyönätä hue'ö u̧ju̧nä̧cua̧.
48 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ u̧mö̧huä̧ya̧
adiunä huocömä: “Chu̧ru̧hua̧mä̧
recuo to'epötó” pä'ö a̧'cua̧nä̧
amöcuädöpäöttömä, 49 ja̧'hua̧ta̧nö̧
jitöcu aditä'ij̧ä̧u̧ru̧ cuäcuäpö'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ tä̧'ä̧mä̧'chä̧tö̧cu̧tä̧
cuä̧nö̧'iņä̧, a̧huä̧rö̧'iņä̧ ö̧jö̧ttö̧mä̧,
50 U̧ru̧hua̧mä̧, u̧mö̧huä̧ya̧
tta̧huä̧ro̧cö̧ mo̧ro̧tä̧ içhä̧cua̧tó,
amöcuä̧ro̧cö̧ pä̧nä̧tä̧. 51 Ja̧'hua̧nö̧

ichomenämä pä̧içu̧nä̧tä̧ ro̧'ȩpö̧
içuä̧cua̧tó. Ja̧u̧mä̧ yapare jö̧nä̧
huotö ttö'ätecuächinometä
hueipä̧cua̧. Ju̧huȩnȩmä̧ a̧'u̧
ttu'u ajuäu, ttacutä ä̧chi ̧ jö̧nä̧
jȩä̧cuä̧huo̧mȩtä̧― päinä̧u̧.

Nä̧tö̧ to̧mö̧rȩnö̧ huotö
ttirecuo to'ätönä Jesús
huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

25 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧:
―Mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huea'anä

kä̧cuä̧huä̧mä̧ nä̧tö̧ ttirecuo
to'ätö* to̧mö̧rȩnö̧ huotö jiņö̧'a̧nö̧
jä̧cua̧'a̧tó. Jahuätömä ttöäre
lámpara o̧yu̧ ȩmip̧ö̧, irecuarö
ȩmä̧cua̧ icha'a topö 'chä̧nö̧
rättopinö'a̧nö̧. 2 Jahuätöttö
jim̧ö̧tȩnö̧ jo̧mȩnä̧ huotömä
huo̧juȩcu̧nä̧ huinätö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ korotö jim̧ö̧tȩnö̧ huotömä
huo̧juȩcu̧nä̧ huocotö pinätö̧.
3Huo̧juȩcu̧nä̧ huocotömä ttöäre
lámpara o̧yu̧mä̧ ttȩpa̧'a̧nä̧, a̧dȩ
isoya jui'ötä rä'opinätö. 4 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ huo̧juȩcu̧nä̧ huotömä
ttöäre lámpara'inä ttȩpa̧'a̧nä̧
a̧dȩ isoya'inä 'carähuä obanä
ȩpiņä̧tö̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ irecuarö
ȩmä̧cua̧mä̧ recuo toepiyä̧u̧ pödittö
yäcapö ttö̧'ä̧cua̧'a̧ o'ca toi'önätä
ä'ecuächinätö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ yodo
kä'co päi'a'a huotti'a'a rä̧mip̧iņa̧'a̧:
“¡Irecuarö ȩmä̧cua̧mä̧ täcö ichötó!
¡Tocu'huätucuarö rä'opätucui!”
jö̧nä̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ rä̧mip̧iy̧ä̧u̧ nä̧tö̧
ttirecuo to'ätömä o'ca toi'önätä
porächi'ö ttöäre lámpara jo̧mȩnö̧
jȩpö̧ ku̧niņä̧tö̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
nä̧tö̧ huo̧juȩcu̧nä̧ huocotömä

* 25:1Griegotti̧huȩnȩ isä'tänä pitörömä―u̧mä̧tö̧ jähuättö 'cu̧'huä̧po̧tö̧―,―vírgenes―
pä'ö huȩyu̧cua̧'a̧tó.
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nä̧tö̧ huo̧juȩcu̧nä̧ huotörö
pä'inätö: “A̧dȩjamä cuiäroyattötä
iyopo'ätucuitö. Ujutu töäre
lámparamä na̧huip̧ä̧cha̧'a̧tó” jö̧nä̧.
9 Ja̧'hua̧nö̧ pättä̧u̧ huo̧juȩcu̧nä̧
huotömä ädätö pättinä̧u̧: “Isocö.
Ujutu'inä ucutu'inä jui'ätötä
tö̧jip̧ö̧ juiyäcua'anö cuiäroyamä
micuänä ttiyomettö ucututä
mitö ȩmä̧jä̧tu̧cui”̧ pättinä̧u̧.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätömä
ttimita pä'ö tti̧'cha̧'a̧nä̧ irecuarö
ȩmä̧cua̧mä̧ täcö rȩbȩhuiņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jo̧mȩnö̧ kä̧jä̧tö̧tä̧
irecuarö ȩmä̧cuode jacuämä
chutäcu do'ächinätö. Dottächäji
o'ca'a äpatemä mö̧ȩcuä̧chiņa̧'a̧.
11 Ja̧u̧nu̧ o'comenämä jitö
päjätö'inä rȩbȩu̧ pä'inätö:
“¡Chu̧ru̧hua̧! ¡Chu̧ru̧hua̧! ¡Äpate
ba'epitö!” jö̧nä̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧
pättäcu Ja̧u̧mä̧ ädätö päinä̧u̧:
“Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧. Ucutumä
chieruhuä̧u̧tä̧ huotöjätó” jö̧nä̧.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧
kä̧tu̧cui,̧ Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä ja̧u̧nu̧
mo̧ro̧'iņä̧, ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧'iņä̧ içhä̧cua̧
pä'ömä cuieruhuätucua'attö―
päinä̧u̧.

Talentos huȩnȩnä̧ Jesús
huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧:
―Mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ huea'anä
kä̧cuä̧huä̧mä̧ ya̧tȩ oto iḩuä̧cua̧'a̧
ä'canä umöhuäyotörö huopo'ö
öäre hueipinö jiņö̧'a̧nö̧ jä̧cua̧'a̧tó.
15 Ka̧ra̧rö̧mä̧ jim̧ö̧tȩ jähuä talentos*
jo̧mȩnä̧ hue'ipinö. Ka̧ra̧rö̧mä̧

ta'are talentos jo̧mȩnä̧ hue'ipinö.
Ka̧ra̧rö̧mä̧ ya'ute talento jo̧mȩtä̧
hue'ipinö. Ya̧cu̧ pö̧nä̧ jȩttö̧'a̧nö̧
jo̧mȩ jubötä. Hue'ipö cä'ädö otó
iḩui'̧iņö̧. 16 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jim̧ö̧tȩ
jähuä talentos jo̧mȩnä̧ ȩmiņö̧mä̧,
ȩmiņö̧ jiņö̧ pärätänätä aditö
'chiņö̧. Aditinö'ca̧ koro jim̧ö̧tȩ
jähuä jo̧mȩnä̧, ȩmö̧nä̧ päi'önä
aditinö. 17 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧
ta'are talentos jo̧mȩnä̧ ȩmiņö̧mä̧
koro ta'are jo̧mȩnä̧, ȩmö̧nä̧
päi'önä aditinö. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ya'ute talento jo̧mȩtä̧ ȩmiņö̧mä̧
'chä̧ji'̧ca̧ rȩjȩ sa'ö dajö rötinö
u̧ru̧hua̧ öäre pärätämä. 19 Recuo
jiņö̧ o'ca'a ja̧'hua̧nö̧ hueipinä̧u̧
ttu̧ru̧hua̧mä̧ ichö, jahuätö ttaditinö
jiņö̧ yoräteunä micuähuächönä
jȩpiņö̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jim̧ö̧tȩ
jähuä talentos jo̧mȩnä̧ ȩmiņö̧
pinömä rȩbȩhuip̧ö̧ koro jim̧ö̧tȩ
jähuä talentos jo̧mȩnä̧ i'cächö
iyinö: “Chu̧ru̧hua̧, jim̧ö̧tȩ jähuä
talentos jo̧mȩnä̧ huecuipinäcusä.
Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ ja̧ja̧ piy̧ȩtó, ja̧u̧
jiņö̧ttö̧'iņä̧ abonänö jö̧nä̧ koro'inä
jim̧ö̧tȩ jähuä talentos jo̧mȩnä̧ aditö
ȩmiņö̧sä̧tó” pä'inö. 21 Ja̧'hua̧nö̧
päcu u̧ru̧hua̧mä̧ päinä̧cu̧: “Adihuä
chu̧mö̧huä̧ya̧, päcuhuinö ta̧'a̧nö̧
adiunä jȩpiņö̧jä̧. Ppo̧ö̧ jähuättö'inä
jueönä jȩcu̧'huiņa̧'a̧ttö̧, jitämä
bäreu jähuänä'inä hue'ö
chu̧ju̧nä̧cua̧jä̧tó. Cu̧ru̧hua̧ eseu
ö̧jo̧mȩ eseu cu̧ja̧ do'ächi” päinä̧cu̧.
22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ todäre talentos
jo̧mȩnä̧ ȩmiņö̧ pinö'inä rȩbȩhuip̧ö̧
pä'inö: “Chu̧ru̧hua̧, todäre talentos

* 25:15 Talento pähuä jiņö̧mä̧ ttöäre pesos jiņa̧'a̧do. Ya'utetä talentomä 40 kilos
ä̧tȩcuo̧mȩ jiņa̧'a̧do Romanos ttö̧ja̧ ttöäre pesonämä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya'ute talento pärätänä
jö̧ttö̧mä̧ 40 kilos ä̧tȩcuo̧mȩ jiņa̧'a̧do pärätä o̧bim̧ä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ya'utetä talento
jo̧mȩnä̧ ya̧tȩ ȩma̧ pä'ömä 20nö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ aditö'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do.
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jo̧mȩnä̧ huecuipinäcusä. Ja̧'hua̧nö̧
jiņa̧'a̧nä̧ ja̧ja̧ piy̧ȩtó, ja̧u̧ jiņö̧ttö̧'iņä̧
abonänö jö̧nä̧ koro'inä todäre
talentos jo̧mȩnä̧ aditö ȩmiņö̧sä̧tó”
pä'inö. 23 Ja̧'hua̧nö̧ päcu u̧ru̧hua̧mä̧
päinä̧cu̧: “Adihuä chu̧mö̧huä̧ya̧,
päcuhuinö ta̧'a̧nö̧ adiunä jȩpiņö̧jä̧.
Ppo̧ö̧ jähuättö'inä jueönä
jȩcu̧'huiņa̧'a̧ttö̧, jitämä bäreu
jähuänä'inä hue'ö chu̧ju̧nä̧cua̧jä̧tó.
Cu̧ru̧hua̧ eseu ö̧jo̧mȩ eseu
cu̧ja̧ do'ächi” päinä̧cu̧. 24 Ja̧u̧nu̧
o'comenä ya'ute talento ȩmiņö̧
pinö'inä rȩbȩhuip̧ö̧ pä'inö:
“Chu̧ru̧hua̧, ja̧'a̧tä̧mä̧ topi'ocö
cu̧ja̧'a̧mä̧ chu̧huo̧juiņä̧cu̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu̧ju̧no̧cö̧ jiņö̧
'tocuhua'a'inä, ku̧nä̧huä̧ ote
pperetö icu cu̧ju̧no̧co̧mȩ jiņo̧mȩttö̧
cu̧ca̧ca̧ta̧'a̧'iņä̧ chu̧huo̧juiņä̧cu̧jä̧.
25 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ 'chä̧ji'̧ca̧ ye'ecu
cuiäre talentomä rȩjȩ sa'ö dajö
rötinösätó. Ja̧ja̧ piy̧ȩtó cuiäre
jiņö̧mä̧” pä'inö. 26 Ja̧'hua̧nö̧
päcu u̧ru̧hua̧mä̧ ädätö päinä̧cu̧:
“¡Adihuä chu̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧
huocömäö̧tä̧hua̧jä̧! Chu̧ju̧no̧cö̧ jiņö̧
'toda'a'inä, ku̧nä̧huä̧ ote pperetö
icu chu̧ju̧no̧co̧mȩ jiņo̧mȩttö̧
chö̧ca̧ca̧ta̧'a̧'iņä̧ cu̧huo̧juiņä̧cu̧sä̧.
27 Ja̧'hua̧nö̧ cu̧huo̧ju̧ttu̧mä̧
chöäre pärätämä hua'adö
rötähuodenä tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧rö̧tä̧ huecuipö'a̧nö̧ jiņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huiņö̧ttö̧mä̧
ppa̧'ä̧chö̧mä̧ chöäre pärätä'inä
chȩma̧'a̧nä̧, hua'adö rötähuä
micuä'inä ppächönä ȩma̧jişä̧.
28 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ttö̧ ya'ute
talentomä 'cho'ipätucuirö.
To̧mö̧rȩ jähuä talentos
ku̧nä̧rö̧rö̧tä̧ iyiyätucuirö” päinä̧cu̧.
29O'ca toi'önä ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧

juhua'a yabocutä ttu̧ju̧nä̧rö̧nä̧
iyähui'äcuotö, abora̧'a̧tä̧
päi'önä ttu̧ju̧nä̧rö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä jui'ätömä
ttu̧ju̧nä̧rö̧'iņä̧ 'cho'icuotötä
pätti'äcuotö. 30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö:
“Chu̧mö̧huä̧ya̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
micuähuächönä aditocö pinörö̧mä̧
u̧miçu̧ yo̧a̧'a̧ päte'ö do'opö
icuätucuirö” pä'inö. Ju̧huȩnȩmä̧
a̧'u̧ ttu'u ajuäu, ttacutä ä̧chi ̧ jö̧nä̧
jȩä̧cuä̧huo̧mȩtä̧― päinä̧u̧.

Tti̧rȩjiy̧ä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧
Jesús Hueähuä Ru̧hua̧ jö̧nä̧
kä̧nö̧ pä'ö u̧ju̧nä̧cuȩ huȩnȩ

31 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Ttö̧ja̧
işa̧ pä'i'inömä säruunä öadihuänä
ichomenä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä
chutä adihuänä hue'ähuotö
isoppa huotöcu ichomenämä,
ruhuo deäcänä öadihuänä
säruunä ö̧'ä̧cua̧tó. 32 Ja̧u̧nu̧mä̧
o'ca toi'önä ttö̧ja̧ tti̧rȩjiy̧ä̧ pö̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧mä̧ chutä ä'ca jo̧mȩ jiņä̧
yo̧mȩtȩ pätti'önä ca̧ca̧to̧po̧'ö̧
u̧ju̧nä̧cuo̧tö̧. Jahuätörömä
o̧huȩja̧tö̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
o̧huȩja̧tö̧ttö̧ chiḩuo̧tö̧rö̧ 'quȩ'ȩpö̧
u̧ju̧na̧ji'̧a̧nö̧, ya̧cu̧nä̧ pö̧nä̧rö̧
'quȩ'ȩpö̧ u̧ju̧nä̧cua̧. 33 O̧huȩja̧tö̧
jö̧nä̧ huotörömä u̧huo̧jua̧'a̧cu̧
ja̧'a̧nä̧ u̧ju̧nä̧cua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
chiḩuo̧tö̧ jö̧nä̧ huotörömä
ö'ohue ja̧'a̧cu̧ ja̧'a̧nä̧ u̧ju̧nä̧cua̧.
34 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ Hueähuä
Ru̧hua̧mä̧ u̧huo̧jua̧'a̧cu̧ päte'ö
ka̧cuä̧tö̧rö̧ pä̧ä̧cua̧: “Ichätucui
Chä'o adiunä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ pä̧ä̧u̧mä̧.
Pij̧ä̧ kä̧mä̧diņo̧mȩttö̧ kä̧mä̧dö̧
huea'anä kä̧cuä̧huä̧ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧
ku̧nä̧huä̧ jiņö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Cuä'o öärettö cuȩmä̧tu̧cuä̧cuȩ
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jiņö̧mä̧ jitämä täcö ȩmä̧tu̧cui.̧
35 Chucua ppäi rö̧jo̧mȩnä̧
chu̧cuȩ iyinätöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
chahua a̧di ̧ rö̧jo̧mȩnä̧ chaunä
iyinätöjä. Kara'attö içhä̧cuä̧hua̧
jö̧nä̧ chö̧jo̧mȩnä̧ chä'ome
iyinätöjä. 36 Chö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧
jui'ö chö̧jo̧mȩnä̧ chö̧'ca̧tä̧u̧nä̧
iyinätöjä. Na̧dä̧cho̧mȩnä̧ topö ichö
tta̧'ä̧riņä̧tö̧jä̧. Cärenä chö̧'o̧mȩnä̧
Ttörömä topö ichinätöjä” jö̧nä̧
pä̧ä̧cua̧tó. 37 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ huȩnȩ
jui'ätö jö̧nä̧ huotömä ädätö
pättä̧cua̧: “Chu̧ru̧hua̧, ¿ti̧yȩnö̧
jiņa̧'a̧ttö̧ ppäinä cu̧ja̧'a̧ topö
cu̧cuȩ tiyina'amä? ¿Tiy̧ȩnö̧
jiņa̧'a̧ttö̧ a̧di ̧ ttu'u cu̧ja̧'a̧ topö
cuaunä tiyina'amä? 38 ¿Tiy̧ȩnö̧
jiņa̧'a̧ttö̧ kara'attö içhä̧cuä̧hua̧ jö̧nä̧
cu̧jo̧mȩnä̧ cuä'ome tiyina'amä?
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿cu̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jui'ö
cu̧jo̧mȩnä̧ cu̧'ca̧tä̧u̧nä̧ tiyina'amä?
39 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿na̧cu̧huä̧cho̧mȩnä̧
topö ichö tta̧tä̧riņa̧'a̧mä̧?
Ja̧'hua̧ta̧nö̧, ¿cärenä cu̧'o̧mȩnä̧
ucuru topö tichina'amä?” jö̧nä̧
pättä̧cua̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
Hueähuä Ru̧hua̧mä̧ ädätö
pääcuotö: “Iso päi'önätä pä̧dä̧u̧jä̧
chö̧jä̧hua̧tö̧ jö̧nä̧ huotöttö'inä
pabotä huotöttö ya̧tȩrö̧tä̧'iņä̧
jȩcu̧'huiņä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧ Ttörötä'inä
jȩpiņä̧tö̧jä̧tó” pääcuotö. 41 Ja̧u̧nu̧
o'comenä ö'ohue ja̧'a̧cu̧ päte'ö
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ pä̧ä̧cua̧: “Ttöttömä
'quȩ'ip̧ä̧chä̧tu̧cui ̧ surojönätä
pä'ö ku̧nä̧huo̧tö̧mä̧. Ocurä
beipocarära̧'a̧tä̧, ähuettärö'inä,
chutä hue'ähuotö isoppa
huotörö'inä ja'ate'ö jo̧mȩnö̧ jȩpö̧
ku̧nä̧huarära̧'a̧tä̧ tätucui. 42 Chucua
ppäi rö̧jo̧mȩnä̧ chu̧cuȩ iyocotö
pinätö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chahua

a̧di ̧ rö̧jo̧mȩnä̧ chaunä iyocotö
pinätö̧jä̧. 43 Kara'attö içhä̧cuä̧hua̧
jö̧nä̧ chö̧jo̧mȩnä̧ chä'ome iyocotö
pinätö̧jä̧. Chö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jui'ö
chö̧jo̧mȩnä̧ chö̧'ca̧tä̧u̧nä̧ iyocotö
pinätö̧jä̧. Na̧dä̧cho̧mȩnä̧ topö
ichö tta̧'ä̧ro̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧. Cärenä
chö̧'o̧mȩnä̧ Ttörömä topö ichocotö
pinätö̧jä̧” jö̧nä̧ pääcuotötó.
44 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jahuätö'inä ädätö
pättä̧cua̧: “Chu̧ru̧hua̧, ¿ti̧yȩnö̧
jiņa̧'a̧ttö̧ ppäinä cu̧ja̧'a̧'iņä̧, a̧di ̧ttu'u
cu̧ja̧'a̧'iņä̧, kara'attö içhä̧cuä̧hua̧
jö̧nä̧ cu̧ja̧'a̧'iņä̧, cu̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jui'ö
cu̧ja̧'a̧'iņä̧, na̧cu̧huä̧cha̧'a̧'iņä̧,
cärenä cu̧'a̧'a̧'iņä̧ topö ichö
ucuru ppätädoca'a jiņa̧'a̧mä̧?”
jö̧nä̧ pättä̧cua̧. 45 Ja̧'hua̧nö̧
pättäcu ädätö pääcuotö:
“Iso päi'önätä pä̧dä̧u̧jä̧
pitöttö'inä pabotä huotöttö
ya̧tȩrö̧tä̧'iņä̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧
jiņö̧ttö̧mä̧, Ttörötä'inä jȩpo̧co̧tö̧
pinätö̧jä̧tó” pääcuotö. 46 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧ä̧u̧mä̧ cädi'äcuähuä juiyönä
täbotönö jue'epö icuähuometä
tti̧'chä̧cuo̧tö̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧ huotömä
cädi'äcuähuä juiyönä a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huo̧mȩtä̧ tti̧'chä̧cuo̧tö̧―
päinä̧u̧.

Jesúsru 'chu'huädö cuä'ö
tti̧cuä̧cuȩ huȩnȩ judíos
huotöttö úcuo ttö̧ja̧

ttucuocuäcuähuinö huȩnȩ

26 1 Jesúsmä jiy̧ȩ huȩnȩ o'ca
juiyönätä ucuocuä'chö

cä'ädäji'ca̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧
pä'inö: 2―Todäre mo̧ro̧tä̧ jö̧
o'ca'a ttu̧huä̧mȩnä̧ 'cuäopinö
pä'cäri jȩttä̧cua̧'a̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inörömä daunä
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pȩ'o̧pö̧ ttö̧niy̧a̧tö̧ pä'ö iyö içuä̧hua̧
päi'äcua'amä ¿huo̧juä̧tö̧jä̧di?̧―
pä'inö. 3 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧tä̧ sacerdotes
huotöttö jue'ipotö'inä, huȩyu̧cuä̧
ttö̧ja̧'iņä̧, judíos huotöttö tä̧mö̧
jö̧nä̧ huotö'inä, sacerdotes
huotöttö ya̧tȩ juȩ'ip̧a̧ Caifás
pättäcu aditode ruhuo isode
äpate ä'ca isaränä jiņä̧ yo̧mȩtȩ
pä'i'inätö. 4 Yapare jähuänä
huo̧juȩcu̧nä̧tä̧ jȩpö̧ Jesúsru
'chu'huädö cuä'ö tti̧cuä̧cuȩ
huȩnȩ ucuocuäcuähuinätö.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, ―pä'cäri
pä̧nä̧mä̧cö̧tó, ötahuiyä ttö̧ja̧ttö̧
huȩnȩ juotecua'acu pä'ö―
pä'ä'chinätö.

Jesús hua'are rötähuoränä
ö̧'ä̧cua̧rö̧ Betania ttö̧ja̧ isaju

María dajepinö huȩnȩ
(Marcos 14:3‐9; Juan 12:1‐8)

6 Jesúsmä Betania ötahuiyättö
Simón lepra märichei
ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ pättä'ijäcu
ojusodenä ö̧jo̧mȩnä̧, 7 yajute
isaju ju̧huȩnȩ ö̧jo̧mȩ, jiy̧u̧tȩ
alabastro ido'quittö a̧diçuä̧yu̧
a̧dö̧nä̧ amehuoya, rö̧ȩnä̧
micuäu juäi a̧cuä̧yu̧ i'cächö
ichi'inäju. Mesa isodänä ö̧'o̧mȩttö̧
únä da'epinäju. 8 Ja̧'hua̧nö̧
dajepa'a topö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧
ra̧huä̧rip̧ö̧nö̧ pä'inätö: ―¿Dä̧bö̧
pä'ö ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ toepo'ächönä
jȩpö̧ kicuoya jä̧ttö̧? 9 Juhuoya
isoyamä ¿usurä isotörötä
ppättäda pä'ö, pärätä rö̧ȩnä̧
micuähuächönätä iyö tticu'anö
joyamä?― pä'inätö. 10 Jesúsmä
ja̧'hua̧nö̧ pätta'a ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧
päinä̧u̧: ―¿Dä̧bö̧ pä'ö ka̧'cua̧
tta̧jȩcuip̧ö̧nä̧ päcuhuätucuäcua

jä̧ttö̧ paju isajurumä? Ttörö
jȩjä̧jim̧ä̧ adihuä juäitä jö̧nä̧
jȩpä̧jä̧ju̧tó. 11Usurä isotömä
'cuäopönätä ucututäcu ttö̧jä̧cuo̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Ttömä 'cuäopönä
chö̧jö̧ juiy̧ä̧cua̧sä̧ ucutucumä.
12 Poya amehuoya chidepänä
dajepomenämä, hua'are
rötähuoränä chö̧'ä̧cua̧mä̧ jo̧mȩnö̧
chö̧jiy̧a̧ju̧ pä'ötä jȩpä̧jä̧ju̧. 13 Iso
päi'önätä pädä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jä̧cuȩ
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ o'ca juiyönä
pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ jittäu o̧du̧nä̧ttö̧mä̧,
ja̧'hua̧nö̧ jȩjä̧ji ̧huȩnȩ'iņä̧ ppächönä
jiäcuähui'äcua'ató, kö̧jiņö̧
huȩnȩ'iņä̧ úcuounä päi'önä―
päinä̧u̧.

Judas Iscariote Jesúsru
iyö icua pä'ö sacerdotes
huotöcu ucuocuinö huȩnȩ

(Marcos 14:10‐11; Lucas 22:3‐6)
14 Ja̧u̧nu̧ o'comenä

u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧
huotöttö ya̧tȩ, Judas Iscariote
pä'ö miçua̧mä̧ sacerdotes huotö
jue'ipotö ttö̧jo̧mȩ 'chä̧hui'̧iņö̧.
15 'Chä̧hui'̧ä̧ji'̧ca̧ päinä̧u̧: ―Ttörömä
¿däje cuiyätucuäcua'a jä̧ttö̧ Ja̧u̧ru̧
iyö chu̧ju̧nä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ömä?―
jö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ treintanö
o̧bi ̧ jo̧mȩnä̧ pa̧ja̧tö̧ ttu̧ju̧niņiy̧ä̧cu̧.
16 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ttö̧tä̧ kä̧mä̧dö̧ iyö
icuarö pä'ö a̧mö̧cuä̧rä̧'chiņö̧.
Ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri
jä̧cuȩ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ttu̧ju̧niy̧a̧rö̧

pä'ö Jesús hueinö huȩnȩ
(Marcos 14:12‐16; Lucas 22:7‐13)
17 Pá̧ ppö̧ä̧mö̧ juiyönä cuäcuähuä

pä'cäri jȩtta̧ pä'ö ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧
päi'omenä, u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧
Jesús ö̧jo̧mȩ 'chä̧hui'̧ö̧ pättinäcu:
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―Ttuhuämenä 'cuäopinö
pä'cäri cucua pä'ömä ¿tȩnȩ
jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ tu̧ju̧niy̧a̧cu̧ pä'ö
pä̧huä̧ rö̧ja̧'a̧ttö̧?― pättinäcu.
18 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu: ―Ötahuiyänä
do'ächö ya̧tȩ ö̧jo̧mȩ 'chä̧hui'̧ö̧
pa̧'a̧nö̧ päcuhuätucuaröja:
“Tu̧ru̧hua̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ pä'äjitó:
Ttörö pätetö ku̧nä̧huo̧mȩmä̧ täcö
tö'cöhuächia'ató. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cärimä,
ucu cuojusodettötä jȩchä̧cua̧sä̧tó
chu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧cu̧mä̧” pä'äji
jö̧nä̧ päcuhuätucuaröja― päinä̧u̧.
19 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧
Jesús hueäji ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧
ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri
cuäcuähuä jä̧cuȩmä̧ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧
ku̧niņä̧tö̧.

Jesús churutä iyö
içuä̧cua̧rö̧ jiähuinö huȩnȩ
(Marcos 14:17‐21; Lucas
22:14‐30; Juan 13:1‐12)

20 Täcö nip̧ä̧chi'̧a̧'a̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧
ta̧ju̧nu̧ huotö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧cu̧
mesa isodänä pä̧mä̧diņö̧.
21 Ja̧'hua̧nö̧ cuä̧nö̧ ttö̧'o̧mȩttö̧
pä'inö: ―Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧.
Ucututtu ya̧tȩmä̧ iyö icuäcua̧sä̧tó―
jö̧nä̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ rö̧ȩnä̧tä̧
tta̧'cua̧ tta̧ päi'ä̧u̧ ya̧cu̧nä̧ pö̧nä̧
rödätipö jä'epö ttä̧ju̧cuiņä̧cu̧:
―¿Ttö jä̧cua̧'a̧ tä̧ji ̧ Chu̧ru̧hua̧?―
pättinäcu. 23 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
ädätö päinä̧u̧: ―Ttöcu jiņä̧
yo̧mȩtȩnä̧ işo̧'ta̧ttö̧ u̧mö̧nä̧
pötädötä, ja̧u̧tä̧ jä̧cua̧'a̧tó Ttörö iyö
içuä̧cua̧mä̧. 24 Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä
Ja̧u̧ru̧ huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hui'̧iņö̧'a̧nö̧tä̧

iso päi'önätä iḩui'̧ä̧cua̧tó. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ¡Jati, chuhué! ¡Ttö̧ja̧ işa̧
pä'i'inörö iyö icunä iyähuäjihué!
Ja̧u̧mä̧ uhuäpächoca'a jiņö̧ttö̧mä̧
adihuajacutó―päinä̧u̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Judas iyö icumä ädätö pä'inö:
―Huo̧juȩcuä̧ işa̧. ¿Ttötä ja̧'a̧ tä̧ji?̧―
pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä:
―Ucutä ja̧'a̧tó ja̧'hua̧nö̧ pä'äumä―
päinä̧cu̧.

Recuätö surojö ttu̧ju̧nä̧rö̧
todehuomettö ttejächi'önä
eräcuoya chucuojamä pä'ö

Jesús jiähuinö huȩnȩ
(Marcos 14:22‐25; Lucas
22:17‐20; Juan 13:12‐30; 1

Corintios 11:23‐34)
26 Ja̧'hua̧nö̧ cuä̧nö̧ ttö̧'o̧mȩttö̧

Jesús pá̧ppä̧ ȩmo̧po̧'ö̧―adihua'a―
pä'ö ucuocuäji'ca̧, 'tȩ'chä̧rö̧
iyä'chinö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧,
pa̧'a̧nö̧ pä'önö: ―Ȩmo̧po̧'ö̧
cuätucui. Piy̧ȩmä̧ Ttötä chidepä
ja̧'a̧tó― jö̧nä̧. 27 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
a̧huä̧huo̧'ta̧'iņä̧ ȩmo̧po̧'ö̧:
―Ppäcuhuäda'amä adihua'a―
pä'ö ucuocuäji'ca̧ iyönö päinä̧u̧:
―Poyamä o'ca toi'önätä
ahuätucui. 28 Poyamä Ttötä
chucuoja, jareönä ucuocu
ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ jö̧nä̧ joyató.
Recuätö surojö ttu̧ju̧nä̧rö̧
todehuomettö ttejächi'önä
eräcuoya. 29 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pädä̧u̧jä̧.
Poröttö kä̧mä̧dö̧ yabocumä poya
po'tä u̧huä̧ju̧ isoyamä pä'äji
ta̧'a̧nö̧mä̧ chau juiy̧ä̧cuȩtó, Chä'o
huea'anä kä̧cuä̧huä̧ttö̧ ucutucu
jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ jareächi'önä chau
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mo̧ro̧ jubö päi'önä― päinä̧u̧.
Pedro ä̧ppö̧tä̧rä̧cuȩ
Jesús jiähuinö huȩnȩ

(Marcos 14:26‐31; Lucas
22:31‐34; Juan 13:31‐38)

30Diosrö eseu ra̧huä̧huä̧
ra̧ttä̧ji ̧ o'ca'a Olivos möä'cara̧'a̧
'chä̧nö̧ rä'opinätö. 31 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Jesúsmä päinä̧u̧:
―Ucutumä Ttö jähuänätä
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧ piy̧ȩ yodomä
o'ca toi'önätä ppe'ocuächötä
mo̧cu̧huä̧cuo̧tö̧jä̧tó, huȩyu̧tu̧
rötähuämä pa̧'a̧nö̧ päa'attö:
“O̧huȩja̧tö̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧rö̧mä̧ cuä'ö tticunä huȩdä̧cua̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ huedomenä o̧huȩja̧tö̧mä̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ttö̧jä̧'ij̧o̧mȩttö̧mä̧
ttipperecuächäcuotö”a päa'a.
32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttodächö
o'ca'amä Galilea rȩjȩra̧'a̧mä̧
cui'̧chä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧ ä'canä
chi'̧chä̧cua̧sä̧tó― päinä̧u̧.
33 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä Pedromä
ädätö päinä̧cu̧: ―Ucu jähuänä
tö̧ja̧'a̧ttö̧ o'ca toi'önätä
ppe'ocuächö mo̧ttö̧ttö̧'iņä̧ ttömä
yorö'isotä ppe'ocuächömä
mo̧diy̧ä̧cua̧sä̧― päinä̧cu̧.
34 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä Jesúsmä
päinä̧cu̧: ―Iso päi'önätä pädäcujä.
Piy̧ȩtä̧ yodomä äcärä huoäcua'a
ä'canämä huäbodäcuänä
cuä̧ppö̧tä̧rä̧cua̧jä̧tó Ttörö
cu̧huo̧ju̧mä̧― jö̧nä̧. 35 Pedro
päinä̧cu̧: ―Ucutäcu 'corupädi'a
pä'ö jö̧ttö̧'iņä̧ yorö'isotä Ucuru
chu̧huo̧ju̧mä̧ chä̧ppö̧tä̧rö̧
juiy̧ä̧cua̧sä̧―. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
toi'önä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧'iņä̧

ja̧'hua̧nö̧tä̧ pä'inätö.
Getsemaní pä'ö micuomettö

Jesús Diosrö ucuocuä'chinö huȩnȩ
(Marcos 14:32‐42; Lucas 22:39‐46)

36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä
Getsemaní pä'ö micuome
'chä̧hui'̧iņö̧ jahuätöcumä. Ju̧huȩnȩ
'chä̧hui'̧ö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧
pä'inö: ―Ucutumä pȩnȩtä̧
pȩjä̧tu̧cuij̧ó Ttömä yȩnȩtä̧
'chä̧hui'̧ö̧ Diosrö chucuocua'anä―.
37 Pedrorö'inä, Zebedeo iţti̧mö̧
ta̧ju̧ru̧'iņä̧ o'ipächö i'̧chi'̧o̧mȩnä̧
a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧ä̧cu̧, abora̧'a̧ päi'önätä
a̧'cua̧ juiyächi'önä päi'inäcu.
38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä päinä̧u̧:
―'Corupädi'ö'a̧nö̧tä̧ päi'önä
rö̧ȩnä̧tä̧ a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧ä̧cu̧sä̧tó
cha̧'cua̧nä̧mä̧. Ucutumä pȩnȩtä̧
cu̧'ip̧ä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ Ttö to̧chä̧rö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ to̧pä̧rä̧tu̧cui―̧ päinä̧u̧.
39 Juhua'a yabonänö 'chä̧hui'̧ö̧
i'ä rȩjȩ beecuächönä mo̧'ä̧mö̧
Diosrö ucuocu pä'inö: ―Cha̧mo̧nä̧
Chä'o, po̧'ta̧ ahuähuo'ta̧ttö̧
'cudädi'ö juiyönä jȩcu̧'u̧'a̧nö̧
jö̧ttö̧mä̧ 'cudädi'ö juiyönä jȩpi.̧
Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ päda'anä Ttörö
pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧mä̧cö̧. Ucuru
pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧tä̧ jȩpi―̧ pä'inö.
40 Ja̧u̧nu̧ o'comenä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧
ttö̧'o̧mȩ i'̧chi'̧o̧mȩnä̧ ttä̧'ä̧ra̧'a̧tä̧
toinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ topö Pedrorö
pä'inö: ―Ucutumä ¿ya'ute hora
jo̧mȩtä̧'iņä̧ Ttö tochä̧rö̧ ta̧'a̧nö̧mä̧
tocu'huä̧rä̧tu̧cu̧ juiyönätä
huotöjä tä̧ji?̧ 41 To̧pä̧rö̧ pä̧nö̧
Diosrötä ucuocuätucui ka̧cuä̧mö̧
topäcuähuotö päcuhui'ätucua'acu.
Cua̧'cua̧ru̧hua̧tu̧cu̧nä̧mä̧ iso

a 26:31 Zacarías 13:7
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päi'önä adihuä juäi pä̧huä̧ rö̧ja̧'a̧nä̧
cuidepätucunämä juiyuhua'ató―
pä'inö. 42 Ja̧u̧nu̧ o'comenä pä'äji
ta̧'a̧nö̧ todärenä päi'önä Diosrö
ucuocu 'chiņö̧: ―Cha̧mo̧nä̧ Chä'o
po̧'ta̧ ahuähuo'ta̧ttö̧mä̧ 'cudädi'a
pä'ocösätó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
'cudädi'iyacu pä'ötä huecuttumä
huä̧iņä̧ ucuru pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧tä̧
jȩpi―̧ pä'inö. 43 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧
pä'äji ta̧'a̧nö̧ 'chä̧hui'̧ö̧mä̧,
ttä̧'ä̧ra̧'a̧tä̧ toinä̧u̧ ttö'äriyämä
pödittö mö̧ȩcuä̧chä̧ra̧'a̧ttö̧.
44 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ju̧huȩnȩtä̧
ttö̧'ip̧a̧'a̧nä̧, pä'äji ta̧'a̧nö̧
huäbodäcuänä päi'önä, pä'äji
ucuocuäjitä Diosrö ucuocua pä'ö
'chä̧hui'̧iņö̧. 45 Ja̧u̧nu̧ o'comenä
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ttö̧'o̧mȩ 'chä̧hui'̧ö̧
päinä̧u̧: ―'Cuä'ächi'ö pä̧nö̧
¿ä̧'ä̧rä̧tö̧jä̧di ̧ jiņä̧? Jitämä pätetö
ku̧nä̧huo̧mȩmä̧ pätecuächa'ató.
Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ ttu̧mö̧nä̧ iyö
içuä̧hua̧ pä'i'ötó. 46 Ti'̧chä̧tu̧cua̧
ä̧rä̧mi'̧ä̧tu̧cui ̧ Ttörö iyö içuä̧cua̧mä̧
yȩnȩtä̧ tö'cöpächi'ötó― päinä̧u̧.

Judas Iscariote iyö icua'anä
Jesúsru 'chuttädinö huȩnȩ
(Marcos 14:43‐50; Lucas
22:47‐52; Juan 18:2‐11)

47 Jiņä̧ ju̧huȩnȩtä̧ ucuocu
ö̧ja̧'a̧nä̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧
huotöttö ya̧tȩ Judasmä ichi'inö.
Ja̧u̧cu̧mä̧ ttö̧ja̧ recuätö ichinätö
curä o'chu'inä, dau o̧'quiy̧ä̧'iņä̧
'chu̧huä̧rä̧nö̧, sacerdotes huotö
jue'ipotö'inä, judíos ttö̧ja̧ttö̧ tä̧mö̧
jö̧nä̧ huotö'inä huettäjä̧u̧mä̧.

48 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ iyö icuähuä
işa̧mä̧ jiy̧ȩtȩ ij̧ȩcuä̧ jȩä̧cuȩmä̧
ucuocu ku̧nä̧ji ̧ piņö̧ pa̧'a̧nö̧:
―'Chu̧do̧pä̧cu̧mä̧ Ja̧u̧tä̧ jä̧cua̧'a̧tó.
Ja̧u̧ru̧tä̧ 'chucuhuädätucuaja―
pä'ö. 49 Yotäcu Jesúsru tö'cö
pä'i'ö pä'inö: ―¡Tta̧'a̧nö̧
ja̧'a̧cuä̧ Huo̧juȩcuä̧ işa̧!―
pä'ö kä̧nö̧ 'chu̧huo̧piņä̧cu̧.
50 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä päinä̧cu̧:
―Cha̧hua̧ru̧hua̧, ¿däje ja'ate'ö
cuichäjättö?― päinä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Jesúsru tö'cö pä'i'ö 'chu'huädö
ttȩmip̧iņä̧cu̧. 51 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Jesúscu kä̧tö̧ttö̧ ya̧tȩmä̧ u̧mö̧nä̧
'chu'huädö ucurä'chu 'cho'opo'ö
sacerdotes huotöttö juȩ'ip̧a̧
u̧mö̧huä̧ya̧ ä̧ja̧ 'cui'ocuächönä
to̧'iņö̧. 52 Ja̧'hua̧nö̧ jȩiy̧ä̧cu̧
Jesúsmä päinä̧cu̧: ―Cucurä'chumä
ȩcä̧tta̧nä̧tä̧ ȩnö̧ ku̧ni.̧ O'ca toi'önä
curä'chunätä rohuähuätömä,
curä'chunätä totte'äcuotö. 53 Chä'o
umöhuäyotö isoppa huotörömä
doce legiones* jo̧mȩnä̧ yabonänö
hueö'a̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿Jȩru̧pa̧jä̧
tä̧ji ̧ jitätä'inä Ttörö ppättäda
pä'ö Chä'orö jädepomenä
hueö'a̧nö̧ ja̧'a̧mä̧? 54 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧, Huȩyu̧cuä̧ huȩnȩnä̧
pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ 'cuäopäcua'atä
ja̧'a̧ pä'ö huȩyu̧cui'̧iņö̧ jiņö̧mä̧
¿tta̧'a̧nö̧ pätecuächö'a̧nö̧ jä̧ttö̧
ja̧'hua̧nö̧ jädepöttömä?―
päinä̧cu̧. 55 Jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧tä̧
Jesúsmä ttö̧ja̧ ichäjätörö pä'inö:
―¿Ttörö 'chucuhuädätucua
pä'ömä, nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧
'chuttäda pä'ö ttichaji'a̧nö̧ rä'opö
ichäjätöjä tä̧ji,̧ curä o'chu'inä,

* 26:53 Ya'ute legionmä 6.000 su̧ro̧da̧u̧ jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ doce legiones
päina'amä 72.000 yabonänö su̧ro̧da̧u̧ jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧tó.
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dau o̧'quiy̧ä̧'iņä̧ 'chu̧huä̧rä̧nö̧?
Dios öadihuänä ö̧jodettömä
ucutucu pä̧nö̧ mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧
huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Ttörömä 'chu'huädocotö pä'ijätöjä
juhuorömä. 56 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ piy̧ȩ
o'ca juiyönä 'cuäopa'amä,
Dios päö jiäcuähuä ttö̧ja̧
tti̧huȩyu̧ti̧nö̧ jiņö̧ pätecuächönätä
'cuäopa'ató― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ o'ca
toi'önätä dö'ecuächö jarotti'inäcu.

Consejo Sanhedrín ruhuotö
pä'ähuotö ttä'cattö
Jesús ädätinö huȩnȩ

(Marcos 14:53‐65; Lucas
22:54,63‐71; Juan 18:12‐14,19‐24)
57 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsru

'chu'huädäjätömä sacerdotes
huotöttö juȩ'ip̧a̧ Caifás ö̧jo̧mȩ ȩpö̧
iyinätö, huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧'iņä̧, judíos
ttö̧ja̧ttö̧ tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotö'inä jiņä̧
yo̧mȩtȩ pätti'äjome. 58 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Pedromä otonänötä
'chä̧nö̧ ru̧'huä̧rä̧cuä̧huiņö̧,
sacerdotes huotöttö juȩ'ip̧a̧
ruhuonä kä̧nö̧ ö̧jode u̧mi ̧ isarä
jubötä. Do'ächi'ö alguaciles*
jö̧nä̧ huotöcu pä̧mä̧diņö̧ röji
'cuäopä̧cuȩ toa pä'ö. 59 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ sacerdotes jö̧nä̧ huotöttö
jue'ipotö'inä, judíos ttö̧ja̧ttö̧
tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotö'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧
Consejo Sanhedrín ruhuotömä
o'ca toi'önätä Jesúsru yaparenä
huȩnȩtä̧rö̧ pä'ö to'ijicu pä̧ttä̧cuȩ
huȩnȩ usinätö hua'arera'atä
iyö tticuarö pä'ö. 60 Ja̧'hua̧nö̧
ttusa'anä po̧cuip̧o̧co̧tö̧ pinätö̧.

―Topinätöjä― pätta'anä yaparetä
pä'ätömä recuätö ichipä̧riņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ttichipä̧ra̧'a̧nä̧
po̧cuip̧o̧co̧tö̧ pinätö̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧
huȩnȩtä̧rö̧ pättä̧cuȩmä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ röjinämä ―topinätöjä―
pätta'anä yapare pä'ätömä ta̧ju̧
ichi'inätö. 61 Jahuätömä pä'inätö:
―“Ttömä Dios öadihuänä
ö̧jodemä kä'ö chicu'a̧nö̧tä̧
hua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ kä'ö chicu
o'ca'a huäbodäcuä mo̧ro̧tä̧
jareächi'önä chaditö'a̧nö̧ hua̧sä̧tó”
pä'inö chujuamä― pä'inätö.
62 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ sacerdotes
huotöttö juȩ'ip̧a̧mä̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧
päinä̧cu̧: ―¿Pärocua'attömä
jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ädätocöjä tä̧ji ̧
ucumä? Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuinödo
pä'ö to'ijicu pättäjimä ¿däje
jiņa̧'a̧ttö̧? ji'ähuiyitödo― päinä̧cu̧.
63 Ja̧'hua̧nö̧ päa'anä'inä Jesúsmä
'corunätä kiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
sacerdotes huotöttö juȩ'ip̧a̧mä̧
päinä̧cu̧: ―Hua'ocö Dios im̧iņä̧
pä'ö chu̧ju̧nä̧cu̧jä̧ huäjunätä
jicuhuähuatö pä'ömä. ¡Dios
iţti̧ Cristo jö̧nä̧ hua̧ cu̧ju̧ttu̧mä̧
ji'ähuitö!― päinä̧cu̧. 64 Jesúsmä
päinä̧cu̧: ―Ja̧u̧tä̧do päcuhuäcusätó
ucutä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧
pädä̧u̧jä̧: Poröttö yabocumä
Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä o'ca juiyönä
Ju̧ru̧hua̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ ö̧'a̧'a̧tä̧
tocu'huäcuotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
mo̧ro̧jä̧ttö̧ ajiya oppanä icha'a'inä
tocu'huäcuotöjä ucutumä―
päinä̧cu̧. 65 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ sacerdotes huotöttö
juȩ'ip̧a̧mä̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧mä̧ seropö

* 26:58 Alguaciles jö̧nä̧ huotömä Consejo Sanhedrín ruhuotö ttumöhuäyotö su̧ro̧da̧u̧
jiņa̧'a̧ a̧'cua̧ra̧'a̧.
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icu kä̧nö̧ pä'inö: ―¡Täcö Diosrötä
suronä pä'äji! ¡Topätucuihuä!
Jitätä ä̧ju̧cuä̧tö̧jä̧tó Diosrö suronä
päa'amä. Juhua'a yabonömä
ya̧tȩ topinö'inä jiähuatö pä'ömä
recuä rö̧jo̧co̧u̧jä̧. 66 ¿Tta̧'a̧nö̧
cuamöcuädätucuä?― pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädätö pä'inätö:
―Huȩnȩtä̧ jö̧nä̧ hua̧tó. Micuä
päi'önämä 'corupäi'a pä'ötä
hua̧― pä'inätö. 67 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö'änämä surepö kä̧nö̧
'ta'tattinäcu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotömä
ttu̧mö̧nä̧ 'pȩttä̧'chiņä̧cu̧ pa̧'a̧nö̧
pä'ö kä̧nö̧: 68―Di jä̧ttö̧ ucuru
cuäcuäpäjimä pä'ö Dios päö jueö
ji'ähuitö Cristosä pä'ähuäjimä―
pä'ä'chinätö.

Jesúsru 'chuttädäji o'ca'a
Pedro ä̧ppö̧tä̧riņö̧ huȩnȩ
(Marcos 14:66‐72; Lucas

22:55‐62; Juan 18:15‐18,25‐27)
69 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Pedromä

u̧mi ̧ isaränä piņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ö̧'o̧mȩ yajute ttumöhuäyajumä
'chä̧hui'̧ö̧: ―Ucu'inä kä̧'ij̧ö̧jä̧
Jesús Galilea ttö̧ja̧ işa̧cu̧mä̧―
päjinäcu. 70 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcumä
o'ca toi'önä ttä'cattö ä̧ppö̧tä̧rö̧
pä'inö: ―Ja̧'hua̧nö̧ päcuhua'amä
¡jȩru̧pa̧sä̧!― jö̧nä̧. 71 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
äpatenä rä'opäji'ca̧ ö̧ja̧'a̧ karaju'inä
topö pä'inäju̧ ju̧huȩnȩ ka̧cuä̧tö̧rö̧:
―Chujua'inä Jesús nazareno
işa̧cu̧ kä̧'ij̧ö̧tó― jö̧nä̧. 72 Ja̧'hua̧nö̧
päjomenä ―iso päi'önätä ja̧'a̧―
pä'ö ku̧nu̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ ä̧ppö̧tä̧riņö̧:
―Ja̧u̧do päcuhuäcumä
yorö'isotä chieruhuäcu― jö̧nä̧.
73 Recuoca'atä jä̧ji ̧ o'ca'amä
ju̧huȩnȩ tö'cönänö kä̧jä̧tö̧mä̧
tö'cönänö 'chä̧hui'̧ö̧ Pedrorö

pä'inätö: ―Ucutä'inä jahuätötä
işa̧jä̧ a̧'cua̧ra̧'a̧, cuiḩuȩnȩmä̧
jahuätö ttucuocuä'ijö'a̧nö̧tä̧
rä̧mip̧ö̧nä̧ cucuocua'attö―
pä'inätö. 74 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcumä
rötädipö suronätä pä'ä'chinö.
―Iso päi'önätä ja̧'a̧― pä'ö ku̧nu̧:
―Ja̧u̧do päcuhuätucuäcumä
yorö'isotä chieruhuäcu― pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧ äcärämä
huopinö. 75 Ja̧'hua̧nö̧ huoomenä
Pedromä Jesús pääji huȩnȩ
amöcuädi'inö: ―Äcärä huoäcua'a
ä'canämä huäbodäcuänä Ttörö
cuä̧ppö̧tä̧rä̧cua̧jä̧tó― jö̧nä̧
pääji huȩnȩ. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧mi ̧
rä'opächö a̧'cua̧ juiyächi'äcu
rö̧ȩnä̧tä̧ ajuähuinö.

Jesúsru Pilatorö iyö
ttu̧ju̧niņö̧ huȩnȩ

(Marcos 15:1; Lucas
23:1; Juan 18:28)

27 1 Pä'ötä mo̧ro̧ päi'a'amä o'ca
toi'önä sacerdotes huotöttö

jue'ipotö huotö'inä, judíos ttö̧ja̧ttö̧
tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotö'inä Jesúsru
to'ijicu pä'ö ku̧nu̧, hua'arera̧'a̧
iyö tti̧cuä̧cuȩ ttucuocua pä'ö jiņä̧
yo̧mȩtȩ pä'i'inätö. 2 Ja̧'hua̧nö̧
ucuocuäjätö'cotö churutämä
nö'cäjätö'cotö ȩpö̧ iyinätö Poncio
Pilato gobernador jö̧nä̧ hueähuä
ru̧hua̧rö̧.

Judas suronä jȩä̧ji ̧
ttu̧huȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩnä̧ a̧'cua̧

ucuocuinö huȩnȩ
(Hechos 1:16‐19)

3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Judas churutä
iyö icuäjimä, ―ro̧ȩcuä̧nä̧
pä'ö ttu̧ju̧nä̧jä̧cu̧ ja̧'a̧― pä'ö
ttu̧huȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩnä̧mä̧
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a̧'cua̧ ucuocuipäcu pärätä o̧bi ̧
treintanö o̧bim̧ä̧ sacerdotes
huotöttö jue'ipotörö'inä, judíos
ttö̧ja̧ttö̧ tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotörö'inä
ppa̧'ä̧diņö̧. 4―Suronätä jȩpä̧jişä̧
huȩnȩ'iņä̧ jui'̧a̧ ucuoja erönä iyö
chicuomenämä― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧
pää̧u̧mä̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧jim̧ä̧
ujuturumä jo̧ca̧'a̧. Juhua'amä
ucutä ja̧'a̧― pättinäcu. 5 Ja̧'hua̧nö̧
pättäcu pärätä o̧bim̧ä̧ Dios
öadihuänä ö̧jodenä ri'äu icuipö,
rä'opächö 'chä̧ji'̧ca̧, ti̧'ä̧dä̧cuä̧u̧
icuinö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ sacerdotes
huotöttö jue'ipotömä pärätä
o̧bi ̧ ca̧ca̧tö̧ kä̧nö̧ pä'inätö: ―Piy̧ȩ
pärätämä Dios ö̧jodenä ttöäre
iyähuä hua'adö rötähuoca̧nä̧
tȩna̧ pä'ömä hueähuoca'ató,
cuocunä jȩä̧chä̧cuȩ micuä ja̧'a̧ttö̧―
pä'inätö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jitötätä
jä'epäcuäu ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧'cotö ja̧u̧
pärätänämä ―Redä'cattö adicuä
işa̧ Iŗȩjä̧― pä'ö micuome mitö
ȩmiņä̧tö̧ kara'attö ichäcuähuotö
'corupätti'omenä ttu'turäcuome
päi'önä. 8 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧ttö̧
ju̧huä̧jä̧ rȩjȩmä̧ jitä mo̧ro̧ päi'önä
―Ucuoja Micuähuinä̧jä̧― jö̧nä̧
pättä'ijome. 9 Ja̧'hua̧nö̧ jȩtto̧mȩnä̧
Dios päö jiäcuähuä işa̧ Jeremías
päinömä pätecuächina'a. Pa̧'a̧nö̧
päinö:―Ja̧u̧ pärätämä ya̧tȩ im̧içuä̧
ä̧tȩcuo̧mȩ päi'önä, Israel ttö̧ja̧
“ja̧'hua̧nö̧ jo̧mȩnä̧ imicuäu'a̧nö̧
hua̧” pä'ö ttu̧ju̧nä̧ji,̧ treintanö
o̧bim̧ä̧ ȩmo̧po̧'ö̧ 10 redä'cattö
adicuä işa̧ iŗȩjä̧ mitö ȩmiņä̧tö̧
Tu̧ru̧hua̧ ttörö hueäji ta̧'a̧nö̧―a

päinome.

Pilatomä Jesúsru jä'epä̧rö̧
ä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩ

(Marcos 15:2‐5; Lucas
23:2‐3; Juan 18:29‐38)

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä
gobernador jö̧nä̧ hua̧ ä'ca jo̧mȩ
kiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ gobernador
jö̧nä̧ hua̧mä̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧:
―¿Ucutä tä̧ji ̧ judíos ttö̧ja̧
Ttu̧ru̧hua̧mä̧?― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Jesúsmä päinä̧cu̧: ―Ja̧u̧tä̧do
päcuhuäcusätó ucutä― jö̧nä̧.
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ sacerdotes huotö
jue'ipotö'inä, judíos ttö̧ja̧ttö̧
tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotö'inä churutä
huȩnȩtä̧rö̧ pättä'cha'anä'inä
Jesúsmä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ädätocö piņö̧.
13 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Pilatomä
päinä̧cu̧: ―¿Ucuru topinätömä
to'ijicu huȩnȩrä̧tö̧ pättä'cha'amä
ä̧ju̧cuo̧cö̧jä̧ tä̧ji?̧― jö̧nä̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Jesúsmä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ädätocö
piņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ gobernador
jö̧nä̧ hua̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧
topä̧riņö̧.

Pilato ihueyecuäji o'ca'a
Jesúsmä hua'arenä hue'ö
ku̧nä̧hua̧tä̧ päi'inö huȩnȩ
(Marcos 15:6‐15; Lucas
23:13‐25; Juan 18:38‐40)

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ gobernador
jö̧nä̧ hua̧mä̧ ihueye jiņa̧'a̧ pä'cäri
pä̧nä̧ cärenä pȩjä̧tö̧ttö̧ ya̧tȩrö̧
rä'epö icua'amä ttö̧ja̧tä̧ rä'epö
icuiyatö pä'ö pättäcurutä. 16 Ja̧u̧nu̧
pä̧nä̧mä̧ ya̧tȩ ötö'cö recuätö
ttä̧ju̧cu̧nä̧ úcuounä cärenä pö̧rö̧
ku̧nä̧riņä̧tö̧, Barrabás pä'ömiçua̧rö̧.

a 27:10 Jeremías 18:1‐4; 19:1‐3; Zacarías 11:12‐13
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17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
pä'i'äjätö'cotö ttö̧jo̧mȩttö̧ Pilatomä
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧: ―¿Tiderötä
rä'epö chicuiyätucuacu
pä'ö pä̧huä̧ rö̧ja̧'a̧ttö̧?
¿Barrabásröcö̧? Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧ ¿Jesúsrucö̧,
Cristo jö̧nä̧ hua̧ pättäcuru?―
pä'inö. 18 Ja̧'hua̧nö̧ päinömä
―jitötätä ttä'cuoyäcuäunä
ö̧jiy̧ä̧u̧ iyö tticuäcu ja̧'a̧― pä'ömä
ttu̧huȩpä̧rä̧chi'̧a̧'a̧ttö̧ pä'inö.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ micuähuächönä
pä'ö icuähuä işa̧ ideäcänä ö̧'a̧'a̧
irecuamä kiḩuȩnȩ hue'inäju:
―Ja̧u̧ adihuä işa̧rö̧mä̧ yorö'iso
jȩcu̧'huó̧. Ja̧u̧ ötö'cö 'cuo̧ti̧cu̧mä̧
rö̧ȩnä̧tä̧ usurä ȩmä̧huä̧jä̧ju̧sä̧
mo̧ro̧jim̧ä̧― pä'ö hue'inäju.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ sacerdotes
huotö jue'ipotö'inä, judíos
ttö̧ja̧ttö̧ tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotö'inä ttö̧ja̧
recuätö ttesetipönä ucuocuinätö:
―Barrabásrötä rä'epö icu,
Jesúsmä 'corupäi'a pä'ötä hue'i
päcuhuätucuaja― pä'inätö.
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ gobernador
jö̧nä̧ hua̧mä̧ päinä̧u̧: ―Pitö
ta̧ju̧ huotöttömä ¿tiderötä
rä'epö chicuiyätucuacu pä'ö
pä̧huä̧ rö̧ja̧'a̧ttö̧?― Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ jahuätömä pä'inätö:
―Barrabásrötä rä'epö
icuiyitö― jö̧nä̧. 22 Pilatomä
päinä̧u̧: ―Jesúsrumä, Cristo
jö̧nä̧ pättäcurumä ¿tta̧'a̧nö̧
jȩchä̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧?―. Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ o'ca toi'önätä pättinäcu:
―¡Daunätä pȩ'o̧pö̧ ttö̧nö̧'a̧nö̧
hua̧!― 23 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
gobernador jö̧nä̧ hua̧mä̧ päinä̧u̧:

―¿Suronä jȩiņö̧mä̧ däjettö?―
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätömä juhua'a
yabocutä pä̧içu̧nä̧ huopinätö:
―¡Daunätä pȩ'o̧pö̧ ttö̧nö̧'a̧nö̧
hua̧!― jö̧nä̧. 24 Pilatomä ttö̧ja̧
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ ttesetö juiyönä
päi'a'a toomenä, jarodö huottiyäcu
ajiya ȩmo̧po̧'ö̧ ttö̧ja̧ recuätö
ttä'cattö u̧mö̧piy̧ä̧ töcähuinö,
pa̧'a̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧: ―Pide adihuä
işa̧ ucuojattömä ttömä huȩnȩmä̧
huocösätó. Juhua'amä ucututä
jä̧cua̧'a̧― jö̧nä̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧
ttö̧ja̧mä̧ o'ca toi'önätä ädätö
pä'inätö: ―¡Ja̧u̧ ucuoja cuocunä
jȩä̧cuä̧huä̧ micuämä huä̧iņä̧
timitähuäcuotöjä! ¡Ujutu'inä
ja̧'a̧nä̧, ti̧tti̧mö̧'iņä̧ huä̧iņä̧
ttimitähuäcuotö!― pä'inätö.
26 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu Barrabásrötä
rä'epö icuiniyä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Jesúsrumä cuäcuäpö tticunä
hue'äji'ca̧, daunä pȩ'o̧pö̧ ttö̧na̧rö̧
pä'ö iyö icuinö.

Ruhuo jähuänä huȩnȩtä̧rö̧
pä'ä'chö Jesúsru

ya̧ttä̧huä̧'chiņö̧ huȩnȩ
(Marcos 15:16‐23; Lucas
23:26‐32; Juan 19:16‐17)

27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ gobernador
jö̧nä̧ hua̧ umöhuäyotö su̧ro̧da̧u̧mä̧
Jesúsru ȩpiņä̧tö̧ ru̧hua̧ jö̧nä̧
aditö pä̧nä̧ ö̧jodera̧'a̧.* Ja̧'hua̧nö̧
ttȩpä̧jä̧cu̧ ö̧jo̧mȩmä̧ su̧ro̧da̧u̧mä̧
o'ca toi'önätä soböcuächönä
ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ö̧ä̧rȩti̧yu̧mä̧ ko̧'ä̧dö̧ icu jiţa̧tȩ
huäme işä̧ta̧ tädönä tuhuäta̧ttö̧
ttö̧'ca̧ti̧nä̧cu̧. 29 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ruhuonä kä̧nö̧ huȩnä̧cuä̧huo̧bö̧

* 27:27 Ru̧hua̧ jö̧nä̧ aditö pä̧nä̧ ö̧jodemä säbäräri tti̧huȩnȩnä̧ ―pretorio― jö̧nä̧ pättode.
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pä'ö, so̧ä̧cättö aditö jui'̧cho̧to̧po̧'ö̧
únä ttu̧huȩniņä̧cu̧. U̧mö̧
u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧mö̧nä̧mä̧ koro
juäi işä̧na̧ ttiyinäcu. Ä'ca jo̧mȩ
ttihue'quiyunä kä̧mä̧dä̧'chö̧
ya̧ttä̧huä̧'chiņä̧cu̧, pa̧'a̧nö̧ pä'ö
kä̧nö̧: ―¡Úcuo Ru̧hua̧, judíos ttö̧ja̧
ttu̧ru̧hua̧!― jö̧nä̧. 30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
surepö'inä surettinäcu. Surettäji
o'ca'a, işä̧na̧mä̧ 'cho'ipö únä
cuäcuättinäcu. 31 Ja̧'hua̧nö̧
ya̧ttä̧huä̧'chä̧ji ̧ o'ca'a huäme
işä̧ta̧mä̧ ko̧'ä̧dö̧ tticuinäcu chutä
ö̧ä̧rȩti̧yu̧ttu̧ ttö̧'ca̧ta̧rö̧ pä'ö. Ja̧u̧nu̧
o'comenä daunä pȩ'o̧pö̧ ttö̧na̧rö̧
pä'ö ttȩpiņä̧cu̧. 32 Juhua'attö
rättopomenä ya̧tȩ Cirene ötahuiyä
ttö̧ja̧ işa̧, Simón pä'ö miçua̧rö̧
po̧cuip̧iņä̧tö̧. Ja̧u̧ru̧mä̧ jäecuä
juiyönä hue'ö ttu̧ju̧niņä̧cu̧ dau
öjocä jäi, Jesús ö̧rä̧cuäi ȩpiy̧a̧tö̧
pä'ö.

Jesúsru daunä pȩ'o̧pö̧
ttö̧niņö̧ huȩnȩ

(Marcos 15:22‐32; Lucas
23:33‐43; Juan 19:17‐24)

33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ―Gólgota―
pä'ö micuome rȩbȩhuip̧iņä̧tö̧.
Gólgota pä'ömä ―U isose
po̧mȩ― pä'ö pähuä. 34 Juhuorömä
vinagre isoyacu koroya reoyacu
huihuacuoya ahua pä'ö
ttiyinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ ttiyäcu,
au pa̧ja̧tä̧ji'̧ca̧ ahua pä'ömä
kö'cocö piņö̧. 35 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ daunä pȩ'o̧pö̧ ttö̧niņä̧cu̧.
Pȩ'o̧pö̧ rö̧nä̧jä̧tö̧'cotö ö̧ä̧rȩti̧yu̧mä̧
jitötätä iyä'chäcuähuinätö̧
―dirö pätecuächaja― pä'ö
koro juäi iso'quinä järeu, Dios

päö jiäcuähuä işa̧ päinö'a̧nö̧
pätecuächa pä'ö, pa̧'a̧nö̧ päinö:
―Chö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧ 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nu̧
tta̧mo̧nä̧ iyä'chäcuähuäjätö.
Chö̧ä̧rȩti̧yu̧ ttȩma̧ pä'ömä koro juäi
iso'quinä järehuäjätö―a päinömä.
36 Jahuätömä ju̧huȩnȩtä̧ to̧pä̧rö̧
pä̧nö̧ tta̧ttä̧riņä̧cu̧. 37 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ja̧u̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩo̧mȩnä̧
ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö ttu̧ju̧nä̧jä̧cu̧
pä'ö tti̧huȩyu̧tä̧ji ̧ huȩnȩ u huäme
rö̧niņä̧tö̧: ―PIDEMÄ JESÚS,
JUDÍOS TTÖ̧JA̧ TTU̧RU̧HUA̧―
pä'ö tti̧huȩyu̧tä̧ji ̧ huȩnȩ.
38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧cu̧mä̧ ta̧ju̧
nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧ pȩ'o̧pö̧
rö̧niņä̧tö̧. Ya̧tȩrö̧mä̧ u̧huo̧jua̧'a̧cu̧
ja̧'a̧nä̧, ka̧ra̧rö̧mä̧ ö'ohue ja̧'a̧cu̧nä̧.
39 Ju̧huȩnȩnä̧ 'cuä'opä'chätömä
ttu pori porinö jȩpä̧'chö̧ kä̧nö̧,
suronätä pättä'chinäcu. 40 Pa̧'a̧nö̧
pättä'chinäcu: ―¡Ucu, Dios
öadihuänä ö̧jode kä'ö icuipö,
huäbodäcuä mo̧ro̧tä̧ yode ta̧'a̧nö̧
jode cha̧diţä̧cua̧sä̧ pä'inömä,
ucutä cua̧mo̧nä̧ cu̧jip̧ö̧nä̧
ppä'ädäcuähui! Ucumä Dios
iţti̧ jö̧nä̧ hua̧ cu̧ju̧ttu̧mä̧ dauttumä
mȩyȩhuä̧chi―̧ pättä'chinäcu.
41 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ sacerdotes
huotöttö jue'ipotö'inä, huȩyu̧cuä̧
ttö̧ja̧cu̧'iņä̧, fariseos huotöcu'inä,
judíos ttö̧ja̧ttö̧ tä̧mö̧ jö̧nä̧
huotöcu'inä kä̧nö̧ ya̧'ä̧huä̧'chö̧tä̧
pättä'chinäcu: 42―Korotörömä
ttö̧jip̧ö̧nä̧ ppädina'anä chutä
a̧mo̧nä̧ ö̧jip̧ö̧nä̧mä̧ ppädäcuäu
juiyönätä hua̧. Iso päi'önä Israel
ttö̧ja̧ Tu̧ru̧hua̧ jö̧ttö̧mä̧, dauttumä
jitätä im̧ȩyȩhuä̧chä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩö̧ttö̧tä̧ ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧rä̧cua̧.

a 27:35 Salmos 22:18
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43Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧do
pä'ä'ijömä, repeäcu jö̧ttö̧mä̧,
jitämä Ja̧u̧tä̧ ppädärö,a “Ttömä
Dios iţti̧sä̧” jö̧nä̧ pä'äjimä―
pättä'chinäcu. 44Nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧, Ja̧u̧cu̧ daunä pȩ'o̧pö̧
ttö̧nä̧jä̧u̧'iņä̧ juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
yoräteunä suronä pättä'chinäcu.

Jesús 'corupäi'inö huȩnȩ
(Marcos 15:33‐41; Lucas
23:44‐49; Juan 19:30‐37;
Hebreos 9:3‐8; 10:19‐20)

45 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Kä̧hua̧ jueö kö̧rö̧
ko̧ro̧mö̧ttö̧ yo'chetenö jo̧mȩnä̧
hora päi'a'a pij̧ä̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧tä̧
yo̧i'̧iņa̧'a̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧
hora päi'ome, Kä̧hua̧ pera
päi'ome jubö. 46 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧mä̧ Kä̧hua̧ pera päi'a pä'ö
tö'cöhuächi'omenä Jesúsmä
iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧ huopinö: ―Elí,
Elí ¿lama sabactani?― jö̧nä̧ pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ päinömä: ―Chö̧ä̧nä̧hua̧
Dios, Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, ¿Ttörömä
dä̧bö̧ jarocu'huipäjättö?―b pä'ö
pähuä. 47 Ju̧huȩnȩ tö'cönänö
kä̧tö̧ttö̧ korotö pö̧nä̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧
päa'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧: ―Chujuamä
Elíasrö huopä̧rö̧― pä'inätö.
48 Ja̧'hua̧nö̧ huoi'ö jiy̧ȩnä̧tä̧
jahuätöttö ya̧tȩ jopö 'chä̧hui'̧ö̧
işä̧ppä̧ 'cuä̧ppä̧ ȩmo̧po̧'ö̧ vinagre
isoyattö pötädä̧ji'̧ca̧ işo̧'quȩ
işä̧na̧nä̧ 'co̧'ä̧dö̧ ku̧nu̧ ahua
pä'ö iyinäcu. 49 Ja̧'hua̧nö̧ jȩiy̧ä̧u̧
korotömä pä'ä'chinätö: ―Huä̧iņä̧
ja̧'a̧tä̧ topirö. Elíastä ppä'ädö

icharö ja̧ pä'ö totarö― jö̧nä̧
pä'inätö. 50 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä
pä'äji ta̧'a̧nö̧ iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧
huopi'önö a̧'cua̧ru̧hua̧rö̧mä̧
huä̧iņä̧tä̧ iyäu icuinö. 51 Ja̧'hua̧nö̧
iyäu icuomenä Dios öadihuänä
ö̧jodettö tto̧ȩcuä̧rä̧ta̧mä̧ ju'tänättö
dea'acu to̧ta̧rȩ päi'önä seropö
icuähuäta̧tä̧ päi'iņä̧ta̧tó.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rȩjȩ'iņä̧ ttö̧ȩpa̧'a̧nä̧,
inähuiyä'inä dörächipina'ató.
52 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hua'inätörö rötähuä
o̧du̧nä̧mä̧ bachächipina'a.
Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä recuätö
Diosttö adihuä ttö̧ja̧ jö̧nä̧ huotö
'corupä'i'inätö pinätö̧mä̧ ttidepänä
tto'ädäcuähuotö pä'i'inätö.
53 Ja̧'hua̧nö̧ pä'i'äjätömä, Chutä
hua'arettö ttoächäji o'ca'amä,
hua'arenä rötähuotö pätti'inö
o̧du̧nä̧ttö̧mä̧ rä'opächö Diosttö
adihuä ötahuiyänä* do'ächö
recuätö ttö̧ja̧rö̧ ij̧ȩcuiņä̧tö̧tó.
54 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ su̧ro̧da̧u̧ 100nö
huotö ttu̧ru̧hua̧'iņä̧, ja̧u̧cu̧
kä̧nö̧ Jesúsru tta̧'ä̧rä̧tö̧'iņä̧ rȩjȩ
ttö̧ȩpa̧'a̧'iņä̧, koro 'cuäopä'chäji'inä
tottomenä rö̧ȩnä̧tä̧ ye'ecu:
―Pidemä iso päi'önätä Dios
Iţti̧ pä'ijö ja̧'a̧― pä'inätö.
55 Ju̧huȩnȩmä̧ nä̧tö̧ recuätö
churutä ppättä̧dä̧ra̧ pä'ö,
Galilea rȩjȩra̧'a̧ttö̧ päi'önä
ru̧'huä̧rä̧cuä̧huä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧
otonänö kä̧nö̧tä̧ topä̧riņä̧tö̧.
56 Jahuätö ttö̧'quȩtȩnä̧mä̧ María
Magdalena'inä, Jacobocu Josécu
tta̧ju̧ María'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧

* 27:53 Diosttö adihuä ötahuiyämä Jerusalén ötahuiyädo
a 27:43 Salmos 22:8 b 27:46 Salmos 22:1
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Zebedeo iţti̧mö̧ tta̧ju̧'iņä̧ jiņa̧'a̧.
Jesús o'co jähuä hua'are

rötähuoränä José ö́tinö huȩnȩ
(Marcos 15:42‐47; Lucas
23:50‐56; Juan 19:38‐42)

57 Täcö nip̧ä̧cha̧'a̧, Arimatea
ötahuiyära̧'a̧ttö̧, ya̧tȩ järe
ru̧hua̧, José pä'ö miçua̧ ichi'inö.
Ja̧u̧'iņä̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧tä̧
pä'i'inö piņö̧. 58 Ja̧u̧mä̧ Jesús
o'co jähuä jä'epäjinö Pilatorö.
Ja̧'hua̧nö̧ jäepäcu Pilatomä
Jesús o'co jähuä ttiyarö pä'ö
hueinäcu. 59 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Josémä
Jesús o'co jähuä ȩmo̧po̧'ö̧
lino sábana'cua adihuä'cuanä
juä'opinö. 60 Ja̧'hua̧nö̧ juä'opäji'ca̧
chutä idorä, inähuänä jareönä
sa'ö icu aditinoränä rötinö.
Rötäji'ca̧ hua'are rötähuoränä
doächäcuähuome inäbi rö̧äbi
ki'opö mö̧'ȩpö̧ ku̧nä̧ji'̧ca̧ iḩuiņö̧.
61 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ju̧huȩnȩmä̧ María
Magdalena'inä, karaju María'inä
hua'are rötähuorä pä̧tȩcuä̧nö̧
pȩjiņä̧tö̧.

Hua'are rötähuorä ä'ca
su̧ro̧da̧u̧ tta̧ttä̧riņö̧ huȩnȩ

62 Koro mo̧ro̧mä̧, jo̧mȩnö̧
jȩpö̧ ku̧nä̧huä̧ mo̧ro̧ jä̧ji ̧ o'ca'a
mo̧ro̧mä̧, sacerdote huotöttö
jue'ipotö'inä, fariseos huotö'inä
Pilato ä'ca jo̧mȩ ca̧ca̧cuip̧ö̧
pä'inätö: 63―Tu̧ru̧hua̧, ja̧u̧ yapare
huä'ijö a̧'cua̧rä̧im̧ä̧: “huäbodäcuä
mo̧ro̧ päi'omenä tto̧dä̧chä̧cua̧sä̧”
päinömä amöcuädi'ätöjä ujutumä.
64 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ hua'are
rötähuorämä ttu̧huȩcuä̧nä̧ to̧pä̧rö̧,
huäbodäcuä mo̧ro̧ jubö tta̧ttä̧ra̧
pä'ö hue'i. U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧

yodo ichi'ö ȩmip̧i'̧ö̧'cotö:
“hua'arettömä tto'ächäji päji”
pä'ö ttö̧ja̧rö̧ jittähua'acu.
Ja̧'hua̧nö̧ yapare jittäuttumä
ä̧cuo̧mȩnä̧ yapare päinö jiņö̧ttö̧'iņä̧
abonänö surojö'a̧nö̧ ja̧'a̧tó
röjinä yapare jiţtä̧huä̧cuȩmä̧―
pä'inätö. 65 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
Pilatomä päiņä̧u̧: ―Su̧ro̧da̧u̧
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ yȩnȩ
ka̧cuä̧tö̧rö̧ o'ipö 'chä̧nö̧, ucututä
cu̧huo̧juä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ 'quiyönä
jȩpö̧ ku̧nä̧jä̧tu̧cui―̧ jö̧nä̧ päinä̧u̧.
66 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ 'chä̧nö̧ hua'are
rötähuorä 'quiyönä jȩpö̧ ttu̧ju̧na̧
pä'ömä, inäbinä'inä uppepö
icuäjätö'cotö, tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧ hue'ö ku̧niņä̧tö̧.
Jesús hua'arettö ttoächinö huȩnȩ

(Marcos 16:1‐14; Lucas
24:1‐49; Juan 20:1‐23)

28 1Adicuocö mo̧ro̧ 'cuäopäji
o'ca'a, semanattö ä̧cuo̧mȩnä̧

mo̧ro̧, pä'ö mo̧ro̧ päi'a'a María
Magdalena'inä, karaju María'inä
hua'are rötähuorära̧'a̧ topö
'chä̧hui'̧iņä̧tö̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
rȩjȩmä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ ttö̧ȩpiņa̧'a̧,
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ Tu̧ru̧hua̧ huȩ'ä̧hua̧
isoppa hua̧ mȩyȩhui'̧ö̧ 'chä̧hui'̧ö̧
inäbimä äpatenä mö̧ȩcuo̧mȩttö̧
pö̧rȩpö̧ ku̧nä̧ji'̧ca̧ huäme
ö̧'ä̧mä̧da̧'a̧ttö̧. 3 Chutämä cu'upä
örohuomenä kä̧dȩpa̧'a̧ a̧'cua̧rö̧nä̧
kä̧dȩpiņö̧. Ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧mä̧
diy̧a̧hua̧ppȩ a̧'cua̧rö̧nä̧ teiniy̧ä̧cu̧.
4 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ ja̧u̧ru̧ ye'ö
su̧ro̧da̧u̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧mä̧
ye'ö ttö̧'ä̧huip̧ö̧ 'corupä'i'ätö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ pä'i'inätö. 5 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧
nä̧tö̧rö̧ ädätö pä'inö: ―Ucutumä
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yecuecuätucuä'. Jesús daunä
pȩ'o̧pö̧ ttö̧nä̧jä̧cu̧ru̧ cusätucua'amä
huo̧jua̧sä̧. 6 Ja̧u̧mä̧, chutä
päinö'a̧nö̧ hua'arettömä täcö
ttoächa'attö, pȩnȩmä̧ toa'ató.
Tu̧ru̧hua̧ ö̧'ä̧jo̧mȩmä̧ topächätucui.
7 “Hua'inätö ttö̧ja̧cuo̧mȩttö̧mä̧
täcö tto'ächäji. Cui'̧chä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧
ä'canä Galilea rȩjȩra̧'a̧ 'chö̧do.
Juhua'attötä tocu'huätucuä̧cua̧tó”
pä'ö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧
jicuhuähuopo'ätucua täi'ätucui.
Ucuturumä täcö ji'ähuäjisätó―
pä'inö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ hua'are
rötähuomettö rä'opächäjätömä
ye'ecui'ö'inä yettecui'a'anä
rö̧ȩnä̧tä̧ esehuächi'ö kä̧nö̧
jopä̧rö̧nö̧ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ ttä̧ju̧cuä̧ji ̧
huȩnȩ jittähua pä'ö. 9 Ja̧'hua̧nö̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ jittähua
pä'ö tti̧'cho̧mȩnä̧ Jesústä
pä̧tȩcuä̧ pä'i'ö päinä̧u̧:
―¡Esehuächi'ätucui!― jö̧nä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ 'chä̧hui'̧ö̧ ö̧jä̧piy̧ä̧nä̧
hua'adi'önö úcuotö jȩtti̧nä̧cu̧.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä päinä̧u̧:
―Yecuecuätucuä'. Tocu'huätucu
huȩnȩmä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧ jö̧nä̧
huotörömä Galilea rȩjȩra̧'a̧
tti̧'cha̧ ji'ähuäjätucui. Ttörömä
juhua'attötä tottä̧cua̧sä̧tó―
päinä̧u̧.

Su̧ro̧da̧u̧ yapare jittähuiyatö
pä'ö mitö tticuinö huȩnȩ

11 Jahuätö nä̧tö̧mä̧ tti̧'cha̧'a̧nä̧
su̧ro̧da̧u̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ttö̧
korotö pö̧nä̧mä̧ ötahuiyära̧'a̧
'chä̧nö̧, sacerdotes huotöttö
jue'ipotörö o'ca juiyönä 'cuäopäji
huȩnȩ ji'ähuinätö. 12 Judíosttö̧ja̧ttö̧
tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotöcu jiņä̧ yo̧mȩtȩ

pä'i'ö, jȩttä̧cuȩ huȩnȩ ucuocu
ku̧nä̧jä̧tö̧'cotö, su̧ro̧da̧u̧ru̧mä̧
pärätä rö̧ȩnä̧ iyinätö. 13 Iyönömä
pa̧'a̧nö̧ pä'inätö: ―Pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
jicuhuähuätucuaja: “Ujutumä
tä̧'ä̧ra̧'a̧nä̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧tä̧
yodo ichi'ö ttȩmip̧ä̧cu̧ päji”
päcuhuätucuaja. 14 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ piy̧ȩ huȩnȩ gobernador jö̧nä̧
hua̧ ä̧ju̧cu̧nä päi'öttömä, ujututä
esetipönä jiţä̧huä̧cua̧, ucutumä
huȩnȩ juiyönätä cu̧jip̧ä̧tu̧cua̧
pä'ö― pä'inätö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ pättä̧u̧
pärätä ȩmä̧jä̧tö̧'cotömä, pätta'a
ttä̧ju̧cuä̧ji ̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩpiņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jiy̧ȩ huȩnȩ jiņö̧mä̧
judíos ttö̧ja̧rö̧mä̧ jiäcuähui'ina'a,
jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ jubö rä̧mip̧ö̧nä̧
päi'önä.

Cäecuächäcua'a ä'canä
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ hueipinö huȩnȩ

(Marcos 16:15‐18; Lucas
24:47‐48; Juan 17:18; 20:21;
Hechos 1:8; 1 Corintios 15:6)

16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧
ttö̧jä̧pö̧ttö̧ ya̧tȩnö̧tä̧ huotömä
Galilea rȩjȩra̧'a̧ ppa̧'ä̧chö̧, Jesús
hueäjome möä'cara̧'a̧ 'chiņä̧tö̧.
17 Juhua'attömä Jesúsru tottomenä
ucuotö jȩtti̧nä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
korotö pö̧nä̧mä̧ ttesetipö juiyönä
jiņä̧u̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä
tö'cönänö 'chä̧hui'̧ö̧ ucuocu
päinä̧u̧: ―Mo̧ro̧jä̧nä̧'iņä̧, pij̧ä̧nä̧'iņä̧
o'ca juiyönätä ruhuonä hue'ö
chö̧já̧ pä'ö hue'ö ku̧nä̧hua̧sä̧tó.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ 'chä̧nö̧mä̧,
pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ tti̧rȩjiy̧ä̧ pö̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧, huo̧juiçuä̧ ttö̧ja̧tä̧
pätti'önä cu̧huo̧juȩtä̧tu̧cua̧ja̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ kä̧nö̧mä̧ Jä'o
im̧iņä̧'iņä̧, Iţti̧ im̧iņä̧'iņä̧, Adihuä
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A̧'cua̧ru̧hua̧ im̧iņä̧'iņä̧ ajiyanä
cu'utädätucuatöja. 20O'ca juiyönä
ucuturu huedä'ijömä ttu̧huȩcuä̧nä̧
jȩpö̧ ttö̧jö̧nä̧ cu̧huo̧juȩtä̧tu̧cua̧ja̧.

Ttömä 'cuäopönätä mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧
ucututäcu chö̧jä̧cua̧sä̧tó röji mo̧ro̧
päi'ome jubö― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧
ja̧'a̧cua̧ja̧.
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──────────────────────────────────────────────────────────

Juan pötädäcuähuä işa̧ ttö̧ja̧
toächomettö jiähuinö huȩnȩ

1 1 Pa̧'a̧nö̧ kä̧mä̧diņa̧'a̧ adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ, Jesucristo,

Dios Iţti̧ ötö'cömä. 2Dios iḩuȩnȩ
jiäcuähuä ttö̧ja̧ tti̧huȩyu̧ti̧nö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ kä̧mä̧diņa̧'a̧. Pa̧'a̧nö̧
huȩyu̧ti̧nä̧tö̧:

―Ttö chiḩuȩnȩ jiäcuähuä
işa̧rö̧ cuä'canä hue'ösä.
Cui'̧chä̧cuo̧mȩ jo̧mȩnö̧
jȩpö̧ u̧ju̧nä̧cua̧ ja̧u̧mä̧.a
3 “Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ ichäcuome
jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ku̧nä̧tu̧cui.̧
U̧mä̧niy̧ä̧ jue'epätucui,”
pä'ö huoa'a rä̧mip̧ä̧cua̧'a̧
ya̧tȩ iḩuȩnȩ ttö̧ja̧
toächomettö―b pä'ö
huȩyu̧ti̧nä̧tö̧.

4 Juanmä ttö̧ja̧ toächomettö
ichö, ttö̧ja̧ toächome kä'co
ro̧tottö ajiyanä pötäde'inö
ttö̧ja̧rö̧. Pärocuäcutä amöcuädö
ajiyanä pötächi'äcuähuä huȩnȩ

ji'ähuinö, ttö̧ja̧ suronä jȩttö̧ttö̧ jȩpö̧
icuähuotö pätti'a pä'ö. 5 Ja'huanö
ja̧'a̧ o'ca toi'önä Judea rȩjȩttö̧mä̧,
Jerusalén ötahuiyättö'inä rä'opö
'chiņä̧tö̧ ja̧u̧ ö̧jo̧mȩ. Jahuätö
'chä̧jä̧tö̧mä̧ o'ca toi'önä suronä
jȩttö̧ ji'äu tticuomenä, Juanmä
ajiyanä pötäde'inö jahuätörö
Jordán ajettö.

6 Juan ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧mä̧ camello
uhuo'chettö adicuä̧ta̧ 'ca̧tä̧huiņö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ äcä isäya'inä de'a
işa̧ ij̧ȩta̧ttö̧ adicuäyatä riņä̧cu̧.
U̧cuȩmä̧ mä̧rä̧cä̧yu̧ru̧tä̧ cuä̧nö̧
kiņö̧. Ahuoyamä̧ maya isoyatä
au kiņö̧. 7 Pa̧'a̧nö̧ ji'ähuinö: ―Ttö
cho'ca'anä ichömä, ttöttö'inä
abonänö ju̧ru̧hua̧. Ttömä adihuä
işa̧mä̧cö̧sä̧ ja̧u̧ ä'ca jo̧mȩttö̧mä̧.
Ö̧jä̧pö̧ isäya'inä ko̧'ä̧dö̧ chicuarö
pä'ö hueö juiyö'anötä hua̧sä̧.
8 Ttömä ajiyanätä pötäde'äjisä
ucuturumä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧mä̧
Dios A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ u̧'u̧tä̧dä̧cua̧

a 1:2 Malaquías 3:1 b 1:3 Isaías 40:3

219

Mar



Marcos 1:9–23 220

ucuturumä― pä'inö Juanmä.

Juan ajiyanä Jesúsru
u'utädinö huȩnȩ

9 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ Galilea rȩjȩ,
Nazaret ötahuiyättö rä'opö
'chiņö̧ Jesúsmä. Ja'huanö ja̧'a̧
i'̧chi'̧o̧mȩnä̧ Juanmä ajiyanä
pötädinö ja̧u̧ru̧ Jordán ajettö.
10 Jesús jacuotottö kä̧mi'̧ö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧
mo̧ro̧jiy̧ä̧ bahuecuächa'a topinö.
Dios A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧'iņä̧ churutä
ö̧jä̧mä̧da̧ pä'ö unucu jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧
im̧ȩyȩhui'̧a̧'a̧ topinö. 11 Ja̧'hua̧nö̧
päi'omenä mo̧ro̧jiy̧ä̧ra̧'a̧ttö̧ ya̧tȩ
iḩuȩnȩ rä̧mip̧iņa̧'a̧: ―Ucumä ttö
Chiţti̧ rȩni'̧a̧jä̧. Ucurumä juiyo
eseusä― pä'ö rä̧mip̧iņa̧'a̧.

Jesús suronä jȩa̧ pä'ö
ähuettä ucuocuinödo

12 Ja̧'hua̧nö̧ päi'äji o'ca'a,
yotäcu Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ Jesúsru
hue'ö icuinö ttö̧ja̧ toächomecu.
13 Jesúsmä ttö̧ja̧ toächometä
kiņö̧ ttö̧ja̧ ta̧ju̧ mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧,
ttö̧ja̧ toächome ka̧cuä̧tö̧
äjicuäcuähuocotö ra̧huȩpi ̧
huotöcu. Ja̧'hua̧nö̧ ö̧jo̧mȩnä̧
Satanamä huȩ'ä̧riņö̧ Jesúsru
suronä jȩiy̧a̧rö̧ pä'ö. hue'ähuotö
isoppa huotötä ppä̧ttä̧dä̧riņä̧cu̧.

Jesús aditähuä adita pä'ö
kä̧mä̧diņö̧do Galilea rȩjȩttö̧

14 Juanrö cärenä ttötinö o'ca'a,
Jesúsmä Galilea rȩjȩra̧'a̧ 'chiņö̧
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'äu, Dios
huea'anä kä̧cuä̧huä̧ ötö'cötä.
15 Pä'inö: ―Täcö jo̧mȩ päi'a'a.
Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧'iņä̧
tö'cöhuächa'a. Pärocuäcutä
amöcuädö adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ

ä̧ju̧cu̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tu̧cui―̧
jö̧nä̧.

Jesús pa̧ja̧cuä̧nö̧ huotö po̧iŗö̧
huoähuä ttö̧ja̧rö̧ oipinö huȩnȩ
16 Jesús Galilea dubora jäyoranä

cueächomenä, Simón'inä,
ö̧jä̧hua̧ Andrés'inä ttöäresa̧
po̧iŗö̧ huo̧ä̧huä̧sa̧ duboranä
tticua'a topinö. Jahuätömä po̧iŗö̧
huoähuä ttö̧ja̧ pinätö̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Jesús pä'inö jahuätörö:
―Ttöcu ichätucui, ttö̧ja̧rö̧
huoähuä ttö̧ja̧ päcuhui'ätucunä
chu̧huo̧juȩtä̧tu̧cua̧cu̧― päinä̧u̧.
18 Yotäcu ttöäresa̧ po̧iŗö̧
huo̧ä̧huä̧sa̧mä̧ jaropi'ö, chutäcu
'chiņä̧tö̧.

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús ju̧huȩnȩ
yabonänö 'chä̧nö̧ topinö Zebedeo
iţti̧mö̧rö̧, Jacoborö'inä, Juanrö'inä.
Jahuätö'inä huoi'canä pȩjiņä̧tö̧.
Jahuätömä ttöäresa̧ po̧iŗö̧
huo̧ä̧huä̧sa̧ ti̧'chä̧rö̧ pȩjiņä̧tö̧.
20 Jahuätörö'inä o'ipächinö.
Ja̧'hua̧nö̧ oipächä̧u̧, jahuätömä
ttä'o Zebedeorö umöhuäyotöcu
huoi'canätä ö̧'ip̧a̧'a̧nä̧ jaropi'ö,
Jesúscu 'chiņä̧tö̧.

Ya̧tȩ isoppa hua̧
su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧ kiņö̧do

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Capernaum
ötahuiyära̧'a̧ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧. Judíos
ttaditocö mo̧ro̧ päi'omenä.
Judíos ttu̧huo̧jui'̧odenä
do'ächi'ö, huo̧juȩti̧nö̧ Jesúsmä.
22 U̧huo̧juȩta̧'a̧ ä̧ju̧cu̧, ttö̧ja̧mä̧
nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧ ka̧cuiņä̧tö̧,
juiyo huo̧ju̧nä̧ u̧huo̧juȩti̧yä̧u̧,
ya̧tȩ ru̧hua̧ jiäu'a̧nö̧ jiähua'attö,
Hueähuä Huȩnȩ huo̧juȩcuä̧ ttö̧ja̧
jittähuä'ijö'a̧nö̧mä̧cö̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧
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ja̧'a̧ judíos ttu̧huo̧jui'̧odenä,
ya̧tȩ isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧
kiņö̧. Ja̧u̧mä̧ huopäcuähuipinö:
24―Jesús, Nazaret işa̧,
jȩcu̧'ä̧tö̧. Huä̧iņä̧ ja̧'a̧tä̧ topitö
tö̧ja̧cua̧'a̧nä̧. ¿Ucumä tta̧'a̧nö̧ jȩpö̧
cuichäjättö ujuturumä? ¿Ujuturu
be'epäjipö icu ichäjijä tä̧ji?̧ Ttömä
chu̧huo̧juä̧cu̧jä̧. Ucumä Diosttö
Huȩ'ä̧hua̧, Adihuä işa̧ cu̧ja̧'a̧
chu̧huo̧juä̧cu̧jä̧―.

25 Ja'huanö päcu Jesúsmä
ro̧'ȩpö̧ pä'inö ja̧u̧ru̧: ―¡'Coruchi'ö,
rä'opächirö ja̧u̧ttu̧mä̧!―

26 Jesús ja̧'hua̧nö̧ päcu ja̧u̧ ttö̧ja̧
işa̧ na̧huä̧chip̧ö̧nä̧ pä̧içu̧nä̧ jȩpiņö̧
isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩpi'̧ip̧ö̧, pä̧içu̧nä̧ huopäcuähuipö,
rä'opächinö ja̧u̧ ttö̧ja̧ işa̧ttö̧mä̧.
27 Ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopa'a topö
ttö̧ja̧ o'ca toi'önä esehuächi'ö
nö̧'ä̧chip̧iņä̧tö̧, ―¡Koromenädi ̧
jȩpö̧!― pä'inätö ttieru juäi
'cuäopiyä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ jä'ecu pä'ähuinätö:
―¿Piy̧ȩmä̧, däjejo? ¿Piy̧ȩ jareönä
huo̧juȩcuä̧mä̧ däjejo? Pidemä
isoppa huotö suropätörö'inä
hueähuänä ju̧ru̧hua̧. Hueö ta'anö
jȩpä̧tö̧― pä'inätö jahuätö ttö̧ja̧mä̧.
28 Jesús ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧jim̧ä̧ o'ca
päi'önätä huȩnȩ päi'ina'a. Galilea
ttö̧ja̧mä̧ o'ca toi'önä ä̧ju̧cuiņä̧tö̧.

Pedro imiyajuru Jesús
aditö icuinö huȩnȩ

29 Jesúscu u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧, judíos
ttu̧huo̧jui'̧odettö rättopomenä,
Jacobocu, Juancu dodepinätö,
Simóncu, Andréscu ttojusodenä.
30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ na̧'ä̧chö̧ piņä̧ju̧
Simón imiyajumä märicheittö.
Jahuäju na̧jä̧cha̧'a̧ ji'ähuopo'inätö

Jesúsru. 31 Ja̧'hua̧nö̧ jittähuopo'äcu
'chä̧hui'̧ö̧, ku̧mö̧nä̧ 'chu'huädö
cä'epinö jahuäjuru. Yotäcu pi'̧iņä̧ju̧
märichei na̧jä̧chä̧jim̧ä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ttu̧cuȩ ttucua pä'ö'inä aditö
iyö ppä'ädinäju jahuätörö.

Jesús recuätö na̧nȩpä̧tö̧rö̧
aditö icuinö huȩnȩ

32 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Kä̧hua̧ mo̧ä̧chä̧ji ̧
o'ca'a, pä'ö nip̧ä̧cha̧'a̧, Jesús
ö̧jo̧mȩcu̧ i'cächinätö o'ca toi'önä
na̧nȩpä̧tö̧rö̧'iņä̧, isoppa huotö
suropätö ttö̧jä̧u̧ru̧'iņä̧. 33O'ca
toi'önä ötahuiyä ttö̧ja̧mä̧ isode
äpate ä'ca ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧.
34 Yotöcunä ttumärichei
pö̧nä̧ ttu̧ju̧nä̧rö̧mä̧ aditä'chö
icuinö recuätö na̧nȩpä̧tö̧rö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätö isoppa huotö
suropätörö'inä rä'epö, hue'ö
icuinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätö
isoppa huotö suropätömä
ttucuocu juiyönä hue'inö, churutä
ttu̧huo̧jua̧'a̧ttö̧.

Galilea rȩjȩnä Jesús
jiähuinö huȩnȩ

35Mo̧ro̧ jä'canä porächi'ö, jiņä̧
yo̧ö̧nä̧ jä̧i ̧ ötahuiyättö rä'opö 'chiņö̧
Jesúsmä ttö̧ja̧ toomecu Diosrö
ucuocua pä'ö. 36 Ja'huanö ja̧'a̧
Simón'inä, ja̧u̧cu̧ kä̧jä̧tö̧'iņä̧ Jesúsru
usu 'chiņä̧tö̧. 37 Ja̧u̧ru̧ po̧cuip̧ö̧mä̧
pä'inätö: ―O'ca toi'önä ucurutä
usätö―.

38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ pä'inö jahuätörö:
―Porö kä̧mä̧dö̧ yabocu 'chä̧nö̧
ötahuiyä jö̧ a̧'u̧cuä̧ jidähue'a'anä
ti̧'chä̧tu̧cua̧, ja̧u̧ ötahuiyättö'inä
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähua pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
jidähua pä'ötä ichinösä ttömä―.
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39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ o'ca juiyönä
Galilea rȩjȩnä̧ ka̧cu̧ judíos
ttu̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyänä ji'ähuä'chö
cue'ächinö Jesúsmä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
isoppa huotö suropätörö'inä
rä'epe'ä'chö icuinö.

Lepra märichei na̧'ä̧chö̧rö̧
aditö icuinö huȩnȩ

40 Ya̧tȩ öttahuiyä märichei, lepra
pättö juäi na̧'ä̧chö̧, Jesús ä'ca jo̧mȩ
'chä̧hui'̧ö̧, ihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧,
ajuähuipönö juruhuächi'ö jä'epö
pä'inö: ―Ucuru pä̧huä̧ rö̧jö̧ttö̧mä̧,
ttö chadihuächi'önä aditö
cuicu'a̧nö̧ hua̧jä̧ ucumä―.

41 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús
ja̧u̧ru̧ re ȩmä̧huip̧ö̧, mȩ'ö̧
kä̧nö̧ pä'inö: ―Ttömä pä̧huä̧
rö̧jä̧cu̧sä̧. Cuttahuiyä hua'ächipö
adihuächi'i― päinä̧cu̧.

42 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä, yotäcu
päö jiy̧ȩnä̧tä̧ öttahuiyä märichei
jä̧jim̧ä̧ hua'ächipö adihuächi'inö.
43,44 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús ja̧u̧ru̧
hue'ö icu kä̧nö̧, ro̧'ȩpö̧ pä'inö:
―Yorö'isotä ya̧tȩrö̧'iņä̧ jicuhuähuó.
Ja̧'hua̧nö̧ päda'anä sacerdote
hua̧rö̧tä̧ cuij̧ȩcua̧ täi. Ja̧'hua̧nö̧
cuij̧ȩcu̧ o'ca'a Moisés hueinö
iyähuä'inä iyi, cuadihuächi'äji iso
päi'önä jä̧ji ̧ ij̧ȩcuä̧ päi'önä tteseta
pä'ö―.

45 Ja̧'hua̧nö̧ ro̧ȩpa̧'a̧nä̧ rä'opächö,
ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ ji'ähuä'chinö ja̧u̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jiähuä'chomenä rö̧ȩnä̧
huȩnȩ päi'ina'a. Ja̧'hua̧nö̧ rö̧ȩnä̧
huȩnȩ päi'iyäcu Jesúsmä huäjunä
do'ächö ko̧cö̧ piņö̧ ötahuiyänämä.
Ötahuiyä u̧miņä̧tä̧, ttö̧ja̧ toometä
kiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ kara'attö'inä
kara'attö'inä Jesús ö̧jo̧mȩ 'chiņä̧tö̧.

Jesús 'cuä̧'a̧rö̧ aditö icuinö huȩnȩ

2 1 A̧'u̧cu̧nä̧tä̧ mo̧ro̧ jä̧ji ̧
o'ca'a, Jesúsmä ppa̧'ä̧chiņö̧

Capernaum ötahuiyära̧'a̧. Isodenä
ö̧ja̧'a̧ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧ ju̧huȩnȩ ttö̧ja̧mä̧.
2 Ttö̧ja̧ recuätö ca̧ca̧cu̧ dodepinätö
ö̧jode'inä suhuädi'önä. Äpate
ä'ca'inä 'co̧ä̧chi'̧ö̧nä̧ ka̧cuiņä̧tö̧,
korotö'inä 'cuättoi'ö juiyönä.
Jahuätörö ji'ähuinö Dios iḩuȩnȩ.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ korotö'inä Jesús
ö̧ja̧'a̧cu̧ ichinätö, 'cuä̧'a̧rö̧ ȩpä̧tö̧
pa̧ja̧cuä̧nö̧ huotöcu. 4 Ja̧'hua̧nö̧
tticha'anä Jesús ö̧jo̧mȩ jacuoju
dottächi'ö juiyönä jiņä̧u̧, ttö̧ja̧
tä̧mö̧hua̧'a̧ttö̧. Ja̧'hua̧nö̧ dottächi'ö
juiyönä jä̧u̧, ö̧jo̧mȩ huäme
päte'ö isode ba'epinätö. Ba'epö
'tä̧'ȩpä̧jä̧tö̧'cotö jui'ädinätö
'cuä̧'a̧rö̧ ö̧'ä̧bänä ö̧'a̧'a̧nä̧. 5 Jahuätö
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧'a̧ topö, Jesús
re ȩmä̧huip̧ö̧, pä'inö ja̧u̧ 'cuä̧'a̧rö̧:
―Chiţti̧, suronä jȩcu̧'huä̧'ij̧ö̧mä̧
unichi'ä̧cuä̧huiy̧a̧tä̧ pä'i'öjä.

6 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧
Hueähuä Huȩnȩ huo̧juȩcuä̧
ttö̧ja̧, ju̧huȩnȩ pȩjä̧tö̧mä̧, tta̧'cua̧nä̧
amöcuädinätö: 7 “Chujuamä,
¿dä̧bö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö suronä
ucuocua'ajä̧ttö̧ ja̧'hua̧nö̧mä̧?
¿Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosttö'inä ka̧ra̧ kö̧ tä̧ji ̧
suronä jȩttä̧'ij̧ö̧ unichi'äcuähuä
işa̧mä̧?”― 8 Ja̧'hua̧nö̧
ttamöcuädomenä, Jesúsmä yotäcu
a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧iņö̧
tta̧möcuädömä. Jahuätörö
pä'inö: ―¿Dä̧bö̧ cua̧'cua̧nä̧
cuamöcuädätucuättö ja̧'hua̧nö̧mä̧?
9 ¿Tiy̧ȩjä̧ttö̧ 'cuä̧'a̧rö̧ huetta pä'ö
korottö'inä abonänö jeruumä?
“Ucu suronä jȩcu̧'huä̧'ij̧ö̧mä̧
unichi'ä̧cuä̧huiy̧a̧tä̧ pä'i'öjä”
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¿jö̧nä̧cö̧? “Ä̧rä̧mi'̧ö̧, cu̧'ä̧bä ȩmip̧ö̧
täi” ¿huettö'anöcö̧? 10 “Ttö̧ja̧
Işa̧ pä'i'inömä pij̧ä̧nä̧ kä̧nö̧'iņä̧
suronä jȩttä̧'ij̧ö̧ unichi'a pä'ötä
hua̧” pä'ö cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧,
'cuä̧'a̧rö̧mä̧ huȩdä̧cua̧sä̧―.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ 'cuä̧'a̧rö̧ pä'inö:

11―Ucurumä pä'ösä, ä̧rä̧mi'̧ö̧,
cu̧'ä̧bä ȩmip̧ö̧ cuojusodera̧'a̧ täi―,
pä'inö Jesúsmä.

12 Ja̧u̧ 'cuä'äjimä yotäcu ä̧rä̧mi'̧ö̧,
ö̧'ä̧bä ȩmip̧ö̧, rä'opächinö o'ca
toi'önä ttä'ca jo̧mȩttö̧. Ja̧'hua̧nö̧
räopächa'a topö esehuächi'ö
nö̧'ä̧chip̧iņä̧tö̧ adihuä juäi
'cuäopiy̧ä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ eseunu
Diosrötä úcuo te'ähuinätö:
―Pa̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ yorö'iso topocotö
pä'ijätöjä― pä'inätö.

Jesús Levírö oipinö huȩnȩ
13 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesúsmä pä'äji

ta'anö 'chiņö̧ dubora jäyoracu.
Ttö̧ja̧ ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧mä̧ o'ca
toi'önä 'chiņä̧tö̧ Jesús ö̧ja̧'a̧.
Jahuätörö huo̧juȩti̧nö̧. 14 Ju̧huȩnȩ
'cuä'opö topinö Leví pä'ö miçua̧rö̧,
Alfeo iţti̧rö̧, ru̧hua̧ öäre pärätä
ttimitä'ijo̧mȩ ö̧'a̧'a̧. Ja̧u̧ru̧mä̧
pä'inö: ―Ttöcu ichi. Ja̧'hua̧nö̧
päcu, ä̧rä̧mi'̧ö̧ 'chiņö̧ Levímä
Jesúscu―.

15 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesús
u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧ ja̧u̧ Leví ojusodettö
ttu̧cuȩ cuinätö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ttucuomenä, korotö recuätö
ru̧hua̧ öäre pärätä ȩmä̧huä̧
ttö̧ja̧'iņä̧, korotö suronä jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧'iņä̧, cuä̧nö̧ pȩjiņä̧tö̧ Jesús
ippeyenä. Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧, recuätö
ttö̧ja̧ Jesúscu cuettächa'attö.
16 Ja̧'hua̧nö̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧cu̧'iņä̧, ru̧hua̧ öäre pärätä

ȩmä̧huä̧ ttö̧ja̧cu̧'iņä̧ cuä̧nö̧ ö̧'a̧'a̧
topö, fariseo huotö'inä, Hueähuä
Huȩnȩ huo̧juȩcuä̧ ttö̧ja̧'iņä̧
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧:
―¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö cuä̧nö̧'iņä̧,
au'inä ö̧'a̧'a̧jä̧ttö̧, ru̧hua̧ öäre
pärätä ȩmä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧, suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧ ttö̧'quȩtȩnä̧
pä̧nö̧mä̧?― pä'inätö.

17 Ja̧'hua̧nö̧ pätta'a ä̧ju̧cu̧,
Jesúsmä pä'inö jahuätörö:
―Na̧'ä̧cho̧co̧tö̧mä̧ recuä rö̧jo̧co̧u̧
jahuapö ru̧hua̧rö̧mä̧. Na̧'ä̧chä̧tö̧tä̧
recuä rö̧jä̧u̧mä̧ jahuapö ru̧hua̧rö̧.
Adihuä ttö̧ja̧rö̧mä̧ huopö ichocö
pinösä ttömä. Suronä jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧rö̧tä̧ huopö ichinösä―, pä'inö
Jesúsmä.

Ttu̧cuȩ a̧do̧chä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧do Jesúsru

18 Juan u̧huo̧juȩtä̧u̧'iņä̧, fariseos
huotö ttu̧huo̧juȩtä̧u̧'iņä̧ ttu̧cuȩ
ttucuoca'a a̧do̧chö̧ jȩpiņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ttu̧cuȩ a̧do̧chö̧
jȩtti̧yä̧u̧ koronö mo̧ro̧ korotömä
Jesúsru jä'epö ä̧ju̧cu̧ 'chiņä̧tö̧:
―Juan u̧huo̧juȩtä̧u̧'iņä̧, fariseos
huotö ttu̧huo̧juȩtä̧u̧'iņä̧ ttu̧cuȩ
tta̧do̧cha̧'a̧nä̧, ¿tta̧'a̧nö̧ pä'ö
ttu̧cuȩ tta̧do̧cho̧ca̧'a̧jä̧ttö̧ ucu
cu̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧?― pä'inätö.

19 Jesúsmä jahuätörö ädätinö:
―Ya̧tȩ irecuarö ȩmä̧cua̧ jiņä̧
chutä repeä̧u̧cu̧ ö̧jä̧im̧ä̧, ¿tta̧'cua̧
tta̧'ȩcu̧ ttu̧cuȩ tta̧do̧chö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧
tä̧ji?̧ Irecuarö ȩmä̧cua̧ jiņä̧ chutä
repeä̧u̧cu̧ ö̧jä̧im̧ä̧ ttu̧cuȩ a̧do̧chö̧
tta̧'cua̧ tta̧'ȩcuo̧co̧tö̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ koronö mo̧ro̧ irecuarö
ȩmä̧cua̧rö̧ kara'a ttȩmip̧ä̧cuo̧tö̧.
Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧tä̧ ttu̧cuȩ a̧do̧chö̧
tta̧'cua̧ tta̧ttȩcuä̧cuo̧tö̧―, pä'inö
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Jesúsmä.
21―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧

täbo işä̧ta̧ serächi'omenä,
jarȩä̧ta̧ jiņä̧ beächi'o̧co̧ta̧mä̧
be'epö 'tö̧ä̧huo̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧
'tö̧ttö̧ttö̧mä̧ jarȩä̧ta̧ be'ächi'ö
juhua'a yabocutä serächi'a'a
täbo işä̧ta̧mä̧. 22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ vino
isoya'inä jiņä̧ a̧'ti̧po̧coya jareoyamä
täbo isäbanämä 'carö ku̧nä̧huo̧cö̧.
Ki'ädi'ö, ppa'ö icu, toe'ö vino
isoya'inä, 'carähuäba'inä toe'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ toe'ö ja̧'a̧ttö̧ vino isoya
jareoyamä jareäbanätä̧ 'carö
ku̧nä̧huä̧―, pä'inö Jesúsmä.

U̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧ ya̧mö̧
se'opinätödo judíos
ttaditocö mo̧ro̧

23 Judíos ttaditocö mo̧ro̧, ya̧mö̧
pättiyu kä'conä 'cuä'ope'ö 'chiņö̧
Jesúsmä u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧
'cuättope'omenä, u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧
ya̧mö̧ se'opinätö. 24 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧
fariseos huotö Jesúsru pä'inätö:
―Topi, ttö̧ja̧ jȩtta̧ pä'ö hueähuocö
mo̧ro̧, judíos ttaditocö mo̧ro̧ ¿dä̧bö̧
jȩtta̧'a̧jä̧ttö̧ jitöjamä?―

25 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu päinä̧u̧:
―¿Ucutumä yorö'iso ucuocuocotö
pä'ijätöjä tä̧ji?̧ David jȩiņö̧
huȩnȩmä̧, umöhuäyotöcu
ö̧jo̧mȩnä̧ ucua ppäittö recuä rö̧jä̧cu̧
jȩiņö̧mä̧. 26 Sacerdotes ttu̧ru̧hua̧
juȩ'ip̧a̧ Abiatar ö̧jiņö̧ pä̧nä̧ David
Dios ö̧jodenä do'ächinö. Do'ächi'ö
Dios ö̧jo̧mȩ rötähuä pa̧ o̧ppä̧
umöhuäyotörö'inä iyö ¿cuocö
pinö tä̧ji?̧ juhuodenä sacerdotes
huotötä ttu̧cuȩ o̧ppä̧ ja̧'a̧mä̧―.

27 Ja̧u̧ huȩnȩ pä'opo'ö päinä̧u̧
―Ttö̧ja̧rö̧ amöcuädötä aditö
ku̧nä̧hua̧'a̧ judíos ttaditocö

mo̧ro̧mä̧, ttö̧ja̧ ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧tä̧
ttucuota pä'ömäcö. 28 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inömä judíos
ttaditocö mo̧ro̧'iņä̧ U̧ru̧hua̧ päi'önä
kö̧―, pä'inö Jesúsmä.

Ya̧tȩ u̧mö̧ joi'inäcuru
aditö icuinödo

3 1 Jesús pä'äji ta'anö do'ächinö
judíos ttu̧huo̧jui'̧odenä.

Juhuodenä ya̧tȩ u̧mö̧ joi'inäcu
kiņö̧. 2 Ja'huanö u̧mö̧ joi'inäcu
ö̧jiy̧ä̧u̧ ttö̧ja̧mä̧ adiunä to̧pä̧riņä̧tö̧
Jesúsru, judíos ttaditocö mo̧ro̧
jiy̧ä̧u̧ ja̧u̧ru̧ aditö icuaja pä'ö,
Jesúsru jäyänä huȩnȩtö̧ ttucuocua
pä'ö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä
pä'inö u̧mö̧ joi'inäcuru: ―Ä̧rä̧mi'̧ö̧,
huäjunä kä̧hui―̧.

4 Ja̧'hua̧nö̧ päji o'ca'a jahuätörö
jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―Judíos ttaditocö
mo̧ro̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧ jȩtta̧ pä'ö
hueähua'attö? ¿adiunäcö̧?
¿suronäcö̧? ¿Tocu jȩttö̧'a̧nö̧ jä̧ttö̧?
¿tta̧'cua̧ri'̧ö̧nä̧ ppättädö'anöcö̧?
¿'corupätti'önä cuä'ö icuähuä
mo̧ro̧cö̧?―
Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧u̧ 'coru

pinätö̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧mȩnä̧
ra̧huä̧rö̧nö̧ toinä̧u̧. Adiunä
ttamöcuäda pättoca'a jiy̧ä̧cu̧
jahuätörö a̧'cua̧ tta̧nö̧ topö kä̧nö̧
pä'inö u̧mö̧ joi'inäcuru: ―Cujo
cä'epö, cu̧mö̧ te'ädi―. U̧mö̧
te'ädinö. Ja̧'hua̧nö̧ teädomenä,
u̧mö̧ adiu päi'inäcu, ko̧ro̧mö̧ jö̧
ta̧'a̧nö̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ttaditocö mo̧ro̧
jȩiy̧ä̧u̧ fariseos huotömä isode
jacuättö rä'opächinätö. Jesúsru
suronä jȩtta̧ pä'ö amöcuädö,
yotäcu ucuocuinätö Herodes
umöhuäyotöcu, tta̧'a̧nö̧ jȩpö̧ cuä'ö
ticuäcua'a jä̧ttö̧ pä'ö.
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Jesúsru mȩtta̧ pä'ö
borettäcuähuinö huȩnȩ

7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä
u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧ rä'opächö 'chiņö̧
dubora jäyoracu. Ja̧'hua̧nö̧
i'̧cho̧mȩnä̧, Galilea rȩjȩttö̧
recuätö ttö̧ja̧ rutti'inäcu.
8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Judea rȩjȩttö̧'iņä̧,
Jerusalén ötahuiyättö'inä, Idumea
rȩjȩttö̧'iņä̧, Jordán aje jij̧ä̧cu̧ttu̧'iņä̧,
Tiro ötahuiyä tö'cöttö'inä, Sidón
ötahuiyä tö'cöttö'inä, ttö̧ja̧
recuätö Jesús rö̧ȩnä̧ adihuä juäi
jȩä̧ja̧'a̧ ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ rä'opö
'chiņä̧tö̧ ö̧ja̧'a̧cu̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ ttö̧ja̧ tä̧mö̧hua̧'a̧ttö̧,
u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧ hue'inö huoi'ca
jo̧mȩnö̧ 'chu'huädö rö̧nö̧ tta̧ttä̧ra̧
pä'ö, ttö̧ja̧ recuätönä pä'i'ö,
dö'ö tticuättö pä'ö, recuätörö
aditö icuäja'attö. 10 Ja̧'hua̧nö̧
recuätörö aditö icuäja'attö o'ca
toi'önä na̧'ä̧chä̧tö̧mä̧ chutä ö̧ja̧'a̧cu̧
tti̧'cha̧ pä'ö borepäcuähuinätö
mȩtta̧rö̧ pä'ö. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isoppa
huotö suropätö 'cuäopönä ja̧u̧ru̧
tottö ta̧'a̧nö̧ chutä ä'ca jo̧mȩ
rȩjȩcu̧ mo̧'ä̧'chö̧ huopä'chinätö:
―¡Ucumä Dios Iţti̧jä̧!― pä'ö.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ro̧ȩpä̧riņä̧u̧,
chutä ö̧jö̧ ötö'cö yorö'iso jittäu
juiya pä'ö.

Ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörö
Jesús hue'ö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ

13 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesúsmä
möä'cara̧'a̧ huä̧mip̧iņö̧. Chutä
huea pä'ö amöcuädä̧u̧ru̧ huopinö
tti̧'cha̧rö̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ huoä̧u̧
ö̧jo̧mȩ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörö
ȩmiņö̧ chutäcu ttö̧ja̧ pä'ö,
huȩnȩ'iņä̧ jittähua pä'ö hue'ö

u̧ju̧nä̧cuo̧tö̧ päi'önä. 15Na̧'ä̧chä̧tö̧rö̧
aditö tticua pä'ö'inä, isoppa huotö
suropätörö rä'epö tticua pä'ö'inä,
hueähuä ttö̧ja̧ pätti'önä, hue'ö
u̧ju̧nä̧cuo̧tö̧ päi'önä. 16 Jahuätö
ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧ hueinä̧u̧mä̧,
pitötä jiņa̧'a̧: Ka̧ra̧mä̧ Simón,
Jesústä koro im̧i ̧Pedro pä'ö oinäcu.
17 Ka̧ra̧mä̧ Jacobo, ö̧jä̧hua̧ Juancu,
Zebedeo iţti̧mö̧ pinätö̧. Jahuätörö
koro tti̧mi ̧ Boanerges pä'ö o'inö
Jesúsmä. Boanerges pä'ömä,
cu'upä cöröpächö jä̧'iņö̧'a̧nö̧
huotö pä'ö päa'a. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ka̧ra̧mä̧ Andrés, ka̧ra̧mä̧ Felipe,
ka̧ra̧mä̧ Bartolomé, ka̧ra̧mä̧ Mateo,
ka̧ra̧mä̧ Tomás, ka̧ra̧mä̧ Jacobo,
Alfeo iţti̧, ka̧ra̧mä̧ Tadeo, ka̧ra̧mä̧
Simón. Ja̧u̧mä̧ cananista işa̧ pinö.
19 Ka̧ra̧mä̧ Judas Iscariote, Jesúsru
iyö içuä̧cua̧ piņö̧. Jahuätötä jiņa̧'a̧
Jesús ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö
ȩmiņä̧u̧mä̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a isodera̧'a̧
iḩuiņä̧tö̧ chutäcu.

Jesúsrumä, ―Ähuettä ujurunä
jȩpö̧― pättinö huȩnȩ

20 Pä'äji ta'anö ttö̧ja̧
recuätö ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧.
Jahuätö ttirecua'attö Jesús'inä
u̧huo̧juȩtä̧u̧'iņä̧ ttu̧cuȩmä̧ ttucu
juiyönä jiņä̧u̧. 21 Ja̧u̧ huȩnȩ
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ chutä ahuaruhuä
ȩmö̧ 'chiņä̧tö̧ Jesúsru, ―ja̧u̧mä̧
amöcuädoca'atä suripächö―
pätta'attö.

22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Hueähuä Huȩnȩ
huo̧juȩcuä̧ ttö̧ja̧, Jerusalén
ötahuiyättö ichäjätö'inä
ucuocuä'chinätö: ―Jesúsmä
Beelzebútä ö̧jä̧cu̧. Isoppa huotö
suropätö ttu̧ru̧hua̧ ujurunätä
rä'epö icu isoppa huotö
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suropätörömä―, pä'ä'chinätö.
23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesús huopinö

jahuätörö. Koro juäi jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧
huȩnȩnä̧ huȩnȩtä̧rö̧ ucuocuinö
jahuätörö: ―Satanásmä,
¿tta̧'a̧nö̧ jȩpö̧ rä'epäcuäu
icu'anö jä̧ttö̧ chutä amonämä?
24 Ya̧tȩ umöhuäyotömä to'ijicu
pä'ä'chäcuäu 'quȩtti̧pä̧chö̧ttö̧mä̧
uruhuonä huea'anä kä̧cuä̧huä̧
ja̧jim̧ä̧ recuomä 'chu̧huä̧ro̧ca̧'a̧.
25 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ iţti̧mö̧, to'ijicu
pä'ä'chäcuäu 'quȩtti̧pä̧chö̧ttö̧mä̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ kä̧cuä̧huä̧ ja̧jim̧ä̧
recuomä 'chu̧huä̧ro̧ca̧'a̧.
26 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Satanás'inä chutä
amonätä̧ to'ijicu pä'ä'chäcuäu
'quȩȩcuä̧chö̧ttö̧mä̧, recuo ö̧ja̧jim̧ä̧
recuomä 'chu̧huä̧ro̧co̧cu̧, chutä'inä
täcö ju̧huȩnȩtä̧ be'ipächö― pä'inö
Jesús.

27―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ya̧tȩ
ju̧ru̧hua̧ ojusodettö öäre ttȩmip̧a̧
pättöttömä, ä'canä isode ru̧hua̧rö̧
nö'cö ttötö juiyöttömä, ojusodenä
yorö'iso do'ächocotö öäre ttȩmip̧a̧
pä'ömä. Ju̧ru̧hua̧rö̧ nö'cö rötipötä
do'ächö, ttȩmip̧ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ öäremä.

28 Iso päi'önä huȩnȩ pä'ösä
ucuturu, pij̧ä̧ ttö̧ja̧ o'ca juiyönä
suronä jȩttä̧'ij̧ö̧'iņä̧, Diosrö suronä
ttucuocuä'ijö'inä, unichi'ä̧cua̧
Diosmä. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ suronä ucuocuätö
suronä ttucuocumä yorö'isotä
unichi'ö juiy̧ä̧cua̧ Diosmä. Dios
ro̧ȩcuä̧ beipächocöttö 'cuäopönä
usurä ttȩmä̧u̧'a̧nö̧ huotö―, pä'inö
Jesúsmä.

30 Ja̧'hua̧nö̧ pä'inö, jitötä
―isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧―
pätta'attö.

Jesús ja̧ju̧'iņä̧ ö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧
Jesúsru o'ö tti̧'chiņö̧ huȩnȩ

31 Ja̧'hua̧nö̧ ucuocuome Jesús
ja̧ju̧'iņä̧, ö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧'iņä̧
rȩbȩhuiņä̧tö̧. U̧miņä̧ kä̧nö̧
hue'inätö Jesúsru jittähuiyatö pä'ö.
32 Recuätö ttö̧ja̧ soböcuächönä
pȩjiņä̧tö̧ Jesús ippeyenä. Jahuätö
pättinäcu, ―Topi, cua̧ju̧'iņä̧
cu̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧ u̧miņä̧ kä̧nö̧
huo̧ttä̧rä̧cu̧jä̧―.

33 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu jahuätörö
ädätö pä'inö: ―Cha̧ju̧'iņä̧
chö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧ huotömä ¿titö
jä̧ttö̧?―

34 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧, ö̧jo̧mȩ
soböcuächönä pȩjä̧tö̧rö̧ topö,
pä'inö: ―Pitötä ja̧'a̧ cha̧ju̧'iņä̧
chö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧ huotömä.
35O'ca toi'önä Diosrö pä̧huä̧
rö̧jö̧ jȩpä̧tö̧tä̧ ihueye ttö
chö̧jä̧hua̧'iņä̧, chöjähuaju'inä,
cha̧ju̧'iņä̧ huotömä―. pä'inö Jesús.

Ku̧nä̧huä̧ ru̧hua̧ u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ

4 1 Jesúsmä pä'äji ta'anö
kä̧mä̧diņö̧ u̧huo̧juȩta̧ pä'ö

dubora jäyorattö. Ju̧huȩnȩ ö̧jo̧mȩ
ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧ ttirecua'attö huoi'ca
duboranä rä̧'canä pä̧mä̧diņö̧
Jesúsmä. Ttö̧ja̧ ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧mä̧
o'ca toi'önä dubora jäyora
mocu ka̧cuiņä̧tö̧. 2 Jesús rö̧ȩnä̧
huo̧juȩti̧nö̧ jahuätörö, koro juäi
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ huȩnȩnä̧ huȩnȩtä̧rö̧.
U̧huo̧juȩto̧mȩnä̧ pa'anö päinä̧u̧:
3―Piy̧ȩ huȩnȩ ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ Ya̧tȩ
ku̧nu̧ 'chiņö̧ ku̧nä̧huä̧du rȩjȩ icuäu.
4 Icuomenä korodumä mä̧nä̧nä̧
mo̧iņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ppiy̧u̧
mȩjä̧huip̧ö̧ cui'i'inätö mä̧nä̧nä̧
mo̧ä̧jim̧ä̧. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korodu'inä
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icuomenä jacuä inähuänä mo̧iņa̧'a̧,
rȩjȩ re'tönätä po̧mȩ. Ju̧huȩnȩ
mo̧iņö̧mä̧ jurunätä bahui'ina'a rȩjȩ
ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ pa̧'a̧ttö̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Kä̧hua̧ duhui'omenä, joi'ö,
hua'ö icuinö ujucäcämä rö̧ȩnä̧mä̧
juiya'attö. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korodu'inä
icuomenä so̧ä̧'cua̧ ko̧mȩ mo̧iņa̧'a̧.
So̧ä̧'cua̧ bahui'omenä rȩä̧di'̧iņa̧'a̧
u̧huä̧ju̧'iņä̧ huȩjö̧ juiyönätä.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korodumä
icuomenä rȩjȩ adihuome mo̧iņa̧'a̧.
Ju̧huȩnȩmä̧ ba'i'ö, ppöröhui'ö
u̧huä̧ju̧ adiu huȩjiņa̧'a̧. Koromä
treintanö jo̧mȩnä̧ huȩjiņa̧'a̧.
Koromä sesentanö jo̧mȩnä̧
huȩjiņa̧'a̧. Koromä ya'ute cien
jo̧mȩnä̧ huȩjiņa̧'a̧. 9Ä̧ja̧ isäju
ku̧nä̧rö̧ ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧ ä̧ju̧cui―̧,
pä'inö Jesúsmä.

Pa̧'a̧nö̧ pä'ö huȩnȩtä̧rö̧
ucuocusä, Jesús jiähuinö huȩnȩ
10 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a, Jesús

katä ö̧jip̧o̧mȩnä̧, Jesúscu
ka̧cuip̧ä̧jä̧tö̧mä̧, ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧
ta̧ju̧nu̧ hueinä̧u̧cu̧, koro juäi
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ huȩnȩ jiähuäji ötö'cö
jä'epinätö. 11 Ja̧'hua̧nö̧ jättepäcu
pä'inö jahuätörö: ―Diosmä
ucuturumä ja̧'a̧tä̧ topö, yä̧huä̧iņä̧
amöcuädö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ
cu̧huo̧juä̧chi'̧iy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö
Chutä huea'anä kä̧cuä̧huä̧ ötö'cö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotörömä u̧miņä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧ o'ca juiyönä koro juäi
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ huȩnȩnä̧tä̧ huȩnȩtä̧rö̧
pä'ösä,

12 topömä totta'anä
ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧ juiya pä'ö,
ä̧ju̧cu̧mä̧ ttä̧ju̧cua̧'a̧nä̧

ttu̧ttȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ juiya
pä'ö. Ttamöcuädö pärou
icu, suronä jȩttä̧'ij̧ö̧
unichi'äcuähuiyocotö
pätti'a'acu―a

pä'inö Jesús.

Jesús ku̧nä̧huä̧nä̧
huȩnȩtö̧ ucuocuäji rä'epö

icu jiähuinö huȩnȩ
13 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesús jahuätörö

pä'inö: ―Koro juäi jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧ huȩnȩ huȩnȩtö̧ pädäjimä,
¿huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧
jö̧ttö̧mä̧ o'ca juiyönä huȩnȩtä̧rö̧
ucuocuäcuähuä ¿tta̧'a̧nö̧
cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧?
14 Ya̧tȩ Dios iḩuȩnȩ jiähuomenä
ku̧nä̧huä̧ icua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
15 Korotömä ku̧nä̧huä̧du mä̧nä̧nä̧
mo̧iņö̧ jiņö̧'a̧nö̧ huotö, huȩnȩ
jiähuome ka̧cuä̧tö̧mä̧. Jahuätö
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ yotäcu ichi'ö
Satanásmä, ttamiso'quinä mo̧ä̧ji ̧
huȩnȩ 'cho'ipö. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧tä̧
korotömä ku̧nä̧huä̧du jacuä
inähuänä mo̧iņö̧ jiņö̧'a̧nö̧ huotö.
Jahuätömä huȩnȩ ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
esehuächi'ö ȩmä̧tö̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧
ttȩma̧'a̧nä̧ ujucäcä juitta'attö
recuomä 'chuhuädoco̧u̧. Ja̧u̧nu̧
o'ca'a “ja̧u̧ huȩnȩ ȩmiņö̧sä̧ ttömä”
pätta'anä jahuätörö ¿surojö
'cuäopomenä'inäcö̧? jahuätörö
korotö ¿suronä jȩtto̧mȩnä̧'iņä̧cö̧?
jurunätä jaropi'ätö. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
korotö'inä ku̧nä̧huä̧du so̧ä̧'cua̧
ko̧mȩ mo̧iņö̧ jiņö̧'a̧nö̧ huotö.
Jahuätömä huȩnȩ ä̧ju̧cuä̧tö̧.
19 Ttä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ pij̧ä̧ jähuätä
tta̧'cua̧ tta̧nö̧ amöcuädätö, järe
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a̧mo̧nä̧ öadihuä'inä esehuächi'ätö,
koro'inä koro'inä kö'cächi'ätö.
Ja̧'hua̧nö̧ päi'a'attö huȩnȩ jä̧jim̧ä̧
rȩä̧di'̧a̧'a̧, u̧huä̧ju̧'iņä̧ huȩjö̧ juiyönä.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotömä
ku̧nä̧huä̧du a̧diḩuä̧jä̧ rȩjȩnä̧ mo̧iņö̧
jiņö̧'a̧nö̧ huotö. Jahuätömä huȩnȩ
ä̧ju̧cu̧, iso päi'önä ȩmä̧tö̧, huȩnȩ
u̧huä̧ju̧'iņä̧ huȩjö̧nä̧ päi'önä.
Korotömä treintanö jo̧mȩnä̧
huȩjiņö̧ ta'anö huotö. Korotömä
sesentanö jo̧mȩnä̧ huȩjiņö̧ ta'anö
huotö. Korotömä ya'ute cien
jo̧mȩnä̧ huȩjiņö̧ ta'anö huotö―,
pä'inö Jesús.

Lámparanä huȩnȩtö̧
ucuocuinö huȩnȩ

21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätörö
pä'inö: ―Lámparamä jacuoju
i'cächipö ¿koro juäi isäba
mö̧'ȩpö̧ ku̧nä̧huä̧ tä̧ji?̧ ¿cama
isäcä dea'a'inä ku̧nä̧huä̧ tä̧ji?̧
Ja̧'hua̧nö̧mä̧ ku̧nä̧huo̧cö̧.
Lámpara ku̧nä̧huä̧cä̧nä̧tä̧
cä'epö ku̧nä̧huä̧, ¿isodi?̧ 22O'ca
juiyönä dajö ku̧nä̧huä̧mä̧ koronö
huäjunä ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧
tti̧jȩpa̧ pä'ötä dajö ku̧nä̧huä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä yä̧huä̧iņä̧
amöcuädäcuähuämä koronö
huäjunä ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ rä'epö
icu jittähua pä'ötä amöcuädö
ku̧nä̧huä̧. 23Ä̧ja̧ isäju ku̧nä̧rö̧
ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧ ö̧jö̧ttö̧mä̧, ä̧ju̧cui―̧.

24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö jahuätörö:
―Cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧mä̧, adiunä
ttu̧'ȩpä̧rö̧nö̧ ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧
Cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧ ta̧'a̧nö̧ pärocua'attö
yoräteunä pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧
päi'äcuotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu
ä̧ju̧cuä̧tö̧mä̧, juhua'attö'inä
abonänö päi'äcuotöjä. 25 Ihueye

ku̧nä̧rö̧mä̧, u̧ju̧nä̧ro̧mȩttö̧'iņä̧
abonänö pä̧i'̧ä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jui'̧a̧mä̧, u̧ju̧nä̧rö̧'iņä̧
toe'ächäcua'a―.

Ku̧nä̧huä̧ ppöröhui'ö
huȩnȩtö̧ jiähuinö huȩnȩ

26 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesús pä'inö:
―Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧,
ya̧tȩ ku̧nä̧huä̧du rȩjȩ icuähua'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 27 Yodo ä'a'anä,
mo̧ro̧ ö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ku̧nä̧huä̧dumä
a̧'cua̧ ko̧mȩnä̧ ba'ö ppöröhui'a'a,
¿tta̧'a̧nö̧cö̧ ppöröhui'a'a? pä'ö
ierunätä. 28 Ku̧nä̧huä̧mä̧ rȩjȩttö̧tä̧
ihueye a̧'cua̧ ko̧mȩnä̧ ba'ipö
huȩja̧'a̧. Äcuomenämä işä̧na̧
bahua'a. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a isäba'inä
päi'a'a. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a isäba
jacuättö isä'tä jo̧mȩ pä'i'ö
ote'inä 'quiyächa'a. 29 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ otemä jiņä̧ isocu adiunä
'quiyächipomenä yotäcu ona
'cui'ö icu chö̧, isädu ȩmä̧huo̧mȩtä̧
päi'a'attö―.

Mostaza jacuä işä̧tȩnä̧
huȩnȩtö̧ jiähuinö huȩnȩ

30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesús pä'inö:
―Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧,
¿däje jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ pä'ö huȩnȩtö̧
pätö'anö jä̧ttö̧ ujutumä? ¿Tiy̧ȩnä̧
huȩnȩtö̧ tucuocu'anö jä̧ttö̧, ja̧u̧
juäi jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ pä'ömä?
31Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧
mostaza jacuä isäte jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧. Ja̧u̧ juäi işä̧tȩmä̧ ä̧cuo̧mȩnä̧
ttu̧ju̧no̧mȩnä̧, pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧'ij̧ö̧ttö̧
koro ku̧nä̧huä̧tȩttö̧'iņä̧ abonänö
ji'̧quiçha̧jäte. 32 Ja̧'hua̧nö̧
ji'̧quiçha̧jäte ttu̧ju̧nu̧ o'ca'a, ba'ipö
koro pättanä ku̧nä̧huä̧ttö̧'iņä̧
abonänö ju'toju jö̧nä̧ ppöröhui'a'a.
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A̧na̧juiy̧ä̧'iņä̧ otoönä ppöröhui'a'a
ppiy̧u̧'iņä̧ ttä̧'ti̧yu̧ tti jiy̧ä̧u̧ ttaditönä
päi'önä―.

Jesús u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧tä̧
huäjunä ji'ähuinödo

33 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ koro juäi
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ huȩnȩnä̧ huȩnȩtä̧rö̧
jiähue'ä'chinä̧u̧ iḩuȩnȩmä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ttö̧ja̧rö̧ jiähuomenä
ttä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ jo̧mȩ jubötä ji'ähuinö.
34 Jahuätörömä koro juäi jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧ huȩnȩ juiyönämä ji'ähuocö
pinö. U̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧tä̧ ö̧jo̧mȩnä̧mä̧
huäjunä rä'epä'chö icu ji'ähuinö.

Kä̧ru̧'co̧huo̧mȩnä̧ huirochi'önä
hue'inödo Jesúsmä

35 Ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧ nip̧ä̧ro̧mȩ,
u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧ pä'inö: ―Jitämä
dubora ya̧nä̧jij̧ä̧ ti̧'chä̧tu̧cua̧―.
36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧, ttö̧ja̧
tä̧mö̧huo̧mȩttö̧ rä'opö Jesúsru
käjinätö, chutä ö̧'ä̧mä̧dä̧jä̧'canä
'chä̧nö̧. Korotö'inä ttuhuoi'quiyunä
juhuorötä pä̧jä̧miņä̧tö̧. 37 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ttijähuomenä kä̧ru̧'coppamä
rö̧ȩnä̧ kä̧ru̧'co̧huä̧chi'̧iņa̧'a̧.
Dubora'inä rö̧ȩnä̧ ppahuina'a.
Ja̧'hua̧nö̧ ppahuomenä, huoi'ca'inä
huäocuächärina'a, ajiyattö
suhuädi'ö'anö päi'önä. 38 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ chutämä pä̧cuä̧huä̧ppä̧
u dea'a ppä'ecuäji'ca̧ huoi'ca
ubö'canä ä'ö pinö. U̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧
ja̧u̧ru̧ porädö icu pä'inätö:
―Huo̧juȩcuä̧ Işa̧, ¿huä̧iņä̧ tote'a
pä'öjä tä̧ji ̧ ucumä?― 39 Ja̧'hua̧nö̧
pättäcu ä̧rä̧mi'̧ö̧, kä̧ru̧'coppa'inä
ro̧'ȩpö̧, dubora'inä hue'ö, pä'inö:
―¡Cä'ädö icu huirochi'i!―
Päomenä kä̧ru̧'coppamä cä'ädö icu
o'ca juiyötä adiunä huirochi'ina'a.

40 Ja̧'hua̧nö̧ huirochi'äji o'ca'a
päinä̧u̧: ―¿Dä̧bö̧ juiyo rö̧ȩnä̧
yecuecuätucuättö? ¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ jä̧ttö̧
ucutumä?―

41 Jahuätömä juiyo rö̧ȩnä̧
ye'ecuinätö ja̧'hua̧nö̧ jȩiy̧ä̧u̧.
Ye'ecui'ö jä'ecu, ka̧ra̧'iņä̧
ka̧ra̧'iņä̧ pä'inätö: ―Ja̧'hua̧nö̧
jȩpö̧mä̧, ¿tta̧'a̧nö̧ hua̧jä̧ttö̧?
kä̧ru̧'coppa'inä, dubora'inä hueö
ta'anö päi'iyäcumä―, pä'inätö.

Gadara ttö̧ja̧ tti̧rȩjä̧ttö̧ isoppa
huotö suropätö ttö̧ja̧cuä̧'ij̧ä̧cu̧ru̧

aditö icuinö huȩnȩ

5 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ täcö rȩbȩhuiņä̧tö̧
dubora pä̧tȩcuä̧nö̧, Gadara

ttö̧ja̧ tti̧rȩjä̧ra̧'a̧. 2 Jesús huoi'cattö
huä̧mi'̧ö̧ ö̧ja̧'a̧, yotäcu ya̧tȩ ttö̧ja̧ işa̧
isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧, idoriyä
hua'are huattö orära̧'a̧ttö rä'opäji,
ichi'inäcu. 3 Ja̧u̧ ttö̧ja̧ işa̧mä̧ idoriyä
hua'are huattö oränätä kiņö̧.
Ya̧tȩ'iņä̧ toina'a ju̧ru̧hua̧mä̧
ja̧u̧ru̧ 'chu'huädö önö'ca
pä'ömä. Cuoräusanä nö'cö'inä
ttihueyecuä'ijäcu jiņa̧'a̧. 4 Ihueye
'cuäopönä ö̧jä̧pö̧nä̧'iņä̧, u̧mö̧nä̧'iņä̧
cuoräusanä ttö̧nö̧'cä̧rä̧'ij̧ä̧cu̧
jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ttö̧nö̧'cä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧
jua̧ro̧cuä̧rö̧ icuinö. Cuoräu isobö
yö̧'ȩpö̧ icuähuobö'inä ppo̧ö̧cu̧
päi'önä jȩpö̧ icuinö. Ya̧tȩ'iņä̧
'chu'huädö eteyodarö pä'ö toina'a.
5Mo̧ro̧'iņä̧, yodo'inä 'cuäoi'önä,
möä'quiyura̧'a̧'inä, idoriyä hua'are
huattö orära̧'a̧'iņä̧ huopö cue'ächö
kiņö̧, inä o̧biņä̧ saräu. 6 Ja̧u̧mä̧ oto
kä̧nö̧ Jesúsru topö, ö̧jo̧mȩcu̧ jopö,
ä'ca jo̧mȩ ihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧,
ucuota pä'ö jȩpiņö̧ Jesúsrumä.
7 Pä̧içu̧nä̧ huopö pä'inö: ―Jesús,
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Ttö̧ä̧nä̧hua̧ jiņä̧ iso Ju̧ru̧hua̧ Dios
Iţti̧, ¿tta̧'a̧nö̧ jȩpö̧ cuichäjättö
ttörömä? Dios im̧iņä̧ hue'ö
pädäcujä yorö'iso ubara ttucuepö
juiyattö pä'ö―. 8 Ja̧'hua̧nö̧ pä'inö
ja̧u̧mä̧, Jesús pa'anö päiyäcu:
―¡Ucu su̧ro̧pa̧ isoppa hua̧mä̧,
ja̧u̧ ttö̧ja̧ işa̧ttö̧ rä'opächi!―
päiyäcu. 9 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesús jä'epö
ä̧ju̧cuiņö̧ ja̧u̧ru̧: ―¿Ucumä tta̧'a̧nö̧
miçua̧jä̧ttö̧ cuim̧im̧ä̧?― Ja̧'hua̧nö̧
päcu ädätinö: ―Ttö chim̧im̧ä̧
recuätö su̧ro̧da̧u̧ pä'ö miçua̧sä̧,
recuätö huotö tö̧ja̧'a̧ttö̧―.

10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juruhuächi'ö
jä̧'ȩpä̧riņö̧ Jesúsru, ju̧huä̧jä̧
rȩjȩttö̧ ya'opö icu juiyatö pä'ö.
11 Ju̧huȩnȩ möä'quiyu tö'cönänö
cuä̧nö̧ ka̧cuiņä̧tö̧ recuätö cu̧chiţö̧.
12 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ jahuätö isoppa
huotö suropätömä o'ca toi'önä
juruhuächi'ö jä'epä̧riņä̧tö̧ Jesúsru:
―Cu̧chiţö̧cu̧tä̧ hue'itö, jahuätö
cu̧chiţö̧nä̧tä̧ dodetächa―.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jättepömä
yotäcu ―ye― pä'ö ädätinö
Jesúsmä. Ja̧'hua̧nö̧ ädätä̧u̧ jahuätö
isoppa huotö suropätömä ttö̧ja̧
işa̧ttö̧ rä'opächö, cu̧chiţö̧nä̧tä̧
dodepächinätö. Jahuätö
cu̧chiţö̧mä̧ dos mil jo̧mȩnä̧
recuinätö. Ja̧'hua̧nö̧ dodettächä̧u̧
cu̧chiţö̧mä̧ möä'ca rö̧ȩnä̧
mö̧o̧mȩttö̧ pä̧içu̧nä̧ jopö, duboranä
ta'ipö, a̧'ä̧u̧ icuinätö.

14 Ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopiyä̧u̧ cu̧chiţö̧rö̧
tta̧'ä̧rä̧tö̧mä̧ tö'ipächinätö.
Tö'ipächö ji'ähuinätö ötahuiyä
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, ötahuiyättö oto
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jittähuä̧u̧ ttö̧ja̧mä̧ 'chiņä̧tö̧
'cuäopäji totta pä'ö. 15 Täcö
Jesús ö̧jo̧mȩ tti̧'chi'̧o̧mȩnä̧,

recuätö su̧ro̧da̧u̧ isoppa huotö
suropätö pä'äji ttö̧ja̧cuä̧'ij̧ä̧cu̧ru̧
topinätö. Ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧'iņä̧
rä̧cu̧tä̧, usuri'ä'choca'atä
adiunä amöcuädö ö̧'a̧'a̧
tottomenä ye'ecuinätö.
16 'Cuäopa'a topäjätö'inä ―pa'anö
'cuäopäja'a― pä'ö jahuätörö
ji'ähuinätö, isoppa huotö suropätö
ttö̧ja̧cuä̧'ij̧ä̧cu̧ru̧ 'cuäopäji'inä,
cu̧chiţö̧rö̧ 'cuäopäji'inä. 17 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ju̧huȩnȩ ttö̧ja̧ Jesús
tti̧rȩjä̧ttö̧ rä'opächö iḩuiy̧a̧tö̧ pä'ö
juruhuächi'ö jättepä̧riņä̧cu̧.

18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús huoi'canä
ö̧'ä̧mä̧do̧mȩnä̧, isoppa huotö
suropätörö ku̧nä̧rä̧jim̧ä̧ Jesúsru
juruhuächi'ö jä̧'ȩpä̧riņö̧ Jesúscu
i'̧cha̧ pä'ö. 19 Ja̧'hua̧nö̧ jäepä̧ra̧'a̧nä̧
―ye ichi― pä'ömä ädätococu
pinö: ―Cuojusodera̧'a̧tä̧ täi,
cuahuaruhuä ttö̧ja̧cua̧'a̧. Cu̧ru̧hua̧
ucuru ja̧'hua̧nö̧ rö̧ȩnä̧ ppädäji'inä,
ucuru re toäji'inä o'ca juiyö
ji'ähuäjitö―, pä'inö Jesús.

20 Ja̧'hua̧nö̧ päcu, ja̧u̧ ttö̧ja̧ işa̧mä̧,
juhuorö rä'opächö Jesús ja̧u̧ru̧
jȩä̧ji ̧ o'ca juiyönä ji'ähuä'chinö
Decápolis rȩjȩttö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiähuä̧u̧
ttö̧ja̧mä̧ o'catoi'önä esehuächi'ö
nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧rö̧ ka̧cuiņä̧tö̧.

Jairo ittijuru'inä, isaju Jesús
ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧nä̧ mȩ'ä̧jä̧ju̧ru̧'iņä̧

aditö icuinö huȩnȩ
21 Jesús dubora jij̧ȩcu̧ttu̧

huoi'canä ppa̧huä̧cho̧mȩnä̧,
recuätö ttö̧ja̧ ichinätö ö̧jo̧mȩcu̧,
ju̧huȩnȩ dubora jäyora ö̧jo̧mȩnä̧.
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jairo pä'ö miçua̧,
judíos ttu̧huo̧jui'̧ode ru̧hua̧,
'chä̧hui'̧iņö̧. Jesúsru toomenä,
Jesús ä'ca jo̧mȩ ihue'quiyunä
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pä̧mä̧dö̧, 23 pä̧içu̧nä̧nö̧ jä'epä̧rö̧
pä'inö Jesúsru: ―Chittiju
möäyajumä, 'corupäji'ometä
ja̧'a̧. Chojusodera̧'a̧ ichi. Cu̧mö̧nä̧
mȩ'ö̧ aditö cuicuiyattö pä'ösä,
ka̧'cua̧ri'̧a̧ pä'ö―.

24 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä ja̧u̧cu̧
'chiņö̧. I'̧cho̧mȩnä̧ recuätö ttö̧ja̧
'co̧ä̧chi'̧ö̧nä̧ päi'önä rutti'inäcu.

25 Jahuätö ttö̧'quȩtȩnä̧ yajute
ppö'ottö na̧'ä̧chä̧ju̧'iņä̧ 'chiņä̧ju̧.
Ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ todäre a̧'ȩ jo̧mȩnä̧
ppö'ottö usurä isaju juo'inäju
jahuäjumä. 26 Recuätö jahuapö
ruhuotö'inä ttadita'anä, rö̧ȩnä̧
ubara ttu'inäju. Jahuätörö
miţä̧rö̧ ku̧ju̧nä̧rö̧mä̧ o'ca juiyönä
be'ecuäjipö icuinäju. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ pi'̧o̧co̧ju̧ pinäju. Yabocutä
surojuo'ächinäju. 27 Jesús jȩö̧
ttucuocua'a ä̧ju̧cuä̧jä̧ju̧'caju,
jahuäju Jesús abo ja̧'a̧nä̧ 'chä̧hui'̧ö̧,
mȩ'iņä̧ju̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧nä̧.
28 Jahuäju amöcuädinäju:
―Ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧nä̧tä̧ mȩdö̧ttö̧'iņä̧,
adiu chö̧'ip̧ä̧cua̧ju̧sä̧―, pä'ö.
29Mȩjo̧mȩnä̧, mȩjö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧
kucuoja ojuchi'inäcua. Täcö
köacuättömä adiu päi'äcua
ttu̧'ȩpä̧rä̧chi'̧iņä̧ju̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧
mȩjö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧, Jesúsmä chutättö
ujuru räopächa'a, toyu päi'äcu
huo̧juä̧chi'̧iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttö̧ja̧ ttö̧ja̧cua̧'a̧cu̧ kärächi'ö
jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―¿Dijä̧ttö̧
chö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧nä̧ mȩ'ä̧jim̧ä̧?―

31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧
pättinäcu: ―Ttö̧ja̧ttö̧ 'co̧ä̧chi'̧ö̧nä̧
'chä̧nö̧ ttijisähua'attö ja̧'a̧tó.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, ¿dijä̧ttö̧ ttörö
mȩ'ä̧jim̧ä̧? pä'ö ¿jä'epöjä tä̧ji?̧―

32 Jesúsmä ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cu̧
kä̧nö̧ ippeyenä topinö, ¿di ja̧ pä'ö
iso päi'önä mȩ'ä̧jim̧ä̧? 33 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ toomenä yaju isajumä
ye'ecui'ö ttö̧'ä̧huiņä̧ju̧. O'ca
juiyönä jahuäjuru 'cuäopäjimä
huo̧juä̧chi'̧ö̧, Jesús ä'ca jo̧mȩ
'chä̧hui'̧ö̧ ki'ä rȩjȩcu̧ beecuächönä
jȩpö̧ mo̧'ä̧miņä̧ju̧. O'ca juiyönä
iso päi'önä jähuä 'cuäopäjimä
ji'ähuinäju Jesúsru. 34 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Jesús re ȩmä̧huip̧ö̧ pä'inö
jahuäjuru: ―Chittiju, ttörö cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧ cumäricheittömä
pi'̧ä̧jä̧ju̧jä̧. Jitämä cua̧'cua̧ adiunätä
kä̧hui.̧ Na̧cu̧huä̧chä̧'ij̧ö̧mä̧
pä'äji ta'anö na̧cu̧huä̧cho̧ca̧'a̧
cu̧jä̧cua̧ju̧jä̧―.

35 Jesús jiņä̧ ucuocua'anä,
korotömä judíos ttu̧huo̧jui'̧ode
ru̧hua̧ ojusodettö ichi'ö, ji'ähuinätö
möäyaju kä'orö: ―¿Dä̧bö̧ yabonö
mȩcuo̧pä̧ra̧'a̧ttö̧ Huo̧juȩcuä̧
işa̧rö̧mä̧? Cuittijumä täcö
'corupä'i'äjäju―.

36 Ja̧'hua̧nö̧ jittähuomenä
Jesúsmä jahuätörö ä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧,
judíos ttu̧huo̧jui'̧ode ru̧hua̧rö̧tä̧
pä'inö:―Ye'ömä yecuhuä'. Ttörötä
cua̧'cua̧ huȩnä̧ri―̧.

37Möäyaju kä'o ojusodera'a
tti̧'cha̧ pä'ömä korotörömä o'ipocö
pinö. Pedrorötä, Jacoborötä,
Jacobo ö̧jä̧hua̧ Juanrötä o'ipinö.
38 Judíos ttu̧huo̧jui'̧ode ru̧hua̧
ojusodera̧'a̧ 'chä̧hui'̧ö̧ Jesús
topinö recuätö ttö̧ja̧rö̧. Ajuäu'inä,
tta̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧'iņä̧ huotta'a
topinö. 39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ isodenä
do'ächi'ö pä'inö jahuätörö:
―¿Dä̧bö̧ ja̧'hua̧nö̧ rö̧ȩnä̧ huopö
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cuajuäcuähuätucua'ajä̧ttö̧?
Jahuäju möäyajumä
'corupä'i'ocoju. Ä'ötä ä'äju―.

40Ä'ötä ä'äju päa'a ä̧ju̧cu̧,
jahuätö ttö̧ja̧ ya̧'ä̧huiņä̧tö̧
Jesúsru. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ o'ca
toi'önä u̧miçu̧ tti̧'cha̧ pä'ö hue'ö
icuinä̧u̧. Kä'orö'inä, ka̧ju̧ru̧'iņä̧,
chutäcu cue'ächätörö'inä
o'ipächö, möäyaju kö̧'o̧mȩ
do'ächinö. 41 Ku̧mö̧nä̧ 'chu'huädö,
jahuäjuru pä'inö: ―Talita, cumi―.
Juhua'amä, ujutu ti̧huȩnȩnä̧mä̧
päa'a: ―Möäyaju, ucuru pä'ösä,
ä̧rä̧mi'̧i―̧.

42 Jahuäju möäyajumä yotäcu
ä̧rä̧mi'̧ö̧ cue'ächinäju. Ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧
todäre a̧'ȩ huinä̧ju̧ jahuäjumä.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩiy̧ä̧u̧ ju̧huȩnȩ
ka̧cuä̧tö̧mä̧, nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧
ka̧cuiņä̧tö̧ koromenä ja̧'a̧ topö.
43 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, jiy̧ȩ tottäjimä,
Jesús pä̧içu̧nä̧nö̧ ro̧'ȩpiņö̧ jittäu
juiya pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ möäyaju
kucua ttiya pä'ö'inä hue'inö.

Jesús Nazaret ötahuiyära̧'a̧
cueächinö huȩnȩ

6 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesús
juhua'attö rä'opächö, chutä

idepiyu u'uttächina'a 'chiņö̧.
U̧huo̧juȩtä̧u̧'iņä̧ ja̧u̧tä̧cu̧ 'chiņä̧tö̧.
2 Judíos ttaditocö mo̧ro̧ päi'omenä,
Jesús jahuätö ttu̧huo̧jui'̧odettö
huo̧juȩti̧nö̧. Recuätö ttö̧ja̧
u̧huo̧juȩta̧'a̧ ä̧ju̧cu̧, nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧rö̧
pä'inätö: ―¿Torö huo̧juip̧iņö̧jä̧ttö̧
chujuamä, juiyo rö̧ȩnä̧ huo̧jua̧mä̧?
Huo̧juȩcu̧nä̧ huo̧juä̧huä̧mä, ttö̧ja̧
ttieru juäi'inä juiyo ujurunä jȩa̧
pä'ömä ¿di u̧huo̧juȩti̧nä̧cu̧jä̧ttö̧?
3 Ja̧u̧mä̧ ¿dauhuiyä adicuä işa̧mä̧cö̧
tä̧ji?̧, ¿María kiţti̧mä̧cö̧ tä̧ji?̧

¿Jacobo'inä, José'inä, Judas'inä,
Simón'inä ttuböomäcö tä̧ji?̧
Ö̧jä̧hua̧tö̧ nä̧tö̧'iņä̧ pȩnȩ ujutu
tö̧'quȩtȩnä̧tä̧ ka̧cuä̧tö̧―, pä'inätö.
Ja̧'hua̧nö̧ hua̧ jiy̧ä̧u̧ ttä̧ju̧cua̧

pä'ö ttöjö'cococu piņö̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ Jesús pä'inö jahuätörö.
―Dios päö jiäcuähuä işa̧mä̧
kara'attömä ucuotäcuähua̧ pä'ijö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutä iŗȩjä̧nä̧
kä̧tö̧tä̧, tö'cönänö ahuaruhuätä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ojusodenä kä̧tö̧tä̧
ucuotocotömä― pä'inö Jesús.

5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chutä
idepiyuttumä ttö̧ja̧ ttieru juäi
yorö'iso jȩö̧ juiyönä jiņä̧cu̧.
A̧'u̧cu̧nä̧tä̧ ttö̧ja̧ na̧'ä̧chä̧tö̧rö̧
u̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧, aditö icuinö.
6 Jahuätö tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧
jiy̧ä̧cu̧, rö̧ȩnä̧ amöcuädö nö̧'ä̧chö̧
topä̧riņö̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a koro
ötahuiyära̧'a̧cu̧, ttä'ähuariyä pö̧nä̧
korome'inä, korome'inä huo̧juȩtö̧
'chiņö̧.

U̧huo̧juȩtä̧u̧ iḩuȩnȩ
jittähua pä'ö hue'inödo

7 Jesús ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧
u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧ huopö hue'inö
ta̧ju̧ pö̧nä̧ tti̧'cha̧ pä'ö. Isoppa
huotö suropätörö rä'epö tticua
pä'ö ujuru iyinä̧u̧. 8 Tti̧'cho̧mȩnä̧,
koro juäi ttȩpö̧ juiya pä'ö hueinö.
Ttitta'catä ttȩpa̧ pä'ö hue'inö.
Ttösacuyu'inä, pa̧'iņä̧, pärätä'inä
ttȩpö̧ juiya pä'ö hueinö. 9 Ttö̧jä̧pö̧
isäya ku̧nä̧u̧, tta̧mö̧ca̧ işä̧ta̧mä̧
jiţa̧tȩtä̧ pö̧nä̧ ttȩpa̧ pä'ö hue'inö.
10 Jahuätörö pä'inö: ―Ä̧cuo̧mȩnä̧
cui'̧chi'̧ä̧tu̧cuodenätä ka̧cuä̧tu̧cui,̧
cuiḩuä̧tu̧cuo̧mȩ jubö päi'önä.
11Ucuturu ya̧tto̧cuä̧rö̧ttö̧mä̧,
eseunu ttä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧
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jö̧ttö̧mä̧, ja̧u̧ ötahuiyättömä
räcuopächätucuaja. Rä'opächö
kä̧nö̧mä̧ cu̧jä̧pö̧ isäyatucunä
rȩjȩ işa̧ppȩ ri'̧ip̧a̧ppä̧mä̧, ri'äutä
cuicuätucuaja. Juhua'amä
“micuähuächönä ro̧ȩcuä̧tä̧
ttȩmö̧'a̧nö̧ huotö jitöjamä”
pä'ö ij̧ȩcuä̧ päi'önä jä̧cua̧'a̧.
Iso päi'önä pä'ösä ucuturu,
pä'ö icuähuä mo̧ro̧ päi'omenä,
Sodoma ötahuiyä ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧,
Gomorra ötahuiyä ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧,
abonänö rö̧ȩnä̧ micuähuächönä
ro̧ȩcuä̧ pätecuächäcuotö ju̧huȩnȩ
ötahuiyä ttö̧ja̧rö̧mä̧― pä'ö kä̧nö̧
hue'inö Jesúsmä.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jahuätö
rä'opächö 'chiņä̧tö̧. Ttö̧ja̧mä̧
pärocuäcutä ttamöcuädö'anö ja̧'a̧
pä'ö ji'äu 'chiņä̧tö̧. 13 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
recuätö isoppa huotö suropätörö
rä'epe'ö icuinätö ttö̧ja̧ttö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätö na̧nȩpä̧tö̧rö̧'iņä̧
a̧dȩ tu'epö, aditö icuinätö.

Juan pötädäcuähuä işa̧
'corupäi'inö huȩnȩ

14 Recuätö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧ Jesúsmä
ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧do pätta'a. Ru̧hua̧
Herodes'inä ja̧u̧ huȩnȩ ä̧ju̧cuiņö̧.
Ja̧u̧ Herodesmä pä'inö: ―Ja̧u̧mä̧
Juan pötädäcuähuä işa̧ hua'arettö
tto'ächäji ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧ juäi ujuru
ku̧nä̧rö̧―.

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö
pä'inätö: ―Ja̧u̧mä̧ Dios iḩuȩnȩ
jiäcuähuä işa̧ Elías―. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
korotö'inä: ―Ja̧u̧mä̧ Dios iḩuȩnȩ
jiäcuähuä işa̧. Täbocö Dios iḩuȩnȩ
jiäcuähuä ttö̧ja̧ jiņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ hua̧―,
pä'ö amöcuädinätö ja̧u̧ru̧mä̧.

16Herodes ja̧'hua̧nö̧ pätta'a
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, pä'inö: ―Ja̧u̧mä̧

Juan, u 'cui'opö tticua pä'ö
huedinäcu pinö. Jitämä hua'arettö
tto'ächäji'ca̧ kö̧―.

17Herodesmä Juanrö cärenä
ttöta pä'ö hueina'a jiņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ cärenä ö̧'o̧mȩttö̧,
cuoräusanä nö̧'cä̧rö̧ ttu̧ju̧na̧rö̧
pä'ö hueina'a jiņa̧'a̧, irecua
Herodías kesehua pä'ö. Jahuäju
Herodíasmä, Herodes ö̧jä̧hua̧
Felipe irecua jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ö̧jä̧hua̧ Feliperö 'quȩ'ȩpö̧
ȩmiņö̧ Herodíasrö irecua päi'önä.
18 Juan Herodesrö päina'a jiņa̧'a̧:
―Hueähuä huȩnȩ jarodö, cu̧jä̧hua̧
irecuarömä cu̧ju̧ juiyö'anö ja̧'a̧―,
päina'a jiņa̧'a̧.

19 Ja̧'hua̧nö̧ päiniyäcua
Herodíasmä Juanrö kö'cocoju
pinäju. Cuä'ö kicuarö pä'ötä
amöcuädinäju. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
cuä'ö kicu juiyönä jiņä̧cua̧.
20―Juanmä surojö jui'̧a̧,
adihuä işa̧― pä'ö Herodes
u̧huo̧jua̧'a̧ttö̧, Juanrö ye'ecuinö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Herodías Juanrö
cuä'ö kicu juiya pä'ö ro̧'ȩpä̧rö̧,
Juanrö tta̧'ä̧riņö̧ Herodesmä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Herodesmä Juan
ucuocua'a 'cucuächi'önä
ä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧nä̧, eseunu ä̧ju̧cuiņö̧
Juan ucuocumä. 21 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ koronö mo̧ro̧ päi'omenä,
chutä Herodes uhuäpächinö
mo̧ro̧ pätecuächomenä pä'cäri
jȩpiņö̧. Ippeye ruhuotörö'inä,
su̧ro̧da̧u̧ tturuhuotörö'inä, Galilea
rȩjȩttö̧ úcuo ttö̧ja̧rö̧'iņä̧ ca̧ca̧tö̧,
pä'cäri jȩpiņö̧. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧
pätecuächiyäcua Herodíasmä,
―täcö piy̧ȩnä̧tä̧ jä̧cua̧'a̧ a̧'cua̧ra̧'a̧―
pä'ö amöcuädinäju. 22Herodías
kittijumä pä'cäri jȩtto̧mȩ 'chä̧hui'̧ö̧,
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baile tö'inäju. Herodes'inä,
chutäcu cuätö'inä baile töja'a
tottomenä yajurutä kö'cö
juiyo ttesehuinäcua. Ja̧hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ru̧hua̧ pä'inö jahuäju
möäyajuru: ―Ucurutä pä̧huä̧
rö̧jö̧mä̧ jä'epittö. Jäcuepömä
chiyäcuajujuä―. 23 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pä'inö jahuäjuru: ―Iso päi'önä
yapare pädoca'atä o'ca juiyönä
jäcuepömä chiy̧ä̧cua̧sä̧.
Churuhuo ju'to jö̧ttö̧'iņä̧
'quȩ'ȩpö̧ chiy̧ä̧cua̧sä̧― pä'inö.
24 Ja̧'hua̧nö̧ päcua rä'opächö,
ka̧ju̧ru̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧ju̧: ―¿Däje
jädepäcua'ajä̧ttö̧?― Ja̧'hua̧nö̧
päjäcua ka̧ju̧ pä'inäju: ―Juan
pötädäcuähuä işa̧ u jä'epirö―.

25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jahuäju
möäyaju, ru̧hua̧ ö̧jo̧mȩ jurunä
'chä̧hui'̧ö̧ pä'inäju: ―Jitätä
sä̧rä̧bä̧nä̧ ȩnö̧, Juan pötädäcuähuä
işa̧ u cuiyattö pä'äjusä―.

26 Ja̧'hua̧nö̧ päjomenä, ru̧hua̧mä̧
rö̧ȩnä̧ a̧'cua̧ tta̧'ȩcuiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ korotö'inä ttä'cattö päji
o'ca'a ja̧'a̧ttö̧, ―iyocösä― päa
pä'ocö piņö̧ jäjepäjimä. 27 Yotäcu
ru̧hua̧mä̧ ya̧tȩ su̧ro̧da̧u̧ işa̧rö̧
hue'inö, Juanrö 'cui'opö icu u
ȩmä̧ja̧ pä'ö. 28 Ja̧u̧ su̧ro̧da̧u̧ işa̧
cärenä päcuähuodera̧'a̧ 'chä̧nö̧,
Juanrö 'cui'opö icuäji o'ca'a, Juan
u sä̧rä̧bä̧nä̧ ȩnö̧, i'cächö möäyajuru
iyinö. Jahuäju möäyajumä juhua'a
yabo ka̧ju̧ru̧ iyinäju.

29 Juan u̧huo̧juȩti̧nä̧u̧ Juanrö
'cuäopäji huȩnȩ ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧,
Juan o'co jähuä ȩmö̧ iḩuä̧ji,̧
idorära̧'a̧ rötäjinätö.

Jesús cinco mil jo̧mȩnä̧ u̧mä̧tö̧rö̧
ttucua pä'ö iyinö huȩnȩ

30 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesús
hue'ähuotömä Jesúscu
ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧. O'ca juiyönä
jȩtti̧nö̧'iņä̧, ttu̧huo̧juȩti̧nö̧'iņä̧
ji'ähuinätö Jesúsru. 31 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Jesús pä'inö jahuätörö:
―Ichätucui ucututä. Korome ttö̧ja̧
tomecu̧ 'cuä'ächi'ö cu̧'ö̧jä̧mä̧tu̧cua̧
ti̧'chä̧tu̧cua̧―.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'inö recuätö

ttö̧ja̧ ttichipä̧ra̧'a̧ttö̧, ttu̧cuȩ
cuäcuähuome'inä juiyönätä.

32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesúscutä,
chutä hue'ähuotöcutä huoi'canä
'chiņä̧tö̧ korome ttö̧ja̧ tomecu̧.
33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ recuätö
topinätö tti̧'cha̧'a̧. Jahuätö Jesúsru
huo̧juiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
o'ca juiyönä ötahuiyättö rä'opö,
Jesús i'̧cha̧'a̧cu̧ jopinätö. Ä'canä
rȩbȩhuip̧iņä̧tö̧. 34 Jesús huoi'cattö
huä̧mi'̧ö̧, recuätö ttö̧ja̧rö̧ topinö.
Jahuätörö a̧'cua̧ tta̧ jö̧nä̧ topinö,
o̧huȩja̧tö̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
to'ätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö ttö̧ja̧'a̧ttö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ jahuätörö rö̧ȩnä̧
huo̧juȩti̧nö̧. 35 Täcö nip̧ä̧chi'̧o̧mȩnä̧,
Jesús u̧huo̧juȩtä̧u̧ Jesúsru ichi'ö
pä'inätö: ―Täcö nip̧ä̧cha̧'a̧.
Pȩnȩmä̧ ttö̧ja̧ toome. 36 Jitämä
täcö tti̧hua̧ hue'ö icuitö. Ötahuiyä
tö'cönänö jo̧mȩttö̧ ttu̧cuȩttimitäja,
ttu̧cuȩ juitta'attö―.

37 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu Jesús
ädätinö: ―Ucututä ttucua
iyätucuitö―. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jahuätö
ädätinätö: ―¿pa̧mä̧ doscientos
denarios micuähuome mitö
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ti̧'chö̧'a̧nö̧ tä̧ji ̧ jahuätö ttucua
pä'ömä?―

38 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu Jesús
pä'inö: ―¿pa̧mä̧, tta̧'a̧nö̧
rö̧ȩnä̧ cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧'a̧jä̧ttö̧
ucutumä? Tta̧'a̧nö̧ rö̧ȩnä̧ ka̧ pä'ö
topäjätucui―. Topo'ö iḩuä̧ji ̧ ichi'ö
Jesúsru pä'inätö: ―Pa̧ jim̧ö̧tȩ
jähuä o̧ppä̧tä̧, po̧i'̧iņä̧ ta̧ju̧ru̧tä̧
ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧―.

39 Ja̧'hua̧nö̧ pättiyäcu,
mȩjiy̧ä̧'chȩ ja̧'tu̧huä̧'chȩ ju'tä
ttö̧ja̧ ttö̧'ö̧jä̧ma̧ huetta pä'ö hue'inö
u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧, ttahuaruhuäcu
pö̧nä̧ ttö̧'ö̧jä̧ma̧ pä'ö, korome'inä
korotö, korome'inä korotö jö̧nä̧
huetta pä'ö. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
pä̧jä̧miņä̧tö̧ ttahuaruhuäcu pö̧nä̧,
koromemä ya'ute ciennö huotö,
koromemä cincuentanö huotö.
41 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesúsmä pa̧ jim̧ö̧tȩ
jähuä o̧ppä̧ jä̧ji'̧iņä̧, po̧i ̧ ta̧ju̧
päjätörö'inä u̧mö̧nä̧ 'chu̧'huä̧rä̧nö̧,
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ topö, ucuocuinö
Diosrö, ―piy̧ȩmä̧ adihua'a―
pä'ö. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a pa̧ 'tȩ'chä̧rö̧
iyinö u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧, juhua'a yabo
ttiyä'cha pä'ö ttö̧ja̧rö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
po̧i ̧ ta̧ju̧ päjätörö'inä 'tȩ'chä̧rö̧ iyinö
o'ca toi'önä ttö̧ja̧rö̧. 42O'ca toi'önä
suttädi'önä cuinätö̧. 43 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ pöttähuä ocä ttö̧jä̧pö̧ttö̧
tocärenö suhuädi'önä ȩniņä̧tö̧
pa̧ jim̧ö̧tȩ jähuä jä̧jiţtö̧'iņä̧, po̧i ̧
ta̧ju̧ päjätöttö'inä ttucua'anä
ka̧cuip̧ä̧jim̧ä̧. 44 Jahuätö pa̧
cuäjätömä, cinco mil jo̧mȩnä̧
jiņa̧'a̧, u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧tä̧mä̧.

Jesús dubora huämoranä
i'̧chiņö̧ huȩnȩ

45 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesús
u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧ hue'inö huoi'canä

pä̧mä̧dö̧ ya̧nä̧jij̧ä̧ tti̧'cha̧ pä'ö
ä'canä, Betsaida ötahuiyära̧'a̧.
Chutämä ki'̧ip̧iņö̧ ttö̧ja̧ tti̧hua̧ hue'ö
icua pä'ö. 46 Ttö̧ja̧rö̧ hue'ö icuäji
o'ca'a, möä'cara̧'a̧ huä̧mip̧iņö̧
Diosrö ucuocua pä'ö. 47Huoi'canä
'chä̧jä̧tö̧mä̧ dubora kä'cora
ni'̧ȩcuä̧chiņä̧tö̧. Jesús katä kiņö̧
dubora jäyora. 48 Kä̧ru̧'coppa rö̧ȩnä̧
kä̧ru̧'co̧hua̧'a̧ttö̧, juättähuomenä
yorö'iso 'chä̧hui'̧o̧ca̧'a̧ topinö Jesús.
Täcö mo̧ro̧ tö'cöhuächi'a'a, dubora
huämoranä 'chä̧nö̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧
tö'cönänö 'chä̧hui'̧iņö̧ Jesús.
Jahuätörö 'cuäo'iometä̧ päi'ina'a.
49 Jahuätömä dubora huämoranä
i'̧cha̧'a̧ tottomenä: ―¿isoppa
hua̧cö̧?― pä'ö amöcuädö, ye'ö
huopinätö. 50O'ca toi'önä
ja̧u̧ru̧ topö ye'ecuinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ yettecuiyäcu Jesús
jahuätörö ucuocu pä'inö:
―¡Yecuecuätucuä'! Ttötäsä,
cua̧'cua̧ tta̧cuȩcuä̧tu̧cuä̧'―.

51 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧ huoi'canä
'cha'ächi'ö pä̧mä̧diņö̧. Huoi'canä
ö̧'ä̧mädo̧mȩnä̧, kä̧ru̧'coppa
huirochi'ina'a. Ja̧'hua̧nö̧
huirochi'iy̧ä̧u̧ ye'ecui'ö juiyo
nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧riņä̧tö̧. 52 Jahuätömä,
ttö̧ja̧ ttieru juäi pa̧ttö̧ rö̧ä̧chi'̧ö̧nä̧
jȩä̧ji ̧ ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧nä̧,
huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧ pinätö̧ adiunä
ttamöcuäda pättoca'attö.

Genesaret rȩjȩttö̧
na̧'ä̧chä̧tö̧rö̧ aditö icuinödo

53 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a dubora kähuächö,
Genesaret rȩjȩra̧'a̧ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧.
Dubora jäyora ti̧'ä̧dö̧ rö̧niņä̧tö̧
huoi'camä. 54Huoi'cattö
ttu̧huä̧mi'̧a̧'a̧, ttö̧ja̧ yotäcu
ttu̧huo̧juä̧chi'̧iņä̧cu̧. 55O'ca juiyönä
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ötahuiyänä jope'ö kä̧nö̧ ji'ähuinätö
Jesús icha'a. Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cu̧
na̧nȩpä̧tö̧rö̧ ttö̧'ö̧ obänä ttö̧'a̧'a̧nä̧
i'cächinätö, ―Jesús ju̧huȩnȩ kö̧do
pätta'a― ttä̧ju̧cu̧ ta̧'a̧nö̧ pö̧nä̧.
56Ötahuiyä bäreuttu'inä, ötahuiyä
ppo̧ö̧ttö̧'iņä̧ Jesús i'̧chä̧cua̧'a̧cu̧
ä'canä i'cächö rötinätö na̧nȩpä̧tö̧rö̧
mä̧nä̧ jäyä. Jahuätö na̧nȩpä̧tö̧mä̧
ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ ä'catä'iņä̧ mȩtta̧
pä'ö jä'epä̧riņä̧tö̧. O'ca toi'önä
ja̧u̧ru̧ mȩ'ä̧tö̧mä̧ pȩjip̧iņä̧tö̧
ttumäricheittömä.

Ttö̧ja̧ ttamiso'quittö räopötä ttö̧ja̧
ttidicuächönä surojuoepömä

7 1 Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ttö̧
Jesús ö̧jo̧mȩ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧

korotömä, fariseos huotö'inä,
Hueähuä Huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧'iņä̧.
2 Jesús u̧huo̧juȩtä̧u̧ttu̧ yotöte,
ttu̧mö̧ idicua'anä, ttu̧cuȩ ttucua'a
topinätö. Jitö ttä̧do̧tö̧ miņä̧ jȩtti̧nö̧
jȩttä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧ ttötöcähuoca'a
ttucua'a topö, suronä pä'ä'chö,
ucuocuinätö jahuätörö.
3 Jahuätömä fariseos huotö'inä,
o'ca toi'önä judíos ttö̧ja̧'iņä̧
ttä̧do̧tö̧miņä̧ jȩtti̧nö̧ jȩpä̧tö̧. Ttu̧mö̧
ttötöcähuoca'a cuäcuähuänämä
suroja'a pä'ö amöcuädätö.
4 Cuäcuähuä ȩmä̧huo̧mȩttö̧
ppa̧'ä̧chö̧'iņä̧, ttä̧do̧tö̧miņä̧
jȩtti̧nö̧'a̧nö̧ ttötöcähuoca'a
ttu̧cuȩ cuocotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
koro ttä̧do̧tö̧ miņä̧ jȩtti̧nö̧'iņä̧
jȩpä̧'ij̧ä̧tö̧. Ahuähuä o̧'ta̧'iņä̧,
ajiya huä'ö ku̧nä̧huä̧ juäi'inä,
dahuähuä oba'inä, pä̧mä̧dä̧cuä̧huä̧
o̧ppä̧'iņä̧ ttihueye töcä'ijätö.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ fariseos huotö'inä,

Hueähuä Huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧'iņä̧
Jesúsru jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―Ucu
cu̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧, ¿dä̧bö̧ jȩtto̧ca̧'a̧
jä̧ttö̧ ujutu tä̧do̧tö̧miņä̧ jȩtti̧nö̧
jȩtä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧? Jahuätömä ttu̧mö̧
idicua'anä ttu̧cuȩ cuätö―.

6 Jesús ädätinä̧u̧: ―Dios iḩuȩnȩ
jiäcuähuä işa̧ Isaías ucutu yapare
ttö̧ja̧rö̧, jueö pätetö ucuocuinö. Ja̧u̧
pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧ti̧nö̧:

Pitö ttö̧ja̧ ttättömä ttörö
ttucuota'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
jȩpä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
tta̧mi ̧ iso'quinämä
yorö'iso ototä huotö
ttö chä'cattömä. 7 Ttörö
úcuo tettähua'amä,
yorö'iso micuähuoca'atä
ja̧'a̧. Jahuätömä pij̧ä̧ ttö̧ja̧
hueähuätä huo̧juȩtä̧tö̧
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ iḩuȩnȩ
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'önä.a

8Ucutumä Dios hueähuä
jaropi'ö, pij̧ä̧ ttö̧ja̧ jȩttä̧'ij̧ö̧tä
jȩpä̧tö̧jä̧. Ucutumä ajiya huä'ö
ku̧nä̧huä̧'iņä̧, ahuähuä o̧'ta̧'iņä̧
töcätöjä. Koro juäi'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧
jȩpä̧tö̧jä̧― päinä̧u̧.

9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö jahuätörö:
―Ucututä cuä̧do̧tö̧miņä̧tu̧cu̧
jȩtti̧nö̧tä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ö,
Dios hueinömä jaropi'ätöjä.
10Moisésmä pä'inö: Cuä'orö'inä,
cua̧ju̧ru̧'iņä̧ ucuotätucui.b
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö: Jä'orö'inä,
ja̧ju̧ru̧'iņä̧ suronä pä'ömä, yorö'iso
cuä'ö tticu'anö hua̧.c 11 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucutumä pa̧'a̧nö̧ pä'ätöjä,
“Ya̧tȩ jä'orö'inä, ja̧ju̧ru̧'iņä̧ päö'anö
ja̧'a̧: Ucuturu ppädädö juiyö'anö
ja̧'a̧. O'ca juiyönä ucuturu

a 7:7 Isaías 29:13 b 7:10 Éxodo 20:12; Deuteronomio 5:16 c 7:10 Éxodo 21:17
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ppädädaji juäimä täcö Corbán
ja̧'a̧”. Corbán pä'ömä: Diosrötä
iyäjisä pä'ö päa'a. 12 Ja̧'hua̧nö̧
päcuhuätucuomenämä:
“jä'orö'inä, ja̧ju̧ru̧'iņä̧ ppädö
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧”, pä'ätöjä
ucutumä. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
cuä̧do̧tö̧ miņä̧tu̧cu̧ jȩtti̧nö̧tä̧
jȩpö̧, cuiţti̧mö̧tu̧cu̧ru̧'iņä̧
cu̧huo̧juȩtä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧,
Dios iḩuȩnȩ micuäu juiya pä'ötä
jȩpä̧tö̧jä̧. Koro'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧ jö̧'iņä̧
jȩpä̧tö̧jä̧―, pä'inö Jesús.

14 Pä'äji ta'anö ttö̧ja̧rö̧ huopo'ö,
Jesús pä'inö jahuätörö: ―O'ca
toi'önä ä̧ju̧cuä̧tu̧cuiţtö̧, ä̧ju̧cu̧
huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cui.̧ 15O'ca juiyönä
rattädi'ömä, ttidicuächönä
surojuoepoca'a. Ttö̧ja̧ işa̧ ami
iso'quittö u̧miçu̧ räopötä, ja̧u̧tä̧
ttidicuächönä surojuoepömä.
16Ä̧ja̧ isäju ku̧nä̧rö̧ ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧
ö̧jö̧ttö̧mä̧, ä̧ju̧cui―̧.

17 Jesús ttö̧ja̧rö̧ jaropi'ö, isodenä
do'ächäji'ca̧ ö̧'o̧mȩttö̧, u̧huo̧juȩtä̧u̧
ja̧u̧ru̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧ koro juäi
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ huȩnȩtö̧ ucuocuäji
ötö'cö. 18 Ja̧'hua̧nö̧ jättepäcu
jahuätörö pä'inö: ―¿Ucutu'inä
jiņä̧ huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧
O'ca juiyönä rattädi'ömä,
ttidicuächönä surojuoepoca'amä
¿ttu̧'ȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧
19 Rattädi'ömä tta̧mi ̧ iso'quinä
ȩquip̧o̧cö̧. Ttö'cäbiyunätä ȩquip̧ö̧.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a kara'anätä rä'epö
icuähuä―.
Ja̧'hua̧nö̧ päomenä, o'ca juiyönä

cuäcuähuämä adihua'a pä'ö
pä'inö. 20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesús pä'inö:
―Ttö̧ja̧ işa̧ttö̧ räopötä, ja̧u̧tä̧
ttö̧ja̧rö̧ surojuoepömä. 21 Ttö̧ja̧
ttamiso'qui jacuättö, räopa'a

suronä amöcuädäcuähuä'inä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttirecua
pocojuru'inä ttirecuo pocörö'inä
mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧ räopa'a.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö'cähuoca'ara̧'a̧
mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧, ttö̧ja̧rö̧
cuä'ö icuähuä'inä räopa'a.
22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ nä̧u̧cuä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
korotö ttu̧ju̧nä̧rö̧ pä̧huä̧
rö̧jö̧nä̧ amöcuädäcuähuä'inä,
suronä jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧, yapareu
ucuocuäcuähuä'inä, suronä
amöcuädö kä̧nö̧ yabocutä
'chä̧nö̧ icuähuä'inä, “korotö
ttö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧ chö̧ja̧hue” pä'ö
amöcuädäcuähuä'inä, korotörö
suronä ucuocuäcuähuä'inä,
tta̧mo̧nä̧ úcuo teäcuähuä'inä,
tta̧'cua̧ jui'ätö a̧'cua̧rö̧nä̧
kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, räopa'a ttö̧ja̧
işa̧ttö̧mä̧. 23 Ja̧u̧ juäi o'ca juiyönä
ttö̧ja̧ işa̧ttö̧ rä'opö, ttö̧ja̧ işa̧rö̧
surojuoepömä―, pä'inö Jesús.

Yajute kara'attö ichinäju
Jesúsru esetinäju

24 Jesús juhua'attö rä'opö
Tiro ötahuiyä'inä, Sidón
ötahuiyä'inä tö'cönänö jo̧mȩ
'chä̧hui'̧iņö̧. Ju̧huȩnȩ 'chä̧hui'̧ö̧
isode yodetenä do'ächi'inö.
Juhuodenä ö̧ja̧'a̧nä̧ ttä̧ju̧cua̧rö̧
pä'ocö piņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
dajahuächäcuähuome juiyinäcu.
25 Yajute möäyaju, isoppa hua̧
su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cua̧ ka̧ju̧ Jesús ö̧ja̧'a̧
ä̧ju̧cuiņä̧ju̧. Jesús ö̧jo̧mȩ ichi'ö,
Jesús ä'ca jo̧mȩ kihue'quiyunä
pä̧mä̧diņä̧ju̧. 26 Jahuäjumä
kara'attö ichäcuähuaju, griego
ttö̧ja̧ isaju pinäju, sirofenicia
rȩjȩttö̧ uhuäpächinäju jiņa̧'a̧.
Jesúsru ichi'ö pä'inäju: ―Isoppa
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hua̧ su̧ro̧pa̧ chittijuru kö̧rö̧
rä'epö icuiyittö―. 27 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jesús pä'inö jahuäjuru:
―Mä̧cuä̧ tti̧tti̧mö̧ttö̧ ttucu'a̧nö̧
ja̧'a̧ ä'canäjimä. Tti̧tti̧mö̧ ttu̧cuȩttö̧
'cho'ipo'ö ä̧huiŗiţö̧rö̧ iyähuänämä
adihuoca'a―.

28 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä,
jahuäju pä'inäju: ―A̧'a̧
Chu̧ru̧hua̧, huo̧jua̧ju̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ tti̧tti̧mö̧ ttucuomettö,
tȩä̧'cua̧ ma̧ä̧cha̧'a̧tä̧'iņä̧ cuätö
ä̧huiŗiţö̧mä̧―.

29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesús
päinäcua̧: ―Ye ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧
adiunä pä'äjujä. Jitä cui'̧chö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧. Cuittijuru kä̧ji ̧ isoppa hua̧
su̧ro̧pa̧mä̧ täcö rä'opächäji
cuittijuttumä―. 30 Kojusodenä
kiŗȩbȩhuo̧mȩnä̧, isoppa hua̧
su̧ro̧pa̧ päjimä täcö räopächäja'atä,
kittiju'inä kö̧'äbänä kö̧'a̧'a̧tä̧
topinäju̧.

Ya̧tȩ iḩuȩnȩ jui'̧a̧rö̧ Jesús
aditö icuinö huȩnȩ

31 Jesús pä'äji ta'anö Tiro
ötahuiyä'inä, Sidón ötahuiyä'inä
tö'cönänö jo̧mȩttö̧ rä'opö,
Decápolis rȩjȩ'iņä̧ 'cuä'opö, Galilea
duborara̧'a̧ 'chä̧hui'̧iņö̧. 32 Ju̧huȩnȩ
ö̧jo̧mȩnä̧ ya̧tȩ yorö'iso ä̧ju̧cuo̧cö̧rö̧,
iḩuȩnȩ'iņä̧ tta̧ttä̧u̧ru̧, i'cächinätö.
Jesúsru pä̧içu̧nä̧nö̧ jä'epä̧riņä̧tö̧
u̧mö̧nä̧ mȩiy̧a̧tö̧ pä'ö. 33 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Jesús ja̧u̧ tti'cächäjäcuru,
ttö̧ja̧ ttö̧ja̧cuo̧mȩttö̧ otomenänö
ȩpö̧, ä̧ja̧ isäjunä ödo'che rä'ädo'ö,
su'u'inä su'opo'ö iņȩnä̧'iņä̧ mȩ'iņö̧.
34 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧cu̧ topö,
re ȩmä̧huip̧ö̧ pä'inö ja̧u̧ uborö:
―¡Efata!― Ja̧'hua̧nö̧ pä'ömä,
¡Ba'ecuächirö! pä'ö pä'inö.

35 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä,
päö jiy̧ȩnä̧tä̧ ä̧ja̧ isäju
bahuecuächinäcu̧. Iņȩ'iņä̧ adiu
päi'inäcu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ iḩuȩnȩ adiu
ucuocuinö. 36 Jesús pä̧içu̧nä̧nö̧
ro̧'ȩpö̧ pä'inö jahuätörö, korotörö
jittäu juiya pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
päa'anä'inä ro̧ȩpo̧mȩttö̧'iņä̧
yabocutä rö̧ȩnä̧ ji'ähuinätö
'cuäopäjimä. 37 Ja̧'hua̧nö̧ jȩiy̧ä̧u̧
eseu juiyo nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧riņä̧tö̧.
Pä'inätö: ―O'ca juiyönä jȩö̧mä̧,
adiu jȩpö̧. Ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧'iņä̧,
ttä̧ju̧cu̧nä̧ jȩpö̧. Ucuocuocotö'inä,
ttucuocunä jȩpö̧―, pä'inätö.

Cuatro mil jo̧mȩnä̧
ttö̧ja̧rö̧ ttu̧cuȩ iyinödo

8 1 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ recuätö ttö̧ja̧
ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧. Ttu̧cuȩ'iņä̧

jui'inätö. Ttu̧cuȩ juiyiyäcu Jesús
u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧ huopö pä'inö:
2―Pitörö re rö̧jä̧chi'̧ö̧nä̧ topösä.
Täcö huäbodäcuä mo̧ro̧ ja̧'a̧ ttöcu
cuettächäja'amä ttu̧cuȩmä̧ täcö
beipächäja'a. 3 Ttojusodera̧'a̧
ttu̧cuȩ ttucuoca'a hue'ö
chicuttumä, mä̧nä̧ tti̧huo̧mȩttö̧
na̧ttä̧chip̧ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Korotömä
otottö ichäjätö―.

4 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä, u̧huo̧juȩtä̧u̧
pä'inätö: ―Pȩnȩ tö'cönämä,
ttö̧ja̧ yorö'iso toa'a, ¿tottö
tȩmä̧cua̧'a̧jä̧ttö̧ cuäcuähuämä,
ja̧'hua̧nö̧ recuätö ttucua
pä'ömä?―

5 Jesúsmä jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧:
―Pa̧mä̧, ¿tta̧'a̧nö̧ rö̧ȩnä̧
o̧ppä̧ cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧'a̧jä̧ttö̧?―
Jahuätö pä'inätö: ―Ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧
to̧ppä̧rȩtä̧―.

6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttö̧ja̧rö̧
hue'inö rȩjȩ ttö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö.
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Pa̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ to̧ppä̧rȩ
u̧mö̧nä̧ 'chu̧'huä̧rä̧nö̧ Diosrö
ucuocuinö, ―täcö adihua'a―
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ 'tȩ'chä̧rö̧ iyinö
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧, juhua'a yabo
ttiyä'cha pä'öttö̧ja̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ iy̧ä̧u̧
ttö̧ja̧rö̧ iyä'chinätö. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
po̧iŗö̧'iņä̧ ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ ku̧nä̧riņä̧tö̧.
Jahuätörö'inä Diosrö ucuocu,
―täcö adihua'a― pä'ö ucuocu,
hue'inö ttö̧ja̧rö̧ ttiyä'cha pä'ö.
8O'ca toi'önä suttädi'önä cuinätö̧.
Ttucuäji o'ca'a, ka̧cuip̧ä̧jim̧ä̧
pöttähuä ocä ko̧ro̧mö̧ttö̧
tocärenö suhuädi'önä ȩniņä̧tö̧.
9 Ja̧u̧nu̧ cuinätömä cuatro mil
tö'cöhuächi'önä ttö̧ja̧ jiņa̧'a̧. Ja̧u̧nu̧
o'ca'a Jesúsmä tti̧hua̧ pä'ö hue'ö
icuinö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ hue'ö icuäji'ca̧,
u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧ huoi'canä pä̧mä̧dö̧,
Dalmanuta rȩjȩra̧'a̧ 'chiņö̧.

Fariseos huotö ttö̧ja̧ ttieru
juäi totta pä'inätödo

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ fariseos huotö
ichi'ö, pä'ä'chäcuähuinätö Jesúscu.
Jesúsru ka̧cuä̧mö̧ topö, iso päi'önä
jȩpö̧ ja̧ pä'ö, koro juäi mo̧ro̧jä̧
jähuä ttö̧ja̧ ttieru juäi jȩiy̧a̧tö̧
pä'inätö. 12 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
Jesús a̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧ pä̧içu̧nä̧ ju'ädö
pä'inö: ―¡Jati pitömä! ¿Dä̧bö̧ totta
pätta'ajä̧ttö̧ ttö̧ja̧ ttieru juäimä? Iso
päi'önä pä'ösä ucuturu, ttö̧ja̧ ttieru
juäi topocotö ttäcuotö jitöjamä―.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús jahuätörö
jaropi'ö, pä'äji ta'anö huoi'canä
pä̧mä̧dö̧, dubora jij̧ȩcu̧ 'chiņö̧.

Fariseos huotö ttu̧cuȩ pa̧
ppö̧ä̧mö̧ huȩnȩ ji'ähuinödo

14Dubora jij̧ȩcu̧ tti̧'cho̧mȩnä̧,
u̧huo̧juȩtä̧u̧ ttu̧cuȩ ttȩpa̧
pättäji unichi'äjätö pinätö̧. Pa̧
jip̧pä̧tȩtä̧ ku̧nä̧riņä̧tö̧, huoi'canä
tti̧'cho̧mȩnä̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Jesús ro̧'ȩpö̧ pä'inö jahuätörö:
―Ttu̧huȩcuä̧nä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧
Fariseos huotö'inä, Herodes'inä
ttu̧cuȩ pa̧ ppö̧ä̧mö̧ juäittö
ttu̧'huȩpä̧rö̧nö̧ ka̧cuä̧tu̧cui―̧.

16 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä
u̧huo̧juȩtä̧u̧ tta̧mo̧nä̧ jä'ecu
pä'inätö: ―¿Pa̧ juita'attö, ja̧'hua̧nö̧
pä'öcö̧?―

17 Jesús ja̧'hua̧nö̧ ttamöcuädö
u̧huo̧jua̧'a̧ttö̧ pä'inö: ―¿Dä̧bö̧
päcuhuä'chäcuähuätucuättö
“pa̧ jui'ätöjä” pä'ömä? ¿Jiņä̧
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧
¿Jiņä̧ huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧
¿Jiņä̧ adiunä cuamöcuädätucua
pä'ocotöjä tä̧ji?̧ 18 ¿Cu'äretucumä
ka̧'a̧nä̧ topocotöjä tä̧ji?̧
¿Cuä̧ja̧tu̧cu̧mä̧ ka̧'a̧nä̧ ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧jä̧
tä̧ji?̧ ¿Unichi'äjätöjä tä̧ji?̧
19 Cinco mil jo̧mȩnä̧ u̧mä̧tö̧rö̧
pa̧ jim̧ö̧tȩ jähuä o̧ppä̧ 'tȩ'chä̧rö̧
chiyäji o'ca'a, ka̧cuip̧ä̧jiţtö̧mä̧
¿tta̧'a̧nö̧ rö̧ȩnä̧ pöttähuä ocänä
cu̧ca̧ca̧ti̧nä̧tu̧cuä̧ttö̧?― jä'epinö
Jesús.
Ja̧'hua̧nö̧ jäepä̧u̧ jahuätö

pä'inätö: ―Ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ tocärenö
jo̧mȩnä̧ ca̧ca̧ti̧nä̧tö̧jä̧―.

20 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesús pä'inö:
―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuatro mil jo̧mȩnä̧
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ttö̧ja̧rö̧ pa̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧
to̧ppä̧rȩ 'tȩ'chä̧rö̧ chiyäji
o'ca'a, ka̧cuip̧ä̧jiţtö̧mä̧,
¿tta̧'a̧nö̧ rö̧ȩnä̧ pöttähuä ocä
cu̧ca̧ca̧tä̧jä̧tu̧cuä̧ttö̧?―
Jahuätö pä'inätö:

―Ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ tocärenö jo̧mȩnä̧
ca̧ca̧tä̧jä̧tö̧jä̧―.

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesús päinä̧u̧:
―¿Jiņä̧ huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧―

Ya̧tȩ ä̧to̧ca̧rö̧ Betsaida ötahuiyättö
aditö icuinödo Jesús

22 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Betsaida
ötahuiyära̧'a̧ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧.
Juhua'attö Jesús ö̧jo̧mȩ ya̧tȩ
ä̧to̧ca̧rö̧ i'cächinätö. Jesús
ja̧u̧ru̧ mȩ'ö̧ aditö icuiyatö pä'ö
jä'epä̧riņä̧tö̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Jesús ja̧u̧ ä̧to̧ca̧ u̧mö̧nä̧ 'chu'huädö,
ötahuiyä abocu oipinäcu. Jesús ä
isoya ä̧to̧ca̧ ö'ärenä tu'epo'ö, mȩ'ö̧
jäepinäcu: ―¿Ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ topöjä
tä̧ji?̧― 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ä̧to̧ca̧mä̧
topö pä'inö: ―Ttö̧ja̧rö̧ topösä.
Dauhuiyä cueächa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧
topösä―.

25 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä, pä'äji
ta'anö ä̧to̧ca̧ ö'ärenä mȩ'ö̧
u cä'epö toa pä'ö hue'inö
Jesúsmä. Toomenä adiu päi'inäcu.
O'ca juiyönä adiu uhuähua'a
huäjunä topinö. 26 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ojusodera̧'a̧ i'̧cha̧ pä'ö
hue'ö icuinäcu Jesús. Päinä̧cu̧:
―Ötahuiyänämä docuhuächó.
Ötahuiyänä do'ächö ttö̧ja̧rö̧
yorö'iso jicuhuähuó piy̧ȩ ucuru
'cuäopäjimä―, päinä̧cu̧.

Pedromä Jesúsru
Cristojä päinö huȩnȩ

27 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesús,
u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧ Cesarea de
Filipo ötahuiyä tö'cö ka̧cu̧
ötahuiyä 'cuä'opö 'chiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
tti̧'cho̧mȩnä̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧ jä'epö
ä̧ju̧cuiņö̧ mä̧nä̧ttö̧: ―¿Ttö̧ja̧mä̧ tide
ju̧'a̧ pättättö ttörömä?―

28 Ja̧'hua̧nö̧ jäepä̧u̧ ädätinätö:
―Korotömä pä'ätö: “Juan
pötädäcuähuä işa̧”. Korotömä:
“Elías”. Korotömä: “Ka̧ra̧ Dios
iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧,” pättäcujä―.

29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧:
―¿Ucutumä̧diţtö̧?, ¿Tide ju̧'a̧
päcuhuätucuättö ttörömä?―
päinä̧u̧. Pedro ädätinö: ―Ucutä
ja̧'a̧ Cristomä―.

30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧tä̧
ro̧'ȩpö̧ päinä̧u̧, korotörö ja̧'hua̧nö̧
jittäu juiya pä'ö.

Jesús 'corupäi'ä̧cuȩ
huȩnȩ ji'ähuinödo

31 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a huo̧juȩti̧nö̧ Jesús:
―Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inömä rö̧ȩnä̧
usurä ȩmä̧huä̧cua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
judíos ttö̧ja̧ tä̧mö̧ úcuo ttö̧ja̧'iņä̧,
sacerdotes tturuhuotö'inä,
Hueähuä Huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧'iņä̧
ya̧tto̧cuä̧rä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧
ya̧'o̧cuä̧rö̧ cuä'ö tti̧cuä̧cua̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huäbodäcuä
mo̧ro̧ päi'omenä tto̧ä̧chä̧cua̧―.
32 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä, huäjunätä
huo̧juȩtö̧ pä'inö jahuätörö.
Ja̧'hua̧nö̧ päa'attö, Pedro Jesúsru
jäyäcu o'ipächö ro̧'ȩpö̧ pä'inö:
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―ja̧'hua̧nö̧mä̧ päcuhuä'―
pä'ö. 33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús
kärächi'ö, u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧ topö,
pärocua'attö Pedrorö ro̧'ȩpö̧
pä'inö: ―Ttöttö 'quȩ'ip̧ä̧chi,̧
Satanás. Dios amöcuädö ta'anö,
yorö'iso amöcuädocöjä. Pij̧ä̧
ttö̧ja̧ ttamöcuädö ta̧'a̧nö̧tä̧,
amöcuädöjä―, pä'inö Jesús.

34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧'iņä̧ ttö̧ja̧rö̧'iņä̧
huopo'ö, pä'inö: ―Ya̧tȩ ttö
cho'ca'anä icha pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧mä̧,
chutä ö̧jö̧ ya'ocu icu, öäre dau
isodä 'corupäi'äcuodä cä'ecu
huȩnä̧u̧, cho'ca'anä ichö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
35 Ya̧tȩ chutä a̧'cua̧rö̧ repe'äcuäu
recuo ö̧ja̧ pä'ömä, a̧'cua̧rö̧
to̧ȩ'ä̧chä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttörö
amöcuädö toe'a pä'ö kö̧mä̧, adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ'iņä̧ amöcuädö toe'a
pä'ö kö̧mä̧, adiunä ö̧jip̧ä̧cua̧. 36 Ya̧tȩ
pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧ o'ca juiyönä ȩmö̧ttö̧mä̧
chutä a̧'cua̧rö̧ toe'omenä,
¿däje ppädäcujä̧ttö̧? 37 Ya̧tȩ
a̧'cua̧rö̧ ȩma̧ pä'ömä ¿tta̧'a̧nö̧
rö̧ȩnä̧ imitö'a̧nö̧jä̧ttö̧? 38 Pitö
ttö̧ja̧mä̧ juiyo suronä jȩpä̧'ij̧ä̧tö̧.
Diosrömä jarodä'chä'ijätö. Ya̧tȩ
jahuätö ttä'ca jo̧mȩttö̧ ttörö
amöcuäda pä'ö ödäpecuttumä,
chiḩuȩnȩ'iņä̧ ödäpecuttumä,
Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inö'iņä̧ Jä'o
Dios öadihuänä säruunä
ichomenä, umöhuäyotö chutättö
adihuä isotö isoppa huotöcu
ichomenämä, ö̧dä̧pȩcuä̧cua̧ ja̧u̧ru̧
pärocua'attö―, pä'inö Jesús.

9 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro'inä päinä̧u̧:
―Iso päi'önä pä'ösä ucuturu,

jitä mo̧ro̧ pȩnȩ ka̧cuä̧tö̧ttö̧mä̧,
korotö pönämä ttö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧
Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧ ujurucu

iŗȩbȩhua̧'a̧ tottome jubö päi'önä―
pä'inö Jesús.

Jesús ö'ärohuächinö huȩnȩ
2 Ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ ya'ute mo̧ro̧

jä̧ji ̧ o'ca'a, Jesús o'ipinö
Pedrorö'inä, Jacoborö'inä,
Juanrö'inä. Jahuätöcu inähuä,
ju'toju isähuära̧'a̧ 'chiņö̧.
Juhua'attö Jesús koromenänö
pärohuächinö jahuätö ttä'ca
jo̧mȩttö̧. 3Ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧mä̧ nieve
pättö ta'anö, koro juäi pij̧ä̧ttö̧
töcähuättö'inä abonänö teönä
pärohuächina'a. 4 Ja̧u̧nu̧mä̧ Elías
miņä̧rö̧'iņä̧, Moisés miņä̧rö̧'iņä̧
topinätö Jesúscu ttucuocua'a.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Pedro pä'inö
Jesúsru: ―Huo̧juȩcuä̧ Işa̧, pȩnȩmä̧
eseunu ka̧cuä̧tö̧jä̧. O̧dȩhuiy̧ä̧
huä̧bo̧dȩcuä̧ taditö'anö ja̧'a̧,
ko̧ro̧dȩ ucutä cuojuso̧dȩ'iņä̧,
ko̧ro̧dȩ Moisés ojuso̧dȩ'iņä̧,
ko̧ro̧dȩ Elías ojuso̧dȩ'iņä̧―.

6 Ja̧'hua̧nö̧ päinömä jeruputä
pä'inö, jahuätö rö̧ȩnä̧ yetta'attö.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ajiya isoppa
mȩyȩhui'̧iņa̧'a̧ jahuätö
ttö̧ja̧cuo̧mȩcu̧. Ajiya isoppattö
ya̧tȩ iḩuȩnȩ ucuocua'a ä̧ju̧cuiņä̧tö̧:
―Pidemä ttö Chiţti̧ rȩni'̧a̧. Ja̧u̧ru̧tä̧
ä̧ju̧cuä̧tu̧cui―̧, pä'ö ucuocua'a
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧. 8 Yotäcu tottomenä,
korotö päjätörö topocotö pinätö̧.
Jesúsrutä katä ö̧ja̧'a̧ topinätö.

9 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a inähuättö
tti̧mȩjä̧huo̧mȩnä̧, Jesús
jahuätörö ro̧'ȩpö̧ pä'inö:
―Korotörömä jicuhuähuätucuo
jitä tocu'äjätucumä Ttö̧ja̧ Işa̧
pä'i'inö 'corupäi'ö o'ca'a
ttoächome jubö päi'önä―.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧ huȩnȩ
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yorö'iso ji'ähuocotö pinätö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jä'epä'chäcuäu
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―¿däjejo hua'arettö
ttoächäcuähuämä?― pä'ö
jä'ecuä'chinätö.

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsru jä'epö
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―Hueähuä huȩnȩ
huo̧juȩtä̧tö̧mä̧ ¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö
pättättö, Elías ä'canä içhä̧cua̧
pä'ömä?―

12 Jesús jahuätörö ädätinö:
―Iso päi'önä ja̧'a̧, “Elías ä'canä
içhä̧cua̧” pättömä. Ja̧u̧mä̧ o'ca
juiyönä jo̧mȩ päi'önä aditö
içuä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩmä̧, ¿tta̧'a̧nö̧ pä'ö päa'attö
Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inö ötö'cömä?
Rö̧ȩnä̧ usurä ȩmä̧huä̧cua̧ päa'amä,
ya̧'o̧cuä̧rö̧'iņä̧ ya̧tto̧cuä̧rä̧cua̧,
päa'amä, ¿dä̧bö̧ pä'ö päa'ajä̧ttö̧?
13 Ttömä ucuturu pä'ösä,
Elíasmä täcö ichinö. Jitörötä
pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ jȩpiņä̧tö̧
ja̧u̧ru̧, Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ ja̧u̧ru̧
'cuäopäcua'a päö ta'anö―, pä'inö
Jesús.

Jesús ya̧tȩ mö̧ä̧ya̧rö̧, isoppa
hua̧ su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧ru̧,
aditö icuinö huȩnȩ

14 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a korotö
u̧huo̧juȩtä̧u̧ ttö̧ja̧cua̧'a̧cu̧ Jesúscu
ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ppa̧'ä̧chö̧
tottomenä u̧huo̧juȩtä̧u̧ ttippeyenä
recuätö ttö̧ja̧cua̧'a̧ topinätö.
Hueähuä huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧'iņä̧
jahuätöcu pättä'chäcuähua'a
topinätö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ttö̧ja̧mä̧ Jesúsru tottomenä,
esehuächi'ö nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧riņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ kä̧nö̧ jopächinätö
tettähuarö pä'ö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Hueähuä Huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧rö̧

jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―¿Däje ötö'cö
päcuhuä'chäcuähuätucuättö
jitöjacumä?―

17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ju̧huȩnȩ
ttö̧ja̧ ttö̧'quȩtȩttö̧ ädätinö
ya̧tȩ: ―Huo̧juȩcuä̧ Işa̧, pȩnȩ
i'cächäjisä chiţti̧rö̧, isoppa hua̧
su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧ru̧, iḩuȩnȩ ucuocu
juiyönä jȩiņä̧cu̧ru̧. 18 Isoppa
hua̧ chiţti̧rö̧ 'chuhuädomenä
rȩjȩ'iņä̧ kiähui'önä, änä'inä
tteyuhuoppa räopönä suronä
jȩä̧'ij̧ä̧cu̧. Acu'inä 'cö̧rö̧ 'cö̧'cö̧
jȩö̧nä̧ jȩä̧'ij̧ä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩo̧mȩnä̧
idepä'inä 'qui'ädä'ijö. Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ jä'epäjisä cu̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧
isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧rö̧ rä'epö
tticuiyattö pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ hueyecuäjätö―. 19 Jesús
ädätinö: ―¡Jati! Ucutu ttö̧ja̧
yorö'iso cua̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧jä̧.
¿Tta̧'a̧nö̧ recuo chö̧jä̧cua̧'a̧jä̧ttö̧
ucutucumä? ¿Tta̧'a̧nö̧ recuotä
chami 'quidächi'äcua'ajä̧ttö̧
ucutucu chö̧já̧ pä'ömä? Ja̧u̧
mö̧ä̧ya̧rö̧ i'cächätucui pocu―.

20 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä, ja̧u̧
mö̧ä̧ya̧rö̧ i'cächinätö. Isoppa
hua̧ su̧ro̧pa̧ Jesúsru toomenä,
mö̧ä̧ya̧ na̧huä̧chip̧ö̧nä̧ jȩiņä̧cu̧.
Ja̧u̧ mö̧ä̧ya̧ rȩjȩ mo̧'ä̧mö̧
borepinö. Änä tteyuhuoppa
räopinäcu. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús
jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧ mö̧ä̧ya̧ jä'orö:
―¿Tta̧'a̧nö̧ recuo 'cuäopa'attö
ja̧'hua̧nö̧mä̧ cuiţti̧rö̧?― Mö̧ä̧ya̧
jä'o pä'inö: ―A̧'u̧cuä̧iţtö̧ kä̧mä̧dö̧
diy̧a̧pä̧chä̧riņö̧. 22 Koronömä
isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧ cuä'ö icuarö
pä'ö ocuränä'inä, ajiyanä'inä
'cuäopönä mo̧ä̧mö̧nä̧ jȩä̧'ij̧ä̧cu̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucu aditö
cuicu'a̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ ujuturu re
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rö̧jö̧nä̧ topö ppä'äditö―, pä'inö
mö̧ä̧ya̧ jä'omä.

23 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús pä'inö:
―Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rö̧ttö̧mä̧
päi'ö'anö ja̧'a̧. O'ca
juiyönä jȩä̧cuä̧huä̧ tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧rö̧mä̧―.

24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ mö̧ä̧ya̧ jä'o
ajuähuipönö huopö pä'inö:
―Cha̧'cua̧ huȩnä̧rö̧sä̧ Chu̧ru̧hua̧.
Juhua'a yabonö cha̧'cua̧
chu̧huȩnä̧ra̧ ppä'ädittö―.

25 Recuätö ttö̧ja̧ ttö̧ca̧ca̧cui'̧a̧'a̧
toomenä, Jesús ro̧'ȩpö̧ pä'inö
isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧rö̧: ―Isoppa hua̧
su̧ro̧pa̧, ttucuocu juiya pä'ö'inä,
ttä̧ju̧cu̧ juiya pä'ö'inä jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧ ucuru hue'ösä: mö̧ä̧ya̧ttö̧
rä'opächi. Pä'äji ta'anömä
docuhuächärö―.

26 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä, isoppa
hua̧ su̧ro̧pa̧mä̧ huopi'ö, pä'äji
ta'anö mö̧ä̧ya̧ juruhuächi'ö
na̧huä̧chip̧ö̧nä̧ jȩpö̧, rä'opächinö,
mö̧ä̧ya̧ 'corupä'i'ätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧
päi'önä. Korotömä pä'inätö:
―'Corupä'i'ö―, pä'ö. 27 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä mö̧ä̧ya̧ u̧mö̧ttö̧
'chu'huädö ärädinö. Ja̧'hua̧nö̧
ärädomenä mö̧ä̧ya̧ jueönä
ä̧rä̧mi'̧iņö̧.

28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús isodenä
do'ächinö. Katä pätti'omettö
u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧
Jesúsru: ―¿Ujutumä dä̧bö̧ rä'epö
ticu juiyönä ja̧'a̧ttö̧ isoppa hua̧
su̧ro̧pa̧rö̧mä̧?―

29 Jahuätörö pä'inö: ―Ja̧u̧ ju'otö
isoppa huotö suropätömä,
Diosrö amöcuädö ttu̧cuȩ
a̧do̧chö̧ ucuocuäcuähuänätä
rä'opächätö―, pä'inö Jesús.

Jesús 'corupäi'ä̧cuȩ pä'äji
ta'anö jiähuinö huȩnȩ

30 Juhua'attö rä'opö, Galilea
rȩjȩnä̧ 'cuä'opinätö. Ju̧huȩnȩ
'cuättopa'a korotö ttu̧huo̧jua̧
pä'ocö piņö̧ Jesús, 31 u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧
pa̧'a̧nö̧ u̧huo̧juȩta̧'a̧ttö̧: ―Ttö̧ja̧
Işa̧ pä'i'inömä pij̧ä̧ ttö̧ja̧rö̧
iyö tti̧cuä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ iyö
tticu o'ca'a ttiyäjä̧u̧mä̧ cuä'ö
tti̧cuä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ cuä'ö tticuäcu
'corupäi'a'anä'inä, huäbodäcuä
mo̧ro̧ päi'omenä tto̧ä̧chä̧cua̧―.

32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätö
huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧ pinätö̧ ja̧'hua̧nö̧
jiähuäjimä. Jä'epö'inä jä'epö
ttä̧ju̧cua̧rö̧ pätta'anä ye'ecuinätö.

Korotöttö'inä abonänö
adihuä işa̧ ¿di jä̧cua̧ ja̧ pä'ö?

pä'ä'chäcuähuinätödo
33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Capernaum

ötahuiyära̧'a̧ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧.
Isodenä ttö̧ja̧cuo̧mȩnä̧, Jesús
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧: ―¿Däje juäi
pä'ä'chäcuäu cucuocuäjätucuättö,
mä̧nä̧nä̧ ichömä?―

34 Ja̧'hua̧nö̧ jäepä̧u̧ 'coruchi'ötä
'coruchi'inätö, mä̧nä̧nä̧ ichö
―¿di ja̧ pä'ö korotöttö'inä
abonänö adihuä işa̧ päi'önä
ö̧jä̧cua̧mä̧ ujututtu?― pä'ö
pättä'chäcuähuäja'attö.
35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pä̧mä̧dö̧,
u̧huo̧juȩtä̧u̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧ru̧
huopo'ö pä'inö: ―Ya̧tȩ ä'canä
päi'a pä'ömä, röjinä päi'ö'anö ja̧'a̧.
Ttu̧mö̧huä̧ya̧ päi'önä ppä'ädötä
ppädö'a̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önä̧rö̧―,
pä'inö.

36 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧ Jesús
ya̧tȩ ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ cä'epö rötinö
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ttä'ca jo̧mȩ. Ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ öjonä
jappahui'ö päinä̧u̧: 37―Ya̧tȩ
ttörö amöcuädö pa'anö huotörö
eseumä, ttörötä eseu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttörö eseumä, ttörömä esehuocö.
Ttörö hue'inörötä eseu―, pä'inö
Jesús.

Ujutu taboiyotöcö̧mä̧,
jahuätömä ujututäcu jiņä̧
jiy̧ȩtȩ huotö päinö huȩnȩ

38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Juan pä'inö:
―Huo̧juȩcuä̧ Işa̧, ujutu topäjätöjä
ya̧tȩrö̧ ucu cuim̧iņä̧ isoppa huotö
suropätörö rä'epö icua'a. Ja̧'hua̧nö̧
jȩa̧'a̧nä̧ ujutucu cue'ächocö jiy̧ä̧u̧
“Jȩcu̧'ä̧'” pä'ö ro̧tȩpä̧jä̧cu̧―, pä'inö
Juanmä.

39 Ja̧'hua̧nö̧ jiähuäcu Jesús
pä'inö: ―Ro̧cuȩpä̧tu̧cuä̧rö̧. Ya̧tȩ
ttö chim̧iņä̧ ttö̧ja̧ ttieru juäi
jȩö̧ttö̧mä̧, koronö'inä suronämä
ucuocuiy̧ä̧cua̧ ttö chötö'cömä.

40Ujutu taboiyotöcömä,
ujututäcu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotö
ja̧'a̧. 41 Ya̧tȩmä̧ ucutu Cristo
umöhuäyotö jö̧nä̧ huotö
cu̧jiy̧ä̧tu̧cuä̧cu̧, ttö chim̧iņä̧
ajiya ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ cuahuätucua
pä'ö eseunu iyöttömä, ja̧u̧mä̧ iso
päi'önä micuä ȩmä̧cua̧.

Korotörö suronä jȩä̧cuä̧huä̧
huȩnȩ huo̧juȩti̧nö̧do

42 Ya̧tȩ pide ji'̧quiçha̧hua̧ ta'anö
huotörö ttörö tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧
suronä jȩtta̧ pä'ö huȩ'ä̧rö̧rö̧mä̧,
u̧ru̧pä̧'quȩnä̧ ido'qui rö̧o̧'qui
ti̧'ä̧dö̧ rö̧nip̧ö̧ dubora rö̧oranä
täcuome päte'ö kä'ö tticu'anö hua̧.
43 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu̧mö̧ suronä jȩcu̧'a̧

pä'ö hueöttömä, 'cui'ocu icui. Iso
päi'önä cu̧mö̧ to̧mö̧rȩ ka̧'a̧nä̧ ocurä
beipocarära̧'a̧ cui'̧cho̧mȩttö̧'iņä̧
abonänö adiu'anö ja̧'a̧ a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huo̧mȩ docuhuächa pä'ötä,
cu̧mö̧ jim̧ö̧tȩtä̧ ka̧'a̧nä̧'iņä̧.
44 Ju̧huȩnȩmä̧,

tti̧miy̧ö̧ ttidepänä cuätö'inä
yorö'iso 'corupätti'ocome.
Ocurä'inä yorö'iso
na̧huip̧o̧co̧mȩ.a

45 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu̧jä̧pö̧ suronä
jȩcu̧'a̧ pä'ö hueöttömä, 'cui'ocu
icui. Iso päi'önä cu̧jä̧pö̧ to̧'u̧rȩ
ka̧'a̧nä̧ ocurä beipocarära̧'a̧ ucuru
kä'ö tticuomettö'inä abonänö
adiu'anö ja̧'a̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huo̧mȩ
docuhuächa pä'ötä, cu̧jä̧pö̧ ji'̧u̧tȩtä̧
ka̧'a̧nä̧'iņä̧. 46 Ju̧huȩnȩmä̧,

tti̧miy̧ö̧ ttidepänä cuätö'inä
yorö'iso 'corupätti'ocome.
Ocurä'inä yorö'iso
na̧huip̧o̧co̧mȩ.

47 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cui'äre suronä
jȩcu̧'a̧ pä'ö hueöttömä, barocu
icui. Iso päi'önä cui'äre torere
ka̧'a̧nä̧, ucuru ocurära̧'a̧ kä'ö
tticuomettö'inä abonänö adiu'a̧nö̧
ja̧'a̧ Dios huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ
doächäcuähuänä cui'äre jiretetä
ka̧'a̧nä̧'iņä̧. 48 Ju̧huȩnȩmä̧,

tti̧miy̧ö̧ ttidepänä cuätö'inä
yorö'iso 'corupätti'ocome.
Ocurä'inä yorö'iso
na̧huip̧o̧co̧mȩ.

49 'Cäruhuäböcu jȩpö̧ nö̧ttȩpa̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ocuränätä jä̧cua̧'a̧
o'ca toi'önä ttö̧ja̧rö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Diosrö iyähuämä o'ca juiyönä
'cäruäböcutä jȩpö̧ adicuäcua'a.
50 'Cäruhuäbömä adihua'a.

a 9:44 Isaías 66:24
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Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ 'cäruäbö
ö̧nö̧ä̧ beipächöttömä, ¿tta̧'a̧nö̧
nö̧ttȩpä̧cua̧'a̧jä̧ttö̧ pä'äji ta'anömä?
'Cäruäbö ttu̧ju̧nä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
cua̧mö̧nä̧tu̧cu̧nä̧ ku̧nä̧rä̧tu̧cui.̧
Rohuäcuähuä juiyönä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
eseu ka̧cuä̧tu̧cui ̧ ucutumä― pä'inö
Jesús.

Ttirecuarö jaroi'äcuähuä
huȩnȩ huo̧juȩti̧nö̧do

10 1 Jesús Capernaum
ötahuiyättö rä'opö, Judea

rȩjȩra̧'a̧ Jordán aje jij̧ȩcu̧nä̧
'chiņö̧. Pä'äji ta'anö recuätö
ttö̧ja̧ ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧ Jesús ö̧jo̧mȩ.
Ihueye jȩä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧ huo̧juȩti̧nö̧
jahuätörö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ korotö
fariseos huotö Jesúsru tö'cönänö
ichi'ö, Jesús jäyä päöttömä
suronä ttucuocuarö pä'ö jä'epö
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―Ya̧tȩ irecuarö
jaroi'äcuähuänämä, Hueähuä
Huȩnȩttö̧mä̧ ¿adihua'a tä̧ji?̧―
3 Jahuätörö ädätinö: ―¿Moisésmä
tta̧'a̧nö̧ hueina'ajä̧ttö ucuturu?―

4 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä, jahuätö
pä'inätö: ―Cuyäru isojä, ttirecuarö
jarotti'a pä'ö hueähuojä iyipö,
ttirecuarö jaroi'äcuähuänämä
adihua'a, jö̧nä̧ pä'inödo
Moisésmä―.

5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús päinä̧u̧:
―Ucutu cuami iso'quitucunä
cuhuarodätucua'attö, ja̧'hua̧nö̧
huȩyu̧tu̧ iyinö Moisésmä ucuturu.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ä̧cuo̧mȩnä̧
Dios o'ca juiyönä aditomenä,
“uborö'inä, isajuru'inä aditinö”.a
7 “Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ya̧tȩ jä'ottö'inä,
ja̧ju̧ttu̧'iņä̧ 'quȩip̧ä̧chö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧,

irecuacutä jiņä̧ yo̧mȩtȩ ö̧ja̧
pä'ö. 8 Jahuätö ta̧ju̧mä̧ ya̧tȩtä̧
pä'i'ätö”.b Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ jahuätö
ta̧ju̧ huotömä, ta̧ju̧ huocotö
täcö. Ya̧tȩtä̧ pä'i'ätö. 9 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Dios jiņä̧ ya̧tȩtä̧ pätti'önä
jȩiņä̧u̧ru̧mä̧, pij̧ä̧ ttö̧ja̧ işa̧ 'quȩ'ȩpö̧
icu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧―, pä'inö Jesús.

10 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a isodenä
ttö̧jo̧mȩnä̧, u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧
pä'äji ta'anö jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧
ucuocuäji ötö'cö. 11 Jesús pä'inö
jahuätörö: ―Ya̧tȩ irecuarö
jaroi'öttömä, karajuru ȩmö̧,
suronä jȩpö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ irecuarö.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩo̧mȩnä̧ Ö̧ä̧nä̧hua̧
Dios hueinö jarodäcuähuä
jȩpö̧ täcö. 12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yajute
kirecuorö järoji'öttömä ka̧ra̧rö̧
ȩmö̧, jahuäju'inä Kö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
hueinö jarodö, suronä jȩpä̧ju̧―,
pä'inö Jesús.

Jesús ppo̧'ä̧tö̧rö̧ mȩ'iņö̧do
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús ö̧jo̧mȩ

i'cächinätö ppo̧'ä̧tö̧rö̧, Jesús
jahuätörö mȩa̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
tti'cächomenä, u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧,
tti'cächö juiya pä'ö ro̧'ȩpiņä̧tö̧.
14 Jesús ja̧'hua̧nö̧ ro̧ttȩpa̧'a̧
toomenä, eseu juiyönä
päi'äcu pä'inö u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧:
―Ppo̧'ä̧tö̧mä̧ huäinä ichätö
ttörö. Ro̧cuȩpä̧rä̧tu̧cuä̧'. Dios
huea'anä kä̧cuä̧huä̧nä̧ kä̧tö̧mä̧
jahuätö jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ huotö.
15 Iso päi'önä pä'ösä ucuturu,
Dios huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧
ppo̧'ä̧tö̧ ttä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧mä̧
do'ächö'inä dottächö juiyäcuotö
ju̧huȩnȩmä̧―.

a 10:6 Génesis 1:27; 5:2 b 10:8 Génesis 2:24
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16 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö cä'ädö
ppo̧'ä̧tö̧rö̧ öjonä jappahui'ö,
u̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧, Diosrö ucuocuinö
Dios jahuätörö ppäda pä'ö.

Järe ru̧hua̧mä̧ Jesúsru
ucuocuinödo

17 Jesús juhua'attö rä'opö
i'̧cho̧mȩnä̧, ya̧tȩ jopö ichi'ö, Jesús
ä'ca jo̧mȩ ihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧,
jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―Adihuä
Huo̧juȩcuä̧ Işa̧, kä̧cuä̧huä̧
i'co chu̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö, ¿tta̧'a̧nö̧
jȩchä̧cua̧'a̧jä̧ttö̧?―

18 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús
ja̧u̧ru̧ ädätinö: ―¿Dä̧bö̧ ttörö
päcuhuäjättö adihuä işa̧ pä'ö?
Ka̧ra̧ adihuä işa̧mä̧ yorö'iso
toa'a. Ya̧tȩtä̧ Diostä adihuä
işa̧mä̧. 19Ucumä Hueähuä
Huȩnȩ huo̧jua̧jä̧. “Cuirecua
pocojucu'inä, cuirecuo pocöcu'inä
suripächö suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'.
Ka̧ra̧rö̧'iņä̧ cuä'ö cuicuätucuä'.
Cu̧nä̧u̧cuä̧tu̧cuä̧'. Ka̧ra̧rö̧ yapareu
huȩnȩtö̧ päcuhuätucuä' korotörö.
Yapareu jȩpö̧ 'chocuhuipätucuä'
korotörö. Cuä'orö'inä, cua̧ju̧ru̧'iņä̧
ucuotätucui”a päa'amä
huo̧jua̧jä̧―.

20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ mö̧ä̧ya̧mä̧ pä'inö:
―Huo̧juȩcuä̧ Işa̧, piy̧ȩmä̧ cha̧'u̧cuä̧i ̧
päi'önä o'ca juiyönä jȩpä̧'ij̧ö̧sä̧―.

21 Jesús ja̧u̧ru̧ toomenä ―ucuru
rö̧ȩnä̧ repe'ösä― pä'ö amöcuädö
kä̧nö̧, päinä̧cu̧: ―Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jiy̧ȩtȩmä̧ jȩpo̧cö̧jä̧. Cuiäre
o'ca juiyönä cu̧ju̧nä̧rö̧mä̧ iyö
icuäji. Ja̧u̧ iyö icu cuȩmö̧mä̧,
usurä isotörö cuiyaja. Ja̧'hua̧nö̧
jȩpö̧, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ adihuä

juäi cu̧ju̧nä̧rä̧cua̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
usurä isotörö iyipö, dau isodä
'corupäcuhui'äcuodä cä'ecu
cu̧huȩnä̧hua̧ ttöcu cuichaja―.

22 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧,
esehuoca'a a̧'cua̧ tta̧'ȩcuä̧ya̧
iḩuiņö̧, järe rö̧ȩnä̧ u̧ju̧nä̧ra̧'a̧ttö̧.

23 Jesús kärächi'ö topö,
u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧ pä'inö: ―Yorö'isotä
'quiya'a järe ruhuotö Dios
huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ dottächa
pä'ömä―.

24 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä,
u̧huo̧juȩtä̧u̧ ye'önänö to̧pä̧rö̧
ka̧cuiņä̧tö̧ iḩuȩnȩ ä̧ju̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jesús pä'äji ta'anö pä'inö
jahuätörö: ―Chiţti̧mö̧, järe tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ Dios huea'anä
kä̧cuä̧huo̧mȩ dottächa pä'ömä
juiyo 'quiya'a. 25 Iso päi'önä
järe ruhuotö Dios huea'anä
kä̧cuä̧huo̧mȩ dottächa pä'ömä,
camello pä̧rä̧ta̧ri ̧ kada'ca isäjunä
'cuäo'a pä'ö jȩo̧mȩttö̧'iņä̧ abonänö
'quiya'a―.

26 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cu̧, u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧
juiyo ye'ö nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧riņä̧tö̧.
Tta̧mo̧nä̧ jä'ecuinätö: ―Ja̧u̧ttu̧mä̧,
¿dijä̧ttö̧ ö̧jip̧ö̧'a̧nö̧ hua̧mä̧?―

27 Jesús jahuätörö topö pä'inö:
―Pij̧ä̧ ttö̧ja̧mä̧ jitötä tta̧mo̧nä̧
jȩpä̧cuä̧u̧ icu yorö'iso ttö̧jip̧ö̧
juiyö'anö huotö. Ya̧tȩtä̧ Diostä
ja̧'hua̧nö̧ ttö̧jip̧ö̧nä̧ jȩö̧'a̧nö̧ hua̧mä̧.
Diosmä ihueye o'ca juiyönä jȩö̧'a̧nö̧
hua̧―.

28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Pedro pä'inö:
―Chu̧ru̧hua̧, topi ujutumä
o'ca juiyönä tu̧ju̧nä̧rö̧mä̧ täcö
jaropi'inätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ jaropi'ö
ucucu ichinätöjä―.

a 10:19 Éxodo 20:12‐16; Deuteronomio 5:16‐20
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29,30 Jesús ädätinö: ―Iso
päi'önä pä'ösä ucuturu, ya̧tȩ
ojusode'inä, ö̧jä̧hua̧tö̧rö̧'iņä̧,
jä'orö'inä, ja̧ju̧ru̧'iņä̧, irecuarö'inä,
iţti̧mö̧rö̧'iņä̧, idepiyu'inä
jaroi'öttömä, ttörö amöcuädö,
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ'iņä̧
amöcuädö jaroi'öttömä,
o'ca juiyönä ojusode'inä,
ö̧jä̧hua̧tö̧rö̧'iņä̧, ja̧ju̧tu̧ru̧'iņä̧,
iţti̧mö̧rö̧'iņä̧, idepiyu'inä, ciennö
jo̧mȩnä̧ ȩmä̧cua̧ ja̧u̧ juäi jiy̧ȩtȩ
jaroinö juäimä. Ja̧u̧mä̧ pij̧ä̧nä̧tä̧
ö̧jo̧mȩnä̧ ȩmä̧cuȩ. Churutä
suronä ubara ttuttepome kä̧nö̧tä̧
ȩmä̧cuȩ ja̧u̧ juäimä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ko̧ro̧jä̧ttö̧mä̧, jitä içhä̧cuä̧jä̧ttö̧mä̧
kä̧cuä̧huä̧ i'co'inä ȩmä̧cua̧.
31 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätömä jitä
ä'canä pä'i'ätömä, yodojimä
röjinä pätti'äcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
recuätömä jitä röjinä pä'i'ätömä,
yodoji ä'canä pätti'äcuotö―, pä'ö
huo̧juȩti̧nö̧ Jesúsmä.

Jesús 'corupäi'ä̧cuȩ huȩnȩ
pä'äji ta'anö huo̧juȩti̧nö̧do

32 Jesús Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
mä̧nä̧nä̧ i'̧cho̧mȩnä̧, u̧huo̧juȩtä̧u̧
ttä'canä 'chiņö̧. U̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧
ye'ecu nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧riņä̧tö̧. Jesús
o'ca'anä 'chä̧nö̧, ye'ecuä'chinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧,
ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧ru̧, im̧içu̧nä̧
tti̧'cha̧ pä'ö o'ipinö Jesús.
Churutä 'cuäopä̧cuȩ huȩnȩ
ji'ähuinö jahuätörö. 33 Päinä̧u̧:
―Ä̧ju̧cuä̧tu̧cuiţtö̧. Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ 'chä̧tö̧jä̧ jitämä.
Juhua'attömä Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inörö
iyö tticuäcuotö sacerdotes
tturuhuotö'inä, Hueähuä Huȩnȩ
huo̧juȩtä̧tö̧'iņä̧ ttu̧mö̧nä̧ päi'önä.

Jahuätömä “cuä'ö tticu'anö hua̧
pidemä” pä'ö ttucuocuäcuotö.
Ja̧'hua̧nö̧ ucuocu juhua'a yabo
korotörö, judíos huocotörö,
iyö tti̧cuä̧cua̧. 34 Jahuätömä
ya̧'ä̧huä̧'chö̧, cuäcuäpö,
surettäcuotö ja̧u̧ru̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩpö̧ cä'ädö cuä'ö tti̧cuä̧cua̧.
Ja̧hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huäbodäcuä
mo̧ro̧ päi'omenä, pä'äji ta̧'a̧nö̧
tto̧ä̧chä̧cua̧―, pä'inö.

Jacobo'inä, Juan'inä
Jesúsru jättepinö huȩnȩ

35 Ja̧'hua̧nö̧ päji o'ca'a Jacobo'inä,
Juan'inä, Zebedeo iţti̧mö̧, Jesús
ö̧jo̧mȩ tö'cönänö ichi'ö pä'inätö:
―Huo̧juȩcuä̧ Işa̧, ujutu jätepömä
cuiyatö pä'ätöjä―.

36 Ja̧'hua̧nö̧ pättomenä, chutä
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧: ―¿Däje jȩcha̧
päcuhuätucuättö?―

37 Jahuätö pä'inätö: ―Ucu
cuhuadihuänä säruunä
huecuhuome ya̧tȩmä̧
cu̧huo̧jua̧'a̧cu̧ ja̧'a̧nä̧, ka̧ra̧mä̧
cu'ohuecu ja̧'a̧nä̧ tö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö
huecuhuatö pä'ätöjä―.

38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús pä'inö
jahuätörö: ―Jäcuepätucumä
yorö'iso jerupätöjä. ¿Ucutu'inä
reoya 'cudädi'ö ta̧'a̧nö̧
'cucuhuädi'ätucu'a̧nö̧ huotöjä
tä̧ji?̧ ¿Ttö chu'utächi'ö ta̧'a̧nö̧
cu'utächi'ätucu'a̧nö̧ huotöjä tä̧ji ̧
ucutumä?―

39 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä,
ädätinätö: ―A̧'a̧, jȩtö̧'a̧nö̧
huotöjä―. Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
jahuätörö pä'inö: ―Ucutumä
iso päi'önä ttö 'cudädi'ö ta̧'a̧nö̧
'cucuhuädi'äcuotöjä. Chu'utächi'ö
ta̧'a̧nö̧ cu'utächi'äcuotöjä.

Mar



Marcos 10:40–11:3 248

40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧
chu̧huo̧jua̧'a̧nä̧, ka̧ra̧ chö'ohuenä
ttö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ömä, ttö hueda
pä'ömäcö. Juhua'amä täcö jo̧mȩnö̧
jȩpö̧ ku̧nä̧hua̧'a̧. Dios huea
päinä̧u̧tä̧ ttö̧'ä̧mä̧dä̧cuo̧tö̧―.

41 Korotö u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧
to̧mö̧rȩ ruhuä ja̧'hua̧nö̧ päa'a
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, Jacobonörö,
Juannörö ra̧huä̧riņä̧tö̧. 42 Jesús
jahuätörö huopo'ö pä'inö: ―Ucutu
huo̧juä̧tö̧jä̧, korotö ttö̧ja̧ jiņä̧
isocu tturuhuotömä pä̧içu̧nä̧
huȩ'ä̧rä̧tö̧ ttumöhuäyotörö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttumöhuäyotö ttippeye
ruhuotö'inä, juhua'a yabo pä̧içu̧nä̧
huȩ'ä̧rä̧tö̧ ttö̧ja̧rö̧. 43 Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ jä̧cua̧'a̧ ucututtumä.
Ucututtu ya̧tȩ úcuo işa̧ ö̧ja̧
päöttömä, cu̧mu̧huä̧ya̧tu̧cu̧tä̧
pä'i'ö ucuturu ppädö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
44 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ ucututtu ä'canä
ru̧hua̧ päi'önä huea pä'ömä,
ttu̧mö̧huä̧ya̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ ö̧jö̧'a̧nö̧
hua̧ ucuturumä. 45 Ttö̧ja̧ Işa̧
pä'i'inö'iņä̧ korotö ppättädarö
pä'ö ichocö piņö̧. Ja̧u̧mä̧ ttö̧ja̧rö̧tä̧
ppäda pä'ö ichinö. Ja̧u̧mä̧ chutä
a̧'cua̧rö̧ iyäu, 'corupäi'a pä'ö
ichinö, recuätö suronä jȩttö̧
'chu̧huä̧ro̧mȩttö̧ ttejächi'ö micuä
päi'önä―, pä'inö Jesús.

Jesús Bartimeorö
aditö icuinö huȩnȩ

46 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jericó
ötahuiyära̧'a̧ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧.
Jesús juhua'attö räopächomenä,
u̧huo̧juȩtä̧u̧'iņä̧, korotö'inä
recuätö 'chiņä̧tö̧ ja̧u̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧
tti̧'cho̧mȩnä̧ ya̧tȩ ä̧to̧ca̧, Bartimeo
pä'ö miçua̧, Timeo iţti̧, micuä
juiyönä ttiyarö pä'ö mä̧nä̧ jäyä

jä'epä̧rö̧ piņö̧. 47 Jesús Nazaret işa̧
tö'cönä 'cuäopa'a ä̧ju̧cu̧, huopinö:
―¡Jesús, David Iţti̧, re rö̧jö̧nä̧
topittö!―

48 Ja̧'hua̧nö̧ huoiy̧ä̧u̧ recuätö
ö'coruchi'a pä'ö ro̧'ȩpiņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ro̧ttȩpa̧'a̧nä̧ jiņä̧ isocu
pä̧içu̧nä̧ huopinö: ―David Iţti̧, re
rö̧jö̧nä̧ topittö― jö̧nä̧.

49 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesús kä̧mä̧dö̧,
pä'inö: ―Ji'ähuätucuirö ichi'a―.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ä̧to̧ca̧rö̧ huopinätö
icha pä'ö. Pä'inätö: ―Esehui.
Ä̧rä̧mi'̧i.̧ Ucuru huopö―.

50 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧
huäme işä̧ta̧ ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icu, tö'önö
ä̧rä̧mi'̧ö̧, Jesús ö̧jo̧mȩ 'chä̧hui'̧iņö̧.
51 Jesús jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―¿Däje
jȩcha̧cu̧ päcuhuättö?― Ä̧to̧ca̧mä̧
ädätinö: ―Huo̧juȩcuä̧ Işa̧, chö'äre
tochönä jȩcu̧'a̧ttö̧ pä'ösä―.

52 Jesús pä'inö ja̧u̧ru̧:
―Cui'̧chö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ täcö. Cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧, pi'̧ä̧jij̧ä̧―. Yotäcu
ja̧u̧ ätocäjimä adiu topinö. Jesúscu
mä̧nä̧nä̧ 'chiņö̧.

Jesús Jerusalénra̧'a̧ 'chä̧hui'̧iņö̧do

11 1 Jerusalén ötahuiyä tö'cö
jo̧mȩ tti̧'chi'̧o̧mȩnä̧, Betfagé

ötahuiyä'inä, Betania ötahuiyä'inä
tö'cö kä'ca, Olivos möä'ca kada'ca
jo̧mȩ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧. Juhua'attö
Jesús u̧huo̧juȩtä̧u̧ttu̧ ta̧ju̧ru̧
hue'inö. 2 Pä'inö: ―Pätecuänö
ötahuiyära̧'a̧ tätucui. Pä'ötä
cui'̧chi'̧ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧, ya̧tȩ mörörö,
ttö̧ja̧ jiņä̧ ttö̧huä̧mä̧do̧co̧cu̧ru̧,
ti̧ä̧dä̧cuä̧hua̧ ö̧ja̧'a̧ tocu'äcuotöjä.
Ejädi'ö pocu cui'cächätucuaröja.
3 Korotö ucuturu “¿dä̧bö̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧ttö̧?” jättepöttömä,
jicuhuähuätucuaja: “Tu̧ru̧hua̧rö̧
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recuä rö̧jiy̧ä̧u̧ tȩpä̧cu̧, pä'ö.
Pä'äji ta'anö pocutä huȩä̧cua̧”.
päcuhuätucuaja―, päinä̧u̧.

4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧, 'chä̧nö̧
tottomenä, ya̧tȩ mörörö äpate
tö'cönänö jo̧mȩ, mä̧nä̧ jäyä
ti̧ä̧dä̧cuä̧hua̧ ö̧ja̧'a̧ topinätö.
'Chä̧hui'̧ö̧ ejädinätö.

5 Ja̧'hua̧nö̧ ttejäda'a topö,
ju̧huȩnȩ ka̧cuä̧tö̧ttö̧ korotömä
pä'inätö: ―¿Däje jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧?
¿Dä̧bö̧ cuejädätucuä mörörö?―

6 Ja̧'hua̧nö̧ jättepä̧u̧ Jesús hueäji
ta'anö ädätinätö. Ttädätomenä,
mörörö ttȩpa̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧ topinätö.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ mörörö ȩpö̧ iyinätö
Jesúsru. Ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧ cä'epö
huȩniņä̧tö̧ burro abonä. Ja̧'hua̧nö̧
ttu̧huȩnä̧ji ̧ o'ca'a Jesús 'cha'ächi'ö
huä̧mä̧diņö̧. 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätö
ttö̧ja̧ ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧mä̧nä̧nä̧ ppä'ö
rötinätö. Korotömä ojiyä 'cui'ö
iḩuä̧ji ̧ i'cächö mä̧nä̧nä̧ rötinätö.

9 Korotömä ä'canä 'chä̧tö̧'iņä̧,
o'ca'anä 'chä̧tö̧'iņä̧ huopinätö:
―¡Eseäcuähuätucui! Tu̧ru̧hua̧ Dios
im̧iņä̧ ichömäDios ppädäcuähuänä
adiunä ö̧jä̧cua̧.a 10 Tä'o Davidminä
ruhuonä hueinö o'come
pä̧ro̧cua̧tä̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios im̧iņä̧
hueomenä, täcö adihuäcua'a.
¡Diosrö eseäcuähuätucui!― pä'ö
huopinätö.

11 Ja̧'hua̧nö̧ huotta'anä Jesús
'chä̧hui'̧iņö̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧.
Dios ö̧jode 'quiyodenä'inä
do'ächinö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä
toäji o'ca'a, täcö nip̧ä̧cha̧'a̧ttö̧,
Betania ötahuiyära̧'a̧ 'chiņö̧
ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧.

Higuera huȩjo̧coi ucuocuinödo
12 Ja̧u̧nu̧ o'comenä mo̧ro̧,

Betania ötahuiyättö rä'opätö'cotö,
tti̧'cho̧mȩnä̧, Jesús ucua ppäi
rö̧jä̧chi'̧iņä̧cu̧. 13Mä̧nä̧ttö̧
otomenänö ka̧'a̧ topinö dau,
higuera pä'ö micuäi, ojiyä
ppöröhuäi. U̧huä̧ju̧ huȩja̧ pä'ö
topö 'chiņö̧. 'Chä̧hui'̧ö̧ toomenä,
ojiyätä jiņa̧'a̧, u̧huä̧ju̧ huȩjo̧cö̧ pä̧nä̧
ja̧'a̧ttö̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Jesús
päinäi: ―Jitämä ya̧tȩ'iņä̧ ucuocoi
jä̧cuä̧ij̧ä̧ cu̧huä̧ju̧mä̧―.
Ja̧'hua̧nö̧ päa'amä,

u̧huo̧juȩtä̧u̧'iņä̧ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧.

Dios ö̧jode 'quiyodettö ya'opö
icuinödo suronä jȩpä̧tö̧rö̧

15 Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
'chä̧hui'̧iņä̧tö̧. Jesús Dios ö̧jode
'quiyodenä do'ächi'ö, juhuode
jacuä pȩjä̧tö̧rö̧ ya'opö icuinö.
O'ca toi'önä ȩmä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧,
iyä'ijätörö'inä ya'opö icuinö.
Pärätä päroäcuähuä ttö̧ja̧ ttöäre
mesa odiyä'inä ä̧ppä̧tȩ'ö̧ icuinö.
U̧nu̧cu̧tu̧ru̧ iyä'ijätö ttöäre
pä̧cuä̧huä̧ odiyä'inä ä̧ppä̧tȩ'ö̧
icuinö. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios ö̧jode
'quiyodenä rä̧'ȩpä̧rö̧ icu, do'ädä̧rö̧
jȩtta̧ pä'ocö pinö koro juäimä.
17 Jahuätörö huo̧juȩtö̧ pä'inö:
―¿Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ pa̧'a̧nö̧
päoca'a tä̧ji?̧: “Ttö chojusodemä
o'ca toi'önä ttö̧ja̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧
ttucuocuode, pättäcuode”b
¿päoca'a tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧ päa'anä
ucutumä nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧ ttödajahuächorä idoräc
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ juo'epinätöjä―.

a 11:9 Salmos 118:26 b 11:17 Isaías 56:7 c 11:17 Jeremías 7:11
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18 Sacerdotes tturuhuotö'inä,
Hueähuä Huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧'iņä̧
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧ ja̧'hua̧nö̧ päa'amä.
Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cu̧ ra̧huä̧rip̧ö̧ usinätö
tȩnȩnä̧ pä'ö cuä'ö tticuäcua'a
ja̧ pä'ö. Jahuätömä Jesúsru
ye'ecuinätö, o'ca toi'önä ttö̧ja̧
Jesús u̧huo̧juȩta̧'a̧ ä̧ju̧cu̧ eseunu
nö̧'ä̧chö̧ to̧ttä̧ra̧'a̧ttö̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧
jȩä̧ji ̧ o'ca'a nip̧ä̧ro̧mȩ, Jesús
ötahuiyättö rä'opächö 'chiņö̧.

Higuera huȩjo̧coi huȩnȩ
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ mo̧ro̧

juhuomenä, mä̧nä̧nä̧
ppa̧ttä̧cho̧mȩnä̧, Jesús ucuocuäjäi,
higuera dau, kada'caittö kä̧mä̧dö̧
jo'ö icuäja'a topinätö. 21 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ Pedro amöcuädi'ö, Jesúsru
pä'inö: ―Huo̧juȩcuä̧ Işa̧ topi. Dau
ro̧ȩcuä̧nä̧ ucuocu cu̧ju̧nä̧jäimä täcö
hua'ö icuäja'a―.

22 Jesús ädätö pä'inö jahuätörö:
―Diosrötä cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tu̧cui.̧
23 Iso päi'önä pä'ösä ucuturu.
Ya̧tȩ “ji'caja möä'ca pporächi'ö
dubora rö̧ora jacuä ma̧'ä̧chi”̧,
päöttömä, jarodäcuähuä
juiyönä, ami iso'quinä “iso
päi'önä 'cuäopäcua'a” pä'ö
esetö päöttömä, päö ta̧'a̧nö̧tä̧
'cuäopö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ pä'ösä ucuturu, o'ca juiyönä
Diosrö jäcuepätucumä, “jätepömä
iso päi'önä tȩmä̧cua̧'a̧tä̧ ja̧'a̧” pä'ö
amöcuädö cuesetätucuttumä,
cuȩmä̧cuo̧tö̧jä̧. 25 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Diosrö cucuocuätucuomenä,
cua̧hua̧ru̧hua̧rö̧ suronä
cuamöcuädätucuä'ijö kö̧ttö̧mä̧,
unichi'iyätucuirö, Cuä'otucu
mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧'iņä̧ ucutu suronä
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ unichi'äcua'a̧nö̧.

26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cua̧hua̧ru̧hua̧rö̧
suronä cuamöcuädätucuä'ijö
cunichi'ätucuoca'a jö̧ttö̧mä̧,
Cuä'otucu mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧'iņä̧
unichi'ocö jä̧cua̧ ucutu suronä
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧―, pä'inö Jesús.

Jesúsru hueinö
huȩnȩ huo̧juȩti̧nö̧do

27 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧.
Ju̧huȩnȩ 'chä̧hui'̧ö̧, Jesús
Dios ö̧jode 'quiyode jacuä
cueächomenä, sacerdotes
tturuhuotö'inä, Hueähuä Huȩnȩ
huo̧juȩtä̧tö̧'iņä̧, judíos ttö̧ja̧ttö̧
tä̧mö̧ úcuo ttö̧ja̧'iņä̧ Jesús ö̧jo̧mȩ
ichi'ö, 28 jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧:
―¿Pa̧'a̧nö̧ jȩcu̧'u̧mä̧ di hueinäcu
jȩcu̧'ä̧ttö̧?―

29 Jesúsmä jahuätörö ädätö
pä'inö: ―Ttö'inä jiy̧ȩtȩ
jä'epö ä̧ju̧cu̧sä̧ ucuturu.
Cuädätätucuttumä, ttö'inä
jiḑä̧huä̧cua̧sä̧ ttörö hue'inörö.
30 ¿Di hueinättö Juanrö ajiyanä
u'utäde'a pä'ömä? ¿Pij̧ä̧ ttö̧ja̧cö̧?
¿Dioscö̧? Ädätätucuittö―.

31 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧u̧, jitötä
tta̧mo̧nä̧ pä'ä'chäcuähuinätö:
―Diostä hueinäcu pätöttömä,
ujuturutä pä̧cua̧ a̧'cua̧ra̧'a̧:
“¿Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ dä̧bö̧ iso
päi'önä ja̧'a̧ pä'ö cuesetätucuoca'a
jiņa̧'a̧jä̧ttö̧ ja̧u̧ jiäumä?” päö'anö
ja̧'a̧. 32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧tä̧
huȩ'ä̧hua̧ piņö̧, pätöttö'inä ttö̧ja̧
ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧mä̧ ttö̧ra̧huä̧rö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ ujuturu― pä'inätö.
Ttö̧ja̧rö̧mä̧ ye'ecuinätö, o'ca

toi'önä ju̧huȩnȩ ka̧cuä̧tö̧,
―Juanmä Dios huȩ'ä̧hua̧ piņö̧―
pä'ö ttamöcuäda'attö. 33 Ja̧'hua̧nö̧
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ja̧'a̧ttö̧ Jesúsru pä'inätö:―Ujutumä
jerupätöjä―.
Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu, Jesús

ädätinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧
ttö'inä ji'ähuocösä pa̧'a̧nö̧ jȩcha̧
pä'ö hue'inörömä―.

Pätta adicuä ttö̧ja̧ suronä
jȩtti̧nö̧ huȩnȩ huo̧juȩti̧nö̧do

12 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesús koro
juäi jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ huȩnȩ

ucuocu pä'inö: ―Ya̧tȩ uva pätta
ku̧niņö̧. U̧ju̧nä̧ji ̧ o'ca'a, jäyänä
tto'epö aditinö işo̧ca̧. Inähuä
reju'inä ppa'inö uva ya̧ttä̧cuo̧mȩ
isoya päi'önä. Ttö̧nä̧u̧cua̧'a̧cu̧
pä'ö to̧pä̧rö̧ pä̧cuä̧huo̧mȩ, adita
pä'ö'inä ju'toju isäcä ärädinö, ya̧tȩ
ju̧huä̧cä̧ ju'tä huä̧nö̧ to̧ä̧ra̧ pä'ö
ö'ätta. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a pätta adicuä
ttö̧ja̧rö̧ hue'ipinö, kara'atä 'chä̧nö̧
pätta micuättö ju'tome ttiyarö
pä'ö. 2Uvamä täcö 'qui'ächö jo̧mȩ
päi'omenä, pätta ru̧hua̧ u̧mö̧huä̧ya̧
ya̧tȩrö̧ hue'inö, u̧cuȩ uva ȩmä̧jiy̧a̧rö̧
pä'ö, pätta adicuä ttö̧ja̧rö̧ jä'epö.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ yotä i'̧chi'̧o̧mȩnä̧,
adicuä ttö̧ja̧ ja̧u̧ru̧ 'chu'huädö
cuäcuäpinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
yorö'iso jui'̧a̧tä̧ ppa̧huä̧cha̧
pä'ö huettinäcu. 4 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
pätta ru̧hua̧ ka̧ra̧ u̧mö̧huä̧ya̧rö̧
hue'inö. Ja̧u̧ru̧mä̧ ido'quinä
icuäu, unä'inä toe'önä icuäu,
ucuotäcuähuä juiyönä pä'ä'chö
ppa̧'ä̧dö̧ tticuinäcu. 5 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧'iņä̧ jiņä̧ pätta ru̧hua̧ ka̧ra̧
u̧mö̧huä̧ya̧rö̧ hue'inö. Ja̧u̧mä̧
cuä'ö tticuinäcu. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
korotörö'inä recuätörö hue'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ hueä̧u̧ru̧mä̧ korotörömä

cuäcuäpötä cuäcuäpinätö.
Korotörömä cuä'äu icuinätö.

6 Röjinämä täcö pätta ru̧hua̧
iţti̧tä̧ ki'̧iņö̧. Ja̧u̧ru̧ rö̧ȩnä̧ repe'inö.
Ja̧u̧tä̧ ö̧jip̧iy̧ä̧cu̧ ja̧u̧ru̧'iņä̧ hue'inö.
Amöcuädinö: Ttötä chiţti̧ ja̧'a̧ttö̧
ttucuotäcuotö a̧'cua̧ra̧'a̧ pä'ö.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pätta adicuä
ttö̧ja̧ ru̧hua̧ iţti̧rö̧ topö tta̧mo̧nä̧
pä'ähuinätö: “Pidetä o'ca juiyönä
pätta ru̧hua̧ pä̧i'̧ä̧cua̧mä̧. Cuä'ö
ticuarö, ujututä pätta ruhuotö
päti'äcua'a̧nö̧”. 8 Ja̧'hua̧nö̧
amöcuädö, ja̧u̧ru̧ 'chu'huädö
cuä'ö icuinätö. Cuä'ö icuäjätö'cotö,
pätta jäyäcu do'opö tticuinäcu―,
pä'ö huo̧juȩti̧nö̧ Jesús.

9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús jä'epö
ä̧ju̧cuiņö̧: ―¿Tta̧'a̧nö̧ jȩö̧'a̧nö̧ jä̧ttö̧
pätta u̧ru̧hua̧mä̧? Pätta u̧ru̧hua̧mä̧
ichi'ö, jahuätö adicuä ttö̧ja̧rö̧
cuä'äu icu, korotörötä iyö'a̧nö̧ ja̧'a̧.

10 ¿Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ
ucuocuocotö pä'ijätöjä tä̧ji?̧
Pa̧'a̧nö̧ päa'a:

Isode adicuä ttö̧ja̧
ttöjö'coco'qui jiņo̧'quim̧ä̧,
isode ö̧yö̧'ca̧ri,̧ jiņä̧ isocu
'quiyönä 'chu̧huä̧ro̧'qui,
jueipo'qui päi'ino'qui
jitämä.
11 Piy̧ȩmä̧ Tu̧ru̧hua̧ Diostä
jȩiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩiņö̧mä̧
ujutu yorö'iso eseunu
topätöjä―.a

12 Ja̧'hua̧nö̧ päiyä̧u̧ Jesúsru
cärenä ttöta pä'inätö. Ja̧u̧ koro juäi
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ huȩnȩ ucuocuäjimä,
huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧ ―ujuturutä
ucuocua'a― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧rö̧ yettecua'attö,

a 12:11 Salmos 118:22‐23
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jȩpo̧co̧tö̧ pinätö̧ Jesúsru. Ja̧'hua̧nö̧
ye'ecu Jesúsru jaropi'ö rä'opächö
'chiņä̧tö̧.

Ru̧hua̧ öäre pärätä iyähuä
huȩnȩ huo̧juȩti̧nö̧do

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ yotöte
fariseos huotöttö'inä, Herodes
umöhuäyotöttö'inä hue'inätö
Jesús ucuocu huȩnȩ ttä̧ju̧cuä̧ra̧
pä'ö jäyä päöttömä ―täcö suronä
pä'ö―, pä'ö Jesúsru ttucuocua
pä'ö. 14 Jahuätö ichi'ö jättepinäcu:
―Huo̧juȩcuä̧ Işa̧, ujutu huo̧juä̧tö̧jä̧
ucumä iso päi'önä jö̧tä̧
cucuocuä'ija'amä. Pij̧ä̧ ttö̧ja̧rö̧mä̧
ä'cuoyäcuähuocöjä. “Pa̧'a̧nö̧
chu̧huo̧juȩto̧mȩnä̧ ttö̧ja̧ ja̧'hua̧nö̧
im̧içu̧nä̧ pättä'chäcua̧sä̧” pä'ö
ä'cuoyäcuähuä juiyönä huo̧juȩtö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ cu̧huo̧juȩto̧mȩnä̧ Diosrö
amöcuädö kä̧cuä̧huä̧ jueönä
huo̧juȩtö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧
ucumä ¿tta̧'a̧nö̧ päcuhuättö?
Romanos ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧rö̧
pärätä mitähuänä, ¿adihua'a
tä̧ji?̧ ¿Timitö'a̧nö̧cö̧? ¿Timitö
juiyö'a̧nö̧cö̧?―

15 Ja̧'hua̧nö̧ pätta'a ä̧ju̧cu̧, Jesús
huo̧juiņö̧ yapareu jȩtta̧'a̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pä'inö:
―¿Dä̧bö̧ ttörö ka̧cuä̧mö̧ topö
jäcuepätucuättö? Jib̧iţȩ pä̧rä̧tä̧bi ̧
i'cächätucui tocha―.

16 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä, jib̧iţȩ
pärätäbi ̧ ttiyinäcu. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ pä̧rä̧tä̧bi ̧ topö, Jesús jä'epö
ä̧ju̧cuiņö̧: ―¿Di a̧'cua̧juä̧ pa̧'a̧ttö̧
pib̧iņä̧mä̧? ¿Di im̧i ̧ huȩyu̧cua̧'a̧jä̧ttö̧
pib̧i ̧ pärätä̧biņä̧?― Jahuätö
ädätinätö: ―Romanos ttö̧ja̧
ttu̧ru̧hua̧ a̧'cua̧juä̧'iņä̧, im̧i'̧iņä̧
pa̧'a̧―.

17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesús päinä̧u̧:
―Ja̧u̧ttu̧mä̧, romanos ttö̧ja̧
ttu̧ru̧hua̧ jähuämä, romanos
ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ iyätucui. Dios
jähuämä, Diosrötä iyätucui―,
pä'inö Jesús. Ja̧'hua̧nö̧ ädätä̧u̧
―¡huo̧juȩcu̧nä̧ ucuocuhuä!― pä'ö
amöcuädö nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧riņä̧tö̧.

Ttö̧ja̧ ttoächäcuähuä huȩnȩ
si'epö tticua pä'ö Jesúsru

jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧do
18 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a korotö saduceos

huotö Jesúsru topö 'chiņä̧tö̧.
Jahuätö saduceos huotömä pä'ätö:
―Yorö'iso ttoächäcuähuocö
'corupätti'omettömä―. Pa̧'a̧nö̧
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧ Jesúsru:
19―Huo̧juȩcuä̧ Işa̧, Moisés
huȩyu̧tu̧ hue'inödo, ya̧tȩ irecuarö
ku̧nä̧rö̧mä̧, iţti̧mö̧ toa'anä hua'ö
icuomenä, ö̧jä̧hua̧ o'ca'a ru̧hua̧
uböo miņä̧ recuarö ȩmö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧
uböo miņä̧ iţti̧mö̧ pajatörö u̧ju̧nä̧ra̧
pä'ö. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ
ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ ya̧tȩnö̧ ö̧jä̧hua̧tö̧rö̧
ku̧nä̧rö̧ kiņö̧do. Ä̧cuo̧mȩnä̧ işa̧
irecuarö ȩmiņö̧ o'ca'a, hua'ö
icuinödo iţti̧mö̧ to̧'a̧. 21 Ja̧u̧
o'comenä işa̧ ȩmiņä̧cua̧do.
Ja̧u̧'iņä̧ iţti̧mö̧ to̧'a̧ hua'ö icuinödo.
Jahuätörö 'cuäopäji ta'anö
'cuäopina'ado ju̧huȩnȩ o'comenä
işa̧rö̧'iņä̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca
toi'önä ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧
jo̧mȩnä̧ jahuäjuru kä̧nö̧, tti̧tti̧mö̧
to'ätötä hua'ö icuinätödo. Jahuätö
tto'ca'anä yajutä isaju'inä hua'ö
icuinäjudo. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ttö̧ja̧
ttottächö mo̧ro̧ päi'omenä, pä'äji
ta'anö tto'ächi'ipö ttö̧ja̧cuo̧mȩnä̧,
¿tide jä̧cua̧'a̧jä̧ttö̧ jiņä̧ iso
päi'önä kirecuomä? ¿Jahuätö
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u̧mä̧tö̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧
jo̧mȩnä̧ o'ca toi'önä jahuäjuru
ttö'cähuina'amä?― pä'inätö
saduceos huotömä.

24 Ja̧'hua̧nö̧ pättomenä Jesús
jahuätörö ädätinö: ―Ucutumä
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ'iņä̧, Dios
ujuru'inä cuieruhuätucua'attö, jäyä
pä'ätöjä. 25 Ttö̧ja̧ 'corupätti'omettö
ttottächomenä, ttirecuorö
ö'cäu jȩä̧cuä̧huä̧ juiya'a.
Tti̧tti̧mö̧ nä̧tö̧ ttirecuorö
hue'ö ö'cätö jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧
juiya'a. Dios umöhuäyotö
isoppa huotö mo̧ro̧jä̧nä̧
ttö̧ja̧cu̧ ta'anö ttö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧,
ttirecuo to'ötä. 26 Juhuorö'inä
'corupä'i'inätö ttoächäcuähuä
huȩnȩ ötö'cömä, Moisés
iḩuȩyu̧ti̧nö̧mä̧ ¿ucuocuocotö
pä'ijätöjä tä̧ji?̧ ¿Dios dau u'cua
jäi cuoäittö Moisésrö ucuocuinö
huȩnȩmä̧? Pa̧'a̧nö̧ pä'inö: “Ttömä
Abraham'inä, Isaac'inä, Jacob'inä
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosä”.a 27Diosmä
'corupä'i'ätö Ttö̧ä̧nä̧hua̧mä̧cö̧.
A̧'cua̧rä̧tö̧tä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ päi'önä kö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucutumä yorö'iso
jäyä pä'ätöjä―, pä'inö Jesús.

Jiņä̧ isocu adihuä Hueähuä
Huȩnȩ huo̧juȩti̧nö̧do

28 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ya̧tȩ Hueähuä
Huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧ işa̧, Jesús
saduceos huotöcu pä'chäcuähua'a
ä̧ju̧cuä̧ji'̧ca̧ ichi'inö. Ja̧u̧mä̧ Jesús
jueönä ädätä'chäjiyäcu Jesúsru
jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―¿Hueähuä
huȩnȩttö̧mä̧ ti̧yȩttö̧ jȩtta̧ pä'ö

korottö'inä abonänö micuäumä?―
29 Jesús ädätinäcu: ―Jȩtta̧ pä'ö

korottö'inä abonänö micuäumä
piy̧ȩ ja̧'a̧: “Ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧ Israel ttö̧ja̧,
ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä.
Tu̧ru̧hua̧ Diosmä ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧.
30 Cu̧ru̧hua̧ Diosrömä cuami
iso'quinä'inä, cua̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧,
cuamöcuädönä'inä, cujurunä'inä
o'ca juiyönä repe'i”.b Piy̧ȩtä̧
ja̧'a̧ Hueähuä Huȩnȩttö̧
korottö'inä abonänö micuäumä.
31 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧nu̧ o'comenä
adihuä hueähuämä yoräteunänö
päa'a: “Cua̧hua̧ru̧hua̧rö̧ repe'i,
ucutä cua̧mo̧nä̧ repecuhuäu
ta'anö”.c Koro Hueähuä Huȩnȩmä̧
piy̧ȩttö̧'iņä̧ abonänö adiumä
juiya'a täcö―.

32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧ Hueähuä
Huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧ işa̧ pä'inö:
―Adiu pä'öjä, Huo̧juȩcuä̧ Işa̧.
Jueö pä'öjä. 33 Iso päi'önä ya̧tȩtä̧
ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä. Ka̧ra̧mä̧
yorö'iso toa'a. Iso päi'önä ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧
o'ca juiyönä tta̧mi ̧ iso'quinä'inä,
o'ca juiyönä ttamöcuädönä'inä,
o'ca juiyönä tta̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧,
o'ca juiyönä ttujurunä'inä
repettö'a̧nö̧ hua̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
tta̧hua̧ru̧hua̧rö̧ tta̧mo̧nä̧ repettäu
ta'anö repettö'inä, ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧
koro juäi sacrificios cuä'ö icu
iyähuättö'inä, ku icu iyähuättö'inä
abonänö adihua'amä―.

34 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä,
huo̧ju̧nä̧nö̧ ädäta'a ä̧ju̧cu̧,
Jesús päinä̧cu̧: ―Ja̧'hua̧nö̧
cuamöcuädomenä Dios huea'anä
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kä̧cuä̧huo̧mȩttö̧ otomä ko̧cö̧jä̧―.
Ja̧'hua̧nö̧ ädätä'chiyä̧u̧

ye'ecuinätö juhua'a yabo jä'epö
ttä̧ju̧cua̧rö̧ pä'ömä.

Cristo, ¿di iţti̧jä̧ttö̧? pä'ö
jäecuä huȩnȩ huo̧juȩti̧nö̧do

35 Jesúsmä Dios ö̧jode
'quiyodettö u̧huo̧juȩto̧mȩnä̧
pä'inö: ―Hueähuä huȩnȩ
huo̧juȩtä̧tö̧ pätta'amä, Cristomä
David Iţti̧ pätta'amä ¿tta̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
pätta'ajä̧ttö̧? 36 Chutä Davidmä
Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ huo̧juȩcuä̧nä̧
pä'inö:

Chu̧ru̧hua̧ Diosmä
pä'inö ttö Chu̧ru̧hua̧rö̧,
“Chu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ pä̧mä̧di,̧
cuaboiyotörö cu̧jä̧pö̧ dea'a
chötome jubö päi'önä”a
pä'inö.

37Davidmä chutä pä'inö Cristorö
“Chu̧ru̧hua̧” pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧
¿Cristomä tta̧'a̧nö̧ pä'ö David iţti̧
jö̧nä̧ ö̧jö̧'a̧nö̧jä̧ttö̧, “Chu̧ru̧hua̧”
päina'amä?― jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧
Jesús. Ttö̧ja̧ recuätö tta̧'cua̧ eseunu
ttä̧ju̧cuiņä̧cu̧, ja̧'hua̧nö̧ päiyä̧u̧.

Jesús ra̧huä̧rip̧iņö̧do Hueähuä
Huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧rö̧

38 Jesús u̧huo̧juȩto̧mȩttö̧
pa̧'a̧nö̧'iņä̧ pä'inö: ―Hueähuä
huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧rö̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧
ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Jahuätö ttö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧
o̧to̧ä̧ta̧ ra̧'a̧nä̧ cuettächa
pä̧huä̧ rö̧jä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ötahuiyänä cuettächomenä,
o'ca toi'önä ucuotönö tettähuatö
pä'ätö. 39 Jahuätömä judíos
ttu̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyättö'inä,

ttu̧cuȩ ttucuomettö'inä,
koromettö'inä abonänö
adicuometä̧ ttö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ätö.
40 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rȩcua̧mö̧rö̧'iņä̧
'cho'ipä̧rä̧tö̧, ttojusodenä
ttö̧ja̧ pättö cui'ipä̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩpö̧ kä̧nö̧, korotö ttieruhua
pä'ö, “¿adihuä ttö̧ja̧cö̧?”
pä'ö korotö ttamöcuädatö
pä'ö recuo ucuocuätö Diosrö.
Ja̧'hua̧nö̧ ttucuocua'anä amonätä̧
ucuocuätö. Jahuätörömä, ja̧'hua̧nö̧
jȩpä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧mä̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧
ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Jahuätömä jiņä̧ isocu
rö̧ȩnä̧ tä̧bo̧cuä̧ ttȩmä̧cuo̧tö̧―
pä'inö Jesús.

Usurä isaju kiyinö huȩnȩ
41 Jesúsmä Dios ö̧jode jacuä,

Diosrö ttiya pä'ö pärätä ȩnä̧huo̧ca̧
pä̧tȩcuä̧nö̧ pä̧nö̧ topä̧riņö̧ piņö̧.
Korotö pärätä o̧bi ̧ ttȩna̧'a̧ topinö.
42 Korotö järe ruhuotö pärätä
rö̧ȩnä̧ ttȩna̧'a̧ topinö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ yajute recua, usurä isaju,
'chä̧hui'̧ö̧ ja̧huä̧ca̧nä̧ cobrettö
adicuäbi pä̧rä̧tä̧bi ̧ to̧biŗȩ kȩna̧'a̧
topinö. Ja̧u̧ o̧bi ̧ ji'̧quiçha̧nö̧tä̧
micuähuina'a. 43 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Jesús u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧ huopo'ö
pä'inö: ―Iso päi'önä pä'ösä
ucuturu, yajujua récuamä, usurä
isajutä kö̧ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä pärätä
ttȩno̧mȩttö̧'iņä̧ abonänö rö̧ȩnä̧
ȩnö̧ iyäjäju. 44 Jahuätömä o'ca
toi'önä ka̧cuip̧ö̧tä̧ iyäjätö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jahuäju usurä isajumä, o'ca
juiyönä ku̧ju̧nä̧rä̧jim̧ä̧ iyö icuäjäju.
Ku̧cuȩ kȩma̧ päjäjimä o'ca juiyönä
juijächi'önätä iyö icuäjäju―, pä'inö
Jesús.

a 12:36 Salmos 110:1
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Dios ö̧jode 'quiyode toei'ä̧cuȩ
huȩnȩ huo̧juȩti̧nö̧do

13 1 Jesús Dios ö̧jode
'quiyodettö räopächomenä,

u̧huo̧juȩtä̧u̧ttu̧ ya̧tȩ pä'inö:
―¡Huo̧juȩcuä̧ Işa̧! ¡Ä̧so̧ topicu!
¡Jiy̧ȩ iņä̧ o'quimä koro adihuä!
Odehuiyä'inä juiyo adihua'a―.

2 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä, Jesús
ädätinäcu: ―Ucumä ¿piy̧ȩ
odehuiyä a̧'cua̧cua̧'a̧ topöjä tä̧ji?̧
Yodojimä, inä o'qui ttö̧'ca̧ti̧nö̧
o'quittömä yorö'iso yo'quite'inä
ki'̧o̧ca̧'a̧ jä̧cua̧'a̧. Kä'ö tticuomenä,
o'ca juiyönätä kä'ö tticuäcuotö,
yo'quite'inä kiö̧̧ juiyönätä―, pä'inö
Jesús.

Röji mo̧ro̧ 'cuäopäcuȩ
huȩnȩ huo̧juȩti̧nö̧do

3 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Olivos möä'cara̧'a̧,
Dios ö̧jode 'quiyode pä̧tȩcuä̧nö̧
kä'cara̧'a̧, 'chiņä̧tö̧. Jesúsmä
juhuä'cara̧'a̧ rȩbȩu̧ ö̧'ä̧mä̧do̧mȩttö̧,
Pedro'inä, Jacobo'inä, Juan'inä,
Andrés'inä korotö toomettö jä'epö
ttä̧ju̧cuiņä̧cu̧: 4―Mo̧ro̧ji ̧ päcuhuäji
'cuäopä̧cuȩ huȩnȩ jicuhuähuatö
pä'ätöjä. ¿Tiy̧ȩnö̧ jä̧cua̧'a̧ttö̧
juhua'amä? ¿Tta̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ topö
tu̧huo̧juä̧cua̧'a̧jä̧ttö̧, pätecuächa
pä'ö tö'cöhuächi'a'amä?―

5 Jesús ädätinö jahuätörö:
―Ttu̧huȩcuä̧nä̧ ka̧cuä̧tu̧cui,̧
ya̧tȩ'iņä̧ yapareu jiähuätucuäcu.
6 Recuätö ttö chim̧iņä̧ ucuocu
ttichäcuotö. Pättäcuotö:
“Ttötäsä Cristo”. Jahuätö yapareu
jittähuäcuotö recuätörö.

7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ curä
ttörohuähua'a'inä, “curä
jä̧cua̧'a̧do” pättä'cha'a'inä
cuä̧ju̧cuä̧tu̧cuo̧mȩnä̧,

yecuecuätucuä'. Ja̧u̧ juäitä
'cuäopö'a̧nö̧ ja̧'a̧ ä'canäjimä.
Ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopa'anä'inä, jiņä̧
röji mo̧ro̧ päi'oca'a jä̧cua̧'a̧.
8 Korotö ttö̧ja̧ korotö ttö̧ja̧cu̧
ttörohuähuäcuotö. Ka̧ra̧ huea'anä
kä̧tö̧mä̧, ka̧ra̧ huea'anä kä̧tö̧cu̧
ttörohuähuäcuotö. Rȩjȩ'iņä̧
korome pö̧nä̧ ttö̧ȩpä̧cua̧'a̧.
Koromettömä ppäi ttuttäcuotö.
Huȩnȩ'iņä̧ rö̧ȩnä̧ jä̧cua̧'a̧. Piy̧ȩmä̧
ä'canäji 'cuäopä̧cuȩ, jiņä̧ iso
päi'önä usurä ttȩmä̧huä̧cua̧'a̧
ä'canä.

9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucutumä
ttu̧huȩcuä̧nä̧ tta̧'ä̧rä̧cuä̧u̧
ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Korotömä ucuturu
ttiyäcuotö ro̧ȩcuä̧ ruhuotörö
suronä jȩttä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ö.
Judíos ttu̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyättö
cuäcuättäcuotö ucuturu. Ttörö
cuamöcuädätucua'attö jiņä̧ isocu
ruhuotö ttä'ca'inä, ttippeye
ruhuotö ttä'ca'inä ttȩpä̧cuotöjä.
Juhua'attö'inä ttö chötö'cö
jicuhuähuäcuotöjä. 10 Röji mo̧ro̧
päi'äcua'a ä'canä, ja̧u̧ adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧ ruhuäcuiyä
pa̧ja̧cu̧nä̧ jittäu'a̧nö̧ ja̧'a̧. 11Ucuturu
ruhuotörö ttiya pä'ö ttȩpo̧mȩnä̧,
jicuhuähuätucuä̧cuȩmä̧ cua̧'cua̧
tta̧cuȩcuä̧tu̧cuä̧', “¿tta̧'a̧nö̧
pädäcua'ajo?” pä'ömä. Ja̧u̧nu̧
mo̧ro̧mä̧ Cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧
Dios ji'äu iyö huȩnȩtä̧
jicuhuähuätucuaja. Ja̧'hua̧nö̧
jicuhuähuätucuomenä, Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧ huo̧juȩcuä̧nä̧tä̧
jicuhuähuäcuotöjä. 12 Pij̧ä̧ ttö̧ja̧
tta̧mo̧nä̧ ttö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ ttiyäcuotö
korotö cuä'ö tticuiyatö pä'ö.
Tta̧mo̧nä̧ ttä'o'inä tti̧tti̧mö̧rö̧
ttiyäcuotö. Tta̧mo̧nä̧ tti̧tti̧mö̧'iņä̧
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ttä'orö ttiyäcuotö korotö
cuä'ö tticuiyatö pä'ö. 13 Ttörö
cuamöcuädätucua'attö, o'ca
toi'önä ttö̧ja̧ tta̧'u̧tä̧cuo̧tö̧ ucuturu.
Ja̧'hua̧nö̧ suronä jȩtta̧'a̧nä̧'iņä̧ röji
mo̧ro̧ päi'önä ami 'qui'ächi'ö kö̧tä̧
ö̧jip̧ä̧cua̧mä̧.

14 Piy̧ȩ huȩnȩ ucuocumä,
huo̧juä̧chi'̧i.̧ Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä
işa̧ Daniel päinömä, “Ihueye juiyo
rö̧ȩnä̧ kö'cähuocö jähuä, ttö̧ja̧rö̧
ya̧huo̧pä̧rö̧ jähuä”,a kö̧ juiyö'a̧nö̧
jo̧mȩ kä̧mä̧da̧'a̧ tocu'ätucuomenä,
Judea rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧
möä'quiyura̧'a̧tä̧ jotte'ö'a̧nö̧
ja̧'a̧. 15 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ päi'omenämä,
ojusode huäme kö̧mä̧, ojusodenä
doächa pä'ö im̧ȩyȩu̧ juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧. Umö jähuä'inä jacuojuttu
ȩma̧ pä'ö im̧ȩyȩu̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ pättara̧'a̧
kö̧'iņä̧, ppa̧'ä̧chö̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧
ȩmö̧ i'̧chö̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
17 ¡Ä̧yo̧, ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ möchotö
ttö̧jä̧cuo̧tö̧hué! ¡Ppo̧'ä̧tö̧rö̧ ttatate
ajö ttö̧a̧ppa̧huä̧rä̧cuo̧tö̧hue!
18 Cu̧huä̧nä̧hua̧ Diosrö jä'epätucui
ja̧u̧ juäi diyau pä̧nä̧ 'cuäopö
juiyäcua'anö. 19Ä̧cuo̧mȩnä̧
Dios pij̧ä̧ aditinö o'ca'a pabocu
ubara ttuttinomettö'inä abonänö
ubara ttuttu mo̧ro̧ jä̧cua̧'a̧ ja̧u̧nu̧
mo̧ro̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yodoji'inä
piy̧ȩ o'comenä yodoji ka̧cuä̧tö̧
ubara ttuttäcuomettö'inä abonänö
ubara ttuttumo̧ro̧ jä̧cua̧'a̧. 20 Ja̧u̧nu̧
mo̧ro̧ Tu̧ru̧hua̧ beädö juiyöttömä,
yorö'iso ya̧tȩ'iņä̧ ö̧jip̧ö̧ juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutä
huoinä̧u̧ru̧ amöcuädö, ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧
jurunänö 'cuäopäcua'anö pä'ö

amöcuädö, be'ädinö.
21 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ korotö ucuturu

pättöttömä: “Topätucui, pidesä
Cristo”, cuesetätucuä'. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pättöttömä: “Topätucui, chujuasä
Cristo”, cuesetätucuä'. 22 Recuätö
ttichäcuotö, “Ttötäsä Cristo”
pä'ätömä, “ttö'inä Dios iḩuȩnȩ
jiäcuähuä işa̧sä̧” pä'ätömä,
yapareu ji'äu ttichäcuotö.
Jahuätömä ttö̧ja̧ ttieru juäi
jȩpä̧'chö̧, im̧içu̧nä̧ jö̧ ij̧ȩcuä̧'iņä̧
jȩpä̧'chö̧ ttichäcuotö, ttö̧ja̧
yapareu huȩnȩ tteseta pä'ö.
Dios huoinä̧u̧'iņä̧ ttesetö'a̧nö̧
ja̧ pä'ö yapareu jȩttä̧cuo̧tö̧
jahuätömä. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttu̧'ȩpä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧
Ttömä o'ca juiyönä jä̧cuȩmä̧,
ä'canätä ji'äusä ucuturu―, pä'inö
Jesús.

Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inö ichä̧cuȩ
huȩnȩ huo̧juȩti̧nö̧do

24 Juhua'a yabonö huo̧juȩti̧nö̧
Jesús: ―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧nu̧
mo̧ro̧, ubara ttuttu mo̧ro̧ o'ca'a,
mo̧ro̧ kä̧hua̧mä̧ yo̧i'̧ä̧cua̧. Yodo
kä̧hua̧'iņä̧ tejädocö jä̧cua̧.
25 Siŗi'̧cö̧'iņä̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
ttattähuächäcuotö. Mo̧ro̧jä̧
ujuru o'ca juiyönä ttö̧ȩpä̧cua̧'a̧.
26 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä, Ttö̧ja̧ Işa̧
pä'i'inö ajiya isoppanä öadihuäcu
säruunä icha'a, rö̧ȩnä̧ ujurunä'inä
icha'a tottäcuotö. 27 Ja̧u̧nu̧mä̧
umöhuäyotö isoppa huotörö
huȩä̧cua̧ chutä huoinä̧u̧ru̧, pij̧ä̧
pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ ttö̧ca̧ca̧ta̧
pä'ö. Pij̧ä̧ beipomettö'inä, mo̧ro̧jä̧
beipomettö'inä ttö̧ca̧ca̧ta̧ pä'ö

a 13:14 Daniel 11:31; 12:11
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huȩä̧cua̧.
28 Piy̧ȩ huȩnȩtö̧ pähuämä

huo̧juip̧ä̧tu̧cui,̧ higuera dauttu
topö. Ame 'cärächa'a topö,
huo̧juä̧tö̧jä̧ täcö du'huo
tö'cöhuächa'a pä'ö. 29 Ja̧u̧ juäi
jö̧ ta̧'a̧nö̧, piy̧ȩ o'ca juiyönä
'cuäopa'a tocu'ätucuomenä,
cu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jä̧ täcö röji mo̧ro̧
tö'cöhuächi'a'a pä'ömä. 30 Iso
päi'önä pä'ösä ucuturu, ja̧u̧
jidähuäjimä o'ca juiyönätä
'cuäopäcua'a jitä ka̧cuä̧tö̧ hua'ö
tticuäcua'a ä'canä. 31Mo̧ro̧jä̧'iņä̧,
pij̧ä̧'iņä̧ beipächäcua'a. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttö chiḩuȩnȩmä̧ yorö'iso
beipächoca'a jä̧cua̧'a̧.

32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jeruhua'a
ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ jä̧cua̧'a̧ pä'ömä,
¿Kä̧hua̧ tȩnȩ ö̧ja̧'a̧cö̧ jä̧cua̧'a̧?
pä'ömä yorö'iso jeruhua'a. Dios
umöhuäyotö isoppa huotö,
mo̧ro̧jä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧, Iţti̧ Dios'inä
jerupätö. Chutätä, Jä'o Diostä
huo̧jua̧mä̧.

33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucutumä
to̧pä̧rö̧, tta̧'ä̧rö̧ Diosrö ucuocu
ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopä̧cuȩ
mo̧ro̧mä̧ yorö'iso jerupätöjä
ucutumä. 34 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ jä̧cuȩmä̧
ya̧tȩ ojusode umöhuäyotörö
hue'ipö, kara'a oto i'̧cha̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ya̧cu̧nä̧ ttaditähuä
hue'ipö, äpate tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧rö̧'iņä̧ hueipa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧. 35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ucutumä to̧pä̧rö̧ tta̧'ä̧rä̧tu̧cui,̧
isode ru̧hua̧ iŗȩbȩhuä̧cuo̧mȩ
cuieruhuätucua'attö. ¿Nip̧ä̧ro̧mȩ
jä̧içö̧? ¿yodo kä'co päi'a'acö̧?
¿äcärä huoa'acö̧? ¿mo̧ro̧ juoa'acö̧?
ichäcuome jerupätöjä. 36 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ to̧pä̧rä̧tu̧cui ̧ jeruhua'ara̧'a̧

ichö, toomenä, ä'ecu cu̧rö̧jä̧tu̧cua̧'a̧
toätucuäcu. 37Ucuturu jidäumä,
o'ca toi'önärö̧tä̧ ji'äusä: Adiu
to̧pä̧rö̧ ka̧cuä̧tu̧cui―̧, pä'inö Jesús.

Jesúsru cuä'ö tticua pä'inätödo

14 1 Ttuhuämenä 'cuäopinö
pä'cäri'inä, pa̧ ppö̧ä̧mö̧

juiyönä cuäcuähuä pä'cäri'inä jȩtta̧
pä'ö todäre mo̧ro̧ juiyina'a.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ sacerdotes
tturuhuotö'inä, Hueähuä Huȩnȩ
huo̧juȩtä̧tö̧'iņä̧ yapareu jȩttä̧cuȩ
ucuocuinätö Jesúsru 'chuttäda
pä'ö, ―tta̧'a̧nö̧ jȩpö̧ 'chu'huädö
cuä'ö tticuäcua'a ja̧― pä'ö.
2 Ja̧'hua̧nö̧ ttucuocuomenä
pä'inätö: ―Pä'cäri pä̧nä̧mä̧ jȩtö̧
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ ttö̧ja̧ ra̧huä̧rip̧ö̧
ujuturu ttörohuähua'acu―,
pä'inätö.

Yajute isaju Jesúsru
amehuoya dajepinö huȩnȩ

3 Jesúsmä Betania ötahuiyänä
kiņö̧, Simón, lepra öttahuiyä
märichei na̧'ä̧chö̧ pättäcu
ojusodenä. Juhuodenä mesa
isodänä ö̧'o̧mȩttö̧ yajute isaju
koro juäi alabastro ido'quittö
a̧diçuä̧yu̧, a̧dȩ isoya amehuoya
nardo pättoya rö̧ȩnä̧ micuähuoya
a̧cuä̧yu̧, 'chu̧huä̧rä̧nö̧, Jesús
ö̧'o̧mȩcu̧ ichi'inäju. Işä̧yu̧ ä'ca
di'opo'ö icu Jesús unä da'epinäju
juhuoya amehuoya. 4 Ja̧'hua̧nö̧
dajepa'a topö korotömä, ju̧huȩnȩ
ippeyenä pȩjä̧tö̧mä̧, ra̧huä̧rip̧ö̧
pä'inätö: ―¿Dä̧bö̧cö̧ to'ö kicua'a
adiu amehuoya toe'ächönämä?
5 Juhuoya iyö icumä trescientos
denarios jo̧mȩnä̧ ttȩmö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧,
usurä isotörö ppättäda pä'ö―,
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pä'inätö.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧ jahuäjuru

ra̧huä̧rö̧ ucuocuinätö.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesús pä'inö:

―Ja̧'a̧tä̧ topätucuiju. ¿Dä̧bö̧
mȩcuo̧pä̧rä̧tu̧cuä̧ju̧ttu̧? Jahuäjumä
adihuä juäi jȩpä̧jä̧ju̧ ttörö.
7Usurä isotömä cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧
'cuäopönä ttö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧. Ucuturu
pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ jahuätörö
adiu ppäcuhuädätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttömä täcö
cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧ 'cuäopönä
chö̧jö̧ juiy̧ä̧cua̧sä̧. 8 Jȩja̧ pä'ö
ku̧ju̧nä̧rä̧jim̧ä̧ täcö jȩpä̧jä̧ju̧.
Ttörö amehuoya dajepomenä,
idorära̧'a̧ ttörö ttötäjäcua'a
ä'canä jo̧mȩnö̧ jȩpä̧jä̧ju̧.
9 Iso päi'önä pä'ösä ucuturu,
piy̧ȩ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧
koromettö'inä, koromettö'inä pij̧ä̧
pa̧ja̧cu̧nä̧ jittäu o̧du̧nä̧mä̧, paju
jȩjiņö̧'iņä̧ jittähuäcuotö jahuäjuru
ttamöcuäda pä'ö―, pä'inö Jesús.

Judas Iscariote Jesúsru iyö
icua pä'ö ucuocuinö huȩnȩ

10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Judas
Iscariote, ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧
u̧huo̧juȩtä̧u̧ttu̧ işa̧, sacerdotes
tturuhuotörö ucuocu 'chiņö̧,
Jesúsru jahuätörö iya pä'ö.
11 Ja̧u̧ huȩnȩ ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧,
esehuächi'inätö. Pärätä'inä
ttiyarö pä'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
juhuorötä kä̧mä̧dö̧ Judasmä
tta̧'ä̧riņö̧, jo̧mȩ päi'önä Jesúsru iya
pä'ö jahuätörö.

Ttu̧ru̧hua̧cu̧ ttu̧cuȩ ttucuinö huȩnȩ
12 Pa̧ ppö̧ä̧mö̧ juiyönä ttucuinö

pä'cäri, ä̧cuo̧mȩnä̧ kä̧mä̧dö̧ mo̧ro̧
päi'omenä, ttuhuämenä 'cuäopinö

pä'cäri jȩpö̧ ohuejarö cuä'ö tticu
pä̧nä̧ päi'iy̧ä̧u̧, Jesús u̧huo̧juȩtä̧u̧
Jesúsru jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―¿Tȩnȩ
aditö tu̧ju̧nä̧cua̧'a̧jä̧ttö̧ ttuhuämenä
'cuäopinö pä'cäri cucua pä'ömä?―

13 Ja̧'hua̧nö̧ jättepäcu
u̧huo̧juȩtä̧u̧ttu̧ ta̧ju̧ru̧ hue'inö:
―Ötahuiyära̧'a̧ tätucui. Juhua'attö
ya̧tȩ 'cä̧nä̧riy̧u̧ ajiya a̧cuä̧yu̧
ȩpö̧ ucuturu ö̧'o̧cui'̧ä̧cua̧. Ja̧u̧ru̧
rucuhui'ätucuaja. 14 Ja̧u̧ doächode
ru̧hua̧rö̧ pa̧'a̧nö̧ päcuhuätucuaja:
“Huo̧juȩcuä̧ Işa̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ pä'äji:
Ttö chöäro̧ca̧mä̧, ttuhuämenä
'cuäopinö pä'cäri chucua pä'ö
ko̧ca̧, ¿to̧ca̧ttö̧ chucuäcua'ajä̧ttö̧
chu̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧mä̧?” 15 Ja̧'hua̧nö̧
päcuhuätucuomenä işo̧ca̧
rö̧o̧ca̧, ju'toju işo̧ca̧, täcö jo̧mȩ
päi'önä jȩpö̧ ku̧nä̧huo̧ca̧, jacuä
jähuä'inä ka̧cua̧'a̧, ij̧ȩpä̧cua̧
ucuturu. Ju̧huo̧ca̧nä̧tä̧ jo̧mȩ
päi'önä cuaditätucuaja, tu̧cuȩ
tucuäcuomemä―, pä'inö Jesús.

16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧
juhuoröttö rä'opächö, ötahuiyära̧'a̧
'chä̧hui'̧ö̧, o'ca juiyönä Jesús päji
ta̧'a̧nö̧tä̧ topinätö. O'ca juiyönä
jo̧mȩ päi'önä jȩpiņä̧tö̧ ttuhuämenä
'cuäopinö pä'cäri ttu̧cuä̧cuȩmä̧.

17 Täcö yo̧ä̧sa̧ päi'a'a, Jesús
ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧
'chä̧hui'̧iņö̧. 18Mesa isodänä
ttu̧cuȩ cuä̧nö̧ ttö̧'o̧mȩttö̧ Jesús
pä'inö jahuätörö: ―Iso päi'önä
pä'ösä ucuturu, ucututtu ya̧tȩ, jitä
ttöcu cumä ttörö iy̧ä̧cua̧ suronä
jȩpä̧tö̧rö̧―.

19 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧ tta̧'cua̧
tta̧'ȩcuip̧iņä̧tö̧. Yotöcunä Jesúsru
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―¿Dicö̧
jä̧cua̧'a̧? ¿Ttö jä̧cua̧'a̧ tä̧ji?̧―
Ka̧ra̧'iņä̧: ―¿Ttö jä̧cua̧'a̧ tä̧ji?̧―
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pä'ö jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧.
20 Jesús jahuätörö ädätinö:

―Ucutu ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧ttu̧
ya̧tȩ ttöcu jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ pötädö
cu, ja̧u̧tä̧ jä̧cua̧'a̧ ttörö iy̧ä̧cua̧mä̧.
21 Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inömä Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩ päö'anö 'co̧ru̧juo̧ä̧chä̧cua̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ¡Chuhué! ¡Ttö̧ja̧
Işa̧ pä'i'inörö iyö içuä̧cua̧hué!
Ja̧u̧ uhuäpächoca'a jiņö̧ttö̧mä̧,
adihuaja'a―.

Tu̧ru̧hua̧rö̧ amöcuädö cuäcuähuä
u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

22 Ja̧'hua̧nö̧ ttucuomettö,
Jesúsmä pa̧ 'chu'huädopo'ö,
adiunä pä'ö ku̧nu̧, Jä'o Diosrö
ucuocuinö. Ucuocuäji'ca̧,
u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧ 'tȩ'chä̧rö̧ iyö,
pä'inö: ―Ja̧ja̧, cuätucui. Piy̧ȩmä̧
ttötä chidepä jö̧nä̧ ja̧'a̧―.

23 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a işo̧'ta̧
'chu'ädopo'ö, ―adihua'a―
pä'ö Jä'o Diosrö ucuocuäji'ca̧,
iyä'chinö jahuätörö. Ja̧'hua̧nö̧ iy̧ä̧u̧
o'ca toi'önä ahuinätö. 24 Jahuätörö
pä'inö: ―Poyamä ttö chucuoja
jö̧nä̧ joyá ja̧'a̧. Poyamä jareönä
ucuocu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ ij̧ȩpoya.
Poya chucuojamä recuätörö ppäda
pä'ö eräcuoya. 25 Iso päi'önä
pä'ösä ucuturu, uva isoyamä
pä'äji ta'anömä ahuocösä, Dios
huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩttö̧ jareönä
chahuome jubö päi'önä― pä'inö
Jesús.

Pedro Jesúsru ä̧ppö̧tä̧rä̧cuȩ
jiähuinäcudo

26 Jiy̧ȩtȩ ra̧huä̧huä̧ ra̧ttä̧ji ̧ o'ca'a,
rä'opächö Olivos möä'cara̧'a̧

'chiņä̧tö̧. 27 Juhua'attö Jesús
pä'inö u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧: ―Jitä
yodo ucutumä o'ca toi'önä ttörö
jarocu'ipäcuotöjä. Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩ pa̧'a̧nö̧ päa'attö:
“O̧huȩja̧tö̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧rö̧ cuä'ö chiçuä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
cuä'ö chicuomenä, o̧huȩja̧tö̧mä̧
ttipperecuächäcuotö”.a 28 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ 'corupädi'ö o'ca'a
ttodächomenä, Galilea rȩjȩra̧'a̧
cui'̧chä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧ ä'canä ttötä
ä'canäji chi'̧chä̧cua̧sä̧―, pä'inö
Jesús.

29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pedro pä'inö:
―O'ca toi'önä jarotti'öttö'inä,
ttömä jaropi'ocösä―.

30 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús päinä̧cu̧:
―Iso päi'önä pä'ösä ucuru, jitä
yodo äcärä todärenä huoäcua'a
ä'canä, ucumä huäbodäcuänä
päi'önä cuä̧ppö̧tä̧rä̧cua̧jä̧ ttörö―.

31 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pedro
juhua'a yabonö juruhuächi'ö
pä'inö: ―Isocö. Ucucu
'corupädi'ö'a̧nö̧ jö̧ttö̧'iņä̧ yorö'isotä
chä̧ppö̧tä̧ro̧co̧cu̧jä̧―.
Korotö u̧huo̧juȩtä̧u̧'iņä̧ o'ca

toi'önä ja̧'hua̧ta̧nö̧tä̧ pä'inätö.

Jesús Getsemaníra̧'a̧ttö̧
Diosrö ucuocuinödo

32 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Getsemaní
pättome 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧. Juhuoröttö
Jesús pä'inö u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧:
―Pȩnȩtä̧ pȩjä̧mä̧tu̧cui ̧ Chä'o
Diosrö chucuocuäja'anä―.

33 Ja̧u̧cu̧ tti̧'cha̧ pä'ö o'ipinö
Pedrorö'inä, Jacoborö'inä,
Juanrö'inä. I'̧cho̧mȩnä̧, a̧'cua̧
juiyächi'äcu, rö̧ȩnä̧ a̧'cua̧

a 14:27 Zacarías 13:7
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tta̧'ȩcuiņö̧. 34 Jahuätörö
pä'inö: ―Cha̧'cua̧nä̧mä̧ rö̧ȩnä̧
ajuäcuäusä, 'corupädi'ö'a̧nö̧tä̧
päi'önä. Ucutumä pȩnȩtä̧ kä̧nö̧,
to̧pä̧rä̧tu̧cui―̧.

35,36 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a yabonänö
'chä̧nö̧, rȩjȩ mo̧'ä̧mö̧ Diosrö
ucuocuinö: ―Jitä ttörö
'cuäopä̧cuȩmä̧, 'cuäopö juiyö'anö
jö̧ttö̧mä̧ 'cuäopö juiya pä'ittö.
Cha̧mo̧nä̧ Chä'o, ucumä o'ca
juiyönä jȩcu̧'u̧'a̧nö̧ hua̧jä̧.
Ucuru pä̧huä̧ rö̧jö̧ttö̧mä̧, piy̧ȩ
reoya jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧, ttö ubara
ttudä̧cuȩmä̧, ubara ttudu juiya
pä'ittö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucuru
pä̧huä̧ rö̧jö̧tä̧ jȩpi,̧ ttörö pä̧huä̧
rö̧jö̧mä̧cö̧―.

37 Ja̧'hua̧nö̧ ucuocu cä'ädi'ö,
u̧huo̧juȩtä̧u̧ ttö̧'ö̧jo̧mȩ
ppa̧'ä̧chi'̧iņö̧. Jahuätö ä'ö tticua'atä
topö, Pedrorö pä'inö: ―Simón,
¿ä'öjä tä̧ji?̧ ¿A̧'u̧cua̧'a̧tä̧'iņä̧
to̧cu̧'ä̧rö̧ juiyönä hua̧jä̧ tä̧ji?̧
38 To̧pä̧rö̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Diosrö
ucuocuätucui, ähuettä surojö
i'cächomenä kö'cächi'ö suronä
jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧cu̧. Iso päi'önä
cua̧'cua̧ru̧hua̧tu̧cu̧mä̧ adihuä juäi
pä̧huä̧ rö̧ja̧'a̧nä̧, cuidepätucumä
juiyuhua'a―.

39 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a pä'äji ta'anö
Diosrö ucuocu 'chiņö̧. Ä̧cuo̧mȩnä̧
ucuocuäji ta'anö ucuocuinö.
40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ pä'äji ta'anö
u̧huo̧juȩtä̧u̧ ttö̧'ö̧jo̧mȩ ppa̧'ä̧chi'̧ö̧
toomenä, jiņä̧ pä'äji ta'anö ä'ecu
ttö̧'a̧'a̧tä̧ topinö. Jahuätömä
beome'inä to̧ttä̧rö̧ juiyönä ttö'äre
mö̧ȩcuä̧chä̧riņä̧u̧ pödittö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Jesúsru ädätäcuähuänä
jerupinätö. 41 Jiņä̧ pä'äji ta'anö
huäbodäcuänä päi'önä ppa̧'ä̧chi'̧ö̧,

topö pä'inö jahuätörö: ―¿Jiņä̧
ä'ecu, 'cuä'ächi'ö pȩjä̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧
¡Täcö rö̧ȩnä̧ ä'ecuäjätöjä! Ttö̧ja̧
Işa̧ pä'i'inörö suronä jȩpä̧tö̧rö̧
iyö icuometä päi'a'a täcö.
42Ä̧rä̧mi'̧ä̧tu̧cui ̧ ti̧'chä̧tu̧cua̧. Ttörö
suronä jȩpä̧tö̧rö̧ iy̧ä̧cua̧mä̧ täcö
ichö―, pä'inö Jesús.

Jesúsru 'chu'huädö ȩmip̧iņä̧tö̧do
43 Jesús jiņä̧ ju̧huȩnȩtä̧ ucuocu

ö̧ja̧'a̧nä̧, Judas, ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧
ta̧ju̧nu̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧ttu̧ işa̧
pinömä, täcö ichi'inö. Ja̧u̧cu̧mä̧
recuätö ttö̧ja̧ curodiyä'inä,
dauhuiyä'inä 'chu̧huä̧rä̧nö̧
ichi'inätö. Jahuätömä, sacerdotes
tturuhuotö'inä, Hueähuä Huȩnȩ
huo̧juȩtä̧tö̧'iņä̧, judíos ttö̧ja̧ tä̧mö̧
úcuo ttö̧ja̧'iņä̧ huettä̧jä̧u̧ jiņa̧'a̧.
44 Judas, Jesúsru iy̧ä̧cua̧mä̧,
ä'canäji jahuätörö ji'äu ku̧nä̧ji ̧
piņö̧: ―Ttö 'chu̧do̧pä̧cu̧ru̧mä̧
'chucuhuädätucuaja. Ja̧u̧tä̧ jä̧cua̧'a̧
Jesúsmä. 'Chu'ädi'ö ttu̧huȩcuä̧nä̧
cuȩmip̧ä̧tu̧cua̧rö̧ja̧― jö̧nä̧.

45 Judasmä, yotäcu Jesús
ö̧jo̧mȩ 'chä̧hui'̧ö̧ Jesúsru pä'inö:
―Huo̧juȩcuä̧ Işa̧. Huo̧juȩcuä̧
Işa̧―. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧,
Jesúsru 'chu̧'o̧piņö̧. 46 Ja̧'hua̧nö̧
'chu̧huo̧piy̧ä̧u̧ Jesúsru 'chu'ädi'ö,
cärenä ttöta pä'ö ȩmip̧iņä̧tö̧.

47 Ja̧'hua̧nö̧ ttȩmip̧o̧mȩnä̧
ju̧huȩnȩ ka̧cuä̧tö̧ttö̧ ya̧tȩ ucurodä
ȩmä̧huo̧po̧'ö̧ sacerdotes ttu̧ru̧hua̧
juȩ'ip̧a̧ u̧mö̧huä̧ya̧ ä̧ja̧ 'cui'opö
icuinö. 48 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús
pä'inö: ―¿Ucutumä ya̧tȩ
nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧ cärenä ttöta
pä'ö ȩmö̧ ttichö'a̧nö̧, curodiyä'inä,
dauhuiyä'inä 'chu̧huä̧rä̧nö̧
ichäjätöjä tä̧ji ̧ ttörö ȩmö̧mä̧?
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49 'Cuäopönä mo̧ro̧jiņö̧ a̧'u̧cuä̧
ucutu cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧ Dios ö̧jode
'quiyodera̧'a̧ttö̧ huo̧juȩtö̧ kä̧'ij̧ö̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ huo̧juȩtö̧ chö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧,
ttörömä 'chu'huädocotö pä'ijätöjä,
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päö'anö 'cuäopa
pä'ötä―.

50 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä,
u̧huo̧juȩtä̧u̧ o'ca toi'önä Jesúsru
jaropi'ö tö'ipächinätö.

Ya̧tȩ mö̧ä̧ya̧ töipächinö huȩnȩ
51 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ mö̧ä̧ya̧

Jesúsru ru'hui'inö, ä̧ta̧ juiyönä,
öäre sabana'cuatä juäocuänö.
Ja̧'hua̧nö̧ ruhui'iyä̧u̧ 'chuttädinäcu.
52 Ja̧'hua̧nö̧ 'chuttädäcu, öäre
sabana'cua cä'ädö icuipö, ä̧ta̧
jui'̧a̧tä̧ jopö tö'ipächinö.

Ruhuotö ttä'ca jo̧mȩ
Jesús ö̧jiņö̧ huȩnȩ

53 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ sacerdotes
ttu̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧ ä'ca jo̧mȩ
ȩpiņä̧tö̧ Jesúsru. Sacerdotes
tturuhuotö'inä, judíos ttö̧ja̧
tä̧mö̧ úcuo ttö̧ja̧'iņä̧, Hueähuä
Huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧'iņä̧ ju̧huȩnȩ
ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧. 54 Ju̧huȩnȩ
ttȩpo̧mȩnä̧, Pedromä otomenänö
'chä̧nö̧ Jesús o'ca'anä ru'hui'inö,
sacerdotes ttu̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧
ojusode jacuoju isarä jubö
päi'önä. Ju̧huȩnȩ pä̧mä̧dö̧ su̧ro̧da̧u̧
ttumöhuäyotöcu ocurä tinö.

55 Sacerdotes tturuhuotö'inä,
judíos ttö̧ja̧ jiņä̧ isocu ruhuotö'inä
ttö̧ja̧rö̧ jä'epö ä̧ju̧cu̧ usinätö
Jesús suronä jȩiņö̧ jittähua
pä'ö, ―A̧'a̧ suronä jȩpiņö̧―
pättöttömä, Jesúsru cuä'ö tticua
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ttusomenä, suronä
jȩiņö̧mä̧ po̧cuip̧o̧co̧tö̧ pinätö̧.

56 Recuätö yapare huȩnȩ rä'epe'ö
suronä ttucuocuinäcu. Ja̧'hua̧nö̧
ttucuocua'anä, jeruhua'ara̧'a̧ koro
koronö ucuocuinätö. 57 Korotömä
ä̧rä̧mi'̧ö̧ huȩnȩtä̧rö̧ yapareu
ucuocu pä'inätö: 58―Ujutumä
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧ pa̧'a̧nö̧ päa'a:
“Pode Dios ö̧jode 'quiyode, ttö̧ja̧
adicuodemä jȩpö̧ chiçuä̧cua̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ chicu o'ca'a korode,
ttö̧ja̧ adicuocode, huäbodäcuä
mo̧ro̧ jo̧mȩtä̧ cha̧diţä̧cua̧sä̧
pä'inö,”― pä'inätö.

59 Ja̧'hua̧nö̧ pättomenä'inä,
jeruhua'ara̧'a̧ koro koronö
pä'inätö.

60 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ sacerdotes
ttu̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧mä̧ o'ca toi'önä
ttä'ca jo̧mȩttö̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ jä'epö
ä̧ju̧cuiņö̧ Jesúsru: ―¿Ucumä
yorö'iso ädätocöjä tä̧ji?̧ Piy̧ȩ ucuru
huȩnȩtä̧rö̧ ttucuocumä ¿Däje
ttucuocua'ajä̧ttö̧?―

61 Ja̧'hua̧nö̧ päa'anä'inä, Jesúsmä
yorö'iso ädätoca'atä, 'corunätä
kiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ sacerdotes
ttu̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧mä̧ pä'äji ta'anö
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―¿Ucutä tä̧ji ̧
Cristomä? ¿Ucumä Dios adihuä
ru̧hua̧ Iţti̧jä̧ tä̧ji?̧―

62 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús pä'inö:
―A̧'a̧, ttötäsä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inörö Dios, o'ca
juiyönä ju̧ru̧hua̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧
ö̧'a̧'a̧ tocu'äcuotöjä ucutumä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
ajiya isoppanä im̧ȩyȩhua̧'a̧'iņä̧
tocu'äcuotöjä ucutumä―.

63 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧,
sacerdotes ttu̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧mä̧
ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ serocu icu, ra̧huä̧rö̧
pä'inö: ―Täcö ya̧tȩ'iņä̧ jiähuatö
pä'ömä recuä rö̧jo̧co̧u̧jä̧
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juhua'a yabocumä. 64Ucutu
täcö ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧jä̧ Diosrö
suronä ucuocua'amä. ¿Tta̧'a̧nö̧
cuamöcuädätucuättö?―
Jahuätö o'ca toi'önä pä'inätö:

―Täcö cuä'ötä tticu'anö hua̧―.
65 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ juhuorötä

kä̧mä̧dö̧ korotö pö̧nä̧ Jesúsru
surepinätö. Ö'änä'inä mö̧'ȩpö̧,
'ta'tapö pättinäcu: ―¡Ucuru
'ta'äjimä di ja̧ pä'ö jueö pä'i!―
Su̧ro̧da̧u̧'iņä̧ ö'änä cuäcuäpinätö.

Pedro Jesúsru ä̧ppö̧tä̧riņö̧do
66 Ja̧'hua̧nö̧ ju'toju işo̧ca̧ttö̧

jȩtta̧'a̧nä̧ Pedromä isode jacuoju
isaränä rȩjȩ tta̧'ä̧rö̧ piņö̧. Ju̧huȩnȩ
ö̧'o̧mȩnä̧ yajute sacerdotes
ttu̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧ umöhuäyaju
'chä̧hui'̧iņä̧ju̧. 67 Pedro ocurä tä̧nö̧
ö̧'a̧'a̧ topö, nö̧'ä̧chö̧ recuonänö
to̧pä̧riņä̧ju̧. Ja̧'hua̧nö̧ topö pä'inäju:
―Ucu'inä Jesús Nazaret işa̧cu̧
cue'ächinöjä―.

68 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu Pedro
ä̧ppö̧tä̧rö̧ pä'inö: ―Ja̧u̧mä̧
chieruhuäcu. ¿Däjecö̧?
cucuocuäcusä jȩru̧pa̧sä̧―.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Pedromä isode

ä̧cuo̧mȩnä̧ doächi'äcuähuome
iso̧ca̧ra̧'a̧ rä'opächinö.
Räopächomenä, äcärä huopinö.
69 Pedro äpate ä'ca ö̧jo̧mȩnä̧,
ru̧hua̧ umöhuäyaju päjäjumä,
pä'äji ta'anö ja̧u̧ru̧ topö, pä'inäju
ju̧huȩnȩ ka̧cuä̧tö̧rö̧: ―Chujuamä,
jahuätötä işa̧―.

70 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu Pedro pä'äji
ta'anö ä̧ppö̧tä̧riņö̧. A̧'u̧cua̧'a̧ jä̧ji ̧
o'ca'a ju̧huȩnȩ pȩjä̧tö̧'iņä̧ jä'epö
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧ Pedrorö: ―¿Iso päi'önä
ucumä jahuätötä işa̧jä̧di?̧ Ucumä

Galilea işa̧jä̧. Cucuocu'inä jahuätö
ttucuocu ta'anö ucuocujä―.

71 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu Pedro
pä'inö, ―Cuä'catucu jo̧mȩttö̧'iņä̧
pädömä, Dios'inä ä'ca jo̧mȩttö̧ iso
päi'önä huȩnȩtä̧ pä̧dä̧u̧jä̧. Yapare
pädöttömä huä̧iņä̧ ro̧ȩpä̧cua̧sä̧.
Ja̧u̧ cucuocuätucuäcumä, yorö'iso
chieruhuäcu―.

72 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä, päö
jiy̧ȩnȩtä̧ äcärä todärenä
päi'önä huopinö. Ja̧'hua̧nö̧
päi'omenä, Pedro amöcuädi'inö
Jesús ucuocuäjimä: ―Äcärä
todärenä huoäcua'a ä'canä,
huäbodäcuä jo̧mȩnä̧ ttörö
cuä̧ppö̧tä̧rä̧cua̧jä̧,― päjimä. Pedro
ja̧'hua̧nö̧ amöcuädi'ö, a̧'cua̧ tta̧
pä'i'ö ajuähuinö.

Pilato ä'ca jo̧mȩȩpiņä̧tö̧do Jesúsru

15 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a mo̧ro̧
juomenä, sacerdotes

tturuhuotö'inä, judíos ttö̧ja̧
tä̧mö̧ úcuo ttö̧ja̧'iņä̧, Hueähuä
Huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧'iņä̧, jahuätö
o'ca toi'önä judíos ttö̧ja̧ jiņä̧
isocu ruhuotömä ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧.
Cuoräusanä nö'cätö'cotö, Jesúsru
ȩpö̧ iyinätö Pilatorö. 2 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Pilato Jesúsru jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧:
―¿Ucumä judíos ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧jä̧
tä̧ji?̧― Jesús ädätinö: ―A̧'a̧, ucu
päcu ta'anö ttötäsä―.

3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ sacerdotes
tturuhuotömä rö̧ȩnä̧ huȩnȩtä̧rö̧
pä'ä'chinätö Jesúsru. Ja̧'hua̧nö̧
pättä'chäcumä Jesús jiy̧ȩtȩ'iņä̧
ädätocö piņö̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
Pilato pä'äji ta'anö jä'epö ä̧ju̧cu̧,
päinä̧cu̧: ―¿Yorö'iso ädätocöjä
tä̧ji?̧ Ä̧ju̧cui.̧ Rö̧ȩnä̧ huȩnȩtä̧rö̧

Mar



263 Marcos 15:5–20

pättä'chäcujä―.
5 Ja̧'hua̧nö̧ päa'anä'inä Jesúsmä

yorö'iso ädätoca'atä kiņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ädätoca'a jä̧cu̧, Pilatomä
nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧ to̧pä̧rö̧ kiņö̧.

Jesúsru cuä'ö tticua
pä'ö ucuocuinätödo

6 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ Pilatomä ihueye
jȩä̧'ij̧ö̧ ta̧'a̧nö̧ jȩa̧ pä'ö kiņa̧'a̧.
Ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri
pä̧nä̧mä̧, ya̧tȩ cärenä pö̧rö̧, ttö̧ja̧
pä̧huä̧ rö̧jö̧ tottäcuru, rä'epö icu
jȩpiņö̧ ihueye ja̧'a̧ttö̧. 7 Ja̧u̧nu̧mä̧
ya̧tȩ Barrabás pä'ö miçua̧, korotö
ru̧hua̧rö̧ ucuotocotö pä'ijätöcu
cärenä piņö̧. Jahuätöcu kä̧nö̧
Barrabásmä ttö̧ja̧rö̧ rohuäu cuä'ö
icuinö piņö̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧
ttö̧ja̧ ichi'ö jä'epä̧riņä̧tö̧ Pilatorö,
ihueye jȩä̧'ij̧ö̧ ta̧'a̧nö̧ rä'epö
icuiyatö pä'ö ya̧tȩ cärenä pö̧rö̧.
9 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ttȩpä̧rä̧cu̧ Pilato
jahuätörö ädätinö: ―¿Judíos
ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧rö̧ rä'epö chicua
pä'ätöjä?―

10 Ja̧'hua̧nö̧ päina'amä pa̧'a̧nö̧
huo̧juä̧chi'̧ö̧ pä'inö. Ttö̧ja̧ recuätö
Jesúsrutä ttesehuiyä̧u̧, jitörötä
ttesehuatö pättomenä sacerdotes
tturuhuotö a̧'u̧tu̧ ttiyina'a
huo̧juä̧chi'̧ö̧, ja̧'hua̧nö̧ pä'inö.
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ sacerdotes
tturuhuotömä ttö̧ja̧ ttä̧dä̧tä̧cuȩmä̧
ji'ähuo'ä̧riņä̧tö̧: ―Barrabásrötä
rä'epö icui, päcuhuätucuaja―,
pä'ö.

12 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ pättäcu
Pilato jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧:
―¿Judíos ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧
päcuhuätucuäcumä̧diţtö̧? ¿Tta̧'a̧nö̧

jȩchä̧cua̧'a̧jä̧ttö̧ ja̧u̧ru̧mä̧?―
13 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jahuätö

huopönö ädätinätö: ―¡Daunä
pȩ'o̧pö̧ ku̧niŗö̧!―

14 Ja̧'hua̧nö̧ pättomenä, Pilato
pä'inö jahuätörö: ―¿Dä̧bö̧
ja̧'hua̧nö̧ päcuhuätucuättö? Ja̧u̧mä̧
¿däje suronä jȩiņä̧ttö̧?―
Ja̧'hua̧nö̧ päa'anä'inä jahuätö

juhua'a yabocu juruhuächi'ö
huopinätö: ―¡Daunä pȩ'o̧pö̧
ku̧niŗö̧!― pä'ö.

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Pilato, ttö̧ja̧
ttesehuarö pä'ö, Barrabásrötä
rä'epö icuinö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesúsru
cuäcuätta pä'ö hueäji o'ca'a, daunä
pȩ'o̧pö̧ ttu̧ju̧na̧rö̧ pä'ö iyö icuinö.

16 Pilato ja̧'hua̧nö̧ hueomenä,
su̧ro̧da̧u̧ Jesúsru ȩmip̧ö̧, ru̧hua̧
ojusode u̧mi ̧ işo̧ca̧ra̧'a̧cu̧
do'ädächinätö. Korotö
su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧ recuätörö
huopinätö, ju̧huo̧ca̧nä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
pätti'a pä'ö. 17 Juhua'attömä
Jesús ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ adiu tu̧huä̧ta̧
'ca̧ti̧nä̧tö̧. Unämä so̧ö̧ttö̧ pöttähuä
ttu̧huȩniņä̧cu̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧
cä'ädö, ucuotönö tettähua'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ pä'ä'chö huopinätö:
―¡Adihua'a, judíos ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧!
¡Huäinä recuo cu̧jä̧cua̧jä̧!―
pä'ä'chinätö.

19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesús unä
işo̧'quȩnä̧ cuäcuäpö, surepö
cä'ädö, ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö
ttihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧, ucuotö
jȩtta̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ järehuä'chinätö.
20 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ ya̧ttä̧huä̧ji ̧ o'ca'a,
ttö̧'ca̧tä̧jä̧ta̧ adiu tu̧huä̧ta̧ ko̧'ä̧dö̧
icu, chutä ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ 'ca̧ti̧nä̧tö̧.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a daunä pȩ'o̧pö̧
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ttu̧ju̧na̧rö̧ pä'ö ttȩpiņä̧cu̧.

Jesúsru daunä
pȩ'o̧pö̧ ttu̧ju̧niņö̧ huȩnȩ

21 Juhua'a ttȩpo̧mȩnä̧, ya̧tȩ
Cirene ttö̧ja̧ işa̧, Simón pä'ö
miçua̧mä̧, Alejandro'inä, Rufo'inä
ttä'omä, ötahuiyä abottö ichinö.
Ja̧u̧ru̧ hue'inätö Jesúsru pȩ'o̧pö̧
ttu̧ju̧nä̧cuodä ȩpa̧ pä'ö. ―¿Podä
cuȩpö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧di?̧― pä'ö jäecuä
juiyönätä huettinäcu.

22 Jesúsrumä ȩpiņä̧tö̧ korome
Gólgota pä'ö micuome. Ju̧huȩnȩ
im̧im̧ä̧, U Isose Po̧mȩ pä'ö
pättinome. 23 Juhuorömä vino
isoyacu, koro juäi mirra pättö
juäi huihuacua'a ttiyinäcu ahua
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ttiya'anä ahuocö
piņö̧ Jesúsmä. 24 Ja̧'hua̧nö̧ Jesúsru
daunä pȩ'o̧pö̧ ku̧nä̧tö̧'cotö
koro juäi iso'quinä järehuinätö
su̧ro̧da̧u̧mä̧, Jesús ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧
ttȩma̧ pä'ö, dittö jueö päi'a pä'ö,
jueö pätecuächäcumä Jesús
ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ ȩmip̧a̧ pä'ö.

25 Täcö Kä̧hua̧ dauhuiyä
huämenä cäecuächa'a, a las
nueve päi'a'a, Jesúsru daunä
pȩ'o̧pö̧ ku̧niņä̧tö̧. 26U huäme
jo̧mȩ koro huȩyu̧cuodä, ja̧u̧ru̧
cuä'ö tticu huȩnȩ huȩyu̧cuodä'inä
rö̧niņä̧tö̧. Juhuodänämä pa̧'a̧nö̧
huȩyu̧cuiņa̧'a̧: ―Pidemä,
judíos ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧―, pä'ö.
27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧cu̧mä̧ korotö
nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧ ta̧ju̧ru̧
pȩ'o̧pö̧ ku̧niņä̧tö̧ ippeyenä.
Ka̧ra̧rö̧mä̧ Jesús u̧huo̧jua̧'a̧nä̧,
ka̧ra̧rö̧mä̧ ö'ohuenä pȩ'o̧pö̧
ku̧niņä̧tö̧. 28 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧mä̧

Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päö'anö
pätecuächina'a. Ja̧u̧ Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩ pa̧'a̧nö̧ päomemä:
―Ja̧u̧mä̧ suronä jȩpä̧tö̧cu̧ kö̧,
pä'ö ttamöcuädinäcu―.a

29,30 Korotömä ju̧huȩnȩnä̧
'cuä'opätömä ya̧'ä̧huä̧'chö̧,
ttu pori porinö jȩpö̧, suronä
huȩnȩtö̧ pä'ä'chinätö: ―¡Jö̧!
Ucudo päcuhuä'ijä, “Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios ö̧jode 'quiyode jȩpö̧
icuipö, huäbodäcuä mo̧ro̧
jo̧mȩnä̧ korode cua̧diţä̧cua̧mä̧”.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'inömä, ucutä
cua̧mo̧nä̧tä̧ ppä'ädäcuähui. Dauttu
mȩyȩhuä̧chi'̧ö̧ ki'̧ip̧i―̧, pä'inätö.

31 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ sacerdotes
tturuhuotö'inä, Hueähuä Huȩnȩ
huo̧juȩtä̧tö̧'iņä̧ ja̧u̧ru̧ ya̧'ä̧huä̧'chö̧
suronä huȩnȩtö̧ tta̧mo̧nä̧
pä'ähuinätö: ―Korotörömä adiunä
ttö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädinö. ¿Chutä
amonämädi?̧ ppä'ädäcuähuocö.
32 Iso päi'önä Cristo, Israel
ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧, dauttu
im̧ȩyȩhua̧'a̧ totöttömä, ja̧u̧nu̧tä̧
tesetäcuotöjä―. pä'ä'chinätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧tä̧cu̧ ippeyenä

pȩ'o̧pö̧ ttu̧ju̧nä̧jä̧u̧'iņä̧ suronätä
pä'ä'chö ucuocuinätö Jesúsru.

Jesús 'corupäi'inö huȩnȩ
33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Kä̧hua̧ täcö

jueö kö̧rö̧ päi'omenä, pij̧ä̧ o'ca
juiyö yo̧i'̧iņa̧'a̧ recuonänö,
Kä̧hua̧ huerächi'örö, a las
tres päi'ome jubö cä'ädö.
34 Ja̧u̧nu̧tä̧ Jesús pä̧içu̧nä̧ huopinö:
―Eloi, Eloi, ¿lama sabactani?―
Ja̧'hua̧nö̧ pä'ömä pa̧'a̧nö̧ pä'ö
pä'inö: ―Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios,

a 15:28 Isaías 53:12
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Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, ¿dä̧bö̧ ttörö
jarocu'ipäjättö?―a pä'inö.

35 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧
korotömä ju̧huȩnȩ ka̧cuä̧tö̧mä̧,
pä'inätö: ―Ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ Dios
iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧, Elíasrö
huopö―, pä'inätö.

36 Ja̧'hua̧nö̧ huoiyäcu ya̧tȩ
jopächö 'chä̧hui'̧ö̧, işä̧ppä̧ 'cuä̧ppä̧
ȩmo̧po̧'ö̧ vino a'toyattö 'cucueto'ö,
işo̧'quȩnä̧ 'co̧'ä̧dö̧ ku̧nu̧, be'epinö
Jesúsru ahua pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧
kä̧nö̧ pä'inö: ―Ja̧'a̧tä̧ topätucuirö.
Elías ichi'ö, mȩyȩdö̧ icuarö ja̧ pä'ö
totärä̧tu̧cua̧―.

37 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús pä̧içu̧nä̧
huopö rö̧nip̧ö̧, 'corupä'i'inö.
38 Jesús ja̧'hua̧nö̧ 'corupäi'omenä,
Dios ö̧jode 'quiyodenä Jiņä̧ Isocu
Adihuo̧ca̧ äpate ä'ca tto̧ȩcuä̧ta̧
huämettö kä̧mä̧dö̧ rȩjȩcu̧ päi'önä
sȩrä̧chi'̧iņa̧'a̧, to̧ta̧rȩnä̧ päi'önä.
39 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ romanos ttö̧ja̧
su̧ro̧da̧u̧ ttu̧ru̧hua̧mä̧ Jesús ä'ca
jo̧mȩ kä̧nö̧, Jesús huoi'a'a ä̧ju̧cu̧,
'corupäi'a'a'inä topö pä'inö:
―Pidemä iso päi'önä Dios Iţti̧
pä'ijö ja̧'a̧―.

40 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö nä̧tö̧'iņä̧
otonänö kä̧nö̧ to̧pä̧rö̧ ka̧cuiņä̧tö̧.
Jahuätö ttö̧'quȩtȩnä̧ ka̧cuiņä̧tö̧
María Magdalena'inä, karaju
María, mö̧ä̧ya̧ Jacobo'inä, José'inä
tta̧ju̧, Salomé'inä. 41 Jahuätö
nä̧tö̧mä̧ Jesúscu cue'ächö Jesúsru
ppä'ädä'ijätö pinätö̧ Galilea rȩjȩnä̧
ö̧jo̧mȩnä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö
nä̧tö̧'iņä̧ recuätö ka̧cuiņä̧tö̧,
Jesúscu Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
'chiņä̧tö̧mä̧.

Jesúsru idoränä ttötinö huȩnȩ
42,43 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ judíos

ttaditocö mo̧ro̧ päi'äcua'a ä'canä
mo̧ro̧ jiņa̧'a̧. Ttaditocö mo̧ro̧ jä̧cuȩ
jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ku̧nä̧huä̧ mo̧ro̧ jiņa̧'a̧.
Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ nip̧ä̧ro̧mȩ ya̧tȩ José
pä'ö miçua̧, Arimatea ötahuiyä
ttö̧ja̧ işa̧, ichi'inö. Judíosttö jiņä̧
isocu ruhuotö işa̧ piņö̧ ja̧u̧mä̧.
Ja̧u̧'iņä̧ tta̧'ä̧riņö̧ Dios huea'anä
kä̧cuä̧huo̧mȩ pätecuächiyarö
pä'ö. Ja̧u̧mä̧ yorö'iso yecuoca'atä
Pilato ö̧'o̧mȩ do'ächi'ö, jä'epinö
Jesús o'co jähuä. 44 Jesús täcö
'corupäi'äja'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧,
Pilato nö̧'ä̧chö̧ topä̧riņö̧, jurunä
'corupäi'iyäcu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
su̧ro̧da̧u̧ ttu̧ru̧hua̧rö̧ huopo'ö,
Jesús 'corupäi'äja'a iso päi'önä ja̧
pä'ö jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧. 45 Su̧ro̧da̧u̧
ttu̧ru̧hua̧ ―A̧'a̧, iso päi'önä
'corupä'i'äji―, pä'ö jiähuäji
o'ca'a, Pilatomä Jesús o'co jähuä
Josérö hue'inö. 46 Ja̧'hua̧nö̧
hueäcu Josémä pö̧jä̧ta̧ adihuä̧ta̧
mitopo'ö iḩuä̧ji,̧ dauttu mȩyȩdö̧,
Jesúsru juä'opinö. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
idoränä, inähuä jacuä 'ta'tapö
icu ttaditinoränä rötinö. Hua'are
ötäji o'ca'a idorä ä'ca mö̧ȩcuo̧'qui ̧
ki'opo'ö, mö̧ȩpiņö̧. 47María
Magdalena'inä, karaju María José
ja̧ju̧'iņä̧ Jesúsru ja̧'hua̧nö̧ ötäjome
topinätö.

Jesús ttoächinö huȩnȩ

16 1 Judíos ttaditocö mo̧ro̧
o'come mo̧ro̧, María

Magdalena'inä, karaju María,
Jacobo ja̧ju̧'iņä̧, Salomé'inä

a 15:34 Salmos 22:1
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amehuoya mitinätö, Jesús
o'co jähuä tuttepäcuoya. 2 Semana
ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧ päi'omenä, Kä̧hua̧
räoi'a'a, idorära̧'a̧ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧.
3 Tta̧mo̧nä̧ pä'ähuinätö: ―Idorä
ä'ca mö̧ȩcuo'quimä, ¿ditäcö̧
pporädö icuiyäcuotöjä?―

4 Ja̧'hua̧nö̧ ucuocuäyotö
'chä̧hui'̧ö̧ tottomenä, ido'qui
rö̧o̧'qui, idorä ä'ca mö̧ȩcuo'qui
täcö pporädö icuähua'atä topinätö.
5 Idorä jacuä do'ächi'ö tottomenä,
ya̧tȩ mö̧ä̧ya̧, ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧
o̧to̧pa̧, adiu tȩä̧ta̧ 'ca̧tä̧u̧ru̧,
ttu̧huo̧jua̧'a̧cu̧nä̧ ö̧'a̧'a̧ topinätö.
Ja̧u̧ru̧ topö, ye'ecue'inätö.
6 Ja̧'hua̧nö̧ yettecue'iyäcu
ja̧u̧ mö̧ä̧ya̧ pä'inö jahuätörö:
―Yecuecue'ätucuä'. Jesús, Nazaret
işa̧rö̧, daunä pȩ'o̧pö̧ ttu̧ju̧nä̧jä̧cu̧ru̧,
topö ichäjätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ja̧u̧mä̧ täcö tto'ächäji. Pȩnȩmä̧ täcö
toa'a. Topächätucui ttötäjomemä.
7 U̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧'iņä̧, Pedrorö'inä
ji'ähuäjätucui pa̧'a̧nö̧ pä'ö:
“Cuä'catucunä 'chö̧ Galilea
rȩjȩra̧'a̧. Juhua'attötä ja̧u̧ru̧mä̧
tocu'huäcuotöjä, chutä päinö
ta'anö”,― pä'inö ja̧u̧ mö̧ä̧ya̧mä̧.

8 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ yotäcu jurunä
rä'opächö, jopö, tö'ipächinätö.
Ye'ecu ttö̧'ä̧huiņä̧tö̧ ttieru
juäi 'cuäopiyä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧
tö'ipächätö'cotö, yorö'iso
ji'ähuocotö pinätö̧ korotörömä,
yettecua'attö.

María Magdalenarö
Jesús ij̧ȩcuiņö̧ huȩnȩ

9 Semana ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧
juomenä, Jesús ttoächäji
o'ca'a, ä'canäji ij̧ȩcuiņö̧ María
Magdalenarö, ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧

ta̧ju̧nu̧ isoppa huotö suropätörö
rä'epö icuinäcuarö. 10 Ja̧'hua̧nö̧
ij̧ȩcuä̧cua̧ jahuäjumä 'chä̧hui'̧ö̧,
ji'ähuinäju chutäcu cue'ächinätörö.
Jahuätömä tta̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧tä̧
ajuäcuähuinätö. 11―Jesúsmä
kö̧. Täcö topäjäjusä―, pä'ö
jijähuomenä'inä, esetocotö pinätö̧.

U̧huo̧juȩtä̧u̧ ta̧ju̧ru̧
Jesús ij̧ȩcuiņö̧ huȩnȩ

12 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesús
ij̧ȩcuiņö̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧ttu̧
ta̧ju̧ru̧ ötahuiyättömä yabocu
tti̧'cho̧mȩnä̧. Koromenänö
jö̧nä̧ ij̧ȩcuiņö̧. 13 Jahuätö'inä 'chä̧nö̧
ji'ähuinätö u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧. Ja̧'hua̧nö̧
jittähua'anä jahuätörö'inä
esetocotö pinätö̧.

Jesús u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧ hueinö huȩnȩ
14 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a recuonänö jä̧ji ̧

o'ca'a u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧ ij̧ȩcuiņö̧,
ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ ya̧tȩnö̧rö̧, mesa
isodänä ttö̧'a̧'a̧. Korotömä Jesús
tto'ächäji'ca̧ ö̧ja̧'a̧ topäjätö
jittähua'a, ttä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ tta̧mi ̧
iso'quinä jarodö ttesetoca'a
jiy̧ä̧cu̧, ra̧huä̧rö̧nä̧nö̧ ucuocuinä̧u̧:
―a̧'u̧cuo̧nä̧tä̧'iņä̧ esetocotöjä
tä̧ji ̧ ucutumä― pä'ö. 15 Ja̧u̧nu̧
o'comenä päinä̧u̧: ―Pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧
'chä̧nö̧, adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
ji'ähuäjätucui o'ca toi'önä̧rö̧.
16 “A̧'a̧, iso päi'önä ja̧'a̧” pä'ö
esetö, a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧mä̧,
ajiyanä'inä pötächi'ömä, ö̧jip̧ä̧cua̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, “iso päi'önä
ja̧'a̧”, pä'ocömä, ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö
ku̧nä̧hua̧ ö̧jä̧cua̧. 17 Tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ piy̧ȩ ij̧ȩcuä̧,
ttö̧ja̧ ttieru juäi jȩttä̧cuo̧tö̧. Ttö
chim̧iņä̧ isoppa huotö suropätörö
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rä'epö tticuäcuotö. Korotö
tti̧huȩnȩnä̧'iņä̧ jareö huȩnȩnä̧
ttucuocuäcuotö. 18 Ttu̧mö̧nä̧'iņä̧
ä̧ca̧tö̧rö̧ 'chuttädäcuotö. Niy̧ȩcuä̧
ttauttu'inä, na̧ttä̧cho̧ca̧'a̧tä̧
niy̧ȩcuä̧cho̧co̧tö̧ ttäcuotö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ na̧nȩpä̧tö̧rö̧ ttu̧mö̧nä̧
mȩ'ö̧ jȩtto̧mȩnä̧ ttö̧'ip̧ä̧cuo̧tö̧―,
pä'inö Jesús.

Mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ Jesús
cäecuächinö huȩnȩ

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧
Jesús jahuätörö ucuocu cä'ädö,

mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ cä'ecuächinö.
Cä'ecuächäji'ca̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ pä̧mä̧diņö̧.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ umöhuäyotömä,
o'ca juiyönä pa̧ja̧cu̧nä̧ 'chä̧nö̧,
Tu̧ru̧hua̧tä̧ ppä̧dä̧ra̧'a̧nä̧
ji'ähue'inätö. Jittähue'äji huȩnȩmä̧
―iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ö ttö̧ja̧
ttu̧huo̧ju̧nä̧ päi'önä ppä'ä̧dä̧riņö̧
Tu̧ru̧hua̧mä̧, koromenä jö̧ ij̧ȩcuä̧
tottomettö. ―Amén― pä'ömä, ye
adihua'a pä'ösä.
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Teófilorö huȩyu̧tu̧ huea pä'ö
Lucas amöcuädinö huȩnȩ

1 1 Recuätömä ujutu tö̧'quȩtȩttö̧
iso jö̧nä̧tä̧ 'cuäopinö huȩnȩ

jo̧mȩnö̧ jö̧nä̧ huȩyu̧tu̧ ttöta pä'ö
ttamöcuädina'anä, 2 ja̧'hua̧ta̧nö̧
ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧ttö̧ kä̧mä̧dö̧
ttö'ärenä tottinö ujuturu'inä
ji'ähuinätö iḩuȩnȩ huo̧juȩcuä̧
ttö̧ja̧mä̧ 3ttö'inä o'ca juiyönä
ä̧cuo̧mȩnä̧ttö̧ kä̧mä̧dö̧ ―tta̧'a̧nö̧
jiņa̧'a̧ ja̧― pä'ö to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧
chu̧sä̧riņö̧ o'ca'a, ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
jäyä jo̧ca̧'a̧ chu̧huo̧juä̧chi'̧iņö̧
jo̧mȩnö̧ jö̧nä̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧
huȩyu̧tu̧ chöta pä'ö amöcuädäjisä,
chiḩuȩyu̧tu̧ o'ca'a huedacu
pä'ö Teófilo, ucuru rö̧ȩnä̧ úcuo
işa̧ jö̧nä̧ tochäcurumä. 4Ucuru
ttu̧huo̧juȩti̧nö̧mä̧ iso jö̧nä̧tä̧
cu̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧.

Juan Bautista uhuäpächäcua'a
huȩ'ä̧hua̧ jiähuinö huȩnȩ

5 Judea rȩjȩttö̧ hueähuä ru̧hua̧
Herodes hue'ö ö̧jiņö̧ mo̧ro̧mä̧ ya̧tȩ
kiņö̧, Diosttö'inä ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ kä'co
päte'ö adicuä işa̧, Zacarías pä'ö
miçua̧, Abíasminä im̧i ̧ micuätöttö

işa̧.a Irecuamä Aarónminä
ahuaruhuä'cotöttö isaju jiņa̧'a̧.
Kim̧im̧ä̧ Elisabet pä'ö micuinäju.
6 Ta̧ju̧cuäyotötä Diosttö adihuä
ttö̧ja̧ jiņa̧'a̧. O'ca juiyönä
Tu̧ru̧hua̧ hueinö huȩnȩttö̧'inä, jȩtta̧
pä'ö hue'ö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩttö̧'iņä̧
huȩnȩ juiyönätä kiņä̧tö̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Elisabetmä kiţti̧rö̧ ku̧ju̧nä̧rö̧
juiyönä huaju ja̧'a̧ttö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ta̧ju̧cuäyotömä böecuächinätötä
ja̧'a̧ttö̧ tti̧tti̧rö̧mä̧ to'inätö.

8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ Zacaríasmä,
jitöcu aditä'ij̧ä̧u̧cu̧ adita pä'ö
pätecuächomenä, Diosttö'inä
ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ kä'co päte'ö adicuä
işa̧ jö̧nä̧ Dios ä'ca jo̧mȩttö̧
aditomenämä, 9 Tu̧ru̧hua̧
öadihuänä ö̧jodenä do'ächö kä'co
päte'ö adicuä ttö̧ja̧ ttihueyenä
ttaditä'ijö'a̧nö̧ a̧dö̧nä̧ a̧meu juäi
riripö ujuhua pä'ö pätecuächinäcu.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ku icu adita'anä
ttö̧ja̧mä̧ o'catoi'önätä u̧miņä̧ kä̧nö̧
Diosrötä ucuocuinätö a̧meu juäi
aditö pä̧nä̧ jiy̧ä̧u̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Tu̧ru̧hua̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧
ij̧ȩcuä̧chi'̧iņä̧cu̧ a̧dö̧nä̧ a̧meunä ku
içuä̧huo̧ca̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ kä̧mä̧dö̧.

a 1:5 1 Crónicas 24:10
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12 Ja̧'hua̧nö̧ ö̧jä̧mä̧da̧'a̧ topö a̧'cua̧
juiya'a päi'äcu ye'ö ttö̧'ä̧huip̧iņö̧
Zacaríasmä. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Tu̧ru̧hua̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧
―Yecuhuä' Zacarías. Diosrö
jäcuepä'ijömä ä̧ju̧cuä̧'ij̧ö̧.
Cuirecua Elisabetmä cuiţti̧rö̧
kuhuäbecuiy̧ä̧cua̧jä̧. Im̧im̧ä̧
Juan jö̧nä̧ o̧cu̧huä̧cua̧jä̧―
päinä̧cu̧. 14Ucumä cua̧'cua̧
adihuäcu cuȩsȩhuä̧rä̧cua̧jä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätö ttesehuäcuotö
uhuäpächiy̧ä̧u̧, 15Dios ä'cattömä
úcuo işa̧ jö̧nä̧ ö̧jä̧cua̧ jiy̧ä̧u̧.
Uva isoya a̧'ti̧poya'inä, koro
juäi isoya a̧'ti̧poya'inä ahuocö
jä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ja̧ju̧
köacuä jacuättötä kä̧mä̧dö̧
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧ra̧'a̧nä̧tä̧
ö̧jä̧cua̧. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Israelminä
iţti̧mö̧'cotö recuätö Ttu̧ru̧hua̧
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä jareächi'önä
ttamöcuädönä jȩä̧cua̧.
17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ ä'canä i'̧chä̧cua̧
Elíasminä a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧
ja̧'a̧nä̧ ujurunä'inä. Pa̧'a̧nö̧
jö̧nä̧ ttä̧'o̧tö̧cu̧ tti̧tti̧mö̧cu̧ jiņä̧
jiy̧ȩtȩ ttamöcuädönä päi'önä,a
ja̧'hua̧ta̧nö̧ jarodä'chä'ijätömä
adihuä ttö̧ja̧ huo̧juȩcu̧nä̧
ttamöcuädö jö̧ ta̧'a̧nö̧
ttamöcuädönä päi'önä jȩä̧cua̧.
Pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ recuätö ttö̧ja̧
Ttu̧ru̧hua̧rö̧ ttamöcuäda pä'ö
jo̧mȩnö̧ huotötä ttö̧jö̧nä̧
jȩä̧cua̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
Zacaríasmä pä'inö huȩ'ä̧hua̧
isoppa hua̧rö̧ ―päcuhuäjimä
iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ömä ¿tta̧'a̧nö̧

jo̧mȩttö̧ chu̧huo̧juä̧cua̧'a̧jä̧ttö̧
chuböecuächina'amä chirecua'inä
kuböecuächina'amä? 19Huȩ'ä̧hua̧
isoppa hua̧mä̧ ädätö päinä̧cu̧
―Ttömä Gabrielsä. Dios ä'ca
jo̧mȩtä̧ kö̧sä̧. Ucucu chucuocua
pä'ö hueähui'äjäcusä piy̧ȩ
adihuä huȩnȩ jidähuacu pä'ö.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ucumä
jidähuäji cuesetoca'attö cuiḩuȩnȩ
juiyächi'äcu cucuocuoca'atä
cu̧jä̧cua̧jä̧ piy̧ȩ jidähuäji
pätecuächö mo̧ro̧ jubö. Jidähuäji
huȩnȩmä̧ pätecuächö mo̧ro̧tä̧
pätecuächäcua'a.

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧ recuätö
päjätömä Zacaríasrötä tta̧'ä̧rö̧
ttö̧jo̧mȩnä̧ im̧içu̧nä̧ päi'inä̧u̧ Dios
öadihuänä ö̧jode jacuättö recuo
toepiy̧ä̧u̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
räopomenämä jitörömä ucuocu
juiyönätä jiņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧tä̧
Dios öadihuänä ö̧jode jacuättö
ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ topäji
ja̧'a̧ pä'ö ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧iņä̧tö̧
'coru juäinä ij̧ȩpä̧'chä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧
jiähua'attö. Iḩuȩnȩ jui'̧a̧tä̧ kiņö̧
chutämä. 23 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ aditä̧ra̧
pä'ö ö'ätecuächinö jä̧ji ̧ aditä̧rö̧
cä'ädäji'ca̧ ojusodera̧'a̧ iḩuiņö̧.
24 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ o'ca'a irecua
Elisabetmä möchaju juo'ächinäju.
Ja̧'hua̧nö̧ juo'ächinäjumä kä̧hua̧tö̧
jim̧ö̧tȩnö̧ huotö jo̧mȩnä̧ kojusode
jacuätä da̧ja̧huä̧rö̧ kiņä̧ju̧, pa̧'a̧nö̧
päja'attö, 25―Chu̧ru̧hua̧mä̧
pa̧'a̧nö̧tä̧ jȩiņä̧cua̧sä̧ ttö̧ja̧
ttö̧'quȩtȩttö̧ dä̧'ä̧ rö̧jö̧nä̧ chö̧jiņö̧
jiņö̧ 'choipa pä'ö ttörö rȩ rö̧jö̧nä̧
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toa'attö―.

Dios huȩ'ä̧hua̧ Gabriel Jesús
uhuäpächäcua'a jiähuinö huȩnȩ
26 Kä̧hua̧tö̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧ ya̧tȩnö̧

päi'omenä Diosmä chutä huȩ'ä̧hua̧
isoppa hua̧ Gabrielrö hue'inö
Galilea rȩjȩttö̧ Nazaret ötahuiyä
pä'ö micuome, 27 u̧mä̧tö̧
jähuättömä 'cu̧'huä̧pa̧ju̧ru̧
jiähuiyarö pä'ö. Jahuäjumä ya̧tȩ
Davidminä ahuaruhuä'cotö
işa̧, José pä'ö miçua̧cu̧ kö̧ja̧
pä'ö ucuocu ku̧nä̧hua̧ju̧ jiņa̧'a̧.
Jahuäju 'cu̧'huä̧pa̧ju̧ kim̧im̧ä̧ María
pä'ö micuinäju. 28Huȩ'ä̧hua̧
isoppa hua̧mä̧ jahuäju kö̧'o̧mȩ
do'ächi'ö päinäcua̧: ―Esehuächi'i
rö̧ȩnä̧tä̧ ppä'ädäcuähuajujä
ucumä. Cu̧ru̧hua̧mä̧ ucutäcu kö̧.
Nä̧tö̧ttö̧mä̧ adiunä pä'ähuajutä
cu̧jä̧cua̧ju̧jä̧ ucumä―. 29 Ja̧'hua̧nö̧
pä'örö topö ka̧'cua̧ juiyächi'inäcua̧
iḩuȩnȩ kä̧ju̧cuo̧mȩnä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
―Däje teäcuähuäjo piy̧ȩmä̧― pä'ö
amöcuädinäju. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧ päinäcua̧:
―Yecuhuä' María Diosttö
mippoönä ppä'ädäcuähuaju
pä'i'äjujä ucumä. 31 Cuhuacuä
jacuättö pöttächipäcuajujä
ucumä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ uborö
cuhuäbecuäcuajujä. Im̧im̧ä̧ “Jesús”
pä'ö ocuhuäcuajujä. 32 Ja̧u̧mä̧
úcuo işa̧ jö̧nä̧ ö̧jä̧cua̧. Jiņä̧ isocu
Ru̧hua̧ iţti̧ jö̧nä̧ pä̧'ä̧hua̧ jä̧cua̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä ö̧tä̧mö̧ttö̧ David hue'ö
ö̧jiņö̧'a̧nö̧ uruhuonä hue'ö ö̧ja̧
pä'ö hue'ö u̧ju̧nä̧cua̧. 33 Ja̧u̧mä̧
Jacob ahuaruhuä huotörömä
cädi'äcuähuä juiyönä umöhuäyotö
jö̧nä̧tä̧ hue'ö ö̧jä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧

hue'ö ö̧jä̧cuȩmä̧ beipome'inä
juiyäcua'a― päinäcua̧. 34 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧mä̧ Maríamä huȩ'ä̧hua̧
isoppa hua̧rö̧ pä'inäju: ―Piy̧ȩmä̧
¿tta̧'a̧nö̧ jä̧cuȩttö̧ uborömä
chieruhua'anämä?― 35Huȩ'ä̧hua̧
isoppa hua̧mä̧ ädätö päinäcua̧:
―Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ ucuru
ö̧jä̧mä̧do̧mȩnä̧mä̧ jiņä̧ isocu
Ru̧hua̧ ujurutä mö̧ȩcuä̧chä̧cua̧ju̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧ surojö jui'̧a̧
u̧huä̧pä̧chä̧cua̧mä̧ “Dios Iţti̧” jö̧nä̧
pä̧'ä̧hua̧ ö̧jä̧cua̧. 36 Cuahuaruhuaju
Elisabet'inä böa isaju kö̧ja̧'a̧nä̧
ubo u'uttächäcua möchaju
pä'i'inäju. Ku̧ju̧nä̧rö̧ juiyö'anötä
huaju pättä'ijäcuamä, jitä pide
kä̧hua̧ttö̧mä̧ kä̧hua̧tö̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧
ya̧tȩnö̧ päi'äcuamöchaju kö̧ja̧'a̧mä̧.
37Dios jȩa̧ pä'ömä jiy̧ȩtȩ'iņä̧
jeruhuoca'a―. 38 Ja̧'hua̧nö̧ päcua
Maríamä pä'inäju: ―Ja̧u̧nu̧mä̧
Chu̧ru̧hua̧ umöhuäyajumä
pȩnȩtä̧ kä̧ju̧sä̧. Chu̧ru̧hua̧mä̧ ucu
päcuhuäji'a̧nö̧tä̧ jȩä̧ttö̧―. Ja̧'hua̧nö̧
päjäcu huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧
yaju kä'cattömä iḩui'̧iņö̧.

Elisabetrö María do'ächö
ki'̧chiņö̧ huȩnȩ

39 Jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧mä̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧
möä'quiyutä jä̧jä̧ra̧'a̧, Judá rȩjȩttö̧
yo̧mȩtȩ ötahuiyära̧'a̧ jurunänö
'chiņä̧ju̧ Maríamä. 40 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧mä̧ Zacarías ojusodenä
rȩbȩhuip̧ö̧ do'ächi'ö Elisabetrö
te'ähuinäju. 41 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Elisabetmä María tejähua'a
kä̧ju̧cu̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ ku̧cuä̧ba̧ttö̧
borepi'inö ji'̧quiçha̧hua̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä Elisabetmä
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cua̧tä̧
pä'i'inäju. 42 Ja̧'hua̧nö̧ päi'äcua
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―Nä̧tö̧ttö̧mä̧ adiunä pä'ähuajutä
cu̧jä̧cua̧ju̧jä̧ ucumä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
adiunä pä̧'ä̧hua̧tä̧ ö̧jä̧cua̧
cuhuacuättö pöttächömä― pä'ö
huopi'inäju. 43―Piy̧ȩmä̧ ¿dä̧bö̧
ttörötä iyähui'a'ajä̧ttö̧, Chu̧ru̧hua̧
ja̧ju̧ ttörö do'ächö kichönämä?
44 Tecuhuähua'a rä̧mip̧a̧'a̧
chä̧ju̧cu̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ ji'̧quiçha̧hua̧mä̧
esehuächi'ö borepi'äji chöacuättö.
45Ucumä, iso päi'önä jä̧cua̧'a̧
pä'ö esetäjäjumä adiunä
pä'ähuajutä cu̧jä̧cua̧ju̧jä̧, Tu̧ru̧hua̧
iḩuȩnȩ ucuru jiähuäji'a̧nö̧tä̧
pätecuächäcua'a ja̧'a̧ttö̧―
pä'inäju. 46 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcuamä
María pä'inäju: ―Cha̧'cua̧
jacuättö úcuo tedähuäcu
Chu̧ru̧hua̧mä̧. 47 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cha̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧'iņä̧ Chö̧ä̧nä̧hua̧
Dios chö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäcuähuä
Işa̧rö̧mä̧ esehuächi'äjusä, 48ttömä
umöhuäyajutä huajumä chúcuo
juiyönä kä̧ju̧ru̧ amöcuädäja'attö.
Jitämä poröttö kä̧mä̧dö̧mä̧
adiunä ppä'ädäcuähuaju jö̧nä̧
pättäcuajusä o'ca toi'önä
ttö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧mä̧, 49 úcuo
jähuänä pädi'önä jȩä̧ja̧'a̧ttö̧
o'ca juiyö Ju̧ru̧hua̧mä̧. Ja̧u̧ im̧im̧ä̧
¡surojö jui'̧a̧! jö̧nä̧tä̧ pä̧'ä̧hua̧tó.
50 Ja̧u̧mä̧ koronö pä̧nä̧ kiņä̧tö̧rö̧'iņä̧,
koronö pä̧nä̧ ttö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧rö̧'iņä̧
re topä'ijö churutä ye'ecunu
amöcuädätörömä. 51Öjonä ujuru
ij̧ȩpö̧ jitötä tta̧'cua̧nä̧ amöcuädö
tta̧mo̧nä̧tä̧ úcuotäcuähuätörömä
pperetö icuinö. 52 Ttujurucu
tturuhuonä kä̧tö̧rö̧mä̧ mȩyȩdö̧
icu ttúcuo jui'ätörötä úcuo
ttö̧ja̧ pätti'önä jȩpiņö̧. 53 Ppäinä
kä̧tö̧rö̧mä̧ suttädi'önä jȩpö̧, järe
ruhuotörömä jui'ätötä tti̧u̧nä̧

hue'ö icuinö. 54 U̧mö̧huä̧ya̧
Israelrömä ppä'ädinö re
rö̧jö̧nä̧ toäcuähuä amöcuädi'ö.
55 Tä̧'o̧tö̧miņä̧rö̧ ucuocuinö'a̧nö̧,
Abrahamminärö'inä ja̧'a̧nä̧
a̧mö̧riy̧ä̧ jä̧'iņö̧ juäittö
pöttächö cädi'äcuähuä juiyönä
ö̧jä̧cua̧rö̧'iņä̧― pä'inäju.
56Maríamä yajucu kä̧hua̧tö̧
huämetucuä jä̧'ij̧o̧mȩnä̧ kiņä̧ju̧.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'amä kojusodera̧'a̧tä̧
ppa̧'ä̧chiņä̧ju̧.

Juan Bautista uhuäpächinö huȩnȩ
57 Elisabetmä kuhuäbecua pä'ö

pätecuächö pä̧nä̧ uhuäbecuinäju
kiţti̧rö̧. 58Dios jahuäjuru re
topö ppädäji ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
kö̧jo̧mȩ tö'cönänö kä̧tö̧'iņä̧,
kidepättö kahuaruhuä'inä yajutäcu
esehuächi'inätö.

59 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧
huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä
ji'̧quiçha̧hua̧ ij̧ȩta̧ 'cuiocuä jȩtta̧
pä'ö ichinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jä'o
im̧iţä̧ ―Zacarías― jö̧nä̧ ottarö
pä'ö amöcuädinätö. 60 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ja̧ju̧mä̧ ädätö pä'inäju:
―ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. Juan jö̧nä̧
im̧içuä̧cua̧―. 61 Ja̧'hua̧nö̧ päjä̧u̧:
―¿däje pä'ö? Cuahuaruhuättömä
ja̧'hua̧nö̧ miçua̧mä̧ toa'a―.
pättinä̧cua̧. 62 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ 'coru
juäinä ij̧ȩpä̧'chä̧cuä̧huä̧nä̧ jä'epö
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧ jä'orömä ―¿tta̧'a̧nö̧
ocuhuäcua'a jä̧ttö̧ ucumä?― pä'ö.
63 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ttä̧ju̧cuä̧cu̧ işo̧dä̧
tti̧huȩyu̧tä̧'ij̧o̧dä̧ jä'epo'ö: ―im̧im̧ä̧
Juan― pä'ö huȩyu̧ti̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧
iḩuȩyu̧ti̧yä̧u̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ topä̧riņä̧tö̧
o'ca toi'önätä. 64 Ja̧u̧ jiy̧ȩnä̧tä̧
iḩuȩnȩ ucuocua pä'ömä ä'inä
iņȩ'iņä̧ adiunä päi'äcu Diosrötä:
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―adihua'a― pä'ö eseu ucuocuinö.
65 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jitöcu tö'cönänö
ttö̧jä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ ye'inätö
o'ca toi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Judea
rȩjȩttö̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧tä̧ möä'quiyu
jä̧jä̧ra̧'a̧ttö̧mä̧ piy̧ȩ huȩnȩmä̧
o'ca juiyönä jiäcuähui'ina'a.
66O'ca toi'önä piy̧ȩ huȩnȩ
ä̧ju̧cuä̧tö̧mä̧ ttunichi'oca'atä
tta̧'cua̧nä̧mä̧ a̧mö̧cuä̧riņä̧tö̧: ―ja̧u̧
ji'̧quiçha̧hua̧mä̧ ¿tide ju̧'a̧cö̧
jä̧cua̧'a̧?― pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Tu̧ru̧hua̧mä̧ ujurunä rö̧ȩnä̧
ppädä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ kiņö̧.

Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
juȩpä̧rä̧cu̧ pä'i'ö Zacarías
eseunu ucuocuinö huȩnȩ

67 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jä'o Zacaríasmä
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cu̧
pä'i'ö Dios päö huȩnȩ ji'ähuinö:
68―Tu̧ru̧hua̧ Dios Israel ttö̧ja̧
Ttö̧ä̧nä̧hua̧mä̧ adihuä işa̧ ja̧'a̧.
Umöhuäyotö ttö̧jip̧ö̧nä̧ ppäda pä'ö
ichäji nö'cö rötähuotö jä̧'iņö̧'a̧nö̧
huotörö mitö icu ejädö icua
pä'ö. 69 Chutä u̧mö̧huä̧ya̧ David
ahuaruhuä'cotöttömä ttö̧jip̧ö̧nä̧
Ppädäcuähuä Işa̧ ju̧ru̧hua̧rö̧
hueäjiy̧ä̧u̧jä̧tó, 70 ä̧cuo̧mȩnä̧
mo̧ro̧ttö̧ kä̧mä̧dö̧ Chutättö
adihuä ttö̧ja̧, iḩuȩnȩ jiäcuähuä
ttö̧ja̧ jittäunä ucuocuinö'a̧nö̧,
71 taboiyotöttö'inä tö̧jip̧iy̧a̧rö̧ pä'ö
ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä ujuturu
a̧'u̧tä̧tö̧ttö̧'iņä̧ tö̧jip̧ö̧nä̧ ppäda
pä'ö, 72 tä̧'o̧tö̧miņä̧rö̧ re topö,
ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ amöcuädi'a
pä'ö, 73 Tä'o Abrahamrö iso
päi'önä jö̧nä̧tä̧ jȩä̧cuȩ pä'ö u̧ju̧niņö̧
74 taboiyotö ttu̧mö̧ttö̧ tö̧jip̧iņö̧
o'ca'a chutä hueö yecuäcuähuä'inä
juiyönä jȩtö̧nä̧ ppädatö pä'ö,

75 surojö'inä juiyönä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
huȩnȩ'iņä̧ juiyönä Chutä ä'cattö
jȩpö̧ tö̧jä̧cua̧'a̧nö̧ ta̧'cua̧ro̧mȩ
jubömä. 76Ucu ji'̧quiçha̧hua̧mä̧
jiņä̧ isocu Ru̧hua̧ iḩuȩnȩ jiäcuähuä
işa̧ jö̧nä̧ pä̧ttä̧cua̧jä̧, Tu̧ru̧hua̧
ä'canä cui'̧chä̧cua̧'a̧ttö̧ u̧mä̧niy̧ä̧
jo̧mȩnö̧ jö̧nä̧ aditö cu̧ju̧na̧
pä'ö. 77Umöhuäyotö suronä
jȩtä̧'ij̧ö̧ttö̧ jȩpö̧ icuähuänätä
tö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäcuähuä huȩnȩ
ttu̧tȩpä̧rä̧chi'̧ö̧nä̧ jiçu̧huä̧huä̧cua̧jä̧.
78 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios re niy̧ä̧chi'̧ö̧nä̧
toa'attö pä'ötä tȩä̧jä̧ päia'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ Hua̧ ju'tojuttu ujuturu
do'ächö icha'attö, 79 hua'are
a̧'cua̧juä̧ dea'a kä̧nö̧ yo̧o̧mȩ kä̧tö̧rö̧
itejäda pä'ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ huȩnȩ
juiyönä kä̧nö̧ 'chä̧cuä̧huä̧ mä̧nä̧nä̧
ti̧'chö̧nä̧ oipatö pä'ö― pä'inö.

80 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧
ji'̧quiçha̧hua̧mä̧ böo juo'ö ta̧'a̧nö̧
a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧ ujurucutä ö̧jö̧nä̧
juo'ächinö. Israel ttö̧ja̧rö̧ ij̧ȩcuiņö̧
mo̧ro̧ jubö de'a juiyö o̧du̧nä̧tä̧
kä̧'chiņö̧.

Jesucristo uhuäpächinö huȩnȩ

2 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧
ttö̧ja̧ o'ca toi'önätä tti̧mi ̧

huȩyu̧tu̧ rötähua'a kiy̧a̧rö̧ pä'ö
ru̧hua̧ Augusto César hue'ö
u̧ju̧nä̧jim̧ä̧ jiäcuähui'ina'a. 2 Ja̧u̧
ä̧cuo̧mȩnä̧ huȩyu̧tu̧ rötähui'inömä
Siria rȩjȩnä̧ ru̧hua̧ Cirenio hue'ö
ö̧jiņö̧ pä̧nä̧ jiņa̧'a̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ya̧cu̧nä̧ pö̧nä̧ tta̧mo̧nä̧
ttötahuiyättötä tti̧huȩyu̧cua̧
pä'ö 'chiņä̧tö̧. 4 José'inä Galilea
rȩjȩ Nazaret ötahuiyättö rä'opö
Judea rȩjȩra̧'a̧cu̧ 'chiņö̧. Ja̧huä̧jä̧
Judea rȩjȩttö̧ David idepiyu,
Belén ötahuiyä pä'ö micuomecu,
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huä̧mip̧iņö̧, Josémä Davidminä
ö̧tä̧mö̧ttö̧'iņä̧ ahuaruhuättö'inä
isotö işa̧ ja̧'a̧ttö̧. 5 Irecua
Maríacutä iḩuȩyu̧cua̧ pä'ö
'chiņä̧tö̧. Jahuäju ja̧u̧cu̧tä̧ kö̧ja̧
pä'ö ucuocu ku̧nä̧hua̧ju̧mä̧
möchaju jiņa̧'a̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
jahuätömä ju̧huȩnȩtä̧ ttö̧ja̧'a̧
pätecuächina'a kiţti̧rö̧ kuhuäbecua
pä'ömä. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ kiţti̧
ä̧cuo̧mȩnä̧ işa̧rö̧ uhuäbecuinäju.
Ja̧'hua̧nö̧ kuhuäbecuäjäcurumä
pö̧jä̧ti̧yu̧ juä'opö rötinäju
äjicuäcuähuotö ttucuä'che
ȩnä̧huo̧ca̧nä̧, cueächäcuähuä ttö̧ja̧
ä'ähuodenämä täcö suhuädia'atä
ja̧'a̧ttö̧.

Dios huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ Jesús
uhuäpächäja'a jiähuinö huȩnȩ
8 Ja̧huä̧jä̧ rȩjȩttö̧tä̧mä̧ o̧huȩja̧tö̧rö̧

tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧mä̧ ötahuiyä
u̧mi ̧ isode'inä juiyome kiņä̧tö̧.
Juhuorömä ttä̧jim̧ö̧rö̧ hua̧'a̧dä̧rö̧
ku̧nu̧ tta̧'ä̧riņä̧tö̧ yodomä ttä̧jim̧ö̧rö̧
topä̧rö̧nö̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ tta̧ttä̧ra̧'a̧nä̧
Tu̧ru̧hua̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧
ij̧ȩcuä̧chi'̧iņä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ttö̧jo̧mȩ o'ca juiyö säruunä
tȩa̧huä̧chi'̧iņä̧u̧ Tu̧ru̧hua̧
öadihuättö. Ja̧'hua̧nö̧ päi'ä̧u̧
rö̧ȩnä̧tä̧ ye'inätö. 10 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa
hua̧mä̧ päinä̧u̧: ―Yecuhuätucuä'.
Adihuä huȩnȩtä̧ ji'äu ichösä,
o'ca toi'önä ttö̧ja̧ rö̧ȩnä̧tä̧
tta̧'cua̧ adihuä̧cuȩ huȩnȩtä̧.
11Mo̧ro̧jim̧ä̧ David idepiyu
ötahuiyättömä uhuäpächäjiy̧ä̧u̧jä̧
cu̧jip̧ä̧tu̧cu̧nä̧ Ppädäcuähuä
Işa̧. Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧
Cristomä. 12 Cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧
pä'ö ij̧ȩcuä̧mä̧ pa̧'a̧nö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧tó.

Äjicuäcuähuotö ttucuä'che
ȩnä̧huo̧ca̧nä̧ ya̧tȩ ji'̧quiçha̧hua̧
pö̧jä̧ti̧yu̧ juä'opö rö̧tä̧hua̧ ö̧'a̧'a̧
cu̧'o̧cui'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧ ucutumä―
päinä̧u̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧
ja̧u̧ huȩ'ä̧hua̧cu̧mä̧ ihueye mo̧ro̧jä̧
isotö recuätö ij̧ȩcuä̧chiņä̧tö̧
Diosrötä úcuo te'äu: 14―Diosmä
úcuo tȩ'ä̧cuä̧hua̧tó korome ju'toju
jo̧mȩttö̧'iņä̧ abonänö ju'toju jo̧mȩ
úcuo isome kö̧rö̧mä̧. Pij̧ä̧ttö̧mä̧
huȩnȩ juiyönä cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧.
Ttö̧ja̧mä̧ churutä adiunä pä̧huä̧
rö̧jö̧tä̧ cui'ätecuächätucuaja―
pä'inätö.

O̧huȩja̧tö̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧ Jesús uhuäpächäja'a

topö tti̧'chiņö̧ huȩnȩ
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätö

ttö̧jo̧mȩttö̧mä̧ isoppa huotö
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ tti̧hui'̧ä̧ji ̧ o'ca'a
o̧huȩja̧tö̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧mä̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ pä'ähuinätö:
―Belén ötahuiyära̧'a̧ ti̧'chi'̧ä̧tu̧cua̧
jitä 'cuäopäja'a jittähuäji
totätucua, Tu̧ru̧hua̧ ujutu
tu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ ij̧ȩpä̧jim̧ä̧―.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jurunänö
'chä̧hui'̧ö̧ topö po̧cuip̧iņä̧tö̧
Maríarö'inä, Josérö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ji'̧quiçha̧hua̧rö̧'iņä̧ äjicuäcuähuotö
ttucuä'che ȩnä̧huo̧ca̧nä̧ ö̧'a̧'a̧.
17 Ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ topäjätö'cotömä
ötö'cö jitörötä jiäcuähui'äjimä o'ca
toi'önä̧rö̧ ji'ähuinätö. 18 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ o'ca toi'önä ä̧ju̧cuä̧tö̧mä̧
nö̧'ä̧chip̧ö̧nö̧ topö esehuächi'inätö
o̧huȩja̧tö̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
jitörötä jittähua'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Maríamä
piy̧ȩ o'ca juiyö jittähuäjimä
jijähuoca'a ka̧'cua̧ jacuänätä
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amöcuä̧rö̧ kiņä̧ju̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ o̧huȩja̧tö̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧mä̧ o'ca juiyönä ttä̧ju̧cuä̧ji'̧iņä̧
tottäji'inä jitörötä jiäcuähui'äji'a̧nö̧
amöcuädö Diosrötä úcuo te'äunu
esehuäyotö ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧.

Dios öadihuänä ö̧jo̧dettö
Jesúsru tti̧jȩpiņö̧ huȩnȩ

21 Ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ ij̧ȩta̧
'cui'opö jȩtta̧rö̧ pä'ömä
ko̧ro̧mö̧ttö̧ huäbodäcuä mo̧ro̧
pätecuächomenä im̧im̧ä̧ JESÚS
pä'ö ottinäcu u'uttächi'äcua'a
ä'canä huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧
hueinö'a̧nö̧tä̧.

22 Kadihuächäji mo̧ro̧
pa̧ja̧cuä̧cho̧mȩnä̧ Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ tti'cächinäcu Tu̧ru̧hua̧
ä'ca jo̧mȩ tti̧jȩpa̧ pä'ö Moisés
Hueähuä Huȩnȩnä̧ päö'a̧nö̧tä̧.
23 Tu̧ru̧hua̧ hueinö huȩnȩnä̧
huȩyu̧cui'̧iņö̧'a̧nö̧ ―o'ca toi'önä
u̧mä̧tö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ uhuäpächätömä
tti̧tti̧mö̧ tto̧rä̧ca̧ bahuecuächönä
ttuhuäpächa'attö surojö jui'ätötä
jö̧nä̧ 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧
pä'ähuotötä ttö̧jä̧cuo̧tö̧ Tu̧ru̧hua̧
ä'cattömä―.a 24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Tu̧ru̧hua̧ Hueähuä Huȩnȩnä̧
päö'anö̧tä̧ ttöäre iyähuä
iyinätö ―¿ttä̧jim̧ö̧ huocotö
u̧nu̧cu̧tu̧ ta̧ju̧ru̧'iņä̧cö̧? Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧ ttä̧jim̧ö̧ huotö
u̧nu̧cu̧tu̧ttu̧tä̧―b päö'anö.

Cristorö jappahui'ö Simeón
ucuocuinö huȩnȩ

25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jerusalén
ötahuiyänä ya̧tȩ Simeón pä'ö
miçua̧ kiņö̧. Ja̧u̧mä̧ Diosttö adihuä

işa̧ Diosrö ucuotä'ijö jiņa̧'a̧.
Israel ttö̧ja̧ tta̧'cua̧ ttȩmö̧ mo̧ro̧
pätecuächiyarö pä'ö a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧
tta̧'ä̧ri'̧ä̧nö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ ja̧u̧cu̧tä̧ kiņö̧.
26 Ja̧u̧mä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
huäjuätö icu jiähuinäcu jiņa̧'a̧
―ucumä Cu̧ru̧hua̧ huea päinä̧cu̧
Cristorö tocu'huoca'ara̧'a̧mä̧
'corupäcuhui'iy̧ä̧cua̧jä̧― pä'ö.
27 Ja̧u̧mä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
oipäcu Dios öadihuänä ö̧jode
jacuä do'ächinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ji'̧quiçha̧hua̧ Jesús jä̧'o̧tö̧mä̧
Dios öadihuänä ö̧jodera'a
tti'cächinäcu Hueähuä Huȩnȩ
päö'anö jȩttä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧ jȩtta̧rö̧
pä'ö. 28 Ja̧'hua̧nö̧ tti'cächäcurumä
jappahui'ö cä'epö Diosrötä
―adihua'a― pä'ö eseu
ucuocuinö: 29―Chu̧ru̧hua̧
jitämä täcö cu̧mö̧huä̧ya̧rö̧mä̧
huȩnȩ juiyönätä chiu̧̧nä̧ hue'ö
icujä ucu päcuhuinö ta̧'a̧nö̧tä̧.
30 Tö̧jip̧ö̧nä̧ ppäcuhuädömä
chö'ärenä topäjisä. 31 Ja̧'hua̧nö̧
ppäcuhuädömä o'ca toi'önä
ttö̧ja̧rö̧ amöcuädö jo̧mȩnö̧tä̧ jȩpö̧
ku̧nä̧jij̧ä̧. 32 Judíos huocotörö'inä
tȩa̧huä̧chi'̧ö̧nä̧ huäjunä
ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cumöhuäyotö Israel ttö̧ja̧'iņä̧
töadihuä päi'önä― pä'inö.
33 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧ José'inä,
ji'̧quiçha̧hua̧ ja̧ju̧'iņä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧
to̧pä̧rö̧ esehuinätö o'ca juiyönä
ji'̧quiçha̧hua̧ ötö'cö ucuocuäji
amöcuädö. 34 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Simeónmä adiu päinä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ji'̧quiçha̧hua̧ ja̧ju̧ Maríarö'inä
pä'inö: ―Pidemä Israel ttö̧ja̧

a 2:23 Éxodo 13:2 b 2:24 Levítico 12:8
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recuätö mo̧ttä̧chö̧nä̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧
ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätö ttä̧rä̧mi'̧ö̧nä̧'iņä̧
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ ö̧ja̧ pä'ö hue'ö
ku̧nä̧hua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ij̧ȩcuä̧ päi'önä
ö̧ja̧'a̧nä̧ to'ijicu pä'ä'chäcuähua̧tä̧
ö̧jä̧cua̧tó, 35 recuätö ttö̧ja̧ tta̧'cua̧nä̧
ttamöcuädö ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧nö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cua̧'cua̧nä̧mä̧
curä'chutä ppöracuächäcuajujätó
ucumä― pä'inö.

Ana jijähuinö huȩnȩ
36 Ju̧huȩnȩmä̧ Ana'inä kiņä̧ju̧,

Dios päö huȩnȩ jiäcuähuä
isaju, Fanuelmiņä̧ reyoju,
Asermiņä̧ ahuaruhuä'cotö
isaju. Jahuäjumä böecuächinäju
jiņa̧'a̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ uborö jerupaju
kö̧jiņo̧mȩttö̧ kä̧mä̧dö̧mä̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧
todärenö a̧'ȩ jo̧mȩtä̧ kiņä̧ju̧ jiņa̧'a̧
kirecuorömä. 37 Récua juojinö
o'ca'amä 84 a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ kiņä̧ju̧.
Jahuäjumä yodo'inä, mo̧ro̧'iņä̧
Dios öadihuänä ö̧jo̧dettömä
kupporächi'oca'atä ku̧cuȩ'iņä̧
a̧do̧chö̧ Diosrö'inä ucuocuä̧rö̧,
Diosrö ucuotö jȩä̧cuä̧huä̧tä̧ jȩpö̧
kiņä̧ju̧. 38 Ja̧u̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ do'ächi'ö
Tu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ ―adihua'a―
pä'inäju. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä
Jerusalén ttö̧ja̧rö̧ mitö icu
ppa̧huä̧dä̧cuä̧huä̧ tta̧'ä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧mä̧
ji'̧quiçha̧hua̧ ötö'cö ji'ähue'inäju.

Nazaret ötahuiyära̧'a̧ ppa̧ttä̧chiņö̧
o'ca'a Jesús böo juoinö huȩnȩ
39 Tu̧ru̧hua̧ Hueähuä Huȩnȩnä̧

pä'ö ku̧nä̧huä̧ jiņö̧mä̧ o'ca
juiyönätä jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ cä'ädö
Galilea rȩjȩra̧'a̧ ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧, jitötä
ttidepiyu Nazaret ötahuiyära̧'a̧.
40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ji'̧quiçha̧hua̧mä̧
böo juo'ö ta̧'a̧nö̧ a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧

ujurucutä ö̧jö̧nä̧ juo'ächinö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huo̧juȩcu̧nä̧
amöcuädäcuähuättömä
huo̧juȩcu̧nä̧tä̧ juo'ächinö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios rettö mippoönä
ppädäcuähuämä ja̧u̧nä̧tä̧ kiņa̧'a̧.

Jerusalén ötahuiyättö Jä'o
öadihuänä ö̧jodera'a Jesús
do'ächö i'̧chiņö̧ huȩnȩ

41 Ttuhuämenä 'cuäopinö
pä'cäri pä̧nä̧mä̧ a̧'ȩ jö̧ a̧'u̧cuä̧
Jä̧'o̧tö̧mä̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
'chi'̧ä̧nä̧tö̧ jiņa̧'a̧. 42 Ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧
todärenö a̧'ȩ jö̧nä̧ hua̧ päi'omenä
ja̧u̧ pä'cäri pä̧nä̧ jȩttä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧
jȩtta̧ pä'ö Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
huä̧mip̧iņä̧tö̧. 43 Pä'cäri beipächäji
o'ca'a ppa̧ttä̧cho̧mȩnä̧ ji'̧quiçha̧hua̧
Jesúsmä Jerusalénnätä ki'̧ip̧iņö̧
José'inä, Jesús ja̧ju̧'iņä̧
ttieruhua'anä̧tä̧. 44 ¿Iḩuä̧tö̧
ttö̧'quȩtȩnä̧ 'chö̧cö̧? pä'ö
amöcuädö ya'ute mo̧ro̧
'chä̧cuä̧huo̧mȩ iḩuiņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttahuaruhuä'inä,
ttu̧huo̧juä̧u̧'iņä̧ ttö̧'quȩtȩnä̧
ttusä̧riņä̧cu̧. 45 Ja̧'hua̧nö̧ ttusomenä
toepiy̧ä̧u̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧ ttusä̧ra̧rö̧ pä'ö.
46 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ huäbodäcuä
mo̧ro̧ jä̧ji ̧ o'ca'a Dios öadihuänä
ö̧jo̧dettö ttö̧'o̧cui'̧iņä̧cu̧ huo̧juȩcuä̧
ttö̧ja̧ ttö̧'quȩtȩnä̧ pä̧nö̧, jitörötä
jä'epä̧rä̧'chö̧ ä̧ju̧cuä̧rö̧ ö̧'a̧'a̧.
47 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önä ja̧u̧ru̧
ä̧ju̧cuä̧rä̧tö̧mä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧
kiņä̧tö̧ u̧huo̧ju̧mä̧ huo̧juȩcu̧nä̧tä̧
ädä̧to̧'ä̧riy̧ä̧u̧. 48 Ja̧'hua̧nö̧ ö̧'a̧'a̧
topö tta̧'cua̧ tta̧ päi'ä̧u̧mä̧
ja̧ju̧mä̧: ―¡Chiţti̧! ¿tta̧'a̧nö̧
pä'ö ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧huä̧jä̧ttö̧
ujuturumä? Cuä'o'inä, ttö'inä
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ta̧'cua̧ tta̧'ȩcuä̧yo̧tö̧ tusä̧rä̧ja̧'a̧mä̧
amöcuädi― päjinäcu. 49 Ja̧'hua̧nö̧
päjäcu päinä̧u̧: ―¿Ttörömä
dä̧bö̧ cusä̧rä̧jä̧tu̧cuä̧ttö̧? ¿Chä'o
aditähuä chaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧mä̧
jerupäjätöjä?― 50 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
jahuätömä ja̧'hua̧nö̧ ucuocuäjimä
ttu̧'ȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧ pinätö̧.
51 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'amä
jahuätöcutä mȩyȩu̧ Nazaret
ötahuiyära̧'a̧ ppa̧'ä̧chiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ jahuätö huettötä jȩpö̧
ki'̧ä̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧ju̧mä̧
piy̧ȩ o'ca juiyö 'cuäopäjimä
jijähuoca'a ka̧'cua̧ jacuänätä
amöcuä̧rö̧ kiņä̧ju̧. 52 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Jesúsmä huo̧juȩcu̧nä̧
amöcuädäcuähuättö'inä,
idepättö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios'inä
ttö̧ja̧'iņä̧ ttesehuä̧rä̧cu̧tä̧ ö̧jö̧nä̧ böo
juo'i'änö.

Juan bautista jiähue'inö huȩnȩ

3 1 Ru̧hua̧ Tiberio César*
jö̧nä̧ hue'ö ö̧jiņa̧'a̧mä̧ 15nö

a̧'ȩ päi'omenä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Poncio Pilato'inä Judea rȩjȩttö̧
gobernador** jö̧nä̧ hue'ö ö̧jiņö̧
pä̧nä̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Herodes'inä
Galilea rȩjȩttö̧ tetrarca*** jö̧nä̧
hue'ö ö̧jiņö̧ pä̧nä̧mä̧, ja̧hua̧ta̧nö̧
ja̧u̧tä̧ a̧hua̧ru̧hua̧ Felipe'inä
Iturea rȩjȩcu̧, Traconite rȩjȩcu̧
tetrarca jö̧nä̧ hue'ö ö̧jiņö̧ pä̧nä̧mä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Lisanias'inä Abilinia
rȩjȩttö̧ tetrarca jö̧nä̧ hue'ö ö̧jiņö̧
pä̧nä̧mä̧, 2 ja̧'hua̧ta̧nö̧ Anás'inä,
Caifás'inä sacerdotes tturuhuotö

jue'ipotö jö̧nä̧ hue'ö ttö̧jö̧ pä̧nä̧mä̧
Zacarías iţti̧ Juanmä Dios iḩuȩnȩ
rȩbȩhuiņä̧cu̧ ttö̧ja̧ toächome
ö̧jo̧mȩnä̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Jordán aje jäyoto tö'cönänö
jö̧ o̧du̧nä̧ttö̧mä̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧ttö̧tä̧
pärocuäcutä amöcuädö ajiyanä
pötächi'äcuähuä huȩnȩ ji'ähue'inö
suronä jȩttä̧'ij̧ö̧ jȩpö̧ icuähuiyotö
pätti'a pä'ö. 4Dios päö jiäcuähuä
işa̧ Isaías iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ
päö'anö: ―“Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧
ichäcuome jo̧mȩnö̧ jȩpö̧
ku̧nä̧tu̧cui.̧ U̧mä̧niy̧ä̧ jue'epätucui”
pä'ö ya̧tȩ iḩuȩnȩ huoa'a
rä̧mip̧ä̧cua̧'a̧ ttö̧ja̧ toächomettö.
5 Pämärä̧jä̧mä̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧tä̧
rȩä̧dä̧'chö̧ icuähuäcua'a,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ möä'quiyu jö̧ o̧du̧nä̧mä̧
o'ca juiyönätä jui'ädä'chö
icuähuäcua'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mä̧niy̧ä̧
huişä̧u̧ o̧du̧nä̧mä̧ jue'epä'chö
icuähuäcua'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mä̧niy̧ä̧
teredunu jä̧'chö̧ o̧du̧nä̧mä̧ jaretö
icuähuäcua'a. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttö̧ja̧mä̧ o'ca toi'önätä ttö̧jip̧ö̧nä̧
Dios ppäda'a tottäcuotö―a

päome.
7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätö chutä

u'utädä'chatö pä'ö 'chä̧tö̧rö̧mä̧:
―¡Ucutu ni'̧a̧ ä̧ca̧tö̧ tti̧tti̧mö̧ jö̧nä̧
huotöhué! ¿Ro̧ȩcuä̧ içhä̧cuȩttö̧
töcuipächätucua pä'ömä di
u̧huo̧juȩtä̧jä̧ttö̧ ucuturumä?
8 Pärou cuamöcuädäjätucumä
iso jö̧nä̧tä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧
jȩpä̧tu̧cui―̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Tä'omä
Abrahamrö ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧― pä'ömä

* 3:1 César pä'ömä Romanos ttu̧ru̧hua̧ jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ aditähuättö im̧iḑo
―presidente― pähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧. ** 3:1 Gobernador pä'ömä César idea'anä hueähuä
ru̧hua̧rö̧ pähuä jiņö̧do. *** 3:1 Tetrarca pä'ömä Gobernador idea'anä hueähuä
ru̧hua̧rö̧ pähuä jiņö̧do.
a 3:6 Isaías 40:3‐5
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cuamöcuädäcuähuätucuä'
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧. Ttömä pädä̧u̧jä̧,
Diosmä pidu inäduttu'inä Abraham
iţti̧mö̧ päi'önä jȩa̧ pä'ömä ujuru
ku̧nä̧rö̧. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ da̧pä̧'quȩmä̧
dauhuiyä po'tiyänä jo̧mȩnö̧ pätetö
ku̧nä̧hua̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
dauhuiyä o'ca juiyönä adihuä juäi
huȩjo̧cö̧ oimä 'co̧rä̧u̧ icu ocuränätä
icu icuähuätó. 10 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧
ttö̧ja̧mä̧: ―ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧
¿tta̧'a̧nö̧ jȩtö̧'a̧nö̧jä̧ttö̧?― pä'inätö.
11 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcumä: ―Amöca
işä̧ta̧ to̧ta̧rȩ ku̧nä̧rö̧mä̧ jui'̧a̧rö̧ iyi.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧cuȩ ku̧nä̧rö̧mä̧ juhua'a
jö̧'a̧nö̧tä̧ jȩö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧― ädätö
päinä̧u̧.

12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ru̧hua̧ öäre pärätä
ȩmä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧ ichi'inätö
ajiyanä ttu'utächi'a pä'ö:
Jahuätömä ―Huo̧juȩcuä̧ işa̧.
¿ujutumä tta̧'a̧nö̧ jȩtö̧'a̧nö̧ jä̧ttö̧?―
pättinäcu. 13 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcumä:
―Ucuturu hueähui'inomettö'inä
abonänö jö̧nä̧mä̧ jäcuepätucuä'―
pä'ö ädätinä̧u̧. 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
su̧ro̧da̧u̧'iņä̧ jä'epö ttä̧ju̧cuiņä̧cu̧:
―¿Ujutumä̧diţtö̧? ¿Tta̧'a̧nö̧
jȩtö̧'a̧nö̧ jä̧ttö̧?― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
pättäcumä: ―Ya̧tȩrö̧'iņä̧
yecuepe'ätucuä'. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ya̧tȩrö̧'iņä̧ yapare huȩnȩtä̧rö̧
päcuhuätucuä'. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
curuhuotö ucuturu ttimitötä
esehuächi'ätucui― päinä̧u̧.

15―¿Juantä tä̧ji ̧ Cristomä, Dios
huea päinäcumä?― pä'ö tta̧'cua̧
kö̧nä̧ jä'epäcuäunu tta̧'cua̧nä̧
a̧mö̧cuä̧riņä̧tö̧ o'ca toi'önä ttö̧ja̧mä̧.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ttamöcuä̧riy̧ä̧cu̧
Juanmä o'ca toi'önä̧rö̧ ädätinö:
―Iso päi'önä ttömä ajiyanätä
chu'utädä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧

Ya̧tȩ ttöttö'inä abonänö ju̧ru̧hua̧
içhä̧cua̧. Ja̧u̧ içhä̧cua̧ ö̧jä̧pö̧ isäya
ti̧ä̧dä̧cuähuo̧mȩ'iņä̧ chejäda
pä'ömä micuähuocösä ttömä.
Ja̧u̧mä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ocuränä'inä
u'utädäcuotöjä. 17Huäme
isä'cua coecuäbämä täcö u̧mö̧nä̧
'chu̧'huä̧rö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ trigo
aditarämä juatö içuä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧
juatö icuipö isädumä ihueye
hua'adö ku̧nä̧huo̧ca̧ jacuätä
hua'adö u̧ju̧nä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
huäme isä'cuamä ocurä yorö'isotä
na̧huip̧o̧caränä ku içuä̧cua̧tó―
päinä̧u̧. 18 Ja̧u̧ huȩnȩ'iņä̧ ja̧'a̧nä̧
ja̧'hua̧ta̧nö̧ huȩnȩ 'quiecuä
koro'inä, koro'inä adihuä huȩnȩ
ji'ähue'inö ttö̧ja̧rö̧mä̧.

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Herodesmä
tetrarca jö̧nä̧ hueähuä işa̧mä̧ Juan
ro̧'ȩpö̧ päinä̧cu̧ jiņa̧'a̧ a̧hua̧ru̧hua̧
Felipe irecua Herodías kötö'cö
cä'epö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä
Herodes suronä jȩä̧'ij̧ö̧'iņä̧ cä'epö.
20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ piy̧ȩ'iņä̧ ppächönä
suronä jȩpiņö̧ Herodesmä.
Juanrömä cärenä päcuähuodenä
ppe'tädö icuinö.

Jesús ajiyanätä u'utächi'inö huȩnȩ
21 Recuätö ttö̧ja̧ ajiyanä

ttu'utächi'inö pä̧nä̧mä̧, Jesús'inä
ajiyanä pötädä̧cuä̧hua̧ pä'i'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Diosrö ucuocua'anä
mo̧ro̧jä̧mä̧ bahuecuächina'a.
22 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ işa̧ jö̧nä̧ pä'i'ö
u̧nu̧cu̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ mȩyȩhui'̧ö̧
Chunätä kä̧mä̧diņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Ya̧tȩ iḩuȩnȩ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
rä̧mip̧iņa̧'a̧: ―Ucumä ttö Chiţti̧
re ni'̧a̧jä̧. Ucumä rö̧ȩnä̧tä̧
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chesehuäcujä― pä'ö rä̧mip̧iņa̧'a̧.

Jesús ja̧ju̧ María kä̧do̧tö̧miņä̧
23 Jesúsmä chutä aditähuä

adita pä'ömä 30nö a̧'ȩ jä̧'ij̧o̧mȩnä̧
hua̧ ö̧ja̧'a̧ kä̧mä̧diņö̧, José iţti̧
ja̧'a̧ pä'ö ttamöcuädinäcumä.
Josémä Elí iţti̧. 24 Elímä Matat iţti̧,
Matatmä Leví iţti̧, Levímä Melquí
iţti̧, Melquímä Jana iţti̧, Janamä
José iţti̧, 25 Josémä Matatías iţti̧,
Matatíasmä Amós iţti̧, Amósmä
Nahúm iţti̧, Nahúmmä Eslí iţti̧,
Eslímä Nagai iţti̧, 26Nagaimä
Máat iţti̧, Máatmä Matatías
iţti̧, Matatíasmä Semeí iţti̧,
Semeímä José iţti̧, Josémä Judá
iţti̧, 27 Judámä Joana iţti̧, Joanamä
Resa iţti̧, Resamä Zorobabel
iţti̧, Zorobabelmä Salatiel iţti̧,
Salatielmä Neri iţti̧, 28Nerimä
Melquí iţti̧, Melquímä Adi iţti̧,
Adímä Cosám iţti̧, Cosámmä
Elmodám iţti̧, Elmodámmä Er
iţti̧, 29 Ermä Josué iţti̧, Josuémä
Eliezer iţti̧, Eliezermä Jorím iţti̧,
Jorímmä Matat iţti̧, 30Matatmä
Leví iţti̧, Levímä Simeón iţti̧,
Simeónmä Judá iţti̧, Judámä José
iţti̧, Josémä Jonán iţti̧, Jonánmä
Eliaquim iţti̧, 31 Eliaquimmä
Melea iţti̧, Meleamä Mainán iţti̧,
Mainánmä Matata iţti̧, Matatamä
Natán iţti̧, 32Natánmä David iţti̧,
Davidmä Isaí iţti̧, Isaímä Obed
iţti̧, Obedmä Booz iţti̧, Boozmä
Salmón iţti̧, Salmónmä Naasón
iţti̧, 33Naasónmä Aminadab iţti̧,
Aminadabmä Aram iţti̧, Arammä
Esrom iţti̧, Esrommä Fares iţti̧,
Faresmä Judá iţti̧, 34 Judámä Jacob

iţti̧, Jacobmä Isaac iţti̧, Isaacmä
Abraham iţti̧, Abrahammä Taré
iţti̧, Tarémä Nacor iţti̧, 35Nacormä
Serug iţti̧, Serugmä Ragau iţti̧,
Ragaumä Peleg iţti̧, Pélegmä Heber
iţti̧, Hébermä Sala iţti̧, 36 Salamä
Cainán iţti̧, Cainánmä Arfaxad iţti̧,
Arfaxadmä Sem iţti̧, Semmä Noé
iţti̧, Noémä Lamec iţti̧, 37 Lamecmä
Matusalén iţti̧, Matusalénmä Enoc
iţti̧, Enocmä Jared iţti̧, Jaredmä
Mahalaleel iţti̧, Mahalaleelmä
Cainán iţti̧, 38 Cainánmä Enós iţti̧,
Enósmä Set iţti̧, Setmä Adán iţti̧,
Adánmä Dios iţti̧.

Jesúsmä ka̧cuä̧mö̧
toäcuähuä 'cuäopinö huȩnȩ

4 1 Jesúsmä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
juȩpä̧rä̧cu̧ hua̧tä̧ kä̧nö̧ Jordán

ajera̧'a̧ttö̧ ppa̧huä̧cho̧mȩnä̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ de'a juiyä̧jä̧ra̧'a̧cu̧
oipinäcu. 2 Juhua'attömä
ähuettättö ka̧cuä̧mö̧ topäcuä̧hua̧
piņö̧ 40nö mo̧ro̧ ju̧huȩnȩ ö̧jo̧mȩnä̧.
Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ yorö'isotä u̧cuȩmä̧
cuocö piņö̧. Ja̧u̧ 'cuäopäji o'ca'amä
ucua pä'ö ppäi rö̧jä̧chi'̧iņä̧cu̧.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ähuettämä päinä̧cu̧:
―Iso päi'önä Dios iţti̧ jö̧nä̧
hua̧ cu̧ju̧ttu̧mä̧ po'qui ido'qui
pá̧ppä̧ päi'önä pärohuächönä
pä'i―. 4 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä
ädätö päinä̧cu̧: ―Huȩyu̧tu̧
ku̧nä̧huo̧mȩmä̧ ka̧'a̧, “ttö̧ja̧
işa̧mä̧ pá̧ttö̧tä̧mä̧ a̧'cua̧rö̧ ko̧cö̧
jä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Dios päö
huȩnȩttö̧tä̧ a̧'cua̧rö̧ ö̧jä̧cua̧”―.a
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ähuettämä
möä'ca ju'toju isä'cara̧'a̧
ȩmip̧iņä̧cu̧. Juhuä'cara̧'a̧ttö̧mä̧

a 4:4 Deuteronomio 8:3
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pij̧ä̧ttö̧ tturuhuonä hue'ö
kä̧cuä̧huo̧mȩ o'ca juiyönätä
ya'utecutä ij̧ȩpo̧'iņä̧cu̧. 6―Piy̧ȩnä̧
hue'ö kä̧cuä̧huä̧mä̧, öadihuäcutä
ppächönä ttörötä hueähui'ina'a.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ o'ca juiyönä
chiyipö'a̧nö̧ hua̧sä̧ ucurumä,
chiyipa pädäcuru chiyö'a̧nö̧ hua̧tä̧
chö̧ja̧'a̧ttö̧. 7Ucumä ttö chä'ca
jo̧mȩttö̧ rȩjȩ pä̧mä̧dö̧ ucuotö
jȩcu̧'u̧ttu̧mä̧ jiy̧ȩ o'ca juiyönätä
cuiäretä jä̧cua̧'a̧― päinä̧cu̧
ähuettämä. 8 Ja̧'hua̧nö̧ päcumä:
―Ttöttömä tö'ipächi Satanás.
Huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧mä̧ päa'a,
“Cu̧ru̧hua̧ Cuiä̧̧nä̧hua̧ Diosrötä
rȩjȩ pä̧mä̧dö̧ ucuotö jȩpi.̧ Ja̧u̧
ka̧tä̧hua̧ hueötä jȩpi”̧a jö̧nä̧― pä'ö
ädätö päinä̧cu̧ Jesúsmä. 9 Ja̧'hua̧nö̧
päcumä Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
ȩmip̧iņä̧cu̧. Ȩmip̧ä̧ji'̧ca̧ Dios
öadihuänä ö̧jode huäme isä'ca
ju'tä u̧ju̧niņä̧cu̧. Jahuä'cattömä
päinä̧cu̧: ―Iso päi'önä Dios iţti̧ jö̧nä̧
hua̧ cu̧ju̧ttu̧mä̧ porömä rȩjȩcu̧ tö'i.
10Huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧mä̧ päa'a,
“umöhuäyotö isoppa huotörömä
huȩä̧cua̧ ucurutä tta̧ttä̧ra̧cu̧
pä'ömä. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttu̧mö̧nä̧
tta̧ttä̧rä̧cua̧jä̧ cuij̧ä̧pö̧nä̧ ido'qui
ppeocuächö juiya pä'ö”b päome―
päinä̧cu̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
Jesúsmä ädätö päinä̧cu̧: ―Pä'ö
ku̧nä̧hua̧'a̧mä̧ ka̧'a̧, “Cu̧ru̧hua̧
Cuiä̧̧nä̧hua̧ Diosrömä ka̧cuä̧mö̧
tocu'huä'”c päome―. 13 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Ähuettämä o'ca juiyönä
ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuämä cäädäji
o'ca'a ja̧u̧ttu̧mä̧ 'quȩ'ip̧ä̧chiņö̧
recuonänö jö̧nä̧.

Ttö̧ja̧ ttä'cattö adita pä'ö
kä̧mä̧dä̧ji'̧ca̧ Galilea rȩjȩra̧'a̧ttö̧

ä̧cuo̧mȩnä̧ aditinö huȩnȩ
14 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesúsmä

Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ ujurunä
ppa̧'ä̧chiņö̧ Galilea rȩjȩra̧'a̧cu̧.
Ja̧huä̧jä̧ra̧'a̧ttö̧mä̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧tä̧
adiunä úcuohuina'a̧ ja̧u̧
ötö'cömä. 15 Juhua'attömä
jahuätö ttu̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyättö
huo̧juȩtȩ'iņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
toi'önättötä ucuotäcuähua̧ piņö̧.

Nazaret ötahuiyä chutä
u'uttächinomettö Jesúsru

yattocuinö huȩnȩ
16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä

u'uttächinome Nazaret
ötahuiyära̧'a̧ 'chä̧hui'̧iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ttaditocö mo̧ro̧mä̧ ihueyenä
jȩä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧ ttu̧huo̧jui'̧odenä
do'ächinö. Do'ächäji'ca̧mä̧
huȩyu̧cua̧'a̧ ucuocua pä'ö
ä̧rä̧mi'̧iņö̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧rä̧mi'̧iy̧ä̧u̧
Dios päö jiäcuähuä işa̧ Isaías
iḩuȩyu̧ti̧no̧mȩ* ttiyinäcu.
Ja̧'hua̧nö̧ ttiyäcu te'ädö toomenä
po̧cuip̧iņö̧ pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧cuo̧mȩ:
18―Tu̧ru̧hua̧ A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧
ttönätä kö̧. A̧dȩ isoya da'epö
pätetö u̧ju̧niņä̧cu̧sä̧ usurä isotörö
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähuiyarö
pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tta̧'cua̧nä̧ a̧'u̧
ttu'ätörö'inä tta̧'cua̧ ttȩmö̧nä̧
aditö chicuiyarö pä'ö hueinäcusä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cärenä ttö̧'o̧mȩttö̧
rä'opächö ttö̧jip̧ö̧nä̧ jidähuiyarö
pä'ö hueinäcusä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ätocätö'inä tottönä päi'önä aditö
chicuiyarö pä'ö hueinäcusä.

* 4:17 Säbäräri tti̧huȩnȩnä̧ ―libro― pättömä isä'tämä jo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧tó. Işä̧ta̧ koro juäi
ij̧ȩta̧nä̧ huȩyu̧cuä̧mä̧ to̧rä̧dä̧cuä̧huiņa̧'a̧tó jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ ―libro― pättömä.
a 4:8 Deuteronomio 6:13 b 4:11 Salmos 91:11‐12 c 4:12 Deuteronomio 6:16
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Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tta̧'cua̧ ttȩmö̧ juiyönä
hue'ä̧rä̧cuä̧huo̧tö̧rö̧'iņä̧ ttö̧jip̧ö̧nä̧
ppädädiyarö pä'ö hueinäcusä.
19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ esehuä̧rö̧nö̧
ppädö pä̧nä̧ jidähuiyarö pä'ö
hueinäcusä―a pä'ö huȩyu̧cuo̧mȩ.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ huȩyu̧cuä̧ta̧mä̧
to̧rä̧dö̧ juhuodenä adicuä işa̧rö̧
iyopo'ö pä̧mä̧diņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
pä̧mä̧dö̧rö̧mä̧ o'ca toi'önätä
juhuodenä pȩjä̧tö̧mä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧
topä̧riņä̧tö̧ ja̧u̧ru̧tä̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ päinä̧u̧: ―Ja̧u̧ huȩyu̧cua̧'a̧
chucuocuäjimä ucututä
cuä̧ju̧cuä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ pätecuächa'ató
jitä piy̧ȩ mo̧ro̧tä̧―. Jiähua pä'ö
kä̧mä̧dö̧nö̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧tä̧ päinä̧u̧.
22 Ja̧'hua̧nö̧ päiy̧ä̧u̧mä̧ o'ca
toi'önätä ötö'cömä adiunätä
ttucuocuinäcu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
adihuä huȩnȩtä̧ ucuocuomenä
koromenä jiy̧ä̧u̧ ttesehuächi'inäcu.
―¿Ja̧u̧mä̧ José iţti̧mä̧cö̧ tä̧ji?̧―
pä'ä'chinätö. 23 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ päinä̧u̧: ―Ucutumä
jeruhuoca'atä piy̧ȩ pä'ö
ku̧nä̧huä̧mä̧ päcuhuätucuäcua̧sä̧:
“¡Jahuapö adicuä işa̧ ucutä
aditäcuäu icui! Capernaúm
ötahuiyära̧'a̧ttö̧ jȩä̧cuä̧hui'̧iņa̧'a̧
tä̧ju̧cuiņö̧ ta̧'a̧nö̧ porö cua̧mo̧nä̧
cuiŗȩjä̧ttö̧'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧tä̧ jȩpi”̧
jö̧nä̧mä̧ päcuhuätucuäcua̧sä̧―
päinä̧u̧. 24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧:
―Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧. Dios päö
jiäcuähuä işa̧rö̧mä̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧ chutä
a̧mo̧nä̧ iŗȩjä̧ttö̧mä̧ ttesetococu―
päinä̧u̧. 25―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ iso
päi'önätä pädä̧u̧jä̧. Elías ö̧jiņö̧
mo̧ro̧mä̧ huäbodäcuä a̧'ȩ ja̧'a̧nä̧

kä̧hua̧tö̧ 6nö huotö jo̧mȩnä̧ ajiya
ichoca'a mo̧ro̧jä̧ mö̧ȩcuä̧chiņö̧
pä̧nä̧mä̧ rȩcua̧mö̧ recuätö
ka̧cuiņä̧tö̧ Israel rȩjȩnä̧mä̧. Ja̧u̧nu̧
pä̧nä̧mä̧ rȩjȩ jä̧ttä̧yä̧jä̧ttö̧tä̧ ppäi
ttu'huinätö. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jahuätö nä̧tö̧ recuätö ttö̧ja̧'a̧mä̧
Elíasrömä hueähui'oca'a jiņa̧'a̧
yajute kö̧ja̧'a̧'iņä̧. Sidón jäyä
Sarepta ötahuiyära̧'a̧tä̧ kä̧ju̧* récua
kö̧ja̧'a̧tä̧ i'̧chö̧nä̧ hueähui'ina'a
Elíasrömä. 27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios päö
jiäcuähuä işa̧ Eliseo ö̧jiņö̧ pä̧nä̧mä̧
lepra märicheittö na̧'ä̧chä̧tö̧mä̧
recuätö ka̧cuiņä̧tö̧ Israel rȩjȩnä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätöttömä
ya̧tȩrö̧'iņä̧ adihuächi'önämä aditö
icuähuoca'a jiņa̧'a̧. Naamán**
Siria rȩjȩ ttö̧ja̧ işa̧rö̧tä̧ aditö
icuähui'ina'ató― päinä̧u̧.
28 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
jitötä ttu̧huo̧jui'̧odenä pȩjä̧tö̧mä̧
o'ca toi'önätä tta̧mi ̧ surächi'inä̧u̧.
29Ä̧rä̧mi'̧ö̧ ötahuiyä u̧mi ̧ ya'opö icu
ttȩmip̧iņä̧cu̧ möä'ca ju'tä beipome,
ttöäre ötahuiyä huä̧jo̧mȩ,
juhua'attötä iju'tenö mo̧ä̧chö̧nä̧
ki'opö tticuarö pä'ö. 30 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitötä ttö̧'quȩtȩnä̧ 'cuä'opö
iḩuiņö̧.

Ya̧tȩrö̧ Isoppa huotö suropätö
ttö̧jä̧cu̧ru̧ Jesús aditö icuinö huȩnȩ

Capernaúm ötahuiyära̧'a̧ttö̧
31 Jesúsmä Galilea rȩjȩttö̧

Capernaúm ötahuiyära̧'a̧
mȩyȩhuiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ttö̧ja̧ ttaditocö mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧
huo̧juȩtȩ'iņö̧. 32 U̧huo̧juȩta̧'a̧
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧

* 4:26 Sarepta ötahuiyämä Israel rȩjȩttö̧'iņä̧ kara'a. Jahuäju isajumä judíos huocotö isaju
jiņa̧'a̧tó. ** 4:27 Naamánmä judíos huocotö işa̧ jiņa̧'a̧tó.
a 4:19 Isaías 61:1‐2
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topä̧riņä̧tö̧ iḩuȩnȩmä̧ úcuo
işa̧ jö̧nä̧ ucuocuiyä̧u̧. 33 Judíos
ttu̧huo̧jui'̧ode jacuämä ya̧tȩ
kiņö̧ isoppa huotö suropätö
işa̧ a̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧jä̧cu̧. Ja̧u̧mä̧
pä̧içu̧nä̧ huopinö: 34―¡Cä'ädi'itö!
Jesús Nazareno işa̧mä̧ ¿ujutu
tö̧'quȩtȩnä̧mä̧ dä̧bö̧ cuiçhip̧ä̧rä̧?
¿Jȩpö̧ cuicuatö pä'ö ichäjijä tä̧ji?̧
Ucumä Diosttö huȩ'ä̧hua̧ Adihuä
Işa̧ cu̧ja̧'a̧mä̧ chu̧huo̧juä̧cu̧jä̧―
pä'inö. 35 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä
ro̧'ȩpö̧nö̧ päinä̧cu̧: ―¡'Coruchi'ö
rä'opächirö!― Ja̧'hua̧nö̧ päcu
isoppa huotö suropätö işa̧mä̧
ttö̧ja̧ ttö̧'quȩtȩ mo̧ö̧nä̧ jȩpo̧'ö̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧tä̧ rä'opächinö
ja̧u̧ttu̧mä̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
jȩä̧cho̧ca̧'a̧tä̧. 36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
tottomenä nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧
ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ pä'inätö: ―¿Däje
huȩnȩnä̧ päa'attö úcuo işa̧ jö̧nä̧
ujurucu hueomenä isoppa huotö
suropätö'inä rättopächa'amä?―
pä'inätö. 37 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chutä
ötö'cömä úcuohuächina'a ju̧huȩnȩ
ppeyenä o̧du̧nä̧mä̧.

Pedro imiyaju ku̧märicheittömä
Jesús aditö icuinö huȩnȩ

38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä judíos
ttu̧huo̧jui'̧odettömä ä̧rä̧mi'̧ö̧
rä'opächäji'ca̧ Simón ojusodenä
do'ächinö. Simón imiyajumä rö̧ȩnä̧
du'unä na̧'ä̧chiņä̧ju̧. Ja̧'hua̧nö̧
na̧jä̧chiy̧ä̧u̧ ppädiyatö pä'ö
jättepä̧riņä̧cu̧. 39 Ku̧huä̧mȩnä̧
tö'cö po̧'ip̧ö̧ kumäricheimä ro̧'ȩpö̧
icuinö. Ja̧'hua̧nö̧ ro̧'ȩpö̧ icuomenä
kumäricheimä cäädi'inä̧cua̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuäjumä yotäcu
ä̧rä̧mi'̧ö̧ ppäjädinä̧u̧. 40 Täcö Kä̧hua̧
mo̧ä̧cha̧'a̧ o'ca toi'önä ttumärichei

jiy̧ȩtȩtä̧ jo̧cö̧ttö̧ na̧'ä̧chä̧tö̧rö̧
ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ i'cächä'chö ttiyinäcu.
Ja̧'hua̧nö̧ tti'cächä̧u̧ru̧mä̧ ya̧cu̧nä̧rö̧
u̧mö̧piy̧ä̧nä̧ mȩ'ö̧ aditä'chö
icuinä̧u̧. 41 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isoppa
huotö suropätö recuätöttömä
rä'opächä'chinätö pa̧'a̧nö̧
huopi'ä'chö kä̧nö̧: ―¡Ucumä
Dios iţti̧jä̧!― jö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ―pidemä Dios huea
päinä̧cu̧ Cristotä ja̧'a̧― pä'ö
ttu̧huo̧juiy̧ä̧cu̧ ttucuocu juiyönätä
ro̧ȩpä̧rä̧'chiņä̧u̧. 42 Täcö mo̧ro̧
juoäji o'ca'amä rä'opächö ttö̧ja̧
toächomecu 'chiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧mä̧ ttusä̧riņä̧cu̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧jo̧mȩ rȩbȩhuip̧ö̧mä̧
i'̧chö̧ juiyönä ro̧ttȩpä̧ra̧ pä'ö
jȩtti̧nä̧cu̧. 43 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
päinä̧u̧: ―korotö ttötahuiyä
jö̧ a̧'u̧cuä̧'iņä̧ Dios huea'anä
kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ jidähue'a pä'ö
recuä rö̧ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧tä̧
jidähuiyarö pä'ö hueinäcusä―
päinä̧u̧. 44 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ judíos
ttu̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyättö ji'ähue'ö
kiņö̧ Galilea rȩjȩttö̧mä̧.

Jesús u̧huo̧juȩtä̧cuo̧tö̧rö̧
ä̧cuo̧mȩnä̧ ȩmiņö̧ huȩnȩ

5 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ recuätö ttö̧ja̧mä̧
Dios iḩuȩnȩ ttä̧ju̧cua̧ pä'ö

ttijisähui'äcu Jesúsmä Genesaret
dubora jäyä kä̧mä̧diņö̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧mä̧ dubora jäyora tö'cö
huoi'quiyu to'care pä̧ja̧'a̧ topinö.
Po̧iŗö̧ huoähuä ttö̧ja̧mä̧ ja̧u̧ o'cattö
huä̧mip̧ä̧chä̧jä̧tö̧'cotö ttö̧'o̧po̧iŗö̧
huoähuä o̧sa̧ tö̧cä̧rö̧ pȩjiņä̧tö̧.
3 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ja̧u̧ huoi'quiyuttu
ji'catenä pä̧mä̧diņö̧. Juhuä'camä
Simón uhuoi'ca jiņa̧'a̧. Rȩjȩttö̧mä̧
jäyora tö'cönänö ki'opö ö̧niy̧a̧rö̧
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pä'ö jäepinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
huoi'canä pä̧mä̧dä̧ji'̧ca̧ ttö̧ja̧
recuätörö huo̧juȩti̧nö̧ huoi'cattö.
4Ucuocu cä'ädäji'ca̧mä̧ Simónrö
pä'inö: ―huoi'camä täcunänö
jo̧mȩcu̧ ȩpi.̧ Cuiäretucu po̧iŗö̧
huoähuä o̧sa̧mä̧ ju̧huȩnȩ icuätucui
po̧iŗö̧ huocuopätucua― päinä̧cu̧.
5 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Simónmä
pärocua'attö ädätinö: ―Chu̧ru̧hua̧
yodo'inä 'cuäoi'önätä juruhuächi'ö
huo'ö taditä̧ra̧'a̧nä̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧
huo'opocotö päjätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucutä huecuhua'attö po̧iŗö̧
huo̧ä̧huä̧sa̧mä̧ chiçuä̧cua̧sä̧―
päinä̧cu̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ tticuäji
o'ca'amä po̧iŗö̧mä̧ recuätörö
huo'opinätö, ttö̧ä̧rȩsa̧ po̧iŗö̧
huo̧ä̧huä̧sa̧mä̧ 'toruhuipönä̧tä̧.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttahuaruhuä
koro'canä pȩjä̧tö̧rö̧ huopö
huecähuinätö ppä'ädö ttichatö
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ huo̧ttä̧u̧ 'chä̧hui'̧ö̧
huoi'quiyumä to'carenä
suhuädi'önä mo̧ä̧chö̧'a̧nö̧ päi'önä
ȩniņä̧tö̧ po̧iŗö̧mä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
topö Simón Pedromä Jesús ä'ca
jo̧mȩ ihue'quiyucu mo̧'ö̧ kä̧nö̧
pä'inö: ―Ttöttömä 'quȩ'ip̧ä̧chi ̧
Chu̧ru̧hua̧. Ttömä suronätä
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧sä̧―. 9 Po̧i ̧ rö̧ȩnä̧
huottocuächäjiy̧ä̧u̧mä̧ Pedro'inä
o'ca toi'önä chutäcu ka̧cuä̧jä̧tö̧'iņä̧
rö̧ȩnä̧tä̧ ye'inätö. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Zebedeo iţti̧mö̧mä̧ Jacobocu,
Juancu jahuätö'inä ye'inätö, Simón
jitöcu aditä'ij̧ä̧u̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä Simónrö pä'inö:
―Yecuhuä'. Poröttö kä̧mä̧dö̧mä̧
ttö̧ja̧rö̧ huoähuä işa̧tä̧ cu̧jä̧cua̧jä̧―.
11Huoi'quiyumä jäyoracu i'cächö

rö̧nö̧, o'ca juiyönätä jaropi'ö
rutti'inäcu.

Ya̧tȩ umärichei
leprattö ö̧'ip̧iņö̧ huȩnȩ

12 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jiy̧ȩtȩ ötahuiyänä
ö̧jo̧mȩnä̧ ya̧tȩ jä̧ttä̧pä̧ya̧
lepra märicheittö na̧'ä̧chö̧mä̧
ichi'inö. Ja̧u̧mä̧ Jesúsru topö
i'ä rȩjȩ beecuächönä mo̧'ä̧mö̧
ajuähuipönö jä'epinö: ―Chu̧ru̧hua̧
ucuru pä̧huä̧ rö̧jö̧ttö̧mä̧
ttö chadihuächi'önä aditö
cuicu'anö hua̧jä̧ ucumä― pä'inö.
13 Ja̧'hua̧nö̧ päcu: ―Jesúsmä
u̧mö̧ te'ädö mȩiņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧
mȩ'ö̧nö̧mä̧: ―Ye. Pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧sä̧.
Adihuächi'i― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧
päö jiy̧ȩnä̧tä̧ umärichei lepramä
ya'utecutä juiya'a toepo'inäcu.
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧
jiähua pä'ömä hueococu piņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧: ―Sacerdote
jö̧nä̧ hua̧rö̧ cuij̧ȩcua̧ täi. Moisés
hueinö'a̧nö̧a cuiäre iyähuä cuiya täi
cuadihuächi'äji ij̧ȩcuä̧ päi'önä iso
päi'önä ja̧'a̧ pä'ö ttesetäcua'anö.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ötö'cömä
yabocutä úcuohuächina'a.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧mȩnä̧ ttö̧ja̧ recuätömä
jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä̧'ip̧ä̧riņä̧tö̧ ttä̧ju̧cua̧rö̧
pä'ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttumäricheittö'inä
ttö̧'ip̧ö̧nä̧ aditö icuatö pä'ö.

'Cuä̧'a̧rö̧ aditö icuinö huȩnȩ
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧ toö

o̧du̧nä̧ 'quȩ'ip̧ä̧chä̧rö̧ kiņö̧
Diosrö ucuocua pä'ö. 17 Koronö
mo̧ro̧mä̧ fariseos huotö'inä,
Hueähuä Huȩnȩ huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧
u̧huo̧juȩto̧mȩ pȩjiņä̧tö̧. Jahuätömä

a 5:14 Levítico 14:1‐8
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ttö̧jo̧mȩ pö̧nä̧ttö̧ Galilea
rȩjȩttö̧'iņä̧, Judea rȩjȩttö̧'iņä̧,
Jerusalén ötahuiyättö'inä ichäjätö
jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ u̧huo̧juȩta̧'a̧nä̧
na̧'ä̧chä̧tö̧rö̧ aditö icua pä'ömä
Tu̧ru̧hua̧ ujurumä ja̧u̧cu̧tä̧
kiņa̧'a̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ korotö
u̧mä̧tö̧mä̧ ya̧tȩ 'cuä̧'a̧rö̧ ö̧'ä̧bänä
ö̧'a̧'a̧nä̧ i'cächinätö. Chutä ä'ca
ttötarö pä'ö jacuoju ttȩpa̧ pä'ö
jȩpiņä̧tö̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧
rö̧ȩnä̧ ja̧'a̧ttö̧ jȩttö̧ juiyönä jä̧u̧
isode huäme 'chattädinäcu.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ 'tä̧'ȩpo̧'ö̧ ö̧'ä̧bänä
ö̧'a̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧ ttö̧'quȩtȩ Jesús
ä'ca jo̧mȩ jui'ädö ttötinäcu.
20 Jahuätö tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧'a̧
toomenä: ―Cha̧hua̧ru̧hua̧, suronä
jȩcu̧'huä̧'ij̧ö̧mä̧ unichi'ä̧cuä̧huiy̧a̧tä̧
pä'i'öjätó― päinä̧cu̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧u̧ huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧mä̧
fariseos huotöcu ttamöcuäda
pä'ö rötädipinätö: ―Chujua
Diosrö suronä ucuocumä
¿tide ju̧'hua̧jä̧ttö̧? ¿Diosttö'inä
ka̧ra̧ kö̧ tä̧ji ̧ suronä jȩttö̧
unichi'äcuähuä işa̧mä̧?―
jö̧nä̧ pä'ähuinätö. 22 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jacuänä ttamöcuädäji
ttu̧huȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩnä̧ Jesúsmä
ädätö päinä̧u̧: ―¿Cua̧'cua̧
jacuättömä dä̧bö̧ ja̧'hua̧nö̧
cuamöcuädätucua'attö?
23 ¿Tiy̧ȩjä̧ttö̧ huetta pä'ö
korottö'inä abonänö
jeruhuocömä? Ucu suronä
jȩcu̧'huä̧'ij̧ö̧mä̧ unichi'ä̧cuä̧huiy̧a̧tä̧
pä'i'öjä ¿jö̧nä̧cö̧? Ä̧rä̧mi'̧ö̧ täi
¿jö̧nä̧cö̧? 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Ttö̧ja̧
işa̧ pä'i'inömä pij̧ä̧nä̧ kä̧nö̧'iņä̧
suronä jȩttö̧ unichi'a pä'ötä hua̧
ö̧ja̧'a̧mä̧ cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧
'cuä̧'a̧rö̧ hue'ösä― päinä̧u̧.

―Ä̧rä̧mi'̧ö̧, cu̧'ä̧bä ȩmip̧ö̧
cuojusodera̧'a̧ täi jö̧nä̧tä̧ pä'ösä
ucurumä― pä'inö 'cuä̧'a̧rö̧mä̧.
25 Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧ jahuätö
ttä'ca jo̧mȩttö̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ ö̧'ä̧'́ij̧äbä
ȩmip̧ö̧ Diosrötä úcuo te'äu
esehuäya̧ ojusodera̧'a̧ iḩuiņö̧.
26 Ja̧'hua̧nö̧ jȩa̧'a̧ topö o'ca
toi'önätä nö̧'ä̧chip̧ö̧ topä̧riņä̧tö̧:
―Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧mä̧ koromenä
jö̧tä̧ topätöjä― pä'ö kä̧nö̧ Diosrötä
úcuo te'ähuinätö ye'ecuä'chö
kä̧nö̧tä̧.

U̧huo̧juȩtä̧cu̧ päi'önä Jesús
Levírö oipinö huȩnȩ

27 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a Jesúsmä
rä'opächö i'̧cho̧mȩnä̧ ya̧tȩ ru̧hua̧
öäre pärätä ȩmä̧huä̧ işa̧ Leví
pä'ö miçua̧rö̧ topinö ru̧hua̧
öäre pärätä ȩmä̧huo̧ca̧nä̧ ö̧'a̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ―Chu̧huo̧juȩtä̧cu̧
päcuhui'a ttöcu ichi― päinä̧cu̧.
28 Ja̧'hua̧nö̧ päcu ä̧rä̧mi'̧ö̧ o'ca
juiyönätä jaropi'ö chutäcu
'chiņö̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Levímä
pä'cärimä rö̧ȩnä̧tä̧ jȩiņiy̧ä̧cu̧
chutä ojusodettömä. Ru̧hua̧
öäre pärätä ȩmä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧
korotö'inä recuätö pȩjiņä̧tö̧
mesa isodänämä jahuätöcumä.
30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätöttö
huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧cu̧ fariseos huotöcu
u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧ to'ijicu pätta
pä'ö topä̧rä̧'chö̧ rohuecuä'chö
pä'inätö: ―Ucutumä ¿dä̧bö̧
cuä̧nö̧'iņä̧ cucuätucua'attö, au'inä
cuahuätucua'attö ru̧hua̧ öäre
pärätä ȩmä̧huä̧ ttö̧ja̧cu̧'iņä̧ suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧cu̧'iņä̧ jö̧nä̧mä̧?―
pä'inätö. 31 Jesúsmä ädätö päinä̧u̧:
―Na̧'ä̧cho̧co̧tö̧mä̧ jahuapö adicuä
işa̧rö̧mä̧ recuä rö̧jo̧co̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧
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jo̧ca̧'a̧ na̧'ä̧chä̧tö̧tä̧ jahuapö adicuä
işa̧rö̧ recuä rö̧jä̧u̧mä̧. 32Adihuä
ttö̧ja̧rö̧tä̧ ja'ate'ömä ichocö pinö̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧ pärou ttamöcuädiyattö pä'ö
odipa pä'ötä ichinösä― päinä̧u̧.

33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ pä'inätö: ―Juan
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧'iņä̧ fariseos huotö
ttu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧'iņä̧ ttu̧cuȩmä̧
'cuäopönätä a̧do̧chä̧'chö̧ Diosrö
jäecuä'inä jȩpä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧
¿dä̧bö̧ pä'ö cuä̧nö̧tä̧, autä jȩtta̧'a̧ttö̧
ucu cu̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧?― pä'inätö.
34 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcumä: ―Irecuarö
ȩmä̧cua̧ ahuaruhuärömä jitöcu
ö̧jä̧im̧ä̧ ¿ttu̧cuȩ tta̧do̧chö̧nä̧
hueö'a̧nö̧ tä̧ji?̧ 35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
koronö mo̧ro̧ irecuarö ȩmä̧cua̧rö̧
'cho'icuotö pätti'äcuotö. Ja̧u̧nu̧
mo̧ro̧ pätecuächomenätä ttu̧cuȩ
tta̧do̧chä̧cuo̧tö̧― päinä̧u̧.

Pö̧jä̧ta̧nä̧'iņä̧, vino isoyanä'inä
huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

36 Pähuä huȩnȩnä̧'iņä̧ jiy̧ȩtȩ
huȩnȩtö̧ päinä̧u̧: ―'Ca̧tä̧cuä̧huä̧ta̧
ja̧rȩä̧ta̧ttö̧mä̧ ji'̧quiçha̧jä̧ta̧'iņä̧
'cui'opö täbo işä̧ta̧nä̧mä̧ be'epö
'tö̧ä̧huo̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧ be'epö
'tö̧ttö̧ttö̧mä̧ serähui'ötä serähuia'a
jarȩä̧ta̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧rȩä̧ta̧ttö̧
'cuio̧̧cuä̧ta̧mä̧ täbo işä̧ta̧cu̧mä̧
yoräteu juiyönätä päi'a'a.
37 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ vino isoya jiņä̧
a̧'ti̧po̧coyamä täbo isäbanä
'carö ku̧nä̧huo̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ttö'caröttömä ki'ädi'ö ppa'ö icu
serähui'ö 'carähuäba täbo isäbamä
isoya'inä riähuächönä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
'carähuä oba'inä toe'ächö.
38 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ vino isoya jiņä̧
a̧'ti̧po̧coyamä jareö obanätä 'carö
ku̧nä̧huä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧

isäba'inä, isoya'inä adiunätä
tta̧huä̧rä̧cuä̧hui'̧ö̧. 39 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
täbo isoya jueipoyattö ä̧cuo̧mȩnä̧
aumä pabotä joyamä röjinämä
ahuocö. Ä̧cuo̧mȩnä̧ ahuähuoyatä
adiu ahuähui'oyamä pä'ö―
päinä̧u̧.

Mo̧ro̧tä̧ ttucuota'anä
mo̧ro̧ aditinörömä

ttucuotocö jiņö̧ huȩnȩ

6 1 Judíos ttaditocö mo̧ro̧ttö̧mä̧
todärenä päi'omenä ku̧nä̧huä̧

ka̧cuo̧mȩ Jesús 'cuäopomenä,
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ o'tä se'opo'ö
cuinätö̧ ttu̧mö̧nä̧ ma̧ro̧pä̧rö̧.
2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ fariseos huotöttö
korotömä pättinä̧u̧: ―Adicuocö
mo̧ro̧ jȩtta̧ pä'ö hueähuocömä
¿dä̧bö̧ pä'ö jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧'a̧jä̧ttö̧
ucutumä?― 3 Ja̧'hua̧nö̧ jättepiyäcu
Jesúsmä ädätö päinä̧u̧: ―Ucutumä
yorö'isotä David jȩiņö̧ huȩyu̧cuä̧mä̧
¿ucuocuocotö pä'ijätöjä tä̧ji,̧
chutä'inä ja̧u̧cu̧ ka̧cuiņä̧tö̧'iņä̧
ttucua ppäi rö̧jä̧chi'̧iņö̧ pä̧nä̧mä̧?
4Dios ojusodenä do'ächö, pa̧
o̧ppä̧ Dios jähuätä jö̧nä̧ 'quȩ'ȩpö̧
rötähuä o̧ppä̧ ȩmiņa̧'a̧mä̧, ttucua
pä'ö'inä hueähuocö sacerdotes
huotörötä pätetö ku̧nä̧huä̧
jiņö̧mä̧. Ȩmä̧ji'̧ca̧mä̧ cuinö. Ja̧u̧cu̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ iyinö― päinä̧u̧.
5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Ttö̧ja̧
işa̧ pä'i'inömä judíos ttaditocö
mo̧ro̧'iņä̧ u̧ru̧hua̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧tó―.

Adicuocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧ u̧mö̧
joi'inäcuru aditö icuinö huȩnȩ
6 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ o'ca'a koro

adicuocö mo̧ro̧ päi'omenä Jesús
judíos ttu̧huo̧jui'̧odenä do'ächö
huo̧juȩti̧nö̧. Ju̧huȩnȩmä̧ ya̧tȩ kiņö̧
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u̧mö̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧mö̧ joi'inäcu.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧'iņä̧
fariseos huotö'inä ttu̧huȩcuä̧nä̧
tottä̧rä̧'chiņä̧cu̧ adicuocö mo̧ro̧
ja̧'a̧nä̧ aditö icuaja pä'ö churutä
huȩnȩtä̧rö̧ pä̧ttä̧cuȩ ttö̧'o̧cui'̧a̧
pä'ö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätö
tta̧möcuädömä u̧huo̧juiņä̧u̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ u̧mö̧ joi'inäcu̧ru̧
pä'inö: ―Ä̧rä̧mi'̧ö̧ o'ca toi'önä
tö̧'quȩtȩ kä̧mä̧di―̧. Ja̧'hua̧nö̧ päcu
ä̧rä̧mi'̧ö̧ kä̧mä̧diņö̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Jesús päinä̧u̧: ―Jiy̧ȩtȩ
jädepä̧u̧jä̧tó. Adicuocö mo̧ro̧ jȩtta̧
pä'ömä ¿ti̧yȩttö̧ hueähui'a'attö?
¿Adiunä jȩä̧cuä̧huä̧ttö̧cö̧? ¿Suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ttö̧cö̧? ¿Ttö̧jip̧ö̧nä̧
ppädäcuähuättöcö̧? ¿Tta̧'cua̧rö̧
jȩpö̧ icuähuättöcö̧?― päinä̧u̧.
10 Ppeyénä soböcuächönä pȩjä̧tö̧
o'ca toi'önä̧rö̧ topäji'ca̧ u̧mö̧
joi'inäcu̧ru̧ pä'inö: ―Cu̧mö̧
te'ädi― jö̧nä̧. Ja̧u̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧tä̧
jȩo̧mȩnä̧ u̧mö̧mä̧ adihuächi'inäcu
ko̧ro̧mö̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧
jȩa̧'a̧ tottomenä rö̧ȩnä̧tä̧ tta̧mi ̧
surächi'inä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ päi'ä̧u̧ jitötä
ucuocuäcuähuinätö tta̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
to'ijicu jȩttö̧'a̧nö̧ ja̧ pä'ö Jesúsrumä.

Ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö
hueipäcuotörö ȩmiņö̧ huȩnȩ
12 Jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧ Jesúsmä

möä'cara̧'a̧ttö̧ Diosrö ucuocua
pä'ö 'chiņö̧. 'Chä̧ji'̧ca̧mä̧
yodo 'cuäoi'önätä Diosrötä
ucuocuinö. 13Mo̧ro̧ päi'äji o'ca'a
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ o'ipinö. O'ipäji'ca̧
jahuätöttömä ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧
ta̧ju̧ru̧tä̧ pojopö ȩmiņö̧.
Jahuätörömä ―hue'ähuotö―
jö̧nä̧ oinä̧u̧. 14 Simónrö'inä
ȩmiņö̧. Ja̧u̧ru̧mä̧ ―Pedro―

jö̧nä̧'iņä̧ oinäcu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ja̧u̧tä̧ a̧hua̧ru̧hua̧ Andrésrö'inä
ȩmiņö̧. Jacoborö'inä, Juanrö'inä,
Feliperö'inä, Bartolomérö'inä
15Mateorö'inä, Tomásrö'inä, Alfeo
iţti̧ Jacoborö'inä, Simón Zelote pä'ö
miçua̧rö̧'iņä̧ 16 Jacobo a̧hua̧ru̧hua̧
Judasrö'inä, Judas Iscarioterö'inä
ȩmiņö̧, churutä mä̧u̧chä̧cuä̧u̧
ö̧tä̧cua̧rö̧.

Chutä hue'ähuotörö ȩmä̧ji'̧ca̧
ttö̧ja̧ recuätörö u̧huo̧juȩti̧nö̧

huȩnȩ möä'ca pämärächi'omettö
17 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a

jitöcutä mȩyȩu̧ pämärome
kä̧mä̧diņö̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧
tta̧ttä̧ra̧'a̧nä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätö
ttö̧ja̧ Judea rȩjȩra̧'a̧ttö̧mä̧
jä̧ttä̧yä̧jä̧ttö̧tä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ttö̧'iņä̧,
Tirocu, Sidóncu jäyorara̧'a̧ttö̧'iņä̧
ichäjätöcutä. Jahuätömä
ttä̧ju̧cua̧rö̧ pä'ö'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttumäricheittö ttö̧'ip̧ö̧nä̧ aditö
icuatö pä'ö'inä ichäjätö jiņa̧'a̧.
18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isoppa huotö
suropätö ubara ttuttepä'ijä̧u̧'iņä̧
pä̧jip̧ȩ'iņä̧tö̧ ttadihuächi'önätä.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ttö̧ja̧mä̧
o'ca toi'önätä mȩtta̧rö̧ pä'ö
amöcuädinätö ujurumä ja̧u̧ttu̧tä̧
räopä̧ra̧'a̧ttö̧. O'ca toi'önärö̧tä̧
ttö̧'ip̧ö̧nä̧ aditä'chö icuinö.

20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧
ttö̧ja̧'a̧cu̧ topö pä'inö: ―Adiunä
kä̧tö̧jä̧ ucutu usurä isotömä
Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧
cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧. 21Adiunä
kä̧tö̧jä̧ ucutu jitä ppäi ttu'ätömä
su̧'huä̧di'̧ä̧rö̧tä̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧
ja̧'a̧ttö̧. Adiunä kä̧tö̧jä̧ ucutu
jitä ajuähuätömä ya̧'ä̧u̧tä̧
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ya̧cu̧huä̧huä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧
ja̧'a̧ttö̧. 22Adiunä kä̧tö̧jä̧
ucutumä ttö̧ja̧ ucuturu
tta̧'u̧to̧mȩnä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ucututtu 'quȩtti̧pä̧cho̧mȩnä̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuturu suronä
ttucuocuä'chomenä'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ suropätörö a̧'cua̧rö̧nä̧
cutö'cö suronä ttucuocuomenä'inä
ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inörö
cuesetiyä̧u̧. 23 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧
cuesehuätucuaja, esehuächi'ötä
cuesehuächi'ätucuaja micuä
päi'önä cuȩmä̧tu̧cuä̧cuȩmä̧
mo̧ro̧jä̧ttö̧mä̧ rö̧ȩnä̧ ja̧'a̧ttö̧. Dios
päö huȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧rö̧mä̧
ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ jȩtti̧na̧'a̧ttö̧ jitötä
ttä̧do̧tö̧miņä̧'iņä̧―.

24―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ¡Jati,
ucutu ruhuotöhue! Cua̧'cua̧ adiu
kä̧cuä̧huä̧mä̧ täcö ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧tó.
25 ¡Jati, ucutu jitä su'huädi'ö
kä̧tö̧hue! Cucua pä'ötä ppäi
rö̧jä̧cuo̧tö̧jä̧tó. ¡Jati, ucutu jitä
ya̧'ä̧huä̧tö̧hue! Re ruhuä pä'i'ömä
cuajuähuäcuotöjätó. 26 ¡Jati ucutu
cutö'cötucu o'ca toi'önä ttö̧ja̧
adiunä ttucuocue'ä̧u̧hué! Ja̧'hua̧nö̧
jö̧nä̧tä̧ adiunä ttucuocue'inä̧u̧
ttä̧do̧tö̧miņä̧'iņä̧ Dios päö
huȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧jä̧
pättähua'anä yaparehuätö
ttötö'cömä. 27 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucutu ä̧ju̧cuä̧tö̧rö̧mä̧
pä'ösä. Cuabo'iyotö jö̧nä̧
huotörömä repe'ätucui. Ucuturu
a̧'u̧tä̧tö̧rö̧mä̧ adiunätä jȩpä̧tu̧cui.̧
28Ucuturu suronä pä'ätörömä
adiunätä pä'ätucui. Ucuturu
suronä jȩpä̧tö̧rö̧mä̧ Diosrötä
ucuocuätucui. 29 Cui'ebabanä
'ta'örömä kara'anä'inä 'tahua'anä
iyirö. Cu̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ huäme işä̧ta̧

'choipöttömä jacuä işä̧ta̧'iņä̧
ȩma̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧ topirö. 30 Cuiyarö
pä'ö jä'epörömä iyirö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cuiäre 'cho'ipörömä ppa̧huä̧da̧cu̧
pä'ö jäcuepärö. 31 Ttö̧ja̧mä̧ ucuturu
adiunä jȩttä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ö pä̧huä̧
rö̧jö̧mä̧ äcuomenämä ucututä
adiunätä jȩpä̧tu̧cuiţö̧. 32Ucuturu
repe'ätörötä repecuhuätucuttumä
¿ti̧yȩttö̧ cuimicuähuätucuäcua'a
jä̧ttö̧? suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧
jitörötä repe'ätörötä repe'ätö
ja̧'a̧mä̧. 33 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧mä̧
ucutumä ucuturu adiunä
jȩpä̧tö̧rö̧tä̧ adiu jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧
¿ti̧yȩttö̧ cuimicuähuätucuäcua'a
jä̧ttö̧? suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧
yoräteunätä jȩpä̧tö̧ ja̧'a̧mä̧.
34 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ppa̧ttä̧dä̧cuo̧tö̧rö̧tä̧
pärou cuiyätucuttumä ¿ti̧yȩttö̧
cuimicuähuätucuäcua'a jä̧ttö̧?
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧
“pärocua'attömä yoräteunätä
ppa̧huä̧dä̧cua̧sä̧” pä'ö amöcuädö
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧ pärou
iyätö ja̧'a̧mä̧. 35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
cuabo'iyotörö'inä repe'ätucui.
Adiunätä jȩpä̧tu̧cui.̧ Pärou iyätucui
pärocua'attö cuȩmä̧tu̧cuä̧cuȩ
tta̧cuä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧tä̧. Juhua'acumä
micuä päi'önä cuȩmä̧tu̧cuä̧cuȩmä̧
mo̧ro̧jä̧ttö̧mä̧ rö̧ȩnä̧ jä̧cua̧'a̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ isocu Ru̧hua̧
iţti̧mö̧ jö̧nä̧ cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧u̧mä̧
“ppäcuädäcusä” pä'ocotörö'inä,
adiunä jȩpo̧co̧tö̧rö̧'iņä̧ re
ȩmä̧huip̧ö̧ ppädäcuähuä işa̧.
36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ re rö̧jö̧nä̧
topötä kä̧tu̧cui ̧ cuä'otucu re rö̧jö̧nä̧
toäcuähuä işa̧ ö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧―.

37―Surojönä pätetä̧rö̧
päcuhuä'chätucuä' surojönä
pätetö pä'ähuotö cu̧jä̧tu̧cu̧ juiya
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pä'ömä. Micuähuächönämä pä'ö
cu̧ju̧nä̧tu̧cuä̧' micuähuächönätä
pä'ö ku̧nä̧huo̧tö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧
juiya pä'ömä. Suronä
jȩtti̧nö̧mä̧ unichi'ätucui
suronä jȩcu̧'iņä̧tu̧cu̧mä̧
unichi'äcuähuiyotö
cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 38 Iyätucui.
Cuiyätucuomenämä pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧
jö̧nä̧ jo̧mȩnä̧, 'co̧ä̧chö̧nä̧nö̧
ȩquip̧ö̧nä̧, cäyutu iņȩpö̧nä̧nö̧,
huä̧do̧ti̧'ö̧nä̧ iyähui'äcuotöjä
jappahui'önötä cäcuepätucunä
päi'önä. Pa̧ja̧tö̧ cuiyätucu
ta̧'a̧nö̧tä̧ pa̧ja̧tö̧ iyähui'äcuotöjä
pärocua'attö'inä―. 39 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jiy̧ȩtȩ huȩnȩnä̧ huȩnȩtö̧ pä'inö:
―¿Ya̧tȩ ä̧to̧ca̧mä̧ ka̧ra̧ ä̧to̧ca̧rö̧
o'ipaji tä̧ji?̧ ¿Ta̧ju̧cuäyotömä
rejunä mo̧'ä̧cho̧co̧tö̧ pajatö
tä̧ji?̧ 40 Ya̧tȩ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧mä̧
huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧ttö̧'iņä̧ abonänömä
huocö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ huo̧juip̧ö̧
cä'ädö jo̧mȩnö̧ hua̧ päi'omenä
churutä huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧
pä̧i'̧ä̧cua̧. 41 Işo̧'qui ̧ cu̧jä̧hua̧ ö'ärenä
ȩco̧'quiţä̧mä̧ ¿dä̧bö̧ tocu'huä̧ra̧'a̧ttö̧
icui'ca cua̧mo̧nä̧ cui'ärenä ȩcä̧'ca
ttu̧cuȩpä̧rä̧chi'̧o̧ca̧'a̧ra̧'a̧mä̧?
42 ¿Cuij̧ä̧hua̧rö̧mä̧ pa̧'a̧nö̧
päcuu'anö ja̧'a̧ tä̧ji ̧ “chö̧jä̧hua̧
cui'ärenä ȩco̧'qui ̧ ȩmö̧
chicuacu” päcuu'anö hua̧jä̧
tä̧ji ̧ ucutä cui'ärenä icui'ca ȩca̧'a̧
tocu'huäcuähuoca'ara̧'a̧mä̧?
Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧mä̧ yapare
hua̧jä̧tó. Äcuomenämä cua̧mo̧nä̧
cui'ärenä ȩcä̧'cattö ȩmä̧u̧ icui.
Ja̧u̧nu̧ o'comenätä adiunä
uhuähuäcua̧jä̧ cuij̧ä̧hua̧ ö'ärenä
ȩco̧'qui ̧ ȩmö̧ cuicua pä'ömä.
43Adihuä juäi isäinämä u̧huä̧ju̧

surojömä huȩjo̧cö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
surojäinämä u̧huä̧ju̧ adihuä juäimä
huȩjo̧cö̧. 44Daumä jite pö̧nä̧
u̧huä̧ju̧ttu̧tä̧ topö huo̧juä̧huä̧.
Higos obamä so̧ä̧'cuattömä
'toähuocö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ uvas
a̧me'inä dau u'cua jäittötämä 'cui'ö
ca̧ca̧tä̧cuä̧huo̧cö̧. 45 Ya̧tȩ adihuä
işa̧mä̧ amiso'qui jacuä öäre re
niy̧ö̧ hua̧'a̧dä̧rö̧ u̧ju̧no̧mȩttö̧ rä'epö
icu adihuä juäimä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
adiunä huocömä amiso'qui
jacuä öäre re niy̧ö̧ surojötä
hua̧'a̧dä̧rö̧ u̧ju̧no̧mȩttö̧ rä'epö
icu surojömä. Ttamiso'qui jacuä
suhuädi'önä ȩcö̧tä̧ ucuocuätötó
ttänämä. 46 Ttö pädö'a̧nö̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ra̧'a̧mä̧ ¿dä̧bö̧
“chu̧ru̧hua̧, chu̧ru̧hua̧” jö̧nä̧
päcuhuätucua'attö ttörömä?
47O'ca toi'önä ttörö ichätömä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ chiḩuȩnȩ'iņä̧ ä̧ju̧cu̧
jȩpä̧tö̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ huotö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ pä'ö jidähuäcuotöjä.
48 Ja̧'hua̧nö̧ huotömä ya̧tȩ
ojusode adita pä'ö täcunä
sa'äji'ca̧ kada'ca 'quiecuä'camä
inähuä huäme 'qui'epö rötinö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ aje
su'huädi'omenämä pä̧içu̧nä̧ ppa'ö
döina'a juhuode isodenämä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ isodemä
'quiyönätä huiņode inähuä
huäme 'qui'epö adicuode ja̧'a̧ttö̧.
49 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttä̧ju̧cua̧'a̧nä̧
jȩpo̧co̧tö̧mä̧ ya̧tȩ ojusode
adita pä'ö kada'ca 'quiecuä'ca
juiyönätä rȩjȩtä̧ jo̧mȩ aditinö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö. Juhuodemä
aje pä̧içu̧nä̧ ppa'ö döomenä
kada'ca 'quiecuä'ca juiya'attö
mo̧ä̧chiņode. Mo̧ä̧cho̧mȩnä̧mä̧
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rö̧ȩnä̧tä̧ toe'ächinode― pä'inö.

Ciennö huotö su̧ro̧da̧u̧
ttu̧ru̧hua̧ u̧mö̧huä̧ya̧rö̧ Jesús

aditö icuinö huȩnȩ

7 1 Jesúsmä ttö̧ja̧ recuätö
ttä̧ju̧cu̧nä̧ o'ca juiyönätä

huo̧juȩtö̧ cä'ädäji'ca̧ Capernaúm
ötahuiyänä do'ächinö. 2 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ya̧tȩ su̧ro̧da̧u̧ ciennö huotö
ttu̧ru̧hua̧ u̧mö̧huä̧ya̧ rö̧ȩnä̧
repeäcumä 'corupäi'ö'a̧nö̧tä̧
päi'önä na̧'ä̧chiņö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
su̧ro̧da̧u̧ ttu̧ru̧hua̧mä̧ Jesús ötö'cö
ttucuocua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ judíos
ttö̧ja̧ttö̧ tä̧mö̧ huotörö hue'inö
ajuähuipönö jättepiyarö pä'ö
u̧mö̧huä̧ya̧rö̧ aditö icu ichiyarö
pä'ö. 4 Ja̧'hua̧nö̧ hueäjä̧u̧mä̧
Jesús ö̧jo̧mȩ ichö ajuähuipönö
jä'epinätö ötähue'oca'atä i'̧chiy̧a̧tö̧
pä'ö: ―jätepä̧cuȩ cuiyarö
pä'ömä ja̧u̧mä̧ adihuä işa̧tó
5 tahuaruhuä judíos ttö̧ja̧rö̧
repea'attö. Huo̧juiçuode'inä
yodete aditiniy̧ä̧u̧jä̧― pättinäcu.
6 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcumä jahuätöcutä
'chiņö̧ Jesúsmä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
isodettömä tö'cönänö päi'a'a
su̧ro̧da̧u̧ ttu̧ru̧hua̧ ahuaruhuä
korotörö hue'opo'inö Jesús
ö̧jo̧mȩcu̧. Jahuätömä: ―Chu̧ru̧hua̧
juhua'a yabocumä cuichi'ädo.
Chojusodenä'inä docuhuächö
juiyö'a̧nö̧tä̧ micuähuocösä ttömä
pä'äji. 7 Ja̧'hua̧nö̧ micuähuocötä
chö̧ja̧'a̧ttö̧ cuä'ca jo̧mȩ'iņä̧
ichocö päjisä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
cuiḩuȩnȩnä̧tä̧'iņä̧ pä'opoiyittö.
Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuomenätä'inä
ö̧'ip̧iy̧ä̧cua̧sä̧ chu̧mö̧huä̧ya̧mä̧.
8 Ttö'inä chuhuämenä hue'ätörö
ku̧nä̧rö̧sä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ su̧ro̧da̧u̧ru̧

chidea'anä huedä̧u̧ru̧ ku̧nä̧rö̧sä̧.
Ka̧ra̧rö̧mä̧ täi pädomenä 'chö̧.
Ka̧ra̧rö̧mä̧ ichi pädomenämä ichö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chu̧mö̧huä̧ya̧rö̧mä̧ piy̧ȩ
jȩpi ̧ pä'ö huedomenä jȩpö̧― pä'äji
pä'ö pättinäcu. 9 Ja̧'hua̧nö̧ pätta'a
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Jesúsmä koromenä jö̧
huȩnȩ ä̧ju̧cu̧ a̧'cua̧'iņä̧ juiyächi'önä
―¡isodí!̧― pä'ö esehuächi'inäcu.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'opo'ö kärächi'ö ttö̧ja̧
chutä o'ca'anä ichätörö pä'inö:
―Tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧
Israel ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧ rö̧ȩnä̧
a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧mä̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧
topocö pä'ijösä pädä̧u̧jä̧― pä'inö.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ hueä̧u̧ päjätömä
isodera̧'a̧ ppa̧'ä̧chö̧ tottomenä
u̧mö̧huä̧ya̧ na̧'ä̧chä̧jiŗö̧mä̧
pi'̧ip̧ä̧jiŗö̧tä̧ po̧cuip̧iņä̧tö̧.

Yajute récua kiţti̧ chu'ä̧cua̧
'corupä'i'äjirö Jesús
ttoädinö huȩnȩ

11 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a koro
mo̧ro̧ Naín ötahuiyä pä'ö
micuome 'chä̧hui'̧iņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ttu̧'iņä̧ recuätö,
korotö ttö̧ja̧'iņä̧ recuätö ja̧u̧tä̧cu̧
'chiņä̧tö̧. 12Ötahuiyä äpate
tö'cö pätti'omenä yajute récua
kiţti̧ ka̧tä̧hua̧ 'corupä'i'äjirö
'turu icu 'chä̧nö̧ rä'opätörö
pätecuinätö. Jahuäjucumä
ötahuiyä ttö̧ja̧ recuätö ka̧cuiņä̧tö̧.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧
jahuäjuru topö re ȩmä̧huip̧ö̧:
―Cuajuähuä'― jö̧nä̧ päinäcua̧.
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ tö'cö pä'i'ö
hua'arebanä mȩ'iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
mȩiy̧ä̧u̧ ȩpä̧tö̧mä̧ kä̧mä̧diņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ttö̧jä̧mä̧diy̧ä̧cu̧: ―Mö̧ä̧ya̧.
Ä̧rä̧mi'̧i ̧ jö̧nä̧ pädäcujä― pä'inö.
15 Ja̧'hua̧nö̧ päcumä 'corupä'i'äjimä
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ä̧rä̧mi'̧ö̧ ucuocuinö. Jesúsmä
ja̧'hua̧nö̧ hua̧rö̧mä̧ ja̧ju̧ru̧ iyinö.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ tottomenä o'ca
toi'önätä ye'inätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Diosrötä úcuo te'ähuinätö:
―Ujutu tö̧'quȩtȩnä̧ korotö Dios
päö huȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧
abonänö hua̧ ij̧ȩcuä̧chö̧tó. Diosmä
umöhuäyotörö do'ächö ichäji
ja̧'a̧tó― pä'inätö. 17O'ca juiyönä
Judea rȩjȩttö̧'iņä̧, ppeyénä
o̧du̧nä̧ttö̧'iņä̧ úcuohuächina'a
ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧jim̧ä̧.

18 Juan u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧'iņä̧ jiy̧ȩ jä̧ji ̧
huȩnȩ o'ca juiyönä jittähuinäcu.

Juan pötädäcuähuä işa̧ ötö'cö
micuähuächi'önä ttö̧ja̧ ttä'cattö

Jesús ucuocuinö huȩnȩ
19 Ja̧'hua̧nö̧ jittähuäcu Juanmä

u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ta̧ju̧ru̧ ä̧tȩpo̧'ö̧,
Jesúsru jä'epö ttä̧ju̧cuä̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö
hue'inö: ―¿Içhä̧cua̧ päinäcumä
ucutä tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
jö̧ttö̧mä̧ ¿ka̧ra̧rö̧tä̧ tta̧'ä̧rä̧tö̧jä̧cö̧?―
pä'ö jä'epö ttä̧ju̧cuä̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö.
20 Ja̧'hua̧nö̧ hueäjä̧u̧mä̧ Jesús
ö̧jo̧mȩ ichi'ö pä'inätö: ―Juan
pötädäcuähuä işa̧mä̧ ucuru
jä'epö tä̧ju̧cuiy̧a̧rö̧ pä'ö hueäjä̧u̧jä̧.
¿Içhä̧cua̧ päinäcumä ucutä
tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧
¿ka̧ra̧rö̧tä̧ tta̧'ä̧rä̧tö̧jä̧cö̧?―
pä'inätö. 21 Ja̧u̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ recuätö
ttumäricheittö'inä ttö̧'ip̧ö̧nä̧, ubara
ttuhuähuättö'inä ttö̧'ip̧ö̧nä̧, isoppa
huotö suropätöttö'inä ttö̧'ip̧ö̧nä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ätocätö recuätö'inä
tottönä päi'önä aditö icuinö.
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä ädätö
päinä̧u̧: ―Tocu'huätucuäji'inä,

cuä̧ju̧cuä̧tu̧cuä̧ji'̧iņä̧ ji'ähuäjätucui
Juanrömä. Ätocä'ijätömä topätö.
Jurä märicheittö na̧'ä̧chä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧
cue'ächätö. Lepra märicheittö
na̧'ä̧chä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧ adihuächi'ätö.
Ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ pä'ijätö'inä ä̧ju̧cuä̧tö̧.
'Corupä'i'ätö'inä tto'ädäcuähuotö
pä'i'ätö. Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩmä
usurä isotörö'inä ji'äcuähui'a'a
pä'ö. 23 Ttörö dö'ö mo̧'o̧cö̧mä̧
adiunätä ö̧jä̧cua̧― päinä̧u̧. 24 Juan
hue'ähuotö ppa̧ttä̧chä̧ji ̧ o'ca'a
Juan ötö'cö ttö̧ja̧ recuätörö
jiähua pä'ö rötädipinö:
―De'a juiyä̧jä̧ra̧'a̧ttö̧mä̧
¿däje tocu'huätucua pä'ö
räcuopinätucuättö? ¿Bere
işä̧na̧nä̧ kä̧rö̧'coppa döa'a
tocu'huätucua pä'ö rä'opinätöjä
tä̧ji?̧ 25 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧
¿Däje tocu'huätucua pä'ö
räcuopinätucuättö? Ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧
a̧diḩuä̧ta̧ 'ca̧tä̧u̧ru̧ tocu'huätucua
pä'ö ¿rä'opinätöjä tä̧ji?̧
Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. A̧diḩuä̧ta̧ttö̧
a̧'cua̧cu̧nä̧ 'ca̧tä̧huä̧tö̧mä̧, huȩnȩ
juiyönätä ka̧cuä̧tö̧mä̧ ruhuotö
ttojusode a̧'cua̧cuo̧denätä
kä̧tö̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧
¿Däje tocu'huätucua pä'ö
räcuopinätucuättö? ¿Ya̧tȩ Dios päö
jiäcuähuä işa̧rö̧tä̧ tocu'huätucua
pä'ö rä'opinätöjädi?̧ A̧'a̧ ja̧'hua̧nö̧
hua̧rö̧tä̧ tocu'huätucua pä'ö
rä'opinätöjä, Dios päö huȩnȩ
jiäcuähuä işa̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ abonänö
hua̧rö̧tä̧. 27Huȩyu̧cuä̧ huȩnȩnä̧mä̧
ja̧u̧ru̧tä̧ pätetö huȩyu̧cui'̧iņa̧'a̧
pa̧'a̧nö̧ päome: ―Cui'ä ä'ca
jo̧mȩ chiḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧rö̧
hue'ösä, cu̧mä̧nä̧ cui'̧chä̧cuo̧mȩ
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jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ u̧ju̧nä̧cua̧rö̧―a

päome. 28 Pädä̧u̧jä̧tó, nätö̧ttö̧
uhuäpächinätöttömä ya̧tȩ'iņä̧
toa'ató Juan pötädäcuähuä
işa̧ttö̧'iņä̧ abonänö hua̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ päda'anä Dios
huea'anä ka̧cuä̧tö̧ttö̧ pabotä
huotömä Juanttö'inä abonänö
huotötó― pä'inö. 29 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧
o'ca toi'önä ttö̧ja̧mä̧, ru̧hua̧ öäre
pärätä ȩmä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧
ja̧'hua̧nö̧ päa'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
Diosmä jueötä hua̧ pä'ö ij̧ȩcuä̧ ttö̧ja̧
jiņa̧'a̧ jitötä'inä Juan u'utädinä̧u̧
ja̧'a̧ttö̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ fariseos
huotöcu, Hueähuä Huȩnȩ
huo̧juä̧tö̧cu̧tä̧ Dios huo̧ju̧nä̧ jȩpö̧
u̧ju̧niņö̧ ya'ocuinätö jiņa̧'a̧ Juan
u'utädomettö ttu'utächi'oca'a
jiņa̧'a̧ttö̧. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Tu̧ru̧hua̧ pä'inö: ―Jitä piy̧ȩ
pä̧nä̧ kä̧tö̧rö̧mä̧ ¿däjenä huȩnȩtö̧
pädäcuotö jä̧ttö̧? ja̧'hua̧ta̧nö̧
¿Däje jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö jä̧ttö̧?
32 Jahuätömä ppo̧'ä̧tö̧ ötahuiyä
kä'co päcuähuome pä̧nö̧ huopätö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö. “Ppö̧ä̧huä̧na̧nä̧
ppöta'anä esehuächi'ömä tö'ocotö
päjätöjä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ re ruhuä
pätia'anä ajuähuocotö päjätöjä”
pä'ö ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ huopätö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huotötó. 33 Juan
pötädäcuähuä işa̧mä̧ pá̧'iņä̧
ucuoca'a, vino isoya a̧'ti̧poya'inä
ahuoca'a ichörömä “isoppa hua̧
su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧” päcuhuinätucuäcu.
34 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'ö
ichinörömä u̧cuȩ'iņä̧ cuä̧nö̧ kä̧nö̧
ahuoya'inä au kö̧rö̧mä̧ “u̧cuȩ'iņä̧
abora̧'a̧tä̧ päi'önä cu. Vino isoya
a̧'ti̧poya ahuähuä işa̧. Ru̧hua̧ öäre

pärätä ȩmä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧ suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧ tta̧hua̧ru̧hua̧”
jö̧nä̧ päcuhuätucuäcu.
35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huo̧juȩcu̧nä̧
amöcuädäcuähuämä ti̧yȩtä̧ jueönä
ja̧ pä'ö ttu̧huo̧jua̧ pä'ömä ja̧u̧
juäitä iţti̧mö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ttö̧ topö
huo̧juä̧huä̧tó― pä'inö.

Fariseos işa̧ ojusodettö Jesúsmä
a̧dȩja da̧'ȩcua̧ päi'inö huȩnȩ

36 Fariseos huotöttö ya̧tȩ
Jesúsru jä̧'ȩpä̧riņö̧ chutäcu
cuä̧nö̧ i'̧chiy̧a̧rö̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ fariseos işa̧ ojusodenä
do'ächi'ö mesa isodänä pä̧mä̧diņö̧.
37 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ötahuiyättö
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ isajumä fariseos
işa̧ ojusodettö Jesúsmä mesa
isodänä ö̧'a̧'a̧ ku̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧
jiy̧u̧tȩ işä̧yu̧ alabastro ido'quittö
a̧diçuä̧yu̧ a̧dö̧nä̧ amehuoya a̧cuä̧yu̧
i'cächinäju. 38 Jahuäjumä Jesús abo
ja̧'a̧nä̧ 'chä̧hui'̧ö̧ ö̧jä̧piy̧ä̧ kada'ca
ajuäu kiņä̧ju̧. Kȩ'chȩrȩjattö ö̧jä̧piy̧ä̧
a̧cuä̧mi'̧ö̧nä̧ riripö kuhuo'chenä
'ca̧'ö̧ jo'epinäju. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ö̧jä̧piy̧ä̧nä̧ 'chu̧'huo̧pä̧'chö̧
jȩpö̧ amehuoya da'epinäju.
39 Ja̧'hua̧nö̧ jȩja̧'a̧ topö fariseos işa̧,
ojusodera̧'a̧ o'ipäjimä a̧'cua̧nä̧tä̧
pä'inö: ―Pidemä Dios päö
huȩnȩ jiäcuähuä işa̧ jö̧ttö̧mä̧
“chö̧jä̧pö̧nä̧ me'äjumä suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ isaju” pä'ö'inä “titö
ju'huotö isaju” pä'ö'inä huo̧jua̧ji―̧
pä'inö. 40 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Jesús
ädätö päinä̧cu̧: ―Simón. Jiy̧ȩtȩ
huȩnȩ jidähuacutó― päinä̧cu̧.
Ja̧'hua̧nö̧ päcu ―A̧. Ji'ähui
huo̧juȩcuä̧ işa̧― jö̧nä̧ ädätinö.

a 7:27 Malaquías 3:1
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41―Ya̧tȩ pärätä pärou iyähuä
işa̧mä̧ ta̧ju̧ ttimippotinäcu.
Ka̧ra̧mä̧ 500 denarios jo̧mȩnä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧mä̧ 50nö denarios
jo̧mȩnä̧. 42 Ttimitajimä juittiyäcu
ttimippotä'ijömä ta̧ju̧cuä̧yotörötä
micuä päoca'atä unichi'iņö̧.
Jitämä ji'ähui, ¿jahuätöttömä
tidettö u̧ru̧hua̧rö̧ abonänö jö̧nä̧
repe'ächi'ö'a̧nö̧ huinömä?―
pä'inö. 43 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Simónmä
ädätö pä'inö: ―Rö̧ȩnä̧ imippota'a
unichi'iniy̧ä̧cu̧ pinö a̧'cua̧ra̧'a̧ pä'ö
amöcuädösä ttömä― pä'inö.
Jesúsmä: ―Jueötä päcuhuäcu―
päinä̧cu̧. 44 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ isaju
kö̧'a̧'a̧cu̧ kärächi'ö Simónrö
pä'inö: ―¿Paju isajuru topöjä?
Cuojusodenä dodächa'anä
ajiya'inä cuiyococu päjisä
chö̧jä̧piy̧ä̧ töcähuoyamä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ pajumä kȩ'chȩrȩjattö
chö̧jä̧piy̧ä̧ a̧cuä̧mi'̧ö̧nä̧ riripäjäju.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ kuhuo'chenä
'ca̧'ö̧ jo'epäjäju. 45Ucumä
'chu̧'huo̧pö̧'iņä̧ tecuhuähuococu
päjisä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pajumä
dodächäjinö ja̧'a̧nä̧ cäjädi'oca'atä
chö̧jä̧piy̧ä̧nä̧ 'chu̧'huo̧pä̧'chö̧ pä̧ju̧.
46Ucumä chunä'inä a̧dȩjamä
dacuepococu päjisä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ pajumä a̧dö̧nä̧ amehuoyattö
chö̧jä̧piy̧ä̧nä̧ da'epäjäju.
47 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pädäcujätó.
Rö̧ȩnä̧ suronä jȩjä̧'ij̧ö̧mä̧
unichi'äcuähuiyajutä pä'i'äju,
rö̧ȩnä̧tä̧ repejächi'a'attö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ suronä jȩiņö̧ ji'̧quiçha̧nö̧tä̧
unichi'äcuähuiyäcumä
ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ repe'ächi'ö― pä'inö.
48 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧ jahuäjurutä
pä'inö: ―Suronä jȩcu̧'huä̧'ij̧ö̧mä̧
unichi'äcuähuiyajutä pä'i'äjujätó―

pä'inö. 49 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ o'ca toi'önä
ja̧u̧cu̧tä̧ mesa isodänä pȩjä̧tö̧mä̧
rötädipö tta̧'cua̧ jacuänä
ucuocuinätö: ―¿Suronä jȩttö̧'iņä̧
unichi'äcuähuiyotö pätti'önä
jȩpö̧mä̧ tide ju̧'hua̧ jä̧ttö̧?― jö̧nä̧.
50 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ isajuru pä'inö:
―Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧jim̧ä̧ cu̧jip̧ö̧nä̧
ppädäjäcuajä. Huȩnȩ'iņä̧ juiyönätä
täi― päinä̧cua̧.

Jesús adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
ji'äu cueächa'anä nä̧tö̧
ppä̧ttä̧dä̧riņö̧ huȩnȩ

8 1 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ o'ca'a Jesúsmä
ötahuiyä bäreunä'inä ötahuiyä

ppo̧ö̧tä̧ ko̧mȩ'iņä̧ o'ca juiyönätä
Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧ adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'ähue'ö 'chiņö̧.
Ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö'inä
ja̧u̧cu̧ 'chiņä̧tö̧. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö
nä̧tö̧'iņä̧ 'chiņä̧tö̧ isoppa huotö
suropätöttö'inä, märicheittö'inä
ttö̧jip̧ö̧nä̧ aditö icuähuiyotö
pä'i'inätömä. Karajumä María
―Magdalena― jö̧nä̧'iņä̧ pä'ähuaju
jiņa̧'a̧. Jahuäjuttumä isoppa
huotö ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö
rättopächinäcua jiņa̧'a̧. 3 Karajumä,
Chuza irecua Juana. Ja̧u̧mä̧
Herodes öäre tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧ jiņa̧'a̧. Karajumä Susana.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö nä̧tö̧'iņä̧ recuätö
churutä recuä rö̧jö̧ ppä̧'ä̧dä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧
jiņa̧'a̧.

Ku̧nä̧huä̧ ru̧hua̧ ku̧nu̧
i'̧chiņö̧ huȩnȩnä̧ Jesús
huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttö̧ja̧ recuätö
ttö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩnä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ötahuiyä jö̧ o̧du̧nä̧ttö̧'iņä̧ ö̧jo̧mȩ
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tti̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧mä̧ jiy̧ȩtȩ
huȩnȩtö̧ pähuänä jiähuinä̧u̧
Jesúsmä: 5―Ya̧tȩ ku̧nä̧huä̧
ru̧hua̧ ku̧nä̧huä̧du ku̧nu̧ 'chä̧nö̧
rä'opinö. Ja̧'hua̧nö̧ u̧ju̧no̧mȩnä̧
korodumä mä̧nä̧ jä̧yä̧mä̧ mo̧iņä̧du.
Juhuädumä 'cuȩ'cu̧ tticuinädu.
Ppiy̧u̧tä̧ ichi'ö ttucui'inädu.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ korodumä jacuä
inähuä jo̧mȩ mo̧iņädu. Ba'i'ömä
bahui'a'anä jo'ötä icuina'a rȩjȩmä̧
acunänö jo̧ca̧'a̧ttö̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ korodumä so̧ä̧'cua 'quȩtȩ
mo̧iņädu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
so̧ä̧'cua jiy̧ȩcu̧tä̧ ba'i'ö attädi'inö.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ korodumä rȩjȩ
adihuome mo̧iņädu. Juhuädumä
adiu bahui'inö. Bahuinö o'ca'a
u̧huä̧ju̧'iņä̧ huȩjiņa̧'a̧, jitettömä
100nö jo̧mȩnä̧ huȩjö̧nä̧ päi'önä―
pä'inö. Piy̧ȩ huȩnȩ ucuocu
cä'ädömä, iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧ pä'inö:
―¡Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧ ä̧ju̧cuij̧ó!―
jö̧nä̧.

9 Ja̧'hua̧nö̧ päji o'ca'a
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ jä'epö
ttä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ huȩnȩtö̧
päcuhuäjimä ¿däje jicuähua pä'ö
päcuhuäjättö?― jö̧nä̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧
jä'epö ttä̧ju̧cuä̧cu̧mä̧ pä'inö:
―Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧ttö̧
yä̧huä̧iņä̧ amöcuädö u̧ju̧nä̧'chiņö̧
huȩnȩ ucutu cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cua̧
pä'ömä hueähui'a'a. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ korotörömä huȩnȩtö̧
pähuä huȩnȩnä̧tä̧ ttä̧ju̧cua̧
pä'ö hueähui'a'a, topömä
totta'anä tottö juiyäcua'anö,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ä̧ju̧cu̧mä̧ ttä̧ju̧cua̧'a̧nä̧
ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧ juiyäcua'anö.a
11Huȩnȩtö̧ pädäjimä pa̧'a̧nö̧

jidähua pä'ö pä'äjisä.
Ku̧nä̧huä̧dumä Dios iḩuȩnȩ
ja̧'a̧. 12Mä̧nä̧ jäyättö 'cuȩ'cu̧
tticuinö jä̧ji'̧a̧nö̧ huotömä
ä̧ju̧cu̧mä̧ ttä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ ttä̧ju̧cuä̧ji ̧
o'ca'amä ähuettä ichi'ö ttä̧ju̧cuä̧ji ̧
huȩnȩmä̧ ttamiso'quittö 'cho'ipö
tta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ ttö̧jip̧ö̧ juiya
pä'ö. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jacuä
inähuänä mo̧ä̧chiņö̧ jä̧ji'̧a̧nö̧
huotömä huȩnȩmä̧ eseunutä
ttä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ kada'ca 'chu̧huä̧ro̧mȩ
po'tiyä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ juitta'attö
jurunätä tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧. Ja̧u̧nu̧
o'ca'a ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuä
pä̧nä̧ ttö'ätecuächomenä
'quȩ'ȩcuä̧chä̧tö̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ so̧ä̧'cua̧ 'quȩtȩ mo̧iņa̧'a̧
jä̧ji'̧a̧nö̧ huotömä ttä̧ju̧cuiņö̧ o'ca'a
ttö̧jo̧mȩnä̧ pij̧ä̧ jähuä tta̧'cua̧ tta̧
jö̧nä̧ amöcuädäcuähuättö'inä,
järe ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧,
kä̧cuä̧huä̧ ö̧nö̧ä̧ttö̧'iņä̧ a̧ttä̧di'̧ä̧u̧
u̧huä̧ju̧'iņä̧ huȩjö̧ juiyönätä.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ rȩjȩ adihuome
mo̧iņö̧ jä̧ji'̧a̧nö̧ huotömä
ttamiso'quinä tta̧möcuädömä
adiunä ttamöcuäda pä'ö huotö
ttö̧dä̧pȩ'ä̧ro̧ca̧'a̧tä̧. Jahuätömä
ttä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩ ttunichi'oca'atä
tta̧mi ̧ 'qui'ächi'ö ttö̧ja̧'a̧ttö̧ u̧huä̧ju̧
huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ rä'opö kä̧u̧―
pä'inö.

Tä̧ju̧cuiņö̧mä̧ to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧
tta̧tä̧ra̧ pä'ö jö̧ huȩnȩ

16―Ya̧tȩ'iņä̧ lámpara rȩdȩtä̧jim̧ä̧
isäbanä mö̧'ȩpö̧ u̧ju̧no̧cö̧.
Pä̧cuä̧huä̧ppä̧ dea'a'inä u̧ju̧no̧cö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ku̧nä̧huä̧cä̧nä̧tä̧
u̧ju̧nu̧ do'ächätö tȩa̧hua̧'a̧ totta

a 8:10 Isaías 6:9‐10
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pä'ö. 17 Yä̧huä̧iņä̧ jähuämä
o'ca juiyönätä huäjunä päi'önä
ij̧ȩcuä̧chä̧cuȩtä̧ ka̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
dajö ku̧nä̧huä̧'iņä̧ o'ca juiyönätä
ttu̧huo̧ju̧nä̧ päi'önä tȩa̧hua̧'a̧cu̧
rä'epö ku̧nä̧huä̧cuȩtä̧ ka̧'a̧.
18 Cuä̧ju̧cuä̧'ij̧ä̧tu̧cu̧mä̧ topä̧rä̧cuä̧u̧
kä̧tu̧cui.̧ Ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ juhua'a
yabocutä iyähui'äcuotö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä jui'ätömä
ttu̧ju̧nä̧rö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧'iņä̧
'cho'icuotö pätti'äcuotö― pä'inö.

Ya̧nä̧ jähuättötä ahuaruhuä jö̧nä̧
huotörö jiähuinö huȩnȩ

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧ju̧'iņä̧
ö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧ ö̧jo̧mȩcu̧ ichinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutä ö̧jo̧mȩmä̧
tti̧'chi'̧ö̧ juiyönä jiņä̧u̧ ttö̧ja̧
rö̧ȩnä̧ ja̧'a̧ttö̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ jittähuinäcu: ―Cua̧ju̧'iņä̧
cuij̧ä̧hua̧tö̧'iņä̧ u̧mi ̧ kä̧tö̧tó ucuru
totta pä'ö― jö̧nä̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧
pättäcu ädätö päinä̧u̧: ―Cha̧ju̧'iņä̧
ja̧'hua̧ta̧nö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧ jö̧nä̧
huotömä Dios iḩuȩnȩ ä̧ju̧cu̧
jȩpä̧tö̧tä̧ ja̧'a̧― jö̧nä̧.

Kä̧rö̧'coppa'inä ajiya'inä
esetönä Jesús hueinö huȩnȩ

22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ koronö mo̧ro̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧cu̧ huoi'canä
pä̧mä̧dö̧ päinä̧u̧: ―Dubora
ya̧nä̧ jij̧ȩ ti̧'chä̧tu̧cua̧―.
Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ki'opö rö̧nö̧
'chiņä̧tö̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ tti̧'cha̧'a̧nä̧
chutämä ä'i'inö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ kä̧rö̧'coppamä ta'ipö
kä̧rö̧'co̧huiņa̧'a̧ duborattömä.
Ajiyama̧ttö̧ suhuädi'omenä
ra̧huȩjö̧nä̧tä̧ päi'inä̧u̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧'o̧mȩ ichi'ö porädö icu
pä'inätö: ―Tu̧ru̧hua̧, Tu̧ru̧hua̧

¡to'e'ätöjädo!― Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
porächi'ö kä̧rö̧'coppa'inä ajiya
ppau obi'inä ro̧'ȩpö̧ pä'inö.
Ro̧'ȩpö̧ icuomenä kä̧rö̧'coppa'inä
ajiya ppau obi'inä cä'ädö icu
huirodö rö̧niņa̧'a̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
päinä̧u̧: ―¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧mä̧ juicuhuätucua'a
jä̧ttö̧?― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jitötämä ye'ecuä'chö nö̧'ä̧chip̧ö̧
topä̧rö̧tä̧ kä̧nö̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
pä'ähuinätö: ―Ja̧u̧mä̧ ¿tide ju̧'hua̧
jä̧ttö̧ kä̧rö̧'coppa'inä, ajiya'inä
esetönä hue'ömä?― jö̧nä̧.

Gadarenos işa̧'iņä̧ ö̧jip̧ö̧nä̧
Jesús ppädinö huȩnȩ

26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ gadarenos
ttö̧ja̧ tti̧rȩjä̧ jubö rȩbȩhuiņä̧tö̧
Galilea rȩjȩ pä̧tȩcuä̧nö̧
işä̧jä̧ra̧'a̧. 27Huoi'cattö mocu
u̧huä̧mi'̧ö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ ichi'inö ya̧tȩ
ötahuiyära̧'a̧ttö̧ ichäji, isoppa
huotö suropätö recuo ttö̧jä̧'ij̧ä̧cu̧,
ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧'iņä̧ jui'̧a̧, isodenä'inä
ko̧cö̧, idoriyä hua'inätö tto'co
jähuä pä̧jö̧ o̧du̧nä̧tä̧ kä̧'chä̧'ij̧ö̧mä̧.
28 Ja̧u̧mä̧ Jesúsru topö pä̧içu̧nä̧
huopinö. Huopi'ö kä̧nö̧ Jesús
ö̧jä̧piy̧ä̧ kada'ca mo̧'ä̧mö̧ pä̧içu̧nä̧
huopö pä'inö: ―Jesús, jiņä̧
isocu Ru̧hua̧ Dios iţti̧mä̧ ttörömä
¿dä̧bö̧ pä'ö mȩcuo̧pä̧rä̧ttö̧?
¡Ubara ttucuepíyattöhué!―
jö̧nä̧ jä̧'ȩpä̧riņö̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧
jäepina'amä Jesúsmä isoppa hua̧
su̧ro̧pa̧rö̧ ttö̧ja̧ işa̧ttö̧ räopächa
pä'ö hueäja'attö jiņa̧'a̧. Isoppa hua̧
su̧ro̧pa̧mä̧ recuo usurä ȩmä̧u̧nä̧
jȩä̧'ij̧ä̧cu̧ jiņa̧'a̧. Cuoräu o̧sa̧nä̧'iņä̧,
cuoräu obönä'inä yö̧'ȩpä̧'chö̧
hua'adä'chö rötö ttö̧nö̧'cä̧rä̧'ij̧ä̧cu̧
jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ 'to'ocuä'chö

Luc



Lucas 8:30–43 294

icuomenä isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧mä̧
ttö̧ja̧ toomecu ya'opä'chö
icuä'ijäcu jiņa̧'a̧. 30 Jesúsmä ja̧u̧ru̧
jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―Cuim̧im̧ä̧
¿tta̧'a̧nö̧ miçua̧jä̧ttö̧?― jö̧nä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧cu̧: ―Ttö
chim̧im̧ä̧ Legión* pä'ö miçua̧sä̧―
pä'inö, isoppa huotö suropätö
recuätö ja̧u̧nä̧ dottächina'attö.
31 Jahuätömä jättepä̧riņä̧cu̧
'tu̧ppä̧chi'̧o̧mȩ'iņä̧ juiyäju
rejura̧'a̧ hueö icu juiyatö pä'ö.
32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ju̧huȩnȩmä̧
möä'ca jo̧mȩ cu̧chiţö̧ recuätö
cuä̧nö̧ ka̧cuiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
jahuätö cu̧chiţö̧nä̧tä̧ dottächönä
hueatö pä'ö jättepä̧riņä̧cu̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jättepäcumä ―ye―
pä'ö hueinä̧u̧. 33 Ja̧'hua̧nö̧
hueä̧u̧mä̧ ttö̧ja̧ işa̧ttö̧ rä'opächö
cu̧chiţö̧nä̧tä̧ do'ächächinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ dottächächomenä
möä'ca sanebä jo̧mȩttö̧ tirächö
dubora jacuä tta'ähuächinätö.
Tta'ähuächö mo̧'ä̧chö̧
a̧'ä̧huä̧chiņä̧tö̧. 34 Cu̧chiţö̧rö̧
tta̧'ä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ päi'a'a
topö tö'ipächinätö. Ja̧'hua̧nö̧
tö'ipächö kä̧nö̧mä̧ ötahuiyä
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, ötahuiyä u̧mi ̧ jö̧
o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ ji'ähuinätö.
35 Ja̧'hua̧nö̧ jittähuä̧u̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧
päi'äji topö 'chä̧nö̧ rä'opächinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús ö̧jo̧mȩ
tti̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ isoppa huotö
rättopächäjäcurutä topinätö Jesús
ö̧jä̧pö̧ kada'ca ö̧'a̧'a̧ ö̧ä̧rȩta̧'iņä̧
'ca̧tö̧ rö̧tä̧hua̧tä̧ amöcuädö'inä
jo̧mȩnö̧ adihuächäjitä. Ja̧'hua̧nö̧
tottomenä ye'ecue'inätö.

36 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ topäjätö'inä
isoppa huotöttö ö̧jip̧ä̧ja̧'a̧mä̧
―ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ ki'̧ip̧ä̧ji―̧ pä'ö
jittähuinä̧u̧. 37 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ o'ca
toi'önä gadarenos tti̧rȩjä̧ ppeyé
o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ ttö̧jo̧mȩttö̧
iḩuiy̧a̧tö̧ pä'ö hue'ä̧riņä̧tö̧ rö̧ȩnä̧tä̧
yettecua'attö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesúsmä
huoi'canä pä̧mä̧dö̧ ppa̧'ä̧chiņö̧.
38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ isoppa huotö
suropätö rättopächäjäcumä
chutäcu ö̧ja̧ pä'ö jäepä̧riņä̧cu̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jäepä̧rä̧cu̧ Jesúsmä
ädätö päinä̧cu̧: 39―Cuojusodera̧'a̧
ppa̧'ä̧chi.̧ Cuiä̧̧nä̧hua̧ Dios rö̧ȩnä̧tä̧
ucuru ppädäji jicuähua täi―
päinä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús
churutä rö̧ȩnä̧ ppädäji ötö'cö o'ca
toi'önä ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧
jiähuä'chä̧ya̧ 'chiņö̧. 40 Jesúsmä
ppa̧'ä̧chö̧ iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧ recuätö
eseunu tottinäcu o'ca toi'önätä
tta̧ttä̧rä̧jä̧cu̧ ja̧'a̧ttö̧.

Ppö'ottö na̧'ä̧chiņä̧ju̧ru̧'iņä̧ aditö
icua'anä Jairo ittijuru'inä
Jesús ttoädinö huȩnȩ

41 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ Jairo
pä'ö miçua̧ ichinö. Ja̧u̧mä̧
judíos ttö̧ja̧ ttu̧huo̧jui'̧odettö
ttu̧ru̧hua̧. Jesús ö̧jä̧piy̧ä̧ kada'ca
mo̧'ä̧mö̧ ajuähuipönö jäepä̧riņä̧cu̧
ojusodenä doächiyarö pä'ö,
42 ittiju katähuaju, 12nö a̧'ȩ
jä̧'ij̧o̧mȩnä̧ huaju, 'corupäji'ö'a̧nö̧tä̧
na̧'ä̧chä̧ju̧ru̧ u̧ju̧nä̧ra̧'a̧ttö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ Jesús i'̧cho̧mȩnä̧
ttö̧ja̧mä̧ recuätönä tti̧'cha̧'a̧ttö̧
'co̧ä̧chö̧nä̧tä̧ ttijisähuinäcu.
43 Ja'huanö ja̧'a̧nä̧ yajute kiņä̧ju̧,

* 8:30 Legión pä'ömä Romanos ttö̧ja̧ su̧ro̧da̧u̧ tti̧huȩnȩ jiņa̧'a̧ 6.000 su̧ro̧da̧u̧ jo̧mȩnä̧
ttö̧jo̧mȩnä̧.
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ppö'ottö 12nö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ usurä
ȩmä̧huä̧'ij̧ä̧ju̧mä̧ kiäre pärätä'inä
jahuapö ru̧hua̧rö̧ kimitä'chomenä
beipächiniyä̧cua̧mä̧ yorö'iso
ya̧tȩ'iņä̧ aditö icu juiyönä
huajumä. 44 Jahuäjumä Jesús
abo ja̧'a̧nä̧ 'chä̧hui'̧ö̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧
ä'ca mȩ'iņä̧ju̧. Ja̧'hua̧nö̧ mȩjö̧
jiy̧ȩnä̧tä̧ ojuchi'inäcua̧ kucuojamä.
45 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä pä'inö:
―¿Di jä̧ttö̧ ttörö mȩ'ä̧jim̧ä̧?―
Ja̧'hua̧nö̧ jäepä̧u̧ o'ca toi'önätä
―ttömäcö̧ ja̧'a̧― pä'inätö.
Ja̧'hua̧nö̧ pättomenä Pedro'inä,
ja̧u̧tä̧cu̧ kä̧tö̧'iņä̧ pä'inätö:
―Tu̧ru̧hua̧ ¿di jä̧ttö̧ ttörö
mȩ'ä̧jim̧ä̧ pä'öjä tä̧ji?̧ ttö̧ja̧ recuätö
'co̧ä̧chö̧nä̧ 'chä̧nö̧ ttijisähua'amä―
jö̧nä̧. 46 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu Jesús
pä'inö: ―Ya̧tȩ mȩ'ä̧ji ̧ pä'ö
huo̧jua̧sä̧ chujuru räopächa'amä
ttu̧dȩpä̧rä̧chi'̧a̧'a̧ttö̧― pä'inö.
47 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ yä̧huä̧iņä̧
dajahuächö kö̧jip̧a̧ pä'ö
juiyäcuamä ttö̧'ä̧huip̧ö̧nö̧tä̧
ichö ö̧jä̧piy̧ä̧ kada'ca mo̧'ä̧miņä̧ju̧.
O'ca toi'önä ttä'cattö huäjunä
jijähuinäcu: ―Ja̧'hua̧nö̧ jä̧cua̧
mȩ'ä̧jä̧ju̧sä̧― pä'ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
―mȩdö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ pi'̧ip̧ä̧jä̧ju̧sä̧―
pä'ö'inä. 48 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu
Jesúsmä päinäcua̧: ―Isaju.
Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧jim̧ä̧ cu̧'ip̧ö̧nä̧
ppädäjäcuajä. Huȩnȩ'iņä̧ juiyönätä
täi― jö̧nä̧. 49 Jiņä̧ ucuocu
ö̧ja̧'a̧nä̧ judíos ttu̧huo̧jui'̧ode
ru̧hua̧ ojusodera̧'a̧ttö̧ ya̧tȩ
ichö ji'ähuinö: ―Cuittijumä
täcö 'corupä'i'äjäju. Huo̧juȩcuä̧
işa̧rö̧mä̧ juhua'a yabonömä
o̧cuip̧ä̧rä̧'― jö̧nä̧. 50 Jesúsmä
ä̧ju̧cu̧ ädätinäcu: ―Yecuecuä'. Iso
päi'önä jä̧cua̧'a̧ jö̧nä̧tä̧ eseti.

Ja̧'hua̧nö̧ cuesetomenätä
kö̧'ip̧ä̧cua̧ju̧―. 51 Isodenä
do'ächömä korotömä dottächö
juiyönä päinä̧u̧ chutäcumä.
Pedrorötä, Jacoborötä, Juanrötä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ji'̧quiçhahuaju kä'ocu,
ka̧ju̧cu̧ jö̧nä̧tä̧ do'ädinö. 52O'ca
toi'önä ajuähuäcuähuinätö yajuru
tta̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
pä'inö: ―Cuajuähuätucuä'.
'Corupä'i'ocoju. Ä'ötä ä'äju―.
53 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧
ya̧'ä̧huä̧'chö̧tä̧ ya̧ttä̧huä̧'chiņä̧cu̧,
'corupä'i'äjäju pä'ö ttu̧huo̧jua̧'a̧ttö̧.
54 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätö
o'ca toi'önä̧rö̧ rä'epö icuäji'ca̧
ji'̧quiçhahuaju ku̧mö̧nä̧ 'chu'huädö
kä̧nö̧ pä'inö: ―Ji'̧quiçhahuaju
ä̧rä̧mi'̧i―̧ jö̧nä̧. 55 Ja̧'hua̧nö̧ päö
jiy̧ȩnä̧tä̧ ka̧'cua̧ru̧hua̧ isoppa
ppa̧huä̧dip̧ä̧cua̧ ä̧rä̧mi'̧iņä̧ju̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ku̧cuȩ kucua pä'ötä
ttiyaju pä'ö hue'inö. 56 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ kä'o ka̧ju̧ jö̧nä̧mä̧ ye'ö
nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧ kiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ 'cuäopäjimä ya̧tȩrö̧'iņä̧
jittähua pä'ömä hueoco̧u̧ pinätö̧.

Ttö̧jä̧pö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörö
Jesús hueinö huȩnȩ

9 1 U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧
ta̧ju̧nu̧ huotörö ca̧ca̧to̧po̧'ö̧

ku̧nu̧ ttujuru iyinä̧u̧ isoppa
huotö suropätörö'inä hueähuänä
ttujuruhua pä'ö, ttumäricheittö'inä
ttö̧'ip̧ö̧nä̧ aditä'chö tticunä. 2Dios
huea'anä kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ jittähua
pä'ö'inä, na̧nȩpä̧tö̧rö̧ aditö tticua
pä'ö'inä hueinä̧u̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
päinä̧u̧: ―Cui'̧chä̧tu̧cuo̧mȩnä̧
recuä rö̧jä̧cuȩmä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧
cuȩpä̧tu̧cuä̧'. Cuitta'ca'inä,
cusacoyu'inä, cu̧cuȩtu̧cu̧ pá̧'iņä̧,
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pärätä'inä, cu̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ hua̧'a̧dä̧rö̧
cu̧ju̧nä̧'ij̧ä̧ta̧'iņä̧ cuȩpä̧tu̧cuä̧'.
4Docuhuächätucuodenätä
cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧ cuiḩuä̧tu̧cuo̧mȩ
jubö. 5 Korome ötahuiyättömä
ttö̧ja̧ eseunu tottoca'a jö̧ttö̧mä̧
räcuopächätucuomenämä
cuij̧ä̧pö̧nä̧ ri'̧a̧ppȩ'iņä̧ ri'äu icuipötä
räcuopächätucuaja yattocuä̧rä̧ji ̧
ij̧ȩcuä̧ päi'önä― päinä̧u̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ rä'opäjätö'cotö tti̧'cho̧mȩnä̧
ötahuiyä ppo̧ö̧ o̧du̧nä̧ 'cuä'opö
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'ähue'inätö,
na̧nȩpä̧tö̧rö̧'iņä̧ ttö̧'ip̧ȩ'ö̧nä̧
aditä'chö icunu o'ca juiyönättö̧tä̧.

Jesús jȩä̧'ij̧ö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Herodes
a̧'cua̧ juiyächi'inö huȩnȩ

7Herodes tetrarca jö̧nä̧ hueähuä
işa̧mä̧ Jesús jȩä̧'ij̧ö̧ o'ca juiyönä
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ amöcuädömä
juiyächi'inäcu―Juanmähua'arettö
tto'ächäji― pättä'chiyäcu.
8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotömä: ―Elías
ij̧ȩcuä̧ji―̧, korotömä: ―Täbocö
Dios päö huȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧
pinätö̧ttö̧ ya̧tȩ tto'ächäji―
pättä'chiyäcu. 9 Ja̧'hua̧nö̧
pättä'chiyäcu Herodesmä pä'inö:
―Juanmä 'cui'opö tticuarö
pä'ö huedinäcu ja̧'a̧mä̧ ¿Tide
ju̧'hua̧cö̧ ja̧u̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧'ij̧a̧'a̧
chä̧ju̧cuä̧cu̧mä̧? Tocharöhué―
päinä̧cu̧.

U̧mä̧tö̧ 5.000 jo̧mȩnä̧
huotö ttucuinö huȩnȩ

10 Jesús hueinä̧u̧mä̧
ppa̧'ä̧chä̧jä̧tö̧'cotö jȩtti̧nö̧mä̧
o'ca juiyönä jittähuinäcu. Ja̧'hua̧nö̧
jittähuäji o'ca'a ca̧ca̧to̧po̧'ö̧

'quȩ'ȩcuä̧chö̧ kara'acunänö
oipächinä̧u̧ Betsaida ötahuiyä
jäyä ttö̧ja̧ toächome. 11 Ttö̧ja̧mä̧
huo̧juä̧chi'̧ö̧ rutti'inäcu. Ja̧'hua̧nö̧
rutti'a'anä ja̧'a̧tä̧ toinä̧u̧. Dios
huea'anä kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ
jiähuinä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö̧'ip̧a̧ pä'ö
recuä rö̧jä̧u̧ru̧mä̧ aditä'chö icuinö.
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ nip̧ä̧ro̧mȩ
juoächiy̧ä̧u̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧
huotömä tö'cönänö pä'i'ö
pättinäcu: ―Ttö̧ja̧rö̧mä̧ tti̧hua̧
pä'ö hue'ö icuitö ötahuiyä
ppo̧ö̧ra̧'a̧'iņä̧ ötahuiyä tö'cönänö
jo̧mȩ ttä'äcuome'inä ttu̧cuȩ'iņä̧
ttö̧'o̧cui'̧a̧ pä'ö. Pȩnȩmä̧ ttö̧ja̧
toächometä kä̧tö̧jä̧― pättinäcu.
13 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu: ―Ttu̧cuȩmä̧
ucututä iyätucuitö― päinä̧u̧.
Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧: ―Jim̧ö̧tȩ
jähuä pá̧ o̧ppä̧tä̧, po̧iŗö̧mä̧
ta̧ju̧ru̧tä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧ ujutumä.
Pitö recuätö ttucua pä'ömä
ujututä 'chä̧nö̧ timitöttötä
tu̧ju̧nä̧rö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'inätö.
14 Päcuotö u̧mä̧tö̧mä̧ 5.000
huotö jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧mä̧: ―50nö huotö
pö̧nä̧ ttö̧'ä̧mä̧dö̧nä̧ hue'ätucuitö―
pä'inö. 15 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jȩpö̧
o'ca toi'önä ttö̧'ä̧mö̧dö̧nä̧
huettinä̧u̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Jesúsmä jim̧ö̧tȩ jähuä pá̧ o̧ppä̧'iņä̧,
po̧i ̧ ta̧ju̧ru̧'iņä̧ 'chu'huädö kä̧nö̧
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧cu̧ topö ―adihua'a―
pä'ö ucuocu cä'ädö, 'tȩ'chä̧rö̧ iyinö
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧, ttö̧ja̧ ttä'ca jo̧mȩ
ttötä'chiyarö pä'ö. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
o'ca toi'önätä suttädi'önä cuinätö̧.
Ttȩma̧'a̧nä̧ ka̧cuip̧ä̧jim̧ä̧ pöttähuä
ocä ttö̧jä̧pö̧ttö̧ tocärenö jo̧mȩnä̧
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ca̧ca̧tö̧ ȩniņä̧tö̧.

Jesúsmä Dios huea päinä̧cu̧
―Cristo― ja̧'a̧ pä'ö

huo̧juä̧chi'̧ä̧tö̧rö̧ 'corupäi'ä̧cuȩ
ötö'cö ä'canätä jiähuinö huȩnȩ
18 Koronömä Jesúsmä katä

ihueyetä Diosrö ucuocu kiņö̧.
U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧
ucuocu ö̧jo̧mȩ 'chä̧hui'̧ä̧tö̧rö̧mä̧
jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―¿Ttö̧ja̧mä̧ tide
ju̧'hua̧sä̧do pättä'ijättö?―
jö̧nä̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö
ä̧ju̧cuä̧u̧: ―Korotö pönämä
Juan pötädäcuähuä işa̧. Korotömä
Elías jö̧nä̧. Korotömä täbocö
Dios päö huȩnȩ jiäcuähuä
ttö̧ja̧ pinätö̧ttö̧ ya̧tȩ tto'ächäji
jö̧nä̧ pättä'chä'ijäcujä― pä'ö
ttädätinäcu. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ttädätäcu
päinä̧u̧: ―¿Ucutumä̧diţtö̧? ¿Tide
ja̧'a̧ päcuhuätucuättö ttörömä?―
Ja̧'hua̧nö̧ päomenä Pedromä
ädätö pä'inö: ―Ucumä Dios
huea päinä̧cu̧ Cristojä― jö̧nä̧.
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ yorö'iso
ya̧tȩrö̧'iņä̧ jittähuiya pä'ö hue'ö
ro̧'ȩpö̧ päinä̧u̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧
pä'opo'ömä pä'inö: ―Ttö̧ja̧ işa̧
pä'i'inömä rö̧ȩnä̧ jö̧ jähuättötä
usurä ȩmä̧huä̧cua̧tä̧ ja̧'a̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ judíos tä̧mö̧ttö̧'iņä̧,
sacerdotes huotö jue'ipotöttö'inä,
huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ ya'ocu
tticuäcutä ö̧jä̧cua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cuä'ötä cuä'ö tti̧cuä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ huäbodäcuä mo̧ro̧
päi'omenä tto̧ä̧chä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧
jö̧ juiyöttömä micuähuächoca'a―
pä'inö.

Jesús o'ca'anä tti̧'cha̧
pä'ätömä ttu̧huȩcuä̧nä̧
ttamöcuädö'a̧nö̧ ja̧'a̧tó

23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önä̧rö̧
pä'inö: ―Ya̧tȩ ttö chu̧huo̧juȩtä̧cu̧
päi'a pä'ömä chutä ö̧jö̧ ya'ocu
icu, mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ churutä
pȩ'o̧pö̧ ttö̧nä̧cuodä cä'ecu
huä̧nä̧huä̧'chö̧tä̧ ttöcu ichö'a̧nö̧
ja̧'a̧. 24O'ca toi'önätä tta̧'cua̧rö̧
ki'̧ip̧iy̧a̧tö̧ pä'ätömä toe'iyäcuotö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä ttörö
amöcuädö tta̧'cua̧rö̧ toe'iyä̧u̧mä̧
ttö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧tó. 25 Ya̧tȩ pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧
o'ca juiyönätä ȩma̧'a̧nä̧ chutä
toe'omenä ¿däje ppädäcujättö?
26 Chiḩuȩnȩ'iņä̧ ttörö'inä úcuo
te'ähuocotörömä Ttö̧ja̧ Işa̧
pä'i'inö'iņä̧ öadihuäcu, jä'o
öadihuäcu, umöhuäyotö isoppa
huotö surojö jui'ätö ttöadihuäcu
säruunä ichomenämä pärocua'attö
jahuätörömä úcuo teähuiyä̧cua̧tó.
27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ iso päi'önätä
pädä̧u̧jä̧, pȩnȩ ka̧cuä̧tö̧ttö̧
yotötemä Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧
tocu'huäcuotöjä hua'are ka̧cuä̧mö̧
tocu'ätucu juiyäitä― pä'inö.

Jesús ö'ärohuächinö huȩnȩ
28 Ja̧u̧ huȩnȩ ucuocuäji

o'ca'amä 8nö mo̧ro̧ jä̧'ij̧o̧mȩnä̧
päi'omenä Pedrorö'inä, Juanrö'inä,
Jacoborö'inä o'ipö möä'cara̧'a̧
huä̧mip̧iņö̧ Diosrö ucuocua pä'ö.
29 Ja̧'hua̧nö̧ Diosrö ucuocua'anä
ö'ämä im̧içu̧nä̧tä̧ uhuäunä
pärohuächinö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧'iņä̧ teönä säruunä
pärohuächinäta̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧
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ja̧'a̧ nerú päi'a'ara̧'a̧tä̧ u̧mä̧tö̧
ta̧ju̧ ij̧ȩcuä̧chö̧ ucuocuinätö
Jesúscu. Jahuätömä Moisés'inä
Elías'inä jiņa̧'a̧. 31 Jahuätömä
ttöadihuättö särupätötä
ij̧ȩcuä̧chö̧ Jesús räopächä̧cuȩ
ötö'cö ucuocuinätö, Jerusalén
ötahuiyättö pätecuächönä Jesús
jȩä̧cuȩ ötö'cö. 32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Pedro'inä, Pedrocu pȩjä̧tö̧'iņä̧
ämäcönä pödi ttu'u pȩjiņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huäjunä porächi'ö
Jesús säruunä öadihuä'inä ja̧u̧cu̧tä̧
kä̧tö̧rö̧'iņä̧ topinätö. 33 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jahuätö ja̧u̧ ö̧jo̧mȩttö̧
tti̧hui'̧a̧'a̧nä̧ Pedro Jesúsru pä'inö:
―Pȩnȩ tö̧ja̧'a̧mä̧ adihua'a
Chu̧ru̧hua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
o̧dȩhuiy̧ä̧, ppo̧ö̧ o̧dȩ huäbodȩcuä̧
taditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ucu cuojuso̧dȩ'iņä̧,
Moisés ojuso̧dȩ'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Elías ojuso̧dȩ'iņä̧― pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ päinömä ieruhua'ara̧'a̧tä̧
huopäcuäu pä'inö. 34 Ja̧'hua̧nö̧
päa'anä ajiya isoppa mȩyȩhui'̧ö̧,
isoppa a̧'cua̧juä̧tä̧ a̧ttä̧di'̧iņä̧u̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ajiya isoppa
jacuä dottächi'omenä ye'inätö.
35 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ajiya isoppattö ya̧tȩ
iḩuȩnȩ rä̧mip̧iņa̧'a̧: ―Pidemä chiţti̧
re ni'̧a̧. Ja̧u̧ru̧tä̧ ä̧ju̧cuä̧tu̧cui―̧ jö̧nä̧
ucuocuina'a. 36 Ja̧'hua̧nö̧ iḩuȩnȩ
jä̧ji ̧ 'coruchi'a'anä Jesúsmä katätä
kiņö̧. Jahuätömä 'coruchi'ötä
kiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tottäjimä
ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
ji'ähuocotö pinätö̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧.

U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ Dios ujuru
ttihueyecua'anä Jesústä
ihueyecuocö jiņö̧ huȩnȩ

37 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a koro mo̧ro̧
möä'cara̧'a̧ttö̧ tti̧mȩyȩhuä̧ji ̧ o'ca'a

ttö̧ja̧ recuätö ttö'ätecuinäcu.
38 Ja̧'hua̧nö̧ recuätö ttö'ätecu
jiy̧ȩnä̧tä̧ ya̧tȩ huopönö pä'inö:
―Chu̧ru̧hua̧ chiţti̧ ka̧tä̧hua̧rö̧
tocu'huiyattö pä'ösä― pä'ö
ajuähuipönö jä̧'ȩpä̧riņö̧.
39 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö: ―Ihueye ya̧tȩ
isoppa hua̧ ja̧u̧ru̧ 'chu'huädä'ijö.
'Chuhuädomenämä huopi'ö
yacäcänö boreönä juruhuächi'ö
ri'äu icuä'ijäcu, änä'inä tteyu'cua
joppa räopönä, ubara ttu'huepö
cä'ädö räopa'inä päoca'anätä
rä'opä'ijö ja̧u̧ttu̧mä̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ cu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ rä'epö
tticuiyattö pä'ö jä'epä̧rä̧jişä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ hueyecuäjätö―
pä'inö. 41 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
Jesúsmä ädätö pä'inö: ―¡Jati
jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ kä̧tö̧ tta̧'cua̧
huȩnä̧ro̧co̧tö̧hué! ¡Adihuä
mä̧nä̧ttö̧ 'quȩ'ȩcuä̧chiņä̧tö̧hué!
¿Ucutucumä tta̧'a̧nö̧ recuotä
kä̧nö̧ chami 'qui'ächi'ö chö̧jä̧cua̧'a̧
jä̧ttö̧? Ye. Cuiţti̧rö̧mä̧ pocu
i'cächirö― pä'inö. 42Mö̧ä̧ya̧
ötö'cöhuächi'omenä isoppa
hua̧ su̧ro̧pa̧mä̧ ki'opö kä'ö icu
juruhuächi'ö ri'äu icuinäcu.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä isoppa
hua̧ su̧ro̧pa̧rö̧ ro̧'ȩpö̧nö̧ pä'opo'ö
mö̧ä̧ya̧rö̧ aditö icuinö. Aditö
icuäji'ca̧ jä'orö ppa̧'ä̧dö̧ iyinö.
43 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Dios ujuru ö̧rö̧ä̧
topö o'ca toi'önätä nö̧'ä̧chip̧ö̧
to̧pä̧rö̧ esehuinätö. Jesús o'ca
juiyönä jȩä̧'ij̧a̧'a̧ amöcuädö
o'ca toi'önä ttö̧ja̧ ttesehua'anä
Jesúsmä chutä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧
pä'inö: 44―Piy̧ȩ pädä̧cuȩmä̧
cuä̧ja̧ isäjunä adiunä ȩquip̧ö̧nä̧
ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inörömä
ttö̧ja̧ ttu̧mö̧nä̧ iyö içuä̧hua̧
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päi'äcua'amä tö'cö ja̧'a̧tó―
pä'inö. 45 Ja̧'hua̧nö̧ päa'amä
jahuätömä ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧
pinätö̧ ttu̧ttȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ juiyönä
tto̧ȩpä̧ra̧'a̧ttö̧. Ja̧'hua̧nö̧ päö
jättepa pä'ömä ye'ecuinätö.

Úcuo ttö̧ja̧ pätti'ä̧cuȩ
Jesús jiähuinö huȩnȩ

46 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätöttö
jiņä̧ isocu úcuo işa̧ pä̧i'̧ä̧cua̧mä̧
―¿tide jä̧cua̧'a̧ ja̧?― pä'ö
pättä'chäcuähua pä'ö rötädipinätö.
47 Ja̧'hua̧nö̧ tta̧'cua̧nä̧ ttamöcuädö
ttu̧huȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩnä̧ Jesúsmä
ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ ȩmo̧po̧'ö̧ chutä
ippeye ku̧nä̧huiņö̧. 48 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ päinä̧u̧: ―O'ca toi'önä pide
ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ ttö chim̧iņä̧ eseunu
ȩmä̧tö̧mä̧ ttörötä ȩmä̧tö̧tó.
Ja̧'hua̧nö̧ ttörö ȩmä̧tö̧mä̧ ttörö
hue'inörötä ȩmä̧tö̧tó. Ucutu
cu̧'quȩtȩttö̧ úcuo juiyönä ö̧ja̧ pä'ö
amöcuädäcuäumä ja̧u̧tä̧ jiņä̧ isocu
úcuo işa̧ pä̧i'̧ä̧cua̧mä̧― päinä̧u̧.

'Quȩ'ȩcuä̧chö̧ tta̧mo̧nä̧ úcuo
teäcuähuä Jesús jue'epö

icu jiähuinö huȩnȩ
49 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Juanmä ädätö

pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧, ya̧tȩ isoppa
huotörö ucu cuim̧iņä̧ rä'epö icuru
topäjätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutucu
cueächoca'a jiy̧ä̧u̧ ro̧tȩpä̧jä̧cu̧,
ja̧'hua̧nö̧mä̧ jȩcu̧'huä̧'chä̧' pä'ö―
pä'inö. 50 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä:
―Ro̧cuȩpä̧rä̧'chä̧tu̧cuä̧'. Ujututtu

to'ijicu huocotömä ujuturu
ppättäda pä'ötä huotö― päinä̧cu̧.

Samaria ttö̧ja̧'iņä̧ Jesúsru
yattocuinö huȩnȩ

51 Jesúsmä ju'tojuttu ȩmä̧hua̧
päi'a pä'ö pätecuächö pä̧nä̧
Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ i'̧cha̧
pä'ömä 'quiyönä amöcuädinö.
52 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ i'̧chä̧cua̧'a̧
ä'canä i'̧chä̧cuo̧mȩ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧
ttu̧ju̧nä̧cuo̧tö̧rö̧ hue'inö. Ja̧'hua̧nö̧
hueäjä̧u̧mä̧ Samaritanos ttö̧ja̧
ttöäre ötahuiyättö a̧'u̧cuo̧mȩ
'chä̧nö̧ do'ächinätö jo̧mȩnö̧ jȩpö̧
ttu̧ju̧niy̧a̧rö̧ pä'ö. 53 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Jerusalén ötahuiyära̧'a̧tä̧ i'̧cha̧
pä'ö 'quiyönä amöcuädiniyä̧u̧
―ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ doächä'―
pättinäcu. 54 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ topö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧
Jacobo'inä, Juan'inä pä'inätö:
―Tu̧ru̧hua̧, ¿Mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
ocurä mȩyȩhui'̧ö̧nä̧, Elías
jȩiņö̧'a̧nö̧ jahuätö cuo'ö tticunä
huetiyacu pä'ö pähuä rö̧jä̧cu̧jä̧?―
pä'inätö. 55 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
kärächi'ö täbotönö päinä̧u̧:
―Cua̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧ “¿Tidecö̧
hueä̧u̧jä̧?” pä'ömä jerupätöjätó.
56 Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä ttö̧ja̧
tta̧'cua̧rö̧ jȩpö̧ icua pä'ömä ichocö
pinö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ttö̧ ttö̧jip̧ö̧nä̧ ppäda
pä'ötä ichinö― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧
päji o'ca'a korome ötahuiyä
a̧'u̧cuo̧mȩra̧'a̧tä̧ 'chiņä̧tö̧.
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Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ pätti'a
pä'ömä ttu̧huȩcuä̧nä̧

ttamöcuädö'a̧nö̧ jiņö̧ huȩnȩ
57 Ja̧'hua̧nö̧ tti̧'cho̧mȩnä̧

mä̧nä̧ttö̧mä̧ ya̧tȩ päinä̧cu̧:
―Chu̧ru̧hua̧ cui'̧chö̧ o̧du̧nä̧mä̧
ttö'inä cu̧huo̧juȩtä̧cu̧ pädi'a
pä'ö chiçhä̧cua̧sä̧― 58 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Jesúsmä päinä̧cu̧: ―Nä̧tö̧
a̧hua̧riţö̧mä̧ ttäjuhuiyä ku̧nä̧rä̧tö̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ppiy̧u̧ ju'tojunä
co̧'ä̧rä̧tö̧mä̧ ttä̧'ti̧yu̧ ku̧nä̧rä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧ işa̧
pä'i'inömä u ppäepome'inä jui'̧a̧―.
59 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧rö̧mä̧ pä'inö:
―Chu̧huo̧juȩtä̧cu̧ päcuhui'a
ttöcutä ichi―. Ja̧'hua̧nö̧ päcumä
päinä̧cu̧: ―Chu̧ru̧hua̧, ä'canämä
chä'orö 'turu icu chi'̧cha̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧
topittö―. 60 Ja̧'hua̧nö̧ päcumä
Jesús päinä̧cu̧: ―Ttuhuaparemä
'corupä'i'inätötä ttu'tura'anä
ja̧'a̧tä̧ topi. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios
huea'anä kä̧cuä̧huä̧ jicuhuähua
täi ucumä―. 61 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ka̧ra̧'iņä̧ pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧
ucutä cu̧huo̧juȩtä̧cu̧ pädi'a pä'ö
ucucu chiçhä̧cua̧'a̧nä̧ chojusodenä
ka̧cuä̧tö̧rö̧ röji tedähuipa'anä
ja̧'a̧tä̧ topittö―. 62 Ja̧'hua̧nö̧
päcumä Jesús päinä̧cu̧: ―Ya̧tȩ
rȩjȩ doähuäbinä* 'chu̧'huä̧rö̧ kä̧nö̧
abo ja̧'a̧cu̧ kärächi'ö topömä Dios
huea'anä kä̧cuä̧huä̧ jiähua pä'ö
jo̧mȩnö̧ huocötó―.

Ta̧ju̧ pö̧nä̧rö̧ ja̧'a̧nä̧ 70nö
huotörö hueinö huȩnȩ

10 1 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a
Tu̧ru̧hua̧mä̧ korotörö'inä

70nö huotörö hue'ö ku̧niņö̧.
Ötahuiyä jö̧ o̧du̧nä̧'iņä̧ chutä
o'ca juiyönä i'̧chä̧cuȩ o̧du̧nä̧
ä'canä tti̧'chiy̧a̧rö̧ pä'ö ta̧ju̧ pönärö
hue'inö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ hue'ö kä̧nö̧mä̧
päinä̧u̧: ―'To'ö adicuämä iso
päi'önätä rö̧ȩnä̧ ja̧'a̧nä̧ 'to'ö
aditätöttö a̧'u̧cu̧nä̧tä̧ ja̧'a̧tó.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ 'to'ö adicuä
u̧ru̧hua̧rö̧tä̧ jä'epä̧rä̧tu̧cui ̧ 'to'ö
adicuä ttö̧ja̧rö̧ hueäcua'anö.
3Ucutumä tätucui. O̧huȩja̧tö̧rö̧
böo ä̧huiŗiţö̧ ttö̧'quȩtȩ huettaji'a̧nö̧
huedä̧u̧jä̧tó. 4 Pärätä ȩcä̧yu̧'iņä̧,
cusacoyu'inä, cuij̧ä̧pö̧ isäya'inä
cuȩpä̧tu̧cuó̧. Mä̧nä̧ttö̧mä̧
ya̧tȩrö̧'iņä̧ tecuhuähuätucuó.
5 Isodenä docuhuächätucuomenä
äcuomenäji päcuhuätucuä̧cuȩmä̧
“podenä ka̧cuä̧tö̧mä̧ huȩnȩ juiyönä
kä̧tu̧cui”̧ jö̧nä̧ päcuhuätucuaja.
6 Juhuodenämä huȩnȩ juiyönä
kä̧cuä̧huä̧ttö̧ todeunä kö̧
ya̧tȩ ö̧jö̧ttö̧mä̧ ucutu huȩnȩ
juiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧mä̧ ja̧u̧nä̧tä̧
kä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ja̧'hua̧nö̧ hua̧ toöttömä
ucuturutä ppa̧huä̧chä̧cua̧'a̧.
7 Juhuodenätä cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧
ttiyö juäitä cuä̧nö̧'iņä̧, au'inä.
Adicuä işa̧mä̧ aditähuä micuätä
ȩmö̧'a̧nö̧ hua̧. Korodenä'inä,
korodenä'inä jö̧nä̧mä̧
cu̧jä̧'chä̧tu̧cuó̧. 8Ötahuiyänä
docuhuächätucuomenä ucuturu
eseunu tottomemä cuä'ca
ttu̧ju̧nu̧tä̧ cucuätucuaja. 9 Ju̧huȩnȩ
ka̧cuä̧tö̧ na̧'ä̧chä̧tö̧rö̧mä̧ aditö
cuicuätucuaja. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧

* 9:62 Rȩjȩ doähuäbimä rȩjȩ 'cuä'i'ö işa̧ppȩ päi'önä ttäji doa'anä 'chu̧'huä̧rä̧cuä̧huä̧
jiņö̧do cuäcuähuä ttu̧ju̧nä̧cua̧'a̧ ä'canä. Huo̧ttö̧ja̧ ire dittäcua'a ä'canä sattä'inö juäi.
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ucuturu tö'cöhuächi'a'ató jö̧nä̧
päcuhuätucuatöja. 10 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ cuiŗȩbȩhuä̧tu̧cuo̧mȩnä̧
eseunu tottocö ötahuiyättömä, ja̧u̧
ötahuiyä mä̧niy̧ä̧nä̧ 'chä̧nö̧nö̧mä̧
pa̧'a̧nö̧ päcuhuätucuaja:
11 “Cutahuiyätucuttu tö̧jä̧piy̧ä̧nä̧
ri'̧a̧ja̧ppȩ'iņä̧ ri'äu icuätöjätó
ucuturu to'ijicu ij̧ȩcuä̧
päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧
ucuturu tö'cöhuächi'äja'ató”
jö̧nä̧ päcuätucuaja. 12 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ pä̧dä̧u̧jä̧tó, ro̧ȩpä̧cuȩ mo̧ro̧
pätecuächomenämä Sodoma
ttö̧ja̧rö̧ ro̧ȩpä̧cuȩttö̧'iņä̧ abonänö
jö̧nä̧ ro̧ȩpä̧cuo̧tö̧tó ja̧u̧ ötahuiyä
ttö̧ja̧mä̧―.

Corazín ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, Betsaida
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, Capernaúmttö̧ja̧rö̧'iņä̧
Jesús a̧'cua̧ tta̧huȩcuiņö̧ huȩnȩ
13―¡Jati ucutu Corazín

ötahuiyä ttö̧ja̧hué! ¡Jati
ucutu Betsaida ötahuiyä
ttö̧ja̧hué! Cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ttu̧ ttö̧ja̧
ttieru juäi jȩä̧cuä̧hui'̧iņö̧mä̧
Tiro ötahuiyättö'inä,
Sidón ötahuiyättö'inä
jȩä̧cuä̧hui'̧iņö̧ttö̧mä̧ pärou
amöcuädinajatö jahuätömä.
Sácu'pitä 'ca̧tä̧u̧ ocurä işa̧ppȩtä̧ tu'u
pä̧nö̧ pärou amöcuädinajatötó.
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pä'ö icuähuä
mo̧ro̧ pätecuächomenä Tiro
ötahuiyä ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, Sidón
ötahuiyä ttö̧ja̧rö̧ ro̧ȩpo̧mȩttö̧'iņä̧
abonänö̧tä̧ päi'äcua'ató
ucuturumä. 15Ucutu Capernaúm
ttö̧ja̧hué. Mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ päi'önä
cä'epö ku̧nä̧huo̧tö̧mä̧, hua'inätö

ttö̧ja̧cuo̧mȩtä̧* mȩyȩdö̧ kä'ö
icuähuotötä päcuhui'äcuotöjätó―.

Ya̧nä̧ jähuä ttu̧huo̧juä̧chö̧nä̧mä̧ Iţti̧
jȩä̧u̧tä̧ huo̧juä̧chi'̧ä̧tö̧do

16―O'ca toi'önä ucuturu
ä̧ju̧cuä̧tö̧mä̧ ttörötä ä̧ju̧cuä̧tö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuturu ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧mä̧
ttörötä ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttörö ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧mä̧ ttörö
hue'inörötä ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧― päinä̧u̧.
17 Jahuätö 70nö huotö hueinä̧u̧
pinätömä eseunutä ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧.
Ppa̧ttä̧chä̧ji ̧ o'ca'amä: ―Tu̧ru̧hua̧,
¡isoppa huotö suropätö'inä
esetätö cuim̧iņä̧ huetomenämä!―
pä'inätö. 18 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcumä
päinä̧u̧: ―Cu'upä örohua'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'önä Satanás
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ mo̧ä̧cha̧'a̧
topinösä. 19Ucutumä ä̧ca̧tö̧rö̧'iņä̧,
iḑiy̧u̧tu̧ru̧'iņä̧ kä̧dö̧ icu hue'ö
cujuruhuätucua pä'ö huedä̧u̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönätä
cua̧bo̧iy̧a̧ ujuru'inä hue'ö
cujuruhuätucua pä'ö huedä̧u̧jä̧.
Pärocua'attömä ya̧tȩ'iņä̧,
jiy̧ȩtȩ'iņä̧ surojuoepiyäcuotöjä.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ isoppa
huotörö huecuhuätucuomenä
tteseta'atämä cuesehuätucuä'.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ cuim̧iţu̧cu̧
mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ huȩyu̧tu̧ rötähua'atä
esehuätucui― päinä̧u̧.

21 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧tä̧ Jesúsmä Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ esehuächi'ö pä'inö:
―Chä'o ucurumä chesehuäcujätó
mo̧ro̧jä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧ u̧ru̧hua̧rö̧mä̧.
Ucumä piy̧ȩ huȩnȩmä̧ huo̧juȩcu̧nä̧
amöcuädäcuähuä ku̧nä̧rä̧tö̧ttö̧'iņä̧,
ttu̧huȩpä̧rä̧chi'̧ä̧cuä̧huä̧

* 10:15 Hades pä'ö micuome
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ku̧nä̧rä̧tö̧ttö̧'iņä̧ dajö cu̧ju̧niņa̧'a̧ttö̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ppo̧'ä̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
huotörötä ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧
huäjuätö cuicua'attö. Chä'o
ja̧'hua̧nö̧tä̧ jȩcu̧'hua̧ pä'ö
adihuinäcu̧jä̧ iso päi'önä―
pä'inö. 22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö:
―O'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧,
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ chu̧mö̧nä̧ päi'önä
chä'otä hueipinäcusä. Tide ju̧'hua̧
ja̧'a̧ pä'ömä Iţti̧rö̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧
huo̧juo̧cö̧, Jä'otä u̧huo̧juä̧cu̧.
Jä'o'inä tide ju̧'hua̧ ja̧'a̧ pä'ö
Iţti̧tä̧ u̧huo̧juä̧cu̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Jä'o ötö'cö ttu̧huo̧juä̧chi'̧iy̧a̧rö̧
pä'ömä Iţti̧tä̧ huäjuätö icua pä'ö
amöcuädä̧u̧tä̧ ttu̧huo̧juä̧cu̧―
pä'inö. 23 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ttö̧ja̧'a̧cu̧ kärächi'ö
päcuotö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧tä̧ pä'inö:
―Ucutu tocu'huätucu topätömä
adiunätä kä̧tö̧. 24 Recuätö
Dios päö jiäcuähuä ttö̧ja̧'iņä̧,
recuätö hueähuä ruhuotö'inä
ucutu tocu'huätucu totta pä'ö
pä̧huä̧ ttu'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
topocotö pinätö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttä̧ju̧cua̧ pä'ö'inä pä̧huä̧ ttutta'anä
ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ pinätö̧― pä'inö.

Hueähuä huȩnȩ huo̧juä̧huä̧ işa̧
Jesúsru ka̧cuä̧mö̧ toinö huȩnȩ
25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ Hueähuä

Huȩnȩ huo̧juä̧huä̧ işa̧ Jesúsru
ka̧cuä̧mö̧ toa pä'ö ä̧rä̧mi'̧ö̧
pä'inö: ―Huo̧juȩcuä̧ işa̧,
¿tta̧'a̧nö̧ jȩchö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
kä̧cuä̧huä̧ i'co chȩma̧ pä'ömä?―
26 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús päinä̧cu̧:
―Hueähuä huȩnȩnä̧mä̧
¿däje huȩyu̧cuä̧'ij̧a̧'a̧cuä̧ttö̧?

Cucuocuomenämä ¿tta̧'a̧nö̧
ttu̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ä̧'ij̧ä̧ttö̧?―
27 Ja̧'hua̧nö̧ päcu ädätö
pä'inö ja̧u̧mä̧: ―“Cu̧ru̧hua̧
Cuiä̧̧nä̧hua̧ Diosrötä chu̧'ä̧cua̧rö̧tä̧
repecu'a̧nö̧ ja̧'a̧. Cua̧'cua̧nä̧
cuamöcuädönämä koro
jähuättö'inä amöcuädäcuähuä
juiyönätä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro
jähuättö'inä pä̧huä̧ ttuhuähuä
juiyönätä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cujuru
o'ca juiyönätä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro
jähuättö'inä huo̧juiçuä̧ juiyönätä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cua̧hua̧ru̧hua̧rö̧'iņä̧
repecu'a̧nö̧ ja̧'a̧ cua̧mo̧nä̧
repecuäu ta̧'a̧nö̧tä̧”.a jö̧nä̧
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ä̧'ij̧ö̧sä̧―
pä'inö. 28 Ja̧'hua̧nö̧ päcumä:
―Jueötä ädätäjijä. Päcuhuäji'a̧nö̧
jȩcu'huo̧mȩnä̧mä̧ cu̧jä̧cua̧jä̧―.
29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutätä adihuä
işa̧ päi'a pä'ötä Jesúsru jä'epö
ä̧ju̧cuiņö̧ jiņä̧: ―¿Tide jä̧ttö̧
cha̧hua̧ru̧hua̧do päcuhuäcumä?―
30 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧cu̧mä̧
Jesús ädätinäcu: ―Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ttö̧ ya̧tȩ Jericó
ötahuiyära̧'a̧cu̧ mȩyȩhuiņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ im̧ȩyȩhuo̧mȩnä̧
nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
'chuttädinäcu. Jahuätömä
ö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧'iņä̧ ko̧'ä̧dö̧
tticuinäcu. 'Corupäi'ometä päi'önä
cuäcuäpö cä'ädö iḩui'̧iņä̧tö̧.
31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ sacerdote
hua̧'iņä̧ ju̧huä̧mä̧nä̧tä̧ mȩyȩhuiņö̧.
Ja̧u̧ru̧mä̧ toa'anä huişä̧ti̧'ö̧tä̧
'cuä'opinö. 32 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
ka̧ra̧'iņä̧ Leví isotö işa̧ ju̧huȩnȩ
tö'cö rȩbȩhuip̧ö̧ toa'anä huişä̧ti̧'ö̧tä̧
'cuä'opinö. 33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧
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Samaria ttö̧ja̧ işa̧mä̧ mä̧nä̧nä̧
iḩuo̧mȩnä̧ tö'cönänö rȩbȩhuip̧ö̧
toomenä re ȩmä̧huip̧iņä̧cu̧.
34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧'o̧mȩ rȩbȩhuip̧ö̧,
vino isoya'inä, a̧dȩ isoya'inä
da'epo'ö öttahuiyämä juä'ö
u̧ju̧niņä̧cu̧. Chutä äjinä
i'̧chä̧jä̧cu̧nä̧ cä'epö huä̧nö̧
cuä'ocuä ttö̧ja̧ ttä'ä'ijodera̧'a̧
ȩpä̧ji'̧ca̧ tta̧huä̧riņä̧cu̧. 35 Koro
mo̧ro̧ iu̧̧ kä̧nö̧mä̧ 2nö denarios
jo̧mȩnä̧ ȩmo̧po̧'ö̧, ä'ähuode
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧ iyinö.
“Tta̧'ä̧riy̧iţtö̧ piderömä.
Yabonänö beipächöttömä
ppa̧dä̧cho̧mȩnä̧tä̧ chim̧iţä̧cua̧jä̧tó”
päinä̧cu̧. 36 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧mä̧
jahuätö huämetucuä huotöttö
nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
'chuttädäjäcu a̧hua̧ru̧hua̧
jö̧nä̧ pä'i'inömä ¿tide jiņa̧'a̧
päcuhua'attö ucumä?― pä'inö.
37 Ja̧'hua̧nö̧ päcu:―Ja̧u̧ru̧ re rö̧jö̧nä̧
topinötä― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Jesús päinä̧cu̧: ―Ucu'inä juhua'a
jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩcu̧'hua̧ täi― jö̧nä̧
päinä̧cu̧.

Marta pij̧ä̧ jähuätä ka̧'cua̧
tta̧jȩcua̧'a̧nä̧ María adihuä
juäittö kȩmiņö̧ huȩnȩ

38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ tti̧huo̧mȩnä̧
yo̧mȩtȩ ötahuiyä a̧'u̧cuo̧mȩ
rȩbȩhuip̧iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ yajute
Marta pä'ö micuajumä kojusodenä
dojädinäcu. 39 Jahuäjumä
köjähuaju María pä'ö micuajuru
ku̧nä̧riņä̧ju̧. Jahuäju Maríamä
Jesús ö̧jä̧piy̧ä̧ kada'ca pä̧nö̧
Jesús ucuocua'a ä̧ju̧cuä̧rö̧ pinäju.
40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Martamä
kaditähuätä rö̧ȩnä̧ jiy̧ä̧cua̧ ka̧'cua̧
tta̧nö̧ jö̧nä̧ amöcuädinäju. Ja̧'hua̧nö̧

jä̧cuá̧ tö'cönänö pä'i'ö pä'inäju:
―Chu̧ru̧hua̧ ¿chöjähuaju katä
chaditönä ttörö kicuipa'amä
adihuäcujä tä̧ji?̧ ¡Ppäjädattö
ji'ähuiju!― 41 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu
Jesúsmä ädätö päinäcua̧: ―Marta,
Marta huirochi'ö cu̧jo̧ca̧'a̧tä̧ rö̧ȩnä̧
jähuätä amöcuädä'chö cua̧'cua̧
tta̧'ȩcuä̧ju̧jä̧. 42 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
recuä rö̧jö̧mä̧ jiy̧ȩtȩ jähuätä ja̧'a̧.
Ja̧u̧ jiy̧ȩtȩ adihuä juäittötä ȩmä̧jä̧ju̧
Maríamä. Ja̧'hua̧nö̧ kȩmä̧jim̧ä̧
'choicuiyäcuaju―.

Diosrö ucuocuäcuähuä
Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

11 1 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ o'ca'a
Jesúsmä koromettö Diosrö

ucuocuinö. Ucuocu cädäji
o'ca'a u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ttu̧ ya̧tȩ
päinä̧cu̧: ―Chu̧ru̧hua̧, Diosrö
tucuocua huo̧juȩti̧tö̧, Juan'inä
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ u̧huo̧juȩti̧nö̧
ta̧'a̧nö̧―. 2 Ja̧'hua̧nö̧ päcu päinä̧u̧:
―Diosrö ucuocumä pa̧'a̧nö̧
pä'ätucui, “Tä'o mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧.
Cuim̧iņä̧ úcuo tettähuajá. Ucu
huecuhua'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ täcö
kä̧mä̧dö̧nä̧ hue'i. Ucuru pähuä rö̧jö̧
mo̧ro̧jä̧ttö̧ jȩttö̧ ta̧'a̧nö̧ pij̧ä̧ttö̧'iņä̧
jȩtta̧ja̧. 3Mo̧ro̧ jiņö̧ a̧'u̧cuä̧ tu̧cuȩ
pá̧mä̧ cuä̧cho̧cö̧ juiyönä iyitö.
4 Suronä jȩtä̧'ij̧ö̧mä̧ unichi'iyitö,
o'ca toi'önä ujuturu ttimippotö
tunichi'a'attö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ surojö
töjö'cächi'önämä o'ipö cu̧ju̧nä̧tö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ su̧ro̧pa̧ttö̧mä̧ tö̧jip̧ö̧nä̧
jȩpiţö̧”― päinä̧u̧.

Diosrö jäecuä ötö'cö Jesús
u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧:
―Cua̧hua̧ru̧hua̧ repecuä'ijäcu
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ojusodera̧'a̧ yodo kä'co
cui'̧chä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧, “Cha̧hua̧ru̧hua̧
pá̧ o̧ppä̧ huä̧bo̧ppä̧cuȩ pärohuittö.
6 Cha̧hua̧ru̧hua̧ otottö ichäjiyäcusä,
chiyopo'a pädomenä juiyäcusä”
jö̧nä̧ päcuätucuttumä. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ja̧u̧ jacuojuttu ädätö'a̧nö̧ ja̧'a̧:
“Jä'epä̧rö̧mä̧ cuichättö. Äpatemä
täcö mö̧ȩcuä̧ra̧'a̧. Chiţti̧mö̧'iņä̧
camanä ttö̧'ö̧jo̧mȩ ttöcutä.
Ä̧rä̧mi'̧ö̧mä̧ chiyö juiyö'a̧nö̧
jä̧cu̧sä̧” jö̧nä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
cua̧hua̧ru̧hua̧ ja̧'a̧ttö̧tä̧mä̧
ä̧rä̧mi'̧o̧cö̧ ja̧u̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ recuo huopä̧rä̧'chö̧
cu̧ju̧ttu̧mä̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧'a̧nö̧ hua̧
o'ca juiyönä recuä rö̧jö̧ iyacu pä'ö.
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pä'ösätó ttömä:
“Jä'epätucui, jäcuhuepätucumä
iyäcuotöjä. Usätucui, cusätucumä
cu̧'o̧cui'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧. Äpatenä
'ta'tapö huopätucui, äpatenä
huocu'huätucuomenä
ba̧huȩpä̧cua̧. 10O'ca toi'önä
jä'epätömä ttȩmä̧cuo̧tö̧. Usätömä
ttö̧'o̧cui'̧ä̧cuo̧tö̧. Äpatenä 'ta'tapö
huopätörömä ba̧huȩpä̧cua̧.
11 Cuiţti̧ ya̧tȩ pá̧ jäepöttömä
¿ido'quitä iyajijä tä̧ji ̧ ucutu ttä̧'o̧tö̧
jö̧nä̧ huotömä? Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
jö̧ttö̧mä̧ ¿po̧i ̧ işa̧rö̧ jäepomenä
su̧ro̧pa̧ äcarötä iyajijä tä̧ji?̧
12 ¿Köäyä jäepöttömä idiyurutä
iyajijä tä̧ji?̧ 13Ucutu adiunä
huocotö'inä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧
cuiţti̧mö̧rö̧ adihuä juäitä
iyähuänä huo̧juä̧tö̧jä̧. Ju̧huȩnȩ
jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩttö̧'iņä̧ abonänö
jö̧nä̧ chutä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧
iya pä'ö hua̧tó Cuä'otucu
mo̧ro̧jä̧ ru̧hua̧mä̧ o'ca toi'önä
jä'epätörömä”― päinä̧u̧.

Ähuettä huea'anä kä̧tö̧
to'ijicu pättäcu Jesús

huo̧juȩcu̧nä̧tä̧ ädätinö huȩnȩ
14 Koronö pä̧nä̧ Jesús isoppa

hua̧ su̧ro̧pa̧ iḩuȩnȩ jui'̧a̧rö̧ rä'epö
icuomenä iḩuȩnȩ jui'ä'ijömä
iḩuȩnȩ ucuocuinö. Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧u̧ ttö̧ja̧mä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧
esehuinätö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jahuätöttö korotö pönämä
pä'inätö: ―Ja̧'hua̧nö̧ rä'epö
icuä'ija'amä isoppa huotö
suropätö ttu̧ru̧hua̧ Beelzebú
ujurunätä rä'epä'chö icuä'ijö―
16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö pönämä
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ ij̧ȩcuä̧ jȩiy̧a̧tö̧
pä'ö jättepinäcu ka̧cuä̧mö̧
tottarö pä'ötä. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Jesúsmä jahuätö ttamöcuädö
ttu̧huȩpä̧rä̧chi'̧a̧'a̧ttö̧ päinä̧u̧:
―Ya̧tȩ ru̧hua̧ huea'anä kä̧tö̧
tta̧mo̧nä̧tä̧ rohuähuä'chö
ttö̧jö̧ttö̧mä̧ uruhuo ja̧jim̧ä̧
si'ecuächötä si'ecuächö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yodetenä ka̧cuä̧tö̧
rohuähuä'chötä ttö̧jö̧ttö̧mä̧
jiņä̧ yodetenä esecu kä̧cuä̧huä̧
ja̧jim̧ä̧ to'epächötä toepächa'a.
18 Isoppa huotö suropätörö
Beelzebú ujurunätä rä'epä'chö
icudo päcuhuätucua'amä iso
päi'önä jö̧ttö̧mä̧ ¿Satanás
uruhuo'inä tta̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ recuo
ka̧jiy̧a̧cu̧ jä̧ttö̧ chutä a̧mo̧nä̧
umöhuäyotöcutä rohuähuä'chötä
ö̧jö̧ttö̧mä̧? 19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Beelzebú ujurunätä isoppa
huotö suropätörö iso päi'önä jö̧nä̧
rä'epä'chö chicuttumä, ¿Ucututä
cuiţti̧mö̧mä̧ di ujurunä rä'epä'chö
tticua'attö ja̧u̧nu̧mä̧? Jahuätötätó
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päcuhuätucuäji jueö jö̧ttö̧'iņä̧,
jäyä jö̧ttö̧'iņä̧ micuähuächönä
pä'ö ttu̧ju̧nä̧cuo̧tö̧mä̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ isoppa huotö suropätörö
Dios ödo'che ujurunätä'inä
rä'epä'chö chicuttumä Dios
huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ ucuturutä
rȩbȩhua̧'a̧tó. 21 Ya̧tȩ ju̧ru̧hua̧
rohuäu kä̧nö̧ 'ca̧tä̧cuä̧huä̧ttö̧
'ca̧tä̧dä̧cuä̧huip̧ö̧ kä̧nö̧ ruhuo
isode tta̧huä̧ro̧mȩnä̧ öäre'inä,
umöhuäyotörö'inä huȩnȩ
juiyönätä tta̧'ä̧rö̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ttu̧'iņä̧ abonänö ju̧ru̧hua̧
ichi'ö ja̧u̧ru̧ ujuruhuomenä,
rohuäu kä̧nö̧ 'ca̧tä̧cuä̧huä̧ úcuo
teähuä'ijömä o'ca juiyönätä
'cho'ipö. 'Cho'ipäji'ca̧ öäre re
niy̧ö̧'iņä̧ chutä umöhuäyotörötä
iyä'chö icuiyäcu. 23 Ttöcu jiņä̧
jiy̧ȩtȩ jȩa̧ pä'ö huocömä ttöcumä
to'ijicutä hua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttöcu jiņä̧
jiy̧ȩtȩnä̧ ca̧ca̧tä̧ro̧cö̧mä̧ pperetötä
pperetö icu―.

24―Isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧mä̧ ttö̧ja̧
işa̧ttö̧ räopächomenämä joö o̧du̧nä̧
'chä̧nö̧ 'cuä'ächi'ö ö̧jö̧'a̧nö̧ jo̧mȩ
u̧sä̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ u̧sä̧ra̧'a̧nä̧ ö̧'o̧cui'̧ö̧
juiyönä jä̧cu̧mä̧ pä'ö: “jitämä
chojusode rädopinodera̧'a̧tä̧
ppa̧dä̧cha̧” jö̧nä̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧
ppa̧'ä̧chö̧ iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧ juatö
icu a̧'cua̧tö̧ ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ po̧cuip̧ö̧
ö̧jiņodemä. 26 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧mä̧
korotö isoppa huotörö, ja̧u̧ttu̧'iņä̧
abonänö suropätörö o'ipö 'chö̧,
ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ jo̧mȩnä̧ huotörö.
Jahuätömä jacuoju päi'önä
do'ächäjätö'cotö juhuodenätä
kä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧ ttö̧ja̧
işa̧mä̧ pä'äji ö̧jiņo̧mȩttö̧'iņä̧
abonänö surojönätä kö̧― päinä̧u̧.
27 Ja̧'hua̧nö̧ jiähua'anä yajute

ttö̧ja̧ recuätö ttö̧'quȩtȩttö̧
huopi'ö päjinäcu: ―Ucuru
uhuäbecuinäju'caju katate'inä
ajinäjumä adiunä kö̧jä̧cua̧ju̧―.
28 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu: ―Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Dios iḩuȩnȩ ä̧ju̧cu̧ hua'adö
ku̧nä̧tö̧tä̧ adiunä ttö̧jä̧cuo̧tö̧mä̧―
päinäcua̧.

Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ ya̧nä̧ jiähua'a
ttä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧ttö̧ pa̧nä̧ uhuäunä
ij̧ȩcuä̧tä̧ Jesúsru jättepinö huȩnȩ
29 Ttö̧ja̧ recuätömä abonänö

ttirecuächi'iyäcu päinä̧u̧: ―Jitä
piy̧ȩ pä̧nä̧ kä̧tö̧mä̧ juiyo adiunämä
huocotötó. Ij̧ȩcuä̧ totta pä'ötä
huȩ'ä̧rä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ij̧ȩcuä̧ totta pä'ö huettäjimä
ij̧ȩcuiy̧ä̧cuo̧tö̧. Jonás jähuä
ij̧ȩcuä̧tä̧ ij̧ȩcui'̧ä̧cuo̧tö̧. 30Nínive
ötahuiyä ttö̧ja̧rö̧mä̧ Jonástä
jiņa̧'a̧ ij̧ȩcuä̧ jö̧nä̧ huinömä.
Juhua'a jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ jitä piy̧ȩ pä̧nä̧
kä̧tö̧rö̧ ij̧ȩcuä̧ jö̧nä̧ ö̧jä̧cua̧mä̧
ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inötä jä̧cua̧'a̧.
31 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'ö icuähuä mo̧ro̧
pätecuächomenä Kä̧hua̧ ö'ohuecu
päte'ö ka̧cuä̧tö̧ tturuhuajumä
kö̧jiņö̧ huȩnȩ cä'epö ro̧ȩcuä̧nä̧
pä'ö kicuäcuotöjä ucututtu u̧mä̧tö̧
jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧.
Jahuäjumä pij̧ä̧ beipomera̧'a̧ttö̧
ichinäju Salomón huo̧juȩcu̧nä̧tä̧
amöcuädö huȩnȩ kä̧ju̧cua̧
pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pȩnȩmä̧
Salomón ö̧jiņo̧mȩttö̧'iņä̧ abonänö
hua̧tä̧ kö̧tó. 32 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'ö
icuähuä mo̧ro̧ pätecuächomenä
Nínive ötahuiyä ttö̧ja̧ ttö̧jiņö̧
huȩnȩ'iņä̧ cä'epö ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö
icuähuäcuotöjä ucutu jitä piy̧ȩ
pä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧. Jahuätömä Jonás
jiähua'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ pärou
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amöcuädinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
pȩnȩmä̧ Jonás ö̧jiņo̧mȩttö̧'iņä̧
abonänö hua̧tä̧ kö̧tó―.

Tȩa̧u̧tä̧ hua̧ttö̧ todeunä ttö̧jo̧mȩnä̧
jacuänä tta̧möcuädömä

tȩa̧u̧ttu̧tä̧ kä̧dȩpö̧nä̧ kä̧tö̧do
33―Ya̧tȩ'iņä̧ lámpara rȩdȩtä̧jim̧ä̧

dajö icumä ku̧no̧cö̧. Isäba
dea'a'inä ku̧no̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ ku̧nä̧huä̧cä̧nä̧tä̧ ku̧nu̧,
do'ächätömä tȩa̧hua̧'a̧
tottäcua'a̧nö̧. 34 Ya̧tȩ jä̧ttä̧pä̧ya̧ttö̧
lámpara päi'önä jö̧mä̧ ö'äretätó.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ cui'äre
jiy̧ȩtȩ päcuäi adiu jähuättötä
uhuäuttumä jättäpäyotötä
tȩa̧u̧tä̧ huotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
cui'äre surojäretä jö̧ttö̧mä̧
jättäpäyotömä yo̧ö̧ jacuätä kä̧tö̧jä̧.
35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ tȩa̧u̧ ucutunä
cuȩnä̧rä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ jö̧ yo̧ip̧ä̧chiņö̧ttö̧
ȩca̧'a̧cu̧ pä'ö to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧ kä̧tu̧cuij̧ó. 36 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ jättäpäyotötä tȩa̧u̧ttu̧
su̧'pȩnö̧ jö̧ttö̧mä̧, yo̧ö̧ jähuättömä
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ juiyönätä jö̧ttö̧mä̧
jättäpäyotötä dä'ä jö̧nä̧tä̧
kä̧dȩpö̧nä̧ ka̧ja̧tö̧jä̧, lámpara
adiu säruunä tocu'huätucunä
tejäda'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧― päinä̧u̧.

Huämenä ttöadihuä
ku̧nä̧riņä̧tö̧mä̧ jacuänä
ttöadihuä juittinö huȩnȩ

37 Jesúsmä ucuocu cädäji o'ca'a
ya̧tȩ fariseo işa̧mä̧ chutäcu u̧cuȩ
cuä̧nö̧ i'̧chiy̧a̧rö̧ pä'ö oipä̧riņä̧cu̧.
Ja̧'hua̧nö̧ oipä̧rä̧cu̧ 'chä̧ji'̧ca̧
isodenä do'ächö mesa isodänä

pä̧mä̧diņö̧. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Jesús ucuäcua'a ä'canä u̧mö̧
ötöcähuoca'a ucuiyäcumä fariseos
işa̧mä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧ topä̧riņö̧
koromenä jiy̧ä̧cu̧. 39 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧ päinä̧cu̧:
―Jati, ucutu fariseos huotömä
a̧huä̧huo̧'ta̧'iņä̧, sä̧rä̧bä̧'iņä̧
huä̧mȩnä̧tä̧ töcätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jacuänämä tta̧mo̧nä̧
jähuätä pä̧huä̧ ttuhuähuättö'inä,
suronätä amöcuädäcuähuättö'inä
su̧'pȩnö̧ jö̧nä̧tä̧ huotöjä. 40 ¡Ucutu
cua̧'cua̧ jui'ätöhué! Huämenä
jähuä uhuäbe'ö ku̧niņö̧mä̧
jacuänä jähuä'inä ¿uhuäbe'ocö
pinö tä̧ji?̧ 41 Pärocua'acutä
cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧ttu̧ ȩmö̧ usurä
isotörömäppä'ädötä ppä'ädätucui.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ o'ca
juiyönätä töcö icuähua'atä jö̧nä̧
päi'äcuotöjä. 42 ¡Jati ucutu fariseos
huotöhué! Menta ojiyä'inä,
ruda adiyä'inä, pättiyu cuähuä
ojiyä'cua o'ca juiyönättö̧tä̧ Dios
im̧iņä̧ diezmo* jähuä päi'önä
'quȩ'ȩpö̧ ku̧nu̧ iyä'ijätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Diosttö surojö juiyönä
kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, Diosttö
repe'ö kä̧cuä̧huä̧mä̧ ä̧do̧hui'̧ö̧tä̧
'cuä'opä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧. Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ jiņä̧ iso
päi'önä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ jä̧'ij̧ö̧mä̧
jiy̧ȩ jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ppächönämä.
43 ¡Jati ucutu fariseos huotöhué!
Cu̧huo̧jui'̧ä̧tu̧cuodettömä
päcuähuäcä úcuo isäcätä
repe'ätöhué. Ötahuiyä kä'co
päcuähuomettö ucuotönö
teäcuähuätä repe'ätöhué.
44 ¡Jati ucutu huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧'iņä̧,

* 11:42 Pättiyu cuähuä ojiyä'cuamä, Menta pättö'inä, Ruda pättö'inä, koro'inä ja̧'a̧nä̧
Diosrö iyähuä päi'önä ttiya pä'ö hueähuä jiņö̧do Moisés Hueähuä Huȩnȩnä̧mä̧.
Levítico 27:30‐33'inä, Deuteronomio 14:22‐29'inä ja̧u̧ huȩnȩ jiähua'a.
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fariseos huotö'inähué! Ucutumä
yapare ttö̧ja̧tä̧ jö̧nä̧ huotöhué.
Ucutumä hua'are ttö́tinome jacuä
tottoca'a ttieruhua'attö huämenä
cueächäcuähuome jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
huotöjä― pä'inö. 45 Ja̧'hua̧nö̧
päa'a ä̧ju̧cu̧ Hueähuä Huȩnȩ
huo̧juä̧tö̧ttö̧ ya̧tȩ ädätö päinä̧cu̧:
―Huo̧juȩcuä̧ işa̧, ja̧'hua̧nö̧
päcuhua'amä ujuturu'inä pä̧içu̧nä̧
pä'öjätó―. 46 Ja̧'hua̧nö̧ päcumä
Jesús päinä̧cu̧: ―A̧'a̧ ucutu'inä
¡Hueähuä Huȩnȩtä̧ huo̧juä̧huä̧
ttö̧ja̧hué! Jȩttö̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ jö̧mä̧
ämäcö juäi abora̧'a̧ päi'önä cä'epö
ttu̧huȩna̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ ttö̧ja̧rö̧
hue'ä̧rö̧tä̧ hue'ä̧rä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jiy̧ȩtȩ jojeö yo'chetenätä
cättepaji'inä jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧
hue'ä̧rö̧tä̧ hue'ä̧rä̧tö̧jä̧ ucutumä.
47 ¡Ucutuhué! Dios päö huȩnȩ
jiäcuähuä ttö̧ja̧ hua'ö tticuomenä
ttötinome a̧'cua̧cuä̧chi'̧ö̧nä̧
aditä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧ cua̧mo̧nä̧
cuä̧do̧tö̧miņä̧tä̧ cuä'äu
tticuinä̧u̧ ja̧'a̧nä̧. 48 Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cuä̧'ij̧a̧'a̧mä̧ tä̧do̧tö̧miņä̧
jȩtti̧nö̧mä̧ juea'a pä'ö ij̧ȩcuä̧tö̧jä̧
ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧.
Cuä̧do̧tö̧miņä̧ iso päi'önä cuä'äu
tticuinä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucututä
a̧'cua̧cuä̧chi'̧ö̧nä̧ aditä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧
ttö́tinomemä. 49 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
huo̧juȩcu̧nä̧ pä'ö jueö pä'inö
Diosmä: “Chiḩuȩnȩ jiäcuähuä
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, hue'ähuotörö'inä
huȩdä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
huedäcuotörömä korotörömä
cuä'äu tticuäcuotö, ja̧'hua̧ta̧nö̧
korotörömä ubara ttuttepäcuotö”
päinömä. 50 Ja̧'hua̧nö̧ päinömä:
“Pij̧ä̧ uhuäbe'inomettö kä̧mä̧dö̧

o'ca toi'önä Dios päö jiäcuähuä
ttö̧ja̧ ttucuoja cuocuinömä jitä piy̧ȩ
pä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧tä̧ micuähuächönä
ttimitäu'a̧nö̧ huotötó jö̧nä̧
pähuächäcua'a̧nö̧ pä'ö” pä'inö.
51Abel ucuojattö kä̧mä̧dö̧
Zacarías ucuoja cuocuinome jubö
päi'önä, ku icu iyähuo̧ca̧cu̧, Dios
ö̧jodecu 'quȩtȩttö̧ 'corupä'i'inö
ucuoja cuocuinome jubö. Iso
päi'önätä pädä̧u̧jä̧ jahuätö
ttucuoja micuämä jitä piy̧ȩ
pä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧tä̧ micuähuächönä
ttimitäunä hueähui'äcua'ató.
52 ¡Jati ucutu Hueähuä Huȩnȩ
huo̧juä̧huä̧ ttö̧ja̧hué! Huo̧juä̧huä̧
bahuecuämä 'cho'ipötä
'cho'ipinätöjä. Ucututä'inä
huo̧juä̧chi'̧ä̧cuä̧huä̧ ko̧mȩmä̧
do'ächocotö pinätö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
dottächö'a̧nö̧ huotörömä
tto̧'ȩpä̧rö̧tä̧ tto̧'ȩpä̧riņä̧tö̧jä̧―
pä'inö. 53 Ja̧u̧ huȩnȩ jiähuä̧u̧mä̧
huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧cu̧, fariseos huotöcu
Jesúscu huȩnȩ ttu̧ju̧nä̧rä̧cuä̧hua̧
pä'ö rötädipinätö juruhuächi'ötä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ koro huȩnȩttö̧'iņä̧,
koro huȩnȩttö̧'iņä̧ huȩnȩ
ttö̧ȩcuä̧chö̧nä̧ päiyatö pä'ö
jättepä̧riņä̧cu̧, 54 yä̧huä̧iņä̧
ä̧ju̧cuä̧rä̧'chö̧ kä̧nö̧ huȩnȩtä̧rö̧
pä̧ttä̧cuȩ ttä̧ju̧cua̧ pä'ö u̧sä̧rö̧nö̧.

Pa̧nä̧ jähuätä pä̧huä̧ ttuttu juiya
pä'ö Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

12 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttö̧ja̧
pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönä

recuätönä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
kä̧dä̧'chö̧ tticunätä päi'önä
ttö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩnä̧ ä'canäjimä
chutä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧ru̧ rötädipö
ji'ähuinö: ―Fariseos huotö
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'cucuächi'önä ttȩnä̧'chö̧
juäittömä* ttu̧huȩcuä̧nä̧ kä̧tu̧cuij̧ó.
Ja̧u̧ juäimä yaparehuätötä
juottächö ja̧'a̧ttö̧. 2O'ca juiyönä
mö̧'ȩpä̧rö̧ rötähuämä ba'epö
ij̧ȩcui'̧ä̧cua̧'a̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca juiyönä dajö ku̧nä̧huä̧mä̧
jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ki'̧ip̧ö̧ juiyönä huäjunätä
huo̧juä̧chi'̧ä̧cuä̧huä̧cua̧'a̧tó.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ o'ca
juiyönätä yo̧a̧'a̧ jacuättö
päcuhuinätucumä tȩa̧huo̧mȩ
kä'cottö ä̧ju̧cuä̧cuä̧hui'̧ä̧cua̧'a̧tó.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä jacuoju
işo̧ca̧ a̧'u̧cuo̧ca̧ jacuättö yä̧huä̧iņä̧
päcuhuinätucumä isode ju'tä kä̧nö̧
jiäcuähui'äcua'ató. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
chahuaruhuä repedä̧u̧ ucuturu
pä'ösätó. Ttidepätä cuä'ö tticu
o'ca'a juhua'a yabo jȩtta̧ pä'ö
jui'ätörömä yecuecuätucuä'. 5 Jiņä̧
iso päi'önä yecuecuätucu'a̧nö̧
hua̧rö̧ jidähuätucuacutó. A̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ 'choipö o'ca'a surojö
kuhuä'chö icuähuome icu
icuatö pä'ö ujuru ku̧nä̧rö̧rö̧tä̧
ye'ecuätucui. A̧'a̧ pädä̧u̧jä̧.
Ja̧u̧ru̧tä̧ ye'ecuätucui. 6 Ppo̧ö̧ o̧bi ̧
to̧biŗȩnä̧tä̧ jim̧ö̧tȩnö̧ huotö ppo̧'ä̧tö̧
ppiy̧u̧ru̧ mitö ȩmä̧tö̧ ¿isodí?̧
Ja̧'hua̧nö̧ ttȩmä̧u̧ru̧mä̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧
unichi'ocö Diosmä. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cuhuo'che cupiyänä kä̧'che'inä
yoite pö̧nä̧ o'ca juiyönätä pa̧ja̧tö̧
ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ ka̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ yecuecuätucuä'. Ucutumä
ppo̧'ä̧tö̧ ppiy̧u̧ttu̧'iņä̧ abonänö
jö̧nä̧ micuähuotöjä. 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pädä̧u̧jä̧. Ttö̧ja̧ ttä'cattö'inä
ttö chötö'cö o'ca toi'önä

ji'ähuätörömä ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä
jahuätö ttötö'cö Dios umöhuäyotö
isoppa huotö ttä'cattö jiä̧̧huä̧cua̧.
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧ ttä'cattö
chötö'cö ä̧ppö̧tä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ Dios
umöhuäyotö isoppa huotö
ttä'cattö'inä ä̧ppö̧tä̧rä̧cuä̧huo̧tö̧tä̧
ttö̧jä̧cuo̧tö̧. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inörö to'ijicu
pättä'chömä unichi'äcuähuiyotö
ttäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ suronätä
pättä'chömä unichi'äcuähuiyocotö
ttäcuotötó. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttu̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyära̧'a̧
ruhuotö'inä, hueähuä
ttö̧ja̧'iņä̧ ttä'ca jo̧mȩ ucuturu
ttȩpo̧mȩnä̧ cuädätätucuä̧cuȩmä̧
cua̧'cua̧ tta̧cuȩcuä̧tu̧cuä̧',
“tta̧'a̧nö̧ pädäcua'ajó, tta̧'a̧nö̧
chädätäcua'ajó” pä'ömä.
12 Päcuhuätucu'a̧nö̧ jö̧mä̧ ja̧u̧nu̧
pä̧nä̧ pätecuächomenätä Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ u̧huo̧juȩtä̧cuo̧tö̧jä̧―
pä'ö ji'ähuinö. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ttö̧ja̧ recuätöttö ya̧tȩmä̧ päinä̧cu̧:
―Huo̧juȩcuä̧ işa̧. Tä'o öäre
jiņö̧mä̧ jö'to 'quȩ'ȩpö̧ iyattö
chuböorö ji'ähui―. 14 Ja̧'hua̧nö̧
päcu: ―Ttö̧ja̧ işa̧, ¿ucututä
jähuä pä'ö icuähuä işa̧'iņä̧,
'quȩ'ȩpö̧ ku̧nu̧ hueähuä işa̧'iņä̧
päi'önä chö̧já̧ pä'ö hue'ä̧hua̧sä̧
tä̧ji?̧― päinä̧cu̧. 15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
päinä̧u̧: ―Korotö ttöäre pä̧huä̧
ttuhuähuättö ttu̧huȩcuä̧nä̧
to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ kä̧tu̧cui.̧ Ttö̧ja̧
işa̧ a̧'cua̧rö̧ ö̧jö̧mä̧ järe rö̧ȩnä̧
u̧ju̧nä̧rö̧ttö̧ adicui'iyococu pinö―
päinä̧u̧.

* 12:1 Levadura pättömä pá̧ ppö̧ä̧mö̧nä̧ ȩnä̧huä̧ jiņö̧do. Ja̧u̧ juäinä cä'epö pä'inö
fariseos huotö ttamöcuädö usurämä. Ja̧u̧ juäi jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ttö̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧ ttö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö
päinömä.
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Ya̧tȩ järe ru̧hua̧ a̧'cua̧ jui'̧a̧
ö̧jiņö̧ huȩnȩnä̧ huȩnȩtö̧
Jesús jiähuinö huȩnȩ

16 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧ huȩnȩtö̧
pähuänä jiähuinä̧u̧: ―Ya̧tȩ
järe ru̧hua̧ kiņö̧. Ö'ättanämä
rö̧ȩnä̧tä̧ huä̧jö̧nä̧ juoächiniyäcu
jiņa̧'a̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
a̧'cua̧ jacuättömä “¿tta̧'a̧nö̧
jȩcuä̧cua̧'a̧jó chu̧cuȩ cuähuä
hua'adö ku̧nä̧huo̧mȩ juida'amä?”
pä'ö amöcuädinö. 18 “Pa̧'a̧nö̧
jȩchä̧cua̧sä̧” pä'inö. “Choju
odehuiyä hua'adö ku̧nä̧huä̧
ode kä'ö icuipö koro cähueö
odehuiyätä cha̧diţä̧cua̧sä̧ chu̧cuȩ
cuähuä o'ca juiyönätä hua̧'a̧dä̧rö̧
chöta pä'ömä”. 19 Ja̧'hua̧nö̧ jȩchö̧
o'ca'amä cha̧'cua̧ jacuättömä
cha̧mo̧nä̧ pä̧dä̧huä̧cua̧sä̧,
“Jitämä rö̧ȩnä̧tä̧ ku̧nä̧rö̧sä̧.
Recuo a̧'ȩ chö̧jä̧cuo̧mȩmä̧
hua̧'a̧dä̧rö̧ rötähua'amä ku̧nä̧rö̧sä̧.
Jitämä 'cuä'ächi'ötä chö̧já̧.
Cuänötä, autä, eseutä chö̧já̧”
jö̧nä̧mä̧ pä̧dä̧huä̧cua̧sä̧ pä'inö.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Diostä
päinä̧cu̧: “Cuamöcuädö jui'̧a̧jä̧.
Mä̧cuä̧ yodomä cua̧'cua̧ru̧hua̧tä̧
ȩmä̧chä̧cua̧jä̧. Ja̧u̧nu̧mä̧ ca̧ca̧tä̧rö̧
cutinömä ¿di öäretä päi'ä̧cuȩ
jä̧ttö̧?” pä'inö. 21Dios jähuättö
järe ruhuotö jö̧nä̧mä̧ huocotö,
tta̧mo̧nä̧ ttu̧ju̧nä̧rö̧ttö̧ re niy̧ö̧
juäi hua̧'a̧dä̧rö̧ rötätömä ja̧u̧
piņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ huotötó―. pä'ö
jiähuinä̧u̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ jiähuäji
o'ca'a u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ pä'inö:
―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucuturu pä'ösä.
A̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ cua̧'cua̧
tta̧cuȩcuä̧tu̧cuä̧' “cuänömä

¿däje chucuäcua'ajó?” pä'ömä.
Cuidepättö recuä rö̧jö̧'iņä̧
cua̧'cua̧ tta̧cuȩcuä̧tu̧cuä̧'
“däjettö chö̧'ca̧tä̧cua̧'a̧jó”
pä'ömä. 23 A̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧
cuäcuähuättö'inä abonänö
jö̧nä̧ micuäumä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttidepätä ttö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ttö̧'iņä̧
abonänö jö̧nä̧ micuäumä.
24Amöcuädätucui ppiy̧u̧ru̧.
Ku̧nu̧'iņä̧ ku̧no̧co̧tö̧. Ttu̧ju̧niņö̧'iņä̧
'to'ocotö. Ttu̧cuȩ hua'adö
ku̧nä̧huä̧ o̧ca̧'iņä̧, odehuiyä'inä
jui'ätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ttu̧cuȩmä̧ Diostä iy̧ä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧mä̧ ¿ucutumä ppiy̧u̧ttu̧'iņä̧
abonänö jö̧nä̧ micuähuocotöjä
tä̧ji?̧ 25Ä'cuoyäcuäunu
cuamöcuädätucuomenä
ya'ute codo* jo̧mȩtä̧'iņä̧ böo
juocuhuätucua pä'ö ¿ppäda'a
tä̧ji?̧ 26 Cuä'cuoyäcuähuäjimä
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ cuȩmo̧ca̧'a̧nä̧
bäreu jähuä'inä ttȩmä̧cua̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ¿dä̧bö̧
cuä'cuoyäcuähuätucua'attö?
27 Lirios ȩ'u̧mä̧ ba'ipö ppuruhuia'a
amöcuädätucui. Aditö'inä
aditoca'a, isappä päi'önä'inä
doocö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Salomónmä o'ca juiyönä
öadihuäcu ö̧'ca̧tä̧hua̧'a̧nä̧ ja̧u̧
ȩ'u̧ öadihuämä rȩbȩhuo̧cö̧ pinö.
28Mȩjiy̧ä̧mä̧ jitä piy̧ȩ mo̧ro̧tä̧ ka̧cu̧
yo̧ȩi ̧ mo̧ro̧mä̧ ocurära̧'a̧ do'opö
tticuä̧cuȩmä̧ öadihuä päi'önä
ȩ'u̧ttu̧ ö̧'ca̧tä̧'ij̧a̧'a̧mä̧ ¿ja̧u̧ttu̧'iņä̧
abonänö jö̧nä̧ 'ca̧tö̧ tta̧huä̧riy̧ä̧cua̧
tä̧ji ̧ ucutu ji'̧quiçha̧nö̧tä̧
cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧mä̧?
29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ cucuäcuȩ'iņä̧,

* 12:25 Codo pättinömä ttö̧yö̧'ca̧riņä̧ ku̧nȩtö̧ pa̧ja̧cuo̧mȩ jiņa̧'a̧do.
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cuahuäcuȩ'iņä̧ amöcuä̧rö̧ cua̧'cua̧
tta̧cuȩcuä̧tu̧cuä̧'. Amöcuä̧rö̧mä̧
cuä'cuoyäcuähuä'chätucuä'. 30 Pij̧ä̧
ttö̧ja̧mä̧ ja̧u̧ juäi o'ca juiyönä
amöcuä̧rö̧ u̧sä̧rä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Cuä'otucu Diosmä ja̧u̧
o'ca juiyönä ucuturu recuä
rö̧ja̧'a̧mä̧ täcö u̧huo̧juiy̧ä̧u̧jä̧.
31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä Dios
huea'anä kä̧cuä̧huä̧tä̧ amöcuä̧rö̧
u̧sä̧rä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧nö̧ amöcuä̧rö̧
cu̧sä̧rä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ ja̧u̧ juäi
o'ca juiyönätä iyähui'äcuotöjä.
32 Chä̧jim̧ö̧ jö̧nä̧ huotö recuocotötä
huotö yecuecuätucuä'. Cuä'otucu
Dios chutä huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧
ucuturu iya pä'ö adihuäcu.
33 Cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧mä̧ micuänä iyö
icuätucui. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a usurä
isotörö ppäcuhuädätucuaja.
Pärätä ȩcä̧yu̧mä̧ jurunätä
pparuhuächä̧yu̧nä̧tä̧'iņä̧
ȩno̧po̧'ä̧tu̧cui,̧ cuiäre re niy̧ö̧mä̧
mo̧ro̧jä̧ttö̧ hua̧'a̧dä̧rö̧ cu̧ju̧no̧mȩtä̧
ca̧ca̧cui'̧a̧'a̧nä̧, surojuoächocome,
nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧'iņä̧
iŗȩbȩhuo̧co̧mȩ, isotö'inä 'co'ö
tticuocome. 34 Cuiäre re niy̧ö̧
ca̧ca̧cui'̧o̧mȩtä̧ ja̧'a̧tó cua̧'cua̧ ku̧nu̧
cuamöcuä̧rä̧tu̧cuo̧mȩmä̧― pä'ö
jiähuinä̧u̧.

Ttu̧ru̧hua̧ içhä̧cuȩ pä̧nä̧
jeruhua'attö jo̧mȩnö̧tä̧
kä̧nö̧ tta̧ttä̧ra̧ pä'ö Jesús
u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

35 Ja̧'hua̧ta̧nö̧:
―Cu̧'ca̧tä̧huä̧ta̧'iņä̧ jo̧mȩnö̧
'ca̧tä̧hui'̧ö̧ ro'ecu ku̧nu̧, cuiäre
lámpara'inä rȩdȩtö̧ ku̧nip̧ö̧
kä̧tu̧cui.̧ 36 Ya̧tȩ umöhuäyotö
ttu̧ru̧hua̧ iŗȩbȩhuä̧cuo̧mȩ
a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧ tta̧ttä̧ra̧ji'̧a̧nö̧.
Ö'cäcuähuä pä'cärira̧'a̧ttö̧
ppa̧'ä̧chö̧ iŗȩbȩhua̧ji'̧a̧nö̧,
rȩbȩhuip̧ö̧ äpatenä 'ta'tapö
huoomenä yotäcu battepäcua'anö.
Jahuätö ja̧ji'̧a̧nö̧ kä̧tu̧cui ̧ ucutumä.
37Umöhuäyotö huotö ttu̧ru̧hua̧
iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧ tta̧ttä̧ra̧'a̧tä̧ toä̧u̧mä̧
eseutä adiu ttö̧jä̧cuo̧tö̧. Iso
päi'önä pädä̧u̧jä̧, ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧
ro'ecuopo'ö ku̧nu̧ umöhuäyotörö
mesa isodänä ttö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö
huȩä̧cua̧ ttucua'anä iyä'cha
pä'ö. 38 Yodo toä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧*
todärenä päi'önä tottä̧ra̧'a̧
jö̧ttö̧'iņä̧, huäbodäcuänä päi'önä
tottä̧ra̧'a̧ jö̧ttö̧'iņä̧ rȩbȩhuip̧ö̧
ja̧'hua̧nö̧ to̧ttä̧ra̧'a̧ toä̧u̧mä̧
eseunu adiunätä ttö̧jä̧cuo̧tö̧
umöhuäyotömä. 39 Pa̧'a̧nö̧'iņä̧
huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cui.̧ Ya̧tȩ isode

* 12:38 Ttöäre hora jä̧'ij̧ö̧ juäimä yodo toä̧rä̧cuä̧huä̧ pättö ku̧nä̧riņä̧tö̧. Ä̧cuo̧mȩnä̧
toä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ 6ttö kä̧mä̧dö̧ 9 jubö. Todärenä päi'önä toä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ 9ttö kä̧mä̧dö̧ 12
jubö. Huäbodäcuänä päi'önä toä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ 12ttö kä̧mä̧dö̧ 3 jubö. Pa̧ja̧cuä̧nö̧ päi'önä
toä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ 3ttö kä̧mä̧dö̧ 6 jubö. Pa̧'a̧nö̧ oä'chäcuähuämä Romanos ttö̧ja̧ ttöäre
jiņö̧do.
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u̧ru̧hua̧mä̧ nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧ içhä̧cuȩ pä̧nä̧ u̧huo̧ju̧ttu̧mä̧
topä̧rö̧tä̧ topä̧ra̧ji.̧ 'Ta'tapö sa'ö
icu doächa'anä ja̧'a̧tä̧ topocö
paji. 40 Ja̧u̧ ja̧ji'̧a̧nö̧ jo̧mȩnö̧ jö̧nä̧
topä̧rö̧tä̧ kä̧tu̧cui ̧ ucutu'inä, ttö̧ja̧
işa̧ pä'i'inö içhä̧cuȩ pä̧nä̧mä̧
cuamöcuädätucuocö pä̧nä̧
ja̧'a̧ttö̧― pä'ö jiähuinä̧u̧.

Rö̧ȩnä̧ iy̧ä̧hua̧mä̧ rö̧ȩnä̧ adicuä
päi'äcu pä'ö Jesús jiähuinö huȩnȩ
41 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Pedromä

päinä̧cu̧: ―Chu̧ru̧hua̧ ja̧'hua̧nö̧
huȩnȩtö̧ pähuänä jicuhuähuäjimä
¿ujuturutä amöcuädö ji'äujäcö̧?
¿O'ca toi'önärö'inä amöcuädö
ji'äujäcö̧?― 42 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
Tu̧ru̧hua̧ pä'inö: ―U̧ru̧hua̧
öäre tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ päö
ta̧'a̧nö̧'iņä̧ jȩpö̧, huo̧juȩcu̧nä̧
amöcuädäcuähuä'inä ku̧nä̧rö̧rö̧mä̧
ojusode tta̧huä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö
hue'ö u̧ju̧nu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ isode
ru̧hua̧mä̧, u̧cuȩ ucuäcuome'inä
pätecuächö pä̧nä̧tä̧ imitäcumä.
¿Tide jä̧cua̧'a̧ttö̧ ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧?
43 U̧ru̧hua̧ iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧ ja̧'hua̧nö̧
jö̧nä̧ jȩa̧'a̧ toäcumä eseutä adiunä
ö̧jä̧cua̧ u̧mö̧huä̧ya̧mä̧. 44 Ja̧'hua̧nö̧
hua̧rö̧mä̧ o'ca juiyönätä u̧ju̧nä̧rö̧
tta̧huä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö iso päi'önätä
hue'ö u̧ju̧nä̧cua̧tó. 45 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧,
“chu̧ru̧hua̧mä̧ jurunämä ichocö”
pä'ö a̧'cua̧nä̧ amöcuädöttömä.
Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädö kä̧nö̧
umöhuäyotö u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧,
nä̧tö̧rö̧'iņä̧ cuäcuäöttömä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuä̧nö̧tä̧, autä,
tä̧'ä̧mö̧tä̧ ö̧jö̧ttö̧mä̧, 46 u̧ru̧hua̧mä̧
ja̧u̧ tta̧huä̧ro̧cö̧ mo̧ro̧ içhä̧cua̧,
ieru pä̧nä̧tä̧. Ichomenä aditö

ö̧jä̧'ij̧o̧mȩttö̧ 'to'opö icu
jarodäcuähuä ttö̧ja̧cu̧tä̧ ȩma̧
pä'ö hue'ö içuä̧cua̧. 47 Ja̧'hua̧nö̧
hueö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧, u̧ru̧hua̧rö̧
pähuä rö̧jö̧mä̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧
jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ u̧ju̧no̧ca̧'a̧tä̧, u̧ru̧hua̧
hueö'inä jȩpo̧cö̧ pä'ijömä rö̧ȩnä̧tä̧
cuäcuäpö içuä̧hua̧ päi'ä̧cua̧tó.
48 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧mä̧, micuä
päi'önä cuäcuäpö tticu'anö jö̧
jȩa̧'a̧nä̧'iņä̧ u̧ru̧hua̧rö̧ pähuä rö̧jö̧
jerupu kä̧nö̧ jȩpö̧mä̧ pabonänötä̧
cuäcuäpö içuä̧hua̧ jä̧cua̧'a̧tó.
Rö̧ȩnä̧ iyinäcurumä rö̧ȩnä̧tä̧
aditiyarö pä'ö amöcuä̧rä̧cu̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rö̧ȩnä̧ hueinäcurumä
rö̧ȩnä̧tä̧ jäepä̧cua̧― pä'inö.

Ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ pä'chäcuähuä'inä
i'cächinösätó pä'ö Jesús
u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

49 Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Ttömä
pij̧ä̧ttö̧mä̧ ocurätä rä̧dȩtö̧ ichinösä.
Täcö cuo'ö icuiyattöhué pä'ö'inä
pä'ösätó. 50 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jiy̧ȩtȩ pötächi'äcuähuättö
chu'utächi'ö'a̧nö̧tä̧ hua̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ chu'utächi'ä̧cuȩmä̧
pätecuächome jubö
rö̧ȩnä̧tä̧ cha̧'cua̧ tta̧dȩcu̧nä̧
jä̧cu̧sä̧. 51 Pij̧ä̧nä̧mä̧ huȩnȩ
juiyönä kä̧cuä̧huä̧ i'cächinö
pä'ö ¿amöcuädätöjädi?̧
Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧tó. Pä'ä'chäcuäu
kä̧cuä̧huä̧tä̧ i'cächinösätó.
52 Poröttö kä̧mä̧dö̧ yabocumä
yodetenä kä̧tö̧ttö̧ jim̧ö̧tȩnö̧
huotömä pä'ä'chäcuäutä
ttö̧jä̧cuo̧tö̧tó. Huä̧mȩtu̧cuä̧
huotömä ta̧ju̧ huotörö to'ijicu
pättähuäcuotö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ta̧ju̧
huotömä huä̧mȩtu̧cuä̧ huotörö
to'ijicu pättähuäcuotö. 53 Jä'omä
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iţti̧cu̧ to'ijicu pä'ä'chäcuäu ö̧jä̧cua̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ iţti̧'iņä̧ jä'ocu to'ijicu
pä'ächäcuäu ö̧jä̧cua̧. Ka̧ju̧mä̧
kittijucu to'ijicu pä'ä'chäcuäu
kö̧jä̧cua̧ju̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ kittijumä
ka̧ju̧cu̧ to'ijicu pä'ä'chäcuäu
kö̧jä̧cua̧ju̧. Kimiyajumä kö̧jo̧rij̧u̧cu̧
to'ijicu pä'ä'chäcuäu kö̧jä̧cua̧ju̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ kö̧jo̧rij̧u̧mä̧ kimiyajucu
to'ijicu pä'ä'chäcuäu kö̧jä̧cua̧ju̧―
pä'inö. 54 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätö
ttö̧ja̧rö̧mä̧ pa̧'a̧nö̧'iņä̧ pä'inö:
―Kä̧hua̧ räopa'anättö ajiya isoppa
cäecua'a tocu'huätucuomenä
“jitämä ajiya ichäcua'a” pä'ätöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuätucuäji ta̧'a̧nö̧tä̧
icha'a ajiyamä. 55 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Kä̧hua̧
ö'ohue ja̧'a̧cu̧ päte'öttö isoppa
döomenä, “du'huäcua'a” jö̧nä̧
pä'ätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuätucuäji
ta̧'a̧nö̧tä̧ du'hua'a. 56 ¡Jati ucutu
yapare ttö̧ja̧hué! Mo̧ro̧jä̧ttö̧'iņä̧,
pij̧ä̧ttö̧'iņä̧ huämenä jähuämä
huo̧ju̧nä̧ tocu'huätucua pä'ömä
huo̧juä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, jitä
piy̧ȩ pä̧nä̧ jö̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧ pä'ö
huo̧ju̧nä̧ tocu'huätucuoca'a
jä̧ttö̧? 57 Cuamonätucutä
jähuämä ¿dä̧bö̧ pä'ö huo̧ju̧nä̧
tocu'huäcuähuätucuoca'a jä̧ttö̧
adiunä jö̧mä̧? 58 Ya̧tȩ huȩnȩ
u̧ju̧nä̧rä̧cuä̧huä̧cu̧cu̧ ru̧hua̧ ä'ca
i'̧cho̧mȩnä̧mä̧, kä'co 'chä̧nö̧
kä̧nö̧tä̧ huȩnȩmä̧ si'ecu icu'a̧nö̧
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧
huȩnȩttö̧ röji pä'ö icuähuä işa̧
juez ä'ca jo̧mȩtä̧ ȩpö̧'a̧nö̧ hua̧.
Juhuorömä cärenä pä̧cuä̧huode
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ alguacil
u̧mö̧nä̧ iyipö alguacil hua̧tä̧ cärenä

pä̧cuä̧huo̧ca̧ jacuä do'ädö ö̧tä̧cua̧.
59 Pädä̧u̧jä̧tó, ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧
ju̧huo̧ca̧ttö̧mä̧ röji işä̧bi ̧ jubö mitö
icu cädöttötä rä̧o̧pä̧cua̧― pä'inö.

Korotö to'e'inätömä ujututtu'inä
abonänö suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
jiņa̧'a̧ pä'ö ttamöcuädö jue'epö
icunu Jesús jiähuinö huȩnȩ

13 1 Ja̧u̧nu̧tä̧ pä̧nä̧mä̧ ä̧ju̧cuä̧rö̧
kiņä̧tö̧ Galilea rȩjȩra̧'a̧ttö̧

ichäcuähuotö totte'inö huȩnȩ
Jesúsru ji'ähuäjätömä. Jitötä
ttucuojamä ttä̧jim̧ö̧ ku icu iyähuotö
ttucuojacu huihuacuächönä
totte'önä cuä'ö tticuiyarö pä'ö
hue'inö pinö Pilatomä. 2 Ja̧u̧
huȩnȩ ji'ähuäjätörö ädätönö
päinä̧u̧: ―Galileos huotö
to'e'inätömä “O'ca toi'önä
korotö galileos huotöttö'inä
abonänö suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
ja̧'a̧ttö̧ ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ usurä ȩmä̧u̧
to'e'inätö” pä'ö ¿amöcuädätöjä
tä̧ji?̧ 3 Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧ pädä̧u̧jä̧.
Ucutu'inä o'ca toi'önätä ja̧'hua̧nö̧
jö̧nä̧ yoräteunä tocue'äcuotöjätó
pärou cuamöcuädätucuoca'a
jö̧ttö̧mä̧. 4 ¿Siloé isä'ca*
cuäipomenä 18nö huotö u̧mä̧tö̧
jö̧rä̧chi'̧ö̧ to'e'inätömädiţtö̧?
“O'ca toi'önä u̧mä̧tö̧, Jerusalén
ötahuiyänä kä̧tö̧ttö̧'iņä̧ abonänö
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ ja̧'a̧ttö̧
to'e'inätö” pä'ö ¿amöcuädätöjä
tä̧ji?̧ 5 Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧ pädä̧u̧jä̧.
Ucutu'inä o'ca toi'önätä ja̧'hua̧nö̧
jö̧nä̧ yoräteunä tocue'äcuotöjätó
pärou cuamöcuädätucuoca'a
jö̧ttö̧mä̧― päinä̧u̧.

* 13:4 Siloé isä'camä ju'tujonä ärädö tätö ku̧nä̧huä̧'ca jiņa̧'a̧do. Siloé isou jäyä kiņä̧'ca
a̧'cua̧ra̧'a̧ Jerusalén ötahuiyänä. Juhuä'ca cuä'ipö mo̧ä̧cho̧mȩnä̧ 18nö huotö u̧mä̧tö̧
to'e'inätödo.
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Higuera dau u̧huä̧ju̧ huä̧jo̧coinä
Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa̧'a̧nö̧'iņä̧ huȩnȩtö̧
pähuänä jiähuinä̧u̧: ―Ya̧tȩ kiņö̧
ö'ätta uva pättanä higuera
dau ku̧nä̧riņö̧. U̧huä̧ju̧ huä̧ja̧'a̧
pä'ö topö ichäja'a jibatetä'inä
po̧cuip̧o̧cö̧ pinö. 7 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ ö'ättanä tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧rö̧ pä'inö: “Topihuä. Täcö
huäbodäcuä a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ topä'chö
chicha'amä jibate'inä juiyäi.
Ku̧'u̧ icuäicui. U̧huä̧ju̧ huä̧jäitä
kö̧'a̧nö̧ jo̧mȩ käi ¿dä̧bö̧ käi jä̧ttö̧?”
8 Ja̧'hua̧nö̧ päcu tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧mä̧ ädätö päinä̧cu̧: “Chu̧ru̧hua̧
mä̧cuä̧ topä̧ri,̧ jiņä̧ ya'ute a̧'ȩtä̧
ki'̧io̧̧po̧'äi soböcuächönä sa'ipö
u̧cuȩ chiyome jubö. 9 U̧huä̧ju̧
huä̧jö̧ttö̧mä̧ adihuäcua'a.
Huä̧jo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧ ku̧'u̧
cuicuä̧cuäi”― pä'ö jiähuinä̧u̧.

Adicuocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ yajute
ja̧rȩyu̧nu̧tä̧ cue'ächäjuru
Jesús aditö icuinö huȩnȩ

10 Ttaditocö mo̧ro̧ judíos
ttu̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyättö
yodetenä huo̧juȩti̧nö̧ Jesúsmä.
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ju̧huȩnȩmä̧
yajute, 18nö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧
isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧ na̧jä̧chö̧nä̧
jȩpä̧'ij̧ö̧ ö̧jä̧cua̧mä̧, kä̧rä̧mi'̧ö̧
juiyönä ja̧rȩyu̧nu̧tä̧ huinä̧ju̧.
Yorö'isotä kä̧rä̧mi'̧ö̧ juiyönätä
jiņä̧cua̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ huajuru
topö Jesúsmä ―pocu ichi―
pä'opo'ö,―Isaju, cumäricheittömä
ejächi'ö pi'̧ip̧ä̧ju̧jä̧tó― päinäcua̧.
13 Ja̧'hua̧nö̧ pä'opo'ö u̧mö̧piy̧ä̧nä̧
mȩiņä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ mȩö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧
jue'ecuächö ä̧rä̧mi'̧ö̧ Diosrö úcuo
te'äu esehuinäju. 14 Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧nä̧ huo̧juiçuode ru̧hua̧mä̧
ttaditocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧ Jesús
aditö icuiyäcu ra̧huä̧rip̧ö̧ ttö̧ja̧rö̧
pä'inö: ―Ttaditö'a̧nö̧ jö̧ mo̧ro̧mä̧
6nö mo̧ro̧ ka̧'a̧. Cu̧'ip̧ä̧tu̧cu̧nä̧
aditö icuätucuacu pä'ömä ja̧u̧nu̧
mo̧ro̧tä̧ ichätucui. Ttaditocö
mo̧ro̧mä̧cö̧― pä'inö. 15 Ja̧'hua̧nö̧
päiyäcu Tu̧ru̧hua̧ ädätönö päinä̧cu̧:
―¡Yapare ttö̧ja̧jä̧! Ucutu o'ca
toi'önätä cuäji päcäyä jö̧ttö̧'iņä̧,
burro jö̧ttö̧'iņä̧ ttaditocö mo̧ro̧
ja̧'a̧nä̧ ö̧jo̧ca̧ttö̧ ejädö, rä'epo'ö
icu, au i'̧chö̧nä̧ ¿ȩpo̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧
16 ¿Paju Abraham ittijumädiţtö̧?
Satanás 18nö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ nö'cö
u̧ju̧niņä̧cua̧rö̧mä̧ adicuocö
mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧ nö'cö
icuähuaju kö̧jä̧'ij̧o̧mȩttö̧mä̧ ¿ejädö
tticu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧― pä'inö.
17 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
o'ca toi'önä churutä to'ijicu
pä'chäcuähuä ttö̧ja̧mä̧ dä'ä
ttu'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧
recuätömä esehuächi'ö Diosrötä
úcuo te'ähuinätö o'ca juiyönä
jȩä̧'ij̧ö̧mä̧ juiyo adihuiyä̧u̧.

Mostaza işä̧tȩnä'inä, pá̧ppä̧
enähua̧ppȩnä̧'iņä̧ Jesús
huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö: ―Dios
huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ ¿däje
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ jä̧ttö̧? ¿Däjenä
huȩnȩtö̧ pädö'a̧nö̧ jä̧ttö̧?
19Mostaza işä̧tȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧. Ya̧tȩmä̧ juhuä̧tȩ işä̧tȩ ȩmä̧ji'̧ca̧
ö'ättanä u̧ju̧niņö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Ppuruhui'ö rö̧äi päi'önä rö̧'ä̧chiņäi,
ä̧na̧juiy̧ä̧nä̧mä̧ ju'toju ppiy̧u̧'iņä̧
ttä̧'ti̧yu̧ ttaditönä päi'önä― pä'inö.
20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ pä'inö:
―Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧
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¿däjenä huȩnȩtö̧ pädäcua'a jä̧ttö̧?
21 Pá̧ppä̧ ppö̧ä̧mi'̧a̧ pä'ö ȩnä̧hua̧ppȩ
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Yajutemä juhua̧ppȩ
ȩnä̧hua̧ppȩ ȩmä̧jä̧ju̧'caju harina
işa̧ppȩ huäbodäcuänä cua'opö*
ȩnä̧huo̧mȩ jo̧mȩnä̧ huihuatö
ku̧ju̧niņa̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧,
jättäyähuatä a̧'ti̧chö̧nä̧― pä'inö.

Jerusalén ötahuiyära̧'a̧cu̧
'chä̧nö̧ kä̧nö̧ Jesús

u̧huo̧juȩtä̧'chiņö̧ huȩnȩ
22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötahuiyä

bäreunä'inä, ötahuiyä ppo̧ö̧nä̧'iņä̧
'cuä'ope'ö huo̧juȩti̧nö̧ Jesúsmä
Jerusalén ötahuiyära̧'a̧cu̧
tö'cöpächö kä̧nö̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧
u̧huo̧juȩto̧mȩnä̧ ya̧tȩ päinä̧cu̧:
―Chu̧ru̧hua̧, ¿Ro̧ȩcuä̧ttö̧
ki'̧ip̧ä̧tö̧mä̧ recuocotötädi?̧―
Ja̧'hua̧nö̧ päomenä päinä̧u̧:
24―Pa'anö pädä̧u̧jä̧. Äpate
ji'̧quiçha̧ja̧tȩnä̧ docuhuächätucua
pä'ömä a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧ kä̧tu̧cui.̧
Recuätö ja̧'a̧ dottächa pä'ö
jȩttä̧cuo̧tö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩtta̧'a̧nä̧
ttihueyecuäcuotötó. 25 Isode
u̧ru̧hua̧mä̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ äpate
mö̧'ȩpö̧ icu o'ca'a u̧miņä̧ kä̧nö̧
'ta'tapö huopä̧rö̧ päcuhuäcuotöjä
ucutumä: “Chu̧ru̧hua̧, Chu̧ru̧hua̧
ba'epiyitö” jö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧
päcuhuätucuäcumä: “Ucuturumä
jȩru̧pa̧sä̧, ¿tottocö ichäjätöjä?”
jö̧nä̧ ädätö päcuotöjä. 26 Ja̧'hua̧nö̧
päomenä päcuhuäcuotöjä:
“Ucutäcu cuä̧nö̧'iņä̧, au'inä
kiņä̧tö̧jä̧. Ujutu töäre ötahuiyä
kä'co päcuähuomettö
huo̧juȩti̧'ä̧nö̧jä̧”. 27 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ päcuotöjä: “Ucuturumä

jȩru̧pa̧sä̧, ¿tottocö ichäjätöjä?
Ttöttömä quȩ'ip̧ä̧chä̧tu̧cui ̧ ucutu
o'ca toi'önä, suronätä jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧mä̧” jö̧nä̧. 28 Juhuorömä
Abrahamrö'inä, Isaacrö'inä,
Jacobrö'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä
Dios päö jiäcuähuä ttö̧ja̧rö̧'iņä̧
Dios huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ
ttö̧ja̧'a̧ tocu'huätucuomenämä
a̧'u̧ ttu'u ajuäutä, cuacutä
ä̧chi ̧ jö̧nä̧ jȩcu̧'huä̧cuo̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutumä ya'opö
icuähuotötä cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧.
29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotömä
Kä̧hua̧ räopa'acu päte'öttö'inä,
mo̧ä̧cha̧'a̧cu̧ päte'öttö'inä,
u̧huo̧jua̧'a̧cu̧ päte'öttö'inä,
ö'ohue ja̧'a̧cu̧ päte'öttö'inä Dios
huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩttö̧mä̧
mesa isodänä ttö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö
ttichäcuotö. 30 Tturuhuo jui'ätö
röjinä pä'ipä̧rä̧tö̧mä̧ ä'canätä
pätti'äcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jue'ipotö
ä'canä pä'ipä̧rä̧tö̧mä̧ röjinätä
pätti'äcuotö― päinä̧u̧. 31 Ja̧u̧nu̧tä̧
mo̧ro̧mä̧ korotö fariseos huotömä
rȩbȩhuip̧iņä̧tö̧. ―Herodesmä
cuä'ö icua päcujädo. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ rä'opächö porömä
tö'ipächi― jö̧nä̧ jittähuinäcu.
32 Ja̧'hua̧nö̧ jittähuäcumä: ―Ja̧u̧
ahuari isaju jö̧nä̧ hua̧rö̧mä̧
ji'ähuäjätucui. Porömä isoppa
huotö suropätörö rä'epä'chö
chicua'a'inä, jitä mo̧ro̧'iņä̧, yo̧ȩi ̧
mo̧ro̧'iņä̧ ttö̧'ip̧ä̧'chö̧nä̧ aditä'chö
chicua'a'inä ji'ähuäjätucuirö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huäbodäcuä
mo̧ro̧ päi'omenätä jo̧mȩnö̧
hua̧ pädi'ä̧cua̧sä̧ pä'äji pä'ö
ji'ähuäjätucuirö. 33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧

* 13:21 Ya'utetä cuahuocuämä 14 litros jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧do jitötä pa̧ja̧tö̧ ttȩnä̧'ij̧ö̧mä̧.
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jitä mo̧ro̧'iņä̧, yo̧ȩi ̧ mo̧ro̧'iņä̧, yo̧ȩi ̧
o'comenä'inä chumänänämä
chi'̧chä̧cua̧'a̧tä̧ ja̧'a̧, ya̧tȩ Dios päö
huȩnȩ jiäcuähuä işa̧mä̧ Jerusalén
ötahuiyättö'inä kara'attömä
'corupäi'a pä'ö huocö ja̧'a̧ttö̧―
päinä̧u̧.

Jerusalén ttö̧ja̧rö̧ Jesús
ajuäcuähuinö huȩnȩ

34 Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Jerusalén
ttö̧ja̧hué, Jerusalén ttö̧ja̧hué.
Dios päö jiäcuähuä ttö̧ja̧rö̧mä̧
cuä'ö icuätöhué, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Dios ucuturu hueinä̧u̧ru̧
inädunä icuäu icuätöhué. Jati
äcärä isaju kiţti̧mö̧rö̧ ca̧ca̧tä̧rö̧
kujuabiyä dea'a tta̧jä̧rä̧'iņö̧'a̧nö̧
koronö'inä koronö'inä cuiţti̧mö̧rö̧
tta̧dä̧ra̧ pä'ö jȩchä̧'cha̧'a̧nä̧
ya̧'o̧cuä̧rö̧tä̧ ya̧'o̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧
ucutumä. 35 Topätucuihuä.
Cuojusodemä toächodetä
päi'önä icuicuodetä päi'iyä̧u̧jä̧tó.
Ttörömä tocu'huiyäcuotöjä pa̧'a̧nö̧
päcuhuätucuä̧cuȩ pätecuächome
jubö: “Tu̧ru̧hua̧ im̧iņä̧ ichömä
adiunä kö̧”a päcuhuätucuä̧cuȩ
pätecuächome jubö― päinä̧u̧.

Ttaditocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧
rittädö märichei na̧'ä̧chö̧rö̧
Jesús aditö icuinö huȩnȩ

14 1 Ttaditocö mo̧ro̧mä̧ fariseos
huotöttö ttu̧ru̧hua̧ jö̧nä̧ hua̧

ojusodettö ucua pä'ö doächäjiyä̧u̧
yä̧huä̧iņä̧ tottä̧rä̧'chiņä̧cu̧.
2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ä'ca jo̧mȩmä̧
ya̧tȩ piņö̧ hidropesía* märicheittö
na̧'ä̧chö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä

Hueähuä Huȩnȩ huo̧juä̧tö̧rö̧'iņä̧,
fariseos huotörö'inä ädätö
ucuocuinö: ―¿Ttaditocö mo̧ro̧
ja̧'a̧nä̧ na̧'ä̧chä̧tö̧rö̧ ttö̧'ip̧ö̧nä̧
aditö tticua pä'ömä hueähua'a
tä̧ji?̧― 4 Ja̧'hua̧nö̧ jäepä̧u̧
'coruchi'ötä pȩjiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
'chu'huädopo'ö aditö icuinäcu.
Aditö icuäji'ca̧ iḩua̧ pä'ö hue'ö
icuinäcu. 5 Ja̧u̧nu̧ o'comenä
jahuätörö pä'inö: ―Ucutu cuäji
burro jö̧ttö̧'iņä̧, päcäyä jö̧ttö̧'iņä̧
rejunä mo̧'ä̧chö̧rö̧mä̧ ¿yotäcu
ȩmo̧po̧'ö̧ icuocotöjä tä̧ji?̧ ttaditocö
mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧―. 6 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧mä̧ yorö'isotä ttädätäcuȩmä̧
jui'inätö.

Ru̧hua̧ ojusodettö ttucua
pä'ö ä̧tȩcuo̧tö̧ttö̧ ttúcuo

usätörö Jesús jiähuinö huȩnȩ
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ä̧tȩcuo̧tö̧mä̧ mesa

isodänä pä̧mä̧dä̧cuä̧huo̧mȩttö̧
úcuo isometä ttu'udihuä̧ra̧'a̧
toomenä pa̧'a̧nö̧ huȩnȩtö̧ pähuänä
jiähuinä̧u̧: 8―Ö'cäcuähuä
pä'cärira̧'a̧ ä̧tȩcui'̧o̧mȩnä̧ úcuo
isometämä cu'udihuä̧rä̧tu̧cuä̧'.
Ucututtu'inä abonänö úcuo
işa̧rö̧ ä̧tȩcui'̧a̧'a̧cu̧. 9 Ä̧tȩpiņö̧mä̧,
úcuo işa̧cu̧ cu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩ ichi'ö
cu̧'o̧mȩmä̧ hue'ipätucuirö pä̧u̧
dä'ä ttu'u kä̧nö̧tä̧ ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧
jo̧mȩtä̧ cu̧'ä̧mä̧dä̧tu̧cu̧
juiyäcua'anö. 10 Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ ä̧tȩcui'̧o̧mȩnä̧ rȩbȩu̧mä̧
ja̧'a̧tä̧ jo̧mȩtä̧ pä̧mä̧dä̧tu̧cui.̧
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩnä̧
ä̧tȩpiņö̧mä̧ ichi'ö: “Cha̧hua̧ru̧hua̧
úcuo isomecunänö pä̧mä̧di”̧

* 14:2 Hidropesía märicheimä tti̧jȩta̧ jacuänämä ttidepä jahuächomenä ajiyabatä
juoächomenä na̧ttä̧chö̧ jiņa̧'a̧do.
a 13:35 Salmos 118:26
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päcua'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ päomenä
ucuotäcuähuotö jö̧nä̧ pä'i'ö
cuesehuäcuotöjä o'ca toi'önä
mesa isodänä ucutucu pȩjä̧tö̧
ttä'cattömä. 11Úcuo işa̧ päi'a
pä'ö chutä a̧mo̧nä̧ uruhuo
cä'ecu huä̧nä̧u̧mä̧, úcuo jui'̧a̧tä̧
päi'önä mȩyȩdö̧ içuä̧hua̧tä̧
pä̧i'̧ä̧cua̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
úcuo jui'̧a̧tä̧ päi'a pä'ö chutä
a̧mo̧nä̧ mȩyȩdä̧cuä̧u̧ icumä úcuo
işa̧tä̧ päi'önä cä'epö huä̧nä̧hua̧
päi'ä̧cua̧tó― päinä̧u̧. 12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
churutä ä̧tȩpä̧jiŗö̧'iņä̧ pä'inö:
―Cuojusodettö ttucuäcuotörö
amöcuädö cuä̧tȩpo̧mȩnä̧mä̧,
cuahuaruhuä repecuä̧u̧ru̧'iņä̧,
cu̧bö̧o̧tö̧rö̧'iņä̧, otonätä
cuahuaruhuärö'inä, cu̧jo̧mȩ
tö'cö kä̧tö̧ ruhuotörö'inä cuä̧tȩpó̧,
micuä päi'önä pärocua'attö ucuru
ttä̧tȩpö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ pä'cäri jȩcu̧'hua̧ pä'ömä
usurä isotörö'inä, ttö̧jä̧pö̧ jö̧ttö̧'iņä̧
ttu̧mö̧ jö̧ttö̧'iņä̧ jui'ätörö'inä,
ko̧yu̧ ko̧yu̧nu̧ 'chä̧tö̧rö̧'iņä̧,
ätocätörö'inä cuä̧tȩpa̧ja̧.
14 Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huo̧mȩnä̧mä̧
jahuätömä pärocua'attö
ttimitö juiyö'a̧nö̧ huotö ja̧'a̧ttö̧
adiutä cu̧jä̧cua̧jä̧, micuämä
adihuä ttö̧ja̧ ttottächäcuȩ pä̧nä̧
iyähui'äcua'attö― pä'inö.

Isode ru̧hua̧ pä'cäri jȩiņö̧ huȩnȩnä̧
Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

15 Ja̧'hua̧nö̧ jiähua'a ä̧ju̧cu̧
ja̧u̧cu̧ mesa isodänä cuä̧nö̧
ttö̧'o̧mȩttö̧ ya̧tȩ pä'inö: ―Dios
huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩttö̧
ttu̧cuȩ ttucuäcuotömä adiunä
ttö̧jä̧cuo̧tö̧―. 16 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
Jesús ädätö päinä̧cu̧: ―Ya̧tȩmä̧

bäreu pä'cäri aditö ku̧nä̧ji'̧ca̧
recuätörö ä̧tȩpiņö̧. 17 Ttucua pä'ö
pätecuächomenä u̧mö̧huä̧ya̧rö̧
hue'inö ä̧tȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧rö̧
jiähuäjiyarö pä'ö: “Ichätucuido.
Täcö o'ca juiyönätä jo̧mȩnö̧
jȩpö̧ ku̧nä̧hua̧'a̧ ka̧'a̧tó” pä'ö.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä
yoräteunätä “tichö juiyönä jä̧u̧jä̧tó”
pä'inätö. Ä̧cuo̧mȩnä̧ ädätinömä
päinä̧cu̧: “Ttömä chiŗȩjä̧ mitö
ȩmä̧jişä̧. Ja̧huä̧jä̧ topö chi'̧cha̧
pä'ö recuä rö̧jä̧cu̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ chichö juiyönä jä̧cu̧sä̧tó.
Ichoca'amä ja̧'a̧tä̧ tocu'huarödo
pä'äji pä'ö jicuhuähuaröja”
päinä̧cu̧. 19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧mä̧
pä'inö: “Ttömä pä̧cä̧yö̧ jim̧ö̧tȩnö̧
huotö jo̧mȩnä̧ yoräteu ta̧ju̧
pö̧nä̧rö̧ mitö ȩmä̧jişä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ jahuätörö ka̧cuä̧mö̧ topö
chi'̧cho̧mȩtä̧ ja̧'a̧tó. Ichoca'amä
ja̧'a̧tä̧ tocu'huarödo pä'äji
pä'ö jicuhuähuaröja” päinä̧cu̧.
20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧'iņä̧ pä'inö:
“Ttömä jareönätä ö'cähuäjisä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chichö juiyönä
jä̧cu̧sä̧tó” päinä̧cu̧. 21 Juhua'attö
ppa̧'ä̧chä̧ji'̧ca̧ u̧mö̧huä̧ya̧mä̧
u̧ru̧hua̧ u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ ji'ähuinö
ttädä̧to̧'ä̧rä̧jim̧ä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiähuäcu
isode u̧ru̧hua̧mä̧ ra̧huä̧rip̧ö̧
u̧mö̧huä̧ya̧rö̧ pä'inö: “Ötahuiyä
kä'co päcuähuomettö'inä,
ötahuiyä mä̧niy̧ä̧ttö̧'iņä̧ usurä
isotörö'inä, manco huotörö'inä,
ko̧yu̧ ko̧yu̧nu̧ 'chä̧tö̧rö̧'iņä̧,
ätocätörö'inä jurunänö
ji'ähuopo'äji pocu ttichönä”
pä'inö. 22 Ja̧u̧nu̧ o'comenä
u̧mö̧huä̧ya̧mä̧ pä'inö: “Chu̧ru̧hua̧
huecuhuäji'a̧nö̧tä̧ jȩpä̧jişä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ isodemä jiņä̧
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cähuea'ató” pä'inö. 23 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ u̧ru̧hua̧mä̧ u̧mö̧huä̧ya̧rö̧
pä'inö: “Jueipä o̧mä̧ttö̧'iņä̧, 'quȩip̧ö̧
o̧mä̧ttö̧'iņä̧ ttötähue'öttö'inä
huä̧iņä̧ o'ipäjitö chojusode'inä
suhuädi'önätä dottächäcua'a̧nö̧”
pä'inö. 24 Iso päi'önä pä̧dä̧u̧jä̧
ä̧cuo̧mȩnä̧ chä̧tȩpiņä̧u̧ttu̧mä̧
yorö'isotä ya̧tȩ'iņä̧ u̧cuiy̧ä̧cua̧
pä'cäri jȩcho̧mȩttö̧mä̧― pä'inö.

U̧huo̧juȩtä̧u̧ pätti'a pä'ömä
todärenä ttamöcuädö juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧ pä'ö Jesús jiähuinö huȩnȩ
25 Ttö̧ja̧mä̧ juiyo recuätö Jesúscu

'chiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ kärächi'ö
päinä̧u̧: 26―Ya̧tȩ ttöcu icha pä'ö
kö̧mä̧, jä'orö'inä, ja̧ju̧ru̧'iņä̧,
irecuarö'inä, iţti̧mö̧rö̧'iņä̧,
ö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, ö̧jä̧hua̧tö̧
nä̧tö̧rö̧'iņä̧, chutä a̧'cua̧rö̧ ö̧jö̧'iņä̧
ttörö repeomettö'inä abonänö
repeöttömä ttö chu̧huo̧juȩtä̧cu̧
päi'önä ö̧jö̧ juiyö'anö ja̧'a̧tó.
27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ churutä pȩ'o̧pö̧
ttö̧nä̧cuodä cä'ecu huä̧nä̧u̧
cho'ca'anä ichö ȩpo̧cö̧mä̧ ttö
chu̧huo̧juȩtä̧cu̧ päi'önä ö̧jö̧
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧tó. 28Ucutumä
ju'toju isä'ca ärädö cuaditätucua
pä'ö jö̧ttö̧mä̧ ¿ä'canäjimä
pä̧mä̧dö̧ micuähuäcuome
pa̧ja̧to̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧ cättädö'a̧nö̧
ja̧ pä'ö topö, 29 dea'anä isä'catä
'qui'epö cutätucu o'ca'a
cuiäre pärätä beipächomenä
cäcuhuädätucu juiyönä jiy̧ä̧u̧
korotö ya̧ttä̧huä̧'cha̧'a̧cu̧
pä'ö, 30 “Ja̧u̧mä̧ dea'anä
isä'camä 'qui'epö ö́tina'anä jiņä̧
cä'ädocö” pä'ö ya̧ttä̧huä̧'cha̧'a̧cu̧.
31 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ ru̧hua̧mä̧ korotö
ttu̧ru̧hua̧cu̧ rohuäu i'̧cha̧ pä'ö

¿ä'canäjimä adiunä amöcuäda
pä'ö pä̧mä̧do̧cö̧ tä̧ji?̧ “Ja̧u̧
umöhuäyotömä 20 mil jo̧mȩnä̧
huotö ja̧'a̧. Ttö chumöhuäyotömä
10 mil jo̧mȩnä̧tä̧ huotö ja̧'a̧mä̧
¿chujuru'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧” pä'ömä.
32 Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädoca'a jö̧ttö̧mä̧
kä'co i'̧cho̧mȩttö̧tä̧, jiņä̧ oto
ichäitä, jiäcuähuä ttö̧ja̧rö̧tä̧
jittähuäjiyarö pä'ö hueö'a̧nö̧ ja̧'a̧
“törohuähuoca'a huȩnȩ juiyönätä
tö̧já̧do pä'äji” pä'ö jittähuiyarö
pä'ö. 33 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ ucututtu
ya̧tȩ o'ca juiyönätä u̧ju̧nä̧rö̧
cä'ädö u̧ju̧no̧ca̧'a̧ repeöttömä
chu̧huo̧juȩtä̧cu̧ işa̧ päi'a pä'ömä
hueyecutó―.

34―'Cäruhuäbömä adiu.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ mȩya̧huä̧chö̧ttö̧mä̧
¿däjenätä nö̧ȩcuä̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧
ja̧u̧nu̧mä̧? 35 Rȩjȩ adihuächi'a
pä'ö'inä, ttä̧jim̧ö̧ ttite'cua ca̧ca̧tö̧
rötähuä'cuanä huihuacuänä'inä
ppädoca'a. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ttö̧
do'opö icutä do'opö icuähuä.
¡Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧ ä̧ju̧cuij̧ó!―
pä'inö.

Fariseos huotö rohuecuä'chö
pättiyäcu huȩnȩtö̧ pähuänä

huäbodäcuä jo̧mȩnä̧
Jesús jiähuinö huȩnȩ

15 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ recuätö
ru̧hua̧ öäre pärätä ȩmä̧huä̧

ttö̧ja̧'iņä̧, suronä jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧'iņä̧ Jesús ö̧ja̧'a̧cu̧ ichinätö
jiähua'a ttä̧ju̧cua̧ pä'ö. 2 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧u̧ fariseos huotöcu, Hueähuä
Huȩnȩ huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧cu̧
topä̧rä̧'chö̧ rohuecuä'chö pä'inätö:
―Suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧
ö̧ja̧'a̧cu̧ tticha'anä ja̧'a̧tä̧ topö.
U̧cuȩ'iņä̧ jahuätötäcu cu― pä'ö.
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(1) Ohueja toepinö
huȩnȩnä̧ jiähuinö huȩnȩ

3 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ pa̧'a̧nö̧
huȩnȩtö̧ pähuänä jiähuinä̧u̧:
4―Ya̧tȩ ä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧ 100nö
huotöttö ya̧tȩ toepomenä 99nö
huotörö ttö̧ja̧ toächometä cä'ädö
ku̧no̧po̧'ö̧ ¿ö̧'o̧cui'̧o̧mȩ jubö
usä̧rö̧ 'cho̧cö̧ tä̧ji?̧ ¿Ucutu'inä
ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ jȩpo̧co̧tö̧ pajatöjä
tä̧ji?̧ 5 Ja̧u̧mä̧ ö̧'o̧cui'̧o̧mȩnä̧
u'upi'canä cä'ecu huä̧nä̧u̧
esehuäcu. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isodera̧'a̧
rȩbȩu̧mä̧ ahuaruhuä repe'ä̧u̧ru̧'iņä̧,
tö'cönänö kä̧tö̧rö̧'iņä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧to̧po̧'ö̧ pä̧u̧: “Chäji ohueja
to'epäjirömä täcö po̧cuip̧ä̧jişä̧.
Ttöcu esehuätucui”. jö̧nä̧. 7 Iso
päi'önä pädä̧u̧jä̧. Juhua'a jö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ 99nö jo̧mȩnä̧ adihuä ttö̧ja̧
pärou ttamöcuäda pä'ö recuä
rö̧jo̧co̧u̧ru̧ ttesehuomettö'inä
abonänö jö̧nä̧ eseäcuähuäcua'ató
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧mä̧ ya̧tȩ
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ pärou
amöcuädomenämä―.

(2) Pärätäbi ̧ toepinö
huȩnȩnä̧ jiähuinö huȩnȩ

8―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yajute pärätä
o̧bi ̧ 10nö o̧bi ̧ ku̧ju̧nä̧ro̧mȩttö̧
jib̧iţȩ toepöttömä lámpara
rȩdȩto̧po̧'ö̧, isode juatö kä̧nö̧
¿ttu̧huȩcuä̧nä̧ usä̧ro̧co̧ju̧ tä̧ji?̧
kö̧'o̧cui'̧o̧mȩ jubö. 9 Kö̧'o̧cui'̧o̧mȩnä̧
kahuaruhuä repejä̧u̧ru̧'iņä̧,
tö'cönänö kä̧tö̧rö̧'iņä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧to̧po̧'ö̧ pä'äju: “Pärätäbi ̧
toepäjäbim̧ä̧ täcö po̧cuip̧ä̧jä̧ju̧sä̧.
Ttöcu esehuätucui”. jö̧nä̧. 10 Iso
päi'önä pädä̧u̧jä̧. Juhua'a jö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ ya̧tȩ suronä jȩä̧'ij̧ö̧ttö̧
pärou amöcuädomenämä Dios

umöhuäyotö isoppa huotö
ttä'cattömä eseäcuähui'a'ató―
pä'inö.

(3) Ya̧tȩ iţti̧ ire'tehuächinö
huȩnȩnä̧ jiähuinö huȩnȩ

11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö: ―Ya̧tȩmä̧
iţti̧mö̧ u̧mä̧tö̧ ta̧ju̧ru̧ ku̧nä̧riņö̧―
jö̧nä̧'iņä̧ pä'inö. 12―Jahuätöttö
röjinä işa̧mä̧ jä'orö pä'inö:
“Chä'o cuiärettö chȩmä̧cuȩ ttörö
pätetö ku̧nä̧huä̧mä̧ 'quȩ'ȩpö̧
iyittö”. Ja̧'hua̧nö̧ päcu ttöäre
jä̧cuȩmä̧ 'quȩ'ȩpö̧ iyinä̧u̧. 13 Juiyo
recuomäcötä jä̧ji ̧ o'ca'a röjinä
işa̧mä̧ o'ca juiyö ca̧ca̧tä̧ji'̧ca̧mä̧
ko̧ro̧jä̧ rȩjȩ, oto kä̧jä̧ra̧'a̧ iḩuiņö̧.
Juhua'attömä ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ kä̧nö̧
öäremä be'epäjipö icuinö.
14O'ca juiyönätä ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧
kä̧nö̧ be'epäjipö icuäji o'ca'a
abora̧'a̧tä̧ päi'önä ppäi pä̧nä̧tä̧
rȩbȩhuiņa̧'a̧ ja̧huä̧jä̧ rȩjȩttö̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenämä jui'̧a̧tä̧
ki'̧ip̧iņö̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧cu̧ ja̧huä̧jä̧
ttö̧ja̧ işa̧ u̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧ ö̧ja̧ pä'ö
'chiņö̧. Juhua'attömä ötahuiyä u̧mi ̧
ä̧jim̧ö̧ cu̧chiţö̧ ttö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ttö̧
tta̧'ä̧rö̧ aditiyarö pä'ö hueinäcu.
16 “Cu̧chiţö̧ ttu̧cuȩ huo̧i'̧tä̧ttö̧'iņä̧
sudädi'önä chucuahué” pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucua pä'ömä
ya̧tȩ'iņä̧ iyococu pinö. 17 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ adiunä
amöcuädomenä pä'ähuinö:
“Chä'o umöhuäyotö recuätömä
cuäcuähuä rö̧ȩnä̧ ttu̧ju̧nä̧ra̧'a̧nä̧
¿ttömä porömä ppäittö
to'epo'ächösä tä̧ji?̧ 18 Chä'o ö̧ja̧'a̧tä̧
ppa̧dä̧cha̧já̧. Chä'o ucuru'inä,
Diosrö'inä suronä jȩpä̧jişä̧ jö̧nä̧
pä̧dä̧cua̧sä̧ chä'orömä. 19Ucu cuiţti̧
jö̧nä̧ chö̧já̧ pä'ö'inä micuähuocösä.
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Cumöhuäyotöttö ya̧tȩ jö̧nä̧ chö̧já̧
pä'ötä hue'ittö” pä'ähuinö.
20 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ähuinö'ca̧ jä'o ö̧ja̧'a̧
iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧ jiņä̧ otonänö i'̧cha̧'a̧
jä'omä topo'ö, re ȩmä̧huip̧ö̧ jopö
'chä̧hui'̧ö̧, u̧ru̧pä̧'quȩnä̧ hua'adi'ö
iţti̧rö̧ 'chu̧'huo̧piņö̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
iţti̧mä̧ päinä̧cu̧: “Chä'o ucuru'inä,
Diosrö'inä suronä jȩpiņö̧sä̧.
Jitämä täcö cuiţti̧ jö̧nä̧ hua̧
chö̧já̧ pä'ö'inä micuähuocösä”
päinä̧cu̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
jä'omä umöhuäyotörö pä'inö:
“'Ca̧tä̧cuä̧huä̧ta̧ adihuä'ijä̧ta̧ttö̧
rä'epö 'ca̧tä̧tu̧cuiŗö̧. Ödo'che
işo̧bö̧'iņä̧ rö̧nä̧tu̧cuiŗö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ö̧jä̧pö̧ isäya'inä ku̧nä̧tu̧cuiŗö̧.
23 Päcäyä isaju kiţti̧ bä̧rȩpa̧ttö̧
ȩmo̧po̧'ö̧ iḩuä̧ji ̧ cuä'ätucui pä'cäri
cuä̧nö̧ tesehuätucua. 24 Pide
chiţti̧ 'corupä'i'inö pinömä
a̧'cua̧ri'̧ä̧ji.̧ Ire'tehuächinomettö
po̧cuip̧ö̧ ku̧nä̧hua̧ pä'i'äji” pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ eseäcuähuinätö.
25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ iţti̧ ä'canä
işa̧mä̧ ötahuiyä u̧mi ̧ ö̧jo̧mȩttö̧,
isodecu ötö'cöhuächomenä
música ttu'pora'a'inä, baile
eseu tötta'a'inä rä̧mip̧a̧'a̧
ä̧ju̧cuiņö̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cu̧ jä'o
umöhuäyotöttö ya̧tȩrö̧ huopo'ö
“däje jȩtta̧'a̧ ja̧” pä'ö jä'epö
ä̧ju̧cuiņä̧cu̧. 27 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö
ä̧ju̧cuä̧cu̧: “Cuij̧ä̧hua̧mä̧ ichäji.
Toe'oca'atä adiunä iŗȩbȩhuä̧jiy̧ä̧cu̧
cuä'omä päcäyä isaju kiţti̧
bä̧rȩpa̧rö̧ cuätta pä'ö hue'äji”
päinä̧cu̧. 28 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
ra̧huä̧rip̧ö̧ doächa'inä pä'ocö pinö.
Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ jä'otä rä'oi'ö iţti̧
doächiyarö pä'ö ajuähuipönö
ucuocuinö. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jä'orö ädätö pä'inö: “Recuo

a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ cuaditähuämä
aditä̧rö̧ kä̧'ij̧ö̧sä̧ huecuumä
yorö'iso chöarodoca'atä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ chahuaruhuäcu chesehua
pä'ömä chivo isaju kiţti̧rö̧tä̧'iņä̧
yorö'iso cuiyococu pä'ijösä.
30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chujua cuiţti̧,
cuiäre nä̧tö̧ ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ huotörö
mitä̧rö̧ be'epäjipö icuinömä
iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧ päcäyä isaju
kiţti̧ bä̧rȩpa̧rö̧ cuä'ö ttiyönä
hue'äjijä” pä'inö. 31 Ja̧'hua̧nö̧
päcu jä'omä päinä̧cu̧: “Chiţti̧.
Ucumä 'cuäopönätä ttöcutä
kö̧jä̧. O'ca juiyönä chu̧ju̧nä̧rö̧mä̧
cuiäretä ja̧'a̧. 32 Pä'cäri jȩpö̧
tesehuäjimä surojoca'a adihua'a,
chujua cuij̧ä̧hua̧ 'corupä'i'inö
pinömä a̧'cua̧ri'̧ä̧ji ̧ ja̧'a̧ttö̧,
ire'tehuächinomettö po̧cuip̧ö̧
ku̧nä̧hua̧ pä'i'äji ja̧'a̧ttö̧” pä'inö―
pä'inö Jesús.

Ya̧tȩ u̧mö̧huä̧ya̧ yapare
jȩpö̧ ö̧jip̧iņö̧ huȩnȩnä̧ Jesús

huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

16 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧mä̧

pa̧'a̧nö̧'iņä̧ ji'ähuinö: ―Ya̧tȩ kiņö̧
järe ru̧hua̧. Ja̧u̧ järe ru̧hua̧mä̧ öäre
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ “cuiäremä
pperetä'chö icutä jȩpö̧ icudo” pä'ö
jittähua'a ä̧ju̧cuiņö̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ icha pä'ö hue'äji'ca̧ jä'epö
ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: “¿Cutö'cömä däje
chä̧ju̧cuä̧? Porö kä̧nö̧ yabonömä
chöäre tta̧huä̧rä̧cuä̧ işa̧ jö̧nä̧
hua̧ cu̧jiy̧ä̧cua̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ chöäre tta̧cu̧huä̧rä̧'ij̧ö̧mä̧
ji'ähuittö”. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧ a̧'cua̧nä̧
amöcuädö pä'ähuinö: “¿Däje
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jȩchä̧cua̧'a̧jó? tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧ jö̧nä̧ hua̧ chö̧jä̧'ij̧ö̧ chu̧ru̧hua̧
'choipa päa'amä. Sahuähuä
işa̧tä̧ jö̧nä̧ chö̧já̧ pä'ö'inä
chijuiyuhua'amä, mippoönä
jädepä̧ra̧ pä'ö'inä chödäpecunä
ja̧'a̧mä̧. 4 A̧a̧a̧, täcö huo̧juä̧chi'̧ö̧sä̧
jȩchä̧cuȩmä̧, tta̧'ä̧rö̧ chö̧jä̧'ij̧ö̧
'choipö o'ca'a ttojusodenä
dodächa'anä ja̧'a̧tä̧ tottäcua'a̧nö̧”
pä'ähuinö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
u̧ru̧hua̧rö̧ mippotätörö ya̧cu̧nä̧rö̧
ä̧tȩpä̧ji'̧ca̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧:
“¿Chu̧ru̧hua̧rö̧mä̧ tta̧'a̧nö̧
rö̧ȩnä̧ cuimippota'attö?” pä'ö
jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧
ä̧tȩpä̧jä̧cu̧ru̧mä̧. 6 “A̧dȩ oba 100nö
oba jo̧mȩnä̧ chimippotäcu”
pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ päcu: “Ja̧ja̧
cuimippotö huȩyu̧cuo̧jämä
pȩnȩtó. Pä̧mä̧do̧po̧'ö̧ 50nö
jo̧mȩnä̧tä̧ huȩyu̧to̧po̧'ö̧ röti”
päinä̧cu̧. 7 Ja̧u̧nu̧ o'ca'amä
ka̧ra̧rö̧'iņä̧ pä'inö: “¿Tta̧'a̧nö̧ rö̧ȩnä̧
cuimippota'attö ucumä?” Ja̧'hua̧nö̧
päcu: “Ttömä trigo isädumä 100nö
cua'opö ȩnä̧huo̧mȩ jo̧mȩnä̧
mippotösä” pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ päcu:
“Ja̧ja̧ cuimippotö huȩyu̧cuo̧jämä
pȩnȩtó. 80nö jo̧mȩnä̧tä̧ huȩyu̧tu̧
röti” päinä̧cu̧― pä'inö. 8 Ja̧u̧
suronätä tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
huo̧juȩcu̧nä̧tä̧ jȩiņiy̧ä̧cu̧ úcuo
te'äunu jiähuinäcu Tu̧ru̧hua̧mä̧,
jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ tȩa̧u̧nä̧
kä̧tö̧ttö̧'iņä̧ abonänö huo̧juȩcu̧nä̧
jȩtta̧'a̧ttö̧. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö:
―yapare jȩpö̧ ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧
repe'äcuähuotörö
cuahuaruhuätä juo'epätucui
becuipächätucuomenä
i'conä kä̧cuä̧huo̧mȩtä̧
docuhuächätucua'anä

ja̧'a̧tä̧ tottäcua'a̧nö̧. 10 Ppo̧ö̧
jähuättötä'inä päö ta̧'a̧nö̧
jȩpö̧mä̧ bäreu jähuättö'inä päö
ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ppo̧ö̧
jähuättö jueönä jȩpo̧cö̧mä̧ bäreu
jähuättö'inä jueönämä jȩpo̧cö̧tó.
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ yapare jȩpö̧
ku̧nä̧rä̧cuä̧huo̧mȩttö̧ päcuhuätucu
ta̧'a̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧
jiņö̧ttö̧mä̧, jiņä̧ iso päi'önä
iso jähuä ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧
tta̧cu̧huä̧riy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ömä
¿di jä̧ttö̧ ucuturu huȩä̧cua̧mä̧?
12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ öäre
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧ päcuhuätucu
ta̧'a̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧
jiņö̧ttö̧mä̧ cua̧mo̧nä̧ jähuämä
¿di jä̧ttö̧ ucuturu iy̧ä̧cua̧mä̧?
13 Ya̧tȩ ttu̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧ hua̧
uruhuotö ta̧ju̧nä̧ huettö jȩa̧ pä'ömä
adihuoca'a. Ya̧tȩrö̧mä̧ kö'cocö.
Ka̧ra̧rö̧tä̧ rȩpȩä̧cua̧. Ya̧tȩrö̧mä̧
eseta'anä, ka̧ra̧rö̧mä̧ suronätä
a̧mö̧cuä̧dä̧cua̧. Dios hueönä'inä
ja̧'a̧nä̧ järe ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧
hueönä'inä esetö cu̧jä̧tu̧cua̧
pä'ömä adihuoca'a― pä'inö.

Fariseos huotörö ttö̧jö̧ huȩnȩnä̧tä̧
cä'epö Jesús pä'ö icuinö huȩnȩ
14 Fariseos huotömä ja̧'hua̧nö̧

päa'a o'ca juiyönä ä̧ju̧cuiņä̧tö̧.
Jahuätömä pärätä repeäcuähuä
ttö̧ja̧ ja̧'a̧ttö̧ ya̧'ä̧huä̧'chö̧tä̧
ya̧ttä̧huä̧'chiņä̧cu̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧
jȩtti̧yä̧cu̧ Jesús päinä̧u̧: ―Ucutumä
ttö̧ja̧ ttä'cattömä adihuä ttö̧ja̧
jö̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ jȩpä̧cuä̧huä̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cua̧'cua̧nä̧
cuamöcuädä'ijätucumä Diosmä
huo̧jua̧. Ttö̧ja̧tä̧ “juiyo adihua'a”
pättömä Diosmä “juiyo suroja'a”
jö̧nä̧tä̧ päö. 16Hueähuä huȩnȩ'iņä̧,
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Dios päö jiäcuähuä ttö̧ja̧ jittähuinö
huȩnȩ'iņä̧ Juan ö̧jiņo̧mȩ
jubötä hueähui'inö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ juhuoröttö kä̧mä̧dö̧mä̧
Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧tä̧
jiäcuähui'a'ató. O'ca toi'önätä
ja̧u̧nä̧ dottächa pä'ö juruhuächi'ö
jȩpä̧tö̧. 17Mo̧ro̧jä̧'iņä̧ pij̧ä̧'iņä̧
beipächa pä'ömä 'quiya'a.
Ju̧huȩnȩttö̧'iņä̧ abonänö
'quiya'anä Hueähuä Huȩnȩmä̧ o'ca
juiyönätä pätecuächäcua'atä
ja̧'a̧tó. Hua̧ru̧sa̧nö̧ jö̧nä̧
rötö huȩyu̧cui'̧iņö̧'inä o'ca
juiyönätä pätecuächäcua'atä
ja̧'a̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ki'̧ö̧ juiyönätä.
18 Irecuarö jaropi'ö karajuru kö̧mä̧
“cuirecua pocojurumä cu̧jä̧'” pä'ö
hueähui'inömä jarodö jȩpö̧tó.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ irecua jaroi'inäcuarö
kö̧mä̧ “cuirecua pocojurumä
cu̧jä̧'” pä'ö hueähui'inömä jarodö
jȩpö̧tó― pä'inö.

Järe ru̧hua̧cu̧ Lázarocu
'corupätti'äji o'ca'a tti̧rȩbȩhuiņö̧
huȩnȩnä̧ Jesús jiähuinö huȩnȩ
19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Ya̧tȩ järe ru̧hua̧

kiņö̧. Tädönä tu̧huä̧ta̧ttö̧'iņä̧,
lino işä̧ta̧ a̧diḩuä̧ta̧ttö̧'iņä̧
'ca̧tä̧hui'̧ä̧nö̧. Pä'cärimä mo̧ro̧
jö̧ a̧'u̧cuä̧ yorö'isotä adiunätä
jȩpi'̧ä̧nö̧. 20 Ka̧ra̧'iņä̧ kiņö̧,
jä'epä̧rö̧tä̧ jäepä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧,
Lázaro pä'ö miçua̧. Ya'opö
içuä̧hua̧tä̧, ja̧u̧ ojusode u̧miņä̧ isate
jäyätä, jä̧ttä̧pä̧ya̧mä̧ öttahuiyätä
pä̧jä̧cu̧ pi'̧ä̧nö̧. 21 Järe ru̧hua̧
öäre mesa isodättö tȩä̧'cua̧ jö̧

ttahuähuächöttötä ucua pä'ötä'inä
amöcuädi'änö. Öttahuiyänämä
ä̧huiŗiţö̧ ichötä nȩtti̧'ä̧nä̧cu̧.
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jäepä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧ 'corupä'i'inö. Ja̧'hua̧nö̧
'corupä'i'örömä Dios umöhuäyotö
isoppa huotö ttȩmip̧iņä̧cu̧
Abraham amöca* pähuome. Järe
ru̧hua̧ pä'ijö'inä 'corupä'i'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ 'corupä'i'äji o'ca'amä
'turutä tticuinäcu. 23 Ja̧u̧mä̧
hua'inätö ttö̧jo̧mȩttö̧** ubara ttu'u
kä̧nö̧tä̧ u̧huä̧mȩ ja̧'a̧cu̧ topinö
ototä ttö̧'a̧'a̧ Abrahamrö'inä
Lázarorö'inä Abraham amöcanä
bȩcuä̧chä̧rö̧nä̧ ö̧'a̧'a̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ topö huopinö: “¡Chä'o
Abraham! Re rö̧jö̧nä̧ topittö.
Lázaro ödo'che päjure ajiyanä
'cuä'ädö tti pädi'önä chiņȩnä̧
riri'attö hue'irö. Ttömä pima
ocumattö ubara ttu'usä” pä'inö.
25 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Abrahammä
päinä̧cu̧: “Chiţti̧. A̧'cua̧rö̧ cu̧jä̧im̧ä̧
ucumä cuiäre ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧mä̧
recuä rö̧jo̧ca̧'a̧tä̧ cu̧ja̧'a̧nä̧ Lázaromä
jui'ötä ö̧jiņa̧'a̧mä̧ amöcuädi'i.
Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ jitämä pidemä
a̧'cua̧ ȩmö̧nä̧ päi'äcu ucumä ubara
ttu'utä cu̧ja̧'a̧nä̧. 26 Ja̧u̧tä̧mä̧cö̧.
Ucutu cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩttö̧'iņä̧
ujutu tö̧'o̧mȩttö̧'iņä̧ kä'co
päte'ömä idahuä rö̧ahuättö
'quiyönä tto̧ȩcuä̧ra̧'a̧tó juhua'anä
kä̧tö̧'iņä̧, pa̧nä̧ kä̧tö̧'iņä̧ 'cuättopö
juiyönätä” päinä̧cu̧. 27 Ja̧'hua̧nö̧
päcu pä'inö: “Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧
chä'o ojusodera̧'a̧tä̧ hue'iyittö”
pä'ö a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ jäepinäcu.

* 16:22 Pä'cäri jȩtto̧mȩttö̧ ru̧hua̧ ippeyemä jiņä̧ isocu úcuo isome jiņa̧'a̧do. Abraham
amöca pähuomemä Abraham öäre pä'cäri jȩo̧mȩ pä'ö, ippeye úcuo isome, ru̧hua̧ amöca
bȩcuä̧chä̧rö̧nä̧ ttö̧'a̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ úcuo isomeö̧'a̧ pä'ö iḩuiņö̧ päähuä ja̧'a̧. ** 16:23Hades
pä'ö micuome.
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28 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “Juhua'amä
chö̧jä̧hua̧tö̧ jim̧ö̧tȩnö̧ huotörö
ku̧nä̧rö̧sä̧. Iso päi'önä ja̧'a̧
pä'ö jahuätörö jiähuäjiyattö
pä'ö hue'iyittö pȩnȩ ubara
ttuhuähuome ttichö juiyäcua'anö
jahuätö'inä” pä'inö. 29 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Abrahammä päinä̧cu̧:
“Moisés iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ'iņä̧,
Dios päö jiäcuähuä ttö̧ja̧
tti̧huȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ'iņä̧
täcö ku̧nä̧rä̧tö̧. ¡Jahuätörötä
ttesetaja!” päinä̧cu̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧
päcu pä'inö: “Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧
Chä'o Abraham. Hua'inätöttö
tto'ächö ya̧tȩ jiäuttumä pärou
ttamöcuädäcuotö” pä'inö.
31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Abraham
päinä̧cu̧: “Moisés iḩuȩyu̧ti̧nö̧
huȩnȩ'iņä̧, Dios päö jiäcuähuä
ttö̧ja̧ tti̧huȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ'iņä̧
ttä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧ ya̧tȩ
hua'inätöttö tto'ächö jiäuttu'inä
ttesetö juiyö'a̧nö̧tä̧ huotö”― pä'ö
ji'ähuinö Jesúsmä.

U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ Jesús
u̧huo̧juȩtä̧'chiņö̧ huȩnȩ

17 1 Jesúsmä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧
ji'ähuinö: ―Ppe'ocuächö

mo̧ä̧huä̧mä̧ ihueye juiyocö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jati chuhué,
¡Ppe'ocuächö mo̧ttö̧nä̧ jȩpö̧hué!
2 Pitö ppo̧'ä̧tö̧rö̧ ppe'ocuächö
mo̧ttö̧nä̧ jȩö̧ micuä päi'önä
im̧iţä̧huä̧cuȩmä̧, inäyu rö̧äyu
u̧ru̧pä̧'quȩnä̧ ti̧'ä̧dö̧ rö̧nö̧
dubora rö̧ora jacuä kä'ö
tticuomettö'inä abonänö
suroja'ató. 3 Ttu̧huȩcuä̧nä̧ kä̧tu̧cui.̧
Cuij̧ä̧hua̧mä̧ ucuturu suronä
jȩö̧ttö̧mä̧ täbotö ucuocuätucuirö.
Pärou amöcuädöttömä suronä

jȩä̧ji ̧ unichi'iyätucuirö. 4 Ya'ute
mo̧ro̧ttö̧mä̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧ todärenö
jo̧mȩnä̧ suronä jȩä̧'chö̧ttö̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ jȩä̧'chö̧ o'ca'a
ppa̧'ä̧chä̧'chö̧ “jati, suronä
jȩchä̧jim̧ä̧ pärou amöcuädösä
jitämä” päomenä suronä
jȩä̧'chä̧jim̧ä̧ unichi'iyätucuirö―
päinä̧u̧. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hue'ähuotö
jö̧nä̧ huotömä Tu̧ru̧hua̧rö̧
pä'inätö: ―Ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧rö̧mä̧
ju̧huȩnȩttö̧'iņä̧ abonänö ta̧'cua̧
tu̧huȩnä̧rö̧nä̧ jȩpiţö̧―. 6 Ja̧'hua̧nö̧
pättäcu pä'inö: ―Mostaza jacuä
jähuä işä̧tȩ a̧'u̧cu̧'a̧nö̧tä̧'iņä̧
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧ pii
sicómoro dau que'ocuächö dubora
kä'co kä̧mä̧di ̧ päcuhuätucuttumä
esetiyäcuotöjä― jö̧nä̧ päinä̧u̧.

U̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧
u̧ru̧hua̧rö̧mä̧ huea pä'ö huocö
pä'ö Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ
7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Ucutumä

cumöhuäyotörö ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧,
rȩjȩ işa̧ppȩ päi'önä aditö iḩuä̧ji ̧
ichörö jö̧ttö̧'iņä̧, pä̧cä̧yö̧rö̧ tta̧'ä̧rö̧
iḩuä̧ji ̧ ichörö jö̧ttö̧'iņä̧, “Ja̧ja̧,
cu̧cuȩ cucua mesanä pä̧mä̧di”̧
¿pä'ajatöjä tä̧ji?̧ 8 Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧.
“Nip̧ä̧ro̧mȩ chu̧cuȩ aditö iyittö.
Cuiärȩta̧ ro'ecu ku̧no̧po̧'ö̧,
cuä̧nö̧'iņä̧ au'inä cädädome jubö
chucua'anä jȩpö̧ iyittö. Ja̧u̧nu̧
o'ca'atä cui'ipö cuahua ucumä”
jö̧nä̧tä̧ päcuhuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧.
9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧
hua̧rö̧mä̧ hueähui'äji jȩä̧ja̧'a̧ttö̧
“Adihua'a ppäcuhuädäjäcusä”
¿päcuhuätucu'a̧nö̧ huotöjä
tä̧ji?̧ Pä'ocotöjä pä'ösä ttömä.
10 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ ucuturu
hueähui'inömä o'ca juiyönätä
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jo̧mȩnö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ o'ca'amä,
“ujutumä cumöhuäyotö jö̧nä̧
huotömä, micuähuocotötä
huotöjä. Jȩtö̧'a̧nö̧ jiņö̧mä̧
jȩpö̧ cä'ädäjätöjä” jö̧nä̧tä̧
päcuhuätucuaja― pä'inö.

To̧mö̧rȩnö̧ huotö lepra
märichei nanepä̧tö̧ ttö̧'ip̧ö̧nä̧
Jesús aditö icuinö huȩnȩ

11 Jesúsmä Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ 'chä̧nö̧ kä̧nö̧mä̧
Samaria rȩjȩcu̧, Galilea rȩjȩcu̧
'quȩtȩnä̧ 'cuä'opö 'chiņö̧.
12 Ja̧'hua̧nö̧ 'chä̧ji'̧ca̧ ötahuiyä
a̧'u̧cuo̧mȩ doächomenä
ttö̧ja̧ to̧mö̧rȩnö̧ huotö lepra
märichei na̧nȩpä̧tö̧mä̧ pä̧tȩcuä̧nö̧
rä'oi'ö otonänö kä̧mä̧diņä̧tö̧.
13 Jahuätömä, ―¡Chu̧ru̧hua̧
Jesús! Re rö̧jö̧nä̧ topitö― pä'ö
huopinätö. 14 Jesúsmä ja̧'hua̧nö̧
huopätörö topö: ―Sacerdotes
huotörö cuij̧ȩcuä̧tu̧cua̧ tätucui―
pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧mä̧
tti̧'cha̧'a̧nä̧tä̧ ttadihuächi'önä
päi'inä̧u̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
jahuätöttö ya̧tȩ adihuächi'äji
toäcuähuomenä ppa̧'ä̧chö̧
Diosrötä úcuo te'äunu pä̧içu̧nä̧nö̧
huopinö. 16Ö'ä rȩjȩ beecuächönä
Jesús ö̧jä̧piy̧ä̧ kada'ca mo̧'ä̧mö̧:
―adiunä ppäcuhuädäcusä―
päinä̧cu̧. Ja̧u̧mä̧ Samaria ttö̧ja̧
işa̧ jiņa̧'a̧. 17 Jesúsmä ädätö
pä'inö: ―¿Ttadihuächi'önä
päi'äjä̧u̧mä̧ to̧mö̧rȩnö̧ huotö
jo̧ca̧'a̧ tä̧ji?̧ Ko̧ro̧mö̧ttö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧
huotö päjätömä, ¿tȩnȩ jä̧ttö̧?
18 ¿Ka̧tä̧hua̧tä̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧ ¿Kara'attö
içhä̧cuä̧hua̧tä̧ tä̧ji,̧ Ö̧ä̧nä̧hua̧
Diosrö úcuo te'äu jȩa̧ pä'ö
ppa̧'ä̧chä̧jim̧ä̧?― 19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧

päinä̧cu̧: ―Ä̧rä̧mi'̧ö̧ täi.
Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧jiţä̧ cu̧'ip̧ö̧nä̧
ppädäcujä― pä'inö.

Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧
pa̧nä̧ uhuäunämä jo̧cö̧ pä'ö
Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

20 Fariseos huotö: ―¿Dios
huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ ti̧yȩnö̧tä̧
jä̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧?― pä'ö jättepäjäcu
Jesús ädätö päinä̧u̧: ―Dios
huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ oto
uhuäunämä ichocö. 21 “Pȩnȩ'iņä̧
ka̧'a̧, ju̧huȩnȩ'iņä̧ ka̧'a̧” jö̧nä̧mä̧
pähuocötó. Dios huea'anä
kä̧cuä̧huä̧mä̧ ucutunätä ka̧'a̧―
pä'inö.

Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧
pä̧nä̧ ötö'cö jiähuinö huȩnȩ

22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧
pä'inö: ―ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö ö̧jö̧
pä̧nä̧ttö̧ “ya'ute mo̧ro̧tä̧'iņä̧
tochi'ahué” päcuätucuä̧cuȩ
pä̧nä̧ pätecuächäcua'ató.
Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuätucua'anä
tocu'huiyäcuotöjä. 23 Korotömä
pättäcuotöjä: “Pȩnȩtä̧ kö̧. Ju̧huȩnȩ
kö̧” jö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ätörö topö
'chä̧nö̧mä̧ rucu'hui'ätucuó.
24 Cu'upä örohuomenä
kara'anättö'inä kara'anättö'inä
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ ―nerú― pä'i'ö
kä̧dȩpa̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ päi'äcua'a
ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧
pätecuächö pä̧nä̧mä̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ äcuomenämä rö̧ȩnä̧
usurä ȩmä̧hua̧ pä'ötä jä̧cua̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jitä piy̧ȩ pä̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧ttö̧mä̧ ya'opö içuä̧hua̧tä̧
ö̧jä̧cua̧. 26 Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö
u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧ pä̧nä̧ päi'omenämä
Noé ö̧jiņö̧ mo̧ro̧ jiņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
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päi'äcua'a. 27 Cuänötä, a̧huä̧rö̧tä̧,
ö'cähuä'chötä, ttö'cähua pä'ö
hue'ä'chötä kiņä̧tö̧ Noé huoi'canä
doächinö mo̧ro̧ jubö. Ja̧u̧nu̧
o'comenä aje suhuädi'omenä o'ca
toi'önätä be'epäjipö icuähuotötä
pä'i'inätö. 28 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧
Lot ö̧jiņö̧ mo̧ro̧ jiņö̧'a̧nö̧'iņä̧
jä̧cua̧'a̧. Cuänötä, a̧huä̧rö̧tä̧,
ttöäre mitä̧rö̧tä̧, ttöäre iyä'chötä,
cuähuä ku̧nä̧'chö̧tä̧, odehuiyä
aditä'chötä kiņä̧tö̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Sodoma ötahuiyättö Lot
räopinö mo̧ro̧mä̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
ocuräcu, azufrecu ajiya mo̧ä̧ma̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ mo̧ä̧miņa̧'a̧ o'ca
toi'önätä be'epäjipö icuähuotötä
pätti'önä. 30 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧tó
ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö ij̧ȩcuä̧chö̧ mo̧ro̧
päi'omenämä. 31 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧
isode huäme kö̧mä̧ iäre jacuoju
kiy̧ä̧cu̧ kara'acu ȩmip̧a̧ pä'ömä
mȩyȩhuo̧cö̧ jä̧cua̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ötahuiyä u̧mi ̧ kö̧'iņä̧ o'ca'acumä
ppä̧'ä̧chi'̧o̧cö̧ jä̧cua̧tó. 32 Lot irecua
pinäjurumä amöcuädi'ätucui.
33O'ca toi'önä tta̧'cua̧rö̧ ki'̧ip̧iy̧a̧tö̧
pä'ö jȩpä̧tö̧mä̧ toe'iyäcuotö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä
toe'iyä̧u̧mä̧ ttö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧tó. 34 Iso
päi'önä pädä̧u̧jä̧. Jiy̧ȩnö̧ yodomä
jimate camanämä ta̧ju̧ ttö̧'ä̧cuo̧tö̧.
Ya̧tȩmä̧ ȩmiçua̧ päi'a'anä ka̧ra̧mä̧
rö̧ti̧cua̧ pä̧i'̧ä̧cua̧tó. 35 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
nä̧tö̧ ta̧ju̧mä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ kä̧nö̧
isappȩ päi'önä kärö ttaditomettö
yajutemä ȩmiçua̧ju̧ päji'a'anä
karajumä ku̧niçua̧ju̧ päji'äcuajutó.
36 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötahuiyä u̧mi ̧
ta̧ju̧nä̧ ttö̧jo̧mȩttö̧ ya̧tȩmä̧
ȩmiçua̧ päi'a'anä ka̧ra̧mä̧

ku̧niçua̧ pä̧i'̧ä̧cua̧tó― pä'inö.
37 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädätö pättinäcu:
―¿Tu̧ru̧hua̧ juhua'amä torö
jä̧cua̧'a̧ttö̧?― pättäcu: ―Tto'co
jähuä pomemä ȩjo̧tö̧'iņä̧ jiņä̧
yo̧mȩtȩ pätti'äcuotötó― pä'inö.

Diosrö ucuocuäcuähuä ötö'cö
Jesús u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

18 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Diosrö
ucuocuäcuähuä ötö'cömä

huȩnȩtö̧ pähuä huȩnȩnä̧
jiähuinä̧u̧, ―cua̧'cua̧tu̧cu̧
juiyächi'oca'a 'cuäopönätä
Diosrö cucuocuätucu'a̧nö̧
ja̧'a̧― pä'ö. 2 Pa̧'a̧nö̧ pä'inö:
―Yo̧mȩtȩ ötahuiyänä ya̧tȩ
juez* jö̧nä̧ hua̧ kiņö̧ Diosrö'inä
ye'ecuocö, ttö̧ja̧rö̧'iņä̧ úcuotocö.
3 Jiy̧ȩ ötahuiyänämä yajute
récua'inä kiņä̧ju̧. Jahuäjumä
“Ttörö suronä jȩpiņö̧rö̧mä̧
micuähuächönä imitäunä
hue'iyittö” pä'ö ja̧u̧ru̧ jäjepä̧ra̧
pä'ö 'chä̧huip̧ä̧rä̧'chi'̧ä̧nä̧ju̧.
4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧mä̧
recuonänömä hueiyaju pä'ö
öjö'coca'a jiņa̧'a̧nä̧ a̧'cua̧nä̧
amöcuädö pä'ähuinö: “Diosrö'inä
ye'ecuocösä. Ttö̧ja̧rö̧'iņä̧
ucuotocösä. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
paju récuamä ttörömä suronä
juoächönä huejä̧rä̧'cha̧'a̧ttö̧, chami
'quidächi'ö juiyönä 'cuäopönä
ichipä̧rö̧ hue'ä̧rä̧'ij̧ä̧ju̧ru̧mä̧
micuähuächönä imitäunä huäinä
huediyäcuaju” pä'ähuinö― pä'inö.
6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö Tu̧ru̧hua̧mä̧:
―Ja̧u̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧
ja̧'a̧nä̧'iņä̧ Juez jö̧nä̧ hua̧ päinömä
ä̧ju̧cu̧ huo̧juip̧ä̧tu̧cui.̧ 7Dios chutä

* 18:2 Juez pättäcumä röjinä micuähuächönä pä'ö icuähuä işa̧ jiņa̧'a̧do.
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ȩmö̧ u̧ju̧niņä̧u̧ru̧ ppä'ädö yodo'inä,
mo̧ro̧'iņä̧ a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ churutä
jättepä'ijömä, ¿micuähuächönä
jȩö̧ juiyö'a̧nö̧ hua̧ tä̧ji?̧ recuo
ami 'qui'ächi'ö amöcuä̧rä̧u̧
ja̧'a̧nä̧'iņä̧. 8 Ttö pädä̧u̧jä̧. Diosmä
ȩmö̧ u̧ju̧niņä̧u̧ru̧ ppä'ädö o'ca'a
päi'önätämicuähuächönä jȩä̧cua̧tó
jö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧ işa̧
pä'i'inö ichomenämä ¿pij̧ä̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧ tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧'a̧
to̧ä̧cua̧ tä̧ji?̧― pä'inö.

Fariseos işa̧mä̧ chutä a̧mo̧nä̧
adihuä işa̧ päi'a pä'ö jȩo̧mȩnä̧

Diosttö adihuä işa̧
päi'ocö jiņö̧ huȩnȩ

9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotömä ―adihuä
ttö̧ja̧jä̧― pä'ö tta̧mo̧nä̧ úcuo
te'ähuätörömä ―korotömä
adiunä huocotö― pä'ö'inä
amöcuädätörömä pa̧'a̧nö̧ huȩnȩtö̧
pähuä huȩnȩnä̧ ji'ähuinö:
10―U̧mä̧tö̧ ta̧ju̧ Dios öadihuänä
ö̧jodera̧'a̧ Diosrö ttucuocua
pä'ö huä̧mip̧iņä̧tö̧. Ka̧ra̧mä̧
fariseos işa̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧mä̧
ru̧hua̧ öäre pärätä ȩmä̧huä̧ işa̧.
11 Fariseo işa̧mä̧ katätä kä̧nö̧ Diosrö
pa̧'a̧nö̧ ucuocuinö: “Chö̧ä̧nä̧hua̧
Dios, korotö ttö̧ja̧ jö̧'a̧nö̧mä̧
huocösä. Nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
jö̧'a̧nö̧'iņä̧, adiunä huocotö
jö̧'a̧nö̧'iņä̧, ttirecua pocojuru
mȩ'o̧pä̧rä̧tö̧ jö̧'a̧nö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
chujua ru̧hua̧ öäre pärätä
ȩmä̧huä̧ işa̧ jö̧'a̧nö̧'iņä̧ huocö
chö̧ja̧'a̧mä̧ adihua'a pädäcujä.

12 Semanattömä todärenä chu̧cuȩ
a̧do̧chö̧ jȩpä̧'ij̧ö̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
chöäre aditö chȩmä̧'ij̧ö̧ttö̧mä̧
o'ca juiyönättö̧tä̧ diezmos'inä*
iyä'ijösä” jö̧nä̧ ucuocuinö.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ru̧hua̧ öäre
pärätä ȩmä̧'ij̧ö̧mä̧ otonänö kä̧nö̧
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧cu̧'iņä̧ toa päoca'a,
amöcatä 'ta'tapäcuäu** kä̧nö̧
pä'inö: “Ttö suronä jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧rö̧ re rö̧jö̧nä̧ topittö Chö̧ä̧nä̧hua̧
Dios” jö̧nä̧. 14 Iso päi'önä pädä̧u̧jä̧.
Röjinä pädäcu päjitä jiņa̧'a̧ Diosttö
adihuä işa̧ jö̧nä̧ jȩpä̧cuä̧hua̧tä̧
ojusodera̧'a̧ mȩyȩu̧ ppa̧'ä̧chiņö̧mä̧.
Ka̧ra̧ päjimäcö. Úcuo işa̧ päi'a
pä'ö chutä a̧mo̧nä̧ uruhuo cä'ecu
huä̧nä̧u̧mä̧, úcuo jui'̧a̧tä̧ päi'önä
mȩyȩdö̧ içuä̧hua̧tä̧ pä̧i'̧ä̧cua̧tó.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ úcuo jui'̧a̧tä̧ päi'a
pä'ö chutä a̧mo̧nä̧ mȩyȩdä̧cuä̧u̧
icumä úcuo işa̧tä̧ päi'önä cä'epö
huä̧nä̧hua̧ päi'ä̧cua̧tó― pä'inö.

Jesús ppo̧'ä̧tö̧rö̧ esehuinö huȩnȩ
15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesús ö̧ja̧'a̧cu̧

ppo̧'ä̧tö̧rö̧ i'cächinätö mȩiy̧a̧tö̧
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ tti'cächa'a
tottomenä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧
tti'cächö juiyiyatö pä'ö
ro̧'ȩpä̧riņä̧tö̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Jesúsmä ―ichi'opo'ätucui―
pä'opo'ö päinä̧u̧: ―Ppo̧'ä̧tö̧mä̧
ttörö tticha'anä huäinä ja̧'a̧tä̧
topätucuitö. Ro̧cuȩpä̧rä̧tu̧cuä̧tö̧.
Dios huea'anä kä̧tö̧mä̧ jahuätö
ppo̧'ä̧tö̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ huotötó. 17 Iso
päi'önä pädä̧u̧jä̧: “Dios huea'anä

* 18:12Diezmos pättömäMoisés HueähuäHuȩnȩttö̧ hueähui'ina'ado judíosttö̧ja̧ Diosrö
esetö kä̧nö̧ jȩtta̧ pä'ö. Deuteronomio 14:22‐24nä huȩyu̧tu̧ rötähua'a. To̧mö̧rȩ jähuättö
jiy̧ȩtȩ 'quȩ'ȩpö̧ Diosrö ttiya pä'ö. 10% pättä'ijö juäi. Hueähuä huȩnȩnä̧ ttö̧jö̧ pä̧nä̧tä̧.
** 18:13 Ttömä iso päi'önä surojötä jö̧nä̧ hua̧sä̧di ̧ juiyo pä'ö amöcuäda'attö jiņa̧'a̧ amöca
'ta'taäcuähuina'amä.
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kä̧cuä̧huä̧mä̧ ji'̧quiçha̧hua̧
jö̧'a̧nö̧tä̧ ȩmo̧co̧tö̧mä̧ ju̧huȩnȩmä̧
dottächiyäcuotötó”― pä'inö.

Järe ru̧hua̧ kä̧cuä̧huä̧ i'co u̧ju̧nä̧ra̧
pä'ö jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩ

18 Ya̧tȩ úcuo işa̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Chu̧ru̧hua̧
adihuä işa̧. Kä̧cuä̧huä̧ i'co chȩma̧
pä'ömä ¿tta̧'a̧nö̧ jȩchä̧cua̧'a̧
jä̧ttö̧?― 19 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä
päinä̧cu̧: ―¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö adihuä
işa̧ päcuhuäcusättö? Adihuä
işa̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ toa'a. Ka̧tä̧hua̧tä̧
adihuä işa̧mä̧ Diostä. 20Hueähuä
huȩnȩmä̧ huo̧jua̧jä̧: Cuirecua
pocojurumä mȩcuo̧pä̧rä̧'.
Ka̧ra̧rö̧'iņä̧ cuä'ö cuicuä'.
Cu̧nä̧u̧cuä̧rä̧'. Ka̧ra̧ ötö'cö'inä
yaparemä päcuhuä'. Cuä'orö'inä
cua̧ju̧ru̧'iņä̧ ucuoti,a jö̧nä̧mä̧
huo̧jua̧jä̧― päinä̧cu̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧
päcumä: ―Jiy̧ȩ o'ca juiyönä mö̧ä̧ya̧
chö̧jiņo̧mȩttö̧ kä̧mä̧dö̧ jȩpä̧'ij̧ö̧sä̧―
pä'inö. 22 Jesúsmä ja̧'hua̧nö̧ päa'a
ä̧ju̧cu̧ päinä̧cu̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jiņä̧ ya'utetä jui'̧a̧jä̧. Cu̧ju̧nä̧rö̧mä̧
o'ca juiyönätä iyä'chö icuäji.
Iyä'chö cuicu o'ca'a micuämä
usurä isotörötä iyä'chi. Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'huo̧mȩnä̧mä̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ re
niy̧ö̧ juäi cu̧ju̧nä̧rä̧cua̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
chu̧huo̧juȩtä̧cu̧ päcuhui'a ttöcu
ichi― päinä̧cu̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ juiyo a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧iņä̧cu̧
järe rö̧ȩnä̧ ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
ja̧'a̧ttö̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧ rö̧ȩnä̧tä̧
a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧ä̧cu̧ru̧ toomenä
Jesús pä'inö: ―Järe ruhuotö
Dios huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ

dottächa pä'ömä ¡juiyodi ̧ 'quiya'a!
25 Pä̧rä̧ta̧ri ̧ isäjunä camello*
'cuäopa pä'ö ihueyecuomettö'inä
abonänö 'quiya'ató järe ruhuotö
Dios huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ
dottächa pä'ömä― pä'inö.
26 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuä̧tö̧mä̧
pä'inätö: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧
¿ditä ja̧'a̧ttö̧ ö̧jip̧ö̧'a̧nö̧ hua̧mä̧?―
27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ päinä̧u̧: ―Ttö̧ja̧
ttihueyecumä Diosmä yorö'iso
hueyecuocö―. 28 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Pedro pä'inö: ―Topihuä.
Ujutumä cu̧huo̧juȩtä̧u̧tä̧ päti'a
pä'ö tu̧ju̧nä̧riņö̧mä̧ o'ca juiyönätä
icuipinätöjä―. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
päinä̧u̧: ―Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧:
Ttojusode'inä, ttä̧'o̧tö̧rö̧'iņä̧,
ttö̧jä̧hua̧tö̧rö̧'iņä̧, ttirecuarö'inä,
tti̧tti̧mö̧rö̧'iņä̧, Dios huea'anä
kä̧cuä̧huo̧mȩ dottächa pä'ö
icuipinätömä o'ca toi'önätä 30 ja̧u̧
tticuipinö jiņö̧ttö̧'iņä̧ abora̧'a̧tä̧
päi'önä rö̧ȩnä̧ jö̧nä̧ ttȩmä̧cuo̧tö̧
piy̧ȩ pä̧nä̧ttö̧'iņä̧ ttȩma̧'a̧nä̧
içhä̧cuȩ pä̧nä̧ttö̧'iņä̧ kä̧cuä̧huä̧
i'cotä ttȩmö̧nä̧ päi'önä― päinä̧u̧.

'Corupäi'ö o'ca'a tto̧ä̧chä̧cuȩ
huȩnȩ Jesús jiähuinö huȩnȩ

31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧
ta̧ju̧nu̧ huotörötä jäyäcunänö
o'ipö ku̧no̧po̧'ö̧ Jesús päinä̧u̧:
―Jitämä Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
tu̧huä̧mi'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
juiyönä Dios päö jiäcuähuä ttö̧ja̧
tti̧huȩyu̧ti̧nö̧mä̧ pätecuächäcua'a
ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö ötö'cömä.
32 Judíos huocotö ttu̧mö̧nä̧
päi'önä iyö tti̧cuä̧cua̧tó.

* 18:25 Camellomä cahuayu ta̧'a̧nö̧ hua̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧'a̧juiy̧ä̧tä̧ o̧to̧pa̧ cahuayuttö'inä abonänö.
a 18:20 Éxodo 20:12‐17
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Ya̧'ä̧huä̧'chö̧tä̧ ya̧ttä̧huä̧'chä̧cua̧tó.
Úcuotäcuähuä'inä juiyönä
jȩpö̧ surepötä surettä̧cua̧tó.
33 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ä̧nu̧chu̧ oränä
cuäcuäpö icutä cä'ädö cuä'ötä
tti̧cuä̧cua̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä
tto̧ä̧chä̧cua̧― pä'inö. 34 Ja̧'hua̧nö̧
päömä jahuätömä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
ttu̧huo̧juä̧chi'̧iy̧o̧co̧cu̧ piņö̧ dajö
ku̧nä̧huä̧tä̧ ja̧'a̧ttö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jiähuäjimä ttu̧ttȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ juiyönä
jiņä̧u̧.

Ya̧tȩ ätocä'ijö ö'äre
huäjunä toinö huȩnȩ*

35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús
Jericó ötahuiyära̧'a̧cu̧
ötö'cöhuächi'omenä ya̧tȩ ä̧to̧ca̧
mä̧nä̧ jäyä pä̧nö̧ mippoönä
jä'epä̧rö̧ piņö̧. 36 Ttö̧ja̧ recuätö
'cuättopa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ―¿Jiy̧ȩmä̧
däjettö?― pä'ö jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧.
37―Jesús nazareno işa̧ 'cuä'opö―
pä'ö jittähuinäcu. 38 Ja̧'hua̧nö̧
jittähuäcu huopinö: ―¡Jesús,
David iţti̧! ¡Re rö̧jö̧nä̧ topittö!―
39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ä'canä 'chä̧tö̧mä̧
ö'coruchi'a pä'ö ro̧ttȩpiņä̧cu̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ro̧ttȩpa̧'a̧nä̧'iņä̧ yabocutä
ajuähuipönö huopinö: ―¡Jesús,
David iţti̧! ¡Re rö̧jö̧nä̧ topittö!―
jö̧nä̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧ huoäcu Jesúsmä
kä̧mä̧diņö̧. Kä̧mä̧dä̧ji'̧ca̧ ä'ca
tti'cächiparö pä'ö hue'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ tti'cächipäcuru jä'epö
ä̧ju̧cuiņö̧: 41―¿Tta̧'a̧nö̧ jȩcha̧cu̧
pä'ö pähuä rö̧ja̧'a̧ttö̧?― Ja̧'hua̧nö̧
päcu pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧. Chö'äre
huäjunä tochönä jȩcu̧'hua̧ttö̧ pä'ö

pähuä rö̧jä̧cu̧sä̧―. 42 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
Jesús päinä̧cu̧: ―Huäjunä uhuäunä
topi. Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧jiţä̧
cu̧'ip̧ö̧nä̧ ppädäcujä― päinä̧cu̧.
43 Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧ huäjunä
topinö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧huo̧juȩtä̧cu̧
işa̧ pä'i'ö Diosrö úcuo te'äu kä̧nö̧
ruhui'inäcu. O'ca toi'önä ttö̧ja̧mä̧
ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ tottomenä Diosrö
ucuotönö esehuinätö.

Zaqueo u̧ru̧hua̧rö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧
pä'ö amöcuädinö huȩnȩ

19 1 Jesús Jericó ötahuiyänä
doächäji o'ca'a ötahuiyä

kä'conä cue'ächinö. 2 Ja̧'hua̧nö̧
cueächomenä ya̧tȩ järe ru̧hua̧,
Zaqueo pä'ö miçua̧, ru̧hua̧ öäre
pärätä ȩmä̧huä̧ ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧
ju̧huȩnȩ kiņö̧. 3 Ja̧u̧mä̧ ―Jesúsmä
tide ju̧'hua̧ ja̧― pä'ö toa pä'ö
jȩä̧'cha̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧ recuätö ja̧'a̧ttö̧
hueyecuä'chinö, bȩ'a̧ ja̧'a̧ttö̧.
4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ä'canä päi'a pä'ö
jopö 'chä̧hui'̧ö̧ sicómoro daunä
'cha'ächächinö Jesúsru toa pä'ö,
ju̧huȩnȩnä̧ 'cuäopäcua'a ja̧'a̧ttö̧.
5 Jesús ju̧huȩnȩ 'cuäopomenä
ju'tojucu topö toinäcu. Ja̧'hua̧nö̧
topö päinä̧cu̧: ―Zaqueo jurunänö
mȩyȩhuä̧chi.̧ Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧mä̧
cuojusodenä chö̧jo̧po̧'a̧ pä'ö
recuä rö̧jä̧chi'̧a̧'a̧tó―. 6 Ja̧'hua̧nö̧
päcu jurunänö mȩyȩhuä̧chö̧
esehuächi'önötä ojusodenä
doädinäcu. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ topö
―¡Jäte!― pä'ä'chö kä̧nö̧ ―Suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ ojusodenä ö̧ja̧ pä'ö
do'ächäji― pä'ö ucuocuä'chinätö
o'ca toi'önätä. 8 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a

* 18:35 Ja̧u̧ ätocä'ijömä Bartimeo jiņa̧'a̧ a̧'cua̧ra̧'a̧. Marcos 10:46‐52'inä,
Mateo 20:29‐34'inä topi.
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Zaqueomä ä̧rä̧mi'̧ö̧ Tu̧ru̧hua̧rö̧
pä'inö: ―Topihuä Chu̧ru̧hua̧.
Cha̧mo̧nä̧ chöärettömä usurä
isotörötä jö'to chiy̧ä̧cua̧sä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ öäre jö'to
nä̧u̧cu̧ chȩmiņö̧ttö̧'iņä̧, jiy̧ȩtȩ
chȩmiņö̧ttö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ jo̧mȩnä̧
ppa̧dä̧dä̧cua̧sä̧tó ja̧u̧ru̧mä̧―.
9 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús päinä̧cu̧:
―Jitä piy̧ȩmo̧ro̧mä̧ pide ojusodenä
ki'̧içuä̧ rȩbȩhuä̧ja̧'a̧ ja̧u̧'iņä̧
Abraham iţti̧ ja̧'a̧ttö̧. 10 Ttö̧ja̧
işa̧ pä'i'inömä re'tehuächö
surojuo'ächinätörö usä̧rö̧ ttö̧jip̧ö̧nä̧
ppäda pä'ötä ichinö―.

10nö pärätä o̧bi ̧ umöhuäyotörö
iyinö huȩnȩnä̧ Jesús
huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

11 Ja̧u̧ huȩnȩ ä̧ju̧cuä̧tö̧mä̧
―Jerusalén ötahuiyä
tö'cöpächötó. Dios huea'anä
kä̧cuä̧huä̧mä̧ yotäcu
ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧cö̧― pä'ö
ttamöcuädiyäcu Jesús koro
huȩnȩtö̧ pähuä huȩnȩnä̧
ji'ähuinä̧u̧. 12 Pa̧'a̧nö̧ ji'ähuinö:
―Ya̧tȩ úcuo işa̧mä̧ ko̧ro̧jä̧ rȩjȩ
oto kä̧jä̧ra̧'a̧ 'chiņö̧, ju̧huä̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
ru̧hua̧tä̧ ö̧jö̧nä̧ jȩttö̧ o'ca'a
ppa̧huä̧cha̧ pä'ö. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
umöhuäyotö to̧mö̧rȩnö̧ jo̧mȩnä̧
huotörö tticha pä'ö ä̧tȩpä̧ji'̧ca̧
pärätä 10nö o̧bi ̧ jo̧mȩnä̧ iyinä̧u̧.
Ja̧'hua̧nö̧ iyö kä̧nö̧ päinä̧u̧: “Piy̧ȩ
pärätänä aditö kä̧tu̧cui ̧ chichome
jubö”. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutäcu
kä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧ ttöjö'cococu piņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ huȩnȩ jiäcuähuä
ttö̧ja̧rö̧ o'ca'anä hue'inätö
“ujuturu hue'ö ö̧ja̧ pä'ömä
kö'cocotöjä” pä'ö jittähuäjiyatö
pä'ö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ruhuonä

hue'ö ö̧ja̧ pä'ö ö̧jä̧mä̧diņö̧ o'ca'a
ppa̧huä̧cho̧mȩnä̧ umöhuäyotö
pärätä iyinä̧u̧ pinätö̧ tticha
pä'ö ä̧tȩpiņö̧, ja̧u̧ pärätä jiņö̧nä̧
ttaditomenä ya̧cu̧nä̧ “tta̧'a̧nö̧
rö̧ȩnä̧ ttȩmiņa̧'a̧ ja̧” pä'ö u̧huo̧jua̧
pä'ö. 16 Ä̧tȩpä̧jä̧u̧ttu̧ ä̧cuo̧mȩnä̧
ichömä pä'inö: “Chu̧ru̧hua̧, cuiäre
pärätä jiņö̧nä̧ aditömä 10nö o̧bi ̧
ȩmiņö̧sä̧” pä'inö. 17 Ja̧'hua̧nö̧
päcu: “Adihuä chu̧mö̧huä̧ya̧
adiunä jȩpiņö̧jä̧. Ppo̧ö̧ jähuättö'inä
jueönä jȩcu̧'huiņa̧'a̧ttö̧ jitämä 10nö
ötahuiyä jo̧mȩnä̧ hue'ö cu̧ja̧ pä'ö
hue'ö chu̧ju̧nä̧cu̧jä̧tó” päinä̧cu̧.
18 Ja̧u̧nu̧ o'comenä ichö ka̧ra̧mä̧
pä'inö: “Chu̧ru̧hua̧, cuiäre pärätä
jiņö̧nä̧ aditömä 5nö o̧bi ̧ päi'önä
ȩmiņö̧sä̧” pä'inö. 19 Ja̧u̧ru̧'iņä̧
pä'inö ja̧'hua̧ta̧nö̧: “Ucu'inä
5nö ötahuiyä jo̧mȩnä̧ hue'ö
kä̧hui”̧ jö̧nä̧ päinä̧cu̧. 20 Ja̧u̧nu̧
o'comenä ka̧ra̧'iņä̧ ichinö: “Ja̧ja̧
chu̧ru̧hua̧ cuiäre pä̧rä̧tä̧bim̧ä̧.
Ja̧huä̧bim̧ä̧ pö̧jä̧ta̧nä̧ juä'opö
hua'ädötä chötinäbi,̧ 21 ucurumä
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ jäyä jö̧mä̧
kö'cocöjä pä'ö chu̧huo̧jua̧'a̧ttö̧.
Ucumä cutocö jiņö̧mä̧ emöjä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ku̧ju̧no̧cö̧ jiņö̧mä̧
'to'öjä” pä'inö. 22 Ja̧'hua̧nö̧
päcumä päinä̧cu̧: “Adihuä
chu̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧mä̧ huocöjä
ucumä. Cuamonä päcuhuäji
huȩnȩnä̧tä̧ micuähuächönä
pä'ö chicuäcujä. Jäyä jö̧
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ chöjö'coca'amä
huo̧juiņö̧jä̧. Chötocö jiņö̧
chȩma̧'a̧'iņä̧, chu̧ju̧no̧cö̧
jiņö̧ 'toda'a'inä huo̧juiņö̧jä̧.
23 Ja̧'hua̧nö̧ cu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ hua'adö
rötähuodenämä ¿dä̧bö̧ pä'ö
cutoca'anä̧ttö̧ chö'äre pärätäbim̧ä̧?
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Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huiņö̧ttö̧mä̧
ppa̧'ä̧chö̧mä̧ chöäre pärätäbi ̧
hua'adö rötähuä micuä'inä
ppächönä ȩma̧jişä̧” päinä̧cu̧.
24 Ju̧huȩnȩ ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧ pä'inö:
“Pärätäbim̧ä̧ 'cho'ipö 10nö
o̧bi ̧ ku̧nä̧rö̧rö̧ iyiyätucuirö”
25 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧mä̧ pättinäcu:
“Chu̧ru̧hua̧, ja̧u̧mä̧ täcö 10nö
o̧bim̧ä̧ ku̧nä̧rö̧tó”. 26 Ja̧'hua̧nö̧
pättäcumä: “Ttö pädä̧u̧jä̧.
O'ca toi'önä ku̧nä̧rä̧tö̧rö̧mä̧
iyähui'äcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jui'ätörömä ttu̧ju̧nä̧ra̧ji ̧ juäi'inä
'cho'icuotötä pätti'äcuotötó.
27 Jitö chaboiyotö jö̧nä̧ huotö
pinätörömä, ttu̧ru̧hua̧ päi'önä
chö̧jiy̧a̧tö̧ pä'ö kö'cocotö
pinätörömä pocu i'cächätucui,
porö chä'cattö cuä'ö cuicuätucuatö
pä'ö” jö̧nä̧ pä'ö― ji'ähuinö.

Jerusalén ötahuiyänä Jesús
doächa'anä ―hue'ö

ujuruhuiyäcuotöjä― pä'ö
esehuächi'ö huottinö huȩnȩ

28 Ja̧u̧ huȩnȩ ji'ähuäji'ca̧
Jerusalén ötahuiyära̧'a̧cu̧
u̧huä̧mi'̧a̧ pä'ö ttä'canä 'chiņö̧.
29 Ja̧'hua̧nö̧ i'̧cho̧mȩnä̧ Olivos
möä'cara̧'a̧ rȩbȩhuiņö̧ Betfagé
ötahuiyäcu, Betania ötahuiyäcu
tö'cönänö kä'cara̧'a̧. Ju̧huȩnȩ
kä̧nö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ttu̧ ta̧ju̧ru̧
hue'inö. 30―Pätecuänö
ötahuiyä a̧'u̧cuo̧mȩ tätucui.
Ju̧huȩnȩ docuhuächätucuomenä
burro isaju kiţti̧, jiņä̧ ya̧tȩ'iņä̧
u̧huä̧mä̧do̧co̧cu̧ru̧ ti̧'ä̧dö̧ ku̧nä̧hua̧
ö̧ja̧'a̧ cu̧'o̧cui'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧u̧ru̧mä̧
ejädö icu pocu cui'cächätucuaröja.

31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ¿Dä̧bö̧
cuejädätucuäcu jä̧ttö̧? pä'ö
ya̧tȩ jä'epö ä̧ju̧cu̧ttu̧mä̧ pa̧'a̧nö̧tä̧
päcuhuätucuaröja, “Tu̧ru̧hua̧rö̧
recuä rö̧jiy̧ä̧u̧ ejädätöjätó” jö̧nä̧―
pä'inö. 32 Ja̧'hua̧nö̧ hueäjä̧u̧
'chä̧nö̧ tottomenä jiähuäji
ta̧'a̧nö̧tä̧ ö̧ja̧'a̧ po̧cuip̧iņä̧tö̧.
33 Burro isaju kiţti̧rö̧ ttejädomenä
uruhuotö pättinä̧u̧: ―¿Burro isaju
kiţti̧rö̧mä̧ dä̧bö̧ cuejädätucuäcu
jä̧ttö̧?― 34 Ja̧'hua̧nö̧ pättä̧u̧:
―Tu̧ru̧hua̧rö̧ recuä rö̧jiy̧ä̧u̧
ejädätöjätó―. 35 Ejädäjätö'cotömä
Jesús ö̧jo̧mȩ o'ipö ttu̧ju̧niņä̧cu̧.
Jitötä ttö̧ä̧rȩti̧yu̧ttu̧ abonä
huä̧nä̧jä̧tö̧'cotö Jesúsru
cä'epö huä̧niņä̧tö̧ burro
isaju kiţti̧nä̧. 36Mä̧nä̧nä̧mä̧
i'̧chö̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ ttö̧ä̧rȩti̧yu̧ttu̧
ppä'epä'chö rötinätö. 37Olivos
möä'cattö mȩyȩä̧cuä̧huo̧mȩ
ötö'cöhuächi'omenä,
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ o'ca toi'önätä
recuätönä esehuächi'ö Ttö̧ä̧nä̧hua̧
Diosrö úcuo te'äu huopinätö
o'ca juiyönä ujurunä ttö̧ja̧ ttieru
juäi jȩä̧'cha̧'a̧ tottinö amöcuädö.
38 Pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ huopö pä'inätö:
―¡Hueähuä ru̧hua̧ Tu̧ru̧hua̧
im̧iņä̧ ichömä adiunä ö̧ja̧ja̧!a
¡Mo̧ro̧jä̧ttö̧'iņä̧ huȩnȩ juiyaja,
jiņä̧ isocu ju'toju isomettö'inä
úcuo tettähuaröjá!― 39 Ja̧'hua̧nö̧
huottiyä̧u̧ ttö̧ja̧ recuätöttö
korotö pö̧nä̧ fariseos huotömä
pättinäcu: ―Huo̧juȩcuä̧ işa̧
cu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧mä̧ ro̧'ȩpi―̧
jö̧nä̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcumä ädätö
päinä̧u̧: ―Iso päi'önä pädä̧u̧jä̧.
Pitö ttö'coruchi'öttömä inädutä
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huoö'a̧nö̧ ja̧'a̧― päinä̧u̧.

Jesúsmä Jerusalén topö a̧'u̧
ȩmä̧huip̧ö̧ ajuähuinö huȩnȩ

41 Jerusalénra̧'a̧cu̧
ötö'cöhuächi'omenä ötahuiyä
topömä a̧'u̧ ȩmä̧huip̧ö̧ ajuähuinö,
ju̧huȩnȩ ttö̧ja̧rö̧ amöcuädö.
42Ajuäu kä̧nö̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ pä'inö:
―Jati, jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ ucutu
cu̧mo̧ro̧tu̧cu̧ mo̧ro̧ huȩnȩ
juiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ ja̧jim̧ä̧
cu̧huo̧juiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧hué. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cu̧ juiyönä
dajö icuähuiyotöjätó. 43 Koronö
mo̧ro̧mä̧ pätecuächiyäcuotöjä
cuaboiyotö ttichäcuȩ
mo̧ro̧mä̧. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧
ttocuecuächätucunätä ttoecuättö
soböcuächönä ttaditäcuotötó.
Kara'anättö̧, kara'anättö'inä
sobötö tta̧ttä̧di'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧.
44Ötahuiyämä rȩjȩcu̧tä̧
mo̧ä̧chö̧nä̧ kä'ö tticuäcuotö,
ucutu ötahuiyä jacuä ka̧cuä̧tö̧'iņä̧
juhua'atä ppäcuhuächi'ätucunä.
Cutahuiyättömä ido'qui koro'qui
huäme huo'qui'inä ki'̧ö̧ juiyönätä
mo̧ä̧chö̧nä̧ kä'ö tticuäcuotötó,
ucuturu do'ächö ichö pä̧nä̧ ja̧'a̧nä̧
cuieruhuätucua'attö― pä'inö.

Dios öadihuänä ö̧jodettö Jesús
ya'opö rä'epö icuinö huȩnȩ

45 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Dios öadihuänä
ö̧jodenä do'ächi'ö mitö
ȩmä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧, iyä'chä'ijätörö'inä
o'ca toi'önärö̧tä̧ u̧miçu̧ ya'opö
rä'epö icuinö. 46 Pa̧'a̧nö̧ pä'ö
kä̧nö̧ ya'opö icuinä̧u̧: ―Huȩyu̧cuä̧
huȩnȩnä̧mä̧ päa'a: “Ttö chö̧jodemä

ttörö ttucuocua pä'ötä kode.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä
nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ ttäjutä jö̧nä̧
juocuepinätucuode”―a päinä̧u̧.
47 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios öadihuänä
ö̧jodettömä mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧
huo̧juȩtä̧'chiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
sacerdotes huotö jue'ipotö'inä,
huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧'iņä̧, ötahuiyä ttö̧ja̧
jue'ipotö'inä jȩpö̧ tticuarö pä'ötä
jȩpä̧'chiņä̧tö̧. 48 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧
tticuarö pä'ö jȩttä̧'cha̧'a̧nä̧ jȩttö̧
juiyönätä jiņä̧u̧, ttö̧ja̧ recuätö to̧ppo̧
rö̧jö̧nä̧ ja̧u̧ru̧tä̧ ttä̧ju̧cuä̧'cha̧'a̧ttö̧.

Judíos ttö̧ja̧ tturuhuotö
Jesúsmä Diostä hueinäcu ja̧'a̧
pä'ö ttesetocö jiņö̧ huȩnȩ

20 1 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ttö̧ jiy̧ȩtȩ
mo̧ro̧ Dios öadihuänä

ö̧jodenä kä̧nö̧ Jesúsmä ttö̧ja̧rö̧
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'äunu
u̧huo̧juȩto̧mȩnä̧, sacerdotes
huotö jue'ipotö'inä, huȩyu̧cuä̧
ttö̧ja̧'iņä̧, judíos ttö̧ja̧ttö̧ tä̧mö̧
huotö'inä to'ijicu pättarö pä'ö
mo̧ttä̧miņä̧cu̧. 2 Pa̧'a̧nö̧ ucuocu
pättinäcu: ―¿Hueähuä ru̧hua̧
jö̧nä̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧'cha̧'a̧mä̧
däje ujurunä jȩcu̧'huä̧'cha̧'a̧
jä̧ttö̧? ¿Di hueinäcuttu ja̧'hua̧nö̧
jö̧nä̧ jȩcu̧'huä̧'cha̧ pä'ömä?―
3 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu Jesúsmä ädätö
päinä̧u̧: ―Ttö'inä jiy̧ȩtȩ jädepömä
ädätätucuittö: 4 Juan ttö̧ja̧rö̧
u'utädä'cha pä'ömä ¿mo̧ro̧jä̧nä̧
kö̧ hueäcu jȩpiņö̧cö̧? ¿Pij̧ä̧ ttö̧ja̧tä̧
huettäcu jȩpiņö̧cö̧?― 5 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ jitötätä pä'ä'chäcuähuinätö:
―Mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧ hueäcu jȩpiņö̧
pätöttömä “ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧
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¿dä̧bö̧ pä'ö cuesetätucuoca'anättö
ja̧u̧ru̧mä̧?” pä̧cua̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ “pij̧ä̧ ttö̧ja̧tä̧ huettäcu
jȩpiņö̧” pätöttömä ttö̧ja̧mä̧ o'ca
toi'önätä inädunä icuäu cuä'ö
tticu'anö huotöjä, Juanmä Dios
päö jiäcuähuä işa̧ ja̧'a̧ pä'ö
'cucuächi'önä tteseta'attö― pä'ö
pä'ä'chäcuähuinätö. 7 Ja̧'hua̧nö̧
pä'ä'chäcuähuätö'cotö ädätinätö:
―¿Dicö hueinäcu ja̧'a̧? pä'ömä
jerupätöjä― pä'ö ttädätinäcu.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ttädätäcu Jesúsmä
päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ ja̧u̧
juäi ujurunä jȩpä̧'chö̧sä̧ pä'ömä
ttö'inä jidähuoco̧u̧jä̧― päinä̧u̧.

Uva pätta u̧ru̧hua̧ ö̧jiņö̧ huȩnȩnä̧
Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

9 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a pa̧'a̧nö̧ huȩnȩtö̧
pähuä huȩnȩnä̧ ttö̧ja̧rö̧ ji'ähuinö:
―Ya̧tȩ ttö̧ja̧ işa̧ uva pätta ku̧niņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ u̧ju̧niņö̧ o'ca'a uva pätta
adicuä ttö̧ja̧rö̧ hue'ipö, recuo
ö̧ja̧ pä'ö ko̧ro̧jä̧ rȩjȩra̧'a̧ iḩuiņö̧.
10 'Toähuä pä̧nä̧ pätecuächa'attö
ya̧tȩ u̧mö̧huä̧ya̧rö̧ hue'inö adicuä
ttö̧ja̧ ttö̧ja̧'a̧ topö i'̧chiy̧a̧rö̧ pä'ö, uva
pättattö jö'to 'to'ö ttiyiyarö pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ hueäjäcurumä cuäcuäpö
icutä yorö'iso jui'̧a̧tä̧ ppa̧huä̧chö̧nä̧
hue'ö tticuinäcu. 11 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
u̧mö̧huä̧ya̧ ka̧ra̧rö̧'iņä̧ hue'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ hueäjäcuru'inä cuäcuäpö
icu, dä'ä ttu'epö, ppa̧'ä̧dö̧ hue'ö
tticuinäcu yorö'iso jui'̧a̧tä̧ iu̧̧nä̧.
12 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ u̧mö̧huä̧ya̧ jiņä̧
ka̧ra̧rö̧, huä̧mȩtu̧cuä̧ päi'önä hua̧rö̧
hue'inö. Ja̧'hua̧nö̧ hueäjäcuru'inä
cuocunä cuäcuäpö icuäjätö'cotö
ya'opö icu hue'ö tticuinäcu.

13 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ uva pätta
u̧ru̧hua̧mä̧ pä'inö: “¿Tta̧'a̧nö̧tä̧
jȩchä̧cua̧'a̧jó? Chiţti̧ re ni'̧a̧rö̧tä̧
huȩdä̧cua̧sä̧. Ja̧u̧ru̧ topömä
ttucuotäcuotö a̧'cua̧ra̧'a̧” jö̧nä̧.
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ uva pätta
adicuä ttö̧ja̧ ja̧u̧ru̧ topömä
pä'inätö: “Pidetä ja̧'a̧ jä'o öärettö
ȩmä̧cua̧mä̧. Cuä'ötä ticuarö,
jä'o öärettö ȩma̧jim̧ä̧ ujuturutä
ki'̧ip̧ä̧cua̧'a̧nö̧” pä'inätö. 15Uva
pätta jäyä ya'opö icu cuä'ö
tticuinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpiņä̧tö̧rö̧mä̧
pätta u̧ru̧hua̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧ jȩä̧cuo̧tö̧
jä̧ttö̧? 16 Ichömä be'epäjipötä
içuä̧cua̧ jahuätö adicuä ttö̧ja̧rö̧mä̧.
Ö'ättamä korotörötä iyipä̧cua̧tó―
pä'ö ji'ähuinö. Ja̧'hua̧nö̧ jiähua'a
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, ―Jati. ¡Jitämä
ja̧'hua̧nö̧mä̧ jiy̧o̧tó!― pä'inätö.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitörötä topö
kä̧nö̧ pä'inö: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧
¿däje pä'ö päa'attöpa̧'a̧nö̧ huȩyu̧tu̧
rötähuomemä? “Ido'qui, adicuä
ttö̧ja̧ do'opö tticuino'quimä isode
ö̧yö̧'ca̧ri ̧ dea'anä ppäepä̧ro̧'qui ̧
jueipo'quitä päi'ino'quitó”a päome.
18O'ca toi'önä juhuo'qui huäme
mo̧'ä̧tö̧mä̧ dörächipätötä jö̧nä̧
pätti'önä mo̧ttä̧cuo̧tö̧tó. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ juhuo'qui jö̧rä̧chi'̧ä̧tö̧mä̧
işa̧ppȩtä̧ pätti'äcuotötó― pä'inö.

Ka̧cuä̧mö̧ topätörö Jesús
huo̧juȩcu̧nä̧tä̧ ädätinö huȩnȩ
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ sacerdotes

huotö jue'ipotö'inä, huȩyu̧cuä̧
ttö̧ja̧'iņä̧ ja̧u̧nu̧tä̧ pä̧nä̧ 'chuttädarö
pä'inätö ―juhua'amä ujuturutä
päa'a― pä'ömä ttu̧huo̧jua̧'a̧ttö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧rö̧tä̧
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ye'ecuinätö. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
yä̧huä̧iņä̧ tottä̧riņä̧cu̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
yä̧huä̧iņä̧ tottä̧rä̧cuo̧tö̧rö̧'iņä̧
hue'inätö adihuä ttö̧ja̧ a̧'cua̧rö̧nä̧
jȩpä̧'chö̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧ tottä̧riy̧a̧tö̧
pä'ö, jiy̧ȩtȩ iḩuȩnȩttö̧ jäyä
päöttömä 'chuttädarö pä'ö,
gobernador jö̧nä̧ ujurucu
hueähuä işa̧ u̧mö̧nä̧ päi'önä
iyö ttu̧ju̧na̧rö̧ pä'ö. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
jahuätömä jä'epö ttä̧ju̧cuiņä̧cu̧:
―Huo̧juȩcuä̧ işa̧, päcuhuä'ijö'inä,
cu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧'iņä̧ jueönätä
cu̧huo̧juȩtä̧'ij̧a̧'a̧mä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧rö̧'iņä̧ koromenä
hua̧ jö̧nä̧'iņä̧ päcuhuoca'atä
Diosrö esetö kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ iso
jö̧nä̧tä̧ huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧jä̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ru̧hua̧rö̧ mitähuämä César
päi'önä hue'ö kö̧rö̧ timitä'cha
pä'ömä ¿hueähui'a'acö?
¿Hueähui'oca'acö? ¿Ucumä
tta̧'a̧nö̧ päcuhuä?― pättinäcu.
23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä
ttu̧huȩcuä̧nä̧ jȩtta̧ pättäji
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ päinä̧u̧: ―¿dä̧bö̧
ka̧cuä̧mö̧ tocu'huätucuattö
pä'ö jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧?
24 Pärätäbi ̧ jib̧iţȩ ij̧ȩpä̧tu̧cuiţtö̧.
¿Di a̧'cua̧juä̧'iņä̧, im̧i'̧iņä̧ pa̧'a̧ttö̧?―
Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädätö pättinäcu:
―César― jö̧nä̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧
pättäcu päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧
jö̧ttö̧mä̧ César jähuämä Césarrötä
iyätucui. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios jähuämä
Diosrötä iyätucui― jö̧nä̧ päinä̧u̧.
26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätömä ttö̧ja̧
ttä'cattömä jiy̧ȩtȩ iḩuȩnȩttö̧'iņä̧
jäyä päönämä jȩttö̧ juiyönä jiņä̧u̧.
'Coruchi'ö nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧ topä̧riņä̧tö̧
koromenä jö̧ ädätiyä̧u̧.

Ttoächäcuähuä huȩnȩ esetocotö
Jesúsru jä'epö ttä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩ
27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ saduceos huotöttö

korotö pö̧nä̧ rȩbȩhuip̧ö̧ jä'epö
ttä̧ju̧cuiņä̧cu̧. Jahuätömä
hua'arettö ttoächäcuähuämä
to'ijicu pä'ä'chäcuähuä ttö̧ja̧mä̧.
28 Pa̧'a̧nö̧ jättepinäcu:―Huo̧juȩcuä̧
işa̧ Moisés ujuturu pätetö huȩyu̧tu̧
hue'inö pa̧'a̧nö̧: “Ya̧tȩ irecuarö
kä̧nö̧ jiņä̧ iţti̧mö̧ toa'anätä
'corupäi'öttömä ja̧u̧ ö̧jä̧hua̧'ca̧tä̧
ȩmö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ irecua'cajurumä
uböomiņä̧ iţti̧mö̧ pajatörö
u̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö”* jö̧nä̧ huȩyu̧ti̧nö̧.
29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ ko̧ro̧mö̧ttö̧
ya̧tȩnö̧ ö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧.
Ä̧cuo̧mȩnä̧ işa̧ irecuarö ȩmiņö̧
o'ca'a 'corupä'i'inö jiņä̧ iţti̧mö̧
toa'anätä. 30 Ja̧u̧nu̧ o'comenä
işa̧tä̧ ȩmiņö̧ récua juo'inäjurumä.
Ja̧u̧'iņä̧ jiņä̧ iţti̧mö̧ toa'anätä
'corupä'i'inö. 31 Ja̧u̧nu̧ o'comenä
huä̧mȩtu̧cuä̧ päi'önä işa̧'iņä̧ ȩmiņö̧
récua juo'inäjurumä. Juhua'a jö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ o'ca toi'önä ko̧ro̧mö̧ttö̧
ta̧ju̧nu̧ huotömä jahuäjurutä
ȩmiņä̧tö̧'cotö 'corupä'i'inätö
tti̧tti̧mö̧ toa'anätä. 32 Röjinämä
yajutä'inä 'corupä'i'inäju.
33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ttottächö
o'ca'amä jahuätöttömä ¿ditä
irecua jä̧cua̧'a̧ttö̧? ko̧ro̧mö̧ttö̧
ta̧ju̧nu̧ huotö yajuterötä
ttö̧jiņa̧'a̧mä̧― pättinäcu.
34 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu Jesús
ädätö päinä̧u̧: ―Jitä piy̧ȩ
pä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ ö'cähuätö,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö'cäunä hue'ätö.
35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧
hua'arettö tto'ächö ttö̧jö̧'a̧nö̧

* 20:28 Deuteronomio 25:5nä huȩyu̧cui'̧iņo̧mȩ amöcuädö pä'inätö Saduceos huotömä.
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huotö pä'ö amöcuädä̧u̧mä̧
ö'cäu'inä ttö'cähuiyäcuotö.
Ttö'cähua pä'ömä hue'ähuocotö
ttäcuotö. 36 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧
juhua'a yabonömä 'corupä'i'ocotö
ttäcuotö Dios umöhuäyotö isoppa
huotö jö̧ ta̧'a̧nö̧ yorätehuätö
ja̧'a̧ttö̧. Hua'arettö ttottächa'attö
Dios iţti̧mö̧ huotötä ttö̧jä̧cuo̧tö̧tó.
37 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ 'corupä'i'ätö
ttottächä̧cuȩ ötö'cömä Moisés'inä
ttottächäcuotö pä'ö huo̧juȩti̧nö̧
dau u'cua jäi huȩnȩnä̧ Tu̧ru̧hua̧
im̧i ̧ iḩuȩyu̧to̧mȩnä̧mä̧. “Abraham
Ö̧ä̧nä̧hua̧ jö̧nä̧'iņä̧, Isaac Ö̧ä̧nä̧hua̧
jö̧nä̧'iņä̧, JacobÖ̧ä̧nä̧hua̧ jö̧nä̧'iņä̧”a
pä'inö. 38 Ja̧u̧mä̧ 'corupä'i'inätö
Ttö̧ä̧nä̧hua̧mä̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
a̧'cua̧rö̧ kä̧tö̧tä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ ja̧'a̧tó,
a̧'cua̧rä̧tö̧mä̧ ja̧u̧ru̧ adihua pä'ötä
a̧'cua̧rö̧ kä̧tö̧ ja̧'a̧ttö̧― päinä̧u̧.

Huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧ttö̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧
ttö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö ro̧'ȩpö̧ päinö huȩnȩ
39 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧

huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧ttö̧ korotö pönämä
ädätö pättinäcu: ―Huo̧juȩcuä̧ işa̧.
Juiyo adiunä pä'öjä―. 40 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ juhua'a yabonömä jä'epö
ttä̧ju̧cua̧rö̧ pä'ömä yettecunä
jiņä̧u̧. 41 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ päinä̧u̧:
―¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö Cristorömä David
iţti̧ jö̧nä̧ pättä'ija'attö? 42 Chutä
David'inä Salmos cuyärunämä
pa̧'a̧nö̧ pä'inö: “Tu̧ru̧hua̧mä̧
ttö Chu̧ru̧hua̧rö̧ chu̧huo̧jua̧'a̧nä̧
pä̧mä̧di,̧ 43 cuaboiyotörö cu̧jä̧piy̧ä̧
dea'a chö́tome jubö päi'önä”b jö̧nä̧
pä'inö. 44Davidmä “Chu̧ru̧hua̧”
päina'amä, ¿tta̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ jo̧mȩttö̧
iţti̧ jö̧nä̧ hua̧ jä̧ttö̧?― päinä̧u̧.

45 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önä ttö̧ja̧
ttä̧ju̧cuä̧ra̧'a̧nä̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧
pä'inö: 46―Huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧ttö̧mä̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧ kä̧tu̧cuij̧ó. Jahuätömä
ttö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ o̧to̧ä̧ta̧mä̧ co̧'ä̧rö̧
ra̧'a̧nä̧tä̧ cuettächa pä'ö kö'cätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötahuiyä kä'co
pä̧cuä̧huo̧mȩttö̧ ucuotönö
tettähuatö pä'ötä kö'cätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttu̧huo̧jui'̧odettö'inä
päcuähuäcä úcuo isäcänätä
ttö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö kö'cätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pä'cäri jȩttö̧ pä̧nä̧'iņä̧ mesa isodänä
jiņä̧ isocu úcuo isometä ttö̧'ä̧mä̧da̧
pä'ö kö'cätö. 47 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
récuamö̧ ttöäre iyä'chö tticunä
hue'ä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ttoju odehuiyä jacuä
ka̧cu̧mä̧ beipächönätä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Diosrö ttucuocuomenämä recuo
ucuocuätö yapare ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧
tottatö pä'ötä. Jahuätömä
korotöttö'inä abonänö jö̧nä̧
ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö icuähuotö
pätti'äcuotötó― pä'inö.

Yajute récua usurä isaju
ka'anä'inä ku̧ju̧nä̧rö̧ o'ca
juiyönätä kiyinö huȩnȩ

21 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u cä'epönö
toomenä ttöäre iyähuä

ȩnä̧huo̧ca̧nä̧ järe ruhuotö
ttȩnä̧'cha̧'a̧ topinö. 2 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ yajute récua abora̧'a̧ päi'önätä
usurä isaju ppo̧ö̧ o̧bi ̧ to̧biŗȩtä̧
kȩna̧'a̧'iņä̧ topinö. 3 Jahuäjuru
topö päinä̧u̧: ―Iso päi'önätä
pä̧dä̧u̧jä̧tó. Yajujua récua usurä
isajumä korotöttö'inä abonänö
jö̧nä̧ ȩnä̧jä̧ju̧. 4 Jitöjamä o'ca
toi'önätä ka̧cuip̧ä̧'chä̧jiţtö̧tä̧ ȩmö̧
ttöäre iyähuä Diosrö iyäjätö.
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Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ yajujuamä usurä
isaju ka'anä'inä kö̧ja̧jim̧ä̧ o'ca
juiyönätä ȩnö̧ icuäjäju― pä'inö.

Dios öadihuänä ö̧jode jȩpö̧
tti̧cuä̧cuȩ Jesús jiähuinö huȩnȩ
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ―Dios

öadihuänä ö̧jodemä Diosrö
iyähuä jä̧'ij̧ö̧ttö̧'iņä̧, adiu
o'quittö'inä juiyodi ̧ a̧'cua̧cu̧nä̧
a̧'cua̧tö̧ ku̧nu̧ adicui'inode―
pä'ö ttucuocuä'chiyäcu pä'inö:
6―Jiy̧ȩ tocu'huätucumä ido'qui
koro o'quinä huä̧nä̧'chö̧
ttaditinömä yo'quite'inä ki'̧ip̧ö̧
juiyönätä kä'ö tti̧cuä̧cuȩ mo̧ro̧mä̧
pätecuächäcua'ató― pä'inö.

Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ubara
ttuttä̧cuȩ ji'äu huȩnȩ 'qui'epö

ucuocuinö huȩnȩ
7 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧mä̧ jä'epö

ttä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Huo̧juȩcuä̧
işa̧, ¿ja̧'hua̧nö̧ päcuhuäjimä
ti̧yȩnö̧tä̧ pätecuä̧chä̧cuȩttö̧?
Ja̧'hua̧ta̧nö̧, pätecuächäcua'a
ä'canänömä ij̧ȩcuä̧ päi'önämä
¿tta̧'a̧nö̧tä̧ jä̧cua̧ jä̧ttö̧?― pä'inätö.
8 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcumä pä'inö:
―Yapare jittähuä̧cuȩttö̧mä̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧ kä̧tu̧cuij̧ó yapare
cuesetätucua'acu. Recuätömä ttö
chim̧iņä̧ pä'ätömä ttichäcuotö.
―Ttötäsä Cristomä― pä'ö'inä
―Täcö pätecuächö pä̧nä̧ ja̧'a̧―
pä'ö'inä jittähuäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jahuätörömä cuesetätucuó.
9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “curä päi'a'ató”
pä'ö'inä, “huȩnȩtä̧ päi'ä'cha'a”
pä'ö'inä ja̧u̧ huȩnȩ rä̧mip̧o̧mȩnä̧mä̧
yecuecuä'chätucuó. Ja̧u̧ huȩnȩmä̧
ä'canätä 'cuäopäcua'atä
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ röji

mo̧ro̧mä̧ yotäcumä pätecuächö
juiyäcua'a―. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö:
―Ko̧ro̧jä̧ ttö̧ja̧mä̧, ko̧ro̧jä̧ ttö̧ja̧cu̧
ttörohuähua pä'ö ttö̧jä̧mä̧dä̧cuo̧tö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ hueähuä ru̧hua̧
umöhuäyotömä, ka̧ra̧ hueähuä
ru̧hua̧ umöhuäyotöcu ttörohuähua
pä'ö ttö̧jä̧mä̧dä̧cuo̧. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
rȩjȩmä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ ttö̧ȩpä̧'chä̧cua̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koromettö'inä
koromettö'inä ppäi ttuhuähuätä
kä̧'chä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isotö
ttucui'ö pä̧nä̧ märicheicutä
rȩbȩhuä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
abora̧'a̧tä̧ päi'önä ra̧huȩjiy̧ä̧u̧
yettecunä päi'äcua'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
mo̧ro̧jä̧ttö̧mä̧ bäreu jähuä
ij̧ȩcuä̧'iņä̧ ij̧ȩcuä̧chä̧'chä̧cua̧'a̧.
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jiy̧ȩ o'ca
juiyönätä pätecuächäcua'a
ä'canämä ucuturu ubara ttuttepa
pä'ö ru̧'huä̧rȩ'ö̧ 'chuttädäcuotö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ judíos ttö̧ja̧ ttu̧huo̧jui'̧ö̧
odehuiyära̧'a̧ ttȩpä̧cuo̧tö̧jä̧ cärenä
päcuähuodenä ttö́tätucuacu
pä'ömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö
chim̧iņä̧ cucuocuätucua'attö
hueähuä ruhuotö ttä'ca'inä,
gobernadores huotö ttä'ca'inä ȩpö̧
ttu̧ju̧nä̧cuo̧tö̧jä̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ja̧'hua̧nö̧ ȩpö̧ ttu̧ju̧no̧mȩnä̧mä̧
cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cu̧ huȩnȩ iso päi'önä
ja̧'a̧ pä'ö jicuhuähuätucua pä'ötä
jä̧cua̧'a̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ä'canätä 'quiyönä amöcuädipö
kä̧tu̧cui,̧ cuädätätucuä̧cuȩ
huȩnȩ amöcuädä'chäcuähuä
juiyönätä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ömä.
15 Ttötä ucutu päcuhuätucuä̧cuȩ
huȩnȩ'iņä̧, huo̧juȩcu̧nä̧
cuamöcuädätucuä̧cuȩ'iņä̧
chiyäcuotöjä cuaboiyotö
jö̧nä̧ huotö to'ijicu pätta
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pättöttö'inä pättö juiyönätä
ttihueyecuäcuotö. 16 Cuä̧'o̧tö̧ jö̧nä̧
huotö'inä, cu̧jä̧hua̧tö̧ huotö'inä,
tö'cönänö cuahuaruhuä'inä,
repe'ätö jö̧nä̧ huotö'inä iyötä
tticuäcuotöjätó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ucututtu korotö pönärömä cuä'ötä
tticuäcuotötó. 17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö
chim̧iņä̧ cucuocuätucuiyä̧u̧mä̧
o'ca toi'önä tta̧'u̧tä̧cuo̧tö̧jä̧tó.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cuhuocoimä
yoite'inä toepo'ächiyäcua'ató.
19 A̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧
cuami 'qui'ächi'äcuähuänätä
ku̧nä̧rä̧tu̧cuij̧ó―.

Jerusalén ötahuiyä jȩpö̧
tti̧cuä̧cuȩ jiähuinö huȩnȩ

20―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Jerusalén ötahuiyänä curä
rohuäcuähuä ttö̧ja̧mä̧
soböcuächönä ttö̧jä̧mä̧da̧'a̧
tocu'huätucuomenämä
“Jerusalén ötahuiyämä täcö
jȩpö̧ icuähuometä päia'ató”
pä'ömä cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cua̧ja̧.
21 Jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧ Judea rȩjȩnä̧
kä̧tö̧mä̧ möä'quiyura̧'a̧cu̧tä̧
töttipächaja. Ötahuiyä kä'co
ka̧cuä̧tö̧mä̧ rättopächaja.
Pärocua'acu ötahuiyä u̧mi ̧
ka̧cuä̧tö̧mä̧ ötahuiyänämä
dottächi'ó. 22 Jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧mä̧
pärocua'attö ro̧ȩcuä̧ mo̧ro̧tä̧
jä̧cua̧'a̧tó o'ca juiyönä huȩyu̧cui'̧iņö̧
huȩnȩ pätecuächäcua'a̧nö̧.
23 Jati, ¡jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧ möchotö
ttö̧jä̧cuo̧tö̧hué! Ja̧'hua̧ta̧nö̧, jati
¡tti̧tti̧mö̧rö̧ ttajäcuotöhué! Bäreu
ubara ttuhuähuätä päi'äcua'ató
pij̧ä̧ rȩjȩttö̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pä̧içu̧nä̧ ro̧ȩcuä̧tä̧ päi'äcua'ató
pitö ttö̧ja̧rö̧mä̧. 24 Korotömä

curä o'chunä 'cui'cuipö tticuä̧u̧
ttattähuächäcuotötó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
rohuäu juiyupäjätörömä
korotö tti̧rȩjiy̧ä̧ra̧'a̧cu̧tä̧
ttȩmip̧ä̧cuo̧tö̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Jerusalén ötahuiyämä, judíos
huocotö ttö̧jä̧pö̧ dea'a ttö̧jä̧dä̧ra̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ päi'äcua'ató, judíos
huocotörö pätetö ku̧nä̧huä̧ pä̧nä̧
pätecuächome jubö― pä'inö.

Cristo pij̧ä̧ra̧'a̧ ppa̧huä̧chä̧cuȩ
jiähuinö huȩnȩ

25―Ja̧u̧nu̧mä̧, mo̧ro̧
kä̧hua̧ttö̧'iņä̧, yodo kä̧hua̧ttö̧'iņä̧,
siŗi'̧cö̧ttö̧'iņä̧ ij̧ȩcuä̧tä̧
ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pij̧ä̧ttö̧mä̧ ko̧ro̧jä̧ ttö̧ja̧'iņä̧, ko̧ro̧jä̧
ttö̧ja̧'iņä̧ tta̧'cua̧ juiyächi'ä̧u̧tä̧
ttö̧jä̧cuo̧tö̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttu̧ttȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ juiyönä päi'ä̧u̧tä̧
ttö̧jä̧cuo̧tö̧tó, dubora rö̧ora
ppahua'a pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧a̧'a̧nä̧tä̧.
26 Ttö̧ja̧mä̧ pij̧ä̧ttö̧ päi'ä'chä̧cuȩ
amöcuädö yetta'attö diyapächi'ötä
ttidiyahuächi'äcuotötó mo̧ro̧jä̧
ujuru 'chu̧huä̧rö̧ o̧du̧nä̧ttö̧mä̧
ttö̧'ȩpö̧ ri'äutä icua'attö.
27 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenätä ttö̧ja̧
işa̧ pä'i'inörö tottäcuotötó ajiya
isoppanä icha'a ujurucu'inä
öadihuäcu'inä rö̧ȩnä̧tä̧ säruunä
kä̧dȩpö̧nä̧. 28 Jiy̧ȩ jä̧ji ̧ pätecuächa
pä'ö rötädipomenämä cua̧'cua̧
ȩmö̧ cu cäcuepätucuaja
usurä cuȩmä̧huä̧'ij̧ä̧tu̧cu̧ttu̧
cu̧jip̧ä̧tu̧cuä̧cuo̧mȩ
tö'cöhuächia'attö― pä'inö.

Higuera daunä
huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

29 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huȩnȩtö̧ pähuä
huȩnȩnä̧ jiähuinä̧u̧: ―Higuera

Luc



Lucas 21:30–22:6 336

dau'inä amöcuädö koro
dauhuiyä'inä o'ca juiyönätä
amöcuädätucui. 30Ojiyä pä'ötä
räreipa'a tocu'huätucuomenä
du'huo tö'cöhuächi'a'a pä'ö
huo̧juä̧tö̧jä̧ ucututä'inä. 31 Juhua'a
jö̧ ta̧'a̧nö̧ jiy̧ȩ jä̧ji ̧ 'cuäopa'a
tocu'huätucuomenä Dios huea'anä
kä̧cuä̧huä̧mä̧ tö'cöhuächi'a'a pä'ö
cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ja̧ ucutu'inä.
32 Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧.
Jiy̧ȩ jä̧ji ̧ o'ca juiyönätä jiņä̧
'cuäopö juiyäimä jitä piy̧ȩ
pä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ be'ipächocotö
ttäcuotötó. 33Mo̧ro̧jä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧
beipächa'anä ttö chiḩuȩnȩmä̧
yorö'isotä beipächiyä̧cuȩtó―
pä'inö.

U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧
ttö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö huȩnȩ
'qui'epö päinö huȩnȩ

34―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧
kä̧tu̧cuij̧ó, abora̧'a̧ päi'önä
cuäcuähuättö'inä, tä̧ttä̧mä̧chö̧nä̧
ahuähuättö'inä, pij̧ä̧
jähuätä tta̧'cua̧ tta̧nö̧ jö̧nä̧
amöcuädäcuähuättö'inä amöcuä̧rö̧
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧cu̧ pä'ö, ja̧'hua̧nö̧
amöcuä̧rö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ jiy̧ȩnö̧
mo̧ro̧mä̧ cuieruhua'ara̧'a̧tä̧
pätecuächö juiyäcua'anö.
35 Jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧mä̧ jeruhua'ara̧'a̧tä̧
pätecuächäcuotötó o'ca
toi'önä pij̧ä̧ ruhuäcuiyänä
ka̧cuä̧tö̧mä̧, u̧ju̧to̧bö̧nä̧ 'ca̧tä̧chi'̧ö̧
ttö̧rip̧a̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧. 36 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ kä̧tu̧cui.̧
'Cuäopönätä Diosrö jä'epä̧rö̧
kä̧tu̧cui,̧ jiy̧ȩ jä̧ji ̧ o'ca juiyö

pätecuächä̧cuȩttö̧ “ttö̧jip̧ö̧'a̧nö̧
huotö” jö̧nä̧ päcua'a̧nö̧ ucuturumä,
ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö ä'ca jo̧mȩ huȩnȩ
juiyönä cu̧jä̧mä̧dä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧―
pä'inö. 37Mo̧ro̧mä̧ Dios öadihuänä
ö̧jodettö huo̧juȩtȩ'iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ yodomä rä'opächö
möä'cara̧'a̧tä̧, Olivos möä'ca
pä'ö micuä'cara̧'a̧tä̧ kä̧'chiņö̧.
38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ o'ca toi'önä
ttö̧ja̧mä̧ pä'ö mo̧ro̧ päi'a'a Dios
öadihuänä ö̧jodenä huo̧juȩtö̧
ö̧jo̧mȩttö̧ ttä̧ju̧cua̧rö̧ pä'ö
ichi'änätö.

Judas Iscariote u̧ru̧hua̧rö̧ iyö
icua pä'ö ucuocuinö huȩnȩ

22 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ pá̧ ppö̧ä̧mö̧
juiyönä cuäcuähuä pä'cäri

jȩtta̧ pä'ömä tö'cöhuächi'ina'a,
―ttuhuämenä 'cuäopinö
pä'cäri― pättö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
sacerdotes huotö jue'ipotö'inä,
huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧'iņä̧ ―¿tta̧'a̧nö̧
jȩpo̧cö̧? cuä'ö ticuä̧cua̧― pä'ö
amöcuädä'chinätö ttö̧ja̧rö̧
yettecua'attö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Satanásmä Judasnä do'ächi'inö,
koro im̧im̧ä̧ Iscariote pä'ö
miçua̧nä̧, ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö
pä'ähuotöttö ya̧tȩnä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧mä̧ sacerdotes huotö
jue'ipotöcu'inä, guardia* jö̧nä̧
huotö tturuhuotöcu'inä ucuocua
pä'ö 'chä̧hui'̧iņö̧, ―Jesúsrumä
tta̧'a̧nö̧ jȩpö̧ iyö icuäcua'a ja̧―
pä'ö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ jiähuä̧u̧ jahuätömä
esehuächi'ö pärätä ttiyarö pä'ö
esecu pä'ähuinätö. 6 Ja̧'hua̧nö̧
ttesecuäcumä jȩä̧cuȩ pä'ö
ku̧niņö̧. Juhuoröttö kä̧mä̧dö̧ ttö̧ja̧

* 22:4 Guardia jö̧nä̧ huotömä Dios öadihuänä ö̧jode tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ jiņa̧'a̧do
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toächi'omettötä iyö icuarö pä'ö
amöcuä̧rä̧'chiņö̧.

Ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri
jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ttu̧ju̧niy̧a̧rö̧

pä'ö Pedrorö'inä,
Juanrö'inä hueinö huȩnȩ

7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ pá̧ ppö̧ä̧mö̧
juiyönä cuäcuähuä pä'cäri
mo̧ro̧mä̧ pätecuächina'a. Ja̧u̧nu̧
mo̧ro̧mä̧ ttuhuämenä 'cuäopinö
pä'cärittö ohuejarö cuä'ö icuähuä
pä̧nä̧ jiņa̧'a̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
Jesúsmä Pedrorö'inä, Juanrö'inä
hue'inö: ―Ttuhuämenä 'cuäopinö
pä'cäri tucuäcuome jo̧mȩnö̧
jȩpö̧ cu̧ju̧nä̧tu̧cua̧ tätucui―
pä'inö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧mä̧: ―¿Tȩnȩ
jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ tu̧ju̧niy̧a̧cu̧ pä'ö pähuä
rö̧ja̧'a̧ttö̧?― pättinäcu. 10 Ja̧'hua̧nö̧
pättäcumä pä'inö: ―ötahuiyänä
docuhuächätucuomenä
ya̧tȩ 'cä̧nä̧riy̧u̧ ajiya a̧cuä̧yu̧
ȩpö̧rö̧ cui'ätecuäcuotöjä.
Isodenä doächome
jubö rucuhui'ätucuaröja.
11 Juhuorömä isode u̧ru̧hua̧rö̧mä̧
päcuhuätucuaja: “'Cuä'ocuä
ttö̧ja̧ rȩbȩä̧cuä̧huo̧ca̧mä̧,
ttuhuämenä 'cuäopinö
pä'cäri chu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧cu̧
chucuäcuomemä ¿tȩnȩ jä̧ttö̧?
pääcujä Huo̧juȩcuä̧ işa̧mä̧” jö̧nä̧
päcuhuätucuaröja. 12 Ja̧'hua̧nö̧
päcuhuätucuäcumä işo̧ca̧, ju'toju
işo̧ca̧ rö̧o̧ca̧ täcö jo̧mȩnö̧tä̧ jo̧ca̧
ij̧ȩpä̧cuo̧tö̧jä̧tó. Ju̧huo̧ca̧nä̧tä̧
jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ cu̧ju̧nä̧tu̧cua̧ja̧―
pä'inö. 13 Ja̧'hua̧nö̧ hueäjä̧u̧mä̧
'chä̧hui'̧ö̧ tottomenä pääji ta̧'a̧nö̧tä̧
ka̧'a̧ po̧cuip̧iņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri
cuäcuähuä jä̧cuȩmä̧ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧

ku̧niņä̧tö̧.

Ttuhuämenä 'cuäopinö
pä'cäri röji ucuinö huȩnȩ

14 Ttuhuämenä 'cuäopinö
pä'cäri ttucua pä'ö jö̧ pä̧nä̧
pätecuächa'attö mesa isodänä
pä̧mä̧diņö̧ hue'ähuotö huotöcumä.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ päiņä̧u̧: ―Piy̧ȩ
ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cärimä
jiņä̧ ubara ttudu juiyäitä ucutucu
jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä̧mä̧dö̧ chucua
pä'ömä rö̧ȩnä̧tä̧ pähuä rö̧jö̧nä̧
amöcuädä'ijösä, 16 pä'äji
ta̧'a̧nö̧mä̧ chucu juiy̧ä̧cuȩ
ja̧'a̧ttö̧ Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧
pätecuächome jubö― päinä̧u̧.
17 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧ a̧huä̧huo̧'ta̧
'chu'huädopo'ö ―adihua'a―
pä'ö Diosrö ucuocuäji'ca̧
pä'inö: ―Ja̧ja̧. Da'epä'chö
iyä'chäcuähuätucui, 18 poya po'tä
u̧huä̧ju̧ isoyamä pä'äji ta̧'a̧nö̧mä̧
chau juiy̧ä̧cuȩ ja̧'a̧ttö̧ Dios huea'anä
kä̧cuä̧huä̧ pätecuächome jubö―
pä'inö. 19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pá̧'iņä̧
'chu'huädopo'ö ―adihua'a―
pä'ö ucuocuäji'ca̧ 'tȩ'chä̧rö̧
iyä'cha'attö pä'inö: ―Piy̧ȩmä̧
ttö jä̧ttä̧pä̧ya̧ chidepä jö̧nä̧
jö̧mä̧ ucuturutä amöcuädö
iyähui'a'ató. Ttörö amöcuädömä
pa̧'a̧nö̧tä̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧ja̧―
pä'inö. 20 Ttucuäji o'ca'amä
juhua'a jä̧ji ̧ ta̧'a̧nö̧ a̧huä̧huo̧'ta̧'iņä̧
'chu'huädopo'ö pä'inö: ―Poyamä
jareönä ucuocu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ
jö̧nä̧ joyató, ucuturutä amöcuädö
eräcuoya. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
u̧mö̧mä̧ topätucuirödo. Ttörö
iyö içuä̧cuä̧mö̧mä̧ mesa isodä
huäme ttöcutä pa̧'a̧tó. 22 Ttö̧ja̧
işa̧ pä'i'inömä amöcuädö
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ku̧nä̧hui'̧iņö̧'a̧nö̧ iso jö̧nä̧
iḩui'̧ä̧cua̧'a̧tä̧ ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ¡Jati! ja̧u̧ru̧ iyö içuä̧cua̧hué―
pä'inö. 23 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧mä̧ jitötä
isotöcutä jä'epäcuähuinätö,
―ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧cua̧mä̧ ¿tidecö̧
jä̧cua̧'a̧?― pä'ö.

Jue'ipotö pätti'a pä'ö
pättä'chäcuähuinö huȩnȩ

24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ koro'inä
pä'ä'chäcuähuinätö ―ujututtumä
tidecö̧ jä̧cua̧'a̧ jiņä̧ isocu
juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ hua̧ pä̧i'̧ä̧cua̧mä̧―
pä'ö. 25 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Jesús
jahuätörö pä'inö: ―Korojä̧ttö̧'iņä̧,
korojä̧ttö̧'iņä̧ hueähuä ruhuotö
jö̧nä̧ kä̧tö̧mä̧ ttujurucutä huȩ'ä̧rä̧tö̧
tti̧rȩjä̧nä̧ kä̧tö̧rö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
hue'ö kä̧tö̧mä̧ “Adihuä Işa̧” jö̧nä̧
pä'ähuotö. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucuturumä ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
jä̧cua̧'a̧tó. Pärocua'acu ucututtumä
jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧
pabo işa̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧tä̧ ö̧jö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huȩä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧ huettö jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧ jö̧nä̧ hua̧tä̧ ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó.
27 ¿Tide jä̧ttö̧ juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧?
¿Mesa isodänä pö̧cö̧? Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧ ¿ttucua'anä
iyä'chö ppä'ädä̧rö̧cö̧? Juȩ'ip̧a̧
jö̧nä̧ hua̧mä̧ mesa isodänä pö̧tä̧
ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttömä
cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧ chö̧jo̧mȩnä̧mä̧
huettö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧ jö̧nä̧
hua̧sä̧. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä
ttörö ka̧cuä̧mö̧ toäcuähui'a'anä
icuicuä juiyönätä ttöcu kä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧.
29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jiy̧ȩtȩ ruhuonä
kä̧cuä̧huä̧ huedipä̧u̧jä̧tó
chä'o ttörö hueipinö'a̧nö̧,
30 ucutumä ttö hueda'anä

kä̧cuä̧huo̧mȩttö̧mä̧ chöäre mesa
isodänä pä̧nö̧ cuä̧nö̧'iņä̧, au'inä
cu̧'ä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Israel iţti̧mö̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧
huotö ttahuaruhuä huotörö
micuähuächönä pä'ö icuähuä ttö̧ja̧
jö̧nä̧ pä'ö cuicuäcuotöjätó ruhuonä
hue'ö pä̧cuä̧huä̧ ocänä pä̧nö̧mä̧―
pä'inö.

Simón ä̧ppö̧tä̧rä̧cuȩ
Jesús jiähuinö huȩnȩ

31 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧
pä'inö: ―Simón, Simón ä̧ju̧cui.̧
Trigo isädu ppa̧ttȩpa̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
ppa̧huȩpä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ö Satanásmä
jä'epäjitó. 32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucurutä amöcuädö Diosrö
jä'epä̧rä̧jişä̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rö̧mä̧
cuihueyecuiyäcua'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ttörö ppa̧cu̧huä̧chö̧
o'ca'amä cu̧jä̧hua̧tö̧ huotö
ttujuruhuächi'önä jȩcu̧'hua̧ja̧―
pä'inö. 33 Ja̧'hua̧nö̧ päcumä
pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧, cärenä
pä̧cuä̧huo̧mȩtä̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧,
hua'arera̧'a̧'iņä̧ päi'önä ucucu
chi'̧cha̧ pä'ömä jo̧mȩnö̧tä̧ kö̧sä̧―
pä'inö. 34 Ja̧'hua̧nö̧ päcumä pä'inö:
―Pedro, ä̧ju̧cui ̧ pa̧'a̧nö̧ päda'anä.
Mä̧cuä̧ äcärä huoäcua'a ä'canämä
huäbodäcuänä cuä̧ppö̧tä̧rä̧cua̧jä̧tó
ttörö cu̧huo̧ju̧mä̧― pä'inö.

Churutä pätetö huȩyu̧cui'̧iņö̧
huȩnȩ pätecuächö'a̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
pä'ö Jesús jiähuinö huȩnȩ

35 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Pärätä
ȩnä̧huä̧yu̧'iņä̧, cusacoyu'inä,
cu̧jä̧pö̧ isäya'inä juiyönä
cui'̧chä̧tu̧cu̧nä̧ huedinö jiņö̧mä̧
¿jiy̧ȩtȩ recuä rö̧jiņä̧u̧jä̧ tä̧ji?̧―
päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧: ―Yorö'isotä
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recuä rö̧jo̧co̧u̧ pinätö̧jä̧― pä'inätö.
36 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu päinä̧u̧:
―Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ jitämä pärätä
ȩcä̧yu̧ ku̧nä̧rö̧mä̧ huäinä ȩpä̧cua̧
ösacoyucutä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucurä'chu
jui'̧a̧mä̧ huämenä ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ iyö
icuipö curä'chu ji'chute huäinä
mitö ȩma̧ja̧. 37 Pa̧'a̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
pä'ösä juhua'amä. Huȩyu̧cui'̧iņö̧
huȩnȩmä̧ ttönätä pätecuächa
pä'ömä jiņä̧ recuä rö̧ja̧'a̧tó, pa̧'a̧nö̧
päome: “Suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧
pättä'ijö'a̧nö̧ pä̧'ä̧hua̧ ja̧u̧'iņä̧”a
päome. Ttörö pätetö huȩyu̧cui'̧iņö̧
huȩnȩmä̧ micuähuächönätä
pätecuächäcuome ka̧'a̧tó―
pä'inö. 38 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jahuätömä
pä'inätö: ―Chu̧ru̧hua̧, pȩnȩmä̧
curä'chu to'chure ka̧'a̧― jö̧nä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu: ―täcö ju̧huȩnȩ
jubötä― pä'inö.

Jesúsrumä abora̧'a̧tä̧ päi'önä
suroja'attö a̧jȩrejamä
ucuojattö erinö huȩnȩ

39 Jesúsmä rä'opächö
koronö'inä i'̧chä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧ Olivos
möä'cara̧'a̧ 'chiņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧'iņä̧ rutti'inäcu.
40 I'̧cha̧ päome rȩbȩhuip̧ö̧ päinä̧u̧:
―Diosrötä jä'epätucui ka̧cuä̧mö̧
topäcuähuotö päcuhui'ätucu
juiyäcua'anö―. 41 Ja̧'hua̧nö̧
pä'äji'ca̧ jahuätöttömä otonänö
pporächi'inö ido'qui ya'utenä
icuähuome juäi isometä.
Juhuorömä ihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧
Diosrö ucuocuinö: 42―Chä'o,
ucuru pähuä rö̧jö̧ttö̧mä̧ poya
reoya* 'cudädi'ö juiyönä jȩpi.̧

Ja̧'hua̧nö̧ päda'anä'inä ttörö
pähuä rö̧jo̧mȩnä̧mä̧cö̧. Ucuru
pähuä rö̧jö̧tä̧ jȩpi―̧ pä'inö.
43 Ja̧'hua̧nö̧ Diosrö ucuocuomenä
ya̧tȩ Dios u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa
hua̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ mȩyȩhui'̧ö̧
ij̧ȩcuiņä̧cu̧ a̧'cua̧ ȩmö̧nä̧ päi'äcu
ujuruhuächi'a pä'ö. 44 A̧'cua̧
tta̧ päi'äcu juhua'a yabocutä
täcunä Diosrö ucuocuinö.
Ja̧'hua̧nö̧ ucuocuomenä a̧jȩrejamä
ucuojattö bäreunä rä'opö erä'chö
rȩjȩ tahuipina'a. 45Diosrö ucuocu
ö̧'o̧mȩttö̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧
ttö̧'o̧mȩcu̧ 'chä̧hui'̧ö̧mä̧ a̧'u̧ttu̧
ä'ecuächäjätörötä topinö.
46 Ja̧'hua̧nö̧ toomenä päinä̧u̧:
―¿Dä̧bö̧ cuä'ä̧rä̧tu̧cuä̧?
Porächi'ö Diosrötä ucuocuätucui
ka̧cuä̧mö̧ topäcuähuotö
päcuhui'ätucua'acu― jö̧nä̧
päinä̧u̧.

Judas Iscariote Jesúsru
iyö icuinö huȩnȩ

47 Ja̧'hua̧nö̧ ucuocu ö̧ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧
recuätö rȩbȩhuip̧iņä̧tö̧, Judas pä'ö
miçua̧ jahuätö recuätö ttä'canä
oipa'anä. Ja̧u̧mä̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧
huotöttö ya̧tȩ jiņa̧'a̧. Jesús ö̧jo̧mȩcu̧
tö'cö pä'i'inö 'chu̧huo̧pa̧rö̧ pä'ö.
48 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús päinä̧cu̧:
―Judas, ¿ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inörömä
'chu̧huo̧cuä̧nä̧tä̧ iyö icujä tä̧ji?̧―
49 Ippeyenä kä̧tö̧mä̧ päi'ä̧cuȩ
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ pättinäcu:
―Chu̧ru̧hua̧, ¿curä'chunä cuicuipö
ticuä̧u̧ tä̧ji?̧― 50 Jahuätöttö ya̧tȩmä̧
sacerdotes huotöttö juȩ'ip̧a̧
u̧mö̧huä̧ya̧ ä̧ja̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işo̧ja̧

* 22:42 Jesús 'corupäi'omenä pij̧ä̧ ttö̧ja̧ ttusurä ahuähuoya ȩquip̧ä̧'iņö̧'a̧nö̧ rȩbȩhuiņa̧'a̧.
a 22:37 Isaías 53:12
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'cui'ocuächönä to̧'iņö̧. 51 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä ädätö pä'inö:
―Mä̧cuä̧ ja̧'a̧tä̧ topätucui―.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧ ä̧ja̧nä̧ mȩ'ö̧
aditö icuinäcu. 52 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
churutä ja'ate'ö ichäjätörömä,
sacerdotes huotö jue'ipotörö'inä,
Dios öadihuänä ö̧jode guardia
jö̧nä̧ huotö tturuhuotörö'inä,
tä̧mö̧ huotörö'inä pä'inö:
―¿Nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧
'chuttäda pä'ö ttichaji'a̧nö̧
ichäjätöjä tä̧ji,̧ curä o'chu'inä, dau
o̧'quiy̧ä̧'iņä̧ 'chu̧huä̧rä̧nö̧? 53Dios
öadihuänä ö̧jodenämä mo̧ro̧
jö̧ a̧'u̧cuä̧ ucutucu chö̧jo̧mȩnä̧
'chucuädätucuattö pä'ömä
jȩpo̧co̧tö̧ pä'ijätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucutu jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧nä̧
pätetö ku̧nä̧hui'̧iņö̧ pä̧nä̧mä̧ jitämä
täcö pätecuächa'ató yo̧o̧mȩttö̧
huȩ'ä̧rä̧tö̧ ttujurunä― pä'inö.

Jesúsru 'chuttädäji o'ca'a
Pedro ä̧ppö̧tä̧riņö̧ huȩnȩ

54 Ja̧'hua̧nö̧ Jesúsru
'chu'huädäjätö'cotömä ȩmip̧ö̧
sacerdotes huotöttö juȩ'ip̧a̧
ojusodera̧'a̧ ottipinäcu. Ja̧'hua̧nö̧
ottipa'anä Pedromä otonänötä
'chä̧nö̧ ru̧'huä̧rä̧cuä̧huiņö̧.
55 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ u̧mi ̧ isarä
kä'co ocurä kuhuäjätö'cotö
ppeyénä pȩjiņä̧tö̧. Pedro'inä
jahuätö ttö̧'quȩtȩnä̧
pä̧mä̧diņö̧. 56 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ttumöhuäyajumä ocurä ppeyénä
ö̧'a̧'a̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ tojä̧riņä̧cu̧.
Ja̧'hua̧nö̧ topömä pä'inäju:
―Pidemä ja̧u̧tä̧cu̧ kä̧'ij̧ö̧―.
57 Ja̧'hua̧nö̧ jijähuiyäcu ä̧ppö̧tä̧rö̧
pä'inö: ―Chahuaruhuaju, ttömä
chieruhuäcu―. 58 Recuonänö

jä̧ji ̧ o'ca'a ka̧ra̧'iņä̧ ja̧u̧ru̧tä̧ topö
pä'inö: ―Ucu'inä jahuätötä
işa̧jä̧―. Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pedromä
pä'inö: ―Cha̧hua̧ru̧hua̧ ttömä
jahuätö işa̧mä̧cö̧sä̧―. 59 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ya'ute hora jä̧'ij̧o̧mȩnä̧ jä̧ji ̧
o'ca'a ka̧ra̧'iņä̧ huäjunätä ji'äu
pä'inö: ―Iso päi'önätä pidemä
ja̧u̧tä̧cu̧ kä̧'ij̧ö̧ Galilea ttö̧ja̧ işa̧
ja̧'a̧ttö̧―. 60 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Pedromä pä'inö: ―Cha̧hua̧ru̧hua̧
päcuumä yorö'isotä jȩru̧pa̧sä̧―.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧ ucuocu
jiy̧ȩnȩtä̧ äcärämä huopinö.
61 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧
kärächi'ö Pedrorö topinö. Ja̧'hua̧nö̧
toäcu Pedromä Tu̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩ
amöcuädi'inö, ―äcärä huoäcua'a
ä'canämä huäbodäcuänä ttörö
cuä̧ppö̧tä̧rä̧cua̧jä̧tó― jö̧nä̧ ja̧u̧ru̧
pääji huȩnȩmä̧. 62 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Pedromä u̧mi ̧ rä'opächö a̧'cua̧
juiyächi'äcu rö̧ȩnä̧tä̧ ajuähuinö.

Jesúsru suronä pä'ä'chö
kä̧nö̧ cuäcuättinö huȩnȩ

63 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧mä̧tö̧ Jesúsru
to̧pä̧rö̧ tta̧'ä̧rä̧tö̧mä̧ jerusehuä'chö
ya̧'ä̧huä̧chö̧ kä̧nö̧ cuäcuättinäcu.
64 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö'äriyämä toö
juiyönä juä'ö icuäjätö'cotö ö'änä
cuäcuäpö kä̧nö̧ jättepä̧riņä̧cu̧:
―Dijä̧ttö̧ ucuru cuäcuäpäjimä
pä'ö Dios päö jueö ji'ähui― jö̧nä̧
pä'ä'chö kä̧nö̧, 65 ja̧'hua̧ta̧nö̧
koro'inä, koro'inä suronätä
pä'ä'chö kä̧nö̧.

Sanedrín ruhuotö pä'ähuotö
ttä'cattö Jesús ädätinö huȩnȩ
66 Täcö mo̧ro̧ päi'a'amä

judíos ttö̧ja̧ttö̧ tä̧mö̧ huotö'inä,
sacerdotes huotöttö jue'ipotö'inä,
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huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧'iņä̧ consejo
sanedrín jö̧nä̧ huotö
ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧'coto jitötä
ro̧ȩcuä̧nä̧ micuähuächönä
pä'ö tticuä'ijomettö* ttä'ca
o'ipö ttu̧ju̧niņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧
ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ pä'inätö:
67―Huea päinä̧cu̧ Cristo jö̧nä̧
hua̧mä̧ ¿ucutä tä̧ji?̧ Ji'ähuitö―.
Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu pä'inö:
―Jidäuttu'inä esetocotö pajatöjä
ucutumä. 68 Ttö'inä pärocua'attö
jädepöttömä ädätocotö pajatöjä.
Cä'ädi'ö'inä cä'ädi'ocotö pajatöjä
rädopa'anä ja̧'a̧tä̧ tocu'huätucua
pä'ömä. 69 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ poröttö
kä̧mä̧dö̧ ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä Dios
ujuru u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ ö̧'ä̧cua̧tó―
pä'inö. 70 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jahuätö
o'ca toi'önätä pä'inätö: ―Ja̧'hua̧nö̧
jö̧ttö̧mä̧ ¿ucutä tä̧ji ̧ Dios iţti̧mä̧?―
Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu päinä̧u̧:
―Ja̧u̧tä̧do päcuhuätucuäcusä
ucututä―. 71 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧
pä'inätö: ―Jitä juhua yabonömä
ka̧ra̧ toinö jiähuatö pä'ömä recuä
rö̧jo̧co̧u̧jä̧. Chutätä jiäcuähua'a
ujututä'inä täcö tä̧ju̧cua̧'a̧ttö̧―
pä'inätö.

Pilato ä'ca jo̧mȩ Jesúsru
ttȩmip̧iņö̧ huȩnȩ

23 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätö
recuätö ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧mä̧

o'ca toi'önä ä̧rä̧mi'̧ö̧ ttȩmip̧iņä̧cu̧
Pilato ä'ca jo̧mȩ. 2 Juhuorömä
huȩnȩtä̧rö̧ pättarö pä'ömä

rötädipinätö pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
pä'ö kä̧nö̧: ―Pidemä judíos
ttö̧ja̧ tahuaruhuä huotörö
to'ijicu pättä'chäcuäunätä
surojuo'epä'chötó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ru̧hua̧ César öäre pärätä'inä
ttö̧ja̧ ttimitö juiyönä ro̧'ȩpä̧rö̧tó.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “Dios huea päinä̧cu̧
Cristo jö̧nä̧ hua̧sä̧” pä'ö chutätä
pä'ähuäjitó “hueähuä Ru̧hua̧sä̧
ttömä” jö̧nä̧'iņä̧ pä'äunu―
pä'inätö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
Pilatomä jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧
pa̧'a̧nö̧: ―¿Ucumä judíos ttö̧ja̧rö̧
hueähuä ru̧hua̧jä̧ tä̧ji?̧― päinä̧cu̧.
Ja̧'hua̧nö̧ päcu pä'inö: ―Ja̧u̧tä̧do
päcuhuäcusätó ucutä―. 4 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Pilatomä sacerdotes huotöttö
jue'ipotörö'inä, ttö̧ja̧rö̧'iņä̧ pä'inö:
―Ttömä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ jäyä jȩiņö̧mä̧
chö̧'o̧cui'̧iy̧o̧co̧cu̧tó pidemä―
pä'inö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jahuätömä
juhua'a yabocutä jarodö huopö
pä'inätö: ―Ttö̧ja̧rö̧mä̧ huȩnȩtä̧
ttö̧'ȩpä̧'chö̧tó surojuottächönätä.
Judea rȩjȩttö̧mä̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧tä̧
huo̧juȩtä̧'chä̧'ij̧ö̧, Galileattö
kä̧mä̧dö̧ pȩnȩ jubö päi'önä―
pä'inätö.

Herodes ä'ca jo̧mȩ
Jesúsru ttȩmip̧iy̧a̧rö̧ pä'ö
Pilato hueinö huȩnȩ

6 Pilatomä ―Galilea― jö̧nä̧
oähuächa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ jä'epö
ä̧ju̧cuiņö̧: ―¿Galilea ttö̧ja̧ işa̧ tä̧ji ̧
pidemä?― pä'ö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö

* 22:66 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö icuä'ijätö pinätömä―Consejo Sanedrín―pä'ömicuinätödo, 71nö
huotö. Judíos ttö̧ja̧ttö̧ jiņä̧ isocu jue'ipotö ruhuotö jiņa̧'a̧do. Ja̧u̧ consejomä romanos
ttö̧ja̧mä̧cö̧ jiņa̧'a̧do. Päcuotö judíos ttö̧ja̧tä̧. Korotö pönämä Sacerdotes huotöttö'inä,
fariseos huotöttö'inä, judíos huotöttö, tä̧mö̧ huotöttö'inä, huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧,
saduceos huotöttö'inä jiņa̧'a̧do. Jahuätötä jiņa̧'a̧ jiņä̧ isocu jueces jö̧nä̧ huotömä judíos
ttö̧ja̧ttö̧mä̧, huȩnȩ huotörö micuähuächönä pä'ö tticua pä'ö huettö'anö huotömä.
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ä̧ju̧cuä̧ji'̧ca̧ ―Jesúsmä Herodes
hueä'ijo̧mȩ ttö̧ja̧ işa̧ ja̧'a̧― pä'ö
u̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧ Herodes ä'ca
jo̧mȩtä̧ ttȩmip̧iy̧a̧rö̧ pä'ö hue'inö,
ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ Herodes'inä ju̧huȩnȩtä̧
Jerusalén ötahuiyänä ö̧jiy̧ä̧cu̧.
8Herodesmä Jesúsru toomenä
rö̧ȩnä̧tä̧ esehuächi'inö, toarö pä'ö
recuo mo̧ro̧ amöcuä̧rä̧'ij̧ä̧cu̧
ja̧'a̧ttö̧, ötö'cömä rö̧ȩnä̧tä̧
ä̧ju̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧cu̧ ja̧'a̧ttö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ koro ttö̧ja̧ ttieru juäi
ij̧ȩcuä̧ jȩa̧'a̧ ―tocharöhué―
pä'ö a̧mö̧cuärä̧'ij̧ä̧cu̧ ja̧'a̧ttö̧.
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ rö̧ȩnä̧tä̧
jä'epä̧rä̧'chö̧ ä̧ju̧cuiņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä jiy̧ȩtȩ'iņä̧
ädätocö piņö̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ sacerdotes huotöttö
jue'ipotöcu, huȩyu̧cuä̧ ttö̧ja̧cu̧
ju̧huȩnȩ kä̧nö̧ pä̧içu̧nä̧tä̧ pä'ä'chö
kä̧nö̧ huȩnȩtä̧rö̧ ttucuocuinäcu.
11 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenämä
Herodesmä, umöhuäyotö
curä ruhuotöcutä reppeö
jȩpä̧'chö̧ ya̧ttä̧huä̧'cha̧rö̧ pä'ö
a̧diḩuä̧ta̧ttö̧ 'ca̧tä̧jä̧tö̧'cotö Pilato
ö̧ja̧'a̧cu̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ ttȩmip̧iy̧a̧rö̧
pä'ö hue'inö. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧tä̧ Herodescu,
Pilatocu ttahuaruhuäcuähua pä'ö
esecuinätö, pä'äjimä ttaboiyotö
jö̧nä̧tä̧ ttö̧jä̧'ij̧a̧'a̧ttö̧ jahuätömä.

Herodes'inä, Pilato'inä
ttihueyecuäji o'ca'a

Jesúsmä hua'arenä hue'ö
ku̧nä̧hua̧tä̧ päi'inö huȩnȩ

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Pilatomä,
sacerdotes huotöttö jue'ipotö'inä,
ruhuotö jö̧nä̧ huotö'inä, ttö̧ja̧'iņä̧
ttö̧ca̧ca̧cui'̧a̧ pä'ö hue'äji'ca̧
pä'inö: 14―Piderömä chä'ca

jo̧mȩ i'cächö ku̧nä̧jä̧tö̧jä̧ ttö̧ja̧rö̧
surojuoecuä işa̧tó pä'ä'chö
kä̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huȩnȩtä̧rö̧
päcuhuätucuäji iso päi'önä ja̧
pä'ö cuä'catucu jo̧mȩttö̧ jä'epä̧rö̧
ä̧ju̧cu̧ ka̧cuä̧mö̧ tochomenämä
jiy̧ȩtȩ'iņä̧ jui'äjitó. 15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Herodes ä'ca jo̧mȩttö̧'iņä̧ jui'äjitó
ja̧u̧ ä'ca jo̧mȩ ȩpä̧tu̧cuiŗö̧ pä'ö
ucuturu huedäja'amä. Micuä
päi'önämä hua'arenä imitäu'a̧nö̧
jö̧mä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ jui'äjitó pidemä.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jiy̧ȩtȩ ro̧ȩcuä̧tä̧
ro̧ttȩpa̧rö̧ pä'ö huedö o'ca'a
cä'ädö chiçuä̧cua̧tó― päinä̧u̧.
17 Ja̧'hua̧nö̧ päina'amä pä'cäri
pä̧nä̧ pätecuächomenä cärenä
pȩjä̧tö̧ttö̧ ya̧tȩrö̧ rä'epö tticua
pä'ö ttihueye jiy̧ä̧cu̧ pä'inö.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧mä̧ ttö̧ja̧mä̧ o'ca toi'önätä
jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ huopinätö:
―Chujuamä ¡Jȩpö̧tä̧ icuirö!
¡Barrabásrötä rä'epö icuiyitö!―
pä'ö huopinätö. 19 Barrabásmä
ötahuiyä ttö̧ja̧ ru̧hua̧rö̧ kä'ö
tticua pä'ö huȩnȩ ttö̧'ȩpiņö̧'iņä̧
ja̧'a̧nä̧, ttö̧ja̧ işa̧rö̧'iņä̧ cuä'ö
icuina'attö cärenä päcuähuodenä
ttö́tinäcu jiņa̧'a̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Pilatomä Jesúsrutä rä'epö
icua päa'attö ttö̧ja̧rö̧ pä'äji
ta̧'a̧nö̧ ucuocuinö. 21 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jahuätömä huopinätö:
―¡Daunätä pȩ'o̧pö̧ rö̧niŗö̧!
¡Daunätä pȩ'o̧pö̧ rö̧niŗö̧!― jö̧nä̧.
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ huäbodäcuänä
päi'önä päinä̧u̧: ―¿Dä̧bö̧? Ja̧u̧
suronä jȩiņö̧mä̧, ¿däjettö?
Ttö tochomenämä hua'arenä
imitäu'a̧nö̧ jö̧mä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧
jui'äji. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ro̧'ȩpö̧tä̧
ro̧ttȩpa̧rö̧ pä'ö huȩdä̧cua̧sä̧. Ja̧u̧nu̧
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o'comenämä cä'ädötä chiçuä̧cua̧―
pä'inö. 23 Ja̧'hua̧nö̧ päa'anä
jarodi'ö, daunätä pȩ'o̧pö̧ ö̧niy̧a̧tö̧
pä'ö hue'ä̧rö̧ juhua'a yabocutä
huopinätö. Ja̧'hua̧nö̧ huopätö'inä,
sacerdotes huotöttö jue'ipotö'inä,
ja̧'hua̧nö̧ juruhuächi'ö huottäcu
Pilatomä hueyecuinö. 24 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ täcö jitötä jȩtta̧ pä'ö
jättepä̧rä̧ji'̧a̧nö̧ jȩtta̧rö̧ pä'ö hue'ö
ku̧niņö̧. 25 Rä'epö icuiyatö pä'ö
jättepäjäcurutä rä'epö icuiniyä̧u̧,
ötahuiyä ttö̧ja̧ ru̧hua̧rö̧ kä'ö tticua
pä'ö huȩnȩ ttö̧'ȩpiņö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧,
ttö̧ja̧ işa̧rö̧'iņä̧ cuä'ö icuä̧jiy̧ä̧u̧
cärenä päcuähuodenä ttö́tinäcu
pinörö̧tä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesúsrumä
iyipinä̧u̧ jitörötä pähuä rö̧jä̧ji'̧a̧nö̧
jȩtti̧ya̧tö̧ pä'ö.

Daunä pȩ'o̧pö̧ ttö̧nä̧cuo̧mȩcu̧
Jesúsru ottipinö huȩnȩ

26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesúsru
o'ipö kä̧nö̧, ya̧tȩ Simón Cirene
ötahuiyära̧'a̧ttö̧ içhä̧cuä̧hua̧
ja̧'a̧nä̧ ötahuiyä u̧miţtö̧ ichörö
'chu'huädopo'ö dau öjocä jäi
cä'epö ttu̧huȩniņä̧cu̧ Jesús
o'ca'anä 'chä̧nönö u̧huä̧do̧huiy̧a̧tö̧
pä'ö. 27O'ca'anämä ttö̧ja̧ recuätö
ru̧'huä̧riņä̧tö̧, nä̧tö̧'iņä̧ ppächönä
ja̧u̧ru̧ amöcuädö tta̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧
ajuähuäyotömä. 28 Ja̧'hua̧nö̧
ttajuähuiyäcu Jesúsmä jahuätö
nä̧tö̧ tticha'acu kärächi'ö päinä̧u̧:
―Jerusalén ötahuiyä nä̧tö̧. Ttörö
amöcuädötämä cuajuähuätucuä'.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ucututä'inä
ja̧'a̧nä̧, cuiţti̧mö̧rö̧'iņä̧ amöcuädötä
ajuähuätucui. 29 Pa̧'a̧nö̧ pä̧ttä̧cuȩ
mo̧ro̧mä̧ pätecuächäcua'ató:

“Jati, nä̧tö̧ tti̧tti̧mö̧rö̧ ttuhuäbecu
juiyönä huä'ijätötä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttöacuänä'inä pöttächi'iyoco̧u̧
pä'ijätötä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttatatenä'inä
ajö pöttädocotö pä'ijätötä
adiunä ttö̧jä̧cuo̧tö̧mä̧” pä̧ttä̧cuȩ
mo̧ro̧mä̧. 30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pättäcuotö:
“¡Möä'quiyu! ¡Mo̧'ö̧ rȩä̧di'̧iţö̧!
¡Ppo̧ö̧ o'ca! ¡Mo̧'ö̧ a̧ttä̧di'̧iţö̧!”a
jö̧nä̧. 31Dau jareäinä pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
jȩttö̧ttö̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧'iņä̧ jȩttä̧cua̧'a̧
jä̧ttö̧ dau jo'ö icuäinämä?― pä'inö.
32 Ja̧u̧cu̧mä̧ korotö ta̧ju̧ru̧ suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧'iņä̧ o'ipinätö,
cuä'ö tticuäcuotörömä.

Jesúsru daunä pȩ'o̧pö̧
ttö̧niņö̧ huȩnȩ

33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ―U isose
po̧mȩ― pähuome rȩbȩhuip̧ö̧
daunä pȩ'o̧pö̧ ttö̧niņä̧cu̧, suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧cu̧tä̧, ka̧ra̧rö̧mä̧
u̧huo̧jua̧'a̧cu̧nä̧, ka̧ra̧rö̧mä̧
ö'ohue ja̧'a̧cu̧nä̧. 34 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Jesús pä'inö: ―Chä'o suronä
jȩttö̧mä̧ unichi'iyitö. Jeruputä
jȩpä̧tö̧― jö̧nä̧. Ö̧ä̧rȩti̧yu̧mä̧
jitötätä iyä'chäcuähuinätö̧ ―dirö
pätecuächa ja̧― pä'ö koro juäi
iso'quinä järeu. 35 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ttö̧ja̧mä̧ to̧pä̧rö̧ kiņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ruhuotö jö̧nä̧ huotömä
ya̧'ä̧huä̧'chö̧tä̧ ya̧ttä̧huä̧'chiņä̧cu̧
pa̧'a̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧: ―Korotörömä
ttö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädinömä iso
päi'önä Cristo jö̧nä̧ hua̧ ö̧jö̧ttö̧mä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios ȩma̧ päinä̧cu̧ jö̧nä̧
hua̧ ö̧jö̧ttö̧mä̧ chutä a̧mo̧nä̧
ö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäcuähuä―.
36 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ su̧ro̧da̧u̧'iņä̧
jerusehuä'chö ya̧ttä̧huä̧'chiņä̧cu̧

a 23:30 Oseas 10:8
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tö'cönänö pä'i'ö uva isoya
reönä a̧'ti̧poya iyä'chö, 37―Iso
päi'önä judíos ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧
jö̧nä̧ cu̧ju̧ttu̧mä̧ cuamonätä'inä
cu̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädäcuähui― pä'ö
kä̧nö̧. 38 Chutä u̧huä̧mȩ jo̧mȩmä̧
huȩyu̧cuo̧dä̧'iņä̧ kiņa̧'a̧, griego
huȩnȩnä̧'iņä̧, latín huȩnȩnä̧'iņä̧,
hebreo huȩnȩnä̧'iņä̧ pa̧'a̧nö̧
huȩyu̧cuo̧dä̧: ―PIDEMÄ JUDÍOS
TTÖ̧JA̧ TTU̧RU̧HUA̧― jö̧nä̧.

Suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ ippeyenä rö̧
ö̧jip̧ä̧cuȩ Jesús jiähuinö huȩnȩ
39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ suronä

jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ttö̧ ya̧tȩ pȩ'o̧pö̧
rö̧nä̧hua̧mä̧ pä̧içu̧nä̧ päinä̧cu̧:
―Iso päi'önä Cristo jö̧nä̧ hua̧
cu̧ju̧ttu̧mä̧ cua̧mo̧nä̧tä̧ cu̧jip̧ö̧nä̧
ppä'ädäcuähui. Ujuturu'inä
tö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädi― jö̧nä̧.
40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧mä̧
ja̧'hua̧nö̧ päiyäcu täbotönö
päinä̧cu̧: ―Ucumä ¿Diosrö'inä
ye'ecuocöjä tä̧ji?̧ ucutä'inä
yoräteunätä ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö
ku̧nä̧hua̧ cu̧ja̧'a̧nä̧. 41Ujutumä
jueötä mitähuätöjä jȩti̧nö̧
micuämä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pidemä
ya'utenä'inä suronämä jȩpo̧cö̧
piņö̧― päinä̧cu̧. 42 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Jesúsru pä'inö: ―Curuhuonä
hue'ö cu̧ja̧ pä'ö cuichomenämä
cuamöcuädattöja― jö̧nä̧.
43 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä päinä̧cu̧:
―Iso päi'önätä pädäcujä. Ttöcumä
jitä mo̧ro̧tä̧ cu̧jä̧cua̧jä̧ paraíso işä̧jä̧
adihuä̧jä̧nä̧mä̧― jö̧nä̧.

Kä̧hua̧ jueö kö̧rö̧ yo̧i'̧ä̧ji ̧ o'ca'a
Jesús 'corupäi'inö huȩnȩ

44 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧
yo'chetenö* jo̧mȩnä̧ hora päia'a
pij̧ä̧nä̧mä̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧tä̧ yo̧i'̧iņa̧'a̧,
ko̧ro̧mö̧ttö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ hora
päi'ome jubö. 45 Kä̧hua̧ttö̧mä̧
yo̧i'̧iņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä
Dios öadihuänä ö̧jodettö
tto̧ȩcuä̧rä̧ta̧mä̧ kä̧'co̧ta̧ päte'ö
seropö icuähuäta̧tä̧ päi'inäta̧.
46 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä pä̧içu̧nä̧
huopö cä'ädö pä'inö: ―Chä'o,
cha̧'cua̧ru̧hua̧rö̧mä̧ ucurutä
pähuä rö̧jo̧mȩnä̧ tta̧cu̧huä̧ra̧
pä'ö iyipösä―. Ja̧'hua̧nö̧ päö
jiy̧ȩnä̧tä̧ amiyuppa 'choähuächäcu
'corupä'i'inö. 47 Ja̧'hua̧nö̧ päi'a'a
topömä su̧ro̧da̧u̧ 100nö huotö
ttu̧ru̧hua̧mä̧ Diosrötä úcuo te'äu
pä'inö: ―Pidemä iso päi'önätä
surojö jui'̧a̧ pä'ijö ja̧'a̧― jö̧nä̧.
48 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä ttö̧ja̧
ju̧huȩnȩ huäjuome kä'cottö
ij̧ȩcua̧'a̧ topö ichäjätömä a̧'u̧ttu̧
ttamöcanä 'ta'tapäcuäu kä̧nö̧
ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧. 49 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
o'ca toi'önä u̧huo̧juä̧'ij̧ä̧u̧'iņä̧, nä̧tö̧
pä'ijätö Galilea rȩjȩra̧'a̧ttö̧ päi'önä
ru̧'huä̧rä̧cuä̧huä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧ otonänö
kä̧nö̧tä̧ topä̧riņä̧tö̧ ja̧'hua̧nö̧
'cuäopä'cha'amä.

Jesús o'co jähuä José Arimatea
işa̧ idoränä ö́tinö huȩnȩ

50 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ consejo sanedrín
jö̧nä̧ huotöttö ya̧tȩ José pä'ö
miçua̧, Diosttö huȩnȩ jui'̧a̧ adihuä

* 23:44 ―Hora sexta― pättinömä Kä̧hua̧ jueö kö̧rö̧ pä'inätö jitö ttöäre horamä. Pä'ötä
mo̧ro̧ päia'a kä̧mä̧dö̧ pa̧ja̧ti̧nä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧ yo'chetenö jo̧mȩnä̧ horamä
Kä̧hua̧ jueö kö̧rö̧ jiņa̧'a̧do. ―Hora novenamä― nip̧ä̧ro̧mȩcu̧ a las 3 jiņa̧'a̧do.
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işa̧mä̧, 51 ja̧u̧'iņä̧ Dios huea'anä
kä̧cuä̧huä̧ pätecuächiyarö pä'ö
tta̧'ä̧rä̧'ij̧ö̧ piņö̧. Ja̧u̧mä̧ jahuätö
pä'ö tticuäji huȩnȩ'iņä̧, jȩttä̧ji'̧iņä̧
jiņä̧ jiy̧ȩtȩmä̧ amöcuädocö piņö̧.
Arimatea ötahuiyä ttö̧ja̧ işa̧ piņö̧
judíos ttö̧ja̧ ttöäre ötahuiyättö
jiy̧ȩtȩ. 52 Ja̧u̧mä̧ Jesús o'co jähuä
jä'epäjinö Pilatorö. 53 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ mȩyȩdä̧ji'̧ca̧ lino sabana'cuanä
juä'opinö. Juä'opäji'ca̧ idorä
inähuänä sa'ö icu adicuoränä, jiņä̧
ya̧tȩrö̧'iņä̧ rötähuocoränä rötinö.
54 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ ttaditocö mo̧ro̧
päi'äcua'a ä'canä mo̧ro̧ ja̧'a̧ttö̧,
ttö̧jä̧cua̧'a̧ pä'ö jo̧mȩnö̧ jȩpö̧
ku̧nä̧huä̧ mo̧ro̧ jiņa̧'a̧. 55 Ja̧hua̧ta̧nö̧
nä̧tö̧ Galilea rȩjȩra̧'a̧ttö̧ kä̧mä̧dö̧
chutäcu cue'ächä'ijätö'inä ja̧u̧cu̧
'chä̧nö̧ hua'are rötähui'äcuorä
topinätö. O'co jähuä ja̧'hua̧nö̧
jö̧nä̧ rötähui'a'a pä'ö'inä topinätö.
56 Topö iḩuä̧ji ̧ ppa̧'ä̧chä̧jä̧tö̧'cotö
a̧dö̧nä̧ ameu juäi işa̧ppȩttö̧'iņä̧,
isähuattö'inä jo̧mȩnö̧ aditö
ku̧niņä̧tö̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Hueähuä
Huȩnȩ päö'a̧nö̧tä̧ ttaditocö
mo̧ro̧mä̧ 'cuä'ächinätö.

Jesús hua'arettö ttoächinö huȩnȩ

24 1 Semanattö ä̧cuo̧mȩnä̧
mo̧ro̧, pä'ötä mo̧ro̧ päi'a'a

hua'are rötähuorära̧'a̧ 'chiņä̧tö̧
a̧dö̧nä̧ ameu jo̧mȩnö̧ jȩpö̧
ttu̧ju̧nä̧ji ̧ ȩpö̧ 'chä̧nö̧. Korotö
nä̧tö̧'iņä̧ jahuätöcu 'chiņä̧tö̧.
2 Tti̧'chi'̧o̧mȩnä̧ hua'are rötähuorä
ä'ca mö̧ȩcuo̧'quimä pporädö
ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ topinätö. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ do'ächi'ö tottomenä Tu̧ru̧hua̧
Jesús o'co jähuä jä̧jim̧ä̧ juiya'atä
topinätö. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ topö
jitötämä abora̧'a̧tä̧ ttamöcuädö'inä

juiyächi'iyä̧u̧ ttö̧ja̧'a̧ u̧mä̧tö̧
ta̧ju̧, ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧ säruunä
ca̧tä̧huä̧tö̧mä̧ ttippeyenä kä̧mä̧dö̧
ij̧ȩcuä̧chiņä̧tö̧ ―nerú― päia'attö.
5 Ye'ö tti'ämä rȩjȩcu̧ ―ja̧rȩyu̧―
pätti'a'anä jahuätö u̧mä̧tö̧mä̧
pättinä̧u̧: ―¿'Corupä'i'inätö
ttö̧'quȩtȩmä̧ dä̧bö̧ cusä̧rä̧tu̧cua̧'a̧
jä̧ttö̧ a̧'cua̧rö̧ kö̧rö̧mä̧? 6 Pȩnȩmä̧
toa'ató. Täcö tto'ächäji. Galilea
rȩjȩnä̧ ö̧jä̧i ̧ ucuturu päinömä
amöcuädi'ätucui. 7 Pa̧'a̧nö̧
päinömä: “Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ ttu̧mö̧nä̧
iyö içuä̧hua̧ päi'ö o'ca'a, daunä
pȩ'o̧cua̧ päi'äcua'atä ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huäbodäcuä mo̧ro̧
päi'omenä tto̧ä̧chä̧cua̧” päinömä―
pä'inätö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ pättä̧u̧ Jesús
päinö huȩnȩ amöcuädi'inätö.
9Hua'are rötähuorära̧'a̧ttö̧
ppa̧'ä̧chä̧jä̧tö̧'cotö ttö̧jä̧pö̧ttö̧
ya̧tȩnö̧ huotörö'inä, o'ca
toi'önä korotörö'inä jiy̧ȩ o'ca
juiyönä tottäji huȩnȩ ji'ähuinätö.
10 Karajumä María Magdalena'inä
ja̧'a̧nä̧, Juana'inä, Jacobo ja̧ju̧
María'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö
nä̧tö̧ jahuätöcutä kä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧
jiņa̧'a̧ hue'ähuotö huotörö jiy̧ȩ
huȩnȩ ji'ähuinätömä. 11 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧mä̧ a̧mo̧nä̧
yapare huȩnȩ jittähua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧tä̧ jiy̧ä̧u̧ esetocotö pinätö̧
ja̧'hua̧nö̧ jittäumä. 12 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Pedromä ä̧rä̧mi'̧ö̧ hua'are
rötähuorära̧'a̧ jopinö. 'Chä̧hui'̧ö̧
ja̧rȩyu̧ pä'i'ö peracu toomenämä,
koro juäi'inä ppächö juiyönätä
lino sábana o'cuatä pä̧ja̧'a̧ topinö.
Ja̧'hua̧nö̧ topäji'ca̧ isodera̧'a̧
ppa̧huä̧cho̧mȩnä̧ koromenä jö̧
'cuäopa'a topäji'ca̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧
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topä̧rä̧'chö̧nö̧tä̧ iḩuiņö̧.

Emaús ötahuiyära̧'a̧ mä̧nä̧ttö̧
Jesús ij̧ȩcuiņö̧ huȩnȩ

13 Ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧ jahuätöttö
ta̧ju̧mä̧ ötahuiyä a̧'u̧cuo̧mȩ
Emaús pä'ö micuome 'chiņä̧tö̧.
Jerusalén ötahuiyättömä 60nö
estadios* jo̧mȩnä̧ 'chä̧cuä̧huo̧mȩ.
14 Ja̧'hua̧nö̧ 'chä̧nö̧ kä̧nö̧ jitötämä
o'ca juiyönä 'cuäopäji ucuocuäyotö
'chiņä̧tö̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ucuocuäyotö
'chä̧tö̧mä̧ jä'ecuä'chäyotö
tti̧'cha̧'a̧nä̧ Jesús'inä tö'cö
pä'i'ö jahuätötäcu 'chiņö̧.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö'ärenämä
totta'anä ttu̧ttȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ juiyönä
tto̧ȩpä̧riņä̧u̧, ―pidetä ja̧'a̧―
pä'ö ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧ juiya pä'ö.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ päinä̧u̧: ―'Chä̧nö̧
kä̧nö̧mä̧ cuamonätämä ¿däje
huȩnȩ cucuocuä'chätucuättö?
¿Dä̧bö̧ pä'ö cua̧'cua̧
tta̧cuȩcuä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧?― päinä̧u̧
18 Jahuätöttö ya̧tȩ, Cleofas
pä'ö miçua̧mä̧ ädätö päinä̧cu̧:
―Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
cueächäcuähuä ttö̧ja̧ttö̧mä̧
¿ucu ka̧tä̧hua̧tä̧ tä̧ji ̧ jitä piy̧ȩnä̧
juhuorö 'cuäopä'chäji huȩnȩ
cuieruunä jä̧cu̧mä̧?― pä'inö.
19 Ja̧'hua̧nö̧ päcu päinä̧u̧:
―¿Däje huȩnȩ?― Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ pättinäcu: ―Jesús nazareno
işa̧ ötö'cö. Ja̧u̧mä̧ Dios'inä,
ttö̧ja̧'iņä̧ ttä'cattö Dios päö
jiäcuähuä işa̧. Jȩä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧,
ucuocuäcuähuänä'inä juruhuä'ijö.
20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ sacerdotes huotöttö
jue'ipotö'inä, turuhuotö jö̧nä̧

huotö'inä hua'arera̧'a̧ hue'ö
ku̧nä̧hua̧ ö̧jö̧nä̧ iyö ku̧nip̧ö̧,
daunä pȩ'o̧pö̧ ttö̧nä̧jä̧cu̧ ötö'cö.
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧tä̧cö̧
pä'ö Israel ttö̧ja̧ tö̧jip̧ö̧nä̧
ppä̧dä̧cua̧mä̧ pä'ö tta̧tä̧rä̧'ij̧ä̧cu̧
piņö̧. Ja̧u̧tä̧mä̧cö̧, jitä piy̧ȩ
mo̧ro̧ttö̧mä̧ täcö huäbodäcuämo̧ro̧
päi'a'ató ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopa'amä.
22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujutucu kä̧'ij̧ä̧tö̧ttö̧
korotö nä̧tö̧mä̧ ta̧'cua̧ juiyächi'önä
ji'ähuäjätö mo̧ro̧ji ̧ yo̧ȩi,̧ pä'ötä
mo̧ro̧ päi'a'a hua'are rötähuorära̧'a̧
topö iḩuä̧jä̧tö̧mä̧. 23O'co jähuämä
juiya'atä topäjätö'cotömä
Diosttö hue'ähuotö isoppa
huotö tti̧jȩcuä̧cha̧'a̧ topäjätöjä
pä'ö ji'ähuäyotö ichäjätö.
“A̧'cua̧rö̧ kö̧do” pä'äjätö
pä'ö ji'ähuäyotö ichäjätö.
24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujututtu korotö
pönämä hua'are rötähuorära̧'a̧
'chä̧nö̧ tottomenä, nä̧tö̧ jittähuäji
ta̧'a̧nö̧tä̧ ja̧'a̧ topäjätö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ “churutämä topocotö
päjätödo”―. pättinäcu 25 Ja̧'hua̧nö̧
pättäcu päinä̧u̧: ―Jati ucutu ttö̧ja̧
huo̧juȩcu̧nä̧ huocotömä. O'ca
toi'önä Dios päö jiäcuähuä ttö̧ja̧
jittähuinö huȩnȩ cuesetätucua
pä'ö ¡juiyodi ̧ jurunänömä
huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧jä̧! 26 ¿Huea
päinä̧cu̧ Cristo jö̧nä̧ hua̧mä̧
ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ ubara ttuhua
pä'ö recuä rö̧jo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧ tä̧ji?̧
ja̧u̧nu̧ o'comenätä säruunä
öadihuänä ö̧ja̧ pä'ö ö̧jä̧mä̧da̧
pä'ömä― päinä̧u̧. 27 Juhuorömä
Moisés iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩttö̧
rötädipö, o'ca toi'önä Dios päö

* 24:13 Ya'ute estadiomä 185 metros jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ 60nö
estadiosmä 11.1 kilómetros jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧do, 3 hora jo̧mȩnä̧ 'chä̧cuä̧huo̧mȩ ja̧'cuo̧po̧nä̧
'chä̧nö̧mä̧.
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jiäcuähuä ttö̧ja̧ tti̧huȩyu̧ti̧nö̧ o̧du̧nä̧
cä'epä'chö, huäjuätö icu jiähuinä̧u̧
o'ca juiyönä huȩyu̧cuä̧ huȩnȩnä̧
churutä pätetö huȩyu̧cui'̧iņö̧
rä'epö icunu. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ötahuiyä a̧'u̧cuo̧mȩ tti̧'cha̧
pättäjome ttötö'cöhuächi'omenä
otonänö i'̧cha̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jȩpiņö̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧ jȩiy̧ä̧u̧
―Ujutu tö̧jo̧mȩtä̧ ki'̧ip̧i.̧ Täcö
nip̧ä̧cha̧'a̧. Yo̧i'̧o̧mȩtä̧ päia'a―
pä'ö ro̧ttȩpä̧riņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧
ro̧ttȩpä̧rä̧cu̧ jahuätötäcu ö̧jo̧po̧'a̧
pä'ö do'ächinö. 30Do'ächäji'ca̧
mesa isodänä jahuätöcu
ö̧'o̧mȩnä̧ pá̧ppä̧ 'chu'huädopo'ö
―adihua'a― pä'äji'ca̧ nä̧'ȩpä̧'chö̧
iyinö. 31 Ja̧'hua̧nö̧ iyö jiy̧ȩnä̧tä̧
ttö'äriyämä bahuecuächinä̧u̧
churutä ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ttu̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧mä̧
ttä'cattömä ―toa'a― to'epo'inö.
32 Ja̧'hua̧nö̧ päi'iyä̧u̧, jitötämä
pä'ähuinätö: ―Ta̧'cua̧nä̧mä̧
¿to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ töjö'cächi'önä
tä̧ju̧cu̧nä̧ päi'oca'a tä̧ji ̧ mä̧nä̧nä̧
ichö kä̧nö̧ ucuocuäjinömä?
huȩyu̧cuä̧ huȩnȩttö̧ cä'epö
huäjuätö icu ucuocuäjinömä―
pä'ähuinätö.

Hua'arettö ttoächäji
o'ca'a u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧
Jesús ij̧ȩcuiņö̧ huȩnȩ

33 Ja̧'hua̧nö̧ päi'ö jiy̧ȩnä̧tä̧
ä̧rä̧mä̧chö̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
ppa̧'ä̧chä̧chiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ppa̧'ä̧chä̧chä̧jä̧tö̧'cotö ttö̧jä̧pö̧ttö̧
ya̧tȩnö̧ huotörö'inä, jahuätöcu
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧rö̧'iņä̧
po̧cuip̧iņä̧tö̧. 34―¡Iso päi'önä
ja̧'a̧! ¡Tu̧ru̧hua̧mä̧ tto'ächäji
päji! Simónrö'inä ij̧ȩcuä̧ji―̧

pä'inätö. 35 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mä̧nä̧ttö̧
'cuäopä'chäji'inä, pá̧ppä̧
nä̧ȩpä̧'chö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ churutä
ttu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧ji'̧iņä̧ ji'ähuinätö.
36 Ja̧'hua̧nö̧ jittähua'anätä jahuätö
ttö̧'quȩtȩnä̧ Jesústä kä̧mä̧diņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ kä̧mä̧dö̧ päinä̧u̧: ―Huȩnȩ
juiyönä kä̧nö̧ cua̧'cua̧ ȩmä̧tu̧cui―̧.
37 Ja̧'hua̧nö̧ ö̧jä̧mä̧diy̧ä̧u̧ rö̧ȩnä̧tä̧
ye'inätö ―¿isoppa hua̧rö̧
topätöjäcö?― pä'ö. 38 Ja̧'hua̧nö̧
yettiyäcu päinä̧u̧: ―¿Dä̧bö̧
cua̧'cua̧ tta̧cuȩcuä̧tu̧cuä̧? ¿Dä̧bö̧
cua̧'cua̧nä̧mä̧ cuesetächi'ätucu
juiyönä huotö jä̧ttö̧?
39 Chu̧mö̧piy̧ä̧'iņä̧, chö̧jä̧piy̧ä̧'iņä̧
topätucuittö. Ttötäsä. Mȩ'ö̧nö̧
topätucuittö. Pa̧'a̧nö̧ chidepä'inä
chihue'quiyu'inä chu̧ju̧nä̧ra̧'a̧
tocu'huätucu'a̧nö̧mä̧ ku̧nä̧ro̧cö̧
isoppa hua̧mä̧― päinä̧u̧.
40 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧ u̧mö̧piy̧ä̧'iņä̧,
ö̧jä̧piy̧ä̧'iņä̧ ij̧ȩpiņä̧u̧. 41 Jahuätömä
esehuächi'ö nö̧'ä̧chip̧ö̧ tottä̧ra̧'a̧ttö̧
jiņä̧ ttesetipö juiyönä jiy̧ä̧cu̧
pä'inö: ―¿Pȩnȩmä̧ cuäcuähuämä
ji'̧quiçha̧nö̧ ka̧'a̧?― 42 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ po̧işa̧ so̧'ä̧hua̧ pä̧cuä̧da̧rö̧'iņä̧,
maya a̧cuä̧ppä̧'iņä̧ ttiyinäcu.
43 Ja̧'hua̧nö̧ ttiyäcu ȩmo̧po̧'ö̧
jahuätö ttä'cattötä cuinö.

Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧
ruhuäcuiyä pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧

jittähua pä'ö ja̧'a̧do
44 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ päinä̧u̧: ―Jitä

'cuäopä'chäja'amä ucutucu
chö̧jä̧i ̧ jidähuinö huȩnȩtä̧ ja̧'a̧tó.
Moisés Hueähuä Huȩnȩnä̧
huȩyu̧cui'̧iņö̧ huȩnȩnä̧'iņä̧, Dios
päö jiäcuähuä ttö̧ja̧ tti̧huȩyu̧ti̧nö̧
huȩnȩnä̧'iņä̧, Salmos cuyärunä
huȩyu̧cui'̧iņö̧'iņä̧ o'ca juiyönä
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ttörötä pätetö huȩyu̧cui'̧iņö̧
jiņö̧ pätecuächäcua'atä ja̧'a̧tó
pädinömä― päinä̧u̧. 45 Ja̧'hua̧nö̧
pä'ö kä̧nö̧ ttu̧ttȩpä̧rä̧chi'̧ö̧nä̧
bahuepinä̧u̧ huȩyu̧cuä̧ huȩnȩ
ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧. 46 Ja̧u̧nu̧ o'ca
päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧tä̧ huȩyu̧tu̧
ku̧nä̧hui'̧iņa̧'a̧tó. Cristo jö̧nä̧
hua̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ usurä
ȩmä̧huä̧cua̧'a̧tä̧ jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä
hua'arettö ttoächäcua'atä
jiņa̧'a̧. 47 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ruhuäcuiyä
pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧ pärou
amöcuädäcuähuä huȩnȩ'iņä̧,
suronä jȩttä̧'ij̧ö̧ttö̧ jȩpö̧
icuähuä huȩnȩ'iņä̧ chutä
im̧iņä̧ jiäcuähui'äcua'atä jiņa̧'a̧
Jerusalén ötahuiyättö rödätipö.
48 Jiy̧ȩ 'cuäopä'cha'a topäjätömä
ucututä―.

Jesús mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧
cäecuächinö huȩnȩ

49―Chä'o ppäda pä'ö ji'äu
u̧ju̧niņö̧mä̧ ucuturu huȩdä̧cua̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jerusalén
ötahuiyänätä tta̧'ä̧rä̧tu̧cui ̧ ju'toju
jähuä ujuruttu 'ca̧tä̧dä̧cuä̧huo̧tö̧
päcuhui'ätucuome jubö― päinä̧u̧.
50Ötahuiyä u̧miçu̧ oipinä̧u̧ Betania
ötahuiyä jubö. U̧mö̧piy̧ä̧ cä'epö
Diosttö ppädäcuähuä ttu̧ju̧nä̧riy̧a̧rö̧
pä'ö adiu päinä̧u̧. 51 Ja̧'hua̧nö̧ adiu
päö jiy̧ȩnä̧tä̧ jahuätö ttö̧'quȩtȩttö̧
'quȩȩcuä̧cho̧mȩnä̧ ju'tojucutä
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ päi'önä ȩmiçua̧
pä'i'inö. 52 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ru̧tä̧ eseu
ucuotönö jȩttä̧ji ̧ o'ca'a Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧
abora̧'a̧tä̧ päi'önä esehuäyotötä.
53 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios öadihuänä
ö̧jodenä 'cuäopönätä kä̧'chiņä̧tö̧
Diosrötä ―adihua'a― pä'ö
kä̧nö̧ eseunu úcuotö jȩpö̧. Ye.
Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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Piy̧ȩ Jesucristo ö̧jiņö̧ huȩnȩmä̧ huȩyu̧ti̧nö̧do Juan.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

JUAN
Huȩyu̧ti̧nö̧: Juan Aditinö a̧'ȩ: 85‐90D.C.
Juan Zebedeo iţti̧mä̧, Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧ pinödo.

Idepättö uböomä Jacobo jiņa̧'a̧do. Mateo 4:21 topi. Jesucristo
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ttu̧mä̧ korotöttö'inä abonänö tö'cönä cue'ächä'ijätö
jiņa̧'a̧do Pedro'inä, Jacobo'inä, Juan'inä. Juantä jiņa̧'a̧do Tu̧ru̧hua̧
Jesucristo ja̧ju̧ru̧ hueipinäcumä. Juanmä Jerusalén ötahuiyättö Cristonä
pä'i'inätöttö ka̧ra̧ juȩ'ip̧a̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ hua̧ jiņa̧'a̧do. Gálatas 2:9 topi. Piy̧ȩ
huȩnȩ'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, 1 Juan'inä, 2 Juan'inä, 3 Juan'inä, Apocalipsis'inä
huȩyu̧ti̧nö̧do.

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

Iḩuȩnȩ hua̧ Jesucristomä
'cuäopönätä ö̧jiņö̧ huȩnȩ

1 1 Iḩuȩnȩ hua̧mä̧ äcuomenätä
päi'önä kiņö̧. Ja̧u̧ Iḩuȩnȩ

hua̧mä̧ Dioscutä kiņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ja̧u̧ Iḩuȩnȩ hua̧mä̧, Diostä
jiņa̧'a̧. 2 Ja̧u̧mä̧ äcuomenätä
päi'önä Dioscutä kiņö̧. 3O'ca
juiyönä ka̧cu̧mä̧ ja̧u̧nä̧tä̧
uhuäbe'inö Diosmä. O'ca
juiyönä uhuäbe'inömä jiy̧ȩtȩ'iņä̧
uhuäbe'ocö piņö̧ ja̧u̧ toönämä.
4 Ja̧u̧nä̧tä̧ kiņa̧'a̧ a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧mä̧. Ja̧u̧ a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧tä̧ jiņa̧'a̧ ttö̧ja̧ tti̧tȩa̧u̧mä̧.
5 Ja̧u̧ tȩa̧u̧mä̧ yo̧ö̧ jacuä tejäda'a.
Ja̧'hua̧nö̧ tejäda'amä yo̧ö̧mä̧
yorö'iso na̧huȩpo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧ ja̧u̧
tȩa̧u̧mä̧.

6 Ya̧tȩ, Dios hueinäcu, Juan pä'ö
miçua̧ kiņö̧. 7 Juanmä, ichinö ka̧ra̧
ötö'cö iso päi'önä jö̧nä̧ jiähua pä'ö.
Tȩa̧u̧tä̧ hua̧ ötö'cö jiä̧huä̧rä̧cua̧
päi'önä ichinö, o'ca toi'önä Juan
jiähuomettö tȩa̧u̧tä̧ hua̧rö̧ tta̧'cua̧

ttu̧huȩnä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö. 8 Juanmä ja̧u̧
tȩa̧u̧tä̧ hua̧mä̧cö̧ jiņa̧'a̧. Tȩa̧u̧tä̧
hua̧ ötö'cö iso päi'önä jö̧nä̧
jiä̧huä̧rä̧cua̧ pä'ötä huȩ'ä̧hua̧ pinö
Juanmä. 9 Ja̧u̧ tȩa̧u̧tä̧ hua̧mä̧,
jiņä̧ iso päi'önä tȩa̧u̧ ja̧'a̧. O'ca
toi'önä ttö̧ja̧rö̧ tȩa̧huä̧chi'̧ö̧.
Pij̧ä̧ra̧'a̧ ichinö. 10 Pij̧ä̧nä̧ kiņö̧.
Diosmä ja̧u̧nä̧tä̧ uhuäbe'inö
pij̧ä̧mä̧. Pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧
ja̧u̧nä̧tä̧ uhuäbe'ina'anä'inä pij̧ä̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧mä̧ ttu̧huo̧juä̧chi'̧o̧co̧cu̧
pinö. 11 Chutä öäre topö ichinö.
Icha'anä chutä ahuaruhuä
aditinä̧u̧mä̧ ya̧tto̧cuä̧riņä̧cu̧.
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ churutä
ya̧tto̧cuä̧ro̧ca̧'a̧ o'ca toi'önä
ja̧u̧ru̧ ȩmiņä̧tö̧rö̧mä̧ Dios iţti̧mö̧
pätti'önä jȩpiņö̧, churutä tta̧'cua̧
huȩnä̧rip̧ä̧tö̧rö̧mä̧. 13 Ttö̧ja̧rö̧
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ uhuäpächocotö
pinätö̧ jahuätömä. Ttö̧ä̧nä̧hua̧
Diosttötä uhuäpächinätö.
Ttucuoja ku̧nä̧rä̧tö̧ttö̧mä̧
uhuäpächocotö pinätö̧.

349
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Ttö̧ja̧ ttidepä kö'cähuänä'inä
uhuäpächocotö pinätö̧.

Iḩuȩnȩ hua̧mä̧ ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inödo
14 Ja̧u̧ Iḩuȩnȩ hua̧mä̧ ttö̧ja̧ işa̧

pä'i'inö. Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö'ca̧ ujutu
tö̧'quȩtȩnä̧ kiņö̧. Ö̧jo̧mȩnä̧mä̧
beipocö säruunä öadihuä
topinätöjä. Jä'o Dios chu ä̧cua̧
iţti̧ öadihuä topinätöjä, rö̧ȩnä̧
mippoönä ppä'ädörö, 'cuäopönä
iso päi'önä jö̧tä̧ ucuocuru.
15 Juanmä ja̧u̧ ötö'cö iso päi'önä
jö̧nä̧ ji'ähue'inö. ―Ttö cho'ca'anä
ichömä ttö chö̧jö̧ juiyäi kiņö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttöttö'inä abonänö úcuo işa̧ pä'ö
jidähuinäcumä pidetä jiņa̧'a̧― pä'ö
huopönö ji'ähue'inö Juanmä.

16 Chutä rö̧ȩnä̧ u̧ju̧nä̧ro̧mȩttö̧,
rö̧ȩnä̧ ȩmiņä̧tö̧jä̧ ujutu o'ca
toi'önä. Juiyo rö̧ȩnä̧ ppädinä̧u̧jä̧
mippoönätä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧
ppädä̧u̧jä̧ cädoca'atä. 17Moisésmä
Ö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hueäcu Hueähuä
Huȩnȩtä̧ iyinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
mippoönä ppädäcuähuä'inä,
iso päi'önä jö̧'iņä̧ Jesucristonätä
rȩbȩhuiņa̧'a̧. 18Diosrö topinömä
yorö'isotä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Iţti̧ chu ä̧cua̧tä̧, Jä'o Dios
öacuättö todeunä kö̧tä̧, ja̧u̧tä̧ Dios
ö̧jö̧ huäjunä ij̧ȩpö̧ ji'ähuinömä.

Juan pötädäcuähuä işa̧ Jesús
ötö'cö jueö jiähuinö huȩnȩ

19,20 Piy̧ȩtä̧ ja̧'a̧ Juan jiähuinö
huȩnȩmä̧. Judíos ttö̧ja̧mä̧
Jerusalén ötahuiyättö sacerdotes
huotörö'inä, Leví isotörö'inä
Juanrö jä'epö ttä̧ju̧cuä̧ja̧ pä'ö

hue'inätö. ―¿Tide ju̧'hua̧jä̧ttö̧
ucumä?― pä'ö jättepäcu Juan
ä̧ppö̧tä̧ro̧ca̧'a̧tä̧ huäjunä ädätinö.
―Ttömä Cristomäcö̧sä̧― pä'ö
huäjunä ji'äcuähuinö. 21 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ jiņä̧ jä'epinätö: ―¿Ja̧'hua̧nö̧
jö̧ttö̧mä̧, tide ju̧'hua̧ cu'ättö,
Eliasjäcö̧?― Juan ädätinö:
―Ttömä Eliasmäcö̧sä̧―. Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ jiņä̧ jä'epinätö: ―¿Dios
iḩuȩnȩ Jiäcuähuä Işa̧ içhä̧cua̧
pättinäcu pinömä ucutäcö̧?―*

pä'ö jä'epinätö. ―Ttömäcösä―
pä'ö ädätinö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ädätä̧u̧
pä'inätö jiņä̧: ―¿Tide ju̧'hua̧
cu'ättö? Ujuturu hue'äjätörö
jitähuä̧cuȩ ji'ähuitö. ¿Ucutä
cua̧mo̧nä̧ cutö'cömä tta̧'a̧nö̧
päcuhuähuättö?― 23 Ja̧'hua̧nö̧
pättäcu Juanmä Dios iḩuȩnȩ
jiäcuähuä işa̧ Isaíasminä päinö'a̧nö̧
ädätinö. ―Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ u̧mä̧nä̧
jueönä jue'epätucui pä'ö huoa'a
rä̧mip̧ä̧cua̧'a̧ ya̧tȩ iḩuȩnȩ
ttö̧ja̧ toächomettöa Isaíasminä
päinäcumä ttötäsä― pä'inö
Juanmä. 24 Juanrö jä'epä̧riņä̧tö̧mä̧
fariseos huotö huettäjä̧u̧
jiņa̧'a̧. 25 Jahuätömä jiņä̧ jä'epö
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―Ucumä Cristo'inä,
Elias'inä, Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä
işa̧'iņä̧ cu'oca'a jö̧ttö̧mä̧, ¿dä̧bö̧
cu'utädä'cha'a jä̧ttö̧ ttö̧ja̧rö̧mä̧?―
26 Ja̧'hua̧nö̧ jättepäcu Juanmä
ädätinö: ―Ttömä ajiyanätä
pötäde'ösä ttö̧ja̧rö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧ ya̧tȩ
kö̧, cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cuo̧co̧cu̧.
27 Ja̧u̧tä̧, ttö cho'ca'anä ichötä,
ttöttö'inä abonänö úcuo işa̧mä̧.

* 1:21 Judíos ttö̧ja̧mä̧, Deuteronomio 18:15nä pätetä̧rö̧ amöcuädinätödo, ―Moisés
jö̧'a̧nö̧ ya̧tȩ Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧ içhä̧cua̧― pä'ö.
a 1:23 Isaías 40:3
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Ja̧u̧ ä'ca jo̧mȩttö̧mä̧ adihuä
işa̧mä̧cö̧sä̧. Ttömä ja̧u̧ ö̧jä̧pö̧ oya
ti̧ä̧dä̧cuä̧huä̧ appiyä'inä, chejädö
juiyö'a̧nö̧tä̧ micuähuocösä―.*
28 Piy̧ȩmä̧ 'cuäopina'a, Betábara
pä'ö micuomettö, Jordán
aje ya̧nä̧ jij̧ȩnä̧, Juan ajiyanä
u'utäde'ä'chinomettö.

Jesústädo Dios äji ohueja hua̧mä̧
29 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a mo̧ro̧, Juanmä

Jesúsru topinö, churutä
ötö'cöhuächa'a. Jesúsru topö
pä'inö: ―¡Topätucui! Pidetä ja̧'a̧
Dios äji ohueja jö̧nä̧ hua̧mä̧,
pij̧ä̧ ttö̧ja̧ surojö ttu̧ju̧nä̧rö̧ jȩpö̧
icuähuä işa̧mä̧. 30 Piderötä pätetö
pä'inösä: “ya̧tȩ ttö̧ja̧ işa̧, ttö
cho'ca'anä ichömä, ttö chö̧jö̧
juiyäi kiņö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttöttö'inä
abonänö úcuo işa̧” pädinäcumä.
31 Ttötä'inä chieruhuinäcu.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Israel ttö̧ja̧
huäjunä ttu̧huo̧juä̧chi'̧a̧rö̧ pä'ö
ajiyanätä pötäde'ö ichinösä
ttömä―.

32 Juanmä Jesús ötö'cö
jueönä ttä̧ju̧cuiy̧a̧rö̧ pä'ö
pa̧'a̧nö̧ ji'ähuinö: ―Ttömä Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ topinösä, unucu
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
im̧ȩyȩhui'̧a̧'a̧. Mȩyȩhui'̧ö̧
Jesúsrutä kä̧mä̧dö̧ tta̧'ä̧riņö̧.
33 Ttötämä jiņä̧ chu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧
juiyönä huinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ajiyanä chu'utädiyarö pä'ö
hue'inötä jiähuinäcusä. “Adihuä

Cha̧'cua̧ru̧hua̧ mȩyȩhui'̧ö̧, kä̧mä̧dö̧
tta̧huä̧ra̧'a̧ tocu'äcumä ja̧u̧tä̧
jä̧cua̧'a̧ ttöAdihuäCha̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧
ttö̧ja̧rö̧ pötädäcuähuä işa̧ päi'önä
ö̧jä̧cua̧mä̧” pä'ö jiähuinäcusä.
34 Ttömä täcö tochinäcu.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧ ötö'cö
jueönä ji'ähuä̧riņö̧sä̧: “Pidemä iso
päi'önä Dios Iţti̧ ja̧'a̧” pä'ö― pä'inö
Juanmä.

Jesús u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧ oipa
pä'ö ö̧jä̧mä̧diņö̧ huȩnȩ

35 Ja̧u̧nu̧ o'come mo̧ro̧, Juanmä
pä'äji ta̧'a̧nö̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧ ta̧ju̧cu̧
kiņö̧. 36 Jesús 'cuäopa'a topö
pä'inö: ―¡Topätucui! Chujuatä
ja̧'a̧ Dios äji ohueja hua̧mä̧―.
37 Juan u̧huo̧juȩtä̧u̧ ta̧ju̧mä̧
ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧ Jesúsru
ru'hui'inätö. 38 Ja̧'hua̧nö̧ rutti'äcu
Jesús kärächi'ö päinä̧u̧: ―¿Däje
cusä̧rä̧tu̧cuä̧ttö̧ ucutumä?―
Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädätinätö: ―Rabí,**
¿tȩnȩ jä̧ttö̧ cu̧jo̧mȩmä̧?― (Rabí
pä'ömä, Huo̧juȩcuä̧ işa̧ pä'ö
päa'a.) 39 Jesús ja̧'hua̧nö̧ ttädätäcu
pä'inö: ―tocu'hua ichätucui―.
'Chä̧jä̧tö̧'cotö kä̧nö̧ topinätö
ö̧jo̧mȩmä̧. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧
Jesúscutä ka̧cuip̧iņä̧tö̧ jahuätömä.
Nip̧ä̧ro̧mȩ jiņa̧'a̧. 40 Jahuätö
ta̧ju̧ttu̧, Juan päa'a ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧'cotö
Jesúsru ru'hui'inätöttö ya̧tȩmä̧
Simón Pedro ö̧jä̧hua̧ Andrés
jiņa̧'a̧. 41 Ja̧u̧ Andrésmä yotäcu
uböo Simónrö ji'ähuopo'ö chiņö̧.

* 1:27 Ttumöhuäyotö usurä isotötä jiņa̧'a̧do ruhuotö ttö̧jä̧pö̧ isäya ejädö icuinätömä.
―Chejädö juiyö'a̧nö̧tä̧ micuähuocösä― päomenä, ―ttömä usurä isotö ttaditähuä'inä
jȩcha̧ pä'ö micuähuocösä Jesús ä'cattömä, jahuätöttö'inä abonänö usurä işa̧sä̧ ttömä―
päa'a pä'ö pä'inö Juanmä. ** 1:38 Rabí pä'ömä juiyo úcuo işa̧rö̧tä̧ pähuina'ado, ka̧ra̧
pö̧nä̧rö̧tä̧, juiyo rö̧ȩnä̧ huo̧jua̧rö̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Juan u̧huo̧juȩtä̧u̧ ja̧'hua̧nö̧ pä'inätö
Jesúsru ttucuota'attö.
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Simónrö pä'inö: ―Mesíasrö*
pö̧cuip̧ä̧jä̧tö̧jä̧ ujutumä―. (Mesías
pä'ömä Cristo pä'ö päa'a.) 42 Ja̧u̧nu̧
o'ca'a Simónrö o'ipö ku̧niņö̧
Jesús ö̧jo̧mȩ. Jesúsmä Simónrö
topö pä'inö: ―Ucumä Jonás iţti̧
Simónjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cefas
pä̧ttä̧cua̧jä̧―. (Cefas pä'ömä,
inähuä pä'ö pähua'a.)

Jesús, Feliperö'inä,
Natanaelrö'inä oipinö huȩnȩ
43 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a koro mo̧ro̧

Jesúsmä Galilea rȩjȩra̧'a̧ i'̧cha̧
pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Feliperö
pö̧cuip̧ö̧ pä'inö: ―Ttöcu ichi―.
44 Felipemä Betsaida ötahuiyä
ttö̧ja̧ işa̧ piņö̧, Andrés'inä
Pedro'inä ttidepiyu. 45 Felipemä
Natanaelrö ji'äu 'chä̧ji'̧ca̧ pä'inö:
―Ujutumä pö̧cuip̧ä̧jä̧tö̧jä̧
Moisés Hueähuä Huȩnȩ
cuyäru'tänä iḩuȩyu̧ti̧nä̧cu̧ru̧,
Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧'iņä̧
tti̧huȩyu̧ti̧nä̧cu̧ru̧. José iţti̧ Jesús,
Nazaret ötahuiyä ttö̧ja̧ işa̧―.
46 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Natanael pä'inö:
―Nazaret ötahuiyättömä ¿adihuä
juäi räopö'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧― Ja̧'hua̧nö̧
päcu Felipe pä'inö: ―Cu̧huo̧jua̧
tocu'hua ichi―. 47 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
JesúsmäNatanael ötö'cöhuächi'a'a
topö pä'inö Natanael ötö'cö:
―¡Topätucui! Pidemä iso
päi'önä jö̧nä̧ Israel ttö̧ja̧ işa̧ ja̧'a̧.
A̧mo̧nä̧ jȩpä̧'chö̧ yaparehuocö―.
48Natanael pä'inö Jesúsru:
―¿Tta̧'a̧nö̧ cu̧huo̧juä̧cu̧sä̧ttö̧

ucumä?― Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús
ädätinö: ―Felipe ucuru oipö
juiyäi'inä, higuera dau dea'a cu̧ja̧'a̧
tochäjäcujä―. 49 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a
ä̧ju̧cu̧ Natanael pä'inö: ―Rabí,
ucumä iso päi'önä Dios Iţti̧jä̧.
Ucumä iso päi'önä Israel ttö̧ja̧
Ttu̧ru̧hua̧jä̧―. 50 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
Jesús ädätinö: ―Higuera dau
dea'a cu̧ja̧'a̧ tochäjäcujä pädäcutä
¿esetöjä tä̧ji?̧ Iso päi'önä ja̧u̧ttu̧'iņä̧
abonänö rö̧ä̧ö̧ to̧cu̧'ä̧cua̧jä̧. 51 Iso
päi'önätä pä'ösä ucuru, mo̧ro̧jä̧
bahuecuä̧ra̧'a̧, Dios umöhuäyotö
isoppa huotö Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inönä
'cha̧'ä̧chä̧rö̧'iņä̧, mȩyȩhuä̧rö̧'iņä̧
jȩtta̧'a̧ tocu'huäcuotöjä ucutumä
täcö― pä'inö Jesús Natanaelrö.

Jesús ttö̧ja̧ ttieru juäi äcuomenätä
jȩa̧ pä'ö ö̧jä̧mä̧diņö̧ huȩnȩ

2 1Huäbodäcuä mo̧ro̧ jä̧ji ̧ o'ca'a,
Galilea rȩjȩ ötahuiyä, Caná

pä'ö micuome ya̧tȩ irecuarö
ö'cähua pä'ö pä'cäri kiņa̧'a̧.
Jesús ja̧ju̧'iņä̧ ju̧huȩnȩtä̧ kiņä̧ju̧.
2 Jesúsru'inä u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧ icha
pä'ö ä̧tȩpiņä̧tö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ uva
isoya a̧'ti̧poya beipächäjiyäcua
Jesús ja̧ju̧ pä'inäju Jesúsru: ―Uva
isoya a̧'ti̧poyamä täcö jui'ätö―.
4 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu Jesús pä'inö
jahuäjuru: ―Ucutä amöcuädömä
¿dä̧bö̧ huecuhuäcusättö isaju?
Ttörö pätetö ku̧nä̧huo̧mȩmä̧ jiņä̧
pätecuächoca'a―. 5 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jesús ja̧ju̧ ju̧huȩnȩ
ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧ pä'inäju:

* 1:41 Mesías pä'ömä Hebreos tti̧huȩnȩ jiņa̧'a̧do. A̧dȩ da'epö ru̧hua̧ juottepäcu pä'ö
päa'a Mesías pä'ömä. Griegos ttö̧ja̧mä̧ Cristo pä'ö pä'inätödo tti̧huȩnȩnä̧ rä'epö icu.
Cristo pä'ö'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧tä̧ pä'ö päa'ado. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesucristomä judíos ttö̧ja̧
ttu̧ru̧hua̧'iņä̧ päi'a pä'ö, ujutu judíos huocotörö ppädäcuähuä işa̧'iņä̧ päi'a pä'ö Dios
hueinäcu jiņa̧'a̧do.
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―Ucuturu hueömä o'ca juiyönätä
jȩpä̧tu̧cui―̧.

6 Ju̧huȩnȩmä̧ 'cä̧nä̧ri ̧ o̧yu̧,
ido'quittö adicuä, ko̧ro̧mö̧ttö̧
jiy̧u̧tȩnö̧ jo̧mȩnä̧ kiņa̧'a̧. Judíos
ttö̧ja̧ ttöäre töcähuä* amöcuädö
jȩpö̧ ttu̧ju̧nä̧ji ̧ o̧yu̧ jiņa̧'a̧. Ko̧ro̧yu̧mä̧
cincuenta'inä setenta'inä litros
jo̧mȩnä̧ suhuädö'a̧nö̧ jö̧ o̧yu̧
jiņa̧'a̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesús
pä'inö jahuätö ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧rö̧: ―Ajiya 'carätucui, 'cä̧nä̧ri ̧
o̧yu̧ suhuädi'önä―. Ja̧'hua̧nö̧
hueä̧u̧, 'cä̧nä̧ri ̧ o̧yu̧ suhuädi'önä
'carinätö. 8 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a pä'inö:
―Jitämä ji'̧quiçha̧nö̧ huä'opo'ö
pä'cäri jȩa̧ pä'ö huȩ'ä̧hua̧rö̧
iyäjätucui―. Ja̧'hua̧nö̧ hueä̧u̧
iyö 'chiņä̧tö̧. 9 Juhuoya ajiya
joyamä uva isoya a̧'ti̧poyatä
päi'inoya. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pä'cäri
jȩa̧ pä'ö huȩ'ä̧hua̧mä̧, ―tottö
tti'cächoya poyamä― pä'ömä
jerupinö. Ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
ajiya huä'opo'äjätötä huo̧juiņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pä'cäri jȩa̧
pä'ö huȩ'ä̧hua̧mä̧ ajiyattö uva
isoya a̧'ti̧poya päi'äjoya 'cu'ädö
ö̧'a̧to̧mȩnä̧ irecuarö ȩmö̧rö̧
huopo'inö. 10Huopo'ö päinä̧cu̧:
―Uva isoya a̧'ti̧poya adihuoyamä
ä'canätä ttahua pä'ö rä'epö
ku̧nä̧huä̧. Ichäcuähuotö rö̧ȩnä̧
ttau o'ca'atä rä'epö ku̧nä̧huä̧ uva
isoya a̧'ti̧poya pabotä joyamä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucumä jitä päi'önä

hua̧'a̧dä̧rö̧ ku̧nä̧jij̧ä̧ uva isoya
a̧'ti̧poya adihuoyamä―.

11 Ja̧'hua̧nö̧ jȩiņa̧'a̧mä̧ Galilea
rȩjȩ, Caná ötahuiyättö jiņa̧'a̧,
Diosttö ij̧ȩcuä̧ jȩä̧'chä̧cuȩ
ä̧cuo̧mȩnä̧ kä̧mä̧dö̧ Jesús
jȩiņa̧'a̧mä̧.** Ja̧'hua̧nö̧ jȩo̧mȩnä̧
chutä öadihuä huäjuächi'önä
ij̧ȩpiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧ tta̧'cua̧ huȩnä̧riņä̧tö̧
Jesúsru.

12 Ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧ji ̧ o'ca'a
Capernaum ötahuiyära̧'a̧
mȩyȩhuiņö̧. Ja̧ju̧'iņä̧, ö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧,
u̧huo̧juȩtä̧u̧'iņä̧ mȩyȩhuiņä̧tö̧.***
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ recuo mo̧ro̧mä̧
ko̧co̧tö̧ pinätö̧ juhua'amä.

Jesús Jä'o ö̧jodettö
suronä amöcuädätörö
ya'opö icuinö huȩnȩ

13 Judíos ttö̧ja̧ ttöäre pä'cäri,
ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri
tö'cöhuächi'a'a Jesúsmä.
Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ huä̧mip̧iņö̧.
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Dios ö̧jodenä
doächomenä, pä̧cä̧yö̧rö̧'iņä̧,
o̧huȩja̧tö̧rö̧'iņä̧, u̧nu̧cu̧tu̧ru̧'iņä̧
iyähuä ttö̧ja̧ ttiyä'cha'a topinö.
Pärätä päroäcuähuä ttö̧ja̧'iņä̧
ttö'ärohuä'cha'a topinö.
15 Ja̧'hua̧nö̧ topö appiyättö isä'pa
päi'önä marädopo'ö jahuätö o'ca
toi'önä̧rö̧ ya'opö icuinö Dios ö̧jode
jacuättö. Ttä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧cu̧tä̧
ttä̧jim̧ö̧ pä̧cä̧yö̧cu̧ ya'opö icuinä̧u̧.

* 2:6 Judíos ttö̧ja̧mä̧ ajiya huä'ö ku̧nä̧hua̧'a̧ ku̧nä̧riņä̧tö̧do ttötöcähua pä'ö. Ttöäre
idicuächi'äji'inä töquinätödo. Jitötä'inä hua'are mȩttö̧ttö̧mä̧, koro juäi'inä mȩttö̧ttö̧mä̧
töcähuinätödo. Ja̧'hua̧nö̧ jȩtto̧mȩnä̧ amöcuädinätödo, ―ujutumä Dios ä'ca jo̧mȩttö̧
täcö adihuä ttö̧ja̧jä̧― pä'ö. Marcos 7:3‐4'inä topi. ** 2:11 Diosttö ij̧ȩcuä̧mä̧
iso päi'önä jö̧ tteseta pä'ö ij̧ȩcuä̧ jiņa̧'a̧do. Jesús ja̧'hua̧nö̧ jȩo̧mȩnä̧, ttö̧ja̧ ttesetiyarö
pä'inödo, ―Jesúsmä iso päi'önä Dios Iţti̧ ja̧'a̧― pä'ö. San Juan 1:50‐51'inä topi.
*** 2:12 Capernaum ötahuiyämä dubora jäyora möä'ca kada'ca jiņa̧'a̧do.
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Pärätä päroäcuähuä ttö̧ja̧ ttöäre
pärätä'inä rȩjȩ 'cuä̧'ȩpö̧ icu,
mesa odiyä'inä ä̧ppä̧tä̧'chö̧
kä'inö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpo̧'ö̧
u̧nu̧cu̧tu̧ru̧ iyähuä ttö̧ja̧rö̧'iņä̧
pä'inö: ―¡Piy̧ȩmä̧ rä'epö icuätucui
porömä! ¡Chä'o ojusodemä
iyä'chäcuähuode päi'önämä
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'!― 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
topö chutä u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päome
amöcuädi'inätö: ―Cuojusodemä
'cucuächi'önä repeda'attö jȩpö̧
içuä̧hua̧sä̧―a päome.

18 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ judíos ttö̧ja̧
ädätinätö Jesúsru: ―Ucumä
ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'hua̧ pä'ö huȩ'ä̧hua̧
cu̧ja̧'a̧ tu̧huo̧jua̧ pä'ömä, ¿däjetä
cuij̧ȩpä̧u̧jä̧ttö̧ Diosttö ij̧ȩcuä̧mä̧?―
19 Jesús ädätinä̧u̧: ―Pode,
Dios ö̧jodemä jȩpö̧ icuätucui.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ cuicuätucua'anä
huäbodäcuä mo̧ro̧tä̧ o'ca'a
chä̧rä̧dä̧cua̧sä̧―. 20 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧
judíos ttö̧ja̧ pä'inätö: ―Cuarenta
y seis a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ ttaditina'a
podemä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ¿ucumä
huäbodäcuä mo̧ro̧tä̧ o'ca'a
cuärädö'a̧nö̧ hua̧jä̧ tä̧ji?̧―
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios ö̧jode
Jesús päinodemä, chutä idepä
pä'ähuinö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧,
Jesús hua'arettö ttoächomenä
ja̧'hua̧nö̧ päinö amöcuädi'inätö
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
amöcuädi'ö Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ
päome'inä chutä Jesús päinö
huȩnȩ'iņä̧ esetinätö.

Ttö̧ja̧ tta̧'cua̧nä̧ ttu̧ju̧nä̧rö̧
huo̧juiņö̧do Jesúsmä

23 Jesús Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
kä̧nö̧, ttö̧ja̧ ttuhuämenä 'cuäopinö
pä'cäri jȩtto̧mȩ do'ächinö. Ja̧u̧
pä'cäri 'cuäopa'anä recuätö
ttö̧ja̧ Jesúsru tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧
pä'ö amöcuädinätö Diosttö
ij̧ȩcuä̧ jȩä̧'cha̧'a̧ topö. 24 Ja̧'hua̧nö̧
ttamöcuäda'anä Jesúsmä a̧'cua̧
huȩnä̧ro̧cö̧ piņö̧ jahuätörömä, o'ca
toi'önä̧rö̧ u̧huo̧jua̧'a̧ttö̧. 25 Jesúsmä
recuä rö̧jo̧co̧cu̧ pinö ttö̧ja̧ ttötö'cö
korotö jittähuarö pä'ömä, chutätä
ttö̧ja̧ tta̧'cua̧ jacuänä ttu̧ju̧nä̧rö̧
u̧huo̧jua̧'a̧ttö̧.

Jesús jareönä uhuäpächäcuähuä
Nicodemorö jiähuinö huȩnȩ

3 1 Ya̧tȩ kiņö̧, fariseo işa̧,
Nicodemo pä'ö miçua̧. Judíos

ttö̧ja̧ tturuhuotö işa̧ piņö̧. 2 Ja̧u̧mä̧
Jesúsru yodo do'ächö 'chiņö̧.
Jesúsru pä'inö: ―Rabí, ujutumä
huo̧juä̧tö̧jä̧ Diosttö huo̧juȩcuä̧ işa̧
cu̧ja̧'a̧mä̧. Ucu ja̧'hua̧nö̧ Diosttö
ij̧ȩcuä̧ jȩcu̧'ä̧'chö̧'a̧nö̧mä̧ yorö'iso
jȩä̧cuä̧huo̧ca̧'a̧ Dios toönämä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ huo̧juä̧tö̧jä̧
Diosttö cuichina'amä―. 3 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Jesús ädätinö ja̧u̧ru̧:
―Iso päi'önätä pä'ösä ucuru,
ya̧tȩ jareönä uhuäpächoca'a
jö̧ttö̧mä̧, Dios huea'anä
kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ yorö'isotä
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧cö̧―. 4Nicodemo
jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―Tä̧mö̧mä̧,
¿tta̧'a̧nö̧ jȩpö̧ ttuhuäpächö'anö

a 2:17 Salmos 69:9
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jä̧ttö̧? Pä'äji ta̧'a̧nö̧ tta̧ju̧ köacuänä
¿dottächö'a̧nö̧ tä̧ji ̧ jareönä
ttuhuäpächa pä'ömä?― 5 Jesús
ädätinäcu: ―Iso päi'önätä pä'ösä
ucuru, ya̧tȩ ajiyattö'inä, Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧'iņä̧ uhuäpächoca'a
jö̧ttö̧mä̧ Dios huea'anä
kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ yorö'isotä
do'ächocö. 6 Ttä̧'o̧tö̧ ttidepättötä
uhuäpächätömä ttidepätä huotö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧
uhuäpächätömä a̧'cua̧ru̧hua̧tä̧
huotö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucutumä
jareönä cuhuäpächätucu'a̧nö̧
ja̧'a̧ pädomenä nö̧'ä̧chip̧ö̧
to̧pä̧rö̧ cu̧jä̧'. 8 Isoppamä
pä̧huä̧rö̧jö̧'a̧nö̧tä̧ döoppa.
Isoppa döa'a cuä̧ju̧cua̧'a̧nä̧
ichome'inä, iḩui'̧o̧mȩ'iņä̧ jȩru̧pa̧jä̧.
O'ca toi'önä Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧
uhuäpächinätömä ja̧'hua̧nö̧tä̧
huotö―. 9Nicodemomä pä'äji
ta̧'a̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―Ja̧'hua̧nö̧
päcuhua'amä ¿tta̧'a̧nö̧cö̧ ja̧'a̧
jȩru̧pa̧sä̧?― 10 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
Jesús ädätinö: ―Ucumä Israel
ttö̧ja̧rö̧ huo̧juȩcuä̧ işa̧ cu̧ja̧'a̧nä̧
¿piy̧ȩmä̧ jȩru̧pa̧jä̧ tä̧ji?̧ 11 Iso
päi'önätä pä'ösä ucuru, Ujutumä
tu̧huo̧ju̧tä̧ ucuocuätöjä. Totinötä
iso päi'önä jö̧nä̧ ji'ähuätöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ iso päi'önä
jitäumä esetocotöjä ucutumä.
12 Pij̧ä̧ jähuänä chucuocuomenä
jidäu esetocotöjä ucutumä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧
cuesetätucu'a̧nö̧ jä̧ttö̧ mo̧ro̧jä̧
jähuä'inä chucuocuttumä?

13 Ya̧tȩ'iņä̧ cä'ecuächocö pinö
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧mä̧. Mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
mȩyȩhuiņö̧tä̧ cä'ecuächinömä,
Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inötä, mo̧ro̧jä̧nä̧
kö̧tä̧. 14Moisés ttö̧ja̧ toächomettö

äcarö cä'epö ö̧niņö̧'a̧nö̧ Ttö̧ja̧ işa̧
pä'i'inörö'inä cä'epö ttö̧nö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧, 15 o'ca toi'önä ja̧u̧ru̧ tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ totte'oca'atä
kä̧cuä̧huä̧ i'co ttu̧ju̧nä̧rä̧cua̧'a̧nö̧.
16Diosmä pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ repe'inö
pij̧ä̧ ttö̧ja̧rö̧mä̧. Iţti̧ chu ä̧cua̧rö̧
iyö icuinö o'ca toi'önä ja̧u̧ru̧
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ totte'oca'atä
kä̧cuä̧huä̧ i'co ttu̧ju̧nä̧riy̧a̧rö̧
pä'ö. 17 Pij̧ä̧ra̧'a̧ hue'ocö pinö
Iţti̧rö̧, Iţti̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧rö̧ ro̧ȩpiy̧a̧rö̧
pä'ömä. Pij̧ä̧ra̧'a̧ hue'inö Iţti̧rö̧,
Iţti̧nä̧tä̧ ttä̧tȩcuä̧ttö̧ ttö̧jip̧iy̧a̧rö̧
pä'ö pij̧ä̧ ttö̧ja̧mä̧. 18Dios Iţti̧rö̧
a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧mä̧, Diosttö ro̧ȩcuä̧
jui'̧a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ a̧'cua̧
huȩnä̧ro̧cö̧mä̧ ro̧ȩcuä̧ ȩma̧ pä'ötä
pätetö ku̧nä̧hua̧ täcö, Dios Iţti̧ chu
ä̧cua̧rö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧ttö̧.
19 Tȩa̧u̧tä̧ hua̧mä̧ pij̧ä̧ra̧'a̧ ichinö.
Ja̧'hua̧nö̧ ichä̧u̧'iņä̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧mä̧
surojötä jȩttä̧'cha̧'a̧ttö̧ ja̧u̧
tȩa̧u̧ttu̧'iņä̧ abonänö repe'inätö
yo̧ö̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ro̧ȩcuä̧
ttȩma̧ pä'ötä pätetö ku̧nä̧huo̧tö̧
jahuätömä. 20O'ca toi'önä surojö
jȩpö̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ tȩa̧u̧mä̧ a̧'u̧tä̧tö̧.
Tȩa̧hua̧'a̧cu̧mä̧ ichocotö suronä
jȩttö̧ uhuähuächi'ätö pä'ö.
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ iso päi'önä jö̧
jȩpö̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ tȩa̧hua̧'a̧cu̧ ichätö
jȩttö̧mä̧ huä̧iņä̧ uhuähua'anä
huäjunä ttö̧ja̧ pä'ö, “ttö jȩchö̧mä̧
Dios juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ jȩpö̧sä̧”
pä'ö― pä'inö Jesús.

Juan pötädäcuähuä işa̧mä̧
Jesúsrutä tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧riy̧a̧rö̧

pä'ö pä̧huä̧rö̧jiņä̧cu̧do
22 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesúsmä

u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧ Judea rȩjȩra̧'a̧
'chiņö̧. Juhua'attömä
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u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧ recuonänö kä̧nö̧
ajiyanä pötäde'ä'chinö ttö̧ja̧rö̧.
23 Juan'inä Enón ötahuiyänä,
Salim ötahuiyä tö'cöttö ttö̧ja̧rö̧
pötäde'inö, ju̧huȩnȩmä̧ ajiya
rö̧ȩnä̧ acua'attö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttö̧ja̧mä̧ juhua'atä 'chä̧nö̧ ajiyanä
pötächi'inätö. 24 Ja̧u̧nu̧mä̧ Juan
cärenä ö̧'a̧ pä'ö 'chuttädö juiyäi
jiņa̧'a̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Juan
u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧, ya̧tȩ judío ttö̧ja̧
işa̧cu̧ pättä'chäcuähua pä'ö
rötädipinätö ttadihuächi'önä
töcäcuähuä ötö'cö. 26 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Juanrö topö 'chiņä̧tö̧.
Juanrö pä'inätö: ―Rabí, Jordán
aje ya̧nä̧ jij̧ȩnä̧ ucucu kiņö̧mä̧,
ucutä ttö̧ja̧rö̧ jicuhuähuinäcu
pinömä, jitämä ttö̧ja̧rö̧ pötäde'ö
kö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩiy̧ä̧u̧ o'ca toi'önä
ja̧u̧ru̧tä̧ 'chä̧tö̧― pä'inätö.
27 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu Juan ädätinö
jahuätörö: ―Pij̧ä̧ ttö̧ja̧ işa̧mä̧, koro
juäi'inä ȩmö̧ juiyö'a̧nö̧ hua̧ chutä
a̧mo̧nä̧ ujurunämä. Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ iyöttötä
ȩmö̧ ttö̧ja̧ işa̧mä̧. 28Ucututä'inä
cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cu̧sä̧, “ttömä
Cristomäcösä” pädina'amä, “Ja̧u̧
ä'canä chi'̧cha̧ pä'ötä huȩ'ä̧hua̧sä̧
ttömä” pädina'amä. 29 Irecuarö
ȩmö̧tä̧, jahuäjuru ö̧jä̧cua̧mä̧,
ka̧ra̧mä̧cö̧. Ka̧ra̧mä̧, irecuarö
ȩmö̧rö̧ repeäcuähuä işa̧tä̧ hua̧.
Ja̧u̧mä̧ irecuarö ȩmö̧ ucuocua'a
ä̧ju̧cu̧tä̧ kö̧ ppä̧dä̧ra̧ pä'ötä.
Ucuocua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ juiyo
eseu, irecuarö ȩmä̧huä̧ işa̧ iḩuȩnȩ
ja̧'a̧ttö̧. Juhua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
jä̧cu̧sä̧ ttömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttömä eseutä eseusä juiyo.
30 Cristomä juhua'a yabonö̧tä̧
rö̧ä̧chö̧nä̧ úcuo işa̧ juoächö'a̧nö̧

hua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttömä
pabonötä huiä̧̧chö̧nä̧ usurä işa̧tä̧
juodächö'a̧nö̧ hua̧sä̧. 31 Ju'tojuttu
ichötä o'ca toi'önättö'inä
abonänö hua̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ pij̧ä̧ttö̧tä̧ pöttächinömä
pij̧ä̧tä̧ ru̧hua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
pij̧ä̧ ötö'cötä ucuocu. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ ichömä o'ca
toi'önättö'inä abonänö hua̧. 32 Ja̧u̧
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ ichömä, toinö'inä,
ä̧ju̧cuiņö̧'iņä̧ ji'äu. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jiäumä ya̧tȩ'iņä̧ esetococu.
33,34 Ja̧u̧ Dios hueinäcumä Dios
päö huȩnȩtä̧ ucuocu, Diosmä
chutä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ jo̧mȩnö̧
iya'attö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧
jiäu esetinätömä, “Diosmä
yaparehuocö, iso päi'önä hua̧”
pä'ö ttamöcuädö ij̧ȩpiņä̧tö̧
ttesetomettö. 35 Jä'o Diosmä
Iţti̧rö̧ repe'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ o'ca
juiyönätä huea pä'ö iyinäcu. 36 Iţti̧
Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧mä̧ kä̧cuä̧huä̧
i'co ku̧nä̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Iţti̧
Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧cö̧mä̧ a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧mä̧ juiä̧̧cua̧. Ja̧u̧mä̧ Dios
ö̧'ä̧iņä̧ pätetä̧rö̧ ku̧nä̧hua̧tä̧ hua̧―.

Jesús chutä ötö'cö ttucuocuipäcu
Galilea rȩjȩra̧'a̧ ppa̧huä̧cha̧
pä'ö amöcuädinö huȩnȩ

4 1 Fariseos huotömä Jesús
ötö'cö ttucuocua'a ä̧ju̧cuiņä̧tö̧,

―Jesúsmä chutä u̧huo̧juȩtä̧u̧
päi'önä Juanttö'inä abonänö
recuätörö o'ipö pötäde'ö―
pä'ö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jiņä̧
isocu pötäde'inömä Jesúsmäcö
jiņa̧'a̧. U̧huo̧juȩtä̧u̧tä̧ jiņa̧'a̧
pötäde'inätömä. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesús fariseos
huotö ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cuä̧tö̧ pä'ö

Jua



357 Juan 4:4–18

u̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧ Judea
rȩjȩttö̧ rä'opächö Galilea
rȩjȩra̧'a̧ ppa̧'ä̧chiņö̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧
ppa̧huä̧cha̧ pä'ömä, Samaria
rȩjȩnä̧ 'cuäopö'a̧nö̧ jiņa̧'a̧.

Jesús Samaria ttö̧ja̧ isajuru
ucuocuinö huȩnȩ

5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Samaria
rȩjȩttö̧ yo̧mȩtȩ ötahuiyänä
rȩbȩhuiņö̧, Sicar pättome.
Ju̧huȩnȩmä̧ Jacobminä iţti̧ Josérö
rȩjȩ iyipinome tö'cö jiņa̧'a̧.
6Ajiya reju'inä kiņa̧'a̧ ju̧huȩnȩmä̧,
Jocobminä ahuoya huättinäju.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesús mä̧nä̧nä̧
i'̧cho̧mȩnä̧ 'cuächi'a'attö reju
jäyä pä̧mä̧diņö̧. Kä̧hua̧mä̧ jueö
tö'cöpächi'örö jiņa̧'a̧. 7,8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ yajute Samaria ttö̧ja̧ isaju
ajiya huä'ö 'chä̧hui'̧iņä̧ju̧. Jesús
u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧ ötahuiyära̧'a̧ ttu̧cuȩ
mitö tti̧'chä̧ja̧'a̧ttö̧ jahuäjurutä,
―ajiya chahua iyittö― pä'inö.
9 Ja̧'hua̧nö̧ päcua jahuäju Samaria
ttö̧ja̧ isajumä ädätinäju: ―¿Ucu
judíos ttö̧ja̧ işa̧mä̧, ttö Samaria
ttö̧ja̧ isajuru jä'epöjä tä̧ji,̧ cuahua
chiyacu pä'ömä?― Ja̧'hua̧nö̧
päjina'amä judíos ttö̧ja̧mä̧ Samaria
ttö̧ja̧cu̧ jättecuoca'a jä̧'ij̧a̧'a̧
jiy̧ä̧cua̧ pä'inäju.* 10 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jesús ädätinäcua̧: ―Dios
mippoönä iyö'inä, “chahua iyittö”
ucuru pä'örö'inä cu̧huo̧ju̧ttu̧mä̧,
ja̧u̧ru̧tä̧ jäcuhuepö'a̧nö̧ huajujä.
Ja̧'hua̧nö̧ jäcuhuepöttömä ja̧u̧mä̧
a̧'cua̧ro̧ya ajiyattö iyajacuajä―
pä'inö. 11 Ja̧'hua̧nö̧ päcua jahuäju

isajumä pä'inäju: ―Cha̧hua̧ru̧hua̧
ucumä ajiya huäocuä'inä jui'̧a̧jä̧.
Rejumä täcua'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧,
¿torö cuȩmö̧'a̧nö̧ jä̧ttö̧ a̧'cua̧ro̧ya
ajiya päcuhuoyamä? 12 ¿Ujutu
tä̧do̧miņä̧ Jacobminättö'inä
abonänö hua̧jä̧ tä̧ji ̧ ucumä?
Ja̧u̧miņä̧mä̧ ujuturutä hue'inödo
piju rejumä. Chutäminä'inä,
iţti̧mö̧'iņä̧, ä̧jim̧ö̧'iņä̧ ttahuinäju
pijumä― pä'inäju. 13 Ja̧'hua̧nö̧
päjäcu Jesús pä'inö: ―O'ca toi'önä
poya ajiyattö ahuätömä pä'äji
ta̧'a̧nö̧ ttahua a̧di ̧ rö̧jä̧cuo̧tö̧.
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö chiyoya
ajiyattö ahuätömä, pä'äji ta̧'a̧nö̧mä̧
ttahua a̧di ̧ rö̧jo̧co̧u̧ ttäcuotö. Ttö
chiyoyattö ahuätömä ajiya rȩjȩ
jacuättö ppöepoya jä̧'iņö̧'a̧nö̧
päi'äcua'a tta̧'cua̧ jacuättömä.
Ppö'epö töepö'anö kä̧cua̧'a̧
kä̧cuä̧huä̧ i'cotä päi'önä―.
15 Ja̧'hua̧nö̧ päcua jahuäju
isajumä pä'inäju: ―Cha̧hua̧ru̧hua̧
juhuoyattö iyittö, pä'äji ta̧'a̧nö̧
chahua a̧di ̧ rö̧jö̧ juiyäcua'anö,
porö'inä pä'äji ta̧'a̧nö̧ huä'ö
chichö juiyäcua'anö― päjinäcu.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús päinäcua̧:
―Cuirecuorö ji'ähuäji, pä'äji
ta̧'a̧nö̧ cuicha―. 17 Ja̧'hua̧nö̧ päcua
jahuäju isajumä pä'inäju: ―Ttömä
chirecuomä to'ajusä―. Ja̧'hua̧nö̧
päjäcu Jesús päinäcua̧: ―Jueötä
pä'äjujä “chirecuo to'ajusä”
päcuhua'amä. 18 Cuirecuomö̧rö̧mä̧
jim̧ö̧tȩ ruhuärö kiņä̧ju̧jä̧. Jitä
cu̧jä̧cu̧'iņä̧ cuirecuomäcö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧, “chirecuomä to'ajusä”

* 4:9 Samaria ttö̧ja̧ ttä̧do̧tö̧miņä̧mä̧, judíos ttö̧ja̧cu̧ korotö ttö̧ja̧cu̧ huihuacuächinätö
jiņa̧'a̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ päcuotö judíos ttö̧ja̧mä̧ kö'cocotö pinätödo jahuätörö,
―ujutu'a̧nö̧ päcuotö judíosmäcö ja̧'a̧― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ judíos ttö̧ja̧mä̧ Samaria
ttö̧ja̧cu̧ jättecuoca'a jiņa̧'a̧do.
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päcuhuäjimä iso päi'önätä
pä'äjäjujä―. 19 Ja̧'hua̧nö̧ päcua
jahuäju isajumä pä'inäju:
―Cha̧hua̧ru̧hua̧, ucumä
Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧jä̧
a̧'cua̧ra̧'a̧. 20Ujutu tä̧do̧tö̧miņä̧mä̧
Diosrö ucuotönö jȩpiņä̧tö̧
pi'ca möä'cattö.* Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucutu judíos ttö̧ja̧mä̧,
“Jerusalén ötahuiyätä ja̧'a̧ Diosrö
ucuotönö jȩä̧cuä̧huo̧mȩmä̧”
pä'ätöjä― pä'inäju. 21 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Jesús pä'inö jahuäjuru:
―Chahuaruhuaju, yodoji mo̧ro̧mä̧
ucutumä Jä'o Diosrö ucuotönö
jȩcu̧'ä̧cuo̧tö̧jä̧, pi'ca möä'cara̧'a̧'iņä̧,
Jerusalén ötahuiyära̧'a̧'iņä̧
'chä̧cuä̧huä̧ juiyönätä. Ja̧'hua̧nö̧
pädömä eseti. 22Ucutu
Diosrö ucuotönö jȩcuä̧tu̧cu̧mä̧
cuieruhuätucua'ara̧'a̧tä̧ jȩpä̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutu judíos
ttö̧ja̧mä̧ tu̧huo̧jua̧'a̧ttö̧tä̧ Diosrö
ucuotönö jȩpä̧tö̧jä̧, Diosmä
judíos ttö̧ja̧nä̧tä̧ ppäda'attö ttö̧ja̧
ttö̧jip̧a̧ pä'ömä. 23 Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧
ja̧'a̧nä̧ koronö mo̧ro̧mä̧ jiņä̧
iso päi'önä Diosrö ucuotönö
jȩttä̧cuo̧mȩmä̧ pätecuächäcua'a.
Jitä'inä pätecuächa'a. Ja̧u̧nu̧mä̧
jiņä̧ iso päi'önä Diosrö ucuotätömä
Jä'o Diosrö ucuotönö jȩttä̧cuo̧tö̧
tta̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧, iso jö̧nä̧tä̧.
Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jö̧nä̧ ucuotönö jȩtta̧rö̧
pä'ö usu Jä'o Diosmä. 24Diosmä
A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ hua̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧ru̧ ucuotönö jȩpä̧tö̧mä̧
iso jö̧nä̧'iņä̧, tta̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧

ucuotönö jȩttö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧ru̧mä̧―
pä'inö Jesús. 25 Ja̧'hua̧nö̧ päcua
jahuäju isajumä pä'inäju:
―Mesías, Cristo pättäcu
ichäcua'amä huo̧jua̧ju̧sä̧ ttömä.
Ja̧u̧ ichomenämä o'ca juiyönätä
jiä̧̧huä̧cua̧ ujuturu―. 26 Jesús
pä'inö jahuäjuru: ―Ja̧u̧mä̧ ttötäsä,
ucutäcu ucuocumä―. 27 Ja̧'hua̧nö̧
päö jiy̧ȩnä̧tä̧ rȩbȩhuip̧iņä̧tö̧
u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧. Jesús isajucu
ucuocuiyä̧u̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧tä̧
ka̧cuiņä̧tö̧ jahuätömä.** Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ'iņä̧ jä'epö ä̧ju̧cuo̧cö̧
pinö, ―¿däje jäcuhuepäjättö?
¿dä̧bö̧ cucuocuäjättö isajucumä?―
pä'ömä. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ isajumä
kiäre 'cä̧nä̧riy̧u̧ ku̧nip̧ö̧ ötahuiyära̧'a̧
iḩui'̧iņä̧ju̧ u̧mä̧tö̧rö̧ jijähua
pä'ö. 29―Ya̧tȩ Ttö̧ja̧ Işa̧ o'ca
juiyönä jȩchiņö̧ ji'ähuäjirö
topächätucui. ¿Ja̧u̧tä̧cö̧,
Cristomä?― päjinä̧u̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧
päjä̧u̧ ötahuiyättö rä'opächö
Jesúsru topö 'chiņä̧tö̧. 31 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucua pä'ö huettä̧riņä̧cu̧
u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧, ―¡Rabí, cuiti!―
pä'ö. 32 Ja̧'hua̧nö̧ huettä̧rä̧cu̧
pä'inö jahuätörö: ―Chu̧cuȩmä̧
ku̧nä̧rö̧sä̧ chucua pä'ö, ucutu'inä
cuieruhuätucu―. 33 Ja̧'hua̧nö̧
päa'a ä̧ju̧cu̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧ jitötä
jä'ecuinätö: ―¿U̧cuȩmä̧ i'cächö
ttiyäjäcu tä̧ji?̧― pä'ö. 34 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jesús pä'inö jahuätörö:
―Ttörö hue'inörö pä̧huä̧rö̧jö̧
jȩchö̧tä̧ ttö chu̧cuȩmä̧. Chutä
aditähuä jȩpö̧ cädäda pä'ötä ttö

* 4:20 Jacobminä öäre rejumä Gerizim möä'ca kada'ca kiņä̧ju̧do. Samaria ttö̧ja̧mä̧
juhuä'ca möä'canä Diosrö ucuocuäcuähuode aditinätödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ juhuä'catä
pä̧tȩtä̧rö̧ pä'inäju a̧'cua̧ra̧'a̧ Samaria ttö̧ja̧ isajumä. ** 4:27 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ judíos ttö̧ja̧ttö̧
úcuo ttö̧ja̧mä̧, Rabí päi'önä huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧tö̧ pinätö̧mä̧ nä̧tö̧cu̧ ucuocuäcuähuocua'a
jiņa̧'a̧do huȩnȩ päi'a'acu pä'ö.
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chu̧cuȩ päi'önä jö̧mä̧. 35Ucutumä
pä'ätöjä: “Ku̧nä̧huä̧ 'totta pä'ömä
kä̧hua̧tö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ jo̧mȩnä̧
juiya'a jiņä̧”. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ttömä pädä̧u̧jä̧: Ku̧nä̧huä̧ ariyä
adiunä topätucui. Täcö adiu teönä
'quiyächa'a. 'Toähuometä päi'a'a.*
36 Ku̧nä̧huä̧ 'to'ö aditömä, aditö
micuä ȩmö̧. Ja̧u̧mä̧ kä̧cuä̧huä̧
i'co jähuä ca̧ca̧tä̧rö̧, u̧huä̧ju̧
ö̧ca̧ca̧tä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧,
ku̧niņö̧'iņä̧, 'to'inö'inä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
ttesehuäcua'anö. 37 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ piy̧ȩ pähuämä juea'a, “Ka̧ra̧
u̧ju̧niņö̧mä̧ ka̧ra̧tä̧ 'to'ö” pättömä.
38 Ku̧nu̧ usurä cuȩmä̧huä̧tu̧cuo̧cö̧
jiņö̧ 'tocuhuätucua pä'ö huedä̧u̧jä̧
ucutumä. Korotötä jiņa̧'a̧
aditinätömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucutumä jahuätö ttaditinome
do'ächö esehuätöjä― pä'inö
Jesús.

39―O'ca juiyö jȩchiņö̧ jueönä
jiähuäjäcuasä― isaju päjäji huȩnȩ
ä̧ju̧cu̧ recuätö Samaria ttö̧ja̧
Jesúsru tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö
amöcuädinätö, ja̧u̧ ötahuiyänä
kiņä̧tö̧mä̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
jahuätö Samaria ttö̧ja̧ Jesús ö̧ja̧'a̧
rȩbȩhuip̧ö̧, jitöcutä ö̧jip̧iy̧a̧tö̧ pä'ö
jä'epä̧riņä̧tö̧ Jesúsru. Ja̧'hua̧nö̧
jättepä̧rä̧cu̧ ju̧huȩnȩtä̧ ki'̧ip̧iņö̧
Jesúsmä todäre mo̧ro̧. 41 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ isajuru ä̧ju̧cu̧ tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧ttö̧'iņä̧ abonänö
recuätö tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö
amöcuädinätö Jesúsru, chutä
päa'a ttä̧ju̧cua̧'a̧ttö̧. 42 Ja̧'hua̧nö̧
ttamöcuädäji o'ca'a isajuru

pä'inätö: ―Jitämä ujututä'inä
ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧jä̧ ja̧u̧ru̧mä̧.
Ucutä päcuhua'a ä̧ju̧cu̧ ta̧'cua̧
huȩnä̧ro̧co̧tö̧jä̧. Ujutu'inä täcö
ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧jä̧ chutä päa'amä.
“Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ Cristomä, pij̧ä̧ ttö̧ja̧
ttö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä Işa̧mä̧”
pä'ö huo̧juä̧tö̧jä̧ ujutumä täcö―
pä'inätö.

Galilea rȩjȩra̧'a̧ Jesús
ppa̧huä̧chiņö̧ huȩnȩ

43 Ja̧'hua̧nö̧ todäre mo̧ro̧ jä̧ji ̧
o'ca'a juhua'attö rä'opächö
Galilea rȩjȩra̧'a̧ 'chiņö̧ Jesúsmä.
44 Jesúsmä ji'ähuinö piņö̧, ―Ya̧tȩ
Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧rö̧mä̧
chutä idepiyuttumä ucuotocotö―
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Galilea
rȩjȩra̧'a̧ i'̧chiņa̧'a̧mä̧. 45Galilea
ttö̧ja̧'iņä̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ttö̧
ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri
jȩtto̧mȩ do'ächö iḩuä̧jiņä̧tö̧
pinätö̧. Juhua'attö o'ca juiyönä
Jesús jȩä̧'cha̧'a̧mä̧ topinätö jiņa̧'a̧
jahuätö'inä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesús
Galilea rȩjȩra̧'a̧ iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧,
Galilea ttö̧ja̧mä̧ esehuächi'önö
tottinäcu ya̧tto̧cuä̧ro̧ca̧'a̧tä̧.

Jesús ru̧hua̧ ippeye ru̧hua̧
iţti̧rö̧ aditö icuinö huȩnȩ

46 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä
pä'äji ta̧'a̧nö̧ 'chiņö̧ Caná
ötahuiyära̧'a̧, Galilea rȩjȩnä̧,
ajiyattö uva isoya a̧'ti̧poya päi'önä
jȩiņo̧mȩ jiņo̧mȩ. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Capernaum ötahuiyänä ya̧tȩ,
ru̧hua̧ ippeye ru̧hua̧ kiņö̧, iţti̧

* 4:35 ―Ku̧nä̧huä̧ ariyä― päomenämä, pij̧ä̧ ttö̧ja̧ ki'̧ip̧o̧co̧tö̧rö̧ pä'inödo Jesúsmä. Adán
isotörö adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jittähuomenä, ku̧nä̧huä̧ 'totta'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ku̧nä̧huä̧mä̧
'tottoca'ara̧'a̧ rȩjȩmo̧'ä̧chö̧ toeächa'a. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ ki'̧içuä̧ huȩnȩ jittähuoca'ara̧'a̧mä̧
pij̧ä̧ ttö̧ja̧ hua'ö icuipö ocurära̧'a̧ 'chä̧nö̧ to'e'ätö.

Jua



Juan 4:47–5:7 360

na̧huä̧chiy̧ä̧cu̧. 47 Jesúsmä Judea
rȩjȩttö̧ rä'opächö, Galilea rȩjȩra̧'a̧
ichäjido pätta'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
ja̧u̧ iţti̧ na̧huä̧chiy̧ä̧cu̧mä̧
Jesúsru topö 'chiņö̧. ―Chiţti̧rö̧
aditö cuicuiyattö ichi― pä'ö
juruhuächi'ö jä̧'ȩpä̧riņö̧ Jesúsru,
iţti̧mä̧ täcö 'corupäi'ö'a̧nö̧tä̧
jiy̧ä̧cu̧. 48 Ja̧'hua̧nö̧ jäepä̧rä̧cu̧mä̧
―ucutumä Diosttö ij̧ȩcuä̧,
koromenä jö̧ tocu'ätucuttutä
cuesetätucu'a̧nö̧ huotöjä―
pä'inö Jesús ja̧u̧ru̧. 49 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ru̧hua̧ ippeye ru̧hua̧mä̧
pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧ jurunänö
ichi'opo'i chiţti̧ jiņä̧ a̧'cua̧rä̧iţä̧―.
50 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús pä'inö
ja̧u̧ru̧: ―Cuojusodera̧'a̧ ppa̧'ä̧chi.̧
Cuiţti̧mä̧ täcö a̧'cua̧ri'̧ä̧ji.̧ Ja̧'hua̧nö̧
päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ iso päi'önä
ja̧'a̧ pä'ö esetinö ja̧u̧ ru̧hua̧
ippeye ru̧hua̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ppa̧'ä̧chiņö̧. 51 Ppa̧'ä̧chö̧
im̧ȩyȩhuo̧mȩttö̧ umöhuäyotömä
tti'ätecuinäcu. Cuiţti̧mä̧
a̧'cua̧ri'̧ä̧ji―̧ pä'ö jittähuinäcu.
52 Ja̧'hua̧nö̧ jittähuäcu jä'epö
ä̧ju̧cuiņä̧u̧: ―Kä̧hua̧mä̧ ¿tȩnȩ
kö̧rö̧ ö̧'ip̧ä̧jä̧ttö̧?― pä'ö. ―Nip̧o̧
mo̧ro̧, Kä̧hua̧ pä'ötä huerächi'örö
pi'̧ip̧ä̧ji ̧ umäricheittömä― pä'inätö.
53 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pi'̧ip̧ä̧ji ̧ jä'omä,
kä̧hua̧mä̧ ju̧huȩnȩtä̧ kö̧rö̧ jiņa̧'a̧
Jesús ―cuiţti̧mä̧ täcö a̧'cua̧ri'̧ä̧ji―̧
päa'amä pä'ö huo̧juä̧chi'̧iņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧'iņä̧, ahuaruhuä
o'ca toi'önä'inä Jesúsru tta̧'cua̧
huȩnä̧rip̧iņä̧tö̧. 54 Jesús ja̧'hua̧nö̧
jȩiņö̧mä̧ todärenä päi'ina'a Judea

rȩjȩra̧'a̧ttö̧ ichäji'ca̧, Galilea rȩjȩnä̧
Diosttö ij̧ȩcuä̧ jȩiņö̧mä̧.

Betesda iso'uttu recuo
na̧'ä̧chiņö̧rö̧ Jesús
aditö icuinö huȩnȩ

5 1 Ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopinö o'ca'a
judíos ttö̧ja̧mä̧ pä'cäri*

jȩpiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesúsmä
Jerusalénra̧'a̧ huä̧mip̧iņö̧.
2 Jerusalén ötahuiyänämä
iso'u ra̧'a̧, o̧huȩja̧tö̧ ttäpate
tö'cö. Juhuo'u iso'umä hebreos
tti̧huȩnȩnä̧ ―Betesda― pätto'u.
Juhuo'u jäyänämä jim̧ö̧tȩ jähuä o̧ca̧
ka̧'a̧. 3 Ja̧u̧ o̧ca̧huiy̧ä̧nä̧mä̧ pä̧jiņä̧tö̧
recuätö nanepä̧tö̧, ätocätö'inä,
ko̧yu̧ ko̧yu̧nu̧ 'chä̧tö̧'iņä̧, yorö'iso
ä̧rä̧mo̧co̧tö̧'iņä̧. Jahuätömä tta̧'ä̧rö̧
pä̧jiņä̧tö̧ iso'u yuhuecuipa pä'ö.
4 Koronö pönätä juhuo'u iso'unä
ya̧tȩ Dios u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧
mȩyȩhuä̧riņö̧, iso'u yuhuecuipönä
jȩa̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ yuhuecuipönä
jȩä̧ji ̧ o'ca'a iso'unä ä̧cuo̧mȩnä̧
kä̧dö̧tä̧ pi'̧ip̧iņö̧ umäricheittömä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ tta̧'ä̧rö̧ pä̧jiņä̧tö̧
jahuätömä. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ya̧tȩmä̧, treinta y ochonö a̧'ȩ
jo̧mȩnä̧ na̧'ä̧chö̧tä̧ na̧'ä̧chiņö̧
piņö̧. 6 Jesúsmä ja̧'hua̧nö̧ pö̧rö̧
toomenä, ―chujuamä täcö recuo
na̧'ä̧chiņö̧― pä'ö ttu̧'ȩpä̧rö̧ pä'inö
ja̧u̧ru̧: ―¿Ucumä cu̧'ip̧a̧ pä'öjä?―
7 Ja̧'hua̧nö̧ päcu ja̧u̧ na̧'ä̧chö̧mä̧
ädätinö: ―Cha̧hua̧ru̧hua̧
iso'u yuhuecuipomenä ttörö
pötädörö to̧'a̧sä̧. Chu'utächi'a pä'ö
'chi'̧chi'̧o̧mȩnä̧ korotötä chä'canä

* 5:1 Rö̧ȩnä̧ kiņa̧'a̧do judíos ttö̧ja̧ ttöäre pä'cäri jȩttä̧'chiņö̧mä̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä jiņa̧'a̧
jahuätö ttä̧do̧tö̧miņä̧rö̧ pä'cäri jȩtta̧ pä'ö hue'inömä, churutä amöcuädö jȩtti̧ya̧rö̧ pä'ö.
Koro pä'cärimä koro huȩnȩ ttamöcuäda pä'ö jiņa̧'a̧do. Koro pä'cäri'inä koro huȩnȩ jö̧nä̧.
Jesúsmä ja̧u̧ hueähuä jiņö̧ öarodoca'attö 'cuäopönä 'chiņö̧ pä'cäri jȩtta̧'a̧mä̧.
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kä̧do̧pä̧rä̧tö̧―. 8 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
Jesús pä'inö ja̧u̧ru̧: ―Ä̧rä̧mi'̧ö̧
cu̧'ä̧bä ȩmip̧ö̧ täi―. 9 Ja̧'hua̧nö̧
päö jiy̧ȩnä̧tä̧ ja̧u̧ idepä adiunä
päi'äcu ö̧'ä̧bä ȩmip̧ö̧ 'chiņö̧. Ja̧u̧nu̧
mo̧ro̧mä̧ judíos ttaditocö mo̧ro̧
jiņa̧'a̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ judíos
ttö̧ja̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ pi'̧ä̧jiŗö̧ pä'inätö:
―Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧mä̧ adicuocö
mo̧ro̧ ja̧'a̧. Cu̧'ä̧bä cuȩpa̧ pä'ö
hueähuoca'a―. 11 Ja̧'hua̧nö̧
pättäcu pä'inö jahuätörö:
―Ttörö aditö icuäjitä, “cu̧'ä̧bä
ȩmip̧ö̧ täi” pä'ö hueäjäcusä―
päinä̧u̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jä'epö
ttä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Cu̧'ä̧bä ȩmip̧ö̧ täi
pä'ö ucuru hue'äjimä, ¿dijä̧ttö̧?―
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ―¿tidecö̧
ja̧'a̧ ttörö hue'äjimä?― pä'ömä
jerupinö ja̧u̧ pi'̧ä̧jim̧ä̧, Jesús
juhuorö ttö̧ja̧ recuätö ttö̧jiy̧ä̧cu̧
toepo'äja'attö. 14 Ja̧'hua̧nö̧
jä̧ji ̧ o'ca'a Jesúsmä ja̧u̧ pi'̧ä̧jiŗö̧
topinö Dios ö̧jode jacuättö.
―¡Topi! Pi'̧ip̧ä̧jij̧ä̧ täcö. Jitämä
pä'äji ta̧'a̧nö̧ suronämä jȩcu̧'huo̧
na̧cu̧huä̧chiņö̧ttö̧'iņä̧ abonänö
surojö 'cuäopäcu― päinä̧cu̧.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧mä̧ judíos
ttö̧ja̧rö̧ jiähua pä'ö rä'opächö
'chiņö̧, ―Jesús ja̧'a̧ ttörö aditö
icuäjimä― pä'ö. 16 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧u̧ judíos ttö̧ja̧mä̧ Jesúsru
ru̧'ä̧rä̧cuä̧huiņä̧tö̧. Cuä'ö tticuarö
pä'ötä a̧mö̧cuä̧riņä̧tö̧ Jesús judíos
ttaditocö mo̧ro̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧jiy̧ä̧u̧.

Jesúsmä Jä'o Dios
ta̧'a̧nö̧ yo̧rä̧tȩhua̧do

17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä
pärocua'attö pä'inö jahuätörö:
―Chä'omä jitä päi'önä cädoca'atä
aditä̧rö̧ kö̧. Ttö'inä aditä̧rö̧ kö̧sä̧―.

18 Ja̧'hua̧nö̧ päa'attö judíos ttö̧ja̧mä̧
juhua'a yabocutä cuä'ö tticuarö
pä'ötä pättinäcu, ttaditocö mo̧ro̧
ttesetö huȩnȩ si'epö icuiyä̧u̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―Diosmä ttötä Chä'o
ja̧'a̧― päomenä ―ttömä Dios
ta̧'a̧nö̧ yo̧rä̧tȩhua̧sä̧― päa pä'ö
päiyä̧u̧ cuä'ö tticuarö pä'inätö.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesúsmä
pärocua'attö pä'inö jahuätörö:
―Iso päi'önätä pä'ösä ucuturumä.
Ttö Iţti̧ hua̧mä̧, ttötä cha̧mo̧nä̧
jȩchö̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ hua̧sä̧ o'ca
juiyönätä. Chä'o jȩa̧'a̧ topötä
jȩpö̧sä̧. O'ca juiyönä Chä'o jȩö̧mä̧
ttö Iţti̧ hua̧'iņä̧ Chä'o jö̧ ta̧'a̧nö̧
jȩpö̧sä̧. 20 Chä'o Diosmä Iţti̧rö̧
repe'ö. Ja̧'hua̧nö̧ repea'attö
o'ca juiyönä jȩö̧mä̧ ij̧ȩpä̧cu̧sä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jitä jȩä̧jiţtö̧'iņä̧
abonänö rö̧ä̧ö̧ ij̧ȩpä̧cua̧sä̧,
ucutu'inä nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧
cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 21 Chä'o Diosmä
'corupä'i'ätörö tto'ädö, a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ iyö ta̧'a̧nö̧, ttö Iţti̧ hua̧'iņä̧
ja̧'hua̧ta̧nö̧tä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
chiya pä̧dä̧u̧ru̧mä̧ iyösä. 22 Chä'o
Diosmä ya̧tȩrö̧'iņä̧ micuähuächönä
pä'ocö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ttö Iţti̧
hua̧rö̧tä̧ hue'ipinö o'catoi'önärötä
micuähuächönä pädiyarö pä'ö,
23 Chä'o Diosrö ttucuotö'a̧nö̧
ttö Iţti̧ hua̧rö̧'iņä̧ yoräteunätä
ttucuotäcua'anö. Ttö Iţti̧ hua̧rö̧
ucuotocömä Chä'o Diosrö'inä
ucuotocö. Ja̧u̧tä̧ ttörö hue'inömä.

24 Iso päi'önätä pä'ösä
ucuturumä. Ttö jidäu ä̧ju̧cu̧,
ttörö hue'inörö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧mä̧
i'conä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ku̧nä̧rö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ hua'arettö ki'̧ip̧ö̧
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ra̧'a̧ rȩbȩhuä̧ji.̧
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ micuähuächönä
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pä'ö icuähuämä ö'ätecuächö
juiy̧ä̧cua̧. 25 Iso päi'önätä pä'ösä
ucuturu. Hua'inätömä ttö Dios
Iţti̧ chiḩuȩnȩ ttä̧ju̧cuä̧cuo̧tö̧.
Jitä'inä ä̧ju̧cuä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
chiḩuȩnȩ ä̧ju̧cuä̧tö̧mä̧ ttö̧jä̧cuo̧tö̧.
26 Chä'o Diosmä chutä amonätä̧
ku̧nä̧rö̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧.
Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ ttö Iţti̧ hua̧'iņä̧
ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
chamonätä chu̧ju̧nä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö
hueipinäcusä. 27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttömä
Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inö jö̧nä̧ Hua̧tä̧
chö̧ja̧'a̧ttö̧ micuähuächönä pä'ö
chicua pä'ö'inä hueipinäcusä.
28 Ja̧'hua̧nö̧ päda'a ä̧ju̧cu̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧
tocu'ä̧rä̧tu̧cuä̧'. O'ca toi'önä
hua'inätö idoriyänä pä̧jä̧tö̧mä̧
chiḩuȩnȩ ttä̧ju̧cu̧ mo̧ro̧mä̧ iso
päi'önä päi'äcua'a. 29 Ja̧'hua̧nö̧
chiḩuȩnȩ ä̧ju̧cu̧ rättecuipäcuotö
idoriyättömä. Adiunä jȩpiņä̧tö̧mä̧
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ttȩma̧ pä'ötä
ttottächäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
suronä jȩpiņä̧tö̧mä̧ ro̧ȩcuä̧ ttȩma̧
pä'ötä ttottächäcuotö. 30 Ttömä,
ttötä cha̧mo̧nä̧ chujurunämä jȩchö̧
juiyö'a̧nö̧tä̧ hua̧sä̧. Chä̧ju̧cuä̧cu̧ päö
ta̧'a̧nö̧ pä'ösä. Ja̧'hua̧nö̧ pädömä
jueötä pä'ösä ttörötä pä̧huä̧rö̧jö̧
jȩcha̧ pä'ö chusoca'a, Chä'o Dios
ttörö hue'inörö pä̧huä̧rö̧jö̧tä̧ jȩcha̧
pä'ö chusa'attö― pä'inö Jesús.

Jesúsmä chutä a̧mo̧nä̧ ujurunä
úcuo işa̧ päi'a pä'ö usocö pinödo
31 Juhua'a yabonö pä'inö

Jesúsmä: ―Ttömä ttötä cha̧mo̧nä̧
chötö'cö jidäcuäuttumä micuäu
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ jueönä ttu̧huo̧jua̧ttö̧
pä'ömä. 32 Ka̧ra̧tä̧ kö̧ ttö chötö'cö
ji'äumä. Ja̧'hua̧nö̧ ttö chötö'cö
jiäumä iso päi'önä micuähua'amä

huo̧jua̧sä̧. 33Ucutumä Juanrö
jä'epö ttä̧ju̧cuiy̧ä̧tu̧cua̧cu̧
pä'ö hue'inätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
jä'epö ttä̧ju̧cuä̧cu̧mä̧ jueönätä
ji'ähuinö iso päi'önä jö̧ ötö'cömä.
34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttömä pij̧ä̧
ttö̧ja̧tä̧ chötö'cö jittähuiyattö
pä'ömä recuä rö̧jo̧co̧cu̧sä̧. Pa̧'a̧nö̧
jidäumä ro̧ȩcuä̧ttö̧ cu̧jip̧iy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧
pä'ötä ji'äusä. 35 Juanmä lámpara
cuo'ö tejäda'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huinö.
Ja̧'hua̧nö̧ tejäda'amä beometä
cuesehuätucua pä'inätöjä
ucutumä. 36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ttörö ttu̧huo̧jua̧ pä'ömä, Juan
jiähuinöttö'inä abonänö ttesetönä
päi'a'a adiu jȩchö̧ tottomenä.
Ttö jȩchö̧mä̧ Chä'o Diostä
hueinäcusä jȩpö̧ cädäda pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩchö̧mä̧ adiunä ij̧ȩpa̧'a̧
chötö'cö ttu̧huo̧jua̧ pä'ömä, “Jä'o
Diostä hueinäcu iso päi'önä”
pä'ö ttu̧huo̧jua̧ pä'ömä. 37 Chä'o
Dios ttörö hue'inö'inä jueö
ji'ähuinö ttö chötö'cömä. Ja̧u̧
iḩuȩnȩmä̧ yorö'iso ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧
pä'ijätöjä ucutumä. Ö̧jö̧'iņä̧
topocotö pä'ijätöjä. 38 Ja̧u̧
iḩuȩnȩmä̧ ucutunämä ko̧ca̧'a̧
chutä hueinäcuru cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ttö̧.
39Ucutumä “Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩtä̧ huo̧juip̧ö̧ kä̧cuä̧huä̧ i'co
tȩmä̧cuo̧tö̧jä̧” pä'ö amöcuädätöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩtä̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧ usähuätöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩmä̧ ttörötä pätetö jiähua'a.
40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttörömä
cuichätucua pä'ocotöjä ja̧u̧ a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ömä.

41 Ttömä, pij̧ä̧ ttö̧ja̧ ttä'cattö
úcuo işa̧ pädi'a pä'ömä
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usocösä. 42 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucuturumä huo̧jua̧sä̧. Diosttö
repeäcuähuä cuamiso'quitucunä
juicuhuätucua'amä huo̧jua̧sä̧.
43 Ttömä Chä'o im̧iņä̧tä̧ ichinösä.
Ja̧'hua̧nö̧ ichinörömä ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧jä̧
ucutumä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧
chutä a̧mo̧nä̧ im̧iņä̧ ichörömä
repecuhuätucu'a̧nö̧ huotöjä.
44Ucutumä cuamonätucutä ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ ucuotäcuäu úcuo ttö̧ja̧
päcuhui'ätucua pä'ötä usätöjä.
Chu̧'ä̧cua̧ Dios ä'cattö úcuo ttö̧ja̧
päcuhui'ätucua pä'ö usocotöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ huotömä ¿tta̧'a̧nö̧
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ jä̧ttö̧?
45 “Jä'o Dios ä'cattö ro̧ȩcuä̧nä̧
pätetö päcuotöjä” pä'ömä
cuamöcuädätucuättö. Moisés
ucutu cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuä̧cu̧
iḩuȩyu̧ti̧nö̧tä̧ ucuturu ro̧ȩcuä̧nä̧
pätetö päömä. 46Moisés
iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ iso päi'önä
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧
ttörötä'inä cua̧'cua̧ huȩnä̧ra̧ja̧tö̧jä̧,
Moisésmä ttö chötö'cötä
iḩuȩyu̧ti̧na̧'a̧ttö̧. 47 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Moisés iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ttö̧,
ttö jidäu'inä ä̧ju̧cu̧ cua̧'cua̧
huȩnä̧ro̧co̧tö̧jä̧― pä'inö Jesús.

Jesús, u̧mä̧tö̧ cinco mil jo̧mȩnä̧
ttucua pä'ö iyinö huȩnȩ

6 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesúsmä
Galilea dubora ya̧nä̧ jij̧ȩnä̧

'chiņö̧. Juhuoramä Tiberias
pä'ö'inä pättora. 2 Ja̧'hua̧nö̧
i'̧chiy̧ä̧u̧ ttö̧ja̧ recuätö ruttä̧riņä̧cu̧,
Diosttö ij̧ȩcuä̧ jȩpö̧ na̧'ä̧chä̧tö̧rö̧
aditä'chö icu jȩa̧'a̧ tottina'attö.

3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ möä'ca huä̧mip̧ö̧,
u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧ pä̧mä̧diņö̧ Jesúsmä.
4 Judíos ttö̧ja̧ ttöäre pä'cäri,
ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri
täcö tö'cöhuächi'ina'a. 5 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧mä̧dä̧ji'̧ca̧ toomenä, ttö̧ja̧
recuätö chutä ö̧'a̧'a̧cu̧ tticha'a
topinö. Ja̧'hua̧nö̧ topö Feliperö
pä'inö: ―Pitö ttucua pä'ömä
cuäcuähuämä ¿torö timitäcua'a
jä̧ttö̧? 6 Ja̧'hua̧nö̧ päina'amä chutä
jȩä̧cuȩ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ pä'inö. Felipe
tta̧'a̧nö̧ ädäta ja̧ pä'ötä ka̧cuä̧mö̧
topö pä'inö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ päcu,
doscientos denarios* ä̧tȩcuo̧mȩ
pa̧n tȩmö̧ttö̧'iņä̧ pa̧ja̧cuä̧chö̧
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
ya̧cu̧nä̧ ttucua pä'ömä― pä'ö
ädätinäcu Felipemä. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧ttu̧ ya̧tȩ, Simón
Pedro ö̧jä̧hua̧, Andrés pä'ö
miçua̧ pä'inö: 9―Pȩnȩmä̧,
ya̧tȩ ji'̧quiçha̧hua̧ kö̧, pa̧ jim̧ö̧tȩ
jähuä o̧ppä̧ cebadattö adicuä
ku̧nä̧rö̧. Po̧iŗö̧'iņä̧ ta̧ju̧ru̧ ku̧nä̧rö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pa̧'a̧nö̧ recuätö
ttucua pä'ömä pa̧ja̧cuä̧cho̧ca̧'a̧.
10 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä, ttö̧ja̧rö̧
hue'ätucui ttö̧'ä̧mä̧da̧― pä'inö
Jesúsmä. Ju̧huȩnȩmä̧ mȩjiy̧ä̧
uhuo'che rö̧ȩnä̧ kiņo̧mȩ. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ pä̧mä̧diņä̧tö̧ u̧mä̧tö̧ cinco
mil jo̧mȩnä̧ tö'cöhuächi'önä.
11 Ja̧'hua̧nö̧ ttö̧'ä̧mä̧dä̧ji ̧ o'ca'a
Jesús pa̧ o̧ppä̧ ȩmo̧po̧'ö̧ Jä'o Diosrö
ucuocuinö ―täcö adihua'a―
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ucuocu cä'ädö
u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧ iyä'chinö juhua'a
yabo ttiyä'cha'anä rȩjȩ pä̧jä̧tö̧rö̧.
Po̧iŗö̧'iņä̧ juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩpö̧
iyä'chinätö ttö̧ja̧ ttö̧'a̧cuä̧cho̧mȩ

* 6:7 Doscientos denariosmä ko̧ro̧mö̧ttö̧ ya̧tȩnö̧ kä̧hua̧tö̧ adicuome micuä jiņa̧'a̧do.
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jubö ttucunä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttö̧ja̧ täcö suttädi'önä ttucuäji
o'ca'a Jesús pä'inö u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧:
―Jitämä o'ca juiyönä ttucua'anä
ka̧cuip̧ä̧jim̧ä̧ ca̧ca̧tä̧tu̧cui ̧
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ toe'ächö juiyönä.
13 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jim̧ö̧tȩ jähuä
o̧ppä̧, cebadattö adicuä ttucua'anä
ka̧cuip̧ä̧jim̧ä̧, ttö̧jä̧pö̧ttö̧ tocärenö
pöttähuä ocä suhuädi'önä
ca̧ca̧ti̧nä̧tö̧―. 14 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧
jahuätö u̧mä̧tö̧mä̧, Jesús ja̧'hua̧nö̧
Diosttö ij̧ȩcuä̧ jȩa̧'a̧ topö pä'inätö:
―Dios iḩuȩnȩ Jiäcuähuä Işa̧
pij̧ä̧ra̧'a̧ içhä̧cua̧ päinäcumä, iso
päi'önä pidetä ja̧'a̧― pä'inätö.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesúsmä,
―jitämä Ru̧hua̧ päi'önä chö̧jiy̧a̧tö̧
pä'ö tta̧mo̧nä̧tä̧ amöcuädö, ichi'ö,
ttȩmip̧o̧mȩtä̧ päi'äcusä― pä'ö
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩnä̧ pä'äji
ta̧'a̧nö̧ möä'cara̧'a̧ tö'ipächinö katä
ihueyetä.

Jesús, ajiya huämenä
i'̧chiņö̧ huȩnȩ

16 Täcö nip̧ä̧cha̧'a̧ Jesús
u̧huo̧juȩtä̧u̧ duboracu
mȩyȩhuiņä̧tö̧. 17Huoi'canä
pä̧mä̧dö̧, dubora kähuächinätö
Capernaum ötahuiyära̧'a̧cu̧
'chä̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ yo̧iņa̧'a̧
täcö. Jesús'inä jiņä̧ to'epinö.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ttöjähuächomenä
duboramä isoppa mo̧'ä̧mö̧
pä̧içu̧nä̧ kä̧ru̧'co̧hua̧'a̧ttö̧,
juruhuächi'ö yuhuecuina'a.
19 Täcö seis kilómetros jo̧mȩnä̧*
tö'cöhuächi'önä juä'äu tti̧'chä̧ji ̧
o'ca'a, Jesúsru topinätö ajiya

huämenä ichö huoi'cacu
ötö'cöhuächi'a'a. Ja̧'hua̧nö̧
topö ye'inätö. 20 Ja̧'hua̧nö̧
yettecue'iyäcu päinä̧u̧: ―Ttötäsä.
Yecuecuätucuä'―. 21 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ huoi'canä ö̧'ä̧mä̧do̧mȩnä̧
eseunu topinätö. Ö̧'ä̧mä̧dö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧
huoi'camä jäyototä rä̧mä̧diņa̧'a̧
tti̧'cha̧ pättäjometä.

Ttö̧ja̧ Jesúsru ttusinö huȩnȩ
22 Ja̧u̧nu̧ o'comenä mo̧ro̧mä̧

ttö̧ja̧ päjätömä Jesúsru usinätö.
Jahuätömä dubora ya̧nä̧ jiņä̧nä̧
ttö̧jo̧mȩnä̧ huoi'camä ji'catetä,
Jesús u̧huo̧juȩtä̧u̧ ttö̧'ä̧mä̧dä̧'ca̧tä̧
ra̧'a̧ topäjätö pinätö̧. Jesús
jahuätöcu ö̧'ä̧mä̧do̧ca̧'a̧, Jesús
toönätä tti̧'cha̧'a̧ topäjätö
pinätö̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Tu̧ru̧hua̧ ―täcö adihua'a―
pä'ö Diosrö ucuocuäji'ca̧
pa̧ ttucuäjome tö'cöttömä
koro huoi'quiyu rȩbȩhuiņa̧'a̧
Tiberias ötahuiyära̧'a̧ttö̧.
24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesús'inä,
u̧huo̧juȩtä̧u̧'iņä̧ tottepiy̧ä̧u̧
ttö̧ja̧mä̧ huoi'quiyunä pä̧jä̧mip̧ö̧,
Capernaum ötahuiyära̧'a̧ 'chiņä̧tö̧
Jesúsru usu.

Kä̧cuä̧huä̧ pa̧mä ttötäsä
Jesús pähuinö huȩnȩ

25Dubora ya̧nä̧ jij̧ȩnä̧ rȩbȩu̧
po̧cuip̧iņä̧tö̧ Jesúsru. Ja̧'hua̧nö̧
po̧cuip̧ö̧ ―¿Rabí, ti̧yȩnö̧
cuichäjättö pomä?― pä'ö
jättepinäcu. 26 Ja̧'hua̧nö̧ jättepäcu
ädätinö Jesús: ―Iso päi'önätä
pä'ösä ucuturu. Ucutumä pa̧
o̧ppä̧ sucuhuädi'önä cucuätucuäji

* 6:19 Seis kilómetros jo̧mȩmä̧ una hora 'chä̧cuä̧huo̧mȩ ja̧'a̧do mocunä 'chä̧nö̧mä̧.
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amöcuädötä usätöjä ttörömä.
Diosttö ij̧ȩcuä̧ jȩchä̧ji ̧amöcuädömä
usocotöjä. 27 Cuäcuähuä toe'ächö
juäitä amöcuädö cuaditätucuä'.
Cuäcuähuämä kä̧cuä̧huä̧ i'cotä
juoächönä ka̧cu̧ juäitä amöcuädö
aditätucui. Ja̧u̧ juäi cuäcuähuämä
ttö, Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inömä chiy̧ä̧cua̧sä̧
ucuturu, Chä'o Dios ja̧'hua̧nö̧
chiya pä'ö ttörötä pätetö
hueina'attö―. 28 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ Jesúsru pä'inätö: ―¿Tta̧'a̧nö̧tä̧
jȩtö̧'a̧nö̧ jä̧ttö̧ Dios aditähuä
tadita pä'ömä?― 29 pättäcu,
Jesús ädätinä̧u̧: ―Ja̧u̧ hueinäcuru
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧tä̧ Dios
aditähuämä―. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ädätä̧u̧
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―Ja̧'hua̧nö̧
jö̧ttö̧mä̧, ¿Diosttö ij̧ȩcuä̧mä̧
däjetä cuij̧ȩpä̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧ topö
ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ra̧cu̧ pä'ömä?
¿Däjetä jȩcu̧'ä̧cua̧'a̧ttö̧ ucumä?
31Ujutu tä̧do̧tö̧miņä̧mä̧ maná o̧bi ̧
cuinätö̧ ttö̧ja̧ toächomettömä,
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päö'anö: Ttucua
pä'ömä pa̧ mo̧ro̧jä̧ jähuä iyinä̧u̧―a

pä'inätö. 32 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
Jesús pä'inö: ―Iso päi'önätä
pä'ösä ucuturu. Moísesmäcö jiņa̧'a̧
pa̧ mo̧ro̧jä̧ jähuä iyinömä. Ttö
Chä'otä ja̧'a̧ jiņä̧ isocu pa̧ mo̧ro̧jä̧
jähuä ucuturu iyömä. 33 Pa̧ Dios
iyömä, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ mȩyȩu̧,
pij̧ä̧ ttö̧ja̧rö̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
iyötä―. 34 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧, pä'inätö:
―Tu̧ru̧hua̧, ja̧u̧ pa̧mä 'cuäopönätä
iyitö―. 35 Jesús pä'inö: ―Ttötäsä
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ Pa̧nmä̧. Ttörö
ichömä ucua ppäi ttu'ocö jä̧cua̧.
Ttörö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧mä̧ ahua
a̧di ̧ rö̧jo̧co̧cu̧ jä̧cua̧. 36 Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧nä̧ ucuturu jidähuäji'a̧nö̧tä̧,
topömä ttörö tocu'ätucua'anä
cua̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧jä̧. 37O'ca
toi'önä Chä'o Dios ttörö iyä̧u̧mä̧
ttichäcuotö ttörö. Ja̧'hua̧nö̧ ttörö
ichätörömä yorö'iso ya'opö
icuocösä. 38 Ttömä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
mȩyȩhuiņö̧sä̧ ttörö hue'inörö
pä̧huä̧rö̧jö̧tä̧ jȩcha̧ pä'ö. Ttörötä
pä̧huä̧rö̧jö̧ jȩcha̧ pä'ömä ichocö
pinösä. 39 Piy̧ȩtä̧ ja̧'a̧ Chä'o
Diosrö pä̧huä̧rö̧jö̧mä̧. O'ca
toi'önä ttörö iyinä̧u̧ttu̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧
toe'ächö juiyönä tta̧dä̧ra̧ pä'ö
pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧. O'ca toi'önärö̧tä̧
röji mo̧ro̧ päi'omenä hua'arettö
ttodäda pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧ ttörö
hue'inömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttörö ichätörömä yorö'iso ya'opö
icuocösä. 40 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
toi'önä ttö Iţti̧ Diosrö topö
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ kä̧cuä̧huä̧
i'co ttu̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧
ttörö hue'inömä. Jahuätörömä
röji mo̧ro̧ päi'omenä hua'arettö
tto̧dä̧dä̧cua̧sä̧― pä'inö Jesús.

41―Ttötäsä pa̧, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
mȩyȩhuiņö̧mä̧― päiyä̧u̧, ttöjö'cö
juiyönä päi'ä̧u̧ Jesús ötö'cö
ucuocuä'chinätö judíos ttö̧ja̧mä̧.
42―¿Pidemä José iţti̧ Jesúsmäcö
tä̧ji?̧ ¿Jä'orö'inä, ja̧ju̧ru̧'iņä̧
huo̧juo̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji ̧ ujutumä?
Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧ pä'ö
pähua'attö chutämä, ttömä
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ mȩyȩu̧ ichinösä
päa'amä― pä'inätö. 43 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ Jesús ädätö päinä̧u̧:
―Ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ ucuocuäcuäumä
cucuocuä'chätucuä'. 44 Chä'o Dios
ttörö hue'inö oipö juiyöttömä

a 6:31 Éxodo 16:4; Nehemías 9:15; Salmos 78:24
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ya̧tȩ'iņä̧ ttörö icha pä'ömä jui'̧a̧.
Chä'o ja̧'hua̧nö̧ ttörö ttichönä
oipä̧u̧ru̧mä̧, röji mo̧ro̧ päi'omenä
hua'arettö tto̧dä̧dä̧cua̧sä̧.
45 “Diostä u̧huo̧juȩtä̧u̧ ttäcuotö
o'ca toi'önä”a pä'ö huȩyu̧ti̧nä̧tö̧
Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ o'ca toi'önä Chä'o
Diosrö ä̧ju̧cu̧ huo̧juip̧ä̧tö̧mä̧ ttörö
ichätö. 46 Ja̧'hua̧nö̧ pädömä Chä'o
Diosrö tottina'attö huo̧juip̧ä̧tö̧
pä'ömä pä'ocösä. Ya̧tȩ'iņä̧ toa'a
Chä'o Diosrö topinömä. Diosttö
ichinötä topinömä. 47 Iso päi'önätä
pä'ösä ucuturu. Ttörö tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ kä̧cuä̧huä̧ i'co
ku̧nä̧rä̧tö̧. 48 Ttötäsä a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ Panmä. 49Ucutu
cuä̧do̧tö̧miņä̧mä̧ maná o̧bi ̧ cuinätö̧
ttö̧ja̧ toächomettö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧'iņä̧ hua'ö icuinätötä
ja̧'a̧. 50 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö
pädäji Panmä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
mȩyȩhuiņö̧. Ja̧u̧ Panttö cuätömä
'corupä'i'ocotö. 51 Ttötäsä a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ Panmä, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
mȩyȩhuiņö̧mä̧. Piy̧ȩ Panttö
cuätömä 'cuäopönätä ttö̧jä̧cuo̧tö̧.
Pa̧ chiy̧ä̧cuȩmä̧ ttötä chidepä ja̧'a̧.
Chidepä chiy̧ä̧huä̧cua̧sä̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧
tta̧'cua̧ra̧ pä'ö― pä'inö Jesús.
52 Ja̧'hua̧nö̧ päiyä̧u̧ judíos ttö̧ja̧mä̧
jitötä pä'ä'chäcuähuinätö, ―Pide
idepä tucua pä'ömä, ¿tta̧'a̧nö̧
iyäu'a̧nö̧ jä̧ttö̧?― 53 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Jesús pä'inö:―Iso päi'önätä pä'ösä
ucuturu. Ucutumä Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inö
idepä cucuätucuoca'a jö̧ttö̧mä̧,
ucuoja'inä cuahuätucuoca'a
jö̧ttö̧mä̧, a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧
juicuhuäcuotöjä. 54O'ca toi'önä

ttö chidepä cuätömä, chucuoja'inä
ahuätömä kä̧cuä̧huä̧ i'co ku̧nä̧rä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ huotömä, röji mo̧ro̧
päi'omenä ttodädäcuotö.
55 Chidepämä iso päi'önätä
cuäcuähuä ja̧'a̧. Chucuoja'inä iso
päi'önätä ahuähuoya ja̧'a̧. 56 Ttö
chidepä cuätömä, chucuoja'inä
ahuätömä ttönätä kä̧tö̧
'cuäopönätä. Ttö'inä jahuätönätä
kö̧sä̧ 'cuäopönätä. 57 Chä'o Dios
ttörö hue'inömä a̧'cua̧rö̧. Ja̧u̧tä̧
a̧'cua̧ra̧'a̧ttö̧ a̧'cua̧rö̧sä̧ ttö'inä.
Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ ttörö cuätömä,
ttötä cha̧'cua̧ra̧'a̧ttö̧ tta̧'cua̧rä̧cuo̧tö̧
jahuätö'inä. 58 Ja̧'hua̧nö̧ pädömä,
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ mȩyȩhuiņö̧ pa̧ pä'ö
ucuocusä. Ja̧u̧ Panmä cuä̧do̧tö̧miņä̧
maná o̧bi ̧ ttucuinö'a̧nö̧mä̧ jo̧cö̧.
Jahuätömä cuä̧nö̧'iņä̧ ttucuina'anä
hua'ö icuinätötä ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttö pädäji Panttö cuätömä
'cuäopönätä ttö̧jä̧cuo̧tö̧― pä'inö
Jesús. 59 Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ judíos
ttu̧huo̧jui'̧o̧dȩttö̧ ji'ähuinö
Jesúsmä, Capernaum ötahuiyära̧'a̧
huo̧juȩtö̧ ö̧jo̧mȩttö̧.

Jesús iḩuȩnȩmä̧ ya̧nä̧ jähuä
tta̧'cua̧ru̧hua̧ jähuä ja̧'a̧do

60 Ja̧'hua̧nö̧ jiähua'a ä̧ju̧cu̧,
recuätö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ttöjö'cö
juiyönä päi'ä̧u̧ pä'inätö:―Ja̧'hua̧nö̧
päömä ttä̧ju̧cu̧ juiyö'a̧nö̧tä̧
jö̧. ¿Ditättö ja̧'hua̧nö̧ päa'a
huo̧juä̧chi'̧a̧jim̧ä̧? Jerupätöjä―.
61 Jesúsmä u̧huo̧juȩtä̧u̧
ja̧'hua̧nö̧ ttöjö'cö juiyönä päi'ä̧u̧
ttucuocuä'cha'a ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧iņö̧
chutätä. Ja̧'hua̧nö̧ ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧: ―¿Ja̧'hua̧nö̧

a 6:45 Isaías 54:13
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pädäjimä kö'cocotöjädi?̧
62 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ ¿Ttö̧ja̧ Işa̧
pä'i'inö pä'äji ö̧jiņo̧mȩ cäecuächa'a
tocu'huätucuttumädiţtö̧?
63 A̧'cua̧ru̧hua̧ Diostä a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ iyähuä Işa̧mä̧.
Ttidepämä micuähuocö. Chiḩuȩnȩ
ucuturu chucuocumä ya̧nä̧
jähuä tta̧'cua̧ru̧hua̧ jähuä ja̧'a̧,
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ja̧'a̧.
64 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucututtu korotö
pönämä cua̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧jä̧―
pä'inö. Jesúsmä äcuomenätä
päi'önä huo̧juiņö̧ tta̧'cua̧
huȩnä̧ro̧co̧tö̧ ttäcuotörömä.
Churutä iyö içuä̧cua̧rö̧'iņä̧
huo̧juiņö̧. 65 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
pä'inö Jesús: ―Ja̧'hua̧nö̧
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧
jiy̧ä̧cu̧ pä'äjisä, Chä'o Dios
hueoca'ara̧'a̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ ttörö icha
pä'ömä jui'̧a̧ pädäjimä― pä'inö.
66 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ttö̧ kä̧mä̧dö̧ recuätö
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ jaropi'ö iḩuiņä̧tö̧.
Juhua'a yabonö cue'ächocotö
pinätö̧ Jesúscumä. 67 Ja̧'hua̧nö̧
tti̧huiy̧ä̧cu̧ umöhuäyotö ttö̧jä̧pö̧ttö̧
ta̧ju̧nu̧ huotörö jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧:
―¿Ucutu'inä cuiḩuä̧tu̧cua̧
pä'ätöjä?― 68 Simón Pedro
ädätinö: ―Chu̧ru̧hua̧, ¿Dirö teseta
pä'ö ti̧hua̧'a̧nö̧ jä̧ttö̧? Ka̧ra̧mä̧
toa'a. Ucutä kä̧cuä̧huä̧ i'co huȩnȩ
ku̧nä̧rö̧mä̧. 69 “Ucumä Cristojä”
pä'ö täcö huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧jä̧,
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios iso päi'önä kö̧ Iţti̧jä̧
pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucurutä
ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧jä̧ ujutumä―
pä'inö. 70 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús
ädätinä̧u̧: ―Ttötä ja̧'a̧ cha̧mo̧nä̧

amöcuädö ucutu ttö̧jä̧pö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧
huotörö ȩmiņö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucututtu ya̧tȩmä̧ ähuettätä hua̧―.
71 Ja̧'hua̧nö̧ päinömä Simón iţti̧,
Judas Iscarioterö pä'inö, ja̧u̧mä̧
Jesús umöhuäyotö ttö̧jä̧pö̧ttö̧
ta̧ju̧nu̧ isotö işa̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsru iyö
içuä̧cua̧ ja̧'a̧ttö̧.

Jesús idepättö ö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧
tta̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧ pinätödo

7 1 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ o'ca'a Jesúsmä
Galilea rȩjȩnä̧tä̧ cue'ächinö.

Judea rȩjȩnä̧mä̧ cueächa pä'ocö
pinö, judíos ttö̧ja̧ cuä'ö tticuarö
pä'ö ttu̧sä̧ra̧'a̧ttö̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ judíos ttö̧ja̧ ttoju ode ppo̧ö̧
o̧dȩhuiy̧ä̧ pä'cäri tö'cöhuächina'a.*
3 Ja̧'hua̧nö̧ tö'cöhuächi'iyä̧u̧ Jesús
ö̧jä̧hua̧tö̧mä̧ pättinäcu: ―Porömä
rä'opächi. Judea rȩjȩra̧'a̧tä̧ täi
cu̧huo̧juȩtä̧u̧'iņä̧ jȩcu̧'u̧ tottiyacu.
4Huäjunä ttu̧huo̧jua̧tö̧ pä'ätömä
yä̧huä̧iņä̧ jȩpo̧co̧tö̧. Ucu pa̧'a̧nö̧
jȩcu̧'ä̧cha̧'a̧mä̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧ o'ca
toi'önätä tottiyacu ij̧ȩcui―̧
pä'inätö. 5 Chutä a̧mo̧nä̧ ö̧jä̧hua̧tö̧
ja̧'a̧nä̧ ja̧'hua̧nö̧ pättinäcu churutä
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧ttö̧.
6 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu Jesús ädätinä̧u̧:
―Ttörö pätetö ku̧nä̧huo̧mȩmä̧
jiņä̧ pätecuächoca'a. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucuturumä 'cuäopönätä
jo̧mȩnö̧ ja̧'a̧. 7 Pij̧ä̧ ttö̧ja̧mä̧
ucuturu tta̧'u̧tu̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ huotö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttörömä a̧'u̧tä̧tö̧,
“ucutu jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧ suroja'a”
pä'ö jidähuä̧ra̧'a̧ttö̧. 8Ucututä
huä̧mip̧ä̧tu̧cui ̧ pä'cärira̧'a̧mä̧.
Ttörö pätetö ku̧nä̧huo̧mȩmä̧

* 7:2 Ttoju ode ppo̧ö̧ o̧dȩhuiy̧ä̧ pä'cärimä rö̧ȩnä̧ esehuinätödo judíos ttö̧ja̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩpiņä̧tö̧do, ttä̧do̧tö̧miņä̧ ttö̧ja̧ toächomettö ttö̧jo̧cuiņö̧ o̧dȩhuiy̧ä̧ amöcuädö. Egiptottö
ttö̧jip̧a̧ pä'ö, a̧diḩuä̧jä̧ rȩjȩra̧'a̧ tti̧rȩbȩhua̧ pä'ö Dios ppädinö huȩnȩ amöcuädö.
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jiņä̧ pätecuächoca'a. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ttömä jiņä̧ huä̧mip̧o̧cö̧sä̧―
pä'inö. 9 Jesús ja̧'hua̧nö̧ ö̧jä̧hua̧tö̧rö̧
pä'äji'ca̧ Galilea rȩjȩnä̧tä̧ ki'̧iņö̧.

Jesús judíos ttö̧ja̧ ttoju
ode ppo̧ö̧ o̧dȩhuiy̧ä̧

pä'cärira̧'a̧ doächinö huȩnȩ
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧jä̧hua̧tö̧

ttu̧huä̧mi'̧ä̧ji ̧ o'ca'a Jesús'inä
pä'cärira̧'a̧ 'chä̧nö̧ huä̧mip̧iņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧
huäjunä tottönämä 'cho̧cö̧
pinö. Yä̧huä̧iņä̧nö̧tä̧ 'chiņö̧.
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ judíos ttö̧ja̧mä̧
pä'cärira̧'a̧ttö̧mä̧ ttusä̧riņä̧cu̧,
―¿Chupä'ijömä to ö̧ja̧'a̧ttö̧?― pä'ö
ucuocuäyotö. 12 Ttö̧ja̧ recuätömä
ja̧u̧ru̧tä̧ ucuocuä'chinätö. Korotö
pö̧nä̧mä̧ pä'inätö: ―Ja̧u̧mä̧
adihuä işa̧―. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
korotö pö̧nä̧mä̧ pä'inätö:
―Isocö. Yaparetä ttesetiyarö pä'ö
ji'ähuä'chö ttö̧ja̧rö̧―. 13 Ja̧'hua̧nö̧
Jesús ötö'cö ttucuocuä'cha'anä
huäjunämä pä'ocotö pinätö̧
judíos ttö̧ja̧rö̧ yettecua'attö.
14 Pä'cäri kä'co päi'önä jȩtta̧'a̧
Jesúsmä Dios ö̧jodera'a
huä̧mip̧ö̧, do'ächi'ö huo̧juȩti̧nö̧.
15 Ja̧'hua̧nö̧ u̧huo̧juȩti̧yä̧u̧ judíos
ttö̧ja̧mä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧
kä̧nö̧ pä'inätö: ―Pidemä,
huȩyu̧cuä̧ huȩnȩmä̧ ¿tta̧'a̧nö̧
u̧huo̧jua̧'a̧ttö̧, cuyäru huo̧juä̧cho̧cö̧
pinömä?― 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús
jahuätörö ädätö pä'inö: ―Ttö
chu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧ huȩnȩmä̧ ttötä
cha̧mo̧nä̧ chamöcuädömäcö.

17 Ttörö hue'inö amöcuädö
huȩnȩ ja̧'a̧. Ttörö hue'inörö
pä̧huä̧rö̧jö̧ jȩtta̧ pä'ö ttö̧jö̧ttö̧mä̧
chu̧juo̧juȩtä̧'ij̧ö̧ huȩnȩ
ttu̧huo̧ju̧'a̧nö̧ huotö o'ca toi'önä,
Dios amöcuädö chu̧huo̧juȩtö̧
ja̧ pä'ö'inä, ttötä cha̧mo̧nä̧
chamöcuädö chu̧huo̧juȩtö̧
ja̧ pä'ö'inä. 18 Ttö̧ja̧mä̧ jitötä
tta̧mo̧nä̧ amöcuädö ucuocuätömä
jitötä úcuo ttö̧ja̧ pätti'a pä'ö
usätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ churutä
hue'inörö ttucuotiyarö pä'ö usumä
yaparehuocö. Surojömä jui'̧a̧.
19Moisésmä ucuturu ¿Hueähuä
Huȩnȩ iyocö piņö̧ tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧
iyina'anä ucututtumä Hueähuä
Huȩnȩ päö'anö jȩpö̧mä̧ toa'a
ya̧tȩ'iņä̧. ¿Dä̧bö̧ ttörö cuä'ö
cuicuätucua pä'ö cusä̧rä̧tu̧cua̧'a̧
jä̧ttö̧?― 20 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧, ttö̧ja̧mä̧
ädätinätö: ―Ucumä isoppa hua̧
su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧jä̧. ¿Di jä̧ttö̧ ucuru
cuä'ö icua pä'ö usä̧rö̧mä̧?―
21 Ja̧'hua̧nö̧ jättepäcu Jesús
ädätinö: ―Ttö̧ja̧ ttieru juäimä
ya'utenätä jȩchiņiy̧ä̧u̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧
topä̧rä̧tö̧jä̧ ucutumä.* 22Moisésmä
tti̧jȩta̧ 'cui'ocuä jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ö
hue'inö. Juhua'acumäMoisésmäcö
jiņa̧'a̧ ja̧u̧ juäi 'cui'ocuä kada'ca
hua̧mä̧. Judíos kada'ca huotötä
jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä
ttaditocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ tti̧jȩta̧
'cui'ocuämä jȩpä̧tö̧jä̧ u̧mä̧tö̧rö̧.
23Moisés Hueähuä Huȩnȩ
cuhuarodätucu juiya pä'ö,
ttaditocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ tti̧jȩta̧
'cui'ocuä jȩpä̧tö̧jä̧ u̧mä̧tö̧rö̧mä̧.

* 7:21 Ttaditocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧ işa̧rö̧ aditö icuiniyä̧u̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ topä̧riņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ hueähuocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧ jȩa̧'a̧ttö̧ ―suronä jȩpiņö̧― pä'ö amöcuädinätödo. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitötä'inä adicuocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧ tti̧tti̧mö̧rö̧mä̧ tti̧jȩta̧ 'cui'ocuä jȩpiņä̧tö̧. Ja̧u̧ huȩnȩ
ttu̧huo̧juä̧chi'̧iy̧a̧rö̧ pä'ö jitötä jȩttä̧'ij̧ö̧ cä'epö jiähuinä̧u̧ Jesúsmä.
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Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧nä̧,
ya̧tȩ ttö̧ja̧ işa̧ jä̧ttä̧pä̧ya̧
adihuächi'a pä'ö ttaditocö
mo̧ro̧ jȩchiņö̧mä̧ ¿dä̧bö̧ cuami
surächi'ätucua'attö? 24 Ka̧ra̧rö̧
päcuhuätucuttumä huäme jähuätä
topö päcuhuätucuärö. Jueönätä
pä'ätucuirö― päinä̧u̧.

Jesús Diosttö ichinö huȩnȩ
25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätö

Jerusalén ötahuiyänä
ka̧cuiņä̧tö̧ttö̧mä̧ korotö pö̧nä̧
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―¿Pidemä
cuä'ö tticuarö pä'ö ttu̧sä̧ro̧co̧cu̧
tä̧ji?̧ 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ topätucui.
Huäjunätä ucuocuä̧rö̧ yecuoca'atä.
Ja̧'hua̧nö̧ u̧cuo̧cuä̧ra̧'a̧nä̧
¿pärocua'attömä pättococu
tä̧ji?̧ ¿Turuhuotömä täcö
ttu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cu̧cö̧? “iso päi'önä
Cristo ja̧'a̧” pä'ömä? 27 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ujutumä Pide ichinome'inä
huo̧juä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Cristo ichomenämä ya̧tȩ'iņä̧
iȩ̧ru̧huä̧cua̧ ichinomemä―
pä'inätö. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Jesúsmä, Dios ö̧jodettö huo̧juȩtö̧
kä̧nö̧ pä̧içu̧nä̧ ucuocu pä'inö
―Ttö chichinome'inä ttörö'inä
huo̧juä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttömä
ttörötä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧
ichocö pinösä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttörö hue'inömä
yaparehuocö. Ja̧u̧mä̧ ucutu
cuieruhuätucuäcu. 29 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttömä chu̧huo̧juä̧cu̧,
ja̧u̧ttu̧tä̧ chichina'attö. Ja̧u̧tä̧ ttörö
hue'inömä― pä'inö.

30 Ja̧'hua̧nö̧ päiyä̧u̧ 'chuttädarö
pä'ö amöcuädinätö. 'Chu'huädömä
'chuttädarö pätta'anä mȩtto̧po̧'ö̧

juiyönätä jiņä̧u̧, churutä
pätetö ku̧nä̧huo̧mȩmä̧ jiņä̧
pätecuächoca'attö. 31 Ttö̧ja̧mä̧
recuätö tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧riņä̧cu̧.
―Cristo ichomenämä ¿pide pa̧'a̧nö̧
jȩä̧'cho̧mȩttö̧'iņä̧ abonänö jȩö̧'a̧nö̧
hua̧ tä̧ji?̧ Diosttö ij̧ȩcuä̧mä̧―
pä'inätö.

Fariseos huotö Jesúsru
'chuttädiyatö pä'ö huettinö huȩnȩ

32 Fariseos huotömä ttö̧ja̧
ja̧'hua̧nö̧ Jesús ötö'cö
ttucuocuä'cha'a ä̧ju̧cuiņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ jitötä'inä,
sacerdotes tturuhuotö'inä Dios
ö̧jode toä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧
hue'inätö Jesúsru 'chu'huädö
tti̧'cha̧ pä'ö. 33 Ja̧'hua̧nö̧ 'chu'huädö
ttichäcu Jesús päinä̧u̧: ―Porö kä̧nö̧
yabocumä jurunätä chö̧jä̧cua̧sä̧
ucutucumä. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ttörö
hue'inörö ppa̧dä̧chä̧cua̧sä̧. 34 Ttörö
cusäcuotöjä ucutumä. Ja̧'hua̧nö̧
cusätucua'anä ttörö cu̧'o̧cui'̧ö̧
juiyönä jä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
chö̧jo̧mȩmä̧ cuichätucu juiyö'a̧nö̧tä̧
huotöjä ucutumä―. 35 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ judíos huotömä jitötä tta̧mo̧nä̧
jä'epäcuähuinätö: ―Pidemä
¿to i'̧cha̧ pä'ö amöcuäda'attö,
ujutu tö̧'o̧cui'̧ö̧ juiyönä jo̧mȩmä̧?
¿Tahuaruhuä, griegos ttidepiyura̧'a̧
ttipperecuächinome ¿i'̧cha̧ pä'ö
amöcuädocö? griegos ttö̧ja̧rö̧'iņä̧
u̧huo̧juȩta̧ pä'ö? 36 ¿Tta̧'a̧nö̧cö̧
pä'ö päa'attö “Ttörö cusäcuotöjä
ucutumä. Ja̧'hua̧nö̧ cusätucua'anä
ttörömä cu̧'o̧cui'̧ö̧ juiyönä
jä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chö̧jo̧mȩmä̧
cuichätucu juiyö'a̧nö̧tä̧ huotöjä
ucutumä” päa'amä?― pä'inätö.
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A̧'cua̧ro̧ya ajiya tamiso'qui
jacuättö räopö huȩnȩ

37 Pä'cäri cättädö mo̧ro̧mä̧,
pä'cärittö jiņä̧ iso úcuo mo̧ro̧
jiņa̧'a̧. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ Jesús
ä̧rä̧mi'̧ö̧, pä̧içu̧nä̧ ucuocu pä'inö:
―O'ca toi'önä ttahua a̧di ̧ rö̧jä̧u̧mä̧,
huä̧iņä̧ ttörötä ichö ahuätucui.
38 Ttörö tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧,
ttamiso'qui jacuättö a̧'cua̧ro̧ya
ajiya ajehuiyättö rä'opö'a̧nö̧
rä'opö kä̧cua̧'a̧, Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩ päö'anö―. 39 Ja̧'hua̧nö̧
päomenä Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ ötö'cö
ucuocuinö, churutä tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧ ttȩmä̧cua̧rö̧. Ja̧u̧nu̧
mo̧ro̧mä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧
jiņä̧ iyähuocö pinö ttö̧ja̧rö̧mä̧,
Jesús beipocö öadihuänä ö̧ja̧ pä'ö
jiņä̧ ö'ärohuächoca'attö.

Ttö̧ja̧mä̧ Jesús
ötö'cö pä'ä'chäcuäu

'quȩttȩcuä̧chiņö̧ huȩnȩ
40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesús

ja̧'hua̧nö̧ päa'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ttö̧ja̧
ttö̧'quȩtȩttö̧ recuätö pä'inätö:
―Iso päi'önä pidetä ja̧'a̧ Dios
iḩuȩnȩ Jiäcuähuä Işa̧ içhä̧cua̧
pättinäcumä―. 41 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
korotö'inä pä'inätö: ―Pidetä ja̧'a̧
Cristomä― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
korotö pönämä pä'ä'chinätö:
―Isocö. ¿Cristomä Galilea rȩjȩttö̧
ichö'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧ 42 “Cristomä
ru̧hua̧ Davidminä ö̧jiņo̧mȩ Belén
ötahuiyättö ichö, Davidminä
a̧hua̧ru̧hua̧'ca̧ jä̧cua̧” päa'a
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧mä̧cö̧ ja̧'a̧ Cristomä―
pä'ä'chinätö. 43 Ja̧'hua̧nö̧
Jesús ötö'cö pä'ä'chäcuäu
'quȩ'ȩcuä̧chiņä̧tö̧ ttö̧ja̧mä̧.

44 Korotö pönämä 'chuttädarö
pä'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ 'chuttädarö
pätta'anä mȩtto̧po̧'ö̧ juiyönätä
jiņä̧u̧.

Sacerdotes tturuhuotö'inä,
fariseos huotö'inä Jesúsru tta̧'cua̧

ttu̧huȩnä̧ro̧cö̧ jiņö̧ huȩnȩ
45 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a, Dios ö̧jode

toä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ päjätömä
ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧ sacerdotes
tturuhuotö'inä, fariseos
huotö'inä ttö̧ja̧cuo̧mȩ. Ja̧'hua̧nö̧
ppa̧ttä̧chiy̧ä̧u̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧:
―¿Dä̧bö̧ cui'cächätucuococu
jä̧ttö̧? pä'ö. 46 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö
ttä̧ju̧cuä̧u̧, “Korotömä yorö'iso
ja̧u̧ ucuocu'a̧nö̧ ucuocuocotö
pä'ijätö o'ca toi'önätä”― pä'ö
ädätinätö. 47 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ fariseos
huotömä jahuätörö pä'inätö:
―¿Ucutu'inä yapare esetäjätöjä
tä̧ji?̧ 48Ujutu fariseos huotöttö'inä,
ruhuotöttö'inä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a
ja̧u̧ru̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧mä̧. 49 Pitö
ttö̧ja̧tä̧ tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧rä̧cu̧,
Hueähuä Huȩnȩ ttieruhua'attö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jahuätömä Diosttö
ro̧ȩcuä̧ ttȩmä̧cuo̧tö̧― pä'inätö.
50 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätöttö ya̧tȩ,
Nicodemo pä'ö miçua̧, Jesúsru
yodo do'ächö iḩuä̧jiņö̧ pinömä,
jahuätörö pä'inö: 51―Ujutu
töäre Hueähuä Huȩnȩmä̧ pa̧'a̧nö̧
päa'a. Ya̧tȩrö̧'iņä̧ micuähuächönä
pätö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ jȩö̧ huȩnȩ'iņä̧
tu̧huo̧juä̧chi'̧o̧ca̧'a̧, chutä päa'a'inä
tä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧ra̧'a̧mä̧― pä'inö.
52 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jahuätö ädätinätö:
―¿Ucu'inä Galilea ttö̧ja̧ işa̧jä̧ tä̧ji?̧
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩnä̧ usi tocu'hua.
Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧mä̧
Galilea rȩjȩttö̧ içhä̧cua̧ pä'ömä
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päoca'a― pä'inätö. 53 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
o'ca toi'önä ttoju odehuiyära̧'a̧
iḩuiņä̧tö̧.

Yajute isaju kirecuo pocöcu
jȩja̧'a̧ ttö̧'o̧cui'̧iņö̧ huȩnȩ

8 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä
Olivos möä'cara̧'a̧ 'chiņö̧.

2 Koro mo̧ro̧, pä'ö mo̧ro̧ päi'a'a
pä'äji ta̧'a̧nö̧ Dios ö̧jodenä
do'ächinö. Ja̧'hua̧nö̧ doächiyä̧u̧
ttö̧ja̧ o'ca toi'önä Jesús ä'ca
jo̧mȩ ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Jesús pä̧mä̧dö̧ huo̧juȩti̧nö̧
jahuätörö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Hueähuä
Huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧cu̧, fariseos
huotöcu yajute kirecuo pocöcu
jȩja̧'a̧ ttö̧'o̧cui'̧ä̧jä̧cua̧rö̧ o'ipinätö
u̧huo̧juȩto̧mȩ. O'ca toi'önä
ttä'ca jo̧mȩ o'ipö ttu̧ju̧niņä̧cua̧.
4 Ja̧'hua̧nö̧ o'ipö ku̧nu̧ Jesúsru
pä'inätö: ―Huo̧juȩcuä̧ işa̧,
pajumä kirecuo pocöcu jȩja̧'a̧mä̧
ttö̧'o̧cui'̧ä̧jä̧cua̧. 5Hueähuä
huȩnȩnä̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧tö̧rö̧
inädunä icuäu cuä'ö ticua
pä'ö hueinä̧u̧jä̧ Moisésmä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucumä ¿tta̧'a̧nö̧tä̧
päcuhuättö? 6 Ja̧'hua̧nö̧ pättinömä
Jesúsru ka̧cuä̧mö̧ totta pä'ötä
pä'inätö, churutä huȩnȩtä̧rö̧
pä̧ttä̧cuȩ usu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Jesúsmä ä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jȩpö̧, ja̧rȩyu̧nu̧ pä̧mä̧dö̧, rȩjȩ
huȩyu̧ti̧nö̧ ödo'chenä. 7 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ juhua'a yabonö jättepä̧rä̧cu̧
ä̧rä̧mi'̧ö̧, päinä̧u̧: ―Ucututtu surojö
jui'̧a̧mä̧ ä'canä ido'qui icuiju―
pä'inö. 8 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a pä'äji ta̧'a̧nö̧
ja̧rȩyu̧nu̧ pä̧mä̧dö̧ rȩjȩ huȩyu̧ti̧nö̧.
9 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuä̧tö̧mä̧
jitötä suronä jȩtti̧nö̧ amöcuädi'ö
tö'ipächinätö o'ca toi'önä. Tä̧mö̧ttö̧

kä̧mä̧dö̧, möäyotöttö cä'ädö ya̧tȩ
pö̧nä̧ tö'ipächinätö. Jesúsmä katätä
ki'̧iņö̧ isajumä jiņä̧ ju̧huȩnȩtä̧ ä'ca
jo̧mȩ kö̧ja̧'a̧nä̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Jesús ä̧rä̧mi'̧ö̧ toomenä, isaju
katä kö̧ja̧'a̧tä̧ topinö. ―Isaju
¿titöhuättö ucuru huȩnȩtä̧rö̧
pä'ätömä? ¿Ya̧tȩ'iņä̧ ro̧ȩpo̧co̧cua̧
päjäjujä tä̧ji?̧― pä'inö. 11 Ja̧'hua̧nö̧
päcua ―Ro̧'ȩpo̧co̧tö̧ chu̧ru̧hua̧,
ya̧tȩ'iņä̧― pä'inäju. Ja̧'hua̧nö̧
päjäcu Jesús pä'inö: ―Ttö'inä
ro̧dȩpo̧co̧cua̧jä̧. Täi. Juhua'a
yabonömä suronämä jȩcu̧'o̧―
päinäcua̧.

Ttötäsä pij̧ä̧ ttö̧ja̧ tti̧tȩa̧u̧mä̧
Jesús pähuinö huȩnȩ

12 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesús pä'äji ta̧'a̧nö̧
ji'ähuinö jahuätörö. ―Ttötäsä
pij̧ä̧ ttö̧ja̧ tti̧tȩa̧u̧mä̧. Ttöcu ichömä
yo̧ö̧ jacuä cueächoca'a, a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ tȩa̧u̧tä̧ u̧ju̧nä̧rä̧cua̧―
pä'inö. 13 Ja̧'hua̧nö̧ päiyä̧u̧ fariseos
huotömä pä'inätö: ―Ucumä
cua̧mo̧nä̧ cutö'cö ji'äujä ucutä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jicuhuäumä
jueö jo̧ca̧'a̧. 14 Jesús ädätinä̧u̧:
―Ttömä chichinome'inä,
chi'̧chä̧cuo̧mȩ'iņä̧ huo̧jua̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ cha̧mo̧nä̧
chötö'cö ttötä jidähua'amä juea'a.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chichinome'inä
chi'̧chä̧cuo̧mȩ'iņä̧ jerupätöjä
ucutumä. 15Ucutumä cuidepä
huȩä̧rö̧ juäitä amöcuädö
ttö̧ja̧rö̧ micuähuächönä
pä'ä'chätöjä. Ttömä ya̧tȩrö̧'iņä̧
micuähuächönämä pä'ö icuocösä.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pädöttö'inä,
pädömä jueö'a̧nö̧ ja̧'a̧ katä
chö̧jo̧ca̧'a̧ttö̧. Ttömä Chä'o Dios
ttörö hue'inöcu kö̧sä̧. 17 Pa̧'a̧nö̧'iņä̧
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päa'a cuiäretucu Hueähuä
Huȩnȩnä̧mä̧: ―U̧mä̧tö̧ ta̧ju̧
yoräteunätä jittähuomenä, jittäu
huȩnȩmä̧ juea'a― päa'a. 18 Ttö
chö̧jö̧ huȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧mä̧
ttötä'inä ja̧'a̧ ka̧ra̧ ji'äumä. Chä'o
Dios ttörö hue'inö'inä ka̧ra̧ ttö
chö̧jö̧ huȩnȩ ji'äumä. 19 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―¿Cuä'omä
tȩnȩ ö̧ja̧'a̧ttö̧? Jesús ädätinä̧u̧:
―Ucutumättörö'inä huo̧juo̧co̧tö̧jä̧.
Chä'orö'inä huo̧juo̧co̧tö̧jä̧. Ttörö
cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧, Chä'orö'inä
huo̧jua̧ja̧tö̧jä̧― pä'inö. 20 Jesús
ja̧'hua̧nö̧ päinömä Dios ö̧jodettö
huo̧juȩtö̧ kä̧nö̧ pä'inö, pärätä
ttiyä'ijö hua'adö ku̧nä̧huä̧ o̧ca̧
pä̧jo̧ca̧ttö̧.* Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
'chuttädarö pä'ömä ya̧tȩ'iņä̧
mȩo̧po̧'o̧co̧cu̧ pinö, churutä
pätetö ku̧nä̧huo̧mȩmä̧ jiņä̧
pätecuächoca'attö.

Chiḩuä̧cuo̧mȩ cuichätucu
juiyö'a̧nö̧tä̧ huotöjä päinö huȩnȩ
21 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesús pä'äji

ta̧'a̧nö̧ päinä̧u̧: ―Ttömä
chiḩuä̧cua̧sä̧. Ucutumä ttörö
cu̧sä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucutumä surojö cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧
ka̧'a̧nä̧tä̧ hua'ö cuicuäcuotöjä.
Ttö chiḩuä̧cuo̧mȩmä̧ cuichätucu
juiyö'a̧nö̧tä̧ huotöjä―. 22 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ ―iḩuä̧cuo̧mȩ ti̧'chö̧ juiyiyarö
päa'amä ¿chutä a̧mo̧nä̧ cuä'äu
içuä̧cua̧ tä̧ji?̧― pä'ö jä'ecuinätö
judíos ttö̧ja̧mä̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Jesús pä'inö jahuätörö:―Ucutumä

dea'anä isä̧jä̧ttö̧ ichinätöjä. Ttömä
ju'toju isä̧jä̧ttö̧ ichinösä. Ucutumä
pij̧ä̧ ttö̧ja̧tä̧ huotöjä. Ttömä pij̧ä̧
ttö̧ja̧ işa̧mä̧ huocösä. 24 Ja̧'hua̧nö̧
pä'ö pädä̧u̧jä̧: “Ucutumä surojö
cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧ ka̧'a̧nä̧tä̧ hua'ö
cuicuäcuotöjä” pädäjimä. Ttötäsä
pädomenä cuesetätucuoca'a
jö̧ttö̧mä̧ surojö cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧
ka̧'a̧nä̧tä̧ hua'ö cuicuäcuotöjä
ucutumä―. 25 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―¿Tide
ju̧'a̧jä̧ttö̧ ucumä?― Ja̧'hua̧nö̧
jättepäcu ―Ttömä äcuomenättö
kä̧mä̧dö̧ chötö'cö ji'ähuinösä
ucuturu. 26Ucuturu amöcuädö
pä̧dä̧cuȩ'iņä̧, cutö'cötucu
chu̧cuo̧cuä̧cuȩ'iņä̧ rö̧ȩnä̧
ku̧nä̧rö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttörö
hue'inöttö chä̧ju̧cuiņö̧tä̧ pä'ösä pij̧ä̧
ttö̧ja̧rö̧mä̧. Ja̧u̧mä̧ yaparehuocö―
pä'inö Jesúsmä. 27 Ja̧'hua̧nö̧
päa'anä huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧ pinätö̧
Jä'o Dios ötö'cö ucuocua'amä.
28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesús päinä̧u̧:
―Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inörö ju'toju
cä'epö cu̧nä̧tu̧cuo̧mȩnä̧tä̧
cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧ “ttömä
ttötäsä” pädähuina'amä. Ja̧u̧nu̧mä̧,
“Chutä a̧mo̧nä̧ ujurunä jȩpo̧cö̧
pinö. Jä'o u̧huo̧juȩti̧nö̧tä̧ ji'ähuinö”
pä'ö'inä cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧.
29 Ttörö hue'inömä ttöcutä kö̧.
Chä'o Diosmä katä chö̧jö̧nä̧
icuipococusä 'cuäopönä
chutä eseunä jȩcha̧'a̧ttö̧―
pä'inö. 30 Jesús ja̧'hua̧nö̧ päa'a
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ recuätö tta̧'cua̧

* 8:20 Dios ö̧jode jacuämä bäreu o̧ca̧ ka̧cuiņa̧'a̧do doächäcuähuä o̧ca̧. Ja̧u̧ o̧ca̧ttö̧ yo̧ca̧tȩ
jacuä pä̧jiņa̧'a̧do pärätä hua'adö ku̧nä̧huä̧ o̧ca̧mä̧.
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ttu̧huȩnä̧ra̧rö̧ pä'ö amöcuädinätö.

Surojö ttu̧ju̧nä̧rö̧mä̧ cärenä
ttö̧'ö̧nä̧ nö'cähua'a

jä̧'iņö̧'a̧nö̧ 'chu̧huä̧ra̧'a̧do
31 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesús pä'inö

judíos huotö churutä tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädäjätörö:
―Ttö chiḩuȩnȩ 'cucuächi'önä
amöcuädö cu̧jä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧
iso päi'önä chu̧huo̧juȩtä̧u̧
huotöjä. 32 Juhua'acumä iso
päi'önä jö̧ cu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ iso päi'önä jö̧
cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧
'quiyönä 'chu̧'huä̧rö̧ huȩttä̧ro̧mȩttö̧
cuejächi'äcuotöjä―. 33 Ja̧'hua̧nö̧
päiyä̧u̧ pä'inätö Jesúsru:
―Ujutumä Abrahamminä
ö̧nä̧mö̧'cotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
korotö 'quiyönä 'chu̧huä̧rö̧nä̧mä̧
yorö'iso huettoco̧u̧ pä'ijätöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, ¿tta̧'a̧nö̧ pä'ö
'quiyönä 'chu̧'huä̧rö̧ huȩttä̧ro̧mȩttö̧
cuejächi'äcuotöjä päcuhuättö?―
34 Ja̧'hua̧nö̧ jättepäcu Jesús
ädätinä̧u̧: ―Iso päi'önätä pä'ösä
ucuturu. O'ca toi'önä suronä
jȩpä̧tö̧mä̧, surojö hueö jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧ ja̧'a̧. 35Huettö jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧mä̧ 'cuäopönä ko̧cö̧ u̧ru̧hua̧
ojusodenämä. Ru̧hua̧ iţti̧tä̧
'cuäopönä kö̧mä̧. 36 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Dios Iţti̧ 'quiyönä 'chu̧'huä̧rö̧
huȩttä̧ro̧mȩttö̧ ucuturu ejädö
icuttumä, yorö'iso 'chu̧huä̧ro̧ca̧'a̧tä̧
cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧. 37 Täcö huo̧jua̧sä̧
ucutu Abrahamminä ö̧nä̧mö̧'cotö
jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cuamiso'quitucunä
chiḩuȩnȩ ȩquip̧o̧ca̧'a̧ttö̧ cuä'ö
cuicuätucuattö pä'ötä usä̧rä̧tö̧jä̧.
38 Ttömä Chä'ocu kä̧nö̧ tochinö

ucuocusä. Ucutu'inä cuä'ocu
kä̧nö̧ tocu'inätucu jȩpä̧tö̧jä̧―.
39 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädätinätö:
―Abrahamtä ja̧'a̧ ujutu tä'omä―.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús päinä̧u̧:
―Ucutumä iso päi'önä Abraham
iţti̧mö̧ jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧
Abraham jȩiņö̧'a̧nö̧ jȩpa̧ja̧tö̧jä̧.
40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä
cuä'ö cuicuätucuattö pä'ötä
usä̧rä̧tö̧jä̧. Ttömä iso päi'önä
jö̧mä̧, Diosttö chä̧ju̧cuiņö̧tä̧
ji'ähuäjisä ucuturumä. Ja̧'hua̧nö̧
hua̧rö̧ cuä'ö cuicuätucua pä'ätöjä.
Abrahamminämä ja̧'hua̧nö̧mä̧
jȩpo̧cö̧ pinö. 41Ucutumä cuä'otucu
jȩö̧tä̧ jȩpä̧tö̧jä̧― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ ädätinätö: ―Ujutumä
karajuttu iţti̧mö̧mä̧cöjä. Ujutu
Tä'omä ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diostä― pä'inätö. 42 Jesús päinä̧u̧:
―Ttömä Diosttötä rä'opächö
ichinösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Diosmä
iso päi'önä Cuä'otucu jö̧ttö̧mä̧
ttörömä repe'ajatöjä. Ttörötä
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ ichocö pinösä.
Diostä hueinäcusä. 43 ¿Tta̧'a̧nö̧ jä̧u̧
cu̧huo̧juip̧ö̧ juiyönä huotöjättö
ttö chiḩuȩnȩmä̧? Chiḩuȩnȩ
cuä̧ju̧cu̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ huotö
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧ huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧jä̧.
44Ucutumä cuä'otucu ähuettätä
iţti̧mö̧jä̧. Cuä'otucuru pä̧huä̧rö̧jö̧tä̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ätöjä. Ja̧u̧mä̧
äcuomenätä päi'önä cuä'ö
icuähuä işa̧ pinö. Iso päi'önä
jähuänämä ko̧cö̧, iso päi'önä
jähuä juia'attö. Ya̧pa̧rȩhua̧ ja̧'a̧ttö̧,
yapare päomenämä chutä ö̧jö̧tä̧
ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ pä'ö, yapare kada'ca
hua̧ ja̧'a̧ttö̧. 45 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ttömä iso päi'önä jö̧ jidähua'attö
ttörö esetocotöjä. 46 ¿Tidejä̧ttö̧
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ucututtu suronä jȩchö̧ ij̧ȩpa̧jim̧ä̧?
Iso päi'önä jö̧tä̧ jidähua'anä
¿dä̧bö̧ cuesetätucuoca'ajä̧ttö̧?
47Dios iţti̧mö̧mä̧ Dios iḩuȩnȩ
ya̧tto̧cuä̧ro̧ca̧'a̧tä̧ ä̧ju̧cuä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧jä̧
ucutumä. Dios iţti̧mö̧
cu'ätucuoca'attö iḩuȩnȩ'iņä̧
ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧jä̧― pä'inö Jesús.

Cristomä Abrahamminä'inä
toäi ö̧jiņö̧ huȩnȩ

48 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ judíos ttö̧ja̧mä̧
pärocua'attö pättinäcu: ―Ucumä
samaritano ttö̧ja̧ işa̧jä̧, isoppa
hua̧ su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧jä̧ pätomenämä,
¿jueötä pä'ocotö pä'äjätöjä tä̧ji?̧―
49 Jesús ädätinä̧u̧: ―Ttömä isoppa
hua̧ su̧ro̧pa̧rö̧mä̧ to̧'a̧sä̧. Ttö
jȩchö̧mä̧, Chä'orö ucuotötä jȩpö̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä ttörö
cucuotätucuoca'atä jȩpä̧'chä̧tö̧jä̧.
50 Juhua'acumä ttötä cha̧mo̧nä̧
chúcuomä usocösä. Ka̧ra̧tä̧ kö̧ ttörö
ttucuotiyarö pä'ö usumä. Ja̧u̧tä̧
ttötö'cö micuähuächönä pä'ö
icuähuä Işa̧mä̧. 51 Iso päi'önätä
pä'ösä ucuturu. O'ca toi'önä
ttö chiḩuȩnȩ u̧niçhä̧ro̧co̧tö̧mä̧
hua'aremä ttieruhuäcuotö
'cuäopönätä―. 52 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ judíos ttö̧ja̧mä̧ pä'inätö:
―Jitämä, isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧
ucuru ö̧ja̧'a̧mä̧, iso päi'önätä
tu̧huo̧juä̧cu̧jä̧. Abrahamminä'inä,
Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧
pinätö'inä hua'ö icuinätö. Ja̧'hua̧nö̧
jiņa̧'a̧nä̧ ucumä, ¿ttö chiḩuȩnȩ
u̧niçhä̧ro̧co̧tö̧mä̧ hua'aremä

ttieruhuäcuotö pä'öjä tä̧ji?̧
53Ujutu tä'o Abrahamminä'inä,
Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧
pinätö'inä hua'ö icuinätö. ¿Ucumä
jahuätöttö'inä abonänö hua̧jä̧
tä̧ji?̧ ¿Tta̧'a̧nö̧ hua̧ cu̧ja̧ pä'ö
päcuhuähua'attö?― 54 Jesús
ädätinä̧u̧: ―Ttötä cha̧mo̧nä̧
úcuo işa̧ pädi'a pä'ö chusuttumä
chucuomä jui'̧a̧sä̧. Chä'otä
ja̧'a̧ úcuo işa̧ pädi'iyarö pä'ö
jȩpö̧mä̧, ucutu Cuiä̧̧nä̧hua̧ Diosdo
päcuhuätucuäcutä. 55 Ja̧'hua̧nö̧
päcuhuätucua'anä yorö'iso
cuieruhuätucuäcu. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttömä ja̧u̧ru̧ huo̧jua̧sä̧.
“Ttö'inä chieruhuäcu” pädöttömä
ucutu ta̧'a̧nö̧tä̧ ya̧pa̧rȩhua̧
pajisä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttömä iso
päi'ötä chu̧huo̧juä̧cu̧. Iḩuȩnȩ'iņä̧
u̧niçhä̧ro̧cö̧sä̧. 56 Cuä̧do̧tu̧cu̧
Abrahamminämä ttö chö̧jä̧cuȩ
mo̧ro̧ toa pä'ö rö̧ȩnä̧ esehuinö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ toomenä juiyo
esehuächi'inö―* pä'inö Jesús.
57 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ judíos ttö̧ja̧
jättepinäcu: ―Ucumä jiņä̧
cincuenta a̧'ȩ'iņä̧ juicuhua'anä
¿Abrahammiņä̧rö̧ topinöjä
tä̧ji?̧― pä'inätö. 58 Jesús
ädätinä̧u̧: ―Iso päi'önätä pä'ösä
ucuturu. Abrahamminä'inä toäi,
TTÖTÄSÄ. 59 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ inädu
ȩmo̧po̧'iņä̧tö̧ Jesúsru icu tticua
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ttȩmo̧po̧'a̧'a̧nä̧
Jesúsmä ttö̧'quȩtȩnä̧tä̧ 'cuä'oi'ö
dajahuächinö. Dajahuächö Dios
ö̧jode jacuättö rä'opächinö juhua'a
yabocu i'̧cha̧ pä'ö―.

* 8:56 Topömä ö'ärenätämä tooca'anä, Ppädäcuähuä Işa̧ içhä̧cua̧rö̧ a̧'cua̧
u̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧ täcö toa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ esehuächi'inö, iso päi'önätä
içhä̧cua̧ pä'ö u̧huo̧jua̧'a̧ttö̧. Hebreos 11:13'inä topi.
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Ya̧tȩ uhuäpächina'anätä ä̧to̧ca̧rö̧
Jesús aditö icuinö huȩnȩ

9 1 Jesús ja̧'hua̧nö̧ i'̧cho̧mȩnä̧ ya̧tȩ
uhuäpächina'anätä ä̧to̧ca̧rö̧

topinö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―Rabí, ¿Pidemä
dä̧bö̧ ä̧to̧ca̧ uhuäpächina'a
jä̧ttö̧? ¿Jä'ocu ja̧ju̧cu̧ suronä
jȩtti̧na̧'a̧ttö̧cö̧? ¿Chutä suronä
jȩiņa̧'a̧ttö̧cö̧?― pä'inätö.
3 Ja̧'hua̧nö̧ jättepäcu Jesús
ädätinä̧u̧: ―Chutä'inä, jä'o'inä,
ja̧ju̧'iņä̧ suronä jȩtti̧na̧'a̧ttö̧mä̧cö̧.
Diosrötä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ ä̧to̧ca̧
uhuäpächinö, Dios chutä aditähuä
ij̧ȩpa̧ pä'ö ä̧to̧ca̧nä̧tä̧. 4 Ttömä
ttörö hue'inö aditähuä jȩchö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ jiņä̧ mo̧ro̧ jä̧iţä̧. Yodomä
täcö yo̧ip̧ä̧chä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
yo̧ip̧ä̧cho̧mȩnä̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ aditö
juiyö'a̧nö̧tä̧ jä̧cua̧ Dios aditähuämä.
5 Pij̧ä̧nä̧ chö̧jä̧im̧ä̧ ttötäsä pij̧ä̧ ttö̧ja̧
tti̧tȩa̧u̧mä̧― pä'inö. 6 Jesús
ja̧'hua̧nö̧ pä'ö cä'ädö, rȩjȩ
su'opo'ö, redähua päi'önä jȩpiņö̧ ä
isoyattö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧ji'̧ca̧ ä̧to̧ca̧
ö'äriyänä redähua tu'huepinö.
7 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a pä'inö ä̧to̧ca̧rö̧:
―Siloé iso'ura̧'a̧ttö̧ töcähuäji―.
Siloé pä'ömä ―huȩ'ä̧hua̧―
pä'ö pähuä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ä̧to̧ca̧mä̧ juhuo'ura̧'a̧tä̧ 'chä̧nö̧
töcähuinö. Töcähuäji'ca̧ ppa̧'ä̧chö̧
adiunä topinö täcö. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ chutä ö̧jo̧mȩ tö'cönänö
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧, ätoca'a topä'ijätö'inä
jä'ecuinätö: ―¿Pidemä, rȩjȩ
pä̧nö̧ jä'epä̧rä̧'ij̧ö̧mä̧cö̧ tä̧ji?̧―
9 Korotö pönämä ―A̧'a̧ ja̧u̧tä̧
ja̧'a̧― pä'ä'chinätö. Korotömä
pä'inätö: ―Ja̧u̧mä̧cö̧. Ja̧u̧ ta̧'a̧nö̧
hua̧ ja̧'a̧nä̧, ka̧ra̧tó―. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ chutä pä'ähuinö: ―A̧'a̧

ttötäsä―. 10 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jä'epö
ttä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―¿Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧
tta̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ tocu'hua'attö
jitämä?― 11 Ja̧'hua̧nö̧ jättepäcu
ädätinö: ―Ya̧tȩ Jesús pättäcu
redähua jȩpä̧ji'̧ca̧ chö'äriyänä
tu'huepäji. Tu'huepäji'ca̧,
“Siloé iso'ura̧'a̧ttö̧ töcähuäji”
pä'ö hueäjäcusä. Ja̧'hua̧nö̧
hueäcu juhuo'ura̧'a̧tä̧ 'chä̧nö̧
chötöcähuomenä adiunä topäjisä
täcö― pä'inö. 12 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧,
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―¿Ja̧u̧mä̧ to
ö̧ja̧'a̧ttö̧?― pä'inätö. ―Huäitä
jȩru̧pa̧sä̧ ttömä― pä'ö ädätinö.

Fariseos huotömä ätocä'ijörö
jä'epä̧rö̧ ttä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩ

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätömä
ätocä'ijörö ȩpiņä̧tö̧ fariseos
huotö ttä'ca. 14 Jesús redähua
jȩpo̧'ö̧ ä̧to̧ca̧ toönä aditö icuinö
mo̧ro̧mä̧, ttö̧ja̧ ttaditocö mo̧ro̧
jiņa̧'a̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ tti'cächiyä̧u̧
fariseos huotö'inä pä'äji
ta̧'a̧nö̧ jä'epö ttä̧ju̧cuiņä̧cu̧:
―¿Tta̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ tocu'hua'attö
jitämä?― pä'ö jättepinäcu.
Ja̧'hua̧nö̧ jättepäcu pä'inö:
―Chö'äriyänä redähua tu'huepäji.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a chötöcähuomenä
adiu topösä jitämä― pä'inö.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ fariseos
huotöttö yotöcunä pä'inätö:
―Ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧jim̧ä̧ ttaditocö
mo̧ro̧ hueähuä jarodö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Diosttö ichocö pinö―
pä'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö
pönämä pä'inätö: ―Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧ jö̧ttö̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ Diosttö
ij̧ȩcuä̧mä̧ jȩö̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ hua̧―
pä'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ ttimicu pö̧nä̧
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amöcuädö pättä'chäcuähua'attö
'quȩ'ȩcuä̧chiņä̧tö̧ jahuätömä.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧
ätocä'ijirö jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧:
―Ucutämä cui'äriyä tocu'unä
päi'önä jȩa̧'a̧ttö̧mä̧, ¿tta̧'a̧nö̧tä̧
päcuhuättö ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧jiŗö̧?―
Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ttä̧ju̧cuä̧cu̧
ädätinö: ―Ja̧u̧mä̧ Dios iḩuȩnȩ
jiäcuähuä işa̧ jö̧nä̧tä̧ pädäcu
ttömä― pä'inö. 18 Ja̧'hua̧nö̧
jä'epö ttä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ judíos ttö̧ja̧mä̧
―pidemä iso päi'önä ätocä'ijö
ja̧'a̧nä̧ jitämä adiu topö― pä'ömä
esetocotö pinätö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ätocä'ijö jä'orö'inä ja̧ju̧ru̧'iņä̧
huopinätö. 19 Jahuätörö'inä
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―¿Pidemä,
ucututä cuiţti̧ ä̧to̧ca̧ uhuäpächinö
päcuhuä'ijätucuäcu tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧mä̧, ¿tta̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jitämä
adiu toa'a jä̧ttö̧?― pä'inätö.
20 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
jä'o'inä ja̧ju̧'iņä̧ ädätinätö:
―Pidemä iso päi'önä ujututä
ti̧tti̧ ja̧'a̧mä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧. Ä̧to̧ca̧
uhuäpächina'a'inä huo̧juä̧tö̧jä̧.
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ¿Tta̧'a̧nö̧cö̧?
adiu topö jitämä jerupätöjä.
¿Tidecö? ö'äre adiu toönä aditö
icuäjimä jerupätöjä. Ja̧u̧ru̧tä̧ jä'epö
ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ Täcö böonänö hua̧.
Chutä ötö'cömä jueötä jiäu'anö
hua̧― pä'inätö. 22 Jä'o'inä ja̧ju̧'iņä̧
ja̧'hua̧nö̧ pä'inätö judíos ttö̧ja̧ttö̧
hueähuä ttö̧ja̧rö̧ yettecua'attö.
Judíos ttö̧ja̧mä̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
amöcuädö pa̧'a̧nö̧ pä'ö ro̧ttȩpiņä̧u̧
jiņa̧'a̧ ―Jesústä ja̧'a̧ Cristomä
päcuhuätucuttumä tu̧huo̧jui'̧ode
jacuämä docuhuächiyäcuotöjä―
pättinä̧u̧ jiņa̧'a̧. Jä'o'inä ja̧ju̧'iņä̧

ja̧'hua̧nö̧ pä'ö ye'ecuinätö
ttahuaruhuä judíos ttö̧ja̧rö̧mä̧.
23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ―Ja̧u̧ru̧tä̧
jä'epö ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ Täcö böonänö
hua̧― pättina'amä. 24 Ja̧'hua̧nö̧
pättä̧u̧, judíos ttö̧ja̧mä̧ pä'äji
ta̧'a̧nö̧ huopinätö ätocä'ijörömä.
―Diosrötä úcuo te'äu jueö
ji'ähuitö. Cui'äre tocu'unä
aditö icuäjido päcuhuäcumä
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ ja̧'a̧
pä'ömä tu̧huo̧juä̧cu̧― pä'inätö.
25 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu ädätinö:
―Huäitä ¿suronä jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧cö̧? ¿Adiunä jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧cö̧? jö̧nä̧mä̧ jȩru̧pa̧sä̧ ttömä.
Jiy̧ȩtȩtä̧ huo̧jua̧sä̧. Chätoquina'anä
tochötä huo̧jua̧sä̧― pä'inö.
26 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―¿Ucurumä
tta̧'a̧nö̧ jȩä̧ttö̧? ¿Tta̧'a̧nö̧ jȩpö̧
cui'äre tocu'unä aditö icuäjättö?―
27 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epä̧rö̧ ttä̧ju̧cuä̧cu̧
―Täcö ji'ähuäjisä. Jidähua'anä
ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧jä̧ ucututä. ¿Dä̧bö̧
cuä̧ju̧cua̧ päcuhuätucua'attö
jiņä̧? ¿Ucutu'inä u̧huo̧juȩtä̧u̧
päcuhui'ätucua pä'ätöjä
tä̧ji?̧― pä'inö. 28 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ pärocua'attö suronä pättarö
pä'ö pä'inätö: ―Ucutä u̧huo̧juȩtä̧u̧
işa̧mä̧. Ujutumä Moiséstä
u̧huo̧juȩtä̧u̧ huotöjä. 29 Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios iso päi'önä Moisésrö
ucuocuina'amä huo̧juä̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucu päcuhuäcumä
tieruhuäcu, ¿toröcö̧ rä'opinö?―
pä'inätö. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ätocä'ijömä ädätinä̧u̧: ―Chö'äre
adiu tochönä päi'önä aditö
icua'anä ichinome'inä jerupätöjä
ucutumä. ¿Juiyodi ̧ koromenä
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ja̧'a̧ piy̧ȩmä̧?* ¡Ucutumä rö̧ȩnä̧
huo̧juä̧tö̧jä̧ttö̧! 31 Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧
ä̧ju̧cuo̧cö̧ iso päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä Diosrö
eseunu ucuotätörömä, churutä
pä̧huä̧rö̧jö̧'iņä̧ jȩpä̧tö̧rö̧mä̧ ä̧ju̧cu̧.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'ömä huo̧juä̧tö̧jä̧
ujutumä jitämä. 32 Ya̧tȩ ä̧to̧ca̧
uhuäpächinö ö'äre toönä aditö
icuäjido pätta'amä pij̧ä̧ ä̧cuo̧mȩnä̧
kä̧mä̧do̧mȩ päi'önä yorö'iso
ä̧ju̧cuä̧cuä̧huä̧huo̧ca̧'a̧ jä̧'ij̧a̧'a̧.
33 Chö'äre tochönä aditö icuäjimä
Diosttö ichoca'a jiņö̧ttö̧mä̧
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ jȩö̧ juiyö'a̧nö̧
hua̧― pä'inö. 34 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧
ädätinätö: ―Ucumä päcuäi
surojöcutä uhuäpächinöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ ¿cu̧huo̧juȩtö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ tä̧ji ̧ ujuturumä?― pä'inätö.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö cä'ädö ya'opö
tticuinäcu.

Surojö ttu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ jȩpä̧tö̧mä̧
ro̧ȩcuä̧ ttȩmä̧cuo̧tö̧do

35―Ya'opö tticuäcudo― pätta'a
ä̧ju̧cuiņö̧ Jesúsmä. Ä̧ju̧cuä̧ji'̧ca̧
po̧cuip̧ö̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧:
―¿Ucumä Dios Iţti̧rö̧ cua̧'cua̧
huȩnä̧rö̧jä̧?― 36 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö
ä̧ju̧cuä̧cu̧ pä'inö: ―Ja̧u̧mä̧ ¿Tide
jä̧ttö̧ cha̧hua̧ru̧hua̧? Ji'ähuittö
cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧ra̧rö̧― pä'inö.
37 Jesús päinä̧cu̧: ―Ja̧u̧mä̧ täcö
tocu'inäcu. Ja̧u̧mä̧ ttötä, ucucu
jitä ucuocutä―. 38 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Jesúsru pä'inö: ―Cha̧'cua̧
chu̧huȩnä̧rä̧cu̧jä̧ chu̧ru̧hua̧―
pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ pä'opo'ö

Jesús ä'ca jo̧mȩ, ihue'quiyunä
ja̧rȩyu̧nu̧ pä̧mä̧dö̧ Jesúsru
ucuotö jȩpiņö̧. 39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Jesús pä'inö: ―Ttömä pij̧ä̧ra̧'a̧
ichinösä micuähuächönä pä'ö
icuähuä ka̧ pä'ö, ätocä'ijätömä
totta pä'ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ täcö
topä'ijätömä ttätocächi'a pä'ö―.
40 Fariseos huotöttö yotöte
ju̧huȩnȩ Jesúscu ka̧cuä̧tö̧mä̧,
ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuiņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cu̧ jä'epöttä̧ju̧cuiņä̧cu̧:
―¿Ujutu'inä ätocätöjä tä̧ji?̧―
41 Ja̧'hua̧nö̧ jättepäcu Jesús
ädätinö: ―Ucutumä ätocätö
cu̧jä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧ surojö jui'ajatöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä “adiu
topätöjä” päcuhuätucua'attö
surojö cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧mä̧ jiņä̧
'chu̧huä̧rä̧u̧jä̧― pä'inö Jesús.

Jesúsmä o̧huȩja̧tö̧nä̧
huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

10 1―Iso päi'önätä
pä'ösä ucuturumä.

O̧huȩja̧tö̧rö̧ tto̧ȩcuo̧ca̧ äpatenätä
doächoca'a, kara'anätä doächa
pä'ö 'cha'ächömä, ja̧u̧mä̧
nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧, adiunä
huocö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ äpatenätä
do'ächömä, ja̧u̧mä̧ o̧huȩja̧tö̧rö̧
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ ja̧'a̧. 3Äpate
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧ ja̧u̧
doächa pä'ömä äpate ba'epö.
O̧huȩja̧tö̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧ ja̧'hua̧nö̧ doächomenä
iḩuȩnȩ'iņä̧ huo̧juä̧chi'̧ö̧ ä̧ju̧cuä̧tö̧
ä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧mä̧. Chutä
ä̧jim̧ö̧ tti̧mi,̧ ya̧cu̧nä̧rö̧ huopö
o'ipö, tto̧ȩcuo̧ca̧ttö̧ rättopächa

* 9:30 Fariseos ttö̧ja̧ jiņä̧ iso päi'önä huo̧juȩcuä̧ ttö̧ja̧ ja̧'a̧nä̧ Jesús aditö icuäji huȩnȩ
ttu̧huo̧juä̧chi'̧o̧ca̧'a̧ jiy̧ä̧cu̧ ―juiyodi ̧ koromenä ja̧'a̧ piy̧ȩmä̧― pä'inödo ätocä'ijömä.
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pä'ömä. 4 Ja̧'hua̧nö̧ chutä ä̧jim̧ö̧
o̧huȩja̧tö̧rö̧ rä'epö u̧ju̧no̧mȩnä̧,
chutämä ttä'canä 'chö̧. Ttä'canä
i'̧cha̧'a̧nä̧, iḩuȩnȩ ttu̧huo̧jua̧'a̧ttö̧
rutti'äcu. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ttieruhuäcurumä yorö'iso
ru'hui'ocotö. Ttieruhuäcurumä
dö'ecuächötä dö'ecuächätö
iḩuȩnȩ ttieruhua'attö. Ttieruhuä̧u̧
tti̧huȩnȩmä̧ huo̧juo̧co̧tö̧―
pä'inö Jesús. 6 Jesúsmä ja̧u̧
huȩnȩnä̧ huȩnȩtö̧ päa'anä, jiäumä
huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧ pinätö̧.

―Ttötäsä adihuänä
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ Işa̧mä̧―
pä'ö Jesús jiähuinö huȩnȩ

7 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesús pä'äji
ta̧'a̧nö̧ päinä̧u̧: ―Iso päi'önätä
pä'ösä ucuturu. Ttötäsä äpatemä,
o̧huȩja̧tö̧ dodettatemä. 8O'ca
toi'önä ttö chichö juiyäi
ichinätömä adiunä huocotö
nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ pinätö̧.
Jahuätö tticha'anä o̧huȩja̧tö̧mä̧
jahuätörö ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ pinätö̧.
9 Ttötäsä äpatemä. O'ca toi'önä
ttönä do'ächätömä ro̧ȩcuä̧ttö̧
ttö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧. Do̧'ä̧chä̧rö̧, rä'opä̧rö̧
o̧huȩja̧tö̧ ttu̧cuȩ mȩjiy̧ä̧'che
po̧cuip̧ö̧ cuä̧nö̧ ttö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
ttö̧jä̧cuo̧tö̧. 10Nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧mä̧ nä̧u̧cuä̧rö̧, cuä'ö icu, jȩpö̧
icua pä'ötä ichö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ttömä ichinösä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
ttu̧ju̧nä̧riy̧a̧ttö̧ pä'ö. Rö̧ȩnä̧tä̧
ttu̧ju̧nä̧riy̧a̧ttö̧ pä'ö ichinösä
ttömä. 11 Ttötäsä o̧huȩja̧tö̧rö̧
adihuä tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧.
Adihuä tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧,

chutä a̧'cua̧rö̧'iņä̧ iyäu 'corupä'i'ö,
ä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧ ttö̧jip̧ö̧nä̧ ppäda
pä'ömä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
micuä ȩma̧ pä'ötä aditömä
o̧huȩja̧tö̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧mä̧cö̧. O̧huȩja̧tö̧ ttu̧ru̧hua̧mä̧cö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ böo ähuiri* icha'a
toomenä, o̧huȩja̧tö̧rö̧ jaropi'ö,
tö'ipächö. Ja̧'hua̧nö̧ jaroi'a'attö
böo ähuirimä o̧huȩja̧tö̧rö̧ ya'opö
icu ka̧ra̧'iņä̧ kara'acu, ka̧ra̧'iņä̧
kara'acu döttecuächönätä.
13 Ja̧u̧, micuä ȩma̧ pä'ö aditömä,
o̧huȩja̧tö̧rö̧ repeoca'a micuätä
amöcuäda'attö tö'ipächö.
14,15 Ttötäsä o̧huȩja̧tö̧rö̧ adihuä
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧. Chä'o Dios
ttörö u̧huo̧ju̧ ta̧'a̧nö̧ ttö'inä Chä'orö
huo̧jua̧sä̧. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
ttötä chä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧rö̧mä̧
huo̧jua̧sä̧. Jahuätö'inä ttörö
huo̧juä̧tö̧. Cha̧'cua̧rö̧'iņä̧ iyäusä
'corupä'i'ö ppädäda pä'ö chä̧jim̧ö̧
o̧huȩja̧tö̧rö̧mä̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
po̧ca̧ işo̧ca̧ jacuä ka̧cuä̧tö̧ttö̧'iņä̧
korotö chä̧jim̧ö̧rö̧'iņä̧ ku̧nä̧rö̧sä̧.
Jahuätörö'inä odipö'a̧nö̧
ja̧'a̧. Jahuätö'inä chiḩuȩnȩ
ttä̧ju̧cuä̧cuo̧tö̧. Ja̧u̧nu̧mä̧ jiņä̧
yotöte isotö pätti'äcuotö o'ca
toi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jitörötä
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ päi'önämä
ya̧tȩtä̧ jä̧cua̧'a̧.

17 Ja̧'hua̧nö̧ cha̧'cua̧rö̧ iyäu
'corupädi'ö o'ca'a pä'äji
ta̧'a̧nö̧ chö̧já̧ pä'ö cha̧'cua̧rö̧
ppa̧dä̧dä̧cuä̧huä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Chä'omä repeäcusä.
18 Cha̧'cua̧rö̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧
jȩpö̧ icuococusä. Ttörötä

* 10:12 Böo ähuirimä lobo pättäcu säbäräri tti̧huȩnȩnä̧. Ja̧u̧mä̧ äjicuäcuähuocö. De'atä
kö̧. Yähui ta̧'a̧nö̧ pä̧içua̧. Cui'i'ötä cui'i'ö o̧huȩja̧tö̧rö̧.
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pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ iyäusä. Cha̧'cua̧rö̧
iyäu 'corupädi'a pä'ömä chujuru
ku̧nä̧rö̧sä̧. Pä'äji ta̧'a̧nö̧ chö̧já̧ pä'ö
ppa̧dä̧dä̧cuä̧hua̧ pä'ö'inä chujuru
ku̧nä̧rö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcha̧ pä'ö
hueinäcusä Chä'otä― pä'inö
Jesúsmä.

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ judíos ttö̧ja̧mä̧
ja̧'hua̧nö̧ päa'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
pä'äji ta̧'a̧nö̧ pä'ä'chäcuäu
'quȩ'ȩcuä̧chiņä̧tö̧. 20―Isoppa hua̧
su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧ suripächö. ¿Tta̧'a̧nö̧
pä'ö cuä̧ju̧cuä̧rä̧tu̧cuä̧rö̧?―
pä'inätö recuätömä. 21 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ korotömä pä'inätö: ―Isocö.
Isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧mä̧
pide ucuocu'a̧nö̧mä̧ ucuocuocö.
¿Isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧mä̧ ätocätörö
adiu tottönä aditö icu'a̧nö̧ hua̧
tä̧ji?̧― pä'inätö.

Jesúsmä Chä'o Dioscu
yo̧rä̧tȩhua̧sä̧ päinö huȩnȩ

22Dios ö̧jode jareächi'önä
ttesehuinö pä'cäri jȩtta̧ pä'ö
täcö pätecuächina'a Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ttö̧mä̧. A̧'ȩnä̧ jiņa̧'a̧.
23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ JesúsmäDios ö̧jode
jacuättö, Salomón işo̧ca̧ pätto̧ca̧nä̧
cue'ächö kiņö̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧
cue'ächö ö̧jo̧mȩ, judíos ttö̧ja̧
soböcuächönä ca̧ca̧cuip̧ö̧ jä'epö
ttä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―¿Tta̧'a̧nö̧ recuo
tieruunä cuä̧ppo̧tä̧rä̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧
cutu'cömä? Ucumä iso päi'önä
Cristo jö̧nä̧ hua̧ cu̧ju̧ttu̧mä̧,
ya'utecutä ji'ähuitö―. 25 Ja̧'hua̧nö̧
jättepäcu Jesús ädätinä̧u̧: ―Ttömä
täcö ji'ähuinösä ucuturumä.
Ja̧'hua̧nö̧ chötö'cö jidähua'anä
esetocotöjä ucututä. Chä'o
im̧iņä̧ jȩcha̧'a̧ topötä huäjunä

ttu̧huo̧jua̧ttö̧ pä'ö ka̧'a̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucutumä esetocotöjä,
pädinö'a̧nö̧ chä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧
jö̧nä̧ huocotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧.
27 Ttö chä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧ jö̧nä̧
huotömä chiḩuȩnȩ ä̧ju̧cuä̧tö̧.
Jahuätörömä huo̧jua̧sä̧. Ttötä
odipa'anä cho'ca'anä ichätö.
28 Jahuätörömä kä̧cuä̧huä̧ i'co
iyösä. Ja̧'hua̧nö̧ chiya'attö
to'e'ocotö ttäcuotö 'cuäopönätä.
Jahuätörö tta̧dä̧ro̧mȩttö̧mä̧
ya̧tȩ'iņä̧ yorö'iso 'cho'ipocö.
29 Chä'otä chä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧ jö̧nä̧
huotörö ttörö iyinömä. Ja̧u̧tä̧
ja̧'a̧ o'ca toi'önättö'inä abonänö
ju̧ru̧hua̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ya̧tȩ'iņä̧ toa'a Chä'o tta̧huä̧ro̧mȩttö̧
chä̧jim̧ö̧ jö̧nä̧ huotörö 'choipö'a̧nö̧
hua̧mä̧. 30 Ttöcu, Chä'ocu ya̧tȩtä̧
huotöjä― pä'inö.

31 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
judíos ttö̧ja̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧
inädu ȩmo̧po̧'iņä̧tö̧ Jesúsru
icu tticua pä'ö. 32 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jesús pä'inö jahuätörö:
―Chä'o ttö adiunä jȩcha̧ pä'ö
hueinömä rö̧ȩnä̧tä̧ ij̧ȩpä̧'ij̧ö̧sä̧
ucuturumä. Ja̧'hua̧nö̧ adiunä
jȩchä̧'ij̧ö̧mä̧ ¿ti̧yȩttö̧ amöcuädö icu
cuicuätucuattö päcuhuätucua'a
jä̧ttö̧ ttörömä?― 33 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧
―adiunä jȩcu̧'iņa̧'a̧ttö̧ inädunä
icu icuocotöjä ucurumä. Diosrö
suronä päcuhua'attö icu ticua
pätäcujä. Ucumä ttö̧ja̧ işa̧tä̧
hua̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ “Ttömä
Cuiä̧̧nä̧hua̧tu̧cu̧ Diostä hua̧sä̧”
päcuhua'attö icu ticua pätäcujä―
pä'ö ädätinätö. 34 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Jesús päinä̧u̧: ―Ucutu
cuiäre Hueähuä Huȩnȩnä̧mä̧
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“ttö̧ä̧nä̧huo̧tö̧jä̧ ucutumä
pä'inösä”* päome huȩyu̧cua̧'a̧
¿isodi?̧ 35,36Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧
yorö'iso jäyänämä päoca'a.
Diosmä iḩuȩnȩ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧rö̧'iņä̧
“ttö̧ä̧nä̧huo̧tö̧jä̧ ucutumä”
pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ ttömä
Chä'o Dios surojöttö 'quȩ'ȩpö̧
ku̧nu̧ pij̧ä̧ra̧'a̧ hueinäcu adihuä
işa̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧rö̧mä̧ ¿“Dios
Iţti̧sä̧” pädiyä̧u̧ “Diosrö suronä
pä'öjä” päcuhuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji ̧
jahuätörö'inä “ttö̧ä̧nä̧huo̧tö̧jä̧”
päina'amä? 37 Ttömä Chä'o
Dios jȩö̧'a̧nö̧ jȩcho̧ca̧'a̧
jö̧ttö̧mä̧ ttörömä cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuä̧'. 38 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Chä'o Dios jȩö̧'a̧nö̧ iso
päi'önä jȩchö̧ttö̧mä̧, ttörötämä
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧nä̧,
jȩchö̧tä̧'iņä̧ topö cua̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧ Chä'o Dios
ttönätä ö̧ja̧'a̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttö'inä Chä'o Diosnätä
chö̧ja̧'a̧'iņä̧ huo̧juä̧chi'̧ö̧ cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧― pä'inö.
39 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧
'chuttädarö pä'ö amöcuädinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ mȩtto̧po̧'ö̧
juiyönätä tö'ipächinö Jesúsmä.

Jesús Jerusalén ötahuiyättö
rä'opö iḩuiņö̧ huȩnȩ

40 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesúsmä kara'atä
iḩuiņö̧. Juan ä̧cuo̧mȩnä̧ ajiyanä
u'utäde'inome, Jordán aje ya̧nä̧
jij̧ȩnä̧ iḩuiņö̧. Ju̧huȩnȩtä̧ kiņö̧
pä'äji ta̧'a̧nö̧. 41 Ja̧'hua̧nö̧ ö̧jiy̧ä̧u̧
ttö̧ja̧ recuätö topö tti̧'chiņä̧cu̧.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ pä'inätö: ―Juanmä
Diosttö ij̧ȩcuä̧mä̧, jȩpo̧cö̧ pi'änö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca juiyönä Pide
ötö'cö ucuocuinömä iso päi'ötä
ja̧'a̧― pä'inätö. 42 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
recuätö Jesúsru tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧
pä'ö amöcuädinätö juhua'attömä.

Lázaro 'corupäi'inö huȩnȩ

11 1 Ya̧tȩ na̧'ä̧chö̧ kiņö̧, Lázaro
pä'ö miçua̧, Betania

ötahuiyä ttö̧ja̧ işa̧. Betania
ötahuiyämä Marta'inä köjähuaju
María'inättidepiyu jiņa̧'a̧. 2 Jahuäju
Maríatä jiņa̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ ö̧jä̧piy̧ä̧nä̧
amehuoya da'epäjäju'caju
kuhuo'chenä 'ca̧'ö̧ jo'epinäjumä.
Jahuäju María kij̧ä̧hua̧ jiņa̧'a̧
Lázaro na̧'ä̧chiņö̧mä̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧
na̧huä̧chiy̧ä̧u̧ jahuätö Lázaro
u̧bö̧a̧tö̧mä̧, Jesúsru jittähuäja
pä'ö hue'inätö, ―Tu̧ru̧hua̧,
repecuhuäcumä na̧'ä̧chö̧―
pä'ö. 4 Jesús ja̧'hua̧nö̧ jittähua'a
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ pä'inö: ―Ja̧'hua̧nö̧
na̧huä̧cha̧'a̧mä̧ 'corupäi'önämä
na̧'ä̧cho̧cö̧. Dios beipocö öadihuä
huo̧juä̧chi'̧ö̧ ttesehua pä'ötä
na̧'ä̧chö̧, adihuä işa̧ jiy̧ä̧u̧, Dios
Iţti̧rö̧ úcuo tettähuäcua'a̧nö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'ötä na̧'ä̧chö̧ ja̧u̧mä̧―
pä'inö. 5 Jesúsmä Martarö'inä,
köjähuajuru'inä, Lázarorö'inä
repe'inö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Lázaromä na̧'ä̧chö̧do pätta'a
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ todäre mo̧ro̧ kiņö̧
jiņä̧ ö̧jo̧mȩtä̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ todäre
mo̧ro̧ kä̧ji'̧ca̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧
pä'inö: ―Jitämä pä'äji ta̧'a̧nö̧
Judea rȩjȩra̧'a̧ ti̧'chä̧tu̧cua̧―.

* 10:34 Salmos 82:6 Mo täbocö ka̧cuiņä̧tö̧do Israel ttö̧ja̧rö̧ huȩnȩ 'quiecuä ttö̧ja̧.
Jahuätömä ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios im̧iņä̧ hue'ö ttö̧ja̧'a̧ttö̧ ttö̧ä̧nä̧huo̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotöjä pä'ö
päinä̧u̧do Salmos cuyärunämä.
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8 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧
pä'inätö: ―Rabí, nip̧o̧ ja̧'a̧cu̧tä̧
judíos ttö̧ja̧ inädunä icu cuä'ö
tticua pättinäcujä juhua'attömä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿Juhua'atä
cui'̧cha̧ pä'öjä tä̧ji ̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧?―
pä'inätö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
Jesús ädätinö: ―¿Ya'ute mo̧ro̧mä̧
doce horas jo̧mȩnä̧ recuoca'a
tä̧ji?̧ Ya̧tȩ, mo̧ro̧ cue'ächömä
pij̧ä̧ tȩa̧u̧ to̧pä̧rö̧nö̧ ö̧ja̧'a̧ttö̧
'tö̧'ȩpö̧ mo̧'o̧cö̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
yodo cueächöttömä 'tö̧'ȩpö̧
mo̧'ö̧, tȩa̧u̧ jui'̧a̧ ja̧'a̧ttö̧― pä'inö.
11 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧, pa̧'a̧nö̧'iņä̧
pä'inö: ―Ta̧hua̧ru̧hua̧ Lázaromä
täcö ä'i'äji. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
chö'orädarö pä'ö 'chö̧sä̧ ttömä―.
12 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧
pä'inätö: ―Tu̧ru̧hua̧, ä'i'öttömä
ö̧'ip̧ä̧cua̧'a̧tä̧ ja̧'a̧―. 13Ä'i'äji päiyä̧u̧
päcua'a ä'ähuätä ¿ä'i'äjicö̧? pä'ö
amöcuädinätö u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä ―ä'i'äji―
päomenämä 'corupä'i'äji pä'ö
pä'inö. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesúsmä
huäjunätä pä'inö: ―Lázaromä
'corupä'i'äji. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ju̧huȩnȩ todepa'attö eseusä.
Ja̧'hua̧nö̧tä̧ adihua'a ucuturumä,
ttörö cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧
pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä
totarö ti̧'chä̧tu̧cua̧― pä'inö.
16 Ja̧'hua̧nö̧ päiyäcu ya̧tȩ, Tomás
pä'ö miçua̧, ta̧ju̧nä̧ uhuäpächinö
pättäcumä chucu huo̧juip̧ä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧
pä'inö: ―Ujutu'inä Jesúscu
'corupäti'ätucua ti̧'chä̧tu̧cua̧―
pä'inö.

Jesús ttötäsä hua'arettö
ttoächäcuähuämä pähuinö huȩnȩ
17 Jesús Betaniara̧'a̧

iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧ ―Lázaro
ö'co jähuä ttöta'attömä täcö
pa̧ja̧cuä̧nö̧ mo̧ro̧ päia'a―
pä'ö huo̧juä̧chi'̧iņö̧. 18 Betania
ötahuiyämä Jerusalénttömä
tö'cönänö jiņa̧'a̧. Tres kilómetros
tö'cöhuächi'önä jo̧mȩtä̧ jiņa̧'a̧.
19 Judíos ttö̧ja̧'iņä̧ recuätö ichäjätö
jiņa̧'a̧, Martarö'inä, Mariarö'inä
ttö̧jä̧hua̧ 'corupäi'äjiyä̧u̧ru̧
ppä'ädätö nä̧tö̧cu̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
pä'i'ö tta̧'cua̧ adihuächi'önä
ttucuocua pä'ö. 20 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Martamä Jesús ichödo
pä'ö jittähua'a kä̧ju̧cuo̧mȩnä̧,
köjähuaju Maríamä isode jacuä
kö̧'ip̧a̧'a̧nä̧, rä'opächö topö
'chiņä̧ju̧ iŗȩbȩhuo̧mȩ. 21 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Martamä Jesúsru pä'inäju:
―Chu̧ru̧hua̧, ucutä po cu̧ju̧ttö̧mä̧
chö̧jä̧hua̧mä̧ 'corupä'i'ocö paji.
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca juiyönä
Diosrö jäcuhuepömä iy̧ä̧cua̧jä̧
pä'ömä huo̧jua̧ju̧sä̧― pä'inäju.
23 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu Jesús ädätinö:
―Cu̧jä̧hua̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧
ö̧ja̧ pä'ö tto̧ä̧chä̧cua̧― pä'inö.
24 Ja̧'hua̧nö̧ päcua pä'inäju: ―A̧'a̧.
Röji mo̧ro̧ hua'inätö ttottächö
mo̧ro̧ päi'omenämä pä'äji
ta̧'a̧nö̧ ö̧ja̧ pä'ö ttoächäcua'amä
huo̧jua̧ju̧sä̧― pä'inäju. 25 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jesús päinäcua̧: ―Ttötäsä
ttoächäcuähuämä, a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ jö̧nä̧ Hua̧mä̧.
Ttörö tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧
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'corupätti'a'anä'inä pä'äji ta̧'a̧nö̧
ttö̧jä̧cuo̧tö̧. 26 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
toi'önä a̧'cua̧rä̧tö̧ ttörö tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ yorö'iso hua'ö
icuocotö. ¿Pa̧'a̧nö̧ pädömä iso
päi'önä ja̧'a̧ pä'ö esetäjujä?―
pä'inö. 27 Ja̧'hua̧nö̧ päcua: ―A̧'a̧
chu̧ru̧hua̧ esetäjusä. Ucumä
Cristojä. Dios Iţti̧, pij̧ä̧ra̧'a̧ içhä̧cua̧
päinäcumä ucutä ja̧'a̧ pä'ö
esetäjusä― pä'inäju.

Jesús'inä ajuähuinö huȩnȩ
28Martamä ja̧'hua̧nö̧ pä'äju'caju

ppa̧'ä̧chä̧chiņä̧ju̧. Ppa̧'ä̧chä̧chö̧
köjähuajuru ji'äu 'chä̧hui'̧iņä̧ju̧
yä̧huä̧iņä̧tä̧: ―Chöjähuaju,
Huo̧juȩcuä̧ Işa̧mä̧ täcö ichäji.
Ucurutä huopäji― pä'inäju.
29 Ja̧'hua̧nö̧ päja'a kä̧ju̧cu̧ jiy̧ȩnä̧tä̧
Maríamä ä̧rä̧mi'̧ö̧ Jesúsru topö
'chiņä̧ju̧. 30 Jesúsmä ötahuiyä jacuä
päi'önämä doächi'ö juiyäi jiņa̧'a̧.
Marta churutä kö̧'o̧cui'̧o̧mȩtä̧
kiņö̧ jiņä̧. 31María ja̧'hua̧nö̧
jurunä ä̧rä̧mi'̧ö̧ räjopächa'a
tottomenä, judíosttö̧ja̧, isode jacuä
jahuäjutä ka̧'cua̧ adihuächi'önä
ucuocuä̧rä̧tö̧mä̧ ko'ca'anä
ru'hui'inätö. ―Hua'are rötähuome
ajuäu 'chä̧ju̧ a̧'cua̧ra̧'a̧― pä'inätö.
32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ María Jesús
ö̧jo̧mȩ rȩbȩu̧, Jesúsru tojomenä,
ö̧jä̧pö̧ kada'ca mo̧'ä̧mö̧ pä'inäju:
―Chu̧ru̧hua̧, ucutä po cu̧ju̧ttu̧mä̧
chö̧jä̧hua̧mä̧ 'corupä'i'ocö paji―
pä'inäju. 33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesús,
María'inä jahuäjucutä ichäjätö
judíos ttö̧ja̧'iņä̧ ttajuähua'a
toomenä a̧'cua̧nä̧mä̧ juiyo a̧'u̧
rö̧jä̧chi'̧iņä̧cu̧. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
―¿tȩnȩ cutäjätucuärö?― pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädätinätö: ―Topächi

Tu̧ru̧hua̧―. 35 Jesúsmä ajuähuinö.
36 Ja̧'hua̧nö̧ ajuähuiy̧ä̧u̧ ―Topi.
Juiyo repeinäcu ja̧'a̧― pä'inätö
judíos ttö̧ja̧mä̧. 37 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jahuätöttö korotö pönämä
pä'inätö: ―¿Pidemä Lázaro
'corupäi'ö juiya pä'ömä jȩö̧ juiyönä
huinö tä̧ji,̧ ätocätörö'inä tottönä
aditö icuinömä?― pä'inätö.

Jesús, Lázarorö ttoädinö huȩnȩ
38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧, Jesúsmä hua'are

rötähuome 'chä̧hui'̧iņö̧. Pä'äji
ta̧'a̧nö̧ a̧'cua̧nä̧ a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧iņä̧cu̧.
Hua'are rötähuomemä idorä jiņa̧'a̧.
Idorä ä'camä inäbittö mö̧ȩcuiņa̧'a̧.
39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ―Inäbi pporädö
icuätucui― pä'ö hue'inö Jesúsmä.
Ja̧'hua̧nö̧ hueiyäcua Martamä,
'corupä'i'äjiminä uböa'cajumä
pä'inäju: ―Chu̧ru̧hua̧, täcö
huahua'a. 'Corupäi'a'attömä
pa̧ja̧cuä̧nö̧ mo̧ro̧ päi'a'a täcö―.
40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús päinäcua̧:
―Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rö̧ttö̧mä̧ Dios
beipocö öadihuä tocu'huäcuajujä
¿pä'ocö päjisä tä̧ji ̧ ucurumä?―
41 Ja̧'hua̧nö̧ pääji o'ca'a inäbi
pporädö icuinätö 'corupä'i'äjimä
ju̧huȩnȩtä̧ ö̧'a̧'a̧nä̧. Ja̧u̧nu̧
o'ca'a Jesús mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧cu̧
topö ucuocuinö: ―Chä'o
ttörö cuä̧ju̧cua̧'a̧ttö̧ adihua'a
pä'ö eseusä ucuru. 42Huo̧jua̧sä̧
ttörö 'cuäopönä cuä̧ju̧cua̧'a̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pitö pȩnȩ ka̧cuä̧tö̧
ucuru chucuocua'a ttä̧ju̧cuiy̧a̧ttö̧
pä'ö huäjunätä pä'äjisä, ä̧ju̧cu̧
ttesetäcua'anö iso päi'önä
ttörö huecuhuina'amä― pä'inö.
43 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö cä'ädö pä̧içu̧nä̧
huopö pä'inö: ―¡Lázaro, juhuorö
rä'opi!― pä'inö. 44 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
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'corupä'i'äjimä rä'opächinö,
u̧mö̧piy̧ä̧'iņä̧, ö̧jä̧piy̧ä̧'iņä̧
'corupä'i'ätörö ttä̧rä̧dä̧cuä̧huä̧ta̧nä̧
juäocua'a. Ö'ä'inä pö̧jä̧ta̧ işa̧bä̧nä̧
kärocuächönä juäocuina'a.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ―i'̧cha̧ ejädö
icuätucuirö― pä'inö Jesúsmä.

Judíos ttö̧ja̧ tturuhuotö
Jesúsru cuä'ö tticua pä'ö
ucuocu ttu̧ju̧niņö̧ huȩnȩ

45 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ judíos ttö̧ja̧,
Maríarö ppä'ädö 'chä̧jä̧tö̧ttö̧
recuätö, Jesús jȩa̧'a̧ topäjätö'cotö
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧rö̧ pä'ö
amöcuädinätö. 46 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jahuätöttö korotömä
fariseos huotörötä jittähua pä'ö
'chiņä̧tö̧. O'ca juiyönä Jesús
jȩä̧jim̧ä̧ jittähuinä̧u̧. 47 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ sacerdotes tturuhuotö'inä,
fariseos huotö'inä, judíos ttö̧ja̧ jiņä̧
isocu hueähuä ttö̧ja̧rö̧ huopo'ö,
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧
huȩnȩ ttucuocua pä'ö. ―Ja̧u̧mä̧
Diosttö ij̧ȩcuä̧ rö̧ȩnä̧ jȩä̧'cha̧'a̧mä̧,
¿tta̧'a̧nö̧ jȩtä̧cua̧'a̧jä̧ttö̧ ujutumä?―
pä'inätö. 48―Ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧'cha̧'a̧nä̧
ja̧'a̧tä̧ totä̧rö̧ttö̧mä̧ o'ca toi'önätä
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧rä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧
päi'öttömä Roma ttö̧ja̧mä̧,
turuhuo'inä 'cho'ipö ujutu
judíos ttö̧ja̧rö̧'iņä̧ ya'opö icu
ttichäcuotö― pä'inätö. 49 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jahuätöttö ya̧tȩ, Caifás pä'ö
miçua̧, ja̧u̧ a̧'ȩnä̧ sacerdotesttö
jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ pä'i'inömä
pä'inö: ―Ucutumä jerupätöjä
juiyo. 50Ujutu judíos ttö̧ja̧
o'ca toi'önä betipächö juiya
pä'ö, ya̧tȩtä̧ 'corupäi'öttömä
abonänö adihua'a̧nö̧ ja̧'a̧
ujuturumä. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö'inä

ttu̧'ȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧jä̧ juiyo―
pä'inö. 51 Ja̧'hua̧nö̧ päinömä,
chutä a̧mo̧nä̧ amöcuädi'ö pä'ocö
pinö. Jiy̧ȩnö̧ a̧'ȩnä̧mä̧ sacerdotes
huotöttö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ ja̧'a̧ttö̧
pätetö ucuocuinö Dios iḩuȩnȩ
pätecuächä̧cuȩmä̧, ―Jesúsmä
judíos ttö̧ja̧rö̧ ppäda pä'ö
'co̧ru̧pä̧i'̧ä̧cua̧― pä'ö. 52 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
judíos ttö̧ja̧rö̧tä̧ ppäda pä'ömäcö
jiņa̧'a̧. O'ca toi'önä Dios iţti̧mö̧
huotö, kara'a'inä, kara'a'inä,
pperecuächinätö jiņä̧ yotöte
pätti'önä Jesús ö̧ca̧ca̧ta̧ pä'ö'inä
jiņa̧'a̧. 53 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧nu̧
mo̧ro̧ttö̧ kä̧mä̧dö̧ jahuätö huȩnȩ
ucuocu ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧mä̧ Jesúsru
cuä'ö tti̧cuä̧cuȩ huȩnȩ amöcuädö
ku̧niņä̧tö̧. 54 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Jesúsmä jahuätö judíos ttö̧ja̧ ttä'ca
jo̧mȩmä̧ huäjunämä cue'ächocö
pinö juhua'a yabocumä. Juhua'attö
rä'opächö, ttö̧ja̧ toächome
tö'cönänö kä̧jä̧ra̧'a̧ iḩuiņö̧, Efraín
ötahuiyänä ö̧ja̧ pä'ö. Juhua'atä
kiņö̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧.

55 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ judíos ttö̧ja̧
ttöäre pä'cäri, ttuhuämenä
'cuäopinö pä'cäri jȩtta̧ pä'ö
tö'cöhuächi'ina'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
recuätö ttö̧ja̧ toächome tö'cö
kä̧jä̧nä̧ ka̧cuiņä̧tö̧mä̧ Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ huä̧mip̧iņä̧tö̧,
ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri
kä̧mä̧dä̧cua̧'a̧ ä'canä Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧
amöcuädö ttadihuächi'önä
jȩttä̧cuä̧hua̧ pä'ö. 56 Jesúsrutä
usä̧riņä̧tö̧. Dios ö̧jode jacuä
kä̧nö̧ jä'ecu ä̧ju̧cuiņä̧tö̧:
―¿Tta̧'a̧nö̧ päcuhuätucuä?
¿Pä'cärira̧'a̧mä̧ ichö juiy̧ä̧cua̧
tä̧ji?̧― pä'inätö. 57 Ja̧u̧nu̧mä̧
sacerdotes tturuhuotöcu, fariseos
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huotöcu o'ca toi'önä̧rö̧ hueähuä
hue'ö ttu̧ju̧nä̧ji ̧ o'ca'a jiņa̧'a̧:
―Jesús ö̧jo̧mȩ cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧
'chu'huädö cärenä tötarö pä'ö
jicuhuähuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'ö.

María Jesús ö̧jä̧pö̧nä̧
amehuoya dajepinö huȩnȩ

12 1 Ttuhuämenä 'cuäopinö
pä'cäri jȩtta̧ pä'ömä

ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ ya'ute mo̧ro̧
juiyina'a. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ Jesús
Betania ötahuiyära̧'a̧ 'chiņö̧,
Lázaro 'corupäi'omettö ttoädinäcu
ö̧jiņo̧mȩ. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ju̧huȩnȩmä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ttu̧cuȩ
ttucua pä'ö pä'cäri jȩpiņä̧tö̧,
Jesúsrutä amöcuädö. Martamä
ttu̧cuȩ iyä'chö ppä'ädä̧riņä̧ju̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Lázaromä
korotöcu'inä Jesúscutä cuä̧nö̧
piņö̧ mesa isodänä. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Maríamä, rö̧ȩnä̧ micuähuoya
nardo isoya pättoya, medio litro
tö'cöhuächi'önä jo̧mȩnä̧ i'cächö,
da'epinäju Jesús ö̧jä̧piy̧ä̧nä̧.
Da'epäjäju'caju kuhuo'chenä
'ca̧'iņä̧ju̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ isodemä
jättäyodetä amehuächi'ina'a
juhuoya amehuoyattö. 4 Ja̧'hua̧nö̧
jȩjiy̧ä̧cu̧ ya̧tȩ, Judas Iscariote pä'ö
miçua̧, Jesús u̧huo̧juȩtä̧u̧ttu̧
işa̧, Simón iţti̧ Jesúsru iyö
içuä̧cua̧mä̧ pä'inö: 5―Juhuoya
adiu amehuoyamä trescientos
denarios jo̧mȩnä̧'iņä̧ micuäu'a̧nö̧
joya.* ¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö iyö tticuocoya
jiņoyattö usurä isotörötä pärätä
iyö ppättäda pä'ömä?― pä'inö.
6 Ja̧'hua̧nö̧ päinömä usurä
isotörö re topö pä'ocö pinö.

Chutä nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
ja̧'a̧ttö̧ pä'inö, ttöäre pärätä
ȩcä̧yu̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
ja̧'a̧ttö̧. Ju̧huä̧yu̧nä̧ ttȩnä̧'chö̧mä̧
ö̧nä̧u̧cuä̧rä̧'ij̧a̧'a̧ttö̧ pä'inö.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesús pä'inö
ja̧u̧ru̧: ―Huäinä ja̧'a̧tä̧ topiju
jȩja̧'a̧nä̧. Ttörö idoränä ttötäcuome
mo̧ro̧ amöcuädö hua'adö
ku̧ju̧niņoya. 8Usurä isotörö
ppäcuhuädätucua pä'ömä
'cuäopönätä kä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ttömä 'cuäopönä ko̧cö̧sä̧ pomä―
pä'inö.

Judíos ttö̧ja̧mä̧ Lázarorö'inä
cuä'ö tticua pättinö huȩnȩ

9 Judíos ttö̧ja̧ttö̧ recuätö
huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧ ―Jesúsmä
Betania ötahuiyära̧'a̧ kö̧―
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ juhua'atä
'chiņä̧tö̧ Jesúsru totta pä'ö.
Jesúsru'inä totta pätta'anä,
Lázarorö'inä totta pä'inätö,
Jesús hua'arettö ttoädinäcuru.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ sacerdotes
tturuhuotömä Lázarorö'inä cuä'ö
tticua pä'ö ucuocuinätö. 11 Lázaro
hua'arettö ttoächiyä̧u̧ recuätö
judíos ttö̧ja̧ jahuätörö jaropi'ö,
Jesúsrutä tta̧'cua̧ huȩnä̧riņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Lázarorö'inä cuä'ö
tticua pä'inätö.

Jesús Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
doächinö huȩnȩ

12 Ja̧u̧nu̧ o'comenä mo̧ro̧
―Jesúsmä Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
ichödo― pä'ö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧
ttö̧ja̧ recuätö, pä'cäri jȩtta̧
pä'ö 'chä̧jä̧tö̧mä̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧

* 12:5 Ya'ute denariomä, ya'ute mo̧ro̧ adicuome micuä jiņa̧'a̧do.
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ja̧'a̧ttö̧ ojiyä otoö 'cui'ö iḩuä̧ji,̧
ötahuiyä u̧miçu̧ rä'opinätö
Jesúsru totta pä'ö. Icha'a topö
huopinätö: ―¡Juiyo adihua'a!
Tu̧ru̧hua̧ Dios im̧iņä̧ ichömä
Dios ppädäcuähuänä adiunä
ö̧jä̧cua̧.a ¡Israel ttö̧ja̧ tu̧ru̧hua̧mä̧
pidetä!― huopinätö. 14 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Jesúsmä mörö ji'̧quiçha̧hua̧rö̧
po̧cuip̧ö̧ huä̧mä̧diņö̧. Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩ ja̧'hua̧nö̧tä̧ päa'a:
15―¡Yecuecuätucuä' Sión ttö̧ja̧!
¡Topätucui! Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧mä̧
mörö iţti̧nä̧ huä̧nö̧ ichö täcö―b

päa'a. 16 U̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧
'cuäopa'amä huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧
pinätö̧ äcuomenämä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jesús beipocö öadihuänä
ö'ärohuächinö o'ca'a ja̧'hua̧nö̧
ötö'cö huȩyu̧cuiņa̧'a̧'iņä̧,
ttö̧ja̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩtti̧na̧'a̧'iņä̧
amöcuädi'inätö. 17 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Jesús, Lázarorö hua'arettö
tto'ädö, idorä jacuättö räopa pä'ö
huoomenä chutäcu ka̧cuiņä̧tö̧tä̧
ötö'cö ji'ähuä̧riņä̧tö̧mä̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧
jittähuä̧ra̧'a̧ttö̧ recuätö Jesúsru
topö rättopina'amä, Diosttö
ij̧ȩcuä̧ jȩiņö̧ huȩnȩ ttä̧ju̧cua̧'a̧ttö̧.
19 Ttö̧ja̧ recuätö ja̧'hua̧nö̧ Jesúsru
topö rättopiyä̧u̧ fariseos ttö̧ja̧mä̧
pä'ähuinätö jitötäcu:―¡Topätucui!
Hueyecutä hueyecuätöjä. O'ca
toi'önätä tti̧'chä̧cu̧― pä'ähuinätö.

Griegos ttö̧ja̧'iņä̧ Jesúsru
totta pättinö huȩnȩ

20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Diosrö ucuotö
jȩpö̧ pä'cäri 'cuättopa pä'ö
'chä̧jä̧tö̧ttö̧mä̧ yotöcunämä griegos
ttö̧ja̧ jiņa̧'a̧. 21 Jahuätömä Feliperö

jä'epö 'chiņä̧tö̧, Galilea rȩjȩ
Betsaida ötahuiyä ttö̧ja̧ işa̧rö̧.
―Cha̧hua̧ru̧hua̧, Jesúsru tota
pä'ätöjä― pä'inätö. 22 Ja̧'hua̧nö̧
pättäcu, Felipemä Andrésrö ji'äu
'chiņö̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jahuätö
ta̧ju̧cuäyotö Jesúsru ji'ähuäjinätö.
23 Ja̧'hua̧nö̧ jittähua'anä Jesúsmä
pä'inö: ―Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inö beipocö
öadihuänä ö'ärohuächa pä'ömä
täcö jo̧mȩ päi'a'a. 24 Iso päi'önätä
pä'ösä ucuturu. Trigo işä̧tȩmä̧ rȩjȩ
jacuä mo̧'ö̧ hua'ö icuoca'a jö̧ttö̧mä̧
katähuätetä ja̧'a̧ jiņä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ rȩjȩ jacuättö hua'ö icuttumä
ba'ipö, rö̧ȩnä̧ huȩjä̧cua̧'a̧. 25 Chutä
a̧'cua̧rö̧ repe'ömä to̧ȩ'ä̧cua̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pij̧ä̧nä̧ kä̧nö̧ chutä
a̧'cua̧rö̧ repe'ocömä toe'oca'atä
kä̧cuä̧huä̧ i'co u̧ju̧nä̧rä̧cua̧. 26 Ttö
huedö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ päi'önä kö̧mä̧,
huäinä ichö ttöcutä. Juhua'acumä
ttö chö̧jo̧mȩtä̧ ö̧jä̧cua̧ ttö huedö
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧'iņä̧. O'ca toi'önä ttö
huedö jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ päi'önä
kä̧tö̧mä̧ Chä'o ä'cattömä úcuo ttö̧ja̧
jö̧nä̧ ttö̧jä̧cuo̧tö̧― pä'inö Jesús.

Jesús chutä 'corupäi'ä̧cuȩ
jiäcuähuinö huȩnȩ

27―Jitämä juiyo cha̧'cua̧
juiyächi'äcusä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧,
¿tta̧'a̧nö̧tä̧ pädö'a̧nö̧ jä̧ttö̧? Chä'o,
jitä 'cuä̧do̧pä̧cuȩttö̧ chö̧jip̧ö̧nä̧
ppä'ädittö ¿pädö'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧
Pädö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Jitä päi'önä
chö̧ja̧'a̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ 'cuädopa
pä'ötä kö̧sä̧. 28 Chä'o ucurutä
ttucuotönä jȩpi―̧ pä'inö Jesús.
Ja̧'hua̧nö̧ päomenä Ya̧tȩ iḩuȩnȩ
rä̧mip̧iņa̧'a̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧: ―Täcö

a 12:13 Salmos 118:26 b 12:15 Zacarías 9:9
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ttucuotönä jȩpä̧jişä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pä'äji ta̧'a̧nö̧ jȩchä̧cua̧sä̧―
pä'ö rä̧mip̧iņa̧'a̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧
rä̧mip̧iy̧ä̧u̧, ippeyenä kä̧nö̧
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧mä̧ ―cu'upätä
cöröächa'a juhua'amä― pä'inätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotömä pä'inätö:
―Juhua'amä Dios u̧mö̧huä̧ya̧
isoppa hua̧ ucuocuäcu― pä'inätö.
30 Ja̧'hua̧nö̧ pättiyäcu Jesús
pä'inö jahuätörö: ―Ja̧'hua̧nö̧
iḩuȩnȩ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cuä̧jim̧ä̧
ttörötä ppäda pä'ömäcö ja̧'a̧.
Ucuturutä amöcuädö ucuocua'a
juhua'amä. 31 Jitämä pij̧ä̧ ttö̧ja̧rö̧
micuähuächönä pä'ö icuometä
päi'a'a. Jitämä pij̧ä̧nä̧ hue'örö kä'ö
icuäcuometä päi'a'a. 32 Ttörömä,
pij̧ä̧ttö̧ cä'epö ttu̧nu̧ttu̧mä̧,
pij̧ä̧ ttö̧ja̧ ttörötä ttichönä
o̧dip̧ä̧cua̧sä̧ o'ca toi'önä̧rö̧―
pä'inö. 33 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä
¿Däjenäcö̧ 'co̧ru̧pä̧i'̧ä̧cua̧? pä'ö
ttu̧huo̧juä̧chi'̧iy̧a̧rö̧ pä'ö pä'inö.
34 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ttö̧ja̧mä̧ ädätinätö:
―Cristomä 'cuäopönätä ö̧jä̧cua̧
pä'ömä huo̧juip̧iņä̧tö̧jä̧ Hueähuä
Huȩnȩttö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧
¿tta̧'a̧nö̧ pä'ö päcuhuättö, “Ttö̧ja̧
Işa̧ pä'i'inörö cättepäcuotö”
päcuhua'amä? ¿Tide jä̧ttö̧ Ttö̧ja̧
Işa̧ pä'i'inödo päcuhuäcumä?―
pä'inätö. 35 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
Jesús pä'inö: ―Jitämä tȩa̧u̧tä̧
hua̧mä̧ jurunätä ö̧jä̧cua̧
ucutucumä. Jiņä̧ tȩa̧huä̧iţä̧
cue'ächätucui, ni'̧ȩcuä̧chö̧
cuijuiyuhuächi'ätucua'acu.
Yo̧ö̧ jacuänä cue'ächömä,
i'̧cho̧mȩ'iņä̧ jȩru̧pa̧. 36 Tȩa̧u̧tä̧
hua̧rö̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧

pä'ö amöcuädätucui jiņä̧
tȩa̧huä̧iţä̧, tȩa̧u̧ iţti̧mö̧
päcuhui'ätucuäcua'a̧nö̧― pä'inö.
Jesúsmä ja̧'hua̧nö̧ pä'ö cä'ädö,
jahuätörömä dajahuächö iḩuiņö̧.

Recuätö Judíos ttö̧ja̧ ttieru juäi
totta'anä'inä Jesúsru tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧ro̧cö̧ jiņö̧ huȩnȩ

37 Jesúsmä Diosttö ij̧ȩcuä̧
ttö̧ja̧ ttä'ca jo̧mȩttö̧ rö̧ȩnä̧
jȩä̧'cha̧'a̧nä̧'iņä̧ jiņä̧ tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧ro̧co̧cu̧ pinö. 38 Tta̧'cua̧
huȩnä̧ro̧co̧tö̧ pinätö̧ Dios iḩuȩnȩ
jiäcuähuä işa̧ Isaías iḩuȩyu̧ti̧nö̧
huȩnȩ pätecuächa pä'ö. Isaías
pa̧'a̧nö̧ päinö:

Chu̧ru̧hua̧, jitähuinö
huȩnȩmä̧ esetocotö.
¿Titöjä̧ttö̧ cujuru
ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧
cu̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧?a

39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesúsru
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧rö̧ juiyönätä jiņä̧u̧
Isaías pa̧'a̧nö̧'iņä̧ päina'attö:

40Diosmä tottoca'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jȩiņä̧u̧.
Ttamöcuädö juiyönätä
jȩiņä̧u̧, topö, huo̧juä̧chi'̧ö̧
ttamöcuädö pärou
tticua'acu pä'ö,
ttadihuächi'önä aditö
icu juiya pä'ö.b

41 Isaíasmä ja̧'hua̧nö̧ pä'inö
Jesús beipocö säruunä öadihuä
toomenä. Ötö'cö'inä ucuocuinö
ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧.

42 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotömä
judíos ttö̧ja̧ tturuhuotöttö
recuätö tta̧'cua̧ huȩnä̧riņä̧tö̧
Jesúsru. Ja̧'hua̧nö̧ tta̧'cua̧

a 12:38 Isaías 53:1 b 12:40 Isaías 6:9‐10
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ttu̧huȩnä̧ra̧'a̧nä̧ fariseos
huotörö ye'ecu tta̧möcuädömä
huäjunämä ji'ähuocotö pinätö̧,
ttu̧huo̧jui'̧odettö ya'opö tticuätö
pä'ö. 43 Ttö̧ja̧ ttä'ca jo̧mȩttö̧tä̧
úcuo ttö̧ja̧ pätti'a pä'ö repe'inätö
jahuätömä, Dios ä'ca jo̧mȩttö̧ úcuo
ttö̧ja̧ pätti'omettö'inä abonänö.

Jesús jiähuinö huȩnȩtä̧
ro̧ȩpä̧cua̧'a̧do röji
mo̧ro̧ päi'omenämä

44 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧, Jesúsmä
pä̧içu̧nä̧ huopö pä'inö: ―Ttörö
a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧mä̧, ttörömä a̧'cua̧
huȩnä̧ro̧cö̧. Ttörö hue'inörö a̧'cua̧
huȩnä̧rö̧. 45 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttörö
topömä, ttörö hue'inörötä topö.
46 Ttömä pij̧ä̧ra̧'a̧ chichomenämä,
tȩa̧u̧ jö̧nä̧ ichinösä, ttörö tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧ yo̧ö̧nä̧ ttö̧jö̧ juiya
pä'ö. 47 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jidäu
huȩnȩ ttä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ tta̧'cua̧
huȩnä̧ro̧co̧tö̧rö̧mä̧ micuähuächönä
pä'ö icuocösä. Pij̧ä̧ ttö̧ja̧rö̧
micuähuächönä pä'ö chicua
pä'ömä ichocö pinösä. Pij̧ä̧ ttö̧ja̧
ttö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäda pä'ötä ichinösä.
48 Ttörö ya̧'o̧cuä̧rö̧, chiḩuȩnȩ
ttä̧ju̧cua̧ pä'ocotömä jitörötä
micuähuächönä pä'ö icuähuämä
täcö ku̧nä̧rä̧tö̧. Jidähuä'ijö huȩnȩtä̧
jahuätörö micuähuächönä pä'ö
içuä̧cuȩmä̧ röji mo̧ro̧ päi'omenä.
49 Ttömä ttötä chamonämä
ji'ähuocö pä'ijösä. Chä'o Dios,
ttörö hue'inötä pä̧dä̧cuȩ'iņä̧,
jiḑä̧huä̧cuȩ'iņä̧, hueinäcusä.
50 Chä'o Diosmä kä̧cuä̧huä̧ i'co
ttu̧ju̧nä̧riy̧a̧rö̧ pä'ötä hue'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ hueina'amä huo̧jua̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ o'ca juiyönä
jidäumä, Chä'o Dios hueinö

ta̧'a̧nö̧tä̧ ji'äusä― pä'inö Jesús.

Jesús u̧huo̧juȩtä̧u̧
ttö̧jä̧piy̧ä̧ ötöquinö huȩnȩ

13 1 Ttuhuämenä 'cuäopinö
pä'cäri jȩttä̧cua̧'a̧ ä'canä

Jesúsmä, ―Pij̧ä̧ttö̧ rä'opächö,
Chä'o Diosrö ppa̧dä̧chä̧cuo̧mȩmä̧
täcö pätecuächa'a― pä'ö
huo̧juiņö̧. Chutä umöhuäyotö
pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ 'cuäopönätä
repeinä̧u̧ jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
―ttörö pätetö ku̧nä̧huo̧mȩmä̧,
täcö pätecuächa'a― pä'ö
u̧huo̧jua̧'a̧ttö̧ cädi'äcuähuä
juiyönätä repeinä̧u̧.

2Nip̧ä̧ro̧mȩ cuäcuähuä ttucuäji
o'ca'a, ähuettämä Simón iţti̧,
Judas Iscariote Jesúsru iyö
icua pä'ö amöcuädönä jȩä̧ji ̧
o'ca'a jiņa̧'a̧ täcö. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧, Jesúsmä, ―Chä'o Diosmä
o'ca juiyönätä hueähuä işa̧
päi'önä chö̧já̧ pä'ö hueäcusä―
pä'ö huo̧juiņö̧. ―Diosttötä
ichinösä ttömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Diosrötä ppa̧dä̧chä̧cua̧sä̧ jitämä―
pä'ö'inä huo̧juiņö̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧
u̧huo̧jua̧'a̧ttö̧ cuä̧nö̧ ö̧'o̧mȩttö̧
ä̧rä̧mi'̧ö̧, ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ huäme o̧ta̧
ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icuinö. Ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧
icuäji'ca̧ pa̧yu̧'cua ȩmo̧po̧'ö̧ äcänä
kärocu ti̧'ä̧dä̧cuä̧huiņö̧. 5 Ja̧u̧nu̧
o'ca'a ajiya huähuäbanä ajiya
da'epo'ö, u̧huo̧juȩtä̧u̧ ttö̧jä̧piy̧ä̧
töquinö. Töcö cä'ädö yotöcunärö
'ca̧'ö̧ icu jȩpiņö̧ öäre pa̧yu̧'cua
äcänä ti̧ä̧dä̧cuä̧huä̧'cuanä.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Simón Pedrorö
ötöcometä päi'omenä, Pedro
pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧, ¿Ttö chö̧jä̧pö̧
cu̧tö̧cä̧cua̧jä̧ tä̧ji?̧― 7 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
Jesús ädätinö: ―Pa̧'a̧nö̧ jȩchö̧mä̧
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jitätämä huo̧juä̧chi'̧o̧cö̧jä̧. Jȩchö̧
o'ca'atä cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cua̧jä̧―
pä'inö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pedromä,
―Ucumä ttö chö̧jä̧pö̧mä̧
yorö'isotä töcocöjä― pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús ädätinäcu:
―Ucuru chötöcoca'a jö̧ttö̧mä̧
ttöcu jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ cu̧ja̧ pä'ö
jui'̧a̧jä̧―. 9 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Simón
Pedromä pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧,
chö̧jä̧pö̧tä̧mä̧cö̧. Chu̧mö̧piy̧ä̧'iņä̧,
chu'inä o'ca juiyötä töquittö―.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús päinä̧cu̧:
―Aje i'äjimä jä̧ttä̧pä̧ya̧tä̧ töcö
içuä̧hua̧ täcö, ö̧jä̧pö̧tä̧ ötöcähua
pä'ö recuä rö̧jä̧cu̧. Ucutumä
täcö töcö icuähuotöjä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önämäcö―
pä'inö. 11 Churutä iyö içuä̧cua̧rö̧
u̧huo̧jua̧'a̧ttö̧ ja̧'hua̧nö̧ pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ―o'ca toi'önämä
töcö icuähuocotöjä― päina'amä.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ttö̧jä̧piy̧ä̧ töcö
cädomenä, ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧
huäme o̧ta̧ 'ca̧tä̧huä̧ji'̧ca̧ pä'äji
ta̧'a̧nö̧ pä̧mä̧diņö̧. Pä̧mä̧dö̧
pä'inö: ―¿Jitä ucuturu
jȩchä̧jim̧ä̧ huo̧juä̧chi'̧ä̧tö̧jä̧?
13Ucutumä päcuhuätucuäsä,
“Huo̧juȩcuä̧ Işa̧” pä'ö'inä,
“Chu̧ru̧hua̧” jö̧nä̧'iņä̧. Ja̧'hua̧nö̧
päcuhuätucua'amä jueö pä'ätöjä.
Iso päi'önä ja̧'hua̧nö̧tä̧ hua̧sä̧.
14 Ja̧'hua̧nö̧ Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧'iņä̧,
ucuturu Huo̧juȩcuä̧ Işa̧'iņä̧
cha'anä cu̧jä̧piy̧ä̧tu̧cu̧
chötöca'attömä, ucutu'inä
ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ cutöcätucu'a̧nö̧
ja̧'a̧ cu̧jä̧piy̧ä̧tu̧cu̧mä̧. 15 Ttö
jȩchä̧jim̧ä̧, ucutu'inä ttö jö̧ ta̧'a̧nö̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧cuȩ ij̧ȩpä̧jişä̧, ucuturu

jȩchä̧ji ̧ ta̧'a̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧
ucutu'inä. 16 Iso päi'önätä pä'ösä
ucuturu: Ya̧tȩ u̧mö̧huä̧ya̧mä̧,
u̧ru̧hua̧ttö̧'iņä̧ abonänömä huocö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧mä̧
churutä hue'inöttö'inä abonänömä
huocö. 17 Ja̧'hua̧nö̧ pädö
cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cua̧'a̧nä̧,
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ttu̧tä̧ eseunu
cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧.

18Ucutu o'ca toi'önärömä
pä'ocösä. Ttötä chȩmiņä̧u̧ru̧mä̧
huo̧jua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ pätecuächa
pä'ömä, “Ttötäcu u̧cuȩ pa̧
cumä cha̧bo̧iy̧a̧tä̧ pä'i'äji”.a
19 'Cuäopäcua'a ä'canätä
jidähuä̧rä̧u̧jä̧, iso päi'önä 'cuäopa'a
tocu'ätucuomenä, “Ttötäsä”
pädinö amöcuädi'ö cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 20 Iso
päi'önätä pä'ösä ucuturu: Ttö
huedäcuru ya̧huo̧cuä̧ro̧ca̧'a̧
eseumä, ttörötä eseu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttörö'inä ya̧huo̧cuä̧ro̧ca̧'a̧ eseumä,
ttörö hue'inörötä eseu― pä'inö
Jesús.

Judastä ja̧'a̧ ttörö iyö içuä̧cua̧mä̧
pä'ö jiähuinö huȩnȩ

21 Jesúsmä, ja̧'hua̧nö̧ pä'ö
cä'ädö a̧'cua̧ juiyächi'äcu huäjunä
ji'ähuinö: ―Iso päi'önätä pä'ösä
ucuturu. Ucututtu ya̧tȩ ttörö
iyö içuä̧cua̧―. 22 Ja̧'hua̧nö̧
päa'a ä̧ju̧cu̧, u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧
ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ topäcuäu ttierunä
päi'inä̧u̧, ―¿tideröcö̧ päa'a
ja̧'hua̧nö̧mä̧?― pä'ö. 23 Jahuätöttö
ya̧tȩ Jesús juiyo repeinäcumä,
Jesús amöcanä u becuächä̧rö̧nä̧
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pinö. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Simón
Pedromä, u̧mö̧nä̧tä̧ te'ö hue'inö
Jesúsru jä'epö ä̧ju̧cuiy̧a̧rö̧ pä'ö
―tiderö ucuocuaja̧ pä'ö―.
25 Ja̧'hua̧nö̧ hueäcu pä'äji ta̧'a̧nö̧
Jesús amöcanä beecuächönä
pä'i'ö jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧ Jesúsru:
―Chu̧ru̧hua̧, ¿tide jä̧cua̧'a̧
jä̧ttö̧ ja̧u̧mä̧?― 26 Ja̧'hua̧nö̧
jä'epö ä̧ju̧cuä̧cu̧ Jesús ädätinö:
―Pa̧ppä̧ ji'̧quiçha̧nö̧ 'cuä'ädö
chiyäcumä, ja̧u̧tä̧ jä̧cua̧'a̧― pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧ pa̧ppä̧ 'cuä'ädö
iyinö Judas Iscarioterö, Simón
iţti̧rö̧. 27 Judas pa̧ppä̧ ȩmä̧ji ̧
o'ca'a Satanásmä doächi'inäcu.
Ja̧'hua̧nö̧ doächi'iyäcu Jesús
päinä̧cu̧: ―Jȩcu̧'a̧ päcumä,
jurunänötä̧ jȩpi―̧ pä'inö.
28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ju̧huȩnȩ
mesa isodänä cuä̧nö̧ pä̧jä̧tö̧mä̧
―¿tta̧'a̧nö̧cö̧ päa'a juhua'amä?―
pä'ö huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧ pinätö̧
Jesús ja̧'hua̧nö̧ Judasrö päjimä.
29 Korotö pönämä amöcuädinätö,
―Judasmä pärätä ȩcä̧yu̧
tta̧huä̧ra̧'a̧ttö̧ pä'cäri jȩta̧ pä'ö
recuä rö̧jö̧ mitö i'̧cha̧ pä'ö
¿hueäcucö̧? Usurä isotörö ppä'ädö
i'̧cha̧ pä'ö ¿hueäcucö̧?― pä'ö
amöcuädinätö. 30 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ pa̧ppä̧ ȩmä̧ji'̧ca̧mä̧ yotäcu
rä'opächinö. Räopächomenämä
yodo jiņa̧'a̧ täcö.

Ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repettäcuähua
pä'ötä Jesús hueinö huȩnȩ

31 Judas räopächäji o'ca'a
Jesúsmä pä'inö: ―Jitämä
Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inö beipocö
öadihuänä täcö pärohuächö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inönätä
Dios beipocö öadihuä'inä

täcö ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧. 32 Ja̧'hua̧nö̧
ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ttö̧ pärocua'acu'inä,
Diosnätä ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧ Ttö̧ja̧
Işa̧ pä'i'inö öadihuämä, Diosrötä
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧. Diosmä ja̧'hua̧nö̧
Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inö öadihuä
ij̧ȩpä̧cuo̧mȩtä̧ päi'a'a täcö.
33 Repedä̧u̧. Jitämä ucutucumä
recuomä ko̧cö̧sä̧. Ucutumä ttörö
cu̧sä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧. Judíos ttö̧ja̧rö̧
pädinö ta̧'a̧nö̧ jitämä pä'ösä
ucuturu'inä: Ttö chi'̧cho̧mȩmä̧
cuichö juiyätucu'a̧nö̧tä̧ huotöjä.
34 Jitämä jareö Hueähuä Huȩnȩ
chiy̧ä̧u̧jä̧. Ucuturu repedö
ta̧'a̧nö̧tä̧, ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repe'äcuäu
ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧nö̧tä̧ hue'ösä
jitämä, ucutu'inä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
repe'äcuäu cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
35 Ja̧'hua̧nö̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repe'äcuäu
cu̧jä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧, o'ca toi'önä
ucuturu tottomenä, “iso päi'önä
Jesús u̧huo̧juȩtä̧u̧ jitöjamä” pä'ö
ttu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jä̧― pä'inö Jesús.

Jesús Pedro ä̧ppö̧tä̧rä̧cuȩ
jiähuinö huȩnȩ

36 Simón Pedro jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧
Jesúsru: ―Chu̧ru̧hua̧, ¿to cui'̧cha̧'a̧
jä̧ttö̧?― Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧cu̧
Jesús ädätinö: ―Ttö chi'̧cho̧mȩmä̧
choca'anä cuichö juiyö'a̧nö̧tä̧
hua̧jä̧ jitätämä. Yodojitä choca'anä
cuiçhä̧cua̧jä̧― pä'inö. 37 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Pedro pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧,
¿dä̧bö̧ chichö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
jitätä'inä? Ucuru ppädäda pä'ömä
'corupä'i'ö'inä 'corupädi'ö'a̧nö̧tä̧
hua̧sä̧― pä'inö. 38 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
Jesús ädätinö: ―¿Ucumä ttörö
ppä'ädö 'corupäcuhui'ä̧cua̧jä̧
tä̧ji?̧ Iso päi'önätä pä'ösä ucuru:
Ucumä, äcärä huoäcua'a ä'canä
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huäbodäcuänä cuä̧ppö̧tä̧rä̧cua̧jä̧
ttörö― päinä̧cu̧.

Jesúsnätä
rȩbȩä̧cuä̧hua̧'a̧do Diosrömä

14 1―Cua̧'cua̧ tta̧cuȩcuä̧tu̧cuó̧
ucutumä. Cuiä̧̧nä̧hua̧

Diosrömä cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧jä̧.
Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ ttörö'inä cua̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tu̧cui.̧ 2 Chä'o ojusode
jacuämä kä̧cuä̧huo̧mȩ rö̧ȩnä̧ ka̧'a̧.
Juiyöttömä ji'ähuajisä ucuturumä.
Cu̧jä̧tu̧cuä̧cuo̧mȩ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧
ku̧nu̧ 'chö̧sä̧. 3 Cu̧jä̧tu̧cuä̧cuo̧mȩ
jȩpö̧ ku̧nu̧ 'chi'̧cha̧'a̧ttö̧, pä'äji
ta̧'a̧nö̧ chiçhä̧cua̧sä̧ ucuturu
chȩma̧ pä'ö, ttöcutä jiņä̧ yo̧mȩtȩ
cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ö, ttötä chö̧jo̧mȩ
ucutu'inä cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
4 Chi'̧chä̧cuo̧mȩmä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧.
Mä̧nä̧'iņä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧― pä'inö.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tomás päinä̧cu̧:
―Chu̧ru̧hua̧, cui'̧chä̧cuo̧mȩmä̧
jerupätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ¿mä̧nä̧mä̧
tta̧'a̧nö̧ tu̧huo̧jua̧'a̧nö̧ jä̧ttö̧?―
pä'inö. 6 Jesús ädätinäcu:
―Ttötäsä mä̧nä̧mä̧. Ttötäsä
iso päi'önä jö̧mä̧. Ttötäsä
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧. Ttönätä
rȩbȩä̧cuä̧hua̧'a̧ Chä'orömä.
Ttö toönämä ya̧tȩ'iņä̧
rȩbȩhuo̧cö̧ Chä'orömä.
7 Ttörö cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧
Chä'orö'inä huo̧jua̧ja̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ porö kä̧mä̧dö̧ yabocu
'chä̧nö̧mä̧ cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cu̧.
Tocu'ä'ijätucuäcu täcö― pä'inö.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Felipemä päinä̧cu̧:
―Chu̧ru̧hua̧, Cuä'o Diosrö totönä
ij̧ȩpi.̧ Ja̧'hua̧nö̧ cuij̧ȩpö̧ttö̧mä̧
juhua'a yabonö jätepä̧rö̧
juiyäcuotöjä― pä'inö. 9 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Jesús ädätinö: ―Felipe, juiyo

recuo ja̧'a̧ ucutucu chö̧ja̧'a̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, ¿jiņä̧ ttörömä
jȩru̧pa̧jä̧ tä̧ji?̧ Ttörö topömä, Chä'o
Diosrö'inä topö täcö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧mä̧, “Cuä'o Diosrö totönä
ij̧ȩpi”̧ ¿päcuhua'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧
10 Ttö'inä Chä'o Diosnätä kö̧sä̧.
Chä'o Dios'inä ttönätä kö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧mä̧ ¿esetocöjä tä̧ji?̧ Ucuturu
jidäu huȩnȩmä̧, ttötä cha̧mo̧nä̧
amöcuädö ji'ähuocösä. Chä'o
Dios ttönä kö̧tä̧ o'ca juiyönä
ttö̧ja̧ ttieru juäi jȩchö̧nä̧ jȩpö̧mä̧.
11 “Ttö'inä Chä'o Diosnätä kö̧sä̧,
pärocua'acu'inä Chä'o Diosmä
ttönätä kö̧” pädomenämä iso
päi'önä ja̧'a̧ pä'ö esetätucui.
Ja̧'hua̧nö̧ pädö cuesetätucuoca'a
jö̧ttö̧mä̧, o'ca juiyönä jȩchö̧tä̧'inä
topö cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tu̧cuiţtö̧.
12 Iso päi'önätä pä'ösä ucuturu:
Ttörö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧mä̧ ttö
jȩchö̧'a̧nö̧tä̧ jȩä̧cua̧. Chä'o
Diosrö chi'̧cha̧'a̧ttö̧ ttö pa̧'a̧nö̧
jȩcho̧mȩttö̧'iņä̧ abonänö rö̧ä̧ö̧
jȩä̧cua̧. 13O'ca juiyönä ttö chim̧iņä̧
jäcuhuepätucumä jȩchä̧cua̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩchä̧cua̧sä̧ Chä'o Dios
öadihuä eseu ttucuotäcua'a̧nö̧, Iţti̧
Dios jȩcho̧mȩttö̧. 14O'ca juiyönätä
jäcuhuepätucumä, ttö chim̧iņä̧
jäcuhuepätucuttumä jȩchä̧cua̧sä̧―
pä'inö Jesús.

Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ ppä'ädö içhä̧cuȩ
Jesús ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ

15―Ttörö repecuhuätucuttumä,
huedö jȩpä̧tu̧cui.̧ 16 Juhua'acumä
Chä'o Diosrö jä̧dȩpä̧cua̧sä̧.
Jädepomenä Chä'o Dios ka̧ra̧
Ppädäcuähuä Işa̧rö̧ huȩä̧cua̧
ucuturu. Ja̧u̧mä̧ icuicuä juiyönä
'cuäopönätä ö̧jä̧cua̧ ucutucumä.

Jua



391 Juan 14:17–31

17 Ja̧u̧ ka̧ra̧ Ppädäcuähuä Işa̧
pädäcumä, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧,
iso päi'önä jö̧ huo̧juȩcuä̧ işa̧
ja̧'a̧. Pij̧ä̧ ttö̧ja̧mä̧ ja̧u̧ru̧ ttȩmö̧
juiyö'a̧nö̧tä̧ huotö, topö'inä
tottococu ja̧'a̧ttö̧, huo̧ju̧'iņä̧
ttu̧huo̧juo̧co̧cu̧ ja̧'a̧ttö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucutumä cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cu̧
ucututäcu ö̧ja̧'a̧ttö̧. Ö̧ja̧'a̧nä̧,
koronömä jacuänä'inä ö̧jä̧cua̧
ucutunätä. 18 Reyotörö tticuipa'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ katä chicuipo̧co̧u̧jä̧
ucutumä. Ucututäcu chö̧já̧ pä'ö
ppa̧dä̧chä̧cua̧sä̧. 19 A̧'u̧cua̧'a̧tä̧ jö̧
o'ca'a pij̧ä̧ ttö̧ja̧ juhua'a yabocumä
tottö juiyäcuotö ttörömä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucutumä tocu'ätucuäcua̧sä̧.
Ttö cha̧'cua̧ra̧'a̧ttö̧ ucutu'inä
cua̧'cua̧rä̧cuo̧tö̧jä̧. 20 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧
päi'omenämä, Ttö'inä Chä'onätä̧
chö̧ja̧'a̧mä̧, ucutu'inä ttönätä
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧mä̧, ttö'inä ucutunätä
chö̧ja̧'a̧mä̧ cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧.
21 Ttö huedö amöcuä̧rö̧ esetömä
iso päi'önä repeäcusä. Ja̧'hua̧nö̧
ttörö repe'ömä Chä'o'inä repeäcu,
ttö'inä repedä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧
repedäcurumä, ttötä chö̧jö̧
huäjunä chij̧ȩcuä̧cua̧sä̧―
pä'inö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ka̧ra̧
Judasmä, Judas Iscariotemäcö̧,
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Chu̧ru̧hua̧,
¿tta̧'a̧nö̧ jȩpö̧ ujuturutä huäjunä
cuij̧ȩcuä̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧, pij̧ä̧ ttö̧ja̧rö̧
cuij̧ȩcuo̧ca̧'a̧nä̧mä̧?― 23 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Jesús ädätinö: ―O'ca toi'önä
ttörö repe'ätömä, chiḩuȩnȩ'iņä̧
ttesetäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ huotörömä
Chä'o rȩpȩä̧cua̧. Chä'o'inä
ttö'inä jahuätörö tichäcuotöjä,
tö̧ja̧cua̧ pä'ö jahuätöcutä.

24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttörö
repe'ocömä chiḩuȩnȩ'iņä̧ esetocö.
Cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧ huȩnȩmä̧, ttötä
chiḩuȩnȩmä̧cö̧. Chä'o Dios ttörö
hue'inö iḩuȩnȩtä̧ ja̧'a̧.

25 Ja̧'hua̧nö̧ pädömä, ucutucu
chö̧jä̧iţä̧ ji'ähuäjisä. 26 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧ Ppädäcuähuä Işa̧mä̧,
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧, Chä'o
Dios ttö chim̧iņä̧ huȩä̧cua̧mä̧, o'ca
juiyönätä u̧huo̧juȩtä̧cua̧ ucuturu.
Ja̧u̧mä̧ o'ca juiyönä ucuturu
jidähuinö cuamöcuädi'ätucunä
u̧huo̧juȩtä̧cua̧.

27 Ttömä chiḩua̧'a̧nä̧, tta̧'cua̧ adiu
kä̧cuä̧huä̧ ucuturu ku̧nip̧ö̧sä̧. Ttötä
cha̧'cua̧ adiu chö̧jä̧'ij̧ö̧ chiyipä̧u̧jä̧.
Pij̧ä̧ ttö̧ja̧ ttiyö'a̧nö̧mä̧ iyocösä.
Cua̧'cua̧ tta̧cu̧huȩcuä̧tu̧cuä̧'.
Ye'ecu'inä yecuhuätucuä'.
28 “Chiḩuä̧cua̧sä̧” päda'a'inä
ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧jä̧. “Chiu̧̧ o'ca'a pä'äji
ta̧'a̧nö̧ chiçhä̧cua̧sä̧ ucutucu chö̧já̧
pä'ö” päda'a'inä ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧jä̧.
Ttörö repecuhuätucuttumä
esehuächi'ötä esehuächi'ajatöjä,
“Chä'orö chi'̧chä̧cua̧sä̧” pädomenä.
Chä'omä ttöttö'inä abonänö
hua̧ ja̧'a̧ttö̧ esehuächi'ajatöjä.
29 Ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopö juiyäitä
ji'ähuäjisä ucuturu, pätecuächönä
'cuäopomenä amöcuädi'ö cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 30 Jitämä
ucutucu rö̧ȩnä̧mä̧ ucuocuocösä,
pij̧ä̧nä̧ hue'ä̧rö̧ icha'attö täcö. Ja̧u̧
jähuämä juida'attö ttörö huȩä̧ra̧
pä'ömä jui'̧a̧. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Chä'o Dios hueinö ta̧'a̧nö̧tä̧
jȩpö̧sä̧, pij̧ä̧ ttö̧ja̧ Chä'orö
repeda'a ttu̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧.
Jitä ä̧rä̧mi'̧ä̧tu̧cui ̧ ti̧'chä̧tu̧cua̧
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porömä― pä'inö Jesús.

Jesús toönämä adiunä
jȩä̧cuä̧huo̧ca̧'a̧do

15 1―Ttötäsä jiņä̧ iso päi'önä
uva po'tä juei po'tä jä̧'iņö̧'a̧nö̧

hua̧mä̧. Chä'otä ja̧'a̧ juhuo'tä
tta̧'ä̧rö̧mä̧. 2 Chä'omä ttöttö
todehuo'tä o'ca juiyönä u̧huä̧ju̧
huȩjo̧cö̧mä̧ ȩmip̧ö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
o'ca juiyönä u̧huä̧ju̧ huȩjö̧mä̧,
surojometä 'cui'opö aditö ku̧nu̧,
juhua'a yabocutä u̧huä̧ju̧ huȩja̧
pä'ö. 3Ucutumä chiḩuȩnȩ
jidähua'a cuä̧ju̧cuä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧
täcö aditö icuähuotöjä. 4 Ttönätä
ka̧cuä̧tu̧cui ̧ cädi'äcuähuä juiyönä,
pärocua'attö'inä cädi'äcuähuä
juiyönä ucutunä chö̧ja̧'a̧nä̧. Uva
po'tä juei po'tättö todehuoco'tämä
u̧huä̧ju̧ huȩjo̧co̧'tä. Juei po'tättö
todehuo'tätä u̧huä̧ju̧ huȩjo̧'tämä.
Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ ucututä
cuamonätucunämä u̧huä̧ju̧
huȩjö̧nä̧mä̧ jȩpä̧cuä̧huo̧co̧tö̧jä̧.
Ttönä cädi'äcuähuä juiyönä
cu̧jä̧tu̧cu̧ttu̧tä̧ u̧huä̧ju̧ huȩjö̧nä̧
jȩcu̧'ä̧cuo̧tö̧jä̧. 5 Ttötäsä juei po'tä
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧mä̧. Ucutumä
rä'cä o'tiyä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttönätä kö̧mä̧,
ttö'inä ja̧u̧nä̧tä̧ chö̧ja̧'a̧nä̧,
u̧huä̧ju̧ huȩjö̧nä̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧
jȩä̧cua̧. Ttö toönämä yorö'iso
jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧tä̧ huotöjä
ucutumä. 6 Ttönätä ko̧cö̧mä̧,
po'tä do'opö icuähuo'tätä pä'i'ö.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jo'ö icuo'tätä
pä'i'ö. Ja̧'hua̧nö̧ jo'ö icu o'tämä
ca̧ca̧ti̧pö̧, ocurä jacuä icuätö cuo'ö
icua pä'ö. 7 Ttönätä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧,
pärocua'attö chiḩuȩnȩ'iņä̧ ucutunä
kö̧ttö̧mä̧, ucuturu pä̧huä̧rö̧jö̧mä̧

Diosrö jäcuhuepäcuotöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ jäcuhuepätucumä
iyäcuotöjä. 8 U̧huä̧ju̧ rö̧ȩnä̧tä̧
huȩjö̧nä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧,
Chä'o öadihuämä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ ttö
chu̧huo̧juȩtä̧u̧ päcuhui'äcuotöjä.
9 Chä'o Dios ttörö repeä'ijö
ta̧'a̧nö̧tä̧ ucuturu'inä repe'ä'ijösä.
Ttö repedä'ijönätä ka̧cuä̧tu̧cui.̧
10 Ttö huedö jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧
repedä'ijönätä cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jȩpö̧sä̧ Chä'ocumä.
Chä'o hueö jȩcha̧'a̧ttö̧,
ja̧u̧ repeä'ijönätä kö̧sä̧.
11 Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ ji'ähuäjisä
ucuturu ttö cheseunätä
cuesehuiyätucuattö pä'ö, eseutä
eseu cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 12Ucuturu
repedä'ijö ta̧'a̧nö̧tä̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
repe'äcuäu ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Ja̧u̧tä̧
ja̧'a̧ ucuturu huedömä. 13 Ya̧tȩ
chutä repeä̧u̧ ttö̧jip̧iy̧a̧rö̧ pä'ö
a̧'cua̧rö̧ iyäu icu 'corupä'i'ömä
rö̧ȩnä̧tä̧ repe'ö. Ja̧'hua̧nö̧
repeomettö'inä abonänö jö̧nä̧mä̧
yorö'isotä repeäcuähuoca'a.
14Ucutumä o'ca juiyönätä huedö
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧ chahuaruhuä
repedä̧u̧jä̧. 15Ucutumä “huedö
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧jä̧” jö̧nä̧mä̧
pädoco̧u̧jä̧ juhua'a yabocumä.
Huettö jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧mä̧
ttu̧ru̧hua̧ jȩö̧ jerupätö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttömä o'ca juiyönätä Chä'o
päa'a chä̧ju̧cuä̧'ij̧ö̧ ucuturu ji'äu
icusä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jitämä
“chahuaruhuä repedä̧u̧” pädä̧u̧jä̧.
16Ucututä amöcuädö ȩmo̧co̧tö̧
pinätö̧jä̧ ttörömä. Ttötä amöcuädö
ȩmiņö̧sä̧ ucuturumä. Ucuturu
ȩmiņö̧'ca̧ hue'ö chu̧ju̧niņä̧u̧jä̧
u̧huä̧ju̧ huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'önä
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jȩpö̧ cui'̧chä̧tu̧cua̧ pä'ö, u̧huä̧ju̧
päi'önämä icuicuä juiyönätä jȩpö̧
cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧
cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ Chä'o Diosrö
chim̧iņä̧ jäcuhuepätucumä o'ca
juiyönä ucuturu iy̧ä̧cua̧. 17 Piy̧ȩtä̧
ja̧'a̧ ttö huedömä: ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
repe'äcuäu ka̧cuä̧tu̧cui―̧ pä'inö
Jesús.

Pij̧ä̧ ttö̧ja̧ Jesúsru tta̧'u̧ti̧na̧'a̧ttö̧
ujuturu'inä tta̧'u̧tu̧ huȩnȩ

18―Pij̧ä̧ ttö̧ja̧ ucuturu
tta̧'u̧tu̧ttu̧mä̧, ucuturu tta̧'u̧tu̧
juiyäi ttörötä tta̧'u̧ti̧na̧'a̧mä̧
amöcuädätucui. 19 Pij̧ä̧ ttö̧ja̧cu̧ jiņä̧
jiy̧ȩtȩ huotö cu'ätucuttumä, jitötä
isotö jiy̧ä̧u̧ repe'ajatö ucuturumä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttömä pij̧ä̧
ttö̧ja̧ttö̧ 'quȩcu̧huȩcuä̧chä̧tu̧cu̧nä̧
ȩmö̧ chu̧ju̧niņä̧u̧jä̧ ucutumä.
Ja̧'hua̧nö̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
huotö cu'ätucuoca'attö ucuturu
a̧'u̧tä̧tö̧. 20Amöcuädi'ätucui
ucuturu pa̧'a̧nö̧ pädinö: Ya̧tȩ hueö
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧, u̧ru̧hua̧ttö̧'iņä̧
abonänömä huocö. Ttörö'inä
örohue'ä ttuttepina'attö
ucuturu'inä örohue'ä
ttuttepäcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö
chiḩuȩnȩ'iņä̧ ttesetinöttömä ucutu
cuiḩuȩnȩtu̧cu̧'iņä̧ ttesetäcuotö.
21 Piy̧ȩ o'ca juiyötä ucuturu
jȩttä̧cuo̧tö̧ ttötä isotö cu'iy̧ä̧tu̧cuä̧u̧,
ttörö hue'inörö'inä ttieruhua'attö.
22 Jahuätörö ucuocu chichoca'a
jiņö̧ttö̧mä̧ surojö jui'ajatö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä surojö
ttu̧ju̧nä̧rö̧ ttä̧ppö̧tä̧ra̧ pä'ömä
jui'ätö. 23 Ttörö a̧'u̧tä̧tö̧mä̧,
Chä'orö'inä a̧'u̧tä̧tö̧. 24 Korotö

jȩtto̧cö̧ jä̧'ij̧ö̧ jahuätö ttä'cattö
jȩcho̧ca̧'a̧ jiņö̧ttö̧mä̧ surojömä
jui'ajatö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ täcö
topinätö. Totta'anä ttörö'inä,
Chä'orö'inä a̧'u̧tä̧tö̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧
a̧'u̧tä̧tö̧ ttöäre Hueähuä Huȩnȩnä̧
tti̧huȩyu̧ti̧nö̧ pätecuächa
pä'ö, “huȩnȩ'iņä̧ juiya'anä
tta̧'u̧ti̧nä̧cu̧sä̧”a päome.

26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Chä'o Diosttö
Ppädäcuähuä Işa̧rö̧ huȩdä̧cua̧sä̧
ucutucu ö̧ja̧ pä'ö. Ja̧u̧mä̧ Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧, iso päi'önä jö̧
huo̧juȩcuä̧ işa̧. Ja̧u̧mä̧ Chä'o Diosttö
ichö. Ja̧u̧ ichomenämä ttö chötö'cö
jiä̧̧huä̧cua̧. 27Ucutu'inä chötö'cö
jicuähuäcuotöjä, äcuomenätä
päi'önä ttöcu cu̧jiņä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧―.

16 1―Piy̧ȩmä̧ jidähuä̧u̧jä̧
'tö̧'ȩpö̧ mo̧cu̧huä̧tu̧cu̧ juiya

pä'ö. 2 Judíos ttö̧ja̧ ttu̧huo̧jui'̧ö̧
odehuiyättö ya'opö tticuäcuotöjä.
Ucuturu cuä'ö tticuäcuome mo̧ro̧
päi'omenämä, “ujutumä pa̧'a̧nö̧
cuä'ö icu jȩtö̧mä̧, Diosrötä esetö
jȩpä̧tö̧jä̧” pä'ö ttamöcuädäcuotö,
iso päi'önä. 3 Ja̧'hua̧nö̧ jȩttä̧cuo̧tö̧
ucuturu, Chä'orö'inä, ttörö'inä
ttieruhua'attö. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
piy̧ȩmä̧ jiḑä̧huä̧u̧jä̧, ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧
pätecuächomenä pädinö huȩnȩ
cuamöcuädi'ätucuäcua'a̧nö̧ “iso
päi'önä ja̧'hua̧nö̧tä̧ jiähuinä̧u̧jä̧”
pä'ö. Äcuomenämä ji'ähuocö
pinösä jiņä̧ ucututäcu chö̧ja̧'a̧ttö̧.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä ttörö
hue'inö ö̧ja̧'a̧tä̧ iu̧̧sä̧. Chiḩua̧'a̧nä̧
ucututtumä ya̧tȩ'iņä̧ jäepococusä
chiḩuä̧cua̧'a̧mä̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
piy̧ȩ huȩnȩ jidähua'attö, a̧'u̧
rö̧jä̧chi'̧ö̧tä̧, a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧ä̧u̧jä̧ juiyo―

a 15:25 Salmos 69:4
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pä'inö Jesús.

Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ aditähuä
7―Ja̧'hua̧nö̧ jidähuomenä a̧'u̧

rö̧jä̧chi'̧a̧'a̧nä̧'iņä̧ iso päi'önä jö̧tä̧
jidähuä̧u̧jä̧tó. Ttö chiḩuo̧mȩnä̧mä̧
ucuturutä adihuäcua'a. Chiḩuo̧ca̧'a̧
jö̧ttö̧mä̧ Ppädäcuähuä Işa̧
ichö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ ucutucu
ö̧ja̧ pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
chiu̧̧ttu̧mä̧, ucututäcu ö̧ja̧ pä'ö
huȩdä̧cua̧. 8 Ichomenämä pij̧ä̧
ttö̧ja̧ jitötä surojö ttu̧ju̧nä̧rö̧
huäjunä ttu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cuä̧u̧nä̧
u̧huo̧juȩtä̧cua̧ Ja̧u̧mä̧. Surojö jui'ö
kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, micuähuächönä
pä'ö icuähuä huȩnȩ'iņä̧
ttu̧huo̧juä̧chi'̧a̧ pä'ö u̧huo̧juȩtä̧cua̧.
9 Surojö ttu̧ju̧nä̧rö̧ u̧huo̧juȩtä̧cua̧
ttörötä tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧ttö̧.
10 Surojö jui'ö kä̧cuä̧huä̧'iņä̧
u̧huo̧juȩtä̧cua̧ Chä'orö
ppa̧dä̧cha̧'a̧ttö̧. Ucutu'inä juhua'a
yabocumä ttörö tocu'iyäcuotöjä.
11Micuähuächönä pä'ö icuähuä
huȩnȩ'iņä̧ u̧huo̧juȩtä̧cua̧ pij̧ä̧nä̧
hue'ä̧rö̧mä̧ micuähuächönätä pä'ö
ku̧nä̧hua̧ ja̧'a̧ttö̧.

12Ucuturu pädö'a̧nö̧ jö̧mä̧ rö̧ȩnä̧
ku̧nä̧rö̧sä̧ jiņä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
pädöttö'inä cuami 'qui'ächi'ömä
ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧jä̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Dios A̧'cua̧ru̧hua̧, iso päi'önä jö̧
huo̧juȩcuä̧ işa̧ ichomenämä, ja̧u̧tä̧
ucuturu o̧ip̧ä̧cua̧ o'ca juiyönä iso
päi'önä jö̧ cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cua̧
pä'ö. Ja̧u̧mä̧ chutä a̧mo̧nä̧
amöcuädö ucuocuocö jä̧cua̧.
Ä̧ju̧cu̧ huȩnȩtä̧ jiä̧̧huä̧cua̧.
Yodoji 'cuäopä̧cuȩ'iņä̧ jiä̧̧huä̧cua̧
ucuturumä. 14 Ttö chöadihuätä
ttucuotiyarö pä'ö u̧huo̧juȩtä̧cua̧,
ttötä jähuättö ȩmö̧ jiähua'attö

ucuturumä. 15O'ca juiyönä Chä'o
Dios u̧ju̧nä̧rö̧mä̧ ttötä chöäre ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö pä'äjisä, “ttötä
jähuättö ȩmö̧ jiä̧̧huä̧cua̧ ucuturu”
päda'amä― pä'inö.

Cua̧'cua̧ tta̧cuȩcuä̧tu̧cu̧ o'ca'a
rö̧ȩnä̧ cuesehuächi'äcuotöjä

päinö huȩnȩ
16―A̧'u̧cua̧'a̧tä̧ jö̧ o'ca'amä

tocu'u juiy̧ä̧tu̧cuä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ a̧'u̧cua̧'a̧tä̧ jö̧
o'ca'a tocu'ä̧tu̧cuä̧cua̧sä̧ Chä'o
Diosrö chi'̧cha̧'a̧ttö̧― pä'inö
Jesús. 17 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧
u̧huo̧juȩtä̧u̧ttu̧ korotö pö̧nä̧mä̧
jä'ecuinätö: ―A̧'u̧cua̧'a̧tä̧ jö̧ o'ca'a
tocu'u juiy̧ä̧tu̧cuä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ a̧'u̧cua̧'a̧tä̧ jö̧
o'ca'a tocu'ä̧tu̧cuä̧cua̧sä̧ Chä'o
Diosrö chi'̧cha̧'a̧ttö̧ päa'amä, ¿däje
pä'ö päa'a jä̧ttö̧?― pä'inätö.
18―A̧'u̧cua̧'a̧tä̧ jö̧ o'ca'a päa'amä
¿däje pä'ö pä'ö jä̧ttö̧? Ja̧'hua̧nö̧
päa'amä tu̧huo̧juip̧ö̧ juiyönä
jä̧u̧jä̧― pä'inätö. 19 Jesúsmä
churutä jä'epö ttä̧ju̧cua̧
pätta'amä huo̧juiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
u̧huo̧jua̧'a̧ttö̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧:
―A̧'u̧cua̧'a̧tä̧ jö̧ o'ca'a tocu'u
juiy̧ä̧tu̧cuä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
pä'äji ta̧'a̧nö̧ a̧'u̧cua̧'a̧tä̧ jö̧ o'ca'a
tocu'ä̧tu̧cuä̧cua̧sä̧ pädäjimä
¿jä'epä̧rä̧cuä̧huä̧tö̧jä̧di?̧ 20 Iso
päi'önätä pä'ösä ucuturu.
Cua̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧ cuajuähuäcuotöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧mä̧ eseutä
juiyo ttesehuäcuotö. Ucutumä
a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucuturu a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧ö̧mä̧
eseäcuähuänätä pärohuächäcua'a
ja̧u̧nu̧ o'ca'amä. 21Nä̧tö̧mä̧,
ttu̧mo̧du̧ba̧ niy̧ä̧di'̧ä̧cuo̧mȩtä̧
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päi'ä̧u̧mä̧ tta̧'cua̧ tta̧'ȩcuip̧ä̧tö̧
juiyo, täcö ttuhuäbecuometä
pätecuächa'attö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ji'̧quiçha̧hua̧ uhuäpächö o'ca'amä
ubara jä̧ji'̧iņä̧ unichi'ätö, ttö̧ja̧ işa̧
pij̧ä̧ra̧'a̧ päi'önä uhuäpächiy̧ä̧u̧
ttesehuächi'a'attö. 22 Juhua'a jö̧
ta̧'a̧nö̧ jitätämä a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧ä̧u̧jä̧
ucutumä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pä'äji
ta̧'a̧nö̧ tochäcuotöjä. Ja̧u̧nu̧mä̧
cuesehuä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
cuesehuä̧rä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧
cuesehuä̧rä̧tu̧cu̧mä̧ 'cho̧ip̧iy̧ä̧cua̧.
23 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
jäcuhuepä̧rö̧ juiyäcuotöjä ttörömä.
Iso päi'önätä pä'ösä ucuturu.
Chä'o Diosrö o'ca juiyönä ttö
chim̧iņä̧ jäcuhuepätucumä
iyäcuotöjä. 24 Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧
jubömä jä'epocotö pä'ijätöjä
ttö chim̧iņä̧mä̧. Jä'epätucui.
Jäcuhuepätucumä cuȩmä̧cuo̧tö̧jä̧,
eseutä cuesehuätucuäcua'anö―
pä'inö.

Jesús ka̧ra̧ttö̧'iņä̧ abonänö
pij̧ä̧ttö̧ ujuruhuinö huȩnȩ

25―Pa̧'a̧nö̧ ucuturu
jidähuä'ijömä, huȩnȩtö̧ pä'ötä
ji'ähuä'ijösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
koronömä huȩnȩtö̧ pähuänämä
chucuocu juiy̧ä̧cua̧sä̧ ucuturumä.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧, huäjunätä
jidähuäcuotöjä Chä'o Dios
ötö'cömä. 26 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ ttö
chim̧iņä̧tä̧ jäcuhuepäcuotöjä
ucutumä. “Ttötä Chä'o Diosrö
jä̧dȩpä̧cua̧sä̧ ucuturu” jö̧nä̧mä̧
pä'ocösä. 27 Chä'o Diosmä
chutä'inä ucuturu repe'ö ttörö
repecuhuiyätucuäcu. Diosttö
chichina'a'inä cuesetiyätucuäcu
repeä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧

ucututä jäcuhuepäcuotöjä ja̧u̧ru̧.
28 Ttömä Chä'o Diosttötä rä'opö
ichinösä pij̧ä̧ra̧'a̧mä̧. Jitämä pij̧ä̧
jaropi'ö pä'äji ta̧'a̧nö̧ Chä'orö
'chö̧sä̧― pä'inö Jesús. 29 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧ pättinäcu:
―Jitämä huäjunätä ucuocujä, koro
juäinä huȩnȩtö̧ päcuhuoca'atä.
30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jitämä
o'ca juiyönätä cu̧huo̧jua̧'a̧mä̧
huo̧juä̧tö̧jä̧. Jättepä̧cuȩ'iņä̧
cu̧huo̧jua̧'a̧ttö̧ jättepäcu pä'ömä
recuä rö̧jo̧co̧cu̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ “Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosttötä
rä'opö ichinöjä” pä'ö esetätöjä―
pä'inätö. 31 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
Jesús ädätinö: ―¿Jitätä tä̧ji ̧
cuesetätucua'amä? 32Ucutumä
iso päi'önä cuipperecuächäcuotöjä
ka̧ra̧'iņä̧ kara'acu, ka̧ra̧'iņä̧
kara'acu. Ja̧'hua̧nö̧
cuipperecuächätucuäcuomemä
täcö pätecuächa'a. Ttörömä katä
cuicuipäcuotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Chä'o Dios ttötäcu ö̧ja̧'a̧ttö̧ katämä
ki'̧ip̧o̧cö̧sä̧. 33 Ja̧'hua̧nö̧mä̧ pädä̧u̧jä̧,
ttönätä cua̧'cua̧ adihuäcua'anö.
Pij̧ä̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ usurä
cuȩmä̧huä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ cua̧'cua̧ tta̧cuȩcuo̧ca̧'a̧tä̧
cuesehuätucuaja. Pij̧ä̧ttö̧mä̧ täcö
chujuruhuinötä ja̧'a̧― pä'inö Jesús.

Jesús chutä umöhuäyotörö
Diosrö jäepinö huȩnȩ

17 1 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧
Jesúsmä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧

topö pä'inö: ―Chä'o, ttörö
pätetö ku̧nä̧huo̧mȩmä̧ täcö
pätecuächa'a. Cuiţti̧ öadihuä
ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩpi,̧ Cuiţti̧'iņä̧
pärocua'attö ucu cuhuadihuä
ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩchä̧cua̧'a̧nö̧.
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2 Ttö̧ja̧ o'ca toi'önä̧rö̧ hue'ö
chö̧já̧ pä'ö hue'ö cu̧ju̧niņä̧cu̧sä̧,
ttörö cuiyinä̧u̧ru̧ kä̧cuä̧huä̧ i'co
chiyäcua'a̧nö̧. 3 Kä̧cuä̧huä̧ i'comä
ucurutä huo̧juä̧huä̧ ja̧'a̧, chu ä̧cua̧
Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧, iso päi'önä kö̧rö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö Jesucristo ucu
huecuhuinäcuru'inä huo̧juä̧huä̧
ja̧'a̧ kä̧cuä̧huä̧ i'comä.

4 Pij̧ä̧ttö̧mä̧ ucu cuhuadihuä
ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩpä̧'ij̧ö̧sä̧. Chadita
pä'ö huecuhuinömä täcö jȩpö̧
cä'ädösä. 5 Chä'o jitämä ucutäcu
jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ chöadihuä säruunä
ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩpi,̧ pij̧ä̧'iņä̧ juiyäi
ucutäcu kä̧nö̧ säruunä chöadihuä
jiņö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ ij̧ȩcuä̧chä̧rö̧nä̧.

6 Pij̧ä̧ ttö̧ja̧ttö̧ 'quȩ'ȩpö̧
ttörö cuiyinä̧u̧ru̧mä̧, ucurutä
ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ huäjunä
ji'ähuä'ijösä. Ucutä cuiärotö jiņa̧'a̧
jahuätömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttörö
cuiyinä̧u̧. Cuiḩuȩnȩ esetä'ijätö
jahuätömä. 7 Jitämä huo̧juä̧chi'̧ä̧tö̧
o'ca juiyönä ttörö cuiyinömä
ucuttutä icha'amä. 8 Cuiḩuȩnȩ
jidähuiyacu pä'ö huecuhuinömä
ji'ähuä'ijösä jahuätörö. Ja̧'hua̧nö̧
jidähuä'ijömä ya̧tto̧cuä̧ro̧ca̧'a̧tä̧
esetinätö. Ucuttutä rä'opö
chichina'a'inä iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö
huo̧juä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutä ttörö
huecuhuina'a'inä iso päi'önä ja̧'a̧
pä'ö esetinätö.

9 Jahuätörötä jädepäcujä. Pij̧ä̧
ttö̧ja̧rö̧tä̧ amöcuädö jä'epocösä.
Ttörö cuiyinä̧u̧ru̧tä̧ amöcuädö
jä'epösä, ucutä cuiärotö
ja̧'a̧ttö̧. 10O'ca toi'önä ttö
chumöhuäyotömä, ucu'inä
cumöhuäyotötä ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ucu cumöhuäyotömä ttö'inä
chumöhuäyotötä ja̧'a̧. Jahuätönätä

ij̧ȩcuä̧chä̧ra̧'a̧ ttö chöadihuämä.
11 Täcö jitämä pij̧ä̧ rȩjȩnä̧mä̧

ko̧cö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pitömä
pij̧ä̧nä̧ ttö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧, ttömä
ucu cu̧ja̧'a̧ chicha'anä. Chä'o
Dios ucumä surojö jui'̧a̧jä̧.
Ttörö cuiyinä̧u̧ru̧ cujurunä adiu
tta̧'ä̧ri,̧ ucucu ttöcu jiņä̧ ya̧tȩ
tö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotö
ttö̧ja̧cuä̧cua̧'a̧nö̧ jahuätö'inä.
12 Pij̧ä̧nä̧ jahuätöcu chö̧jo̧mȩnä̧,
cujurunä adiunä tta̧dä̧rä̧'ij̧ä̧u̧.
Ucutä ttörö cuiyinä̧u̧ru̧mä̧ adiunä
tta̧'ä̧rä̧'ij̧ö̧sä̧. Ttörö cuiyinä̧u̧ttu̧mä̧
yorö'iso ya̧tȩ'iņä̧ to'e'ocö. Ihueye
toe'a pä'ö pätetö ku̧nä̧hua̧tä̧
to'e'ömä Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ
pätecuächäcua'a̧nö̧.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä
ucu cu̧ja̧'a̧tä̧ ichösä. Pa̧'a̧nö̧
chucuocumä pij̧ä̧nä̧tä̧ kä̧nö̧
ucuocusä, pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧
ttö cheseunätä jo̧mȩnö̧
ttesehuäcua'a̧nö̧ jitötä'inä.
14 Cuiḩuȩnȩmä̧ jahuätörö
ji'ähuä'ijösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
pij̧ä̧ ttö̧ja̧mä̧ jahuätörö a̧'u̧tä̧tö̧, ttö
ta̧'a̧nö̧ jitötä isotö ttoca'a jiy̧ä̧u̧.
15 “Pij̧ä̧ttö̧mä̧ rä'epö icuitö” jö̧nä̧mä̧
jä'epocösä. “Ihueye su̧ro̧pa̧ mȩö̧
juiyönä adiu tta̧'ä̧riţö̧” jö̧nä̧tä̧
jädepäcujä. 16 Ttö pij̧ä̧ ttö̧ja̧ işa̧
choca'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ ttörö cuiyinä̧u̧'iņä̧
pij̧ä̧ ttö̧ja̧ huocotö. 17 Surojöttö
'quȩttȩcuä̧chö̧nä̧ pojopö ku̧niţö̧
iso päi'önä huȩnȩnä̧tä̧. Ucutä ja̧'a̧
iso päi'önä jö̧ kada'ca hua̧mä̧.
Cuiḩuȩnȩmä̧ iso päi'önä jö̧ huȩnȩ
ja̧'a̧. 18 Pij̧ä̧ ttö̧ja̧ ttö̧'quȩtȩnä̧ chö̧já̧
pä'ö ttörö huecuhuinö ta̧'a̧nö̧
ttö'inä jahuätörö hue'ösä pij̧ä̧ ttö̧ja̧
ttö̧'quȩtȩ. 19 Jahuätörö ppädäda
pä'ö surojöttö 'quȩdȩcuä̧chö̧nä̧
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jȩpä̧cuä̧u̧sä̧, jitötä'inä surojöttö
'quȩ'ȩcuo̧tö̧ pätti'a pä'ö iso päi'önä
jö̧tä̧ ä̧ju̧cu̧.

20 Pitörötä amöcuädö
jädȩpä̧ro̧co̧cu̧jä̧ Chä'o Dios.
Pitö jittähua'a ä̧ju̧cu̧ ttörö tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧rä̧cuo̧tö̧rö̧'iņä̧ amöcuädö
jädȩpä̧rä̧cu̧jä̧. 21 Ttörö tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧rä̧cuo̧tö̧rö̧ jädȩpä̧rä̧cu̧jä̧
Chä'o, pitöcu'inä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
huotö pätti'äcua'a̧nö̧ jahuätö
o'ca toi'önä, ucu'inä ttönätä,
ttö'inä ucunätä tö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧.
Jahuätö'inä ujutunätä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
huotö pätti'äcua'a̧nö̧ jädȩpä̧rä̧cu̧jä̧
Chä'o, ttörö huecuhuina'a iso
päi'önä ja̧'a̧ pä'ö ttesetäcua'anö
pij̧ä̧ ttö̧ja̧mä̧. 22 Säruunä chöadihuä
ttörö cuiyinömä, jahuätörö'inä
iyipinösä, ucucu ttöcu jiņä̧ ya̧tȩ
tö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧ jahuätö'inä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
huotö pätti'äcua'a̧nö̧, 23ttö'inä
jahuätönätä chö̧ja̧'a̧nä̧, ucu'inä
ttönätä cu̧ja̧'a̧nä̧, jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧
kä̧nö̧ jo̧mȩ huotö pätti'äcua'a̧nö̧.
Juhua'acumä ttörö huecuhuina'a
ttu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧mä̧,
ttörö repecu ta̧'a̧nö̧ jahuätörö'inä
repecuhua'a ttu̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧
pij̧ä̧ ttö̧ja̧mä̧.

24 Chä'o ttörö cuiyinä̧u̧mä̧
ttötäcu ttö̧ja̧cuiy̧a̧ttö̧ pä'ö
pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧ ttötä chö̧jo̧mȩ,
ttörö cuiyinö säruunä chöadihuä
tottä̧rä̧cua̧'a̧nö̧, pij̧ä̧'iņä̧ juiyäi
ttörö repecuhuina'attö. 25 ¡Chä'o
Dios ucumä surojö jui'̧a̧jä̧! Pij̧ä̧
ttö̧ja̧mä̧ ttu̧huo̧juo̧co̧cu̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttömä chu̧huo̧juä̧cu̧jä̧.
Pitö'inä ttörö huecuhuina'amä
huo̧juä̧tö̧. 26Ucurutä ttu̧huo̧ju̧nä̧
jidähuä'ijä̧u̧. Jiņä̧ juhua'a
yabocutä jiḑä̧huä̧cua̧sä̧, ttörö

repecuhuinönätä repe'ö
ttö̧jä̧cua̧'a̧nö̧ jahuätömä, ttö'inä
jahuätönätä chö̧jä̧cua̧'a̧nö̧― pä'ö
jä'epinö Jesús Jä'o Diosrö.

Jesúsru 'chu'huädöttichinö huȩnȩ

18 1 Jesúsmä ja̧'hua̧nö̧
pä'äji'ca̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧

rä'opinö, Cedrón jo'aje ya̧nä̧
jij̧ȩcu̧ pämärome 'cuä'opö.
Ju̧huȩnȩmä̧ pätta piņa̧'a̧. Jesús'inä
u̧huo̧juȩtä̧u̧'iņä̧ juhuätta pättanä
'chä̧hui'̧iņä̧tö̧. 2 Judas, Jesúsru
iyö içuä̧cua̧'iņä̧ u̧huo̧juiņo̧mȩ
juhuätta pätta po̧mȩmä̧,
koronö'iņä̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧
ucuocuä'ijome ja̧'a̧ttö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Judasmä juhua'atä
'chä̧hui'̧iņö̧ recuätö su̧ro̧da̧u̧cu̧'iņä̧,
Dios ö̧jode toä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧cu̧'iņä̧. Jahuätömä sacerdotes
tturuhuotö'inä, fariseos huotö'inä
huettäjä̧u̧ jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
juhua'atä 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧ Judascu.
Curä o'chu'inä, o̧'quiy̧ä̧'iņä̧,
lámpara tejädäcuähuä'inä,
tejähuä ore'inä ȩpiņä̧tö̧. 4 Jesúsmä
churutä 'cuäopä̧cuȩ o'ca juiyönätä
huo̧juiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ u̧huo̧jua̧'a̧ttö̧
rä'oi'ö jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧: ―¿Dirö
cusä̧rä̧tu̧cuä̧ttö̧?― pä'inö.
5 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädätinätö: ―Jesús
Nazaret işa̧rö̧ u̧sä̧rä̧tö̧jä̧― pä'inätö.
Jesús pä'inö: ―Ttötäsä―.
Judas'inä, Jesúsru iyö icuäjimä
ju̧huȩnȩ jahuätöcutä kiņö̧.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús ―ttötäsä―
päomenä ttabo ja̧'a̧cu̧ duruchi'ö
rȩjȩ mo̧'ä̧miņä̧tö̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Jesús pä'äji ta̧'a̧nö̧
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧: ―¿Dirö
cusä̧rä̧tu̧cuä̧ttö̧?― Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧
ädätinätö: ―Jesús Nazaret işa̧rö̧
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u̧sä̧rä̧tö̧jä̧―. 8 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
Jesús ädätinö: ―Ttötäsä pä'ö täcö
ji'ähuäjisä ucuturumä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ttörötä cu̧sä̧rä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧
jitöja huä̧iņä̧ tti̧hua̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧
topätucuitö― pä'inö. 9 Jesús
ja̧'hua̧nö̧ päinömä chutä päji huȩnȩ
pätecuächa pä'ö pä'inö, ―Chä'o
ttörö cuiyinä̧u̧ttu̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧
toe'ö juiyönätä tta̧dä̧rä̧'ij̧ä̧u̧―
päjimä. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Simón
Pedro, curä'chu ku̧nä̧rä̧jim̧ä̧,
'cho'ähuopo'ö 'cui'opö icuinö
sacerdotes huotöttö jiņä̧ isocu
juȩ'ip̧a̧ u̧mö̧huä̧ya̧ ä̧ja̧, u̧huo̧jua̧'a̧nä̧
işo̧ja̧. Sacerdotes huotöttö
jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ u̧mö̧huä̧ya̧
im̧im̧ä̧, ―Malco― pä'ö micuinö.
11 Ja̧'hua̧nö̧ 'cui'opö icuiyäcu Jesús
pä'inö Pedrorö: ―Curä'chumä
ȩcä̧tta̧ jacuä rä'ädö ku̧ni.̧ ¿Chä'o
ttörö hueinoya reoyamä 'cudädi'ö
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧―* pä'inö.

Jesúsru 'chu'huädö Anás
ä'ca jo̧mȩ ttȩpiņö̧ huȩnȩ

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätö
su̧ro̧da̧u̧mä̧ ttu̧ru̧hua̧
comandantecu, judíos ttö̧ja̧
ttumöhuäyotö Dios ö̧jode
to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧cu̧ Jesúsru
'chu'huädö nö'quinätö.
13Nö'cätö'cotö äcuomenämä
ttȩpiņä̧cu̧ Anás pä'ö miçua̧ ä'ca
jo̧mȩ. Anásmä Caifás im̧iy̧a̧ jiņa̧'a̧,
ja̧u̧nu̧ a̧'ȩnä̧ sacerdotesttö jiņä̧
isocu juȩ'ip̧a̧ im̧iy̧a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Anás ä'ca jo̧mȩ ttȩpiņä̧cu̧
äcuomenämä. 14 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Caifástä jiņa̧'a̧, ―ya̧tȩtä̧

'corupäi'ö'a̧nö̧ ja̧'a̧ ttö̧ja̧ ttö̧jip̧a̧
pä'ö― judíos ttö̧ja̧rö̧ ji'ähuinö
pinömä.

Pedro u̧ru̧hua̧ Jesúsru
ä̧ppö̧tä̧riņö̧ huȩnȩ

15 Simón Pedromä Jesús o'ca'anä
'chiņö̧. Ka̧ra̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧ işa̧'iņä̧
'chiņö̧. Ka̧ra̧ u̧huo̧juȩtä̧cu̧mä̧
sacerdotesttö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧
u̧huo̧juä̧cu̧ pinö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ sacerdotesttö jiņä̧ isocu
juȩ'ip̧a̧ ojusode jacuoju isarära̧'a̧
do'ächinö Jesúscu. 16 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Pedromä u̧miţä̧ ki'̧ip̧iņö̧
äpate ä'ca. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ka̧ra̧
u̧huo̧juȩtä̧cu̧, sacerdotesttö jiņä̧
isocu juȩ'ip̧a̧ u̧huo̧juiņä̧cu̧mä̧
rä'oi'ö äpate tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
isajuru ucuocuopo'ö Pedrorö
do'ädinö. 17 Ja̧'hua̧nö̧ doädiyäcua
jahuäju huettö jȩä̧cuä̧huä̧ isaju,
äpate tta̧'ä̧rä̧ju̧mä̧ Pedrorö
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧ju̧: ―¿Ucu'inä
u̧huo̧juȩtä̧u̧ttu̧ işa̧mä̧cö̧jä̧ tä̧ji?̧―
päjinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu Pedro
pä'inö: ―Ttömä u̧huo̧juȩtä̧u̧ttu̧
işa̧mä̧cö̧sä̧―. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
huettö jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧, Dios
ö̧jode to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧
diyahuä̧u̧ ä̧ya̧rişa säröcä päi'önä
ocurä kuhuätö'cotö tänö kiņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Pedro'inä
jahuätötäcu tänö kiņö̧.

Sacerdotesttö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧mä̧
Jesúsru jä'epä̧rö̧ ä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩ
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ sacerdotesttö

jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧mä̧ Jesúsru
jä'epä̧rö̧ ä̧ju̧cuiņö̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧

* 18:11 Jesús reoya 'cudädi'äcuoya päinoyamä usurä emähuäcuȩ'iņä̧, 'co̧ru̧pä̧i'̧ä̧cuȩ'iņä̧
amöcuädö pä'inödo.
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ttötö'cö'inä, u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧
ötö'cö'inä. 20 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epä̧rö̧
ä̧ju̧cuä̧cu̧mä̧ Jesús pä'inö:
―Ttömä o'ca toi'önä ttä'cattö
huäjunä ucuocuä'ijösä. Judíos
ttu̧huo̧jui'̧odettö'inä, Dios ö̧jodenä
judíos ttö̧ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧o̧mȩ'iņä̧
'cuäopönätä huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧sä̧.
Yä̧huiņä̧mä̧ ucuocuocö pä'ijösä.
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿dä̧bö̧
jäcuepä̧ra̧'a̧ jä̧ttö̧ ttörömä?
Chucuocua'a ä̧ju̧cuä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧tä̧
jä'epö ä̧ju̧cui ̧ jitörötä chucuocuä'ijö
ötö'cömä. Jahuätömä huo̧juä̧tö̧ ttö
chucuocuä'ijö huȩnȩmä̧― pä'inö.
22 Jesús ja̧'hua̧nö̧ päomenämä,
Dios ö̧jode to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
ippeyenä ka̧cuä̧tö̧ttö̧ ya̧tȩ,
Jesús ö'änä 'pȩ'iņö̧. 'Pȩ'ä̧ji'̧ca̧
pä'inö: ―¿Sacerdotesttö jiņä̧
isocu juȩ'ip̧a̧rö̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧
cuädätö'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧― pä'inö.
23 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús ädätinö:
―Suronä pädäjittömä ji'ähui
däje suronä päda'aja̧ pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ adiunä pädöttömä
¿dä̧bö̧ 'pȩcu̧huä̧cu̧sä̧ttö̧?―
pä'inö. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Anásmä
sacerdotesttö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧
Caifás ö̧ja̧'a̧ hue'ö icuinäcu,
Jesúsmä nö'cä̧hua̧ ö̧ja̧'a̧nä̧.

Pedro pä'äji ta̧'a̧nö̧
ä̧ppö̧tä̧riņö̧ huȩnȩ

25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Simón Pedromä
ocurä tänö kiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧u̧ jättepinäcu: ―¿Ucu'inä
u̧huo̧juȩtä̧u̧ttu̧ işa̧mä̧cö̧jä̧
tä̧ji?̧― Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
Pedromä ä̧ppö̧tä̧rö̧ ädätinö:

―U̧huo̧juȩtä̧u̧ttu̧ işa̧mä̧cö̧sä̧
ttömä― pä'inö. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
sacerdotesttö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧
umöhuäyotöttö ya̧tȩ, ä̧ja̧ 'cui'opö
icuäcu a̧hua̧ru̧hua̧mä̧ jä'epö
ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―¿Pättara̧'a̧ttö̧mä̧
ja̧u̧cu̧tä̧ cu̧ja̧'a̧ tochococu päjijä
tä̧ji ̧ ucumä?― 27 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
Pedromä pä'äji ta̧'a̧nö̧ ä̧ppö̧tä̧riņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ppö̧tä̧rö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ äcärä
huopinö.

Pilato ä'ca Jesúsru ttȩpiņö̧ huȩnȩ
28 Täcö pä'ö mo̧ro̧ päi'a'a Jesúsru

ȩpiņä̧tö̧ Caifás ojusodera̧'a̧ttö̧
Roma ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧ ojusodera̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitötämä
ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri
ttu̧cuä̧cuȩ amöcuädö do'ächocotö
pinätö̧ roma ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧
ojusodenä, dotächomenä
tidicuächi'ä' pä'ö.* 29 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Pilatomä jitötä ttö̧ja̧'a̧cu̧
u̧mi ̧ rä'oi'ö jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧:
―¿Pidemä däje suronä jȩiņa̧'a̧
päcuhuä'chätucuäcu jä̧ttö̧?―
pä'inö. 30 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädätinätö:
―Pidemä suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ juiyöttömä ucu cuä'ca
jo̧mȩ ti'cächococu paji― pä'inätö.
31 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu Pilatomä
pä'inö: ―Ucututä ȩmip̧ä̧tu̧cuiŗö̧.
Ucututä cuiäre Hueähuä Huȩnȩ
hueö'a̧nö̧tä̧ micuähuächönä pä'ö
icuätucuirö― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ judíos ttö̧ja̧mä̧ ädätinätö:
―Ujutu judíos ttö̧ja̧mä̧, ttö̧ja̧ işa̧rö̧
cuä'ö ticua pä'ömä hueähuoca'a―.
32 Ja̧'hua̧nö̧mä̧ pä'inätö Jesús päinö
huȩnȩ pätecuächa pä'ö, ―ja̧u̧

* 18:28 Judíos ttö̧ja̧ pä'cäri amöcuädöttötöcähuäji o'ca'amä judíos huocotö ttojusodenä
dottächa pä'ocotö pinätödo. ―Dotächöttömä idicuächi'ätöjä Dios ä'cattömä― pä'ö
amöcuädinätödo.
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juäinä 'co̧ru̧pä̧di'̧ä̧cua̧sä̧ ttömä―
päinömä. 33 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Pilatomä
pä'äji ta̧'a̧nö̧ do'ächinö ruhuo isode
jacuä. Do'ächäji'ca̧ Jesúsru huopö
jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―¿Ucumä judíos
ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧jä̧ tä̧ji?̧― 34 Ja̧'hua̧nö̧
ja'epö ä̧ju̧cuä̧cu̧ Jesús ädätinö:
―Ja̧'hua̧nö̧ jäcuhuepömä, ¿ucutä
cua̧mo̧nä̧ amöcuädö jä'epöjä tä̧ji?̧
¿Chötö'cömä korotö jittähuococu
päjijä tä̧ji?̧― pä'inö. 35 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Pilato pä'inö: ―Ttömä
judíos ttö̧ja̧ işa̧mä̧cö̧sä̧. Ucutä
cuahuaruhuä isotö'inä, sacerdotes
tturuhuotö'inä ucuru 'chu'huädö
chä'ca jo̧mȩ i'cächäjätömä. ¿Däje
jȩcu̧'ä̧jä̧ttö̧?― pä'inö. 36 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Jesús ädätinö: ―Ttö
hueda'anä kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧
pij̧ä̧ttö̧mä̧ jo̧co̧mȩ. Ttö
pij̧ä̧nä̧tä̧ hue'ö chö̧jö̧ttö̧mä̧
chumöhuäyotömä rohuähuajatö
judíos ttö̧ja̧rö̧ iyö tticu juiyattö
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttömä
pij̧ä̧nä̧mä̧ hue'ö ko̧cö̧sä̧ jitätämä―
pä'inö. 37 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pilato
jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―Ja̧'hua̧nö̧
jö̧ttö̧mä̧ ¿ucumä ru̧hua̧jä̧ tä̧ji?̧―
Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús ädätinö:
―Ru̧hua̧sä̧do päcuhua'amä jueötä
pä'öjä. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ hua̧ chö̧ja̧ pä'ö
pij̧ä̧ra̧'a̧ ichö, uhuäpächinösä, iso
päi'önä jö̧tä̧ jidähua pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ o'ca toi'önä iso päi'önä
jö̧ttö̧ pöttächinätömä chiḩuȩnȩ
ä̧ju̧cuä̧tö̧― pä'inö. 38 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Pilato pä'inö: ―Iso päi'önä
jö̧mä̧ ¿däjettö?―

Jesúsru hua'arenä pätetö
hue'ö ttu̧ju̧niņö̧ huȩnȩ

Pilatomä ja̧'hua̧nö̧ pä'opo'ö
pä'äji ta̧'a̧nö̧ u̧mi ̧ rä'opächinö
judíos ttö̧ja̧cu̧ ucuocua pä'ö. ―Ttö
tochomenä ja̧u̧mä̧ suronä jȩiņö̧
jui'̧a̧― päinä̧u̧. 39―Ucutumä
cuihueye juo'epinätöjä,
ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri
pä̧nä̧, ya̧tȩ cärenä pö̧rö̧
rä'epö chicuiyätucuacu pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, ¿Judíos ttö̧ja̧
ttu̧ru̧hua̧rö̧ rä'epö chicuiyätucuacu
pä'ätöjä?― jä'epinö. 40 Ja̧'hua̧nö̧
jäepomenä o'ca toi'önä
pä'äji ta̧'a̧nö̧ huopinätö.
―¡Ja̧u̧ru̧mä̧cö̧! ¡Barrabásrötä
rä'epö icui!― pä'inätö.
Barrabásmä nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧ jiņa̧'a̧.

19 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Pilatomä, Jesúsru

ȩmip̧ö̧ cuäcuättiyarö pä'ö
hue'inö. 2 Su̧ro̧da̧u̧mä̧ so̧ä̧cättö
işo̧bö̧ päi'önä jui'̧cho̧ti̧nä̧tö̧.
Jui'̧cho̧tä̧tö̧'cotö Jesús unä
huä̧niņä̧tö̧. Ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧'iņä̧
pärunenö tu̧huä̧ta̧ttö̧ ttö̧'ca̧ti̧nä̧cu̧.*
3 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧jä̧tö̧'cotö
pä'inätö: ―¡Adihua'a, judíos
ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧!― pä'ä'chö
kä̧nö̧ ttu̧mö̧nä̧ cuäcuättinäcu.
4 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Pilatomä
pä'äji ta̧'a̧nö̧ rä'oi'ö päinä̧u̧:
―¡Topätucui! Ttö tochomenä
suronä jȩiņö̧mä̧ jui'äji. Ja̧'hua̧nö̧
juia'a cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ö rä'epö
chiy̧ä̧u̧jä̧― pä'inö. 5 Ja̧'hua̧nö̧

* 19:2 Pärunenö tu̧huä̧ta̧mä̧ Ru̧hua̧tä̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jiņa̧'a̧do ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ 'ca̧tä̧tö̧'cotö ―Ru̧hua̧jä̧ pä'ä'chö― ya̧'ä̧huȩ'iņä̧tö̧ Jesúsrumä.
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päomenä Jesúsmä rä'opinö.
Unämä so̧ä̧cättö huiähuobö
hua̧'a̧nä̧, ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧mä̧ pärunenö
tu̧huä̧ta̧ 'ca̧tä̧dä̧cuä̧hua̧'a̧ rä'opinö.
Ja̧'hua̧nö̧ räopa'anä Pilatomä
päinä̧u̧: ―¡Topätucui! ¡Ttö̧ja̧
işa̧ päjimä pȩnȩtä̧ kö̧!― pä'inö.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ sacerdotes
tturuhuotö'inä, Dios ö̧jode
to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧ Jesúsru
tottomenä huopinätö: ―¡Daunä
pȩ'o̧pö̧ ku̧niŗö̧! ¡Daunä pȩ'o̧pö̧
ku̧niŗö̧!― jö̧nä̧ huopinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu Pilato päinä̧u̧:
―Ucututä ȩmip̧ä̧tu̧cuiŗö̧ daunä
pȩ'o̧pö̧ cu̧ju̧nä̧tu̧cua̧rö̧. Ttö
tochomenämä suronä jȩiņö̧mä̧
jui'̧a̧― päinä̧u̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ judíos ttö̧ja̧mä̧ ädätinätö:
―Ujutumä töäre Hueähuä Huȩnȩ
ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧. Ja̧u̧ Hueähuä Huȩnȩnä̧
pa̧'a̧nö̧ hua̧ 'corupäi'a pä'ö huea'a,
chutä “Dios Iţti̧sä̧” pähuina'attö―.
8 Pilatomä ja̧'hua̧nö̧ pätta'a
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ jiņä̧ juhua'a yabocutä
ye'ecue'inö. 9 Pä'äji ta̧'a̧nö̧
ruhuo isode jacuä do'ächi'ö
Jesúsru jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―¿Tottö
cuichina'attö ucumä?― Ja̧'hua̧nö̧
jäepa'anä Jesúsmä ädätocö
pinö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ädätoca'a jä̧cu̧
Pilatomä pä'inö: ―¿Ttöcumä
ucuocuocöjä tä̧ji?̧ ¿Jȩru̧pa̧jä̧ tä̧ji ̧
pȩ'o̧pö̧ ttu̧ju̧na̧cu̧ pä'ö'inä, rä'epö
tticuacu pä'ö'inä hueähuä işa̧
päi'önä chö̧ja̧'a̧mä̧?― pä'inö.
11 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús ädätinö:
―Diosrötä pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧
hueähuä işa̧ päi'önä kö̧jä̧. Ja̧u̧
mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧rö̧ pä̧huä̧rö̧jö̧ttö̧tä̧

ttörö huecu'a̧nö̧ ja̧'a̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ttörö 'chu'huädö ucu
cuä'ca jo̧mȩ i'cächäjitä ucuttu'inä
abonänö surojö ku̧nä̧rö̧mä̧―
pä'inö. 12 Ja̧'hua̧nö̧ päomettö
kä̧mä̧dö̧ yabocumä Pilatomä
Jesúsru rä'epö icua pä'ötä
usinö. Ja̧'hua̧nö̧ usa'anä judíos
ttö̧ja̧mä̧ huopäcuähuinätö: ―Ya̧tȩ
chutä a̧mo̧nä̧ ru̧hua̧ päi'önä
juo'epäcuäumä Roma ttö̧ja̧
ttu̧ru̧hua̧ a̧bo̧iy̧a̧ pä'i'ö.* Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Jesúsru rä'epö cuicuttumä
Roma ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧ öjö'cö
juiy̧ä̧cua̧ ucurumä― pä'inätö.
13 Pilatomä ja̧'hua̧nö̧ pätta'a
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Jesúsru u̧miçu̧
rä'epö tticua pä'ö hue'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ tti'cächäji o'ca'a
micuähuächönä pä'ö icuähuä işa̧
ideäcänä pä̧mä̧diņö̧. Ju̧huȩnȩmä̧
―ido'quittö 'quittepinome―
pättome. Hebreo tti̧huȩnȩnä̧mä̧
―Gabata― pättome. 14 Ja̧u̧nu̧
mo̧ro̧mä̧ ttuhuämenä 'cuäopinö
pä'cäri jȩttä̧cua̧'a̧ ä'canä mo̧ro̧
jiņa̧'a̧. Kä̧hua̧mä̧ pä'ötä mo̧ro̧
päi'a'a a las seis tö'cöhuächi'a'a
jiņa̧'a̧. Pilatomä ja̧'hua̧nö̧
pä̧mä̧dä̧ji'̧ca̧ judíos ttö̧ja̧rö̧
pä'inö: ―¡Topätucui! ¡Chujuasä
cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧mä̧!― pä'inö.
15 Ja̧'hua̧nö̧ päa'anä jitötämä
huopinätö: ―¡Huäinä 'corupä'i'ö!
¡Huäinä 'corupä'i'ö! ¡Daunä pȩ'o̧pö̧
ttu̧ju̧na̧rö̧ hue'i!― pä'ö huopinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu Pilatomä
jä'epinö: ―¿Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ru̧ daunä
pȩ'o̧pö̧ ttu̧ju̧na̧ pä'ö huedäcua'a
tä̧ji?̧― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧

* 19:12 Jesúsmä ―Israel ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧sä̧― pähuiyä̧u̧ Roma ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧
ojö'cocomenä pä'äji pä'inätö.
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sacerdotes tturuhuotö ädätinätö:
―Roma ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧tä̧ ujutu
tu̧ru̧hua̧mä̧. Ka̧ra̧ tu̧ru̧hua̧mä̧
to'ätöjä― pä'inätö. 16 Ja̧'hua̧nö̧
pättäcu Pilatomä Jesúsru iyipinö
jahuätörö, su̧ro̧da̧u̧ Jesúsru
daunä pȩ'o̧pö̧ ttu̧ju̧niy̧a̧tö̧
pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesúsru
'chu'huädö ȩmip̧iņä̧tö̧.

Jesúsru daunä
pȩ'o̧pö̧ ttu̧ju̧niņö̧ huȩnȩ

17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä chutä
ö̧jä̧cuäi huä̧do̧huä̧nö̧ rä'opö 'chiņö̧
U Isose po̧mȩ. Ju̧huȩnȩmä̧ hebreos
tti̧huȩnȩnä̧mä̧ ―Gólgota―
pättome. 18 Juhua'attömä
daunä pȩ'o̧pö̧ ttu̧ju̧niņä̧cu̧.
Korotö ta̧ju̧ru̧'iņä̧ daunä pȩ'o̧pö̧
ku̧niņä̧tö̧, kara'anä'inä ya̧tȩ,
kara'anä'inä ya̧tȩ jö̧nä̧. Jesúsmä
kä'co päte'ö ttu̧ju̧niņä̧cu̧.
19 Pilatomä 'corupä'i'ö ötö'cö
huȩnȩ, isodänä huȩyu̧to̧po̧'ö̧
Jesús ö̧jäinä be'epö ttö̧na̧ pä'ö
hue'inö. ―JESÚS NAZARENO
IŞA̧, JUDÍOS TTÖ̧JA̧ TTU̧RU̧HUA̧―
pä'ö huȩyu̧cuiņodä juhuodämä.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsru pȩ'o̧pö̧
ttu̧ju̧niņo̧mȩ ötahuiyä tö'cö ja̧'a̧ttö̧
recuätö judíos ttö̧ja̧ juhuodänä
huȩyu̧cua̧'a̧ ucuocuä'chinätö.
Hebreos tti̧huȩnȩnä̧'iņä̧,
griegos tti̧huȩnȩnä̧'iņä̧, latín
tti̧huȩnȩnä̧'iņä̧ huȩyu̧cuiņa̧'a̧.
21 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ judíos ttö̧ja̧ttö̧
sacerdotes tturuhuotömä Pilatorö
pä'inätö: ―“Judíos ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧”
jö̧nä̧mä̧ cuiḩuȩyu̧tä̧'. “Judíos
ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧sä̧ ttömä, pä'ähuäji
pidemä” jö̧nä̧tä̧ huȩyu̧ti̧―pä'inätö.

22 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu Pilatomä
ädätinö: ―Chiḩuȩyu̧tä̧jim̧ä̧ täcö
huȩyu̧tä̧jişä̧― pä'inö. 23 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ su̧ro̧da̧u̧ Jesúsru pȩ'o̧pö̧
ttu̧ju̧nä̧ji ̧ o'ca'amä ö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧
ȩmo̧po̧'ö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ jo̧mȩnä̧
'quȩ'ȩpö̧ ku̧nu̧ iyä'chäcuähuinätö̧,
ka̧ra̧'iņä̧ jiţa̧tȩ, ka̧ra̧'iņä̧ jiţa̧tȩ
jö̧nä̧. Jacuä işä̧ta̧ jueipä̧ta̧'iņä̧
ȩmiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jacuä
işä̧ta̧ jueipä̧ta̧mä̧ ya'utecutä
jiņä̧ta̧ jueäbanötä, be'epö'inä
'tö̧ä̧huo̧co̧ta̧. Ju'tättö päi'önä
dea'ara̧'a̧ päi'önä ya'utecutä
diŗä̧huä̧ta̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
jitötämä pä'ähuinätö: ―Seropömä
ticu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ piţa̧mä̧. Tiderö
pätecuächa pä'ö ido'quinä icutä
tiärehuätucua, pätecuächäcutä
ȩma̧ pä'ö― pä'inätö. Ja̧'hua̧nö̧
jȩtto̧mȩnä̧ Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ
päö'anö pätecuächina'a:
―Chö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧ 'quȩ'ȩpö̧
ku̧nu̧ tta̧mo̧nä̧ iyä'chäcuähuäjätö.
Jacuä işä̧ta̧ jueipä̧ta̧'iņä̧ tiderö
pätecuächa pä'ö ido'quinä
icu järehuäjätö―a päome
pätecuächina'a. Ja̧'hua̧nö̧
huȩyu̧cuiņa̧'a̧ttö̧ su̧ro̧da̧u̧ ja̧'hua̧nö̧
jȩpiņä̧tö̧.

25 Jesús ö̧jäi tö'cönänömä ja̧ju̧'iņä̧
kiņä̧ju̧ köjähuajucu. Cleofas irecua
María'inä, María Magdalena'inä
ka̧cuiņä̧tö̧. 26 Jesúsmä ja̧ju̧'iņä̧,
chutä u̧huo̧juȩtä̧u̧ttu̧ işa̧ ya̧tȩ
repeä'ijäcu'inä ju̧huȩnȩ ttö̧ja̧'a̧
toomenä ja̧ju̧ru̧ pä'inö: ―Isaju,
¡pidetó! cuiţti̧mä̧―. 27 Ja̧'hua̧nö̧
pä'äji'ca̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧ttu̧ işa̧rö̧'iņä̧
pä'inö: ―¡Yajujuató! cua̧ju̧mä̧―
pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ päinomettö

a 19:24 Salmos 22:18
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kä̧mä̧dö̧ ja̧u̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧ttu̧ işa̧mä̧
chutä ojusodenä kö̧ja̧'a̧nä̧ tta̧'ä̧riņö̧
jahuäjuru.

Jesús 'corupäi'inö huȩnȩ
28 Ja̧u̧nu̧ o'comenämä Jesús

―o'ca juiyönä jȩcha̧ pä'ö jiņö̧mä̧
täcö jo̧mȩnö̧ cä'ädösä― pä'ö
huo̧juiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ pätecuächa
pä'ömä ―Chahua a̧di ̧ rö̧jä̧cu̧sä̧―
pä'inö. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ uva isoya
a̧'ti̧'chu̧ joya suhuädi'önä acuäba
ju̧huȩnȩ kiņa̧'a̧. Juhuoyattö işä̧ppä̧
'cuä̧ppä̧ jä̧ppä̧nä̧ pötädopo'ö
hisopo po'tä ojiyä'cuacu jȩpo̧'ö̧,
Jesús änä be'epinätö. 30 Ja̧'hua̧nö̧
bettepäcu Jesús uva isoya
a̧'ti̧'chu̧ joya 'cu'ädi'äji'ca̧ pä'inö:
―Täcö jo̧mȩ päi'a'a―. Ja̧'hua̧nö̧
pä'ö rö̧nip̧ö̧, u ja̧rȩyu̧ pä'i'ö,
a̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ iyäu icu 'corupä'i'inö.

Su̧ro̧da̧u̧ işa̧ Jesús i'esubänä
ta'ö 'tä̧ȩpiņö̧ huȩnȩ

31 Ja̧'hua̧nö̧ 'corupäi'inö mo̧ro̧mä̧
ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri
jȩttä̧cua̧'a̧ ä'canä mo̧ro̧ jiņa̧'a̧.
Ttaditocö mo̧ro̧ päi'äcua'a
ä'canä mo̧ro̧ jiņa̧'a̧. Ttaditocö
mo̧ro̧mä̧ úcuo mo̧ro̧ ja̧'a̧ttö̧ judíos
ttö̧ja̧mä̧ 'corupä'i'ätö tto'co jähuä
daunä kiy̧a̧tö̧ pä'ömä kö'cocotö
pinätö̧ ttaditocö mo̧ro̧, mo̧ro̧
juoa'anämä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Pilatorö jä'epinätö ttö̧'a̧juiy̧ä̧
'teähui'önä cuättönä huea pä'ö,
juhua'attö tto'co jähuä ttȩmip̧iy̧a̧tö̧
pä'ö.* 32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ su̧ro̧da̧u̧

'chä̧hui'̧ö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ ru̧hua̧rö̧'iņä̧,
ka̧ra̧ chutäcu jiņä̧ yo̧mȩtȩ pȩ'o̧pö̧
ttu̧ju̧nä̧jä̧cu̧ru̧'iņä̧ ttö̧'a̧juiy̧ä̧
'teähui'önä cuä'inätö. 33 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jesús ö̧ja̧'a̧cu̧ 'chä̧hui'̧ö̧
tottomenä, täcö 'corupä'i'äjirötä
topinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Jesús ö̧'a̧juiy̧ä̧mä̧ cuä'ö 'te'ädö
tticuococu pinö. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ya̧tȩ su̧ro̧da̧u̧ işa̧mä̧ Jesús i'esubänä
ta'ö 'tä̧'ȩpiņö̧ dacuodänä. Ja̧'hua̧nö̧
tau jiy̧ȩnä̧tä̧ ucuoja'inä, ajiya'inä
eri'ina'a. 35 Piy̧ȩ huȩnȩ ji'äumä
toinö huȩnȩ ji'äu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
jiäumä yaparemä ji'ähuocö. Iso
päi'önä jö̧ jiähua'amä huo̧jua̧
chutämä, ucututä iso päi'önä
jiņa̧'a̧ pä'ö cuesetätucuäcua'a̧nö̧.
36 Ja̧'hua̧nö̧ Jesúsru jȩtti̧nö̧mä̧,
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ pätecuächa pä'ö
'cuäopina'a. ―Ihue'ca ji'cate'inä
'te'ädö tticu juiyäcuotö―a päome.
37 Korome'inä Huȩycuä̧ Huȩnȩmä̧
päa'a: ―Ta'ö 'tä̧ttȩpä̧jä̧cu̧ru̧
tottäcuotö―b päa'a.

Jesúsru idoränä ttötinö huȩnȩ
38 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a José

Arimatea ttö̧ja̧ işa̧mä̧ Jesús ö'co
jähuä ȩpa̧ pä'ö jä'epinö Pilatorö.
José'inä Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧
pinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ judíos
ttö̧ja̧rö̧ yecua'attö yä̧huä̧iņä̧tä̧
esetinö. Ja̧'hua̧nö̧ jäepäcu
Pilatomä ―A̧ ȩpi―̧ pä'ö hue'ipinö.
Ja̧'hua̧nö̧ hueäcu 'chä̧hui'̧ö̧
ȩmip̧iņö̧ Jesús ö'co jähuämä.
39Nicodemo'inä, ä̧cuo̧mȩnä̧
yodo Jesúsru topö iḩuä̧jiņö̧

* 19:31 Ttö̧'a̧juiy̧ä̧ 'teähui'önä cuättomenä, daunä kä̧tö̧mä̧ jurunä̧tä̧ 'corupätti'iyatö pä'ö
pä̧huä̧rö̧jiņä̧u̧ judíos ttö̧ja̧mä̧. Ttaditocö mo̧ro̧ päi'omenä tto'co jähuämä mȩä̧huo̧ca̧'a̧
jiņa̧'a̧do ttidicuächi'a'acu pä'ö.
a 19:36 Éxodo 12:46 b 19:37 Zacarías 12:10
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pinömä, ja̧u̧'iņä̧ 'chä̧hui'̧iņö̧.
Treinta kilos jo̧mȩnä̧ ameu
huihuacua'a mirra isähua'inä, áloe
işa̧ppȩcu̧ huihuacua'a i'cächipinö.
40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ José'inä,
Nicodemo'inä Jesús ö'co jähuä
ȩmä̧tö̧'cotö pö̧jä̧ta̧ işa̧bä̧nä̧, ameu
juäittö 'cucuecua'a juä'inätö ö'co
jähuä, judíos ttö̧ja̧ ttihueye hua'are
ttötäcua'a ä'canä jȩttä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧.
41 Jesúsru pȩ'o̧pö̧ ttu̧ju̧niņo̧mȩ
tö'cö piņa̧'a̧ pätta. Juhuättanämä
riņa̧'a̧ idorä jareorä, ya̧tȩrö̧'iņä̧
jiņä̧ ttötocorä. 42 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧, judíos ttaditocö mo̧ro̧
tö'cöhuächi'iy̧ä̧u̧, juhuoränätä
rötinätö Jesús ö'co jähuämä,
ju̧huȩnȩtä̧ tö'cötä ra̧'a̧ttö̧.

Jesús hua'arettö ttoächinö huȩnȩ

20 1 Semanattö ä̧cuo̧mȩnä̧
mo̧ro̧ päi'omenä, Domingo

mo̧ro̧mä̧, jiņä̧ yo̧ä̧sa̧ ja̧'a̧nä̧
idorära̧'a̧ topö 'chiņä̧ju̧ María
Magdalenamä. 'Chä̧hui'̧ö̧
tojomenä idorä ä'camö̧ȩcuäbi täcö
pporädö icuähua'atä topinäju̧.
2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ topö, jopächö
'chä̧hui'̧iņä̧ju̧ Simón Pedrorö'inä,
ka̧ra̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ttu̧
işa̧ ya̧tȩ repeä'ijäcuru'inä*
jijähua pä'ö. ―Tu̧ru̧hua̧ ö'co
jähuämä idorättö ȩmip̧ä̧jä̧tö̧ ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ¿tocucö̧ rötäjätö?
jerupätöjä― pä'inäju jahuätörö.
3 Ja̧'hua̧nö̧ päja'a ä̧ju̧cu̧ Pedromä
rä'opächinö idorära̧'a̧ topö 'chä̧nö̧.
Ka̧ra̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧'iņä̧
'chiņö̧ ja̧u̧cu̧tä̧. 4 Ta̧ju̧cuäyotö
jopä̧rö̧nö̧ 'chiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ka̧ra̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧mä̧

Pedrottö'inä abonänö jurunä jopö,
ä'canä rȩbȩhuip̧iņö̧ idorära̧'a̧.
5 Idorära̧'a̧ rȩbȩhuip̧ö̧, ja̧rȩyu̧
pä'i'ö jacuoräcu topinö. Toomenä
Jesúsru juättopä̧jä̧ta̧tä̧ pa̧'a̧ topinö.
Ja̧'hua̧nö̧ toa'anä, do'ächi'ömä
do'ächi'ocö pinö. 6 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧, ja̧u̧ o'ca'anä ru'i'äji, Simón
Pedromä 'chä̧hui'̧iņö̧ täcö.
'Chä̧hui'̧ö̧ idorä jacuä päi'önä
do'ächächö toomenä Jesúsru
juättopä̧jä̧ta̧tä̧ pa̧'a̧ topinö.
7 Ko̧ro̧ta̧'iņä̧ topinö Jesús unä
juättopä̧jä̧ta̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ chutärö
juättopä̧jä̧ta̧cu̧mä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
po̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧. Jäyänänö ti̧'ca̧tö̧
rötähua'atä piņa̧'a̧ im̧içu̧nä̧. 8 Ja̧u̧nu̧
o'comenämä ka̧ra̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧
ä'canä rȩbȩhuip̧ä̧jim̧ä̧, ja̧u̧'iņä̧
do'ächi'inö. Do'ächi'ö toomenä
―iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ö esetinö.
9 Tottö juiyäimä Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ
ja̧'hua̧nö̧tä̧ hua'arettö tto̧ä̧chä̧cua̧
päome jiņä̧ huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧
pinätö̧. 10 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jahuätö
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧
ttojusodera̧'a̧ ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧.

Jesús María Magdalenarö
ij̧ȩcuiņö̧ huȩnȩ

11 Ja̧'hua̧nö̧ ppa̧ttä̧cha̧'a̧nä̧
Maríamä ajuäutä ki'̧ip̧iņä̧ju̧
ju̧huȩnȩtä̧ idorä ä'ca. Ja̧'hua̧nö̧
ajuäu kä̧nö̧ ja̧rȩyu̧ pä'i'ö idorä
jacuäcu topinäju̧. 12 Tojomenä Dios
umöhuäyotö isoppa huotö, tȩä̧ta̧
'ca̧tä̧huä̧tö̧ ta̧ju̧ru̧ topinäju̧. Jesúsru
ttötäjome ttö̧'ö̧ja̧'a̧ topinäju̧,
ka̧ra̧mä̧ u jiņa̧'a̧nä̧, ka̧ra̧mä̧ ö̧jä̧piy̧ä̧
jiņa̧'a̧nä̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ isoppa
huotömä jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧:

* 20:2 Pi'tä huȩyu̧ti̧nö̧rö̧tä̧ päa'a pomä ―Ka̧ra̧ repeä'ijäcu― pä'ömä.

Jua



405 Juan 20:14–25

―Isaju, ¿dä̧bö̧ cuajuähuä?―
pättinäcua. Ja̧'hua̧nö̧ pättäcua
ädätinäju: ―Chu̧ru̧hua̧ ö'co jähuä
kara'a ttȩmip̧ä̧jiy̧ä̧cua̧ ajuähuäjusä.
¿Tȩnȩcö̧ rötäjätö? jerupajusä―
pä'inäju. 14 Ja̧'hua̧nö̧ päjö jiy̧ȩnä̧tä̧
kärächi'ö topinäju̧ Jesúsru,
ju̧huȩnȩtä̧ ö̧ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
―Jesústä ja̧'a̧ pidemä― pä'ömä
jerupinäju. 15 Jesús jahuäjuru
jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―Isaju, ¿dä̧bö̧
cuajuähuä? ¿Dirö cusä̧ra̧'a̧ttö̧?―
pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ päa'anä, ¿pätta
adicuä işa̧cö̧? pä'ö amöcuädö
päjinäcu: ―Cha̧hua̧ru̧hua̧,
Jesús ö'co jähuä ucutä kara'a
cuȩpä̧jiţtö̧mä̧, cutäjome ji'ähuittö,
ttötä chȩma̧ja̧― pä'inäju.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús päinäcua̧:
―¡María!― Ja̧'hua̧nö̧ päcua
kärächi'ö pä'inäju: ―¡Raboni!―
Raboni pä'ömä, ―Huo̧juȩcuä̧
Işa̧― pä'ö pähuä. 17 Jesús
päinäcua̧: ―Mȩ'ö̧mä̧ mȩcu̧huä̧ttö̧.
Cä'ecuächö 'cho̧cö̧sä̧ chä'orö jiņä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ mȩcu̧huä̧ttö̧.
Chö̧jä̧hua̧tö̧rö̧tä̧ jicuhuähua
täi. “Ttö'inä Chä'orö, ucutu'inä
Cuä'otucuru, Ttö'inä Chö̧ä̧nä̧hua̧rö̧,
ucutu'inä Cuiä̧̧nä̧hua̧tu̧cu̧ru̧ täcö
cä'ecuächö chi'̧chä̧cua̧sä̧” pä'äji
pä'ö ji'ähuäjitö―. 18 Ja̧'hua̧nö̧
hueäcua María Magdalenamä
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ttö̧ja̧cuo̧mȩ
'chä̧hui'̧ö̧. Ku̧ru̧hua̧rö̧ tojäji'inä,
chutä ja̧'hua̧nö̧ jiähuäji'inä
jijähuinä̧u̧.

Jä'o Dios churutä
hueinö ta̧'a̧nö̧ Jesús'inä

u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ hueinö huȩnȩ
19 Ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧, semanattö

ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧mä̧, yodo

päi'omenä jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuiņä̧tö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧.
Ttö̧ca̧ca̧cui'̧ode äpatiyämä
ppe'tädö icuähua'atä kiņä̧tö̧ Judíos
ttö̧ja̧rö̧ ye'ecu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Jesúsmä, do'ächi'ö ttö̧'quȩtȩnä̧
kä̧mä̧dö̧ pä'inö jahuätörö:―Huȩnȩ
juiya'a. Eseutä esehuätucui―.
20 Ja̧'hua̧nö̧ pä'opo'ö u̧mö̧piy̧ä̧'iņä̧,
i'esubä'inä ij̧ȩpiņä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Ttu̧ru̧hua̧rö̧ tottomenä
esehuächi'inätö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧.
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä pä'äji
ta̧'a̧nö̧ päinä̧u̧: ―Huȩnȩ juiya'a.
Eseutä esehuätucui. Chä'o
ttörö hueinö'a̧nö̧ ucuturu'inä
hue'ösä― pä'inö. 22 Ja̧'hua̧nö̧
pä'äji'ca̧ ami yuppa ppö'inö
jahuätörö. Ja̧'hua̧nö̧ ppö'ö kä̧nö̧
pä'inö: ―Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧
ȩmä̧tu̧cui.̧ 23 Suronä jȩttä̧'ij̧ö̧
cunichi'iyätucuä̧u̧mä̧, suronä
jȩttä̧'ij̧ö̧ unichi'äcuähuiyotötä
pätti'äcuotö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ suronä jȩttö̧ jȩpö̧
cuicuätucuoco̧u̧mä̧, suronä
jȩttö̧mä̧ jiņä̧ 'chu̧huä̧rä̧cuo̧tö̧―
pä'inö.

Tomás'inä Jesúsru topötä
a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ

24 Ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ttu̧ ya̧tȩ,
Tomásmä, ta̧ju̧ uhuäpächinö
pättäcumä, to'epinö ju̧huȩnȩ,
Jesús ja̧'hua̧nö̧ 'chä̧hui'̧ö̧
ij̧ȩcuo̧mȩnä̧mä̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ korotö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧tä̧
ji'ähuinätö Tomásrö. ―Tu̧ru̧hua̧rö̧
topäjätöjä― pä'ö jittähuinäcu.
Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu Tomás ädätinö:
―U̧mö̧nä̧ işa̧ri ̧ pȩtto̧piņo̧mȩ'iņä̧
topö, chödo'chenä rädädoca'a
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jö̧ttö̧mä̧, i'esubänä tattinome'inä
chu̧mö̧nä̧ rädädoca'a jö̧ttö̧mä̧
esetocösä ttömä― pä'inö.
26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧
huäbodäcuä mo̧ro̧ o'come
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ pä'äji
ta̧'a̧nö̧ jacuoju ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧.
Tomás'inä pinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
äpatiyä'inä ppe'tädö icuahua'anä
Jesúsmä do'ächi'ö kä̧mä̧diņö̧
ttö̧'quȩtȩnä̧. ―Huȩnȩ juiya'a.
Eseutä esehuätucui― päinä̧u̧.
27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tomásrö pä'inö:
―Tomás, chu̧mö̧piy̧ä̧ topi.
Cudo'che pȩnȩ rä'ädi. Chi'esubänä
tattinome'inä cumö te'ädö rä'ädi.
Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧mä̧ cu̧jä̧'.
Iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö esetö cua̧'cua̧
huȩnä̧ri―̧ päinä̧cu̧. 28 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Tomás ädätinö: ―¡Ucumä ttö
Chu̧ru̧hua̧jä̧! ¡Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosjä!―
päinä̧cu̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús
pä'inö: ―Tomás, ucumä cui'ärenä
topötä iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö esetö
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧cu̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ korotömä tottoca'anä'inä
iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö esetö tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ juiyo adihuäcuotö―
pä'inö Jesús.

Juanmä pa̧'a̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
huȩyu̧ti̧nö̧ pi'tämä

30 Jesús Diosttö ij̧ȩcuä̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ttä'cattömä,
koro'inä koro'inä rö̧ȩnä̧ jȩpiņö̧ iso
päi'önätä. Ja̧u̧ o'ca juiyönä jȩiņö̧mä̧
pi'tänä huȩyu̧tu̧ rötähua'a.
31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Diosttö ij̧ȩcuä̧
jȩiņö̧ pi'tänä chiḩuȩyu̧tä̧jim̧ä̧, iso
päi'ötä ja̧'a̧ pä'ö esetö cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ö huȩyu̧tu̧
rötähua'a, ―Jesústä ja̧'a̧ Cristo
içhä̧cua̧ pättinäcumä, Dios

Iţti̧mä̧― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ esetö
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧
chutä im̧iņä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
cu̧ju̧nä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ötä
huȩyu̧cua̧'a̧ piy̧ȩ huȩnȩmä̧.

Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧ru̧,
ttidepiyura'a ppa̧'ä̧chä̧jä̧tö̧rö̧,
ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörö

huäbodäcuänä ij̧ȩcuiņö̧ huȩnȩ

21 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesúsmä
pä'äji ta̧'a̧nö̧ ij̧ȩcuiņö̧

u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧, Tiberias
duborara̧'a̧ttö̧. Pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧
ij̧ȩcuiņö̧ huȩnȩmä̧. 2 Simón
Pedro'inä, Tomás ta̧ju̧ uhuäpächinö
pättäcu'inä, Natanael Galilea
rȩjȩttö̧ Caná ötahuiyä ttö̧ja̧
işa̧'iņä̧, Zebedeo iţti̧mö̧'iņä̧,
korotö ta̧ju̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧'iņä̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ka̧cuiņä̧tö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ kä̧nö̧ Pedromä
pä'inö: ―Ttömä, po̧iŗö̧ huo'ö
'chö̧sä̧―. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädätinätö
jahuätömä: ―Ujutu'inä ucucu
ichätöjätó―. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ätö'cotö
yotäcutä 'chiņä̧tö̧ huoi'canä
pä̧mä̧dö̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧mä̧dö̧
huo'ö tti̧'cha̧'a̧nä̧ ja̧u̧nu̧ yodomä
ya̧tȩrö̧'iņä̧ huo'opocotö pinätö̧.
4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pä'ö mo̧ro̧ päi'a'a
Jesúsmä kiņö̧, dubora jäyora.
Jäyora ö̧ja̧'a̧nä̧, u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧
jerupinätö ―Jesústä ja̧'a̧―
pä'ömä. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesús
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧: ―Repedä̧u̧,
¿po̧im̧ä̧ toa'a tä̧ji?̧― pä'inö.
―A̧'a̧ toa'ató― pä'ö ädätinätö.
6 Jesús päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧
jö̧ttö̧mä̧, cuiäresa̧ po̧iŗö̧ huo̧ä̧huä̧sa̧
huoi'ca u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ icuätucui.
Ja̧'hua̧nö̧ cuicuätucuomenämä
po̧iŗö̧ huocuhuäcuotöjä― päinä̧u̧.
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Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ hueö ta̧'a̧nö̧
jȩpö̧, ttöäresa̧ po̧iŗö̧ huo̧ä̧huä̧sa̧
icuinätö. Ja̧'hua̧nö̧ tticuäji
o'ca'a cättepomenä cättepö
juiyönätä jiņä̧u̧ juiyo recuätö
ttȩjip̧a̧'a̧ttö̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ttu̧ ya̧tȩ
repeä'ijäcumä Pedrorö pä'inö:
―¡Tu̧ru̧hua̧tä̧ ja̧'a̧!― ―Tu̧ru̧hua̧tä̧
ja̧'a̧― päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
Pedromä ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ huäme
işä̧ta̧ ko̧'ä̧dä̧cuä̧huä̧ji'̧ca̧ ö̧ja̧'a̧ttö̧,
'ca̧tä̧huo̧po̧'ö̧ jacuoto mo̧'ä̧chiņö̧
jäyoracu huȩcha̧pö̧ i'̧cha̧ pä'ö.
8 Pedro jacuotonä huȩcha̧'a̧nä̧,
korotö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ huoi'canä
'chä̧hui'̧iņä̧tö̧. Juiyomä oto jo̧ca̧'a̧nä̧
cien metros juäi isometä jiņa̧'a̧
jäyoramä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
a̧'u̧cuä̧'ca̧nä̧tä̧ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧
ttöäresa̧ po̧iŗö̧ huo̧ä̧huä̧sa̧ po̧i ̧
ttȩja̧'a̧nä̧ do'ö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ 'chä̧hui'̧ö̧
mocu huä̧mi'̧ö̧ tottomenä,
ocurä'inä säröcänö cuoa'a, po̧i'̧iņä̧
ocurä huäme ȩttä̧hua̧'a̧, pa̧'iņä̧
ka̧'a̧ topinätö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Jesús päinä̧u̧: ―Jitä jareönä
huo'ocuotöttö i'cächätucui
pocu―. 11 Ja̧'hua̧nö̧ huea'a ä̧ju̧cu̧
Simón Pedromä huoi'cara̧'a̧
'chä̧hui'̧ö̧ po̧i ̧ bärepätömä po̧iŗö̧
huo̧ä̧huä̧sa̧ suhuädi'önä ttȩja̧'a̧nä̧
jäyoracu do'inö ciento cincuenta y
tresnö jo̧mȩnä̧ ttȩja̧'a̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧
recuätö ttȩja̧'a̧nä̧'iņä̧ po̧iŗö̧
huo̧ä̧huä̧sa̧mä̧ 'toruhuipoca'a
jiņa̧'a̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús
päinä̧u̧: ―Yo̧ȩi ̧ cuäcuähuä
cucuätucua ichätucui―.
―Tu̧ru̧hua̧ ja̧'a̧― pä'ömä täcö
huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
pärocua'attö jättepö'a̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
yettecui'a'attö ya̧tȩ'iņä̧ jäepococu

pinö, ―¿Di jä̧ttö̧?― pä'ömä.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús 'chä̧hui'̧ö̧,
pa̧'iņä̧, po̧i'̧iņä̧ 'chu'ädopo'ö,
iyä'chinä̧u̧. 14 Jesús ja̧'hua̧nö̧
ij̧ȩcuo̧mȩnä̧ huäbodäcuänä
päi'ina'a hua'arettö tto'ächäji'ca̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ ij̧ȩcuiņa̧'a̧mä̧.

Jesús Simón Pedro repeäcu ja̧
pä'ö jä'epä̧rö̧ ä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩ
15 Yo̧ȩi ̧ cuäcuähuä ttucuäji

o'ca'a Jesús Simón Pedrorö jä'epö
ä̧ju̧cuiņö̧: ―Simón, Jonás iţti̧,
¿pitö repettomettö'inä abonänö
repecuhuäcusä tä̧ji ̧ ucumä?―
Ja̧'hua̧nö̧ jäepäcu ädätinö: ―A̧'a̧,
Chu̧ru̧hua̧. Ucuru chesehua'amä
huo̧jua̧jä̧― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧
päcu Jesús pä'inö: ―Ja̧'hua̧nö̧
jö̧ttö̧mä̧ chä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧rö̧
cuäjepi― päinä̧cu̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ todärenä päi'önä
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Simón,
Jonás iţti̧, ¿ttörö repe'öjä?―
pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pedro
ädätinö: ―A̧'a̧, Chu̧ru̧hua̧. Ucuru
chesehua'amä huo̧jua̧jä̧― pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ pääcumä: ―Ja̧'hua̧nö̧
jö̧ttö̧mä̧ chä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧rö̧
tta̧'ä̧ri―̧ pä'inö. 17Huäbodäcuänä
päi'önä jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧ jiņä̧:
―Simón, Jonás iţti̧, ¿ttörö
eseujädi?̧― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧
huäbodäcuänä päi'önä jä̧ȩpä̧rä̧cu̧
Pedromä a̧'cua̧ tta̧'ȩcuip̧ö̧ ädätinö
Jesúsru: ―Chu̧ru̧hua̧, ucumä
o'ca juiyötä huo̧jua̧jä̧. Ucuru
chesehua'amä cu̧huo̧juä̧cu̧sä̧―
pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús
pä'inö: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧
chä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧rö̧ cuäjepi. 18 Iso
päi'önätä pä'ösä ucuru. Mö̧ä̧ya̧
cu̧jä̧im̧ä̧, ucutä cua̧mo̧nä̧ cuäcä
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işä̧ta̧ ti̧'ä̧dä̧cuä̧huip̧ö̧, ucurutä
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ cue'ächö kiņö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cuböecuächomenä
cu̧mö̧ cäcuepa'anä ka̧ra̧tä̧ ucuru
ti̧'ä̧di'̧ip̧ö̧, cui'̧cha̧ päcuhuocome
ȩmip̧ä̧cua̧jä̧―* pä'inö. 19 Ja̧'hua̧nö̧
päinömä Pedro ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧
'co̧ru̧pä̧i'̧ä̧cua̧ pä'ö ttu̧huo̧juiy̧a̧rö̧
pä'ö pä'inö, Dios öadihuä ij̧ȩpö̧nö̧
'corupäi'ä̧cuȩ ötö'cö. Ja̧'hua̧nö̧
pä'ö cä'ädö Pedrorö pä'inö:
―Ttöcu ichi―.

Juan ötö'cö'inä jiähuarö
pä'ö Pedro jäepinö huȩnȩ

20 Ja̧'hua̧nö̧ tti̧'cha̧'a̧nä̧ Pedro
kärächi'ö toomenä, Jesús
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ttu̧ ya̧tȩ repeä'ijäcu
tto'ca'anä ruhui'a'a topinö.
Ja̧u̧tä̧ jiņa̧'a̧ Jesús amöcanä u
becuächä̧rö̧nä̧ pä̧nö̧, ―Ucuru iyö
içuä̧cua̧mä̧ ¿tide jä̧ttö̧?― pä'ö
jiy̧ȩnö̧ yodo ttu̧cuȩ ttucuomettö
Jesúsru jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧mä̧.
21 Ja̧u̧ ruhui'a'a topö Jesúsru
jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧ Pedromä:
―Chu̧ru̧hua̧, ¿chujuamädiţtö̧?
¿Tta̧'a̧nö̧tä̧ jä̧cua̧ jä̧ttö̧?― pä'inö.
22 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús ädätinö:

―Ttö pä'äji ta̧'a̧nö̧ chichäcuome
jubö päi'önä ö̧ja̧ pädöttömä,
ucurumä jo̧ca̧'a̧.** Ttöcutä ichi
ucumä― pä'inö. 23 Ja̧'hua̧nö̧
päinö huȩnȩmä̧ ttö̧ja̧huo̧tö̧
huotöcu ji'ähuäcuähuinätö ―ja̧u̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧mä̧ 'corupä'i'ocö
jä̧cua̧do― pä'ä'chö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧, Jesúsmä―ja̧u̧ 'corupä'i'ocö
jä̧cua̧― pä'ömä pä'ocö pinö.
Pa̧'a̧nö̧tä̧ pä'inö: ―Ttö pä'äji ta̧'a̧nö̧
chichäcuome jubö päi'önä
ö̧ja̧ pädöttömä, ucurumä
jo̧ca̧'a̧― jö̧nä̧tä̧ pä'inö. 24 Ja̧u̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧mä̧, ja̧'hua̧nö̧
päinäcumä ttötäsä, piy̧ȩ huȩnȩ
iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö ji'äutä, piy̧ȩ
huȩnȩ huȩyu̧tä̧jiţä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jidäumä isotä ja̧'a̧ pä'ö huo̧juä̧tö̧jä̧
ujutumä. 25 Jesúsmä koro'inä,
koro'inä rö̧ȩnä̧tä̧ jȩpiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩiņö̧ o'ca juiyötä jiy̧ȩtȩ pö̧nä̧
huȩyu̧tu̧ ttu̧ju̧nu̧ttu̧mä̧, rö̧ȩnä̧tä̧
juoächö'a̧nö̧ ja̧'a̧ cuyäru o'tämä.
Pij̧ä̧ rȩjȩ suhuädi'omettö'inä
abonänö päi'önä suhuädi'ö'a̧nö̧
ja̧'a̧ a̧'cua̧ra̧'a̧ ja̧'hua̧nö̧ tti̧huȩyu̧tä̧ji ̧
o'tämä. Ye ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

* 21:18 Ja̧'hua̧nö̧ ―ka̧ra̧tä̧ ȩmip̧ä̧cua̧jä̧― päinömä, Pedro to̧ȩ'ä̧cuȩ jiähuinäcu. ―Cuoräu
isobönä cu̧mö̧ca̧ca̧nä̧ yö̧'ȩpi'̧ö̧ cuä'ö tticuacu pä'ö korotötä ttȩmip̧ä̧cua̧jä̧― pä'ö jiähuarö
pä'ö päinäcudo. ** 21:22 ―Ucurumä jo̧ca̧'a̧― päomenämä ―ucumä ja̧u̧ru̧mä̧
cua̧'cua̧ tta̧cuȩcuä̧'. Ja̧u̧ru̧ 'cuäopä̧cuȩmä̧ ttörö pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧tä̧ 'cuäopäcua'a― päa
pä'ö pä'inö.
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Jesúsmä, chutä umöhuäyotörö
ij̧ȩcu̧, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ icha'anä

tta̧ttä̧ra̧ pä'ö hueinö huȩnȩ

1 1 Teófilo, ä̧cuo̧mȩnä̧
chiḩuȩyu̧ti̧nä̧'tänämä, o'ca

juiyönä Jesús jȩa̧ pä'ö'inä,
u̧huo̧juȩta̧ pä'ö'inä ö̧jä̧mä̧diņö̧
ötö'cö huȩyu̧ti̧nö̧sä̧. 2 Churutä
ju'tojuttu ȩmä̧huä̧chiņo̧mȩ jubö
päi'önä huȩyu̧ti̧nö̧sä̧. Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧ra̧'a̧nä̧ chutä
hue'ähuotö päi'önä eminä̧u̧ru̧
hue'ipinö pinö. Ja̧'hua̧nö̧ hueipäji
o'ca'a Diosttö ȩmä̧huä̧chiņö̧.
3Ubara ttuhuinö o'ca'a jahuätörö
ij̧ȩcuiņö̧ ―a̧dȩcua̧sä̧― päa pä'ö.
―Iso päi'önä a̧'cua̧rö̧sä̧― pä'ö
ij̧ȩcuä̧'chö̧, koro'inä, koro'inä ij̧ȩcuä̧
jȩpä̧'chiņö̧ ―yaparemäcö ja̧'a̧―
pä'ö 'cucuächi'önä ttesetiyarö
pä'ö. Ttö̧ja̧ ta̧ju̧nu̧ mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧
tottä'chönä ij̧ȩcuȩ'ä̧'chiņö̧, Dios
huea'anä kä̧cuä̧huä̧ ötö'cö
ucuocuä'chö.

4 Jahuätöcutä jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'ö,
Jerusalén ötahuiyättö döttecuächö
juiya pä'ö hue'inö. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Jä'o
Dios iya päinö pätecuächome jubö
tta̧ttä̧ra̧ pä'ö hue'inö. Jä'o Dios

iya päinömä ―ttö jidähuomettö
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧― pä'inö. 5―Juanmä
iso päi'önä ajiyanätä pötäde'inö
ttö̧ja̧rö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucutumä a̧'u̧cu̧nä̧tä̧ mo̧ro̧
'cuäopö o'ca'a Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ pötädäcuähuotö
päcuhui'äcuotöjä― pä'inö.

Jesús Diosttö ȩmä̧huä̧chiņö̧ huȩnȩ
6 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ

ttö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩttö̧ Jesúsru jä'epö
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―Tu̧ru̧hua̧, Israel
ttö̧ja̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ Ttu̧ru̧hua̧
huea'anä ttö̧jö̧nä̧mä̧, ¿jitä piy̧ȩnä̧tä̧
jȩcu̧'ä̧cua̧jä̧di?̧― pä'inätö.
7 Ja̧'hua̧nö̧ jättepäcu pä'inö:
―Jä'o Diosmä koro mo̧ro̧'iņä̧,
koro pä̧nä̧'iņä̧ chutä a̧mo̧nä̧
pätecuächönä huea pä'ö jȩpö̧
u̧ju̧niņö̧mä̧ ucutu cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧
pä'ömä jo̧cö̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
ucutunä ö̧jä̧mä̧do̧mȩnä̧ cujuru
cuȩmä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Jerusalén ötahuiyättö'inä,
o'ca juiyönä Judea rȩjȩttö̧'iņä̧,
Samaria rȩjȩttö̧'iņä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧
pij̧ä̧ beipome jubö ttö chötö'cö
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jicuhuähuäcuotöjä― päinä̧u̧.
9 Ja̧'hua̧nö̧ ucuocu cä'ädö,

jitömä tottä̧ra̧'a̧nä̧, Dios
cäepinäcu ju'tojucu. Ja̧'hua̧nö̧
cäecuächa'anä ajiya isoppanä
ȩmä̧huä̧chiņö̧ jitömä tottö juiyönä
päi'önä. 10 Ja̧'hua̧nö̧ cäecuächa'a
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧cu̧ nö̧'ä̧chö̧ tottä̧ra̧'a̧nä̧,
u̧mä̧tö̧ ta̧ju̧, ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧
teö 'ca̧tä̧huä̧tö̧mä̧, ttippeyenä
ka̧cuä̧mip̧iņä̧tö̧. 11 Ka̧cuä̧mip̧ö̧
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―U̧mä̧tö̧
Galilea ttö̧ja̧, ¿dä̧bö̧ to̧pä̧rö̧
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧jä̧ttö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧cu̧mä̧?
Ja̧u̧ Jesúsmä, jitä cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ttu̧
Dios mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ cäepäjäcu päjimä,
pä'äji ta̧'a̧nö̧ içhä̧cua̧, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧
cäecuächa'a tocu'ätucuäji
ta̧'a̧nö̧tä̧― pä'inätö.

Judas 'corupäi'inö o'ca'a
ka̧ra̧rö̧ ttȩma̧ pä'ö Pedro

ucuocuinö huȩnȩ
12 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ juhuorö, Olivos

möä'ca pä'ö micuä'cattö
ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧ Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧. Ju̧huȩnȩmä̧
Jerusalén ötahuiyä tö'cö
ja̧'a̧, judíos ttaditocö mo̧ro̧
'chä̧cuä̧huo̧mȩtä̧.* 13Ötahuiyänä
pä'i'ö, ttö̧ja̧cuä̧'ij̧ode ju'toju
işo̧ca̧nä̧ 'cha'chepinätö,
Pedro'inä, Jacobo'inä, Juan'inä,
Andrés'inä, Felipe'inä, Tomás'inä,
Bartolomé'inä, Mateo'inä,
Alfeo iţti̧ Jacobo'inä, Simón

Zelote** işa̧ pättäcu'inä, Jacobo
iţti̧ Judas'inä. 14 Jahuätö o'ca
toi'önä jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧tä̧ amöcuädö
ca̧ca̧cuä̧riņä̧tö̧, Diosrö ucuocuä̧rö̧,
Diosrö jä'epä̧rö̧, nä̧tö̧'iņä̧
ppättächönä, Jesús ja̧ju̧ María'inä,
ö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧ ppättächönä.

15 Jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧, Pedromä Jesús
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ttö̧'quȩtȩttö̧
ä̧rä̧mi'̧iņö̧ ucuocua pä'ö. Jesús
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧, jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧mä̧, ciento
veintenö huotö jiņa̧'a̧. Jahuätö
ttö̧'quȩtȩttö̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ pä'inö
Pedromä: 16―Chö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧,
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ pätecuächa
pä'ötä jiņa̧'a̧. Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧,
Judas ötö'cömä, David änä pätetö
ucuocuinö huȩnȩmä̧ pätecuächa
pä'ötä jiņa̧'a̧. Judasmä Jesúsru
'chuttädäcuotörö oicuä işa̧
pä'i'inö. 17 Ja̧u̧ Judasmä ujututä
işa̧ pinö. Piy̧ȩ juäi adicuämä
ja̧u̧'iņä̧ ujutucu ppächönä adita
pä'ö ku̧nä̧riņö̧― pä'inö Pedromä.
18 Ja̧u̧ Judasmä, suronä jȩä̧ji ̧
micuä pärätänä mitö ȩmiņö̧ rȩjȩ.
Úcu mo̧o̧mȩnä̧ kä̧'ca̧nä̧ 'to'i'inö,
u̧huä̧sa̧'iņä̧ o'ca juiyö huerächi'önä.
19 Ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopäja'amä o'ca
toi'önä Jerusalén ötahuiyänä
ka̧cuä̧tö̧ ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧
päi'ina'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ju̧huȩnȩ
rȩjȩmä̧ jitötä tti̧huȩnȩnä̧ o'inätö
―Acéldama― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
pä'ömä ―Ucuoja erinarä―

* 1:12 ―Ttaditocö mo̧ro̧ 'chä̧cuä̧huo̧mȩ― pättinömä ttihueye juoächina'a ―tö'cö ja̧'a̧
pä'ö― pätta pä'ö, 10 minutos 'chä̧cuä̧huo̧mȩtä̧. Judíos ttö̧ja̧mä̧, ttö̧ja̧ toächome ttö̧jiņö̧
mo̧ro̧mä̧, ttaditocö mo̧ro̧ päi'omenä, ttojusodera̧'a̧ttö̧ Diosrö ucuotäcuähuodera̧'a̧
tti̧'chi'̧o̧mȩnä̧ 10 minutos 'chä̧cuä̧huo̧mȩtä̧ jiņa̧'a̧. Juhuoröttö juoächina'ado ja̧'hua̧nö̧
pättömä. ** 1:13 ―Zelote huotö― pättinä̧u̧mä̧ judíos ttö̧ja̧ jitötä tta̧mo̧nä̧
tturuhuotä kiy̧a̧tö̧ pä'ö pä̧huä̧ rö̧jiņä̧u̧do. Romanos ttö̧ja̧ huȩttä̧ra̧tö̧ pä'ö kö'cocotö
pinätödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ rohuähuinätödo romanos ttö̧ja̧ttö̧ ttö̧jip̧a̧ pä'ö.
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pä'ö pä'inätö pä'inö Pedro.
20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö Pedromä:
―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Salmos
cuyärunä huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧:

Ja̧u̧ ö̧jiņodemä huäinä
toode. Juhuodenä
ö̧jä̧cua̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ huä̧iņä̧
toa'a.a
Ja̧'hua̧ta̧nö̧:
Ttö̧ja̧rö̧ o'ipö aditajimä,
huä̧iņä̧ ka̧ra̧tä̧ aditajab
päa'a. 21,22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
pitö u̧mä̧tö̧ttö̧ ya̧tȩrö̧
ttȩmö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Tu̧ru̧hua̧
Jesús ujutu tö̧'quȩtȩttö̧
doä̧chä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧,
räo̧pä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧
'cuäopönätä
ujutucu ppä̧'ä̧chä̧rö̧
ka̧cuä̧'ij̧ä̧tö̧ttö̧mä̧, ya̧tȩrö̧
ttȩmö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús
ttoächinö huȩnȩ iso
päi'önä jiņa̧'a̧ pä'ö
jiähua pä'ö ujutucutä.
Juan u'utädinomettö
kä̧mä̧dö̧ Jesús ujutu
tö̧'quȩtȩttö̧ churutä
ju'tojuttu ȩmä̧huä̧chiņo̧mȩ
jubö päi'önä cä'ädö, pitö
topinätöttömä ya̧tȩrö̧
ttȩmö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'inö
Pedromä.

23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ta̧ju̧ru̧
amöcuädinätö. Ya̧tȩmä̧ José
Barsabás pä'ö miçua̧ ja̧'a̧nä̧
koro im̧im̧ä̧ Justo pättäcu.
Ka̧ra̧mä̧ Matías. 24,25 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ Diosrö ucuocu pä'inätö:
―Ucutä Tu̧ru̧hua̧ o'ca toi'önä
ttamöcuädö huo̧jua̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ pitö ta̧ju̧ttu̧ ya̧tȩ, Jesucristo

hueipinä̧u̧ isotö işa̧ päi'a pä'ö,
Judas aditaji pä̧ro̧cua̧ adita
pä'ömä ucutä cuȩmiņä̧cu̧ tide
ja̧ pä'ö ij̧ȩpiţö̧. Judasmä chutä
suronä jȩo̧mȩttö̧ piy̧ȩ juäi adicuä
toepoächiniyäcu chutä a̧mo̧nä̧
i'̧chö̧'a̧nö̧ jo̧mȩ i'̧cha̧ pä'ö―
pä'inätö. 26 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö cä'ädö
tiderö pätecuächa ja̧ pä'ö iso'qui
icuinätö. Ja̧'hua̧nö̧ tticuomenä
Matíasrö pätecuächina'a. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Matíasmä Jesucristo
hueipinä̧u̧ isotö oncenö huotöcu
ppä'ächi'inö.

Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧
ttu'utächi'inö huȩnȩ

2 1 Pentecostés mo̧ro̧ jo̧mȩnö̧
pätecuächomenä jahuätö o'ca

toi'önä jiņä̧ jiy̧ȩtȩtä̧ amöcuädö,
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ka̧cuiņä̧tö̧. 2 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ jeruhua'ara̧'a̧ kä̧rö̧'coppa
juruhuächi'ö kä̧rö'co̧hua̧'a̧
pä̧içu̧nä̧ döa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
ucuocuina'a mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ucuocua'amä isode
jättäyode jacuä ttö̧'ö̧jo̧mȩ o'ca
juiyönättö ucuocuina'a. 3 Ja̧'hua̧nö̧
päi'omenä tti̧nȩ 'cä̧'chö̧ icuähua'a,
ocurä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧, tottönä
ij̧ȩcuä̧chö̧ ya̧cu̧nä̧rö̧ ka̧cuä̧mip̧iņa̧'a̧.
4 Ja̧'hua̧nö̧ ka̧cuä̧mip̧ä̧u̧ o'ca toi'önä
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧u̧
pä'i'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ pätti'omenä
korotö tti̧huȩnȩnä̧'iņä̧, korotö
tti̧huȩnȩnä̧'iņä̧ ttucuocunä
päi'inä̧u̧, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧
ttucuocunä jȩö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧.

5 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ judíos ttö̧ja̧,
Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ucuotätömä,

a 1:20 Salmos 69:25 b 1:20 Salmos 109:8
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koromettö'inä, koromettö'inä o'ca
juiyönä ttidepiyu jö̧ a̧'u̧cuä̧ttö̧
ichäjätömä Jerusalén ötahuiyänä
ka̧cuiņä̧tö̧. 6 Rä̧mip̧ä̧ja̧'a̧ ä̧ju̧cu̧
jahuätö recuätö ttö̧ja̧mä̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧.
Ttö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩnä̧ ttierunä
päi'inä̧u̧ o'ca toi'önä yotöcunä
tta̧mo̧nä̧ tti̧huȩnȩnä̧ ttucuocua'a
ä̧ju̧cu̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
ye'ecui'ö nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧rö̧
ka̧cuiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ to̧pä̧rö̧
kä̧nö̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ pä'ähuinätö:
―¡Ä̧ju̧cuä̧tu̧cuiḩuä̧! Jitöja
ucuocuätömä ¿Galilea ttö̧ja̧mä̧cö̧
tä̧ji?̧ 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, ¿tta̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ya̧cu̧nä̧ ta̧mo̧nä̧ ti̧huȩnȩ
jiy̧ȩcu̧ tuhuäpächinönä tä̧ju̧cu̧nä̧
ttucuocua'amä? 9Ujutumä
ka̧cuä̧tö̧jä̧ Partia ttö̧ja̧'iņä̧,
Media ttö̧ja̧'iņä̧, Elam ttö̧ja̧'iņä̧,
Mesopotamia ttö̧ja̧'iņä̧, Judea
ttö̧ja̧'iņä̧, Capadocia ttö̧ja̧'iņä̧,
Ponto ttö̧ja̧'iņä̧, Asia ttö̧ja̧'iņä̧,
10 Frigia ttö̧ja̧'iņä̧, Panfilia ttö̧ja̧'iņä̧,
Egipto ttö̧ja̧'iņä̧, Libia rȩjȩ
Cirene ötahuiyä tö'cönänö kä̧jä̧
ttö̧ja̧'iņä̧, Roma ötahuiyära̧'a̧ttö̧
ichinätö'inä, ttidepättö judíos
ttö̧ja̧'iņä̧, judíos jähuä tteseta pä'ö
pärohuächinätö'inä, 11 Creta kä'co
işä̧sa̧ ttö̧ja̧'iņä̧, Arabia ttö̧ja̧'iņä̧,
ka̧cuä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios
ujurunä adiu jȩiņö̧ huȩnȩ ta̧mo̧nä̧
ti̧huȩnȩ pö̧nä̧ ttucuocua'a
tä̧ju̧cuä̧u̧― pä'ähuinätö.
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jahuätö o'ca
toi'önä ye'ecui'ö nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧rö̧
kä̧nö̧, amöcuädäcuähuä juiyä̧u̧
ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ pä'ähuinätö: ―Piy̧ȩmä̧
¿tta̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧?― pä'inätö.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotömä
ya̧'ä̧huä̧'chö̧tä̧ pä'inätö: ―Uva

isoya a̧'ti̧po̧ya̧ttö̧tä̧ tä̧'ä̧mä̧chö̧
huopäcuähuätö― pä'inätö.

Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧jä̧mä̧dä̧ji ̧ rä'epö
icu Pedro jiähuinö huȩnȩ

14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pedromä,
ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ ya̧tȩnö̧ huotöcu
ä̧rä̧mi'̧ö̧ pä̧içu̧nä̧ ucuocu pä'inö
jahuätörö: ―U̧mä̧tö̧ judíos ttö̧ja̧,
o'ca toi'önä Jerusalén ötahuiyänä
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧, jitä pädömä
huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cui.̧ Jidähua'anä
adiu ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ 15 Pitömä,
ucutu cuamöcuädätucu'a̧nö̧mä̧,
tä̧'ä̧mo̧co̧tö̧. Pomä jiņä̧ yo̧ȩi ̧ ja̧'a̧cu̧
a las nuevetä ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
tä̧'ä̧mo̧co̧tö̧tä̧ ja̧'a̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ pa̧'a̧nö̧ ttucuocua'amä
Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧ Joel
ucuocuinö huȩnȩtä̧ ja̧'a̧, pa̧'a̧nö̧:

17 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä pä'ö:
Röji mo̧ro̧ päi'omenämä
Cha̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ iyäu
chiçuä̧cua̧sä̧ o'ca
toi'önä ttö̧ja̧rö̧. Cuiţti̧mö̧
u̧mä̧tö̧'iņä̧, cuiţti̧mö̧
nä̧tö̧'iņä̧ Ttö juȩdȩpä̧ra̧'a̧nä̧
chiḩuȩnȩ jittähuä̧rä̧cuo̧tö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuahuaruhuä
u̧mä̧tö̧ möäyotömä
ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧
tottäcuotö. Cuahuaruhuä
u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧mä̧
'cuo̧ti̧cuä̧cuä̧huä̧
ttu̧'cuo̧ti̧cuä̧cuo̧tö̧.
18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiy̧ȩnö̧
mo̧ro̧mä̧ chumöhuäyotö
huettö jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧rö̧mä̧ u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧,
nä̧tö̧rö̧'iņä̧ Cha̧'cua̧ru̧hua̧rö̧
iyäu chiçuä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
chiy̧ä̧u̧ ttö juȩdȩpä̧ra̧'a̧nä̧
chiḩuȩnȩ jittä̧huä̧rä̧cuo̧tö̧.
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19 Ju'tojuttu mo̧ro̧jä̧ttö̧mä̧
ye'önö ttesehuächi'önä
jö̧ koro'inä, koro'inä
chij̧ȩpä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
dea'acuttu pij̧ä̧ttö̧mä̧
Ttötättö ij̧ȩcuä̧ koro'inä,
koro'inä chij̧ȩpä̧cua̧sä̧.
Ttucuojanä'inä,
ocuränä'inä, ocurä
isoppa yo̧'cu̧ jo̧ppanä'inä
chij̧ȩpä̧cua̧sä̧. 20Mo̧ro̧
kä̧hua̧mä̧ yo̧i'̧ä̧cua̧'a̧.
Yodo kä̧hua̧mä̧ ttucuojatä
päi'äcua'a pä'ö Diosmä.
Ja̧'hua̧nö̧ päi'äcua'a
Tu̧ru̧hua̧ u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧
pä̧nä̧, bäreu 'cuäopö
pä̧nä̧, ye'önö tottä̧rö̧ pä̧nä̧
pätecuächäcua'a ä'canä.
21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä
Tu̧ru̧hua̧rö̧ jä'epätömä
ttö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧.a
Joel ucuocuinö'a̧nö̧.

22 Chahuaruhuä u̧mä̧tö̧ Israel
ttö̧ja̧, jitä pädömä ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧
Jesús Nazaret ötahuiyä ttö̧ja̧
Işa̧mä̧ Diosttö huȩ'ä̧hua̧ iso
päi'önä ja̧'a̧ pä'ö Dios huäjunä
ij̧ȩpiņö̧ ucuturu. Ttö̧ja̧ ttieru
juäinä'inä, ye'önö ttesehuächi'önä
jö̧nä̧'iņä̧, chutättö ij̧ȩcuä̧nä̧'iņä̧
Dios Jesúsnätä ij̧ȩpiņö̧ ucutu
cuä'catucu jo̧mȩttö̧. Ucututä'inä
ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧mä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧.
23 Ja̧u̧ Jesúsmä Diostä pätetö
amöcuädinö huȩnȩ pätecuächönä
iyö içuä̧hua̧ pinö, Dios ä'canä
u̧huo̧juiņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧. Ja̧u̧ru̧mä̧
suronä jȩä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ 'chu'huädö,
daunä pȩ'o̧pö̧ ku̧nu̧, cuä'ö
icuinätöjä ucutumä. 24 Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧nä̧ hua'are juruhuarö pä'ömä
yorö'iso hueyecua'attö Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios hua'are ubara 'chu̧huä̧ro̧mȩ
ejädö icuipö ttoädinäcu.
25Davidminä'inä ja̧'hua̧nö̧tä̧
pä'inö Jesús ötö'cömä:

Chu̧ru̧hua̧rö̧mä̧
'cuäopönätä chä'ca
ö̧ja̧'a̧ topä̧rä̧jişä̧.
Chu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧mö̧ tö'cö
kö̧ cha̧'cua̧ tta̧dȩcuo̧ca̧'a̧tä̧
'quiyönä chö̧já̧ pä'ö
ttömä. 26 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ cha̧'cua̧nä̧mä̧
esehuächi'äjisä.
Chiḩuȩnȩnä̧mä̧ eseunutä
ucuocuäjisä. Juhua'a
jö̧ ta̧'a̧nö̧ chidepä'inä
mä̧cuä̧ 'cuächi'a'anä
ttoächäcuometä
amöcuädö eseunu
tta̧'ä̧rö̧sä̧. 27 Cha̧'cua̧rö̧mä̧,
hua'inätö ttö̧ja̧cuo̧mȩ
ki'̧ip̧a̧'a̧nä̧mä̧
cuicuipococusä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttö cu̧mö̧huä̧ya̧ surojö Jui'̧a̧
chidepä 'cuäipächa'anä
ja̧'a̧tä̧ topocöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ eseunu
tta̧dä̧ra̧'a̧mä̧. 28 A̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩmä̧
cuij̧ȩpä̧jä̧cu̧sä̧. Cuä'ca
jo̧mȩttö̧ chesehuä̧rö̧nä̧
päi'önä cädi'äcuähuä
juiyönä jȩcu̧'ä̧cua̧sä̧―b

pä'inö pä'inö Pedro.
29―Chö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧,

tä̧do̧miņä̧ Davidmiņä̧ ötö'cö
huäjunätä chucuocua'anä ja̧'a̧tä̧
ä̧ju̧cuä̧tu̧cuiţtö̧. Ja̧u̧miņä̧mä̧ hua'ö
icuinö. Idoränä'inä ttötinäcu.

a 2:21 Joel 2:28‐32 b 2:28 Salmos 16:8‐11
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Juhuorä huahuinorämä pȩnȩtä̧
ujutu tö̧'quȩtȩnä̧ ka̧'a̧ jitä mo̧ro̧
päi'önä. 30 Ja̧u̧miņä̧mä̧, Dios päö
jiähuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ ja̧'a̧ttö̧ Dios
churutä pä'ö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ
huo̧juiņö̧, pa̧'a̧nö̧: “Iso päi'önätä
pa̧'a̧nö̧ jȩchä̧cua̧sä̧. Ucu cuidepättö
cu̧do̧'ca̧rö̧ hueda pädinäcurumä
tto̧dä̧dä̧cua̧sä̧ ruhuo cuiḑȩä̧cä̧nä̧
ö̧'a̧ pä'ö Chutä” pä'ö iso jö̧nä̧
ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ huo̧juiņö̧
Davidmiņä̧mä̧. 31Davidmiņä̧
ja̧'hua̧nö̧ jä̧cuȩ ä'canäjitä toa'attö,
Dios huea päinä̧cu̧ tto̧ä̧chä̧cuȩ
ötö'cö ucuocuinö pa̧'a̧nö̧: “Huea
päinä̧cu̧ a̧'cua̧rö̧mä̧ hua'inätö
ttö̧ja̧cuo̧mȩ ki'̧ip̧o̧ca̧'a̧ jä̧cua̧'a̧.
Idepä'inä 'cuäichö juiyäcua'a” pä'ö
ucuocuinö. 32 Ja̧u̧ ucuocuinäcumä
Jesústä ja̧'a̧, jitä pädäjäcutä.
Ja̧u̧ru̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hua'arettö
tto'ädinö. Ja̧'hua̧nö̧ ttoädina'amä
iso päi'önätä ja̧'a̧ pä'ö jiäcuähuä
ttö̧ja̧jä̧ ujutu o'ca toi'önä.
33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesúsmä,
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ úcuo
isome cä'ecuächö ö̧'ä̧mä̧dä̧ji ̧
o'ca'a, Jä'o Dios iya päinä̧cu̧
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧'iņä̧ ȩmä̧ji ̧
o'ca'amä, Ja̧u̧ru̧ iyö icuäji ujuturu.
Ja̧'hua̧nö̧ iyö icuäja'amä, topö'inä
topätöjä, ä̧ju̧cu̧'iņä̧ ä̧ju̧cuä̧tö̧jä̧
ucutumä. 34Davidmiņä̧ chutämä
mo̧ro̧jiy̧ä̧ra̧'a̧ cä'ecuächocö pinö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pä'inö:

Tu̧ru̧hua̧mä̧, ttötä
chu̧ru̧hua̧rö̧ pä'äji:
Chu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ pä̧mä̧di,̧
35 cuaboiyotörö cu̧jä̧pö̧
dea'a chötome jubö

päi'önäa
pä'äji pä'inö.

36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucutu
o'ca toi'önä Israel ttö̧ja̧mä̧
jueönätä huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cui.̧ Ja̧u̧
Jesúsmä, ucututä daunä pȩ'o̧pö̧
cu̧ju̧niņä̧tu̧cuä̧cu̧mä̧, Tu̧ru̧hua̧'iņä̧
päi'önä ö̧jö̧nä̧, Cristo'inä päi'önä
ö̧jö̧nä̧ jȩiņä̧cu̧ Diosmä― pä'inö
Pedromä.

37 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
ttamiso'quinä ppöracuächa'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ tta̧'cua̧ tta̧ päi'inä̧u̧.
Ja̧'hua̧nö̧ päi'ä̧u̧ Pedrorö'inä,
korotö Jesucristo hueipinä̧u̧ru̧'iņä̧
pä'inätö: ―Tö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧,
¿tta̧'a̧nö̧tä̧ jȩtä̧cua̧'a̧jä̧ttö̧?―
pä'inätö. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Pedromä ädätinö jahuätörö:
―Cuamöcuädätucu pärou
icuätucui. Ya̧cu̧nä̧ Jesucristo im̧iņä̧
pötächi'ätucui suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧
jȩpö̧ icuähuotö päcuhui'ätucua
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧, Dios
mippoönä iyäcuru, cuȩmä̧cuo̧tö̧jä̧.
39Dios iya päinömä, ucuturu'inä,
cuiţti̧mö̧rö̧'iņä̧ o'ca toi'önä oto
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ amöcuädö iya
pä'inö. Tu̧ru̧hua̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
huoa pä̧u̧ru̧mä̧ o'ca toi'önärö̧tä̧
amöcuädö iya pä'inö― pä'inö
Pedromä. 40 Ja̧u̧ huȩnȩ'iņä̧ ja̧'a̧nä̧
koro'inä, koro'inä ucuocuä̧riņö̧
Pedromä: ―iso päi'önätä
ja̧'a̧― pä'ö täbotö huo̧juȩtä̧rö̧
ji'ähuinö jahuätörö: ―Ki'̧ip̧ä̧tu̧cui,̧
jitä piy̧ȩnä̧ suronä jȩpä̧tö̧cu̧
tocuhue'ätucua'acu― jö̧nä̧
ucuocuä̧rö̧.

a 2:35 Salmos 110:1
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Tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
amöcuädö ttö̧jiņö̧ huȩnȩ

41 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a eseunu
ä̧ju̧cu̧ esetäjätömä pötächi'inätö.
Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ tres mil ttö̧ja̧
tö'cöhuächi'önä ppä'ächi'inätö
tta̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧. 42 Juhua'a
yabocutä 'chä̧nö̧ Jesús hue'ähuotö
ttu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧ huȩnȩ ä̧ju̧cuä̧rö̧
ka̧cuiņä̧tö̧ cättädi'oca'atä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
ttamöcuädä'ijö huȩnȩ'iņä̧ ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ ppä'ädäcuäu, ttu̧cuȩ pa̧'iņä̧
'tȩ'chä̧rö̧, Diosrö'inä ucuocuä̧rö̧
ka̧cuiņä̧tö̧ cättädi'oca'atä. 43O'ca
toi'önätä ye'önö ucuotö ka̧cuiņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios chutättö
ij̧ȩcuä̧'iņä̧, ye'önö ttesehuächi'önä
jö̧'iņä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ jȩpä̧'chiņö̧ Jesús
hue'ähuotönämä. 44O'ca toi'önä
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ jiņä̧
jiy̧ȩtȩ amöcuädö ka̧cuiņä̧tö̧.
Ttöäre'inä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ ku̧nä̧riņä̧tö̧.
45 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ yotöcunärö
recuä rö̧jä̧chi'̧ö̧ ta̧'a̧nö̧, tti̧rȩjä̧'iņä̧,
ttu̧mö̧ jähuä'inä iyä'chö icuinätö
pärätä ttȩma̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧
o'ca toi'önä recuä rö̧jä̧chi'̧ä̧u̧ru̧
ppä'ädä'chinätö. 46Mo̧ro̧ jö̧
a̧'u̧cuä̧, jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö,
Dios ö̧jodenä ca̧ca̧cuä̧riņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttoju odehuiyättömä,
korodettö'inä, korodettö'inä jö̧nä̧
pa̧ 'tȩ'chä̧rö̧, esehuä̧rö̧nö̧tä̧
ttu̧cuȩ cuinätö̧, im̧içu̧nä̧
amöcuädäcuähuä'inä ppächö
juiyönätä. 47 Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧tä̧ úcuo
te'äu esehuä̧riņä̧tö̧. Ju̧huȩnȩ
ttö̧ja̧'iņä̧ o'ca toi'önätä repe'önö
topä̧riņä̧tö̧ jahuätörö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧
chunätä pä'i'inätöcu ppättächi'önä
o'ca toi'önä jareönä ki'̧ip̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧

ca̧ca̧to̧'ä̧riņö̧.

Cue'ächocö pä'ijörö Jesús im̧iņä̧
Pedro aditö icuinö huȩnȩ

3 1 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧'ij̧a̧'a̧nä̧ koronö
nip̧ä̧ro̧mȩcu̧, Diosrö ttucuocu

hora a las tres päi'a'a Pedro'inä,
Juan'inä jiņä̧ yo̧mȩtȩ huä̧mip̧iņä̧tö̧
Dios ö̧jodera'a. 2 Ja̧'hua̧nö̧
huä̧mip̧ö̧ tti̧'chi'̧a̧'a̧nä̧ ya̧tȩ
uhuäpächina'anätä ä̧rä̧mo̧cö̧rö̧
i'cächinätö korotö. Ja̧u̧mä̧, mo̧ro̧
jö̧ a̧'u̧cuä̧, Dios ö̧jode u̧mi ̧ işo̧ca̧
äpate ―a̧'cua̧cuate― pättate ä'ca
i'cächö ttötä'ijäcu piņö̧ ju̧huȩnȩ
dodepätörö pärätä jä̧ȩpä̧ra̧ pä'ö.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧, Pedro'inä,
Juan'inä Dios ö̧jodenä dodetta pä'ö
ttötö'cöhuächi'a'a toomenä pärätä
jä̧'ȩpä̧riņö̧ jahuätörö. 4 Ja̧'hua̧nö̧
jä̧ȩpä̧rä̧u̧ Pedrocu, Juancu ö'änä
nö̧'ä̧chö̧ tottinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ topö
kä̧nö̧ Pedro päinä̧cu̧: ―topitö―.
5 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ―¿koro juäi
tti̧yä̧cua̧sä̧cö̧?― pä'ö amöcuädi'ö
nö̧'ä̧chip̧ö̧ amöcuädi'önö toinä̧u̧
pärocua'attö. 6 Juhua'a yabocu
Pedro päinä̧cu̧: ―Pärätä'inä,
oro'inä jui'̧a̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
chu̧ju̧nä̧rö̧tä̧ chiyäcujä. Jesucristo
Nazaret ötahuiyä Işa̧ im̧iņä̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧
cue'ächi― päinä̧cu̧.

7 U̧mö̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧mö̧ttö̧
'chu'huädö cä'epinö Pedromä.
Cäepomenä cäepö jiy̧ȩnä̧tä̧
ö̧jä̧piy̧ä̧'iņä̧, ö̧sä̧'quȩtȩ'iņä̧ adiunä
päi'inäcu. 8 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä
ä̧rä̧mi'̧ö̧ tö'ö kä̧mä̧dö̧, 'chä̧hui'̧ö̧
cue'ächö jitötäcu do'ächinö
Dios ö̧jodenä. Tö̧'ä̧ tö̧'ä̧nö̧ kä̧nö̧
cue'ächinö. Ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧tä̧ úcuo
te'äu esehuä̧riņö̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧
cue'ächö Diosrö esehuä̧ra̧'a̧mä̧
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o'ca toi'önä ttö̧ja̧ tottinäcu.
10―Äpate a̧'cua̧cuate, Dios ö̧jode
u̧mi ̧ işo̧ca̧ äpate ä'ca pärätä
jä'epä̧rö̧ pä̧'ij̧ö̧tä̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧'a̧―
pä'ömä ttu̧huo̧juä̧chi'̧iņä̧cu̧.
Ja̧'hua̧nö̧ huo̧juä̧chi'̧ö̧ yorö'iso
amöcuädäcuähuä juiyä̧u̧
esehuächi'ö nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧rö̧
ka̧cuiņä̧tö̧ ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopa'a
tottomenämä. 11 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ ä̧rä̧mo̧cö̧ pä'ijö ja̧'a̧nä̧
jareönä ä̧rä̧mä̧jim̧ä̧ Pedrorö'inä,
Juanrö'inä 'chu̧'ä̧riņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
'chu̧huä̧ra̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧ o'ca toi'önä
jitötä ttö̧jo̧ca̧ ―Salomón
işo̧ca̧― pätto̧ca̧nä̧ jopächö jiņä̧
yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧. Rö̧ȩnä̧tä̧
esehuächi'ö nö̧'ä̧chö̧ topä̧riņä̧tö̧.

Judíos ttö̧ja̧ Jesúsru suronä
jȩtti̧nö̧ huäjunä rä'epö icu
Pedro ucuocuinö huȩnȩ

12 Pedromä ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
toomenä pärocua'attö
pä'inö jahuätö ttö̧ja̧rö̧:
―U̧mä̧tö̧ Israel ttö̧ja̧, pa̧'a̧nö̧
'cuäopa'amä, ¿dä̧bö̧ esehuächi'ö
nö̧'ä̧chö̧ tocu'ä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧?
¿Dä̧bö̧ ujuturutä nö̧'ä̧chö̧
tocu'ä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧ ta̧mo̧nä̧
tujurunä jȩta̧'a̧ a̧'cua̧rö̧nä̧mä̧?
Ujututä ta̧mo̧nä̧ tujurunä,
ta̧mo̧nä̧ töadihuänämä aditö
icuocotöjä pide cueächönämä.
13Abrahammiņä̧'iņä̧,
Isaacmiņä̧'iņä̧, Jacobomiņä̧'iņä̧
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä, ujututä
tä̧do̧tö̧miņä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä
U̧mö̧huä̧ya̧ Jesús ucuounä jȩpö̧
ku̧niņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩö̧ juiyäi
ucutumä Ja̧u̧ru̧ cuä'ö tticua pä'ö
iyö icuinätöjä. Pilato'inä rä'epö
icua päa'anä Pilato ä'ca jo̧mȩttö̧

ya̧cuo̧cuä̧riņä̧tu̧cuä̧cu̧. 14Ucutumä
Adihuä Işa̧rö̧, Surojö Jui'̧a̧rö̧
ya̧'o̧cuä̧rö̧, ttö̧ja̧rö̧ cuä'ö icuähuä
işa̧rö̧tä̧ rä'epö icuiyätucuacu
pä'ö jä'epinätöjä. 15 Ja̧u̧ru̧tä̧
jä'epö ¡A̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ Kada'ca
Ru̧hua̧rö̧mä̧ cuä'ö icuinätöjä!
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios hua'inätö ttö̧ja̧cuo̧mȩttö̧
ttoädinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ ttoädäjäcuru
topinätö'cotö ―iso päi'önä ja̧'a̧―
pä'ö jiähuä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧jä̧
ujutumä. 16 Ja̧u̧tä̧, Jesústä pide,
ucutu topö cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cu̧,
ujurucu ö̧jö̧nä̧ jȩpä̧jim̧ä̧, Jesúsru
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧.
Jesústä ja̧'hua̧nö̧ tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧rö̧nä̧ o'ipömä. Ja̧'hua̧nö̧
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ pide,
ucutu cuä'catucu jo̧mȩttö̧, pa̧'a̧nö̧
jo̧mȩnö̧ adiu ö̧jö̧nä̧ päi'a'amä.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧
u̧mä̧tö̧, ucutu'inä, curuhuotö'inä
Jesúsru cuä'ö cuicuätucuomenä
jeruputä jȩpiņä̧tö̧jä̧ pä'ö huo̧jua̧sä̧.
18―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios huea
päinä̧cu̧ ubara ttu̧huä̧cua̧―
pä'ö o'ca toi'önä chutä iḩuȩnȩ
jiäcuähuä ttö̧ja̧nä̧ ä'canätä pätetö
jiähuinö huȩnȩmä̧ pätecuächönä
jȩpiņö̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pärou
amöcuädö im̧içu̧nä̧tä̧ ka̧cuä̧tu̧cui ̧
suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ si'epö icuähuotö
päcuhui'ätucua pä'ö, tta̧'cua̧
ttȩmö̧ pä̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩttö̧
rȩbȩhuä̧cua̧'a̧nö̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ Jesucristorö,
ucuturu ä̧cuo̧mȩnä̧ jittähuinäcuru,
huȩä̧cua̧. 21 Ja̧u̧ Jesucristomä
mo̧ro̧jä̧nä̧tä̧ ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca
juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧'iņä̧
ä̧cuo̧mȩnä̧ adihuinö'a̧nö̧ aditö
icuome jubö päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧
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aditö içuä̧cuȩ huȩnȩmä̧ mo täbocö
ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧ttö̧ kä̧mä̧dö̧
Dios, o'ca toi'önä chutä iḩuȩnȩ
jiäcuähuä ttö̧ja̧nä̧ ucuocue'ä'chinö.
22Moisésmä iso päi'önätä pa̧'a̧nö̧
pä'inö Israel ttö̧ja̧ tä̧do̧tö̧miņä̧rö̧:

―Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧
Cuiä̧̧nä̧hua̧tu̧cu̧ Diosmä ttö
jö̧ ta̧'a̧nö̧ iḩuȩnȩ Jiäcuähuä
işa̧rö̧, ucututä cu̧jä̧hua̧tö̧ttö̧
ya̧tȩrö̧ huȩä̧cua̧ ucuturu
jiähua pä'ö. Ja̧u̧ru̧mä̧
cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧
o'ca juiyönätä ucuturu
jiäumä. 23 Ja̧u̧ Dios
iḩuȩnȩ Jiäcuähuä Işa̧
jiäu ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧mä̧ Israel
ttö̧ja̧ttö̧ rä'epö icuähuotö
pä'i'ö yorö'iso totte'äcuotö
o'ca toi'önätä―a pä'inö
Moisésminämä.

24 Iso päi'önätä ja̧'a̧. O'ca toi'önä
Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧mä̧,
Samuel ö̧jiņo̧mȩttö̧ kä̧mä̧dö̧
pabocu ka̧cuiņä̧tö̧'iņä̧, o'ca toi'önä
ucuocuinätömä pa̧'a̧nö̧ 'cuä̧o̧pä̧cuȩ
huȩnȩ pätetö pä'inätö ä'canätä.
25Ucutumä Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä
ttö̧ja̧ pinätö̧ ttö̧nä̧mö̧'cotöjä. Dios,
ujutu tä̧do̧tö̧miņä̧rö̧ ji'äu u̧ju̧niņö̧
huȩnȩmä̧ ucuturu'inä ppächönä
ji'äu ku̧niņö̧ Abrahammiņä̧rö̧
pa̧'a̧nö̧ päomenä: ―Ucu
isotö işa̧nä̧tä̧ ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧
pij̧ä̧ ttö̧ja̧ o'ca toi'önä̧rö̧―b

päomenämä. 26 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä,
U̧mö̧huä̧ya̧ Jesúsru hueinö o'ca'a,
ucuturutä ppäda pä'ö hueinäcu
äcuomenämä. Ucutu o'ca toi'önä
suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ cuicuipätucunä

jȩpö̧ ppäda pä'ö hueinäcu― pä'inö
Pedromä.

Jesúsnätä ttoächäcuähua'a pä'ö
jittähuiyä̧u̧ Pedrorö'inä,

Juanrö'inä judíos tturuhuotö
örohue'ä ttuttepinö huȩnȩ

4 1 Pedrocu, Juancu ja̧'hua̧nö̧
ttö̧ja̧rö̧ jittähua'anä

sacerdotes huotö'inä, Dios
ö̧jode tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ su̧ro̧da̧u̧
ttu̧ru̧hua̧'iņä̧, saduceos huotö'inä
pä̧içu̧nä̧ ttujurucu mo̧'ä̧miņä̧tö̧
jahuätörö. 2―Jesúsnätä
hua'arettö ttoächäcuähua'a―
pä'ö'inä jittähuiyä̧u̧, huo̧juȩtö̧'iņä̧
ttö̧ja̧rö̧ ttu̧huo̧juȩti̧yä̧u̧ ttöjö'cö
juiyönä päi'ä̧u̧ ra̧huä̧riņä̧tö̧.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ 'chuttädinä̧u̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ täcö nip̧ä̧ro̧mȩ
ja̧'a̧ttö̧ mo̧ro̧ juhuome päi'önä
cärenä päcuähuodenätä
ttötinä̧u̧ su̧ro̧da̧u̧tä̧ tottä̧ra̧'a̧nä̧.
4 Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ jȩtta̧'a̧nä̧ recuätö
Dios iḩuȩnȩ ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧mä̧ tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätö.
Tta̧'cua̧ huȩnä̧riņä̧tö̧ u̧mä̧tö̧mä̧
cinco mil jo̧mȩnä̧ tö'cöhuächi'önä
jiņa̧'a̧.

Ruhuotö ttä'cattö ttu̧ru̧hua̧
Jesúsru úcuo te'äu huäjunä

ttucuocuinö huȩnȩ
5 Ja̧u̧nu̧ o'comenä mo̧ro̧ judíos

ttö̧ja̧ tturuhuotömä, tä̧mö̧'iņä̧,
Hueähuä Huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧'iņä̧
Jerusalén ötahuiyänä jiņä̧
yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧.
6 Sacerdotes ttu̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧
Anás'inä, Caifás'inä, Juan'inä,*

* 4:6 Pide Juanmä ka̧ra̧ Juan jiņa̧'a̧do sacerdotes ttu̧ru̧hua̧ a̧hua̧ru̧hua̧tä̧.
a 3:23 Deuteronomio 18:15‐19 b 3:25 Génesis 12:3; 22:18; 26:4; 28:14
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Alejandro'inä, sacerdotes ttu̧ru̧hua̧
juȩ'ip̧a̧ ahuaruhuämä o'ca
toi'önätä ju̧huȩnȩ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
'chuttädäjä̧u̧ru̧ jitötä ttä'ca jo̧mȩ
i'cächö ttu̧ju̧no̧mȩnä̧ jä'epö
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―¿Däje ujurunä'inä,
di im̧iņä̧'iņä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧jä̧ttö̧
piy̧ȩmä̧?― pä'ö jä'epö ttä̧ju̧cuiņä̧u̧.
8 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pedromä Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cu̧ ädätinö
jahuätörö: ―Israel ttö̧ja̧
tturuhuotö. Israel ttö̧ja̧ttö̧
tä̧mö̧, ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ 9 Jitä piy̧ȩ
mo̧ro̧ ya̧tȩ ujuru jui'̧a̧rö̧, a̧mo̧nä̧
ppädäcuäu juiyö'a̧nö̧ hua̧rö̧ adiunä
jȩtä̧ji ̧ ötö'cö micuähuächönä
pä'ö ku̧nu̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧tö̧jä̧
―däje ujurunä cueächa'a
ja̧― pä'ö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö
cuä̧ju̧cuä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧mä̧ ucutu'inä
o'ca toi'önä, Israel ttö̧ja̧'iņä̧
o'ca toi'önä huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cui ̧
huäjunä jitähua'anä. Jesucristo
Nazaret ötahuiyä Işa̧, daunä
pȩ'o̧pö̧ cu̧ju̧niņä̧tu̧cuä̧cu̧,
hua'inätö ttö̧ja̧cuo̧mȩttö̧ Dios
ttoädinäcu im̧iņä̧tä̧ ä̧rä̧mi'̧ä̧ji'̧ca̧
cuä'catucu adiu cue'ächö kö̧
pidemä. 11 Ja̧u̧ Jesucristomä
ido'qui ucutu isode adicuä ttö̧ja̧
cuju'cätucuoco'qui jä̧'iņö̧'a̧nö̧
hua̧mä̧, isode ö̧yö̧'ca̧riţtö̧ jiņä̧ isocu
'chu̧huä̧ro'qui, jueipo'qui pä'i'inö.a
12 Ja̧u̧ttu̧'iņä̧ ka̧ra̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧
toa'a, ttö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäcuähuä
işa̧mä̧. Diosmä Jesucristo im̧iņä̧tä̧
ttö̧jip̧iy̧a̧rö̧ pä'ö hue'inö pij̧ä̧
pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧. Mo̧ro̧jä̧
dea'attömä ka̧ra̧ im̧iņä̧ ki'̧içuä̧mä̧
juiya'a― pä'inö Pedro.

13 Pedro'inä Juan'inä cuyärumä
huo̧juip̧o̧co̧tö̧ ja̧'a̧ pä'ö'inä,
ruhuotö'inä pocotö ja̧'a̧nä̧
yecuäcuähuä juiyönä ttucuocuiyä̧u̧
nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧rö̧ kiņä̧tö̧ jahuätö
ruhuotömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
―jitömä Jesúscu cue'ächinätö―
pä'ö ttu̧'ȩpä̧rä̧chi'̧iņä̧tö̧.
14 Cue'ächocö pä'ijö'inä ju̧huȩnȩtä̧
ttippeyenä aditö içuä̧hua̧tä̧ jueönä
ö̧ja̧'a̧ tottomenä im̧içu̧nä̧nö̧ pätta
pä'ömä jui'inätö. 15 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ juhuorö ruhuotö jiņä̧
yo̧mȩtȩ ucuocu ttö̧'o̧mȩttö̧
rättopächa pä'ö hue'ätö'cotö jitötä
tta̧mo̧nä̧tä̧ ucuocuäcuähuinätö:
16―Pitörömä ¿tta̧'a̧nö̧ jȩtä̧cua̧'a̧
jä̧ttö̧? Iso päi'önä jahuätönämä
huäjunätä ij̧ȩcuä̧chä̧ja̧'a̧ ttö̧ja̧ ttieru
juäimä. O'ca toi'önä Jerusalén
ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧mä̧ ttu̧huo̧ju̧nä̧
päi'a'a. Ujututä'inä tä̧ppö̧tä̧rö̧
juiyö'a̧nö̧tä̧ huotöjä. 17 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ juhua'a yabonö korotö'inä
ttu̧huo̧juä̧cha̧'a̧cu̧ pä'ömä
ye'epe'ötä pä̧içu̧nä̧ yetepe'atö,
porö yabocumä ya̧tȩrö̧'iņä̧ Jesús
im̧iņä̧ jicuhuähuä'chätucuä' pä'ö
ro̧'ȩpö̧― pä'ö ucuocuäcuähuinätö.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ucuocuäcuähuätö'cotö
pä'äji ta'anö huopo'ö huettinä̧u̧:
―Ucuocumä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
cucuocuätucuä', huo̧juȩtö̧'iņä̧
cu̧huo̧juȩtä̧tu̧cuä̧' Jesús im̧iņä̧mä̧―
pä'ö ro̧'ȩpö̧ pättinä̧u̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Pedrocu, Juancu ädätinätö:
―¿Ucuturutä teseta pä'ö Dios
hueö töarodö'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧
Dios ä'cattö jueönä jȩtö̧'a̧nö̧
jö̧mä̧ ucututä amöcuädätucui.
20Ujutumä totinö'inä,

a 4:11 Salmos 118:22
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tä̧ju̧cuiņö̧'iņä̧ tucuocua pä'ömä
cätädi'ö juiyö'a̧nö̧tä̧ jä̧u̧jä̧―
pä'inätö. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
pä'äji ta̧'a̧nö̧ yettepe'inä̧u̧.
Ye'epe'ätö'cotö cä'ädö tticuinä̧u̧.
Ro̧ȩcuä̧ päi'önä ubara ttuttepatö
pätta'anä ttö̧ja̧rö̧ yettecua'attö
ro̧ttȩpö̧ juiyönätä jiņä̧u̧. O'ca
toi'önä ttö̧ja̧mä̧ ä̧rä̧mo̧cö̧
pä'ijörö aditö tticuiyä̧u̧ Diosrötä
esehuinätö, 22ttö̧ja̧ ttieru juäi jȩpö̧
aditö tticuäjäcumä cuarentanö a̧'ȩ
ja̧'a̧nä̧ yabonänö hua̧ ja̧'a̧ttö̧.

Ruhuotö yettepe'ä'chiyä̧u̧
Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧tä̧ jättepinö huȩnȩ
23 Ja̧'hua̧nö̧ cä'ädö tticuä̧u̧

rä'opäjätö'cotö Cristonättö̧jä̧hua̧tö̧
ttö̧jo̧mȩ ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧. O'ca juiyönä
sacerdotes tturuhuotöcu, Israel
ttö̧ja̧ttö̧ tä̧mö̧cu̧ pättäjimä
ji'ähuinätö. 24 Ja̧'hua̧nö̧ jittähua'a
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
amöcuädö Diosrö ucuocu pä'inätö:
―Tu̧ru̧hua̧ ucutä Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios o'ca juiyönä Ju̧ru̧hua̧mä̧,
mo̧ro̧jä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧, dubora
rö̧ora'inä uhuäbe'inömä. Ja̧u̧
o̧du̧nä̧ o'ca juiyönätä ka̧cu̧'iņä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ uhuäbe'inömä
ucutä. 25Ucumä, cu̧mö̧huä̧ya̧
Davidminä iḩuȩnȩnä̧ pä'inöjä:

―¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö
tta̧mo̧nä̧ ucuotäcuäu
ttö̧ra̧huä̧riņa̧'a̧ttö̧
pij̧ä̧ ruhuäcuiyänä
ka̧cuä̧tö̧mä̧? ¿Tta̧'a̧nö̧
pä'ö micuähuocötä
ttamöcuäda'attö ttö̧ja̧mä̧?
26 Pij̧ä̧ttö̧ hueähuä

ruhuotömä ttörohuähua
pä'ö jo̧mȩnö̧ ä̧rä̧mi'̧iņä̧tö̧.
Ruhuotö huotö'inä
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧ö̧
ra̧huä̧riņä̧tö̧ Tu̧ru̧hua̧
Diosrö'inä, U̧mu̧huä̧ya̧
Cristorö'inä―a

pä'inöjä Davidmiņä̧
iḩuȩnȩnä̧.

27 Iso päi'önä ja̧'hua̧nö̧tä̧ jö̧nä̧
Herodes'inä, Poncio Pilato'inä,
judíos huocotöcu, Israel ttö̧ja̧cu̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'ö to'ijicu
pä'ä'chö ra̧huä̧riņä̧tö̧ ucu, Adihuä
Cu̧mö̧huä̧ya̧ Jesúsru, Cristo päi'önä
ö̧ja̧ pä'ö hue'ö cu̧ju̧niņä̧cu̧ru̧mä̧.
28 Ja̧'hua̧nö̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'ö
ttö̧ra̧huä̧ro̧mȩnä̧ ucurutä
pä̧huä̧rö̧jö̧, ä'canä amöcuädö
cu̧ju̧niņö̧mä̧ pätecuächönä
jȩpiņä̧tö̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Tu̧ru̧hua̧, jitä ye'epe'ä'chö
ttucuocuäjimä amöcuädi.
Jitämä cumöhuäyotörö ppä'ädi
yecuäcuähuä juiyönä huäjunä
jittähuäcua'a̧nö̧ cuiḩuȩnȩ.
30Na̧'ä̧chä̧tö̧rö̧'iņä̧ cujurunä
aditö icui. Ucutättö ij̧ȩcuä̧'iņä̧,
ye'önö ttesehuächi'önä jö̧'iņä̧
ij̧ȩpi ̧ Adihuä Cu̧mö̧huä̧ya̧ Jesús
im̧iņä̧ jȩttä̧cua̧'a̧nö̧― pä'ö Diosrö
ucuocuinätö. 31 Ja̧'hua̧nö̧ Diosrö
ucuocu cättädomenä jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ttö̧ca̧ca̧cui'̧odemä ttö̧ȩpiņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ttö̧ȩpo̧mȩnä̧mä̧ o'ca
toi'önätä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
juȩpä̧rä̧u̧ pä'i'inätö. Ja̧'hua̧nö̧
juȩpä̧rä̧u̧ yecuäcuähuä juiyönä
huäjunä ji'ähuinätö Dios
iḩuȩnȩmä̧.

a 4:26 Salmos 2:1‐2
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Cristonä pä'i'inätö jiņä̧
jiy̧ȩtȩ ttöärehuinö huȩnȩ

32 Tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ recuätö
jiņa̧'a̧. Jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö, jiņä̧
jiy̧ȩtȩ eseu ka̧cuiņä̧tö̧. Ttöäre'inä
o'ca juiyönätä yoräteunä
ttu̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätö.
Ya̧tȩ'iņä̧: ―Ttö chöäremä katätä
chiärehua pä'ötä ja̧'a̧tó― pä'ömä
pä'ocö pinö. 33 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesús
hue'ähuotömä Dios ujurunä
rö̧ȩnä̧tä̧ jö̧nä̧ ji'ähuä'chinätö:
―Ujutumä topinätöjä. Tu̧ru̧hua̧
Jesúsmä iso päi'ötä tto'ächinö―
pä'ö. Dios rö̧ȩnä̧tä̧ mippoönä
ppädä̧ra̧'a̧nä̧ ka̧cuiņä̧tö̧ o'ca
toi'önä. 34,35 Ya̧tȩ'iņä̧ toina'a recuä
rö̧jä̧cu̧mä̧. O'ca toi'önä rȩjȩ'iņä̧cö̧,
odehuiyä'inäcö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧
tti̧rȩjä̧'iņä̧ ttojusode'inä iyö
icuinätö. Ja̧'hua̧nö̧ iyö icu micuä
ttȩmä̧jim̧ä̧ i'cächö rötä'chinätö
Jesús hue'ähuotö ttö̧jä̧pö̧ kada'ca.*
Ja̧'hua̧nö̧ i'cächö ttötomenä recuä
rö̧jä̧cu̧ pö̧nä̧rö̧ iyä'chinätö Jesús
hue'ähuotömä.

Ananías'inä, Safira'inä
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ ä'cattö yapare
jȩpö̧ 'corupätti'inö huȩnȩ

36 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ Leví isotö
işa̧ ja̧'a̧nä̧ Chipre kä'co işä̧sa̧ttö̧
uhuäpächinömä, im̧im̧ä̧ José
pä'ö miçua̧ kiņö̧. Koro im̧im̧ä̧
―Bernabé― pä'ö ottinäcu Jesús
hue'ähuotömä. Bernabé pä'ömä
jitötä tti̧huȩnȩnä̧mä̧ ―tta̧'cua̧
ttȩmö̧nä̧ ucuocu ppädäcuähuä
işa̧― pä'ö pähuä. 37 Ja̧u̧mä̧ iŗȩjä̧
ku̧nä̧riņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ iŗȩjä̧

iyö icuäji'ca̧, micuä i'cächö rötinö
Jesús hue'ähuotö ttö̧jä̧pö̧ kada'ca.

5 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧mä̧,
Ananías pä'ö miçua̧mä̧, irecua

Safiracu yo̧mȩtȩnä̧ tti̧rȩjä̧ iyö
icuinätö. 2Ananíasmä ja̧'hua̧nö̧
iyö tticuäji micuä ju'tome hua'adö
ku̧niņö̧. Irecua'inä huo̧juiņä̧ju̧.
Ju'tometä i'cächö rötinö Jesús
hue'ähuotö ttö̧jä̧pö̧ kada'camä.
3 Ja̧'hua̧nö̧ i'cächö öta'anä
Pedro päinä̧cu̧: ―Ananías,
¿dä̧bö̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧
yapare jicuhuähua pä'ö Satanás
cuamöcuädönä juȩpä̧ra̧'a̧nä̧
cuiyähuäjättö? Rȩjȩ micuämä ju'to
hua'adö ku̧nä̧jij̧ä̧. 4 Iyö cuicuä̧jä̧mä̧
¿cua̧mo̧nä̧ cuiŗȩjä̧mä̧cö̧ tä̧ji?̧
Iyö cuicuäji o'ca'amä ¿ucurutä
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ jȩcu̧'a̧ pä'ömäcö
tä̧ji ̧ micuä'inä? Jitä jȩcu̧'ä̧jim̧ä̧
¿tta̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ cuamiso'quinä
cuamöcuädäjättö, ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'a̧ pä'ömä? Ttö̧ja̧rö̧mä̧ yapare
ji'ähuocö päjijä. Cuiä̧̧nä̧hua̧
Diosrötä yapare ji'ähuäjijä―
päinä̧cu̧ Pedro.

5 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
Ananíasmä amiyuppa 'toi'äcu
rȩjȩ mo̧'iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ o'ca toi'önä ja̧'hua̧nö̧
'cuäopa'a ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧
ye'ecue'inätö. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧mä̧tö̧
möäyotömä 'chä̧hui'̧ö̧ o'co jähuä
juä'opö, rä'epö icu 'turu tticuinäcu.

7 Ja̧'hua̧nö̧ 'turu tticuäja'attömä
huäbodäcuä horas tö'cöhuächi'önä
'cuäopäji o'ca'a irecua'caju'inä
do'ächinäju, 'cuäopäji huȩnȩ
kieruhua'anätä. 8 Ja̧'hua̧nö̧

* 4:34,35 Ttöäre iyähuä hue'ähuotö ttö̧jä̧pö̧ kada'ca ttötomenämä ―ucuturu
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ jȩpä̧tu̧cui―̧ pä'ö tti̧jȩpa̧ pä'ö jiņa̧'a̧ Ttu̧ru̧hua̧ hue'ähuotö jiy̧ä̧u̧
ttucuota'attö Ttu̧ru̧hua̧rö̧.
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ja̧'a̧ Pedro pä'inö jahuäjuru:
―Ji'ähuittö. ¿Rȩjȩ micuämä
päcuhuätucuäji'a̧nö̧tä̧ jo̧mȩnä̧
ȩmö̧ iyö icuäjätöjädi ̧ iso päi'önä?―
Ja̧'hua̧nö̧ päcua ―A̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧mȩnä̧tä̧ ȩmä̧jä̧tö̧jä̧ micuämä―
pä'inäju. 9 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu
Pedromä pä'inö: ―¿Tta̧'a̧nö̧
pä'ö Tu̧ru̧hua̧ A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧
ka̧cuä̧mö̧ tocu'ätucua pä'ö
cuamöcuädätucuäjättö ucu'inä
cuirecuo'inä jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧mä̧?
Cuirecuomiņä̧rö̧ 'turu icu
iḩuä̧jä̧tö̧mä̧ äpate ä'ca tticha'a
ä̧ju̧cui.̧ Jitämä ucuru'inä rä'epö
tticuäcuotö― pä'inö. 10 Ja̧'hua̧nö̧
päö jiy̧ȩnä̧tä̧ kamiyuppa
'toi'äcua chutä ö̧jä̧pö̧ kada'ca
mo̧'iņä̧ju̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ möäyotö
päjätömä do'ächi'ö tottomenä,
'corupä'i'äjäjurutä topinätö.
Jahuäjuru'inä rä'epö icu 'turu
tticuinäcua̧ kirecuomiņä̧ ippeye.
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ o'ca toi'önä
Cristonä pä'i'inätö'inä, korotö
ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopäji huȩnȩ
ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧'iņä̧ o'ca toi'önä
rö̧ȩnä̧tä̧ ye'ecue'inätö.

Tu̧ru̧hua̧ ujuru topö recuätö
ppättächi'inö huȩnȩ

12 Tu̧ru̧hua̧mä̧ chutä hue'ähuotö
ttu̧mö̧nä̧mä̧ Chutättö ij̧ȩcuä̧'iņä̧,
ye'önö ttesehuächi'önä jö̧'iņä̧
rö̧ȩnä̧tä̧ jȩpo̧'ä̧'chiņö̧ ttö̧ja̧ ttä'ca
jo̧mȩttö̧. Jahuätö o'ca toi'önä
jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuä̧riņä̧tö̧ Salomón işo̧ca̧nä̧.
13 Korotömä jahuätöcu ppättächi'a
pä'ömä ye'ecuinätö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧mä̧ juiyo úcuo ttö̧ja̧
pä'ö amöcuädinätö jahuätörömä.
14 Ttu̧ru̧hua̧rö̧ tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧

pä'ö amöcuädätömä juhua'a
yabocutä rö̧ä̧chö̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧nä̧tä̧
ppä'ächi'inätö u̧mä̧tö̧'iņä̧ recuätö,
nä̧tö̧'iņä̧ recuätö. 15 Recuätö
ppä'ächi'inätö. Na̧nȩpä̧tö̧rö̧'iņä̧
u̧mi ̧ mä̧niy̧ä̧nä̧ rä'epe'inätö ttö̧'ö̧
obänä ttö̧'a̧'a̧nä̧, ttö̧'ö̧ o̧ppä̧nä̧'iņä̧
ttö̧'a̧'a̧nä̧ rötä'chinätö Pedro
a̧'cua̧juä̧tä̧'iņä̧ 'cuäopiyatö pä'ö
yotöcunämä. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Jerusalén ötahuiyä tö'cönänö
ka̧cuä̧tö̧mä̧ koro ötahuiyättö'inä
koro ötahuiyättö'inä
recuätö ichipä̧rö̧ i'cächinätö
na̧nȩpä̧tö̧rö̧'iņä̧, isoppa huotö
suropätö suronä jȩttä̧rä̧u̧ru̧'iņä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ tti'cächä̧u̧mä̧ o'ca
toi'önätä pä̧jip̧ȩ'iņä̧tö̧.

Sacerdotes ttu̧ru̧hua̧ pä'äji
ta̧'a̧nö̧ ubara ttuhuepa
pä'ö amöcuädinö huȩnȩ

17 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ sacerdotes
ttu̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧mä̧, o'ca toi'önä
chutäcu ka̧cuä̧'ij̧ä̧tö̧cu̧tä̧ ucuoja
tejädi'äcu ami surächi'inäcu.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ to'ijicu
pättä'cha pä'ö rötädipinätö.
Chucu ka̧cuä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧ saduceos
huotö jiņa̧'a̧. 18 Jahuätömä Jesús
hue'ähuotörö 'chu'huädö iḩuä̧ji,̧
cärenä päcuähuodenä do'ädö
ttötinä̧u̧, ötahuiyä ttö̧ja̧ ttöäre
cärenä päcuähuodenä. 19 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ yodomä ya̧tȩ, Tu̧ru̧hua̧
u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧, cärenä
pä̧cuä̧huode äpatiyä ba'epö,
rä'epö icuinä̧u̧. Ja̧u̧mä̧ päinä̧u̧:
20―Tätucui, Dios ö̧jodera'a jueönä
kä̧mä̧dö̧ jicuähuätucua. Piy̧ȩ
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ o'ca
juiyönätä ttö̧ja̧rö̧ ji'ähuäjätucui―
päinä̧u̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a
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ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ yo̧ȩi ̧ ja̧'a̧cu̧ Dios
ö̧jodera̧'a̧ 'chä̧hui'̧ö̧ huo̧juȩti̧nä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ttu̧huo̧juȩta̧'a̧nä̧ jitömä,
sacerdotes ttu̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧cu̧,
chucu ka̧cuä̧'ij̧ä̧tö̧cu̧'iņä̧ jiņä̧
yo̧mȩtȩ pä'i'ö Israel ttö̧ja̧ttö̧
ruhuotörö huopinätö jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuip̧ö̧ huȩnȩ ttucuocua pä'ö.
O'ca toi'önä Israel ttö̧ja̧ttö̧ tä̧mö̧'iņä̧
ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧. Ca̧ca̧cuip̧äjätö'cotö
cärenä päcuähuodera̧'a̧ttö̧
Jesús hue'ähuotörö tti'cächa
pä'ö hue'inätö. 22 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitötä huettäjä̧u̧mä̧
cärenä päcuähuodera̧'a̧
'chä̧hui'̧ö̧ tottomenä to'epinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ tottepiy̧ä̧u̧ ppa̧'ä̧chö̧
ji'ähuinätö: 23―Cärenä
pä̧cuä̧huode äpatiyä'inä 'quiyönä
ppe'tädäcuähua'a, tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧'iņä̧ äpate ä'ca tta̧'ä̧rö̧ ttö̧ja̧'a̧
topäjätöjä iso päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ äpatiyä ba'epö, jacuä
totomenä yorö'iso ya̧tȩrö̧'iņä̧
po̧cuip̧o̧co̧tö̧ päjätöjä― pä'inätö.
24 Sacerdotes ttu̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧'iņä̧,
Dios ö̧jode tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
su̧ro̧da̧u̧ ttu̧ru̧hua̧'iņä̧, sacerdotes
tturuhuotö'inä ja̧'hua̧nö̧ pätta'a
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ä̧'cuo̧yä̧cuä̧huiņä̧tö̧:
―Jati ¿tta̧'a̧nö̧cö̧ päi'äcua'a
jitämä?― pä'ö amöcuädö.
25 Ja̧'hua̧nö̧ ttamöcuädomenä
ya̧tȩ ichö ji'ähuinö: ―Cärenä
cutäjätucuä̧u̧mä̧ Dios ö̧jodettö
jueönä kä̧nö̧ ttö̧ja̧rö̧ huo̧juȩtö̧
ka̧cuä̧tö̧― pä'inö. 26 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
Dios ö̧jode tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
su̧ro̧da̧u̧ ttu̧ru̧hua̧cu̧, chutä
umöhuäyotöcu 'chä̧hui'̧ö̧
Jesús hue'ähuotörö i'cächinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ tti'cächa'anä ötahuiyä
ttö̧ja̧ inädunä icuäu cuä'ö tticuätö

pä'ö yettecua'attö ttu̧huȩcuä̧nä̧tä̧
i'cächinätö pä̧içu̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧
juiyönä. 27 I'cächäjätö'cotö
jitö Israel ttö̧ja̧ttö̧ ruhuotö,
huȩnȩ ucuocu ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧
ttä'ca ttu̧ju̧niņä̧u̧. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
sacerdotes ttu̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧mä̧
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧: 28―Jesús im̧iņä̧
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ cu̧huo̧juȩtä̧tu̧cuo̧
pä'ö ro̧'ȩpö̧ ¿hue'ocotö pinätö̧jä̧
tä̧ji ̧ ucuturumä? Ja̧'hua̧nö̧
huetina'anä cu̧huo̧juȩtä̧tu̧cu̧
huȩnȩmä̧ Jerusalén ttö̧ja̧ o'ca
toi'önätä ttä̧ju̧cu̧nä̧ ji'ähuä̧riņä̧tö̧jä̧
ucutumä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧miņä̧rö̧
cuä'ö tticuinö ötö'cömä ujuturutä
päcuhuä'chätucua pä'ö jȩpä̧tö̧jä̧
suronä jȩpiņä̧tö̧jä̧ pä'ö― päinä̧u̧.

29 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ Pedro'inä,
korotö Jesús hue'ähuotö'inä
ädätinätö: ―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä
tesetö'a̧nö̧ ja̧'a̧, pij̧ä̧ ttö̧ja̧rö̧mä̧cö̧.
30Ujutu Israel ttö̧ja̧ tä̧do̧tö̧miņä̧
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä ujuturutä
pätetö hue'inö Jesúsrumä.
Ja̧'hua̧nö̧ pätetö hueina'anä
ucutumä daunä pȩ'o̧pö̧ ku̧nu̧ cuä'ö
cuicuinätucuäcu. 31 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Ja̧u̧ru̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios úcuo işa̧ päi'önä cä'epö
ku̧nu̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ ötähuinäcu,
jiņä̧ isocu Ru̧hua̧ päi'önä ö̧ja̧
pä'ö, ttö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä
işa̧'iņä̧ ö̧ja̧ pä'ö. Ujututä Israel
ttö̧ja̧ suronä jȩtö̧ ötö'cö pärou
tamöcuädiyarö pä'ö'inä, suronä
jȩtä̧'ij̧ö̧ unichi'äcuähuiyotötä
päti'iyarö pä'ö'inä cä'epö ku̧nu̧
ötähuinäcu. 32 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧mä̧
iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö ji'ähuätöjä
ujutumä. Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧
Dios churutä esetätörö iyinäcumä
iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö ji'äu―
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pä'inätö.

Gamaliel chutä isotörö huȩnȩ
'qui'epö ucuocuinö huȩnȩ

33 Ja̧'hua̧nö̧ pätta'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
juiyo ra̧huä̧riņä̧tö̧. Ra̧huä̧rip̧ö̧ cuä'ö
tticuatö pä'ötä usinätö. 34 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitötä ruhuotö jiņä̧ yo̧mȩtȩ
pȩjä̧tö̧ttö̧ ya̧tȩ, fariseo işa̧, Gamaliel
pä'ö miçua̧, Hueähuä Huȩnȩ
huo̧juȩcuä̧ işa̧, ttö̧ja̧ o'ca toi'önä
ttucuotäcumä ä̧rä̧mi'̧iņö̧ ucuocua
pä'ö. Ä̧rä̧mi'̧ö̧, Jesús hue'ähuotörö
u̧miçu̧ rä'epö tticua pä'ö hue'inö
mä̧cuä̧ ttucuocuipa'anä jitötä.
35 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ja̧u̧mä̧ päinä̧u̧:
―Chahuaruhuä u̧mä̧tö̧, Israel
ttö̧ja̧. Pitö u̧mä̧tö̧rö̧ jȩcu̧'a̧
päcuhuätucumä ttu̧huȩcuä̧nä̧tä̧
amöcuädäcuähuätucui.
36Amöcuädi'ätucui Teudas pinö̧rö̧.
Pä'äjinänö ja̧u̧miņä̧'iņä̧ uruhuo
kiy̧a̧rö̧ pä'ö úcuo işa̧sä̧ pä'ähuinö.
Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ u̧mä̧tö̧ cuatrocientos
jo̧mȩnä̧ tö'cöhuächi'önä
ppä'ächi'inätö ja̧u̧miņä̧cu̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö ja̧u̧ru̧
cuä'ö icuinätö, o'ca toi'önä ja̧u̧ru̧
esetätö'inä döttecuächa'anätä,
jȩtta̧ pättinö'inä siähuächönätä.
37 Ja̧u̧ o'ca'anä ka̧ra̧ Judas
Galilea ttö̧ja̧ işa̧'iņä̧, ttö̧ja̧rö̧
ttö̧'a̧ti̧nö̧ pä̧nä̧mä̧ uruhuo kiy̧a̧rö̧
pä'ö amöcuädinö. Ja̧'hua̧nö̧
amöcuädö recuätö ttö̧ja̧rö̧,
chutäcu pätti'a pä'ö o'ipächinö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧'iņä̧ to'e'inö.
O'ca toi'önä ja̧u̧ru̧ esetätö'inä
dö'ecuächinätö. 38 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ jitä pädömä ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧
Pitö, Jesús hue'ähuotörömä
mȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'. Ja̧'a̧tä̧ topätucuitö.
Jahuätö ttamöcuädö'inä,

ttaditähuä'inä ttö̧ja̧ jähuätä
jö̧ttö̧mä̧ beipächäcua'a.
39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios jähuä
jö̧ttö̧mä̧ kä'ö cuicuätucua pä'ömä
cuihueyecuäcuotöjä. Dios jähuä
ja̧'a̧nä̧ mȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧ Dioscutä
rohuähuajatöjä― päinä̧u̧.

40 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ esetinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Jesús
hue'ähuotörö huopo'ö, cuäcuäpö
cä'ädö, ro̧'ȩpiņä̧tö̧: ―Jesús
im̧iņä̧mä̧ jicuhuähuätucuo―
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö cä'ädö rä'epö
tticuinä̧u̧. 41 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Jesús hue'ähuotömä ruhuotö
ttö̧'o̧mȩttö̧ eseunutä rä'opinätö:
―Tu̧ru̧hua̧mä̧ chutä im̧iņä̧ usurä
tȩmä̧huiy̧a̧rö̧ pä'ö ¿amöcuädä̧u̧jä̧di ̧
juiyo ujutumä?― pä'ö esehuäyotö
rä'opinätö. 42Mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧
cättädi'oca'atä Dios ö̧jodettö'inä,
ttoju odehuiyättö'inä ―Jesústä
ja̧'a̧ Dios huea päinäcumä― pä'ö
ji'ähuä̧rö̧ huo̧juȩtȩ'iņä̧tö̧.

Ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧
ttaditähuä huettinö huȩnȩ

6 1 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧
Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧

ttirecuächomenä judíos ttö̧ja̧
ichäcuähuotö griegos tti̧huȩnȩ
ucuocuätömä ttöjö'cö juiyönä
päi'ä̧u̧ ucuocuä'chinätö yȩnȩtä̧
ttö̧ja̧ hebreos tti̧huȩnȩ ucuocuätö
ttötö'cö. Mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧
'quȩ'chä̧rö̧ iyähuänä jitötä isotö
rȩcua̧mö̧ ttö̧jip̧ö̧nä̧ jȩttä̧'chiy̧ä̧u̧
ucuocuä'chinätö. 2 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧
huotömä Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ttö̧ca̧ca̧cui'̧a̧ pä'ö
huopo'ö pä'inätö: ―Dios
iḩuȩnȩ cä'ädopo'ö ku̧nu̧ pij̧ä̧ttö̧
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recuä rö̧jö̧tä̧ tiyä'cha pä'ömä
adihuoco̧u̧jä̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
tö̧jä̧hua̧tö̧, ucututtu usätucui
ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörö.
Korotö ttä'cattö huȩnȩ juiyönä
ttö̧ja̧'a̧ tocu'ä'ijätucuä̧u̧ru̧, Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧
kä̧tö̧rö̧, huo̧juȩcu̧nä̧ huotörö
usätucui piy̧ȩ adicuä hue'ö
tu̧ju̧na̧tö̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ujututämä, Diosrötä ucuocuä̧rö̧,
iḩuȩnȩ ji'äu taditä̧ra̧ pä'ö
tiyähuäcuotöjä cätädi'oca'atä―
pä'inätö.

5 Ja̧'hua̧nö̧ pätta'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧
o'ca toi'önätä esehuinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Estebanrö'inä
ȩmiņä̧tö̧ rö̧ȩnä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧rö̧,
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cu̧ru̧.
Feliperö'inä, Prócororö'inä,
Nicanorrö'inä, Timónrö'inä,
Parmenasrö'inä, Nicolásrö'inä
ȩmiņä̧tö̧. Nicolásmä Antioquía
ttö̧ja̧ işa̧ piņö̧. Judíos huocö
ja̧'a̧nä̧ judíos jähuä eseta pä'ö
pärohuächinö piņö̧. 6 Jahuätörö
i'cächö ku̧niņä̧tö̧ Jesús hue'ähuotö
ttä'ca. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Jesús hue'ähuotö
Diosrö ucuocuäjätö'cotö ttu̧mö̧nä̧
mȩ'ö̧ huettinä̧u̧.

7 Ja̧u̧nu̧ o'comenä Dios
iḩuȩnȩmä̧ yoyonö rö̧'ä̧chö̧,
Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧
juiyo recuächinätö Jerusalén
ötahuiyättömä. Sacerdotes
huotöttö'inä recuätö Jesúsru
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ
esetä'chinätö.

Estebanrö 'chu'huädö ruhuotö
ttä'ca ttȩpiņö̧ huȩnȩ

8 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Estebanmä,
Diosrömä rö̧ȩnä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧riņö̧.
Dios ujuru'inä rö̧ȩnä̧ ku̧nä̧riņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ ye'önö
ttesehuächi'önä jö̧'iņä̧, Diosttö
ij̧ȩcuä̧'iņä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ jȩpȩ'ä̧'chiņö̧
ttö̧ja̧ ttö̧'quȩtȩttö̧mä̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ korotömä, judíos
ttu̧huo̧jui'̧ode, ejächi'inätö
ttu̧huo̧jui'̧ode pättodettö ichi'ö
Estebancu pä'ä'chäcuähuinätö.
Jahuätömä Cirene ötahuiyä
ttö̧ja̧'iņä̧, Alejandría ötahuiyä
ttö̧ja̧'iņä̧, Celicia rȩjȩ ttö̧ja̧'iņä̧, Asia
rȩjȩ ttö̧ja̧'iņä̧ jiņa̧'a̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧
pättä'chäcuähua'anä Esteban
huo̧juȩcu̧nä̧ ucuocu huȩnȩmä̧,
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ churutä
ucuocunä juȩ'ȩpä̧rö̧rö̧'iņä̧ kä'ö
tticu juiyönätä jiņä̧u̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ yä̧huä̧iņä̧tä̧ ucuocu ku̧niņä̧tö̧
korotö u̧mä̧tö̧rö̧: ―Esteban
ötö'cömä pa̧'a̧nö̧ päcuhuätucuaja.
Moisésrö'inä, Diosrö'inä suronä
ucuocuä'cha'a ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧jä̧
ujutumä päcuhuätucuaja―
pä'inätö. 12 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧,
ötahuiyä ttö̧ja̧'iņä̧, judíosttö
tä̧mö̧'iņä̧, Hueähuä Huȩnȩ
huo̧juȩtä̧tö̧'iņä̧ Estebanrö
ttö̧ra̧huä̧ri'̧ö̧nä̧ huȩnȩ ttö̧'ȩpiņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Estebanrö
mo̧'ä̧mö̧ 'chu'huädö, ruhuotö jiņä̧
yo̧mȩtȩ pȩjä̧tö̧ ttä'ca ȩpö̧ ku̧niņä̧tö̧.
13 Yapare jiäcuähuä ttö̧ja̧rö̧'iņä̧
hue'ö ku̧niņä̧tö̧. Jahuätömä pa̧'a̧nö̧
pä'inätö: ―Pidemä, pode surojö
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juiyode ötö'cö'inä, Hueähuä
Huȩnȩ ötö'cö'inä cädi'äcuähuä
juiyönätä suronä pä'ä'chö. 14 Jesús
Nazaret ötahuiyä Işa̧mä̧ pode
cuä'epö icuipö, jȩpö̧ tö̧jä̧'ij̧ö̧
Moisés hueinö huȩnȩ pärotö
içuä̧cua̧do päa'a ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧jä̧―
pä'inätö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca
toi'önä ruhuotö jiņä̧ yo̧mȩtȩ
pȩjä̧tö̧mä̧ Estebanrö nö̧'ä̧chö̧
topä̧riņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ tottä̧ro̧mȩnä̧
ö'ämä Dios u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧
i'ä ta̧'a̧nö̧tä̧ ja̧'a̧ topinätö.

―Kada'cattö päi'önä
jarodäcuähuä ttö̧ja̧jä̧ ucutumä―
päa pä'ö Esteban ruhuotörö

ucuocuinö huȩnȩ

7 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ sacerdotes
ttu̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧mä̧ jä'epö

ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Jitä pättäjimä ¿iso
päi'önä ja̧'a̧ tä̧ji?̧― pä'inö.
2 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Esteban
pä'inö: ―Chö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧.
Chahuaruhuä chä̧'o̧tö̧. Mä̧cuä̧
ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧ jidähua'anä. Tö̧ä̧nä̧hua̧
sä̧ru̧pa̧ Dios, beipocö öadihuänä
kö̧mä̧, tä̧do̧miņä̧ Abrahammiņä̧rö̧
Mesopotamia rȩjȩnä̧ ö̧jo̧mȩnä̧
ij̧ȩcuiņö̧, Harán ötahuiyänä
ö̧jä̧cua̧'a̧ ä'canä. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ij̧ȩcu̧
kä̧nö̧mä̧ päinä̧cu̧:―Cuiŗȩjä̧ttö̧'iņä̧,
cuahuaruhuä ttö̧'quȩtȩttö̧'iņä̧
rä'opächö, ttötä chij̧ȩpä̧cuä̧jä̧
rȩjȩra̧'a̧ ichi―a päinä̧cu̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Abrahamminämä Caldea
ttö̧ja̧ tti̧rȩjä̧ttö̧ rä'opinö'ca̧ Harán
ötahuiyänä kiņö̧. Juhuorömä,
jä'o hua'ö icuinö o'ca'a, pij̧ä̧
jitä cu̧jä̧tu̧cuä̧jä̧ra̧'a̧tä̧ Dios
i'cächö icuinäcu. 5 Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧nä̧ chutä a̧mo̧nä̧ iŗȩjä̧
päi'önämä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
iyococu pinö ja̧u̧nu̧mä̧.
Ö̧jä̧pö̧ ya'ute kä̧dä̧huo̧mȩ'iņä̧
iyococu piņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
―ucutä cua̧mo̧nä̧ cuiŗȩjä̧
päi'önämä chiy̧ä̧cua̧sä̧ ucuru'inä,
cuahuaruhuä'cotörö'inä― pä'ö
ji'äu ku̧niņö̧ Diosmä, Abraham
iţti̧ ya̧tȩ'iņä̧ jiņä̧ toäitä. 6Diosmä
pa̧'a̧nö̧tä̧ pä'inö Abrahamrö:
―Cuahuaruhuä'cotömä korotö
tti̧rȩjä̧nä̧tä̧ ttö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧.
Ju̧huä̧jä̧ ttö̧ja̧mä̧ huettö
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧ pätti'önä,
usurä ttȩmä̧u̧nä̧'iņä̧ pätti'önä
jȩttä̧cuo̧tö̧ cuahuaruhuä'cotörömä
cuatrocientos a̧'ȩ jo̧mȩnä̧.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧'hua̧nö̧
jȩttö̧nä̧ huettä̧rä̧cuo̧tö̧rö̧mä̧
ttötä micuähuächönä pä'ö
chiçuä̧cua̧sä̧. Ja̧u̧nu̧ o'comenätä
ju̧huä̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ rättopäcuotö potä
kä̧nö̧ ttörö ucuotö jȩtta̧ pä'ö―b

pä'inö Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä. 8 Ja̧u̧nu̧
o'comenämä tti̧jȩta̧ 'cuiocuä
huȩnȩ'iņä̧ ji'äu ku̧nu̧ iyipinö
Abrahamrö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Abrahammä, iţti̧ Isaac uhuäpächäji
o'ca'a Isaacrö tti̧jȩta̧ 'cui'ocuä
jȩpiņö̧, uhuäpächäja'attömä
ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ huäbodäcuä
mo̧ro̧ päi'omenä. Isaac'inä iţti̧
Jacobrö tti̧jȩta̧ 'cui'ocuä jȩpiņö̧.
Jacob'inä iţti̧mö̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧
huotörö, Israel ttö̧ja̧ kada'ca huotö
jä̧cuo̧tö̧rö̧mä̧ tti̧jȩta̧ 'cui'ocuä
jȩpiņö̧.

9 Jahuätö, Israel ttö̧ja̧ kada'ca
huotömä ttö̧jä̧hua̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧
ttoca'a tottäcuähuomenä, Josérö

a 7:3 Génesis 12:1 b 7:7 Génesis 15:14
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tottä̧ro̧mȩnä̧ ttöjö'cö juiyönä
jä̧u̧ iyö tticuinäcu Egipto rȩjȩra̧'a̧
huettö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ ö̧jö̧nä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä
tta̧huä̧riņä̧cu̧. 10O'ca juiyönä
usurä ȩmä̧huo̧mȩttö̧mä̧ adiu
ö̧jip̧ö̧nä̧ ppädä̧riņä̧cu̧. Egipto ttö̧ja̧
ttu̧ru̧hua̧, faraón ä'cattömä José
huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧'iņä̧ ö̧ja̧ pä'ö, ru̧hua̧
esehuäcu'inä ö̧ja̧ pä'ö jȩiņä̧cu̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Egipto ttö̧ja̧
ttu̧ru̧hua̧mä̧ chutä oju isodenä José
hueähuä işa̧ päi'önä ö̧ja̧ pä'ö hue'ö
u̧ju̧niņä̧cu̧. O'ca juiyönä Egipto
rȩjȩnä̧ ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧
hueähuä işa̧ päi'önä ö̧ja̧ pä'ö'inä
hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧. 11 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
o'ca juiyönä Egipto rȩjȩttö̧'iņä̧,
o'ca juiyönä Canaán rȩjȩttö̧'iņä̧
ppäi ttuhuähuä kä̧mä̧diņa̧'a̧.
Juiyo o'ca toi'önätä usurä
ȩmä̧huiņä̧tö̧. Ujutu tä̧do̧tö̧miņä̧
Israel ttö̧ja̧ kada'ca huotömättu̧cuȩ
cuähuä ttö̧'o̧cui'̧ö̧ juiyönä jiņä̧u̧.
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jacobminämä
―Egipto rȩjȩra̧'a̧tä̧ cuäcuähuä
ka̧'a̧― pätta'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
tä̧do̧tö̧miņä̧rö̧ juhua'a topö tti̧'cha̧
pä'ö hue'inö ä'canäjimä. 13 Ja̧u̧nu̧
o'comenä todärenä päi'önä topö
tti̧'cho̧mȩttö̧ Josémiņä̧mä̧ u̧bö̧o̧tö̧
ttu̧huo̧juip̧ö̧nä̧ ji'äcuähuinö. Egipto
ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧ faraón'inä José
ahuaruhuärö huo̧juä̧chi'̧iņö̧
ja̧u̧nu̧mä̧. 14 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
Josémiņä̧mä̧ jä'o Jacob'inä,
o'ca toi'önä ahuaruhuä'inä chutä
ö̧ja̧'a̧cu̧ ttichönä ji'äu tti̧'cha̧ pä'ö
hue'inö. Jahuätömä setenta y
cinconö huotö jiņa̧'a̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Jacobmä, chutä ö̧jä̧jä̧ttö̧
mȩyȩu̧, Egipto rȩjȩra̧'a̧ iḩuiņö̧.
Ja̧u̧nu̧ o'comenä Jacob'inä,

tä̧do̧tö̧miņä̧ Israel ttö̧ja̧ kada'ca
huotö'inä juhua'attötä hua'ö
icuinätö. 16 Tto'co jähuämä
Siquem ötahuiyära̧'a̧ pä'äji
ta̧'a̧nö̧ ppa̧ttä̧diņä̧u̧. Juhua'attötä
Abrahamminä Hamor iţti̧mö̧ttö̧
pärätänä mitö ȩmiņorä idoränä
ttötinä̧u̧.

17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios
―iso päi'önätä ja̧'hua̧nö̧
jä̧cua̧'a̧― pä'ö Abrahamrö
ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ pätecuächa
pä'ö tö'cöhuächomenä, Israel
ttö̧ja̧mä̧ juiyo recuächinätö Egipto
rȩjȩra̧'a̧ttö̧mä̧. Juruu'inä juiyo
juruhuinätö. 18 Ja̧u̧nu̧ o'comenä
Egipto rȩjȩttö̧ ka̧ra̧ ru̧hua̧ hue'ö
kiņö̧, Josérömä jȩru̧pa̧tä̧. 19 Ja̧u̧mä̧
yaparetä ttesetiyarö pä'ö jȩpiņö̧
ujutu tahuaruhuämiņä̧rö̧mä̧.
Yapare pä'ö suronätä jȩpiņö̧
tä̧do̧tö̧miņä̧rö̧. Tti̧tti̧mö̧ jareönä
uhuäpächätörömä u̧miţä̧
do'opö tticuiyarö pä'ö hue'inö,
'corupätti'önätä. 20 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧tä̧
uhuäpächinö Moisés, Dios
ä'cattö a̧'cua̧cu̧nä̧ hua̧. Ja̧u̧mä̧
kä̧hua̧tö̧ huämetucuä jo̧mȩnä̧
jä'o ojusodettö ttu'uttädinäcu.
21 Ja̧u̧ru̧ u̧mi ̧ tticuipomenä
faraón ittiju kȩmiņä̧cu̧, ka̧mo̧nä̧
kiţti̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ ku'uttäda pä'ö.
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧ Moisésmä
Egipto ttö̧ja̧ huo̧juä̧huä̧ o'ca
juiyönätä huo̧juȩcua̧ piņö̧.
Ucuocuäcuähuänä'inä, koro
jȩä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧ huo̧juȩcu̧nä̧
huinö. 23 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ cuarentanö
a̧'ȩ hua̧ päi'omenä ―jitämä
chahuaruhuä Israel ttö̧ja̧rö̧
ppädädö'a̧nö̧ ja̧ pä'ö dodächäja―
pä'ö amöcuädi'önä päi'inäcu.
24 Ja̧'hua̧nö̧ do'ächö 'chä̧ji'̧ca̧
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chutä işa̧rö̧ Egipto ttö̧ja̧ işa̧
suronä jȩa̧'a̧ topinö. Ja̧'hua̧nö̧
topö chutä işa̧ usurä ȩmä̧huä̧ji ̧
ö̧jip̧iy̧a̧rö̧ pä'ö cuä'ö icuinö
Egipto ttö̧ja̧ işa̧rö̧, suronä jȩä̧ji ̧
micuä päi'önä. 25 Ja̧'hua̧nö̧
cuä'ö icuomenä: ―Diosmä
Moisés u̧mö̧nä̧tä̧ ppä̧dä̧cua̧ ujutu
tö̧jip̧a̧ pä'ömä, pä'ö ttu̧'ȩpä̧rä̧tö̧
a̧'cua̧ra̧'a̧ chahuaruhuämä― pä'ö
amöcuädinö Moisésmä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttu̧'ȩpä̧ri'̧o̧co̧tö̧ pinätö̧.
26 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ja̧u̧nu̧ o'comenä
mo̧ro̧ ahuaruhuä isotö ta̧ju̧
ttörohuähuome 'chä̧hui'̧iņö̧.
Ttörohuähuäji cä'ädi'ö eseutä
ttö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö päinä̧u̧: ―U̧mä̧tö̧,
ucutumä jiņä̧ yotöte isotöjä.
¿Dä̧bö̧ ubara ttucuhuepäcuähua'a
jä̧ttö̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧?― pä'inö.
27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ a̧hua̧ru̧hua̧rö̧
suronä jȩpä̧jim̧ä̧ Moisésrö ki'opö,
ya'opö icu kä̧nö̧ pä'inö: ―¿Di
hueinäcuttu ujutu tu̧ru̧hua̧
päi'önä cu̧ja̧ pä'ömä, ujuturu
micuähuächönä pä'ö icuähuä
işa̧'iņä̧ päi'önä cu̧ja̧ pä'ömä?
28Nip̧o̧ mo̧ro̧ Egipto ttö̧ja̧ işa̧rö̧
cuä'ö cuicuäji'a̧nö̧ ¿cuä'ö cuicua
pä'öjä tä̧ji ̧ ttörömä?―* pä'inö.
29 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
Moisésmä tö'ipächinö. Tö'ipächö
Madián rȩjȩnä̧tä̧ kiņö̧ kara'attö
'chä̧cuä̧hua̧ päi'önä. Juhua'attömä
iţti̧mö̧ u̧mä̧tö̧ ta̧ju̧ jo̧mȩnä̧
ttuhuäpächiniy̧ä̧cu̧. 30 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
cuarentanö a̧'ȩ päi'omenä
Tu̧ru̧hua̧ huȩ'ä̧hua̧ Isoppa
Hua̧mä̧, Sinaí inähuä ttö̧ja̧
toächomettö, dau u'cua jäinä

ocuma cuoönä ij̧ȩcuiņö̧ Moisésrö.
31Moisés ja̧'hua̧nö̧ cuoönä ij̧ȩcua̧'a̧
toomenä, esehuächi'ö nö̧'ä̧chip̧ö̧
topä̧riņö̧. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ adiunä
toa pä'ö ötö'cöhuächomenä
Tu̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩ churutä
ucuocua'a ä̧ju̧cuiņö̧: 32―Ttötäsä
cuä̧do̧tö̧miņä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä.
Abraham'inä, Isaac'inä, Jacob'inä
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä Ttötäsä―a pä'ö
ucuocua'a ä̧ju̧cuiņö̧. Moisésmä
ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ye'ö
ttö̧'ä̧huiņö̧. Topötä'inä toa pä'ö
ye'ecuinö. 33 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧
päinä̧cu̧: ―Ju̧huȩnȩ cu̧jä̧jä̧mä̧
surojö juiy̧ä̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
cuij̧ä̧pö̧ isäyamä ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ röti.
34 Ttö chumöhuäyotö ttö̧ja̧, Egipto
rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧ suronä jȩttä̧u̧
ubara ttutta'amä iso päi'önätä
topä'ijösä. Tta̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧
huotta'amä ä̧ju̧cuä̧'ij̧ö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ mȩyȩhuä̧jişä̧ ttö̧jip̧ö̧nä̧
rä'epö chicuatö pä'ö. Jitämä
ichi Egipto rȩjȩra̧'a̧ huedacu―b

päinä̧cu̧.
35 Ja̧u̧ Moisésrömä Diostä

hueäjäcurumä ya̧'o̧cuä̧riņä̧tö̧.
―¿Di hueinäcuttu tu̧ru̧hua̧ päi'önä
cu̧ja̧ pä'ömä, micuähuächönä
pä'ö icuähuä işa̧'iņä̧ päi'önä
cu̧ja̧ pä'ömä?―c pä'ä'chö
ya̧tto̧cuä̧riņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ja̧u̧tä̧ jiņa̧'a̧ Dios hueäcumä.
Ttu̧ru̧hua̧ päi'önä ö̧ja̧ pä'ö'inä,
ttö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäcuähuä işa̧ päi'önä
ö̧ja̧ pä'ö'inä hueinäcu jiņa̧'a̧. Dau
u'cua jäittö huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧
churutä ij̧ȩcu̧nä̧ ucuocuomettö
Dios hueinäcu jiņa̧'a̧. 36 Ja̧u̧tä̧

* 7:28 Éxodo 2:14
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Egipto rȩjȩra̧'a̧ttö̧ ye'önö
ttesehuächi'önä jö̧'iņä̧, Diosttö
ij̧ȩcuä̧'iņä̧ jȩpä̧'chä̧ji'̧ca̧ rä'epö
icuinä̧u̧. Dubora tuhuorattö'inä
jȩpiņö̧. Ttö̧ja̧ toächomettö'inä
jȩpȩ'ä̧'chiņö̧ cuarentanö a̧'ȩ
jo̧mȩnä̧. 37 Ja̧u̧ Moiséstä jiņa̧'a̧
Israel ttö̧ja̧rö̧ pa̧'a̧nö̧ pä'inömä:
―Cu̧ru̧hua̧ Cuiä̧̧nä̧hua̧tu̧cu̧ Diosmä
ttö jö̧ ta̧'a̧nö̧ iḩuȩnȩ jiäcuähuä
Işa̧rö̧ ucutu isotöttötä ȩmö̧ hue'ö
u̧ju̧nä̧cua̧ ucuturu jiähua pä'ö.
Ja̧u̧ru̧mä̧ cuä̧ju̧cuä̧cuo̧tö̧jä̧―a

pä'inö. 38 Ja̧u̧tä̧ jiņa̧'a̧ Israel
ttö̧ja̧, ttö̧ja̧ toächomettö jiņä̧
yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧tö̧ ttö̧'quȩtȩnä̧
kiņö̧mä̧. Huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧
churutä Sinaí inähuära̧'a̧ttö̧
ucuocuinöcu'inä kiņö̧ ju̧huȩnȩmä̧.
Ujutu tä̧do̧tö̧miņä̧cu̧'iņä̧ kiņö̧.
Ja̧u̧tä̧ jiņa̧'a̧ ujuturu jiähua pä'ö
a̧'cua̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ ä̧ju̧cu̧
ȩmiņö̧mä̧. 39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ujutu tä̧do̧tö̧miņä̧mä̧ jarodä'chö
ttesetococu piņö̧. Ya̧'o̧cuä̧rö̧tä̧
ya̧tto̧cuä̧riņä̧cu̧. Ttamiso'quinä
tta̧mö̧cuä̧rö̧mä̧ Egipto rȩjȩra̧'a̧tä̧
ppä̧ttä̧cha̧ pä'inätö. 40Aarónrömä
pa̧'a̧nö̧ pä'inätö:―Tö̧ä̧nä̧hua̧tö̧rö̧,
tä'canä tti̧'chä̧cuo̧tö̧rö̧ aditopo'ö
iyitö. Moisés pinömä, Egipto
rȩjȩra̧'a̧ttö̧ ujuturu rä'epö
icuinömä ¿tta̧'a̧nö̧cö̧ päi'äjäcu?
jerupätöjä―b pä'inätö. 41 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ ja̧u̧nu̧tä̧ päcäyä iţti̧ a̧'u̧cuä̧
aditinätö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ ttöäre
iyähuämä tätähuä'catä úcuo te'äu
iyö jitötä ttu̧mö̧nä̧ adicuä'catä
ȩsȩhuä̧riņä̧tö̧. 42 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Dios
jahuätöttö pporächi'ö, mo̧ro̧jä̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧ siŗi'̧cö̧rö̧tä̧ huä̧iņä̧ tteseta

pä'ö jaroi'inä̧u̧, iḩuȩnȩ jiäcuähuä
ttö̧ja̧ tti̧huȩyu̧ti̧nä̧'tänä päö
ta̧'a̧nö̧tä̧. Pa̧'a̧nö̧ päome:

―Ucutu Israel
ttö̧ja̧. Cuaretanö a̧'ȩ
jo̧mȩnä̧ ttö̧ja̧ toächome
cuecuhuächätucuomenämä
¿isotö cuä'ö
icuähuotörö'inä,
ku icu iyähuä'inä
cuiyinätucuäcusä
tä̧ji?̧ Iyocotö pinätö̧jä̧.
43 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
cuiäre tätähuä'ca Moloc
pä'ö micuä'ca oju
işo̧dȩ cueädäcuähuo̧dȩ
cue'ädinätöjä. Siri'co
a̧'cua̧juä̧'iņä̧ cuiä̧̧nä̧hua̧
Refán päi'önä
cue'ädinätöjä, tätähuä
o'catä ja̧'a̧nä̧, cuiä̧̧nä̧huo̧tö̧
päi'önä ucuotö jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧
pä'ö cuaditinätucutä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Babilonia
ötahuiyä yabo päte'ö hue'ö
chicuäcuotöjä―c

päome.
44Dios ö̧jode, cueädäcuähuode,

―iso päi'önä kö̧ Diosmä― pä'ö
ij̧ȩcuo̧demä cue'ädinätö ujutu
tä̧do̧tö̧miņä̧ ttö̧ja̧ toächome
cuettächomenämä. Juhuodemä
Dios hue'ö u̧ju̧niņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
jiņode. Juhuode jä̧cuȩ a̧'u̧cuä̧
topinö Moisés. ―Tocu'äji ta̧'a̧nö̧tä̧
cuaditaja― pä'ö ji'ähuinö
Moisésrö. 45 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ o'ca'a
tä̧do̧tö̧miņä̧ jitötä ttä̧'o̧tö̧ttö̧
ȩmiņä̧tö̧'cotö judíos huocotö
ttö̧jä̧jä̧ra̧'a̧cu̧ juhuode i'cächinätö
Josué oipa'anä. Ja̧u̧nu̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧

a 7:37 Deuteronomio 18:15 b 7:40 Éxodo 32:1 c 7:43 Amós 5:25‐27
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Diostä tä̧do̧tö̧miņä̧ ttä'ca jo̧mȩttö̧
judíos huocotörö ya'opö icuinö.
46Davidmiņä̧ ö̧jiņo̧mȩ jubö päi'önä
juhuode ku̧nä̧riņä̧tö̧. Davidmiņä̧mä̧
Dios ppädäcuähuä po̧cuip̧iņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Diosrö jä'epinö:
―Jacob Ö̧ä̧nä̧hua̧ ucutä cu̧ja̧'a̧nö̧
jode chö̧'o̧cui'̧a̧ hue'ittö― pä'ö.
47 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Salomónmiņä̧tä̧
juhuode Dios ojusode aditinömä.
48 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca juiyönä
kada'ca Ru̧hua̧mä̧ ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧
ucuotäcuähuä odehuiyä, ttu̧mö̧nä̧
adicuode jacuämä ojusode
päi'önä ko̧cö̧. Iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧
päinö'a̧nö̧:

49―Pa̧'a̧nö̧ pä'ö
Tu̧ru̧hua̧mä̧: Ttö Ru̧hua̧
chiḑȩä̧cä̧mä̧ mo̧ro̧jä̧tä̧.
Chö̧jä̧pö̧ ppäecuomemä
rȩjȩtä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧ jode
cuaditätucuäcua'ajä̧ttö̧
ttö chö̧já̧ pä'ömä? Ttö
'cuä'ächi'ö chö̧jo̧mȩmä̧
¿tȩnȩjä̧ttö̧? 50 Piy̧ȩ
o'ca juiyönämä ¿ttötä
chaditocö jiņö̧ tä̧ji?̧ pä'ö
Tu̧ru̧hua̧mä̧―
pä'ö iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧
päinö'a̧nö̧.

51 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ yabonö pä'inö
Esteban: ―¡Ttu̧ru̧pä̧'quȩ peratö
'quittäda'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jarodätöjä
ucutumä! ¡Cuamiso'quinä
cuamöcuädätucua pä'ö'inä,
cuä̧ja̧nä̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cua̧
pä'ö'inä yorö'isotä cuij̧ȩta̧mä̧
cui'ocuocotötä huotöjä! ¡Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ oipätucuacu päa'anä

'cuäopönätä cuami 'qui'ätöjä!
Cuä̧do̧tö̧miņä̧ jȩtti̧nö̧'a̧nö̧tä̧
jȩpä̧tö̧jä̧ ucutu'inä. 52Dios
iḩuȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧ttö̧mä̧
ya̧tȩ'iņä̧ toina'a cuä̧do̧tö̧miņä̧
ubara ttuttepococu pinömä.
Adihuä Işa̧ içhä̧cuȩ huȩnȩ pätetö
ji'ähuätörömä cuä'ötä icuinätö. Ja̧u̧
içhä̧cua̧ pätetö jittähuinäcurumä
¡ucututä iyö icu cuä'ö icuinätöjä!
53 ¡Ucutumä Dios umöhuäyotö
isoppa huotöttö Hueähuä Huȩnȩ
cuȩmiņä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ hueö ta̧'a̧nö̧
jȩpo̧co̧tö̧ pä'ijätöjä!― pä'inö
Estebanmä.

Estebanrö cuä'ö tticuinö huȩnȩ
54 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧

ttamiso'quinä ttucuoja tejädi'ä̧u̧
juruhuächi'ö ra̧huä̧rö̧ ttacu
ächinö jȩpiņä̧tö̧ Estebanrö.
55 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Esteban
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cu̧mä̧
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ nö̧'ä̧chö̧ topä̧riņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ to̧pä̧rö̧ kä̧nö̧ Dios säruunä
öadihuä topinö. Jesúsru'inä
Dios u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ jueönä ö̧ja̧'a̧
topinö. 56 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ topö
pä'inö: ―¡Topätucui! Mo̧ro̧jiy̧ä̧
bahuecuä̧ra̧'a̧ topösä. Ttö̧ja̧ Işa̧
pä'i'inörö'inä Dios u̧huo̧jua̧'a̧nä̧
jueönä ö̧ja̧'a̧ topösä― pä'inö.
57 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
jitömä pä̧içu̧nä̧ huopö, ttä̧ja̧
mö̧'ȩcui'̧ö̧, jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧
jopächö mo̧'ä̧miņä̧tö̧ Estebanrö.
58 'Chu'huädö, ötahuiyä u̧mi ̧
rä'epö icu, inädunä icuähuinätö
Estebanrö. ―Estebanmä suronä
pä'ä'chäji― pä'ö jiäcuähuä
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ttö̧ja̧mä̧* ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧
ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icuipö rötinätö
ya̧tȩ mö̧ä̧ya̧nä̧nö̧ hua̧, Saulo
pä'ö miçua̧ ö̧jä̧pö̧ kada'ca.
59 Jahuätömä inädunä icuäu
icuinätö Estebanrö. Ja̧'hua̧nö̧
icuäu tticua'anä chutä Estebanmä
U̧ru̧hua̧rö̧tä̧ jä'epä̧rö̧ pä'inö:
―Chu̧ru̧hua̧ Jesús cha̧'cua̧ru̧hua̧rö̧
ȩmiţtö̧―. 60 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö cä'ädö
ihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧, pä̧içu̧nä̧
huopi'ö pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧,
pa̧'a̧nö̧ suronä jȩttö̧mä̧ micuä
päcuhuätö― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö
rö̧nip̧ö̧ 'corupä'i'inö.

Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ Saulo
ubara ttuhuepinö huȩnȩ

8 1 Estebanrö cuä'ö tticua'amä
ja̧'a̧tä̧ topinö Saulomä,

―¡Adihua'a! Huä̧iņä̧ 'corupäi'ä―
pä'ö. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ Jerusalén
ötahuiyättö Cristonä pä'i'inätö̧rö̧
juiyo rö̧ȩnä̧tä̧, pä̧içu̧nä̧ ubara
ttuttepa pä'ö rötädipinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ o'ca toi'önä
Cristonä pä'i'inätömä o'ca
juiyönä Judea rȩjȩnä̧'iņä̧
Samaria rȩjȩnä̧'iņä̧ dö'ecuächö
pperecuächinätö. Jesús
hue'ähuotötä Jerusalén
ötahuiyänä ka̧cuip̧iņä̧tö̧.
2 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ u̧mä̧tö̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧
ucuotätömä Esteban o'co jähuä
jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ku̧nu̧ ȩmip̧iņä̧tö̧
hua'are rötähuome ttötarö pä'ö.
Juiyo ttajuähuinäcu. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Saulomä, yähui usaji'a̧nö̧
Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ pä̧içu̧nä̧
jȩpä̧'chö̧ icua pä'ötä usinö. Ttoju

odehuiyä jö̧ a̧'u̧cuä̧ do'ächö
topä'chö, rä'epe'ä'chö do'ö icuinö
u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧ cärenä
päcuähuodenä ttötiyarö pä'ö.

Ya̧tȩ Samaria ttö̧ja̧ işa̧, Dios
mippoönä iyö pärätänätä
mitö ȩma̧ päinö huȩnȩ

4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ o'ca toi'önä
dö'ecuächö pperecuächinätömä
korome, koromenö 'chä̧nö̧ Dios
iḩuȩnȩ ji'ähue'inätö. 5 Felipe'inä
juhua'a Jerusalénra̧'a̧ttö̧
mȩyȩu̧ Samaria ötahuiyära̧'a̧
rȩbȩhuä̧ji'̧ca̧ Cristo ötö'cö
ji'ähuinö ju̧huȩnȩ ka̧cuä̧tö̧rö̧.
6 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ttö̧ja̧ recuätö ttieru
juäi jȩa̧'a̧'iņä̧ topö, ä̧ju̧cu̧'iņä̧
ä̧ju̧cu̧, jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö
ttu̧huȩcuä̧nä̧ ä̧ju̧cuä̧riņä̧tö̧
Felipe jiähua'amä. 7 Isoppa
huotö suropätömä recuätö
ttö̧ja̧cuä̧u̧ttu̧ pä̧içu̧nä̧ huopä'chö
rättecuächä'cha'a topinätö.
Recuätö cue'ächocotö'inä,
'cuä'ätö'inä ttö̧'ip̧ä̧'cha̧'a̧
topinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧.
8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ ötahuiyättömä
juiyo eseäcuähuinätö.

9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ kiņö̧,
Simón pä'ö miçua̧, Felipe iŗȩbȩu̧
juiyäi ja̧u̧tä̧ ötahuiyättö umäri'ä
jähuä jȩpö̧ kä̧'ij̧ö̧. Samaria ttö̧ja̧
ye'ecui'ö nö̧'ä̧chö̧ tottä̧rö̧nä̧
jȩpä̧'chiņö̧, ―ttömä úcuo işa̧sä̧―
pähua'anä chutämä. 10 Ja̧'hua̧nö̧
hua̧rö̧mä̧ usurä isotöttö kä̧mä̧dö̧
ruhuotönä cä'ädö o'ca toi'önä ttö̧ja̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧ ä̧ju̧cuä̧riņä̧tö̧ jiņa̧'a̧.

* 7:58 Suronä jȩpä̧ji ̧ pä'ö ji'ähuätömä ä'canä ido'qui tticu'anö jiņa̧'a̧do.
Deuteronomio 17:7 jiähua'a ja̧u̧ hueähuä ötö'cö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pitömä
ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧ Saulo tta̧huä̧ra̧'a̧nä̧ Estebanrö cuä'ö icuinätö. Hechos 22:20'inä topi.
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―Pidemä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios beipocö
ujuru ij̧ȩpö̧― pättinäcu. 11 Ja̧u̧mä̧
recuo mo̧ro̧ umäri'ä jähuä jȩpä̧'chö̧
ye'ecui'ö nö̧'ä̧chö̧ tottä̧rö̧nä̧
jȩi'̧ä̧nä̧u̧ jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧ ttä̧ju̧cuä̧riņä̧cu̧.
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Felipe, Dios
huea'anä kä̧cuä̧huä̧ ötö'cö'inä,
Jesucristo ötö'cö'inä adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ jiähua'a ä̧ju̧cu̧ tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧ u̧mä̧tö̧'iņä̧,
nä̧tö̧'iņä̧ ajiyanä pötächi'inätö.
13 Simón'inä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö
amöcuädinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ajiyanä pötächi'äji'ca̧ 'cuäopönätä
Felipecutä cue'ächinö. Ttö̧ja̧ ttieru
juäi'inä Diosttö ij̧ȩcuä̧'iņä̧ jȩa̧'a̧
topö ye'ecui'ö nö̧'ä̧chö̧tä̧ topä̧riņö̧.

14 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Jesús hue'ähuotö
Jerusalén ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧mä̧
―Samaria ttö̧ja̧mä̧ Dios iḩuȩnȩ
eseunu ä̧ju̧cuä̧tö̧do― pätta'a
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Pedrorö'inä,
Juanrö'inä hue'inätö jahuätörö
topö tti̧'cha̧ pä'ö. 15 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Pedrocu, Juancu
Jerusalén ötahuiyättö mȩyȩu̧
rȩbȩhuä̧jä̧tö̧'cotö Diosrö jättepinä̧u̧
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ ttȩmiy̧a̧tö̧
pä'ö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ jättepö juiyäi
Samaria ttö̧ja̧mä̧ Ttu̧ru̧hua̧ Jesús
im̧iņä̧tä̧ pötächi'inätö jiņa̧'a̧.
Ya̧tȩ'iņä̧ toina'a Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
ö̧jä̧mä̧dä̧jä̧cu̧mä̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jesús hue'ähuotö
ttu̧mö̧nä̧ mȩtti̧nä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧
mȩtto̧mȩnä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧
ȩmiņä̧tö̧. 18 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Simónmä
Jesús hue'ähuotö ttu̧mö̧nä̧
mȩä̧huä̧nä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧

iyähui'a'a pä'ö toomenä pärätä
imita pä'ö ucuocuinö Jesús
hue'ähuotörö. 19―Ja̧'hua̧nö̧ Dios
ujuru cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧mä̧, ttörö'inä
iyätucuittö, ttö'inä mȩda̧ pädä̧u̧ru̧
chu̧mö̧nä̧ mȩdo̧mȩnä̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ ttȩmä̧cua̧'a̧nö̧―
päinä̧u̧. 20 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pedro
päinä̧cu̧: ―Ucu cuiäre pärätämä
huä̧iņä̧ toepo'ächaja ucu jö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ Dios mippoönä iyömä
pärätänä mitö ttȩmö̧'a̧nö̧ jö̧
pä'ö cuamöcuäda'attö. 21 Piy̧ȩ
juäi adicuänämä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
huocöjä. Dios ä'cattömä
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ jui'̧a̧jä̧ jueönä
cuamöcuädoca'attö. 22 Ja̧'hua̧nö̧
suronä cuamöcuädäjimä
pärou icu amöcuädi. Diosrötä
jä'epi cuamiso'quinä suronä
cuamöcuädäji unichi'ö'a̧nö̧
jö̧ttö̧mä̧ unichi'ä̧cua̧'a̧nö̧. 23 Ttömä
huo̧jua̧sä̧ ucuru. A̧'tä̧ reönä
ppächia'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ cua̧'cua̧
suroja'amä tochäcujä. Cärenä
pö̧rö̧ nö'cö rötähua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
surojöcutä nö'cö rö̧tä̧hua̧ cu̧ja̧'a̧
tochäcujä― päinä̧cu̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Simónmä ädätö pä'inö:
―Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ru̧tä̧ jä'epätucuittö
o'ca juiyönä jitä päcuhuätucuäji
ttörö rȩbȩu̧ juiyäcua'anö― pä'inö.
25 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pedrocu, Juancu
Ttu̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩ iso päi'önätä ja̧'a̧
pä'ö ji'ähuäjätö'cotö Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧.
Ppa̧'ä̧chö̧ kä̧nö̧mä̧ Samaria ttö̧ja̧
ttö̧jo̧mȩ, korome ötahuiyättö'inä
korome ötahuiyättö'inä adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'ähuäyotö
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ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧.

Eunuco işa̧ U̧ru̧hua̧
Jesucristorö huo̧juä̧chi'̧ö̧
ajiyanä u'utächi'inö huȩnȩ

26 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ Tu̧ru̧hua̧
u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ Feliperö
ucuocu pä'inö:―Ä̧rä̧mi'̧ö̧ täi Kä̧hua̧
ieruhua'acu päte'ö, Jerusalén
ötahuiyättö mȩyȩdä̧mä̧nä̧ Gaza
ötahuiyära̧'a̧ todehuämä̧nä̧―
pä'inö. Ju̧huä̧mä̧ mä̧nä̧mä̧
ttö̧ja̧ toächome kä'conä rä̧mä̧.
27 Ja̧'hua̧nö̧ päcu ä̧rä̧mi'̧ö̧ 'chiņö̧.
I'̧cho̧mȩnä̧ ya̧tȩ Etiopía rȩjȩ ttö̧ja̧
işa̧, Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ttö̧
Ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ucuotönö amöcuädö
iḩuä̧jiŗö̧ topinö. Ja̧u̧ Etiopía rȩjȩ
ttö̧ja̧ işa̧mä̧ eunuco* işa̧ jiņa̧'a̧,
Etiopía ttö̧ja̧ tturuhuaju Candace
ku̧mu̧huä̧ya̧ ucuonä hueähuä
işa̧. Ja̧u̧mä̧ o'ca juiyönä uruhuaju
kiäre pärätä tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
jiņa̧'a̧. 28 Idepiyura̧'a̧ ppa̧'ä̧chö̧
kä̧nö̧ öäre carucä, ca̧hua̧yu̧tu̧
dottäcänä pä̧nö̧, Dios iḩuȩnȩ
jiäcuähuä işa̧ Isaías iḩuȩyu̧ti̧nö̧
huȩnȩ ucuocuinö. 29 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ pä'inö Feliperö:
―Jicä carucänä jiņä̧ yo̧mȩtȩ
päcuhui'a tö'cönänö täi'i― pä'inö.
30 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Felipemä jopächö
'chä̧hui'̧iņö̧. I'̧chi'̧o̧mȩnä̧ Isaías
iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ eunuco işa̧
ucuocua'a ä̧ju̧cuiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧: ―¿Cucuocu
huȩnȩmä̧ ttu̧'ȩpä̧rä̧chi'̧ö̧jä̧?―
jäepinäcu. 31 Ja̧'hua̧nö̧ jäepäcu
eunuco işa̧mä̧ pä'inö: ―¿Tta̧'a̧nö̧
ttu̧dȩpä̧rä̧chi'̧a̧ chu̧huo̧juip̧ö̧nä̧

jiäcuähuä işa̧ toa'amä?―
pä'inö. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Feliperötä
jä̧'ȩpä̧riņö̧ carucänä 'cha'ächi'ö
chutäcu ippeyenä ö̧'ä̧mä̧da̧
pä'ö. 32Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩttö̧
ucuocuinomemä pa̧'a̧nö̧ päome
jiņa̧'a̧:

―Ja̧u̧mä̧ ohuejarö cuä'ö
tticua pä'ö ttȩpa̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ cuä'ö icuähuome
ottipinäcu. Ohueja
uhuo'che 'cuiähuä
işa̧ 'cuia'anä 'corunä
ö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ämä
yäepoca'atä 'corunä
kiņö̧. 33Úcuo juiyönä
jȩtti̧nä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩttä̧cu̧ru̧mä̧ huȩnȩ jui'̧a̧
ö̧ja̧'a̧mä̧ ä̧ppö̧tä̧riņä̧tö̧.
Ahuaruhuä ttötö'cömä
¿ditä jiähuäcua'a jä̧ttö̧,
chutä a̧'cua̧rö̧ pij̧ä̧ttö̧
'cho̧içua̧ ja̧'a̧mä̧?―a

päome.
34 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ eunuco işa̧

Feliperö pä'inö: ―Jädepa
pä'ösä. Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä
işa̧ pa̧'a̧nö̧ päinömä ¿Tiderö
päina'attö? ¿Chutä a̧mo̧nä̧ ötö'cö
pä'ähuinöcö̧? ¿Ka̧ra̧ ötö'cö
pä'inöcö̧?― 35 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
Felipemä ji'ähuinö. Ja̧'hua̧nö̧
Dios iḩuȩnȩ huȩyu̧cuo̧mȩttö̧
kä̧mä̧dö̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
Jesús ötö'cö jiähuinäcu. 36 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ mä̧nä̧nä̧ tti̧'cho̧mȩnä̧ ajiya
acuome rȩbȩhuiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ eunuco işa̧ pä'inö: ―Topi.
Ajiya acuome. Ttö chu'utächi'a
pä'ömä ¿ti̧yȩttö̧ suroja'attö?―

* 8:27 Eunuco huotömä u̧mä̧tö̧ ja̧'a̧nä̧ ttörä'cäyä ȩmö̧ icuähuotö jiņa̧'a̧ nä̧tö̧
ttumöhuäyotö pätti'a pä'ö.
a 8:33 Isaías 53:7‐8
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37 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Felipe pä'inö:
―Cuamiso'quittö 'cucuächi'önä
esetö cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rö̧ttö̧mä̧
surojoca'a cu'utächi'a pä'ömä―
päinä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ päcu ädätinö:
―Jesucristo iso päi'önätä Dios Iţti̧
ja̧'a̧ pä'ö esetö cha̧'cua̧ huȩnä̧rö̧sä̧
ttömä―. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
carucä pä̧mä̧da̧ pä'ö hue'inö.
Ja̧u̧nu̧ o'comenä Felipe'inä
eunuco işa̧'iņä̧ ta̧ju̧cuäyotötä
ajiya acuome mȩyȩhuiņä̧tö̧.
Ajiya acuome tti̧mȩyȩhuo̧mȩttö̧
Felipemä pötädinö eunuco işa̧rö̧.
39Ajiyattö ttu̧huä̧mi'omenä
Tu̧ru̧hua̧ A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ Feliperö
ȩmip̧iņö̧ eunuco işa̧ juhua'a
yabocu Feliperö toö juiyönätä.
Mä̧nä̧nä̧mä̧ ȩsȩhuä̧ya̧tä̧ 'chiņö̧.
40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Felipemä
Azoto ötahuiyära̧'a̧ttö̧tä̧ tottinäcu.
Juhua'attömä ötahuiyä jö̧ a̧'u̧cuä̧
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'̧ä̧huä̧ya̧
'cuä'opinö Cesarea ötahuiyära̧'a̧
ö̧rȩbȩhuo̧mȩ jubö.

Saulo, U̧ru̧hua̧ Jesúsru topö
u̧huo̧juä̧chi'̧iņö̧ huȩnȩ

9 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Saulomä jiņä̧
Tu̧ru̧hua̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧

ye'epe'ä'chö ucuocuä'chinö. Cuä'ö
icuatö pä'ö'inä ucuocuä'chinö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ sacerdotes
ttu̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧rö̧ topö 'chiņö̧.
2Damasco ötahuiyära̧'a̧ttö̧ judíos
ttu̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyä ruhuotörö
cuyäru ojiyä huȩyu̧tu̧ iyarö
pä'ö jä'epinö. ―Juhua'attö
u̧mä̧tö̧ jö̧ttö̧'iņä̧, nä̧tö̧ jö̧ttö̧'iņä̧
Jesús u̧mä̧nä̧nä̧ 'chä̧tö̧rö̧ o'ca
toi'önä chö̧'o̧cui'̧ä̧u̧ru̧mä̧ isobönä
yö̧'ȩcuo̧tö̧rö̧tä̧ chi'cächäcua'a̧nö̧

Jerusalén ötahuiyära̧'a̧― pä'ö
hueähuojä jäepinäcu. 3 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ mä̧nä̧nä̧ 'chä̧nö̧ Damasco
ötahuiyä ötö'cöhuächi'omenä
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧mä̧ jeruhua'ara̧'a̧tä̧
¡Nerú! pä'i'ö tȩa̧u̧ kä̧dȩpiņa̧'a̧
Saulo ö̧jo̧mȩ. 4 Ja̧'hua̧nö̧ päi'äcu
rȩjȩ mo̧'ö̧ kä̧nö̧ ya̧tȩ iḩuȩnȩ
churutä ucuocua'a ä̧ju̧cuiņö̧:
―Saulo, Saulo ¿dä̧bö̧ ru̧'ä̧rȩ'ö̧
kä̧nö̧ ubara ttucuepa'a jä̧ttö̧
ttörömä?― pä'ö ucuocua'a
ä̧ju̧cuiņö̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ucuocuäcu
pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧, ¿Tide cu'ättö
ucumä?― Ja̧'hua̧nö̧ päcu Tu̧ru̧hua̧
ädätinö: ―Ttömä Jesússä,
ubara ttucuepäcutä. Pä̧cä̧yö̧rö̧
hueähuä işa̧ pȩä̧dä̧ro̧'quȩnä̧
ka̧riņä̧ jarodö hueyecua'atä
tettächa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jȩcu̧'a̧
päcuhuäjimä cuiḩuȩyȩcuä̧cua̧jä̧―
pä'ö ucuocuina'a. 6 Ja̧'hua̧nö̧
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ye'ö ttö̧'ä̧huip̧ö̧,
nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧rö̧ pä'inö:
―Chu̧ru̧hua̧, ¿tta̧'a̧nö̧tä̧ jȩcha̧
päcuhua'attö?― Ja̧'hua̧nö̧ päcu
Tu̧ru̧hua̧ päinä̧cu̧:―Ä̧rä̧mi'̧ö̧ 'chä̧nö̧
ötahuiyänä do'ächi. Juhuorötä
jiţtä̧huä̧cua̧jä̧ jȩcu̧'ä̧cuȩmä̧―
päinä̧cu̧.

7 Saulocu cue'ächätömä ja̧'hua̧nö̧
ucuocua'a ttä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ topömä
ya̧tȩrö̧'iņä̧ topocotö pinätö̧.
Nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧rö̧ kä̧nö̧ pättö
juiyönätä jiņä̧u̧. 8 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
Saulomä rȩjȩttö̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ ö'äre
ye'ädö toomenä ihueye ya̧tȩrö̧'iņä̧
topocö piņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
u̧mö̧nä̧tä̧ 'chu'huädö o'ipö,
Damasco ötahuiyänä dottädinäcu.
9 Ju̧huȩnȩtä̧ kiņö̧ huäbodäcuä
mo̧ro̧ topö'inä tooca'atä, u̧cuȩ'iņä̧
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ucuoca'atä, au'inä ahuoca'atä.
10 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Damasco

ötahuiyänä kiņö̧ ya̧tȩ Jesús
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧mä̧ Ananías pä'ö
miçua̧. Ja̧u̧ru̧mä̧, ya̧nä̧ jähuä
ij̧ȩcuä̧nä̧ ucuocuinö Tu̧ru̧hua̧mä̧.
―Ananías― pä'inö Tu̧ru̧hua̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ päcu ädätinö: ―Pȩnȩtä̧
kö̧sä̧ Chu̧ru̧hua̧―. 11 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
Tu̧ru̧hua̧ päinä̧cu̧: ―Ä̧rä̧mi'̧ö̧ täi
ötahuiyä mä̧nä̧ra̧'a̧, juȩä̧mä̧ pä'ö
miçuä̧mä̧ra̧'a̧. Juhuorömä Judas
ojusodettö, ya̧tȩ Tarso ötahuiyä
ttö̧ja̧ işa̧rö̧, Saulo pä'ö miçua̧rö̧
usäji. Ja̧u̧mä̧ Diosrö ucuocu pö̧.
12 Ja̧u̧mä̧ ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧nä̧mä̧
ya̧tȩ Ananías pä'ö miçua̧rö̧,
do'ächi'ö, pä'äji ta̧'a̧nö̧ toa pä'ö,
churutä u̧mö̧nä̧ mȩa̧'a̧ topäji.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧ru̧ usäji―
päinä̧cu̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Ananías
ädätinö: ―Chu̧ru̧hua̧. Ja̧u̧do
päcuhuäcu ötö'cömä ä̧ju̧cuä̧jişä̧.
Jerusalén ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧,
ucu cumöhuäyotö Diosttö adihuä
ttö̧ja̧rö̧ rö̧ȩnä̧ suro juo'epä'chäjido
pä'ö recuätö jittähua'a ä̧ju̧cuä̧jişä̧
ttömä. 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ porö'inä
o'ca toi'önä ucuru jä̧'ȩpä̧rä̧tö̧rö̧
'chu'huädö isobönä yö̧'ȩpö̧
u̧ju̧na̧ pä'ö huettäjäcudo
sacerdotes tturuhuotömä―
pä'inö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧
päinä̧cu̧: ―Täi. Ja̧u̧nä̧tä̧ chadita
pä'ö 'quȩ'ȩpö̧ chȩmiņä̧cu̧ ja̧u̧mä̧.
Judíos huocotörö'inä, pij̧ä̧ttö̧
ruhuotörö'inä, Israel ttö̧ja̧rö̧'iņä̧
ttö chötö'cö jiähuiyattö pä'ö
'quȩ'ȩpö̧ chȩmiņä̧cu̧. 16 Ttö
chötö'cö jiähua'attö rö̧ȩnä̧tä̧
usurä ȩmä̧huä̧cuȩmä̧ chij̧ȩpä̧cua̧sä̧

ja̧u̧ru̧tä̧― päinä̧cu̧.
17 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Ananíasmä

'chä̧nö̧ do'ächinö Saulo ö̧jodenä.
Do'ächäji'ca̧ Saulorö u̧mö̧nä̧
mȩ'ö̧ kä̧nö̧ pä'inö: ―Chö̧jä̧hua̧
Saulo, Tu̧ru̧hua̧ Jesús, mä̧nä̧nä̧
cuichomenä ucuru ij̧ȩcuä̧chä̧jim̧ä̧
ucuru do'ächö chicha pä'ö
hueäjäcusä, pä'äji ta̧'a̧nö̧ cui'äre
tocu'a pä'ö, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
juȩpä̧rä̧cu̧'iņä̧ päcuhui'a pä'ö―
pä'inö. 18 Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧
ö'äriyättömä ttahuähuipina'a
ij̧ȩbi ̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧ o̧bi.̧ Ja̧'hua̧nö̧
päi'omenä yotäcu pä'äji ta̧'a̧nö̧
ö'äremä adiunä topinö. Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ ajiyanä pötächi'inö.
19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧cuȩ'iņä̧ ucuäji
o'ca'a ujuru ȩmiņö̧. Juhuorömä
Saulo recuonänö mo̧ro̧ kiņö̧
Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧cu̧ Damasco
ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧cu̧. 20 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ Saulomä yotäcu judíos
ttu̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyänä ji'ähue'inö:
―Huea päinäcumä Dios Iţti̧tä̧
ja̧'a̧― pä'ö. 21O'ca toi'önä
ja̧'hua̧nö̧ jiähua'a ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧mä̧
ye'ecui'ö nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧rö̧ pä'inätö:
―¿Pidetämä̧cö̧ tä̧ji?̧ jitä jiähuäcu
im̧iņä̧ jä̧'ȩpä̧rä̧tö̧rö̧ Jerusalén
ötahuiyättö jȩpä̧'chö̧ icuinömä,
porö'inä ja̧'hua̧nö̧tä̧ jȩa̧ pä'ö
'chu'huädö isobönä yö̧'ȩpö̧ ku̧nu̧
sacerdotes tturuhuotörö ȩpö̧
iyatö pä'ö ichäjimä― pä'inätö.
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Saulomä juhua'a
yabocutä ujuru ȩmiņö̧. Judíos ttö̧ja̧
Damasco ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧mä̧
jitötä to'ijicu pättä'chäcuäunä
päi'önä ji'ähue'inö ―Jesústä ja̧'a̧
Dios huea päinäcumä― pä'ö iso
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päi'önä jö̧nä̧ ij̧ȩpä̧'chö̧.

Saulo töipächa pä'ö
ppättädinö huȩnȩ

23 Recuo mo̧ro̧ 'cuäopinö
o'ca'a Saulorö cuä'ö tticua pä'ö
ucuocu ku̧niņä̧tö̧ judíos ttö̧ja̧mä̧.
24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttamöcuädäji
huȩnȩmä̧ ä̧ju̧cu̧ huo̧juä̧chi'̧iņö̧
Saulomä. Jahuätömä mo̧ro̧'iņä̧,
yodo'inä 'cuäoi'önä ötahuiyä
tto̧ȩcuo̧ca̧ äpatiyänä tta̧'ä̧riņä̧tö̧
cuä'ö tticuarö pä'ö. 25 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧u̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧
Saulorö yodo o'ipächinätö.
O'ipächäjätö'cotö dejäcä rö̧äcänä
ȩnö̧, ötahuiyä tto̧ȩcuo̧ca̧ isatenä
mȩyȩdö̧ rä'epö tticuinäcu.

Saulo Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
ppa̧huä̧chiņö̧ huȩnȩ

26 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Saulomä Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ ö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧
Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧cu̧ ppächi'a
pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ ppächi'a päa'anä
yettecuinäcu: ―Pidemä Jesús
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧ huocö―
pä'ö amöcuädö. 27 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Bernabétä oipinäcu
Jesús hue'ähuotö ttä'ca.
Saulo mä̧nä̧nä̧ i'̧cho̧mȩnä̧
Tu̧ru̧hua̧rö̧ toinö huȩnȩ'iņä̧,
Tu̧ru̧hua̧ Saulorö ucuocuinö
huȩnȩ'iņä̧, Saulo Damasco
ötahuiyära̧'a̧ttö̧ yecuäcuähuä
juiyönä Jesús im̧iņä̧ jiähuinö
huȩnȩ'iņä̧ ji'ähuinö jahuätörö.
28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jahuätö
Jerusalén ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧cu̧
rä'o̧pä̧rö̧'iņä̧ do̧'ä̧chä̧rö̧'iņä̧
ppä'ächi'inö Saulomä.
29 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yecuäcuähuä juiyönä
huäjunätä ucuocuinö Tu̧ru̧hua̧

im̧iņä̧. Judíos ttö̧ja̧ ichäcuähuotö
griegos tti̧huȩnȩ ucuocuätöcu'inä
pä'ä'chäcuähuinö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ cuä'ö tticuarö pä'ö
usinätö jahuätömä. 30 Ja̧'hua̧nö̧
Saulorö cuä'ö tticua pättäji
huȩnȩ ttu̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧
Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧ huotömä
mȩyȩdö̧ ottipächinäcu Cesarea
ötahuiyära̧'a̧. Juhuorömä Tarso
ötahuiyära̧'a̧ hue'ö tticuinäcu.
31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Cristonä
pä'i'inätö o'ca juiyönä Judea
rȩjȩttö̧'iņä̧, o'ca juiyönä Galilea
rȩjȩttö̧'iņä̧, o'ca juiyönä Samaria
rȩjȩttö̧'iņä̧ ttö̧jo̧mȩ pö̧nä̧ tta̧'cua̧
eseutä, huȩnȩ juiyönätä ka̧cuiņä̧tö̧.
Juhua'a yabocutä böo juottönä
ttujuru ȩmiņä̧tö̧. Ttu̧ru̧hua̧rö̧
ye'önö ucuotö kä̧nö̧, Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ ppädäcuähuänä'inä
kä̧nö̧ recuächinätö.

Jesucristo Pedronä Eneasrö
aditö icuinö huȩnȩ

32 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pedromä, o'ca
juiyönä ttö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ cue'ächäji'ca̧
Lida ötahuiyära̧'a̧ mȩyȩhuiņö̧
ju̧huȩnȩ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ Diosttö
adihuä ttö̧ja̧rö̧ doächa pä'ö.
33 Juhuorömä topinö ya̧tȩ Eneas
pä'ö miçua̧rö̧, ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧
huäbodäcuä a̧'ȩ 'cuäoi'önä
ö̧'ä̧bä̧nä̧tä̧ pinö̧rö̧, yorö'iso
cue'ächocörö. 34 Ja̧u̧ru̧ topö
pä'inö Pedromä: ―Eneas,
Dios huea päinä̧cu̧ Jesúsmä
ucu cu̧'ip̧ö̧nä̧ aditö icuäcujä.
Ä̧rä̧mi'̧ö̧ cu̧'ä̧bä aditopo'i ucutä―.
Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnȩtä̧ Eneasmä
ä̧rä̧mi'̧iņö̧. 35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
o'ca toi'önä Lida ötahuiyänä
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧, Sarón pämärome
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ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ja̧u̧ru̧ tottomenä
pä'äji ttamöcuädä'ijöttö pärou icu
Ttu̧ru̧hua̧rö̧ amöcuädinätö.

Dorcas hua'arettö
ttojächinö huȩnȩ

36 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Jope
ötahuiyära̧'a̧mä̧ yajute, Jesús
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cua̧, Tabita
pä'ö micuaju kiņä̧ju̧. Tabita
pä'ömä griegos tti̧huȩnȩnä̧
―Dorcas― pä'ö pähuä.*
Jahuäjumä adiunä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧
rö̧ȩnä̧tä̧ jȩpo̧'ä̧rö̧ kiņä̧ju̧. Recuä
rö̧jä̧u̧ru̧'iņä̧ mippoönä ppä'ädä'chö
kiņä̧ju̧. 37 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧mä̧ jahuäjumä
na̧'ä̧cho̧po̧'ö̧ 'corupä'i'inäju.
Ja̧'hua̧nö̧ 'corupä'i'äjäjuru töcö
cä'ädö ju'toju işo̧ca̧nä̧ ttötinäcua̧.
38 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Lida ötahuiyämä
Jope ötahuiyä tö'cö ja̧'a̧ttö̧
―Pedromä Lida ötahuiyänä
kö̧do― pätta'a ttä̧ju̧cuä̧ja̧'a̧ttö̧mä̧
Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ u̧mä̧tö̧
ta̧ju̧ru̧ hue'inätö Pedrorö
jittähuäja pä'ö: ―¡Jurunä
ichi'opo'i tta̧cu̧huä̧ro̧ca̧'a̧tä̧!―
pä'ö juruhuächi'ö jä̧'ȩpä̧rö̧.
39 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ttȩpä̧rä̧cu̧ Pedromä
ä̧rä̧mi'̧ö̧ jahuätötäcu 'chiņö̧.
Ö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ ju'toju işo̧ca̧ra̧'a̧
ottipinäcu. Doächi'omenä o'ca
toi'önä rȩcua̧mö̧mä̧ ajuäunu
ippeye ka̧cuä̧miņä̧tö̧. Dorcas
jitötäcu kö̧jä̧i ̧ 'tö̧jä̧'ij̧ö̧ o̧ta̧ ij̧ȩpiņä̧tö̧,
jacuä o̧ta̧'iņä̧, huäme o̧ta̧'iņä̧.
40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätö o'ca
toi'önä̧rö̧ rä'epö icu Pedromä
ihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧ Diosrö
ucuocuinö. Ucuocuäji'ca̧ yajutä

ko'co jähuä po̧mȩ kärächi'ö pä'inö:
―Tabita, ä̧rä̧mi'̧i―̧. Ja̧'hua̧nö̧
päcua yajumä ki'äre ye'ädö
topinäju̧. Ye'ädö tojomenä Pedrorö
topinäju̧. Ja̧'hua̧nö̧ topö ä̧rä̧mi'̧ö̧
pä̧mä̧diņä̧ju̧. 41 Pedro umö ki'̧ä̧dö̧
ärädinäcua. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Diosttö
adihuä ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, rȩcua̧mö̧rö̧'iņä̧
tticha pä'ö huopäji'ca̧ a̧'cua̧rä̧ju̧ru̧tä̧
ij̧ȩpiņö̧ jahuätörömä. 42 Ja̧'hua̧nö̧
'cuäopäji huȩnȩmä̧ o'ca toi'önä
Jope ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧mä̧
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
recuätö ttu̧ru̧hua̧rö̧ tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätö.
43 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pedromä recuo mo̧ro̧
kiņö̧ Jope ötahuiyänä, ya̧tȩ Simón
pä'ö miçua̧, isotö tti̧jȩti̧yu̧ adicuä
işa̧ ojusodenä.

Ttö̧ja̧rö̧mä̧ yorätehuätörötä
toa'attö Pedro judíos

huocotörö'inä jiähua pä'ö
Dios hueinö huȩnȩ

10 1 Cesarea ötahuiyänä kiņö̧
ya̧tȩ, Cornelio pättäcu.

Ja̧u̧mä̧ ciennö su̧ro̧da̧u̧ ttu̧ru̧hua̧
piņö̧. Jahuätö Cornelio huȩä̧u̧mä̧
militar huotöttö yotöte, Italiano
pättä̧u̧ isotö jiņa̧'a̧. 2 Corneliomä
Ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ye'ecunänö ucuotinö.
O'ca toi'önä ojusodenä ka̧cuä̧tö̧'iņä̧
Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ye'ecunänö
ucuotinätö ja̧u̧cu̧tä̧. Ja̧u̧mä̧
pärätä rö̧ȩnä̧ ppä'äde'inö judíos
ttö̧ja̧ttö̧ usurä isotörö. Diosrö'inä
ucuocue'inö 'cuäopönätä. 3 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ Kä̧hua̧ huerächi'örö a las tres
päi'a'a ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧
huäjunätä topinö ya̧tȩ Dios
u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ chutä

* 9:36 Dorcas pä'ömä huo̧ttö̧ja̧ tti̧huȩnȩnä̧mä̧ ―yämä isaju― pä'ö pähuä.
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ö̧'o̧mȩ jacuoju doächa'a. Do'ächi'ö
päinä̧cu̧: ―¡Cornelio!― 4 Cornelio
ja̧'hua̧nö̧ hua̧rö̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧
toomenä ye'ecue'inö. Ye'ecue'ö
pä'inö: ―¿Däje cha̧hua̧ru̧hua̧?―
päinä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ päcu isoppa
hua̧ pä'inö: ―Ucu Diosrö
cucuocuä'ijö'inä, usurä isotörö
mippoönä ppäcuhuädä'ijö'inä
Dios unichi'ocö jähuä päi'önä
cä'ecuächö rȩbȩhuä̧'ij̧a̧'a̧ Dios
ä'ca jo̧mȩ. 5 Jitämä cumöhuäyotö
u̧mä̧tö̧rö̧ hue'i Jope ötahuiyära̧'a̧
tti̧'cha̧, Simón Pedro pä'ö miçua̧
icha jittähuäja. 6 Ja̧u̧ Simón
Pedromä, ka̧ra̧ Simón, isotö
tti̧jȩti̧yu̧ adicuä işa̧ ojusodenä
kö̧, dubora rö̧ora jäyora
huodenä. Ja̧u̧tä̧ jiä̧̧huä̧cua̧jä̧
ucu jȩcu̧'ä̧cuȩmä̧― pä'inö isoppa
hua̧mä̧.

7Huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧,
Corneliocu ucuocuäjimä, iḩui'̧ä̧ji ̧
o'ca'a Corneliomä umöhuäyotörö
huopinö. Chutä ojusodenä
adicuä ttö̧ja̧'iņä̧ ta̧ju̧ru̧, churutä
tta̧'ä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ su̧ro̧da̧u̧ttu̧'iņä̧ ya̧tȩ
Diosrö adiu ucuotörö huopinö.
8 Isoppa hua̧ ucuocuäji huȩnȩ
o'ca juiyönätä ji'ähuinö jahuätörö.
Ji'ähuäji'ca̧ Jope ötahuiyära̧'a̧
tti̧'cha̧ pä'ö hue'inö.

9 Ja̧u̧nu̧ o'comenä mo̧ro̧
mänänä tti̧'cho̧mȩnä̧ ötahuiyä
ttötö'cöhuächi'a'anä, Kä̧hua̧ jueö
ötö'cöhuächi'a'a Pedromä isode
huäme 'cha'ächinö Diosrö ucuocua
pä'ö. 10 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ucua pä'ö rö̧ȩnä̧
ppäi rö̧jä̧chi'̧a̧'a̧ttö̧ u̧cuȩ ucua pä'ö
amöcuädinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧

u̧cuȩ ttaditipa'anä ttu̧'cuo̧ti̧cua̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'omenä huäjunä
ij̧ȩcuä̧chiņä̧cu̧. 11Mo̧ro̧jä̧
bahuecuä̧ra̧'a̧ topinö. Pö̧jä̧ta̧ rö̧ä̧ta̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧, pätecu kara'anä'inä,
kara'anä'inä ti̧ä̧dä̧cuä̧hua̧'a̧, pij̧ä̧
rȩjȩra̧'a̧ tti̧mȩyȩdi'̧a̧'a̧ chutä ö̧jo̧mȩ
mȩyȩhui'̧a̧'a̧ topinö. 12 Jacuämä
o'ca toi'önä koroju'otöttö'inä,
koroju'otöttö'inä ttö̧jä̧piy̧ä̧
pa̧ja̧cuä̧nö̧ jo̧mȩnä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧,
pij̧ä̧ rȩjȩnä̧ cue'ächätö'inä, de'a
isotö ra̧huȩpi ̧ jö̧nä̧ huotö'inä,
rȩjȩnä do'ähuätö'inä, ju'toju
co̧'ä̧rä̧tö̧ ppiy̧u̧'iņä̧ ttȩca̧'a̧ topinö.
13 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ iḩuȩnȩ
churutä ucuocua'a ä̧ju̧cuiņö̧.
―Pedro. ¡Ä̧rä̧mi'̧ö̧, cuä'ö cuiti!―
pä'ö ucuocuina'a. 14 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Pedromä ädätinö:
―Juhua'acumäcö̧ chu̧ru̧hua̧.
Su̧ro̧pa̧ hue'ähuocörö'inä,*
iḑiçua̧rö̧'iņä̧ ihueye cuocö pä'ijösä
ttömä yorö'isotä― pä'inö.
15 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ iḩuȩnȩ ucuocua'amä
pä'äji ta̧'a̧nö̧ todärenä päi'önä
ucuocuina'a, ―Dios aditö
icuäjä̧u̧ru̧mä̧ suropätö päcu
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'ö ucuocuina'a.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ huäbodäcuänä
päi'önä jiņä̧cu̧. Ja̧u̧nu̧ o'comenä
pö̧jä̧ta̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ ȩmä̧huä̧chiņa̧'a̧.

17 Pedro ja̧'hua̧nö̧ ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧
toäjimä ―¿däjecö̧? pä'ö
ij̧ȩcuä̧chä̧ja̧'a̧ piy̧ȩmä̧― pä'ö
a̧'cua̧nä̧tä̧ ucuocuä̧riņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ a̧'cua̧ u̧cuo̧cuä̧ra̧'a̧nä̧
u̧mä̧tö̧, Cornelio hueäjä̧u̧mä̧,
Simón ojusode tode ja̧ pä'ö

* 10:14 Judíos ttö̧ja̧mä̧, o'ca toi'önä isotörö ttucua pä'ömä hueähui'oca'a jiņa̧'a̧do.
Levítico 11:2‐27'inä, Deuteronomio 14:3‐20'inä jiähua'a ja̧u̧ huȩnȩ ötö'cömä.
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jä'epäjätö'cotö, 'chä̧hui'̧ö̧ äpate
ä'catä kä̧mä̧diņä̧tö̧. 18Huopo'ö
jä'epinätö Simón Pedro pä'ö miçua̧
juhuodenätä ö̧ja̧ pä'ö. 19 Pedromä
ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧chä̧ji ̧ a̧'cua̧nä̧
u̧cuo̧cuä̧ra̧'a̧nä̧ Dios A̧'cua̧ru̧hua̧
jiähuinäcu: ―U̧mä̧tö̧ huä̧mȩtu̧cuä̧
ttusäcujä― pä'ö. 20―Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ mȩyȩhuä̧chö̧
täi jahuätöcutä. Korotö huotö
pä'ömä cua̧'cua̧ tta̧cuȩcuä̧'.
Jahuätömä ttötä huȩdä̧jä̧u̧― pä'ö
jiähuinäcu. 21 Ja̧'hua̧nö̧ jiähuäcumä
Pedro mȩyȩhuä̧chö̧, u̧mä̧tö̧
Cornelio huȩä̧jä̧u̧ ttö̧ja̧cuo̧mȩ
'chä̧hui'̧ö̧, päinä̧u̧: ―A̧'a̧ ttötäsä
cusätucuäcumä. ¿Däje pä'ö
cuichäjätucuättö?― 22 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ ädätinätö: ―Cornelio ciennö
su̧ro̧da̧u̧ ttu̧ru̧hua̧ hueä̧u̧jä̧
ujutumä. Ja̧u̧ Corneliomä
adihuä işa̧ ja̧'a̧. Diosrö'inä
ucuotönö amöcuädö. O'ca
toi'önä judíos ttö̧ja̧ ttä'cattö'inä
huȩnȩ juiyönä kö̧. Ja̧u̧mä̧ Dios
huo̧juȩcuä̧nä̧, Dios adihuä
u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ hueäjäcu
ucuru oipa pä'ö ojusodera̧'a̧ ichö,
huȩnȩ jicuhuähuarö pä'ö― pä'ö
ädätinätö.

23 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ dottächa pä'ö
hueinä̧u̧. Ttä'ome'inä ju̧huȩnȩtä̧
ttä'a pä'ö hueinä̧u̧. Mo̧ro̧ juomenä
Pedromä jahuätötäcu rä'opächö
'chiņö̧. Korotö'inä Cristonä
ö̧jä̧hua̧tö̧, Jope ötahuiyä ttö̧ja̧'iņä̧
'chiņä̧tö̧ Pedrocumä. 24 Ja̧u̧nu̧
o'comenä mo̧ro̧ Cesarea
ötahuiyära̧'a̧ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧.
Corneliomä ahuaruhuärö'inä,
adiu repeä̧u̧ru̧'iņä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ttö̧ca̧ca̧cui'̧a̧ pä'ö huopäji'ca̧
ju̧huȩnȩtä̧ tticha pä'ö tta̧'ä̧rö̧ kiņö̧.

25 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pedro doächi'omenä
Corneliomä 'chä̧hui'̧ö̧ mo̧'ä̧miņö̧
Pedro ö̧jä̧pö̧ kada'ca, Pedrorö
ucuotö jȩa̧ pä'ö. 26 Ja̧'hua̧nö̧
jȩiy̧ä̧cu̧ Pedromä Corneliorö ärädö
pä'inö: ―Ä̧rä̧mi'̧i.̧ Ttö'inä ucu
jö̧ ta̧'a̧nö̧ ttö̧ja̧ işa̧sä̧―. 27 Ja̧u̧cu̧
u̧cuo̧cuä̧ya̧ do'ächi'ö toomenä
recuätö ttö̧ca̧ca̧cui'̧a̧'a̧ topinö.
28 Jahuätörö pä'inö: ―Ucutumä
huo̧juä̧tö̧jä̧ judíos ttö̧ja̧ judíos
huocotörö dotächa pä'ö'inä jiņä̧
yo̧mȩtȩ päti'a pä'ö'inä yorö'iso
hueähuoca'amä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä u̧huo̧juȩtä̧jä̧cu̧sä̧
ttö̧ja̧rö̧mä̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧ ja̧u̧mä̧
su̧ro̧pa̧, ja̧u̧mä̧ iḑiçua̧ pädö
juiya pä'ö. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttömä chöarodoca'atä ichäjisä.
Huocu'äjätucu huȩnȩ chä̧ju̧cu̧
jiy̧ȩnä̧tä̧ rä'opäjisä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ucuturu jä'epö ä̧ju̧cu̧sä̧:
¿dä̧bö̧ huocu'ätucuättö chicha
pä'ömä?― pä'inö Pedromä.

30 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧cu̧
Corneliomä pä'inö: ―Ttömä
chu̧cuȩ a̧do̧chö̧ kä̧jişä̧ jitätä
juäi isome jubö päi'önä.
Ja̧'hua̧nö̧ chu̧cuȩ cha̧do̧chä̧ji ̧
cädäda'attömä pa̧ja̧cuä̧nö̧
mo̧ro̧ päi'a'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Kä̧hua̧ a las tres päi'a'a Diosrö
ucuocu pä̧jişä̧ chojusode jacuä.
Ja̧'hua̧nö̧ Diosrö chucuocuomenä
topäjisä chä'ca ö̧jä̧mä̧da̧'a̧
ya̧tȩ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ adiu säruunä
kä̧dȩpä̧ta̧ 'ca̧tä̧u̧ru̧. 31 Ja̧u̧mä̧ ttörö
pä'äji: ―Cornelio, ucu Diosrö
jäcuhuepäjimä pätecuächönä iya
päcujä. Mippoönä ppäcuhuädä'ijö
huȩnȩ'iņä̧ Dios ä'ca jo̧mȩttö̧mä̧
unichi'äcuähuoca'a. 32 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Jope ötahuiyära̧'a̧ hue'i,
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Simónrö po icha, a̧mo̧nä̧ im̧im̧ä̧
Pedro pä'ö miçua̧rö̧ jittähuäja.
Ja̧u̧mä̧ ka̧ra̧ Simón, isotö tti̧jȩti̧yu̧
adicuä işa̧ ojusodenä kö̧, dubora
rö̧ora jäyora huodenä. Ja̧u̧
ö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧tä̧ jiä̧̧huä̧cua̧jä̧―
pä'äji ttörö. 33 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
jittähuacu pä'ö hue'äjisä yotäcutä.
Adihua'a täcö cuichäja'amä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jitämä ujutu o'ca
toi'önä pȩnȩtä̧ ka̧cuä̧tö̧jä̧, Dios ä'ca
jo̧mȩttö̧ o'ca juiyönä Dios ucuru
hueäji huȩnȩ jicuhuähua'a tä̧ju̧cua̧
pä'ö― pä'inö Corneliomä.

Pedro, Cornelio ojusodettö,
judíos huocotörö jiähuinö huȩnȩ
34 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pedro ucuocu

pä'inö: ―Ttömä jitätä
ttu̧'ȩpä̧rä̧chi'̧ö̧sä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
iso päi'önätä ya̧tȩrö̧'iņä̧ im̧içu̧nä̧
hua̧rö̧mä̧ topocö pä'ö. 35 Ja̧'hua̧
jo̧ca̧'a̧ o'ca juiyönä pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧ttö̧mä̧ o'ca toi'önä churutä
ye'ecunu ucuotö adiu jȩpä̧tö̧rö̧mä̧
ya̧'o̧cuä̧ro̧cö̧. 36Diosmä hue'inö
iḩuȩnȩ jitähuiyarö pä'ö Israel
ttö̧ja̧rö̧. Huȩnȩ juiyönä tta̧'cua̧ adiu
kä̧cuä̧huä̧mä̧ Jesucristonätä ja̧'a̧
pä'ö jitähuiyarö pä'ö hue'inö.
Jesucristomä o'ca toi'önä
Ttu̧ru̧hua̧ ja̧'a̧. 37 Ja̧u̧ huȩnȩmä̧
ucutu'inä huo̧juä̧tö̧jä̧. Juan ajiyanä
pötächi'äcuähuä huȩnȩ jiähuinö
o'ca'a Galilea rȩjȩttö̧ kä̧mä̧dö̧
o'ca juiyönä Judea rȩjȩnä̧'iņä̧
jiäcuähui'ina'a. 38Ucutu'inä
huo̧juä̧tö̧jä̧ Dios Jesús Nazaret
ötahuiyä Işa̧rö̧ hue'ö u̧ju̧niņa̧'a̧mä̧.
A̧dȩ dattepa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧, ujurunä'inä
hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧. Ja̧u̧mä̧ Dios
ppädä̧ra̧'a̧nä̧ ö̧ja̧'a̧ttö̧ adiunätä

jȩpö̧ cue'ächinö, o'ca toi'önä
ähuettä hueä̧rä̧u̧ru̧'iņä̧ aditä'chö
icu. 39O'ca juiyönä Jesús jȩiņö̧,
judíos ttö̧ja̧ tti̧rȩjä̧nä̧'iņä̧, Jerusalén
ötahuiyänä'inä jȩiņö̧ topinätö'cotö
ji'ähuätöjä ujutumä. Judíos
ttö̧ja̧mä̧ daunä pȩ'o̧pö̧ rö̧nö̧ cuä'ö
tticuinäcu. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä
Diostä ttoädinäcu. Ja̧'hua̧nö̧
ttoädäcurumä huäjunätä ij̧ȩpiņö̧.
41O'ca toi'önä ttö̧ja̧rö̧mä̧ ij̧ȩpo̧co̧cu̧
pinö. Jittähuäcuotörötä ij̧ȩpiņä̧cu̧
Diosmä, ä'canä ȩmiņä̧u̧ru̧tä̧,
ujuturutä, Jesúscu, hua'arettö
ttoächäji o'ca'a cuä̧nö̧'iņä̧,
au'inä kiņä̧tö̧rö̧tä̧. 42 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ujuturu hue'inö iḩuȩnȩ ttö̧ja̧rö̧
jitähuiyarö pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Ja̧u̧tä̧ 'corupä'i'inätörö'inä,
a̧dȩcuä̧tö̧rö̧'iņä̧, micuähuächönä
pä'ö icuähuä Işa̧ päi'önä ö̧ja̧
pä'ö Dios hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧ iso
päi'önä ja̧'a̧ pä'ö jitähuiyarö
pä'ö'inä hueinä̧u̧jä̧. 43O'ca toi'önä
Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧
tti̧huȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩmä̧ Ja̧u̧ru̧tä̧
pätetä̧rö̧ päa'a. Ja̧u̧tä̧ im̧iņä̧ o'ca
toi'önä Ja̧u̧ru̧ tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧
suronä jȩttö̧ micuättö ki'̧ip̧ä̧tö̧ pä'ö
pä̧tȩtä̧rö̧ päa'a― pä'inö Pedromä.
44 Pedromä piy̧ȩ huȩnȩ jiņä̧
ucuocua'anä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
kä̧mä̧diņö̧ o'ca toi'önä Dios
iḩuȩnȩ ä̧ju̧cuä̧tö̧rö̧mä̧. 45 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ tti̧jȩta̧ 'cui'ocuotöttö tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧mä̧, Pedrocu ichäjätömä
ye'ecui'ö nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧rö̧ ka̧cuiņä̧tö̧
judíos huocotörö'inä Dios
chutä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧
mippoönä iya'a tottomenä.
46 Korotö tti̧huȩnȩnä̧ ttucuocunä
pä'i'iyä̧u̧ Dios beipocö öadihuä
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ttesehua'a totta'attö nö̧'ä̧chö̧
to̧pä̧rö̧ ttö̧jiņa̧'a̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
Pedromä pä'inö: 47―Pitömä, ujutu
jiņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧
ȩmä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ajiyanä
ttu'utächi'a pä'ömä ¿di jä̧ttö̧
cu'utädä' pä'ö ro̧'ȩpa̧jim̧ä̧?―
pä'inö. 48 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Tu̧ru̧hua̧
im̧iņä̧ ttu'utächi'a pä'ö hue'inö.
Hueäji o'ca'a a̧'u̧cu̧nä̧ mo̧ro̧ jitötäcu
ö̧jiy̧a̧tö̧ pä'ö jättepinäcu.

Judíos huocotörö doächä̧jiy̧ä̧u̧
Pedrocu pä'ä'chäcuähuinätödo

Jerusalén ttö̧ja̧mä̧

11 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Judea
rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧

Jesús hue'ähuotöcu, Cristonä
ttö̧jä̧hua̧tö̧ huotöcu, ―judíos
huocotö'inä Dios iḩuȩnȩ
esetäjätödo― pätta'a ä̧ju̧cuiņä̧tö̧.
2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Pedro
Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ huä̧mip̧ö̧
i'̧chi'̧o̧mȩnä̧ tti̧jȩta̧ 'cui'ocuotöttö
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ Pedrocu
pä'ä'chäcuähuinätö. 3―¿Ucumä
tti̧jȩta̧ 'cui'ocuocotöcu jiņä̧ yo̧mȩtȩ
pä'i'ö cu̧cuȩ cuäjijä tä̧ji?̧―pä'inätö.
4 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pedromä äcuomenättö
kä̧mä̧dö̧ yo yonö 'chä̧nö̧ jiähuinä̧u̧
o'ca juiyönä 'cuäopäjimä.
Pa̧'a̧nö̧ ji'ähuinö: 5―Ttömä
Jope ötahuiyära̧'a̧ kä̧nö̧ Diosrö
ucuocu kä̧jişä̧. Ja̧'hua̧nö̧ Diosrö
chucuocuomenä ttu̧'cuo̧ti̧cua̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'omenä huäjunä
ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ topäjisä. Pö̧jä̧ta̧ rö̧ä̧ta̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ pätecu ti̧ä̧dä̧cuä̧huä̧ta̧,
kara'anättö'inä, kara'anättö'inä
ti̧ä̧dä̧cuä̧huä̧ta̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
tti̧mȩyȩdi'̧a̧'a̧, ttötä chö̧jo̧mȩ
mȩyȩhui'̧a̧'a̧ topäjisä. 6Däje ja̧ pä'ö
amöcuädö adiunä tochomenä,

pij̧ä̧ rȩjȩ isotö ttö̧jä̧piy̧ä̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧
jo̧mȩnä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, de'a
isotö ra̧huȩpi ̧ jö̧nä̧ huotörö'inä,
rȩjȩnä̧ do'ähuätörö'inä, ju'toju
co̧'ä̧rä̧tö̧ ppiy̧u̧ru̧'iņä̧ topäjisä.
7 Ja̧'hua̧nö̧ tochomenä ya̧tȩ iḩuȩnȩ
ttörötä ucuocua'a ä̧ju̧cuä̧jişä̧:
―Pedro. ¡Ä̧rä̧mi'̧ö̧ cuä'ö cuiti!―
pä'ö ucuocua'a. 8 Ja̧'hua̧nö̧ päcu:
―Juhua'acumäcö̧ chu̧ru̧hua̧.
Su̧ro̧pa̧ hue'ähuocörö'inä,
iḑiçua̧rö̧'iņä̧ chänämä yorö'isotä
becuächoca'a jä̧'ij̧a̧'a̧― pä'äjisä.
9 Ja̧'hua̧nö̧ päda'anä iḩuȩnȩmä̧
ttörö ädätö, pä'äji ta̧'a̧nö̧
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ ucuocua'a
ä̧ju̧cuä̧jişä̧: ―Dios aditö icuäjimä
surojö päcu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'ö.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ huäbodäcuänä
päi'önä jä̧ja̧'a̧. Ja̧u̧nu̧ o'comenä
pä'äji ta̧'a̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
ȩmä̧huä̧chä̧ja̧'a̧ o'ca juiyötä.
11 Ja̧'hua̧nö̧ ȩmä̧huä̧chö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧
u̧mä̧tö̧ huämetucuä, Cesarea
ötahuiyära̧'a̧ttö̧ ttörö topö tticha
pä'ö huettäjä̧u̧, chö̧jode äpate
ä'ca rȩbȩhuip̧iņä̧tö̧. 12 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ korotö huotö pä'ömä
cha̧'cua̧ tta̧dȩcuo̧ca̧'a̧tä̧ jahuätöcu
chi'̧cha̧ pä'ö hueäjäcusä Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pitö
Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧
ya̧tȩnö̧ huotö'inä, ttöcu
'chä̧jä̧tö̧. 'Chä̧jä̧tö̧'cotö ya̧tȩ
ojusodenä do'ächäjätöjä ujutumä.
13Dotächomenä juhuodenä
kö̧mä̧ ojusode jacuä, Dios
u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ jueönä ö̧ja̧'a̧
ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ toäjimä jiähuäjä̧u̧jä̧.
Pa̧'a̧nö̧ pä'äji isoppa hua̧mä̧
pä'ö ji'ähuäji: ―Cumöhuäyotö
u̧mä̧tö̧rö̧ hue'i Jope ötahuiyära̧'a̧
tti̧'cha̧, Simón Pedro pä'ö miçua̧rö̧
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jittähuäja. 14 Ja̧u̧mä̧ jiä̧̧huä̧cua̧jä̧,
ucu'inä, o'ca toi'önä cuojusodenä
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ jiäu huȩnȩnä̧tä̧
cu̧jip̧ä̧tu̧cua̧ pä'ö― pä'äji pä'ö
ji'ähuinö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttömä
rötädipö chucuocuomenä Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ kä̧mä̧diņö̧ jahuätörö,
ä̧cuo̧mȩnä̧ ujuturu ö̧jä̧mä̧diņö̧
ta̧'a̧nö̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ö̧jä̧mä̧do̧mȩnä̧
amöcuädi'äjisä Tu̧ru̧hua̧ päinömä:
―Juanmä iso päi'önä ajiyanätä
pötäde'inö ttö̧ja̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucutumä Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ pötädäcuähuotö
päcuhui'äcuotöjä― päinömä.
17Dios, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristorö ta̧'cua̧
tu̧huȩnä̧riy̧ä̧cu̧, ujuturu iyinömä
jitörö'inä iyinö yoräteunätä.
Ja̧'hua̧nö̧ iya'amä ―cuiyä'― pä'ö
Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö ¿ro̧dȩpö̧'a̧nö̧
hua̧sä̧ tä̧ji ̧ ttömä?― pä'ö ji'ähuinö
Pedromä. 18 Ja̧'hua̧nö̧ jiähua'a
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ 'coruchi'inätö.
Diosrötä ucuotö esehuinätö:
―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ judíos
huocotö'inä pärou amöcuädö
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ttȩma̧ pä'ö
hue'äji ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä―
pä'inätö.

Cristonä pä'i'inätö
Antioquía ötahuiyära̧'a̧ttö̧
ttö̧ca̧ca̧cuä̧riņö̧ huȩnȩ

19 Estebanrö cuä'ö tticuäji
o'ca'a ru̧'ä̧rö̧ ubara ttuttepä̧u̧
pperecuächinätömä Fenicia
rȩjȩra̧'a̧'iņä̧, Chipre kä'co
işä̧sa̧ra̧'a̧'iņä̧, Antioquía
ötahuiyära̧'a̧'iņä̧ päi'önä
rȩbȩhuiņä̧tö̧. Jahuätömä Dios
iḩuȩnȩ ji'ähue'inätö päcuotö
judíos ttö̧ja̧rö̧tä̧. Judíos
huocotörömä ji'ähuocotö

pinätö̧ jiņä̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jahuätöttö korotömä, Chipre kä'co
işä̧sa̧ ttö̧ja̧'iņä̧, Cirene ttö̧ja̧'iņä̧
jiņa̧'a̧. Jahuätömä Antioquía
ötahuiyära̧'a̧ ttö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧
Tu̧ru̧hua̧ Jesús ötö'cö ji'ähuinätö
griegos ttö̧ja̧rö̧'iņä̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧
jittähuomenä Tu̧ru̧hua̧ ujurunä
ppä̧dä̧ra̧'a̧ttö̧ juiyo recuätö
ttö̧ja̧ tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧
pä'ö amöcuädinätö. Pä'äji
ttamöcuädä'ijöttö pärou icu
Tu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ amöcuädinätö.
22 Ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopäji huȩnȩmä̧
Jerusalén ötahuiyättö Cristonä
pä'i'inätö ttä̧ju̧cu̧nä̧ rä̧mip̧iņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Bernabérö
hue'ö icuinätö Antioquía ötahuiyä
jubö päi'önä. 23 Bernabé juhua'a
rȩbȩu̧, Dios jahuätörö mippoönä
ppädäji toomenä esehuinö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä̧rö̧
huȩnȩ 'qui'epönö ucuocuinö:
―Jitämä cuamiso'quitucunä
'quiyönä amöcuädö Tu̧ru̧hua̧cu̧tä̧
tätucui juhua'a yabocutä,
icuicuä juiyönätä― pä'ö. 24 Ja̧u̧
Bernabémä a̧'cua̧ diy̧a̧pa̧ jiņa̧'a̧,
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cu̧,
rö̧ȩnä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧. Juiyo
recuätö ttö̧ja̧ Tu̧ru̧hua̧nä̧tä̧
ppä'ächi'inätö. 25 Ja̧u̧nu̧ o'comenä
Bernabémä rä'opächö 'chiņö̧
Tarso ötahuiyära̧'a̧ Saulorö
usu. 26 Saulorö po̧cuip̧ä̧ji'̧ca̧
oipinäcu Antioquía ötahuiyära̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Saulo'inä,
Bernabé'inä Antioquía ötahuiyättö
Cristonä pä'i'inätöcu jiņä̧
yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧riņä̧tö̧ ya'ute
a̧'ȩ 'cuäoi'önä. Ja̧'hua̧nö̧
ca̧ca̧cuä̧rö̧ recuätö ttö̧ja̧rö̧
huo̧juȩtȩ'iņä̧tö̧. Juhuorö
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Antioquía ötahuiyättömä Jesús
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ äcuomenätä
o'inätö ―Cristonä huotö―
pä'ömä.

27 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ Dios iḩuȩnȩ
jiäcuähuä ttö̧ja̧ Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ttö̧ mȩyȩu̧ 'chiņä̧tö̧
Antioquía ötahuiyära̧'a̧. 28 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ jahuätöttö ya̧tȩ, Agabo pä'ö
miçua̧, ä̧rä̧mi'̧ö̧ ji'äu jueö pä'inö
'cuäopä̧cuȩmä̧, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧
huo̧juȩcuä̧nä̧: ―pij̧ä̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧tä̧
juruhuächi'ö ppäi rö̧jä̧cua̧'a̧―
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ jiähuinömä
pätecuächina'a romanos ttu̧ru̧hua̧
Claudio hueinö pä̧nä̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧
ttö̧jä̧hua̧tö̧ huotörö, Judea rȩjȩnä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧, ya̧cu̧nä̧ ttiyö'a̧nö̧ jo̧mȩ
jubö iyö, ppädäcuähuä huetta
pä'ö amöcuädinätö. 30 Ja̧'hua̧nö̧
ttamöcuädinömä iso päi'önätä
hue'inätö. Bernabé'inä, Saulo'inä
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧ ȩpö̧
ttiyiyatö pä'ö hue'inätö.

Ru̧hua̧ Herodes Cristonä
pä'i'inätö̧rö̧ suronä jȩa̧
pä'ö öjö'quinö huȩnȩ

12 1 Ja̧u̧nu̧tä̧ pä̧nä̧ ru̧hua̧
Herodesmä Cristonä

pä'i'inätöttö yotöcunärö
'chu'ädinö suronä jȩa̧tö̧ pä'ö.
2 Ja̧'hua̧nö̧ 'chu'huädö Juan uböo
Jacoborö curodänä 'cui'opö
icu cuä'ö tticua pä'ö hue'inö.
3 Ja̧'hua̧nö̧ jȩa̧'a̧ tottomenä
judíos ttö̧ja̧ ttesehuiyäcu juhua'a
yabocu suronä jȩa̧ pä'ö amöcuädö
Pedrorö'inä 'chu'ädinö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ pa̧ ppö̧ä̧mo̧cö̧ ttucuinö
semana jiņa̧'a̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Pedrorö 'chu'ädäji'ca̧mä̧ cärenä

pä̧cuä̧huode jacuä rötinö.
Ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri
beichö o'ca'atä ttö̧ja̧ ttä'cattö
ro̧ȩpa̧rö̧ pä'ö amöcuädinö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ su̧ro̧da̧u̧
pa̧ja̧cuä̧nö̧ jo̧mȩnä̧ pärocuotö
pönärö hue'inö tottä̧ra̧rö̧ pä'ö.
5 Pedromä cärenä pä̧cuä̧huode
jacuätä ö̧'a̧'a̧nä̧ topä̧rä̧cuä̧hua̧
piņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cristonä
pä'i'inätömä cättädi'oca'atä Diosrö
ucuocuä̧riņä̧tö̧ Pedrorö.

Pedro, cärenä päcuähuodettö
Dios ujurunä räopächinö huȩnȩ
6Herodes Pedrorö ro̧ȩpa̧ pä'ö

räepäcua'a ä'canä yodo Pedromä
su̧ro̧da̧u̧ ta̧ju̧ ttö̧'quȩtȩnä̧ ä̧'ä̧rö̧
piņö̧, cuoräusa to̧sa̧rȩnä̧ ti̧'ä̧dö̧
rö̧tä̧hua̧, äpate tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧'iņä̧, äpate ä'ca kä̧nö̧ cärenä
pä̧cuä̧huode tottä̧ra̧'a̧nä̧tä̧. 7 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ jeruhua'ara̧'a̧tä̧ Tu̧ru̧hua̧ttö̧
huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ Pedro
ippeyenä kä̧mä̧diņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ö̧jä̧mä̧do̧mȩnä̧ cärenä pä̧cuä̧huode
jacuämä tȩa̧huä̧chi'̧iņa̧'a̧. Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ isoppa hua̧mä̧ Pedro i'esubänä
mȩ'ö̧ porädö pä'inö: ―¡Jurunä
ä̧rä̧mi'̧i!̧― Ja̧'hua̧nö̧ päomenä
cuoräusamä ejächi'ö mo̧iņa̧'a̧
u̧mö̧ttö̧mä̧. 8 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ huȩ'ä̧hua̧
isoppa hua̧mä̧ päinä̧cu̧: ―Cuäcä
isäya ti̧'ä̧dä̧cuä̧huo̧po̧'ö̧, cu̧jä̧pö̧
isäya'inä ku̧nä̧huo̧po̧'i―̧. Ja̧'hua̧nö̧
päcu päö ta̧'a̧nö̧ jȩpiņö̧. Ja̧u̧nu̧
o'comenä isoppa hua̧ pä'inö:
―Cu̧'ca̧tä̧huäya huäme isäya
huä̧nä̧hui'̧ö̧ cho'ca'anä ichi―.
9 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pedromä
rä'opächö, huȩ'ä̧hua̧ isoppa
hua̧ o'ca'anä 'chiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
i'̧cha̧'a̧nä̧, ―isoppa hua̧nä̧
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ppädäcuähuämä iso päi'önä jähuä
ja̧'a̧― pä'ömä jerupinö. ―Piy̧ȩmä̧
ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧tä̧ topösä
a̧'cua̧ra̧'a̧― pä'ö amöcuädinö.
10 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ su̧ro̧da̧u̧ ä̧cuo̧mȩnä̧
toä̧rä̧cuä̧huo̧mȩ'iņä̧, ja̧u̧nu̧
o'comenä toä̧rä̧cuä̧huo̧mȩ'iņä̧
'cuä'opäjätö'cotö ötahuiyä
äpatera̧'a̧ rȩbȩhuip̧iņä̧tö̧. Juhuate
mö̧ȩcuäcämä, cuoräuttu adicuäcä,
a̧'cua̧ ko̧mȩnä̧tä̧ bahuecuächina'a
rättopächa pä'ö. Rä'opächö jim̧ä̧tȩ
mä̧nä̧nä̧ tti̧'cho̧mȩnä̧ huȩ'ä̧hua̧
isoppa hua̧mä̧ täcö to'epo'inö
ja̧u̧ ippeyettömä. 11 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
Pedromä ttu̧huȩpä̧rö̧nä̧ päi'äcu:
―iso päi'önätä Chu̧ru̧hua̧mä̧
u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧rö̧ hue'äji
ja̧'a̧. Herodes hueomettö'inä,
o'ca juiyönä judíos ttö̧ja̧
ttä̧tȩpä̧rä̧jiţtö̧'iņä̧ chö̧jip̧ö̧nä̧
ppä'ädäji― pä'inö. 12 Ja̧'hua̧nö̧
pä'ö amöcuädäji'ca̧ Juan
Marcos ja̧ju̧ María kojusodera̧'a̧
'chä̧hui'̧iņö̧. Juhuodenä recuätö
ca̧ca̧cuä̧jä̧tö̧'cotö Diosrötä
ucuocuä̧rö̧ pȩjiņä̧tö̧. 13 Pedro
juhuode u̧mi ̧ äpate isodänä
'ta'tapö huoomenä, yajute
möäyaju, Rode pä'ö micuaju
'chä̧hui'̧iņä̧ju̧ di ja̧ pä'ö topö.
14 Pedro iḩuȩnȩ ja̧'a̧ pä'ö
ku̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧ esehuächi'ö,
äpate bajepoca'atä jacuojucu
jopächö ji'ähuinäju, ―Pedromä
äpate ä'ca kö̧― pä'ö. 15 Ja̧'hua̧nö̧
jijähua'anä jitötämä pä'inätö:
―Ucumä ttu̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ juiyönä
päi'äcuajä― pä'inätö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jahuäjumä cäjädi'oca'atä
jarodi'ö pä'ä'chinäju: ―iso
päi'ötä ja̧'a̧― pä'ö. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
jitömä: ―Pedromäcö. Pedrorö

tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ huȩ'ä̧hua̧
isoppa hua̧tä̧ ja̧'a̧― pä'inätö.
16 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pedromä juhua'a
yabocutä huoa pä'ö 'ta'tapinö.
Ja̧'hua̧nö̧ 'ta'taiyä̧u̧ ba'epö churutä
topö ye'ecui'ö nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧
to̧pä̧rö̧ ka̧cuiņä̧tö̧. 17 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
Pedro u̧mö̧ cä'epö 'corunä ttö̧ja̧
pä'ö hue'ö jiähuinä̧u̧ cärenä
ö̧'o̧mȩttö̧ Tu̧ru̧hua̧ rä'epö icuäji
huȩnȩ. Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Piy̧ȩ
huȩnȩmä̧ Jacoborö'inä, Cristonä
tö̧jä̧hua̧tö̧rö̧'iņä̧ ji'ähuäjätucui―
pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ipötä kara'acu
rä'opächö 'chiņö̧. 18 Ja̧u̧nu̧
o'ca'amä, mo̧ro̧ juomenä, ―Pedro
päjimä ¿tta̧'a̧nö̧cö̧ päi'äcu?―
pä'ö ye'ecuä'chö juruhuächi'ö
usurä ȩmä̧huiņä̧tö̧ su̧ro̧da̧u̧mä̧.
19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Herodes'inä
Pedrorö usomenä po̧cuip̧o̧cö̧
piņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ cärenä
pä̧cuä̧huode tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧rö̧ jä'epä̧rö̧ ä̧ju̧cuä̧ji ̧ o'ca'amä
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧ cuä'ö
tticuiyarö pä'ö hue'inö. Juhuorömä
Judea rȩjȩttö̧ rä'opächö Cesarea
ötahuiyära̧'a̧ mȩyȩhuiņö̧ juhua'atä
ö̧ja̧ pä'ö.

A̧mo̧nä̧ úcuo teäcuähuiyäcu
Dios huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧
Herodesrö cuäinö huȩnȩ

20Herodesmä Tiro ötahuiyä
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, Sidón ötahuiyä
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧ juiyo ö̧ra̧huä̧rä̧'chiņa̧'a̧
jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ Sidón
ttö̧ja̧cu̧, Tiro ttö̧ja̧cu̧ jiņä̧
yo̧mȩtȩ pä'i'ö, topö 'chiņä̧tö̧
Herodesrö. Ru̧hua̧ Herodes
ojusode tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ Blasto
esehuächi'önä jȩpä̧jä̧tö̧'cotö
huȩnȩ juiyönä eseunu kä̧cuä̧huä̧
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jä'epinätö. Chutä ru̧hua̧ iŗȩjä̧ttö̧
ttu̧cuȩ ttȩmä̧'ij̧a̧'a̧ttö̧ ja̧'hua̧nö̧
eseunä kä̧cuä̧huä̧ jättepina'amä.
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttä̧tȩpä̧ji ̧ mo̧ro̧
pätecuächomenä Herodesmä,
ruhuonä kä̧nö̧ 'ca̧tä̧cuä̧huä̧ta̧,
a̧diḩuä̧ta̧ 'ca̧tä̧huä̧ji'̧ca̧ ruhuo
ideäcänä pä̧mä̧diņö̧ huȩnȩ
ucuocua pä'ö. 22Huȩnȩ
ucuocua'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
ttö̧ja̧mä̧ cättädi'oca'atä huopä'chö
pä'inätö: ―¡Ja̧'hua̧nö̧ ucuocumä
ttö̧ja̧ işa̧mä̧cö̧ ja̧'a̧! ¡Tö̧ä̧nä̧hua̧tä̧
ja̧'a̧!― huopä'chinätö. 23 Ja̧'hua̧nö̧
huottä'chö jiy̧ȩnä̧tä̧ Tu̧ru̧hua̧ttö̧
huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧
Herodesrö cuä'inö, Diosrö úcuo
teähuoca'attö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
miy̧ö̧ ttucui'äcu 'corupä'i'inö.
24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
iḩuȩnȩmä̧ juhua'a yabocutä
rö̧ä̧chö̧nä̧ jiäcuähui'ina'a.
Ä̧ju̧cuä̧tö̧'iņä̧ recuächötä
recuächinätö juhua'a yabocutä.
25 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Bernabécu, Saulocu
ttaditähuä cä'ädö, Jerusalén
ötahuiyättömä ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ppa̧'ä̧chö̧mä̧ Juanrö'inä
o'ipinätö. Juan im̧i ̧ päjuremä
―Marcos― jö̧nä̧ jiņa̧'a̧.

Dios iḩuȩnȩ ji'äu
tti̧'chiy̧a̧rö̧ pä'ömä

Bernabérö'inä, Saulorö'inä
A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ hueinö huȩnȩ

13 1Antioquía ötahuiyättömä
Cristonä pä'i'inätöcumä

ka̧cuiņä̧tö̧ Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä
ttö̧ja̧'iņä̧, huo̧juȩcuä̧ ttö̧ja̧'iņä̧.
Ka̧ra̧mä̧ Bernabé'inä kiņö̧. Ka̧ra̧mä̧
Simón'inä kiņö̧ Iḑiçua̧ pättäcu.
Ka̧ra̧mä̧ Cirene işa̧ Lucio'inä kiņö̧.
Ka̧ra̧mä̧ Manaén'inä kiņö̧, Galilea

ru̧hua̧ Herodescu yo̧mȩtȩnä̧
ttu'uttädinäcumä. Ka̧ra̧mä̧
Saulo'inä kiņö̧. 2 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ttu̧cuȩ
a̧do̧chö̧ Ttu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ amöcuädö
öärenä aditö ttö̧jo̧mȩnä̧, Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ päinä̧u̧: ―Jitämä
Bernabérö'inä, Saulorö'inä
'quȩ'ȩpö̧ ku̧niy̧iţtö̧ jahuätörö
huochomenä ttöäre adicuä pätetö
chu̧ju̧niņö̧ ttadita pä'ö täcö―
päinä̧u̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttu̧cuȩ
a̧do̧chö̧ Diosrö ucuocuäjätö'cotö
ttu̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧ huettinä̧u̧ tti̧'cha̧
pä'ö. 4 Ja̧'hua̧nö̧ tti̧'chö̧nä̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ hueä̧u̧mä̧ Seleucia
ötahuiyära̧'a̧ mȩyȩhuiņä̧tö̧.
Juhuorömä huoi'ca, isoppa
ȩpä̧'canä pä̧mä̧dö̧ 'chiņä̧tö̧
Chipre kä'co işä̧sa̧ra̧'a̧. 5 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ Salamina ötahuiyära̧'a̧
ttö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧, judíos ttö̧ja̧
ttu̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyänä do'ächi'ö,
Dios iḩuȩnȩ ji'ähuinätö. Jitörötä
ppädä̧rä̧cua̧rö̧mä̧ Juanrö'inä
o'ipinätö.

Chipre kä'co işä̧sa̧ttö̧ ru̧hua̧'iņä̧
a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ

6 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ kä'co işä̧sa̧
kä'conä 'cuättopäji o'ca'a Pafos
ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧.
Juhuorömä po̧cuip̧iņä̧tö̧ ya̧tȩ
umäri'änä kö̧rö̧ ―Dios iḩuȩnȩ
jiäcuähuä işa̧sä̧― päa'anä
ya̧pa̧rȩhua̧rö̧, judíos ttö̧ja̧ işa̧,
Barjesús pä'ö miçua̧rö̧. 7 Ja̧u̧mä̧
ju̧huä̧sa̧ kä'co işä̧sa̧ ru̧hua̧rö̧
ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jiņa̧'a̧.
Ru̧hua̧mä̧, Sergio Paulo pä'ö
miçua̧mä̧, huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧ piņö̧.
Ja̧u̧mä̧ Bernabé'inä, Saulo'inä
tticha pä'ö huopinö Dios iḩuȩnȩ
ä̧ju̧cua̧ päa'attö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧

Hch



445 Hechos 13:9–20

märimä, koro im̧i ̧ Elimasmä,
Bernabérö'inä, Saulorö'inä to'ijicu
pä'ä'chinö ru̧hua̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧
juiya pä'ö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
Saulomä, Pablo jö̧nä̧'iņä̧ miçua̧mä̧,
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cu̧
kä̧nö̧, ja̧u̧ ö'äriyänä nö̧'ä̧chö̧ topö
pä'inö: 10―¡Ucumä o'ca juiyönä
yapare jähuätä, o'ca juiyönä
a̧mo̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧tä̧ su̧'pȩ hua̧jä̧!
¡Ähuettätä iţti̧jä̧! ¡O'ca juiyönä
adihuä juäi a̧bo̧'cha̧jä̧! ¿Tu̧ru̧hua̧
öärenä jueönä kä̧cuä̧huä̧ suro
juocuepa pä'ömä cä'ädi'ocöjä tä̧ji?̧
11 ¡Jitämä Tu̧ru̧hua̧tä̧ ro̧ȩpä̧cua̧jä̧!
¡Ätocächötä cuä̧to̧cä̧chi'̧ä̧cua̧jä̧,
kä̧hua̧rö̧mä̧ tocu'u juiyönätä
recuonänö!― pä'inö Pablomä.
Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧ ö'äriyänä
idicuoppatä pä'i'ö yo̧ö̧nä̧
mo̧ä̧miņä̧cu̧. Huecäutä huecäu
cue'ächinö u̧mö̧nä̧ 'chu'huädö
dodottarö pä'ö usu. 12 Ja̧'hua̧nö̧
päi'a'a topö kä'co işä̧sa̧ ru̧hua̧mä̧
a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinö,
Tu̧ru̧hua̧ öäre huo̧juȩcuä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧
toa'attö.

Pisidia rȩjȩ Antioquía ötahuiyättö
Pablo jiähuinö huȩnȩ

13 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablo'inä,
chutäcu cue'ächä'ijätö'inä
Pafos ötahuiyättö huoi'canä
pä̧mä̧dö̧ rä'opinätö. Ja̧'hua̧nö̧
rä'opäjätö'cotö Perge ötahuiyära̧'a̧
rȩbȩhuiņä̧tö̧, Panfilia rȩjȩnä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Juanmä jahuätörö
jaropi'ö ppa̧'ä̧chiņö̧ Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧tä̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jitötämä Perge ötahuiyättö
rä'opäjätö'cotö Antioquía
ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧,
Pisidia rȩjȩnä̧. Juhuorömä,

judíos ttaditocö mo̧ro̧ päi'omenä
judíos ttu̧huo̧jui'̧odenä do'ächi'ö
pä̧mä̧diņä̧tö̧. 15 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧, Dios iḩuȩnȩ
jiäcuähuä ttö̧ja̧ tti̧huȩyu̧ti̧nö̧
huȩnȩ'iņä̧ ya̧tȩ ucuocuäji o'ca'a
huo̧juiçuode ruhuotömä
huettinä̧u̧: ―Tö̧jä̧hua̧tö̧
u̧mä̧tö̧, 'quiecuä huȩnȩ
ttö̧ja̧rö̧ jicuhuähuätucua
pä'ö cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧
ucuocuätucui― pättinä̧u̧. 16 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ Pablo ä̧rä̧mi'̧ö̧ kä̧mä̧dö̧,
u̧mö̧ cä'epinö ucuocua pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ cä'epäji'ca̧ pä'inö:
―U̧mä̧tö̧ Israel ttö̧ja̧'iņä̧, korotö
Diosrö ye'ecunu ucuotätö'inä
ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧ jidähua'anä. 17 Israel
ttö̧ja̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä korotö
ttö̧ja̧ttö̧ 'quȩ'ȩpö̧ ȩmiņö̧ ujutu
tä̧do̧tö̧miņä̧rö̧tä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Egipto rȩjȩnä̧ ichäcuähuotö
päi'önä ttö̧jo̧mȩnä̧ recuätö úcuo
ttö̧ja̧ pätti'önä jȩpö̧ ppädiņä̧u̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ beipocö ujurunä
rä'epö icuinä̧u̧ ja̧huä̧jä̧ rȩjȩttö̧mä̧.
18 Ja̧'hua̧nö̧ rä'epö icuinö o'ca'a,
cuarentanö a̧'ȩ tö'cöhuächi'önä
jo̧mȩnä̧ ami 'qui'ächi'ötä
topä̧riņö̧ jahuätörömä ttö̧ja̧
toächomettö ttöarodä'cha'anä.
19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö ttö̧ja̧rö̧'iņä̧,
korotö ttö̧ja̧rö̧'iņä̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧
ta̧ju̧nu̧ jo̧mȩnä̧ huotö Canaán
rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ kä'ö icuinö'ca̧,
tti̧rȩjä̧ pö̧nä̧ 'quȩ'ȩpä̧'chö̧ icu
iyä'chinö ujutu tä̧do̧tö̧miņä̧rö̧tä̧
jitötä tti̧rȩjä̧ päi'önä. 20 Ja̧u̧nu̧
o'ca'a cuatrocientos cincuenta
a̧'ȩ tö'cöhuächi'önä jo̧mȩnä̧
huȩnȩ 'qui'ecuä ttö̧ja̧rö̧tä̧ hue'ö
ku̧nä̧'chiņö̧ Israel ttö̧ja̧rö̧ hue'ö
ttö̧ja̧ pä'ö, Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä
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işa̧ Samuel ö̧jiņo̧mȩ jubö. 21 Ja̧u̧nu̧
o'ca'a ttu̧ru̧hua̧ pij̧ä̧ttö̧ hueähuä
ru̧hua̧rö̧ ttu̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö jä'epinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ jättepäcu Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä Cis iţti̧ Saúlrutä, hueinä̧u̧,
Benjamín isotö işa̧ttö̧, cuarentanö
a̧'ȩ hue'ö ö̧ja̧ pä'ö. 22 Ja̧u̧nu̧
o'ca'amä Saúlru mȩyȩdö̧ icu,
Davidrötä hue'ö ku̧niņö̧ hueähuä
ru̧hua̧ päi'önä ö̧ja̧ pä'ö. David
ö̧jö̧ huȩnȩmä̧ jueönä ucuocu
pa̧'a̧nö̧ pä'inö: ―Isaí iţti̧ Davidrö
tochä̧ro̧mȩnä̧ ttö chöjö'cö
kö̧'ca̧rö̧ topä'ijösä. Ja̧u̧mä̧ o'ca
juiyönä ttörö pä̧huä̧rö̧jö̧ jȩä̧cua̧―
pä'inö. 23Diosmä iya päinö
ta̧'a̧nö̧tä̧ David ö̧nä̧mö̧'cotöttö
Ya̧tȩrö̧, Israel ttö̧ja̧ ttö̧jip̧ö̧nä̧
Ppädäcuähuä Işa̧rö̧ hue'ö ku̧niņö̧
―Jesúsrutä―. 24 Ja̧'hua̧nö̧ hue'ö
u̧ju̧nu̧ juiyäimä Juantä ä̧cuo̧mȩnä̧
ji'ähuinö o'ca toi'önä Israel
ttö̧ja̧rö̧. ―Cuamöcuädätucu pärou
icu ajiyanä cu'utächi'ätucu'a̧nö̧
ja̧'a̧― pä'ö ji'ähuinö Jesús
ichö juiyäitä. 25 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Juanmä aditähuä
cädäcua'a tö'cöhuächi'omenä
pä'inö: ―¿Tide ju̧'a̧do
päcuhuätucuäcusättö ttömä?
Ttömä Ja̧u̧mä̧cösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ttö cho'comenä içhä̧cua̧ ka̧ra̧mä̧.
Ja̧u̧ ä'ca jo̧mȩttö̧mä̧ adihuä
işa̧mä̧cö̧sä̧. Ttömä ja̧u̧ ö̧jä̧pö̧ oya
ti̧ä̧dä̧cuä̧huä̧ appiyä'inä, chejädö
juiyö'a̧nö̧tä̧ micuähuocösä―
pä'inö. 26 Chö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧.
Abrahamminä ö̧nä̧mö̧'cotö'inä,
korotö Diosrö ucuotätö'inä
ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ Piy̧ȩ ki'̧içuä̧ huȩnȩ
cuä̧ju̧cuä̧tu̧cua̧ pä'ö pätetö hue'inö

Diosmä ucuturu. 27 Jerusalén
ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧mä̧,
tturuhuotöcutä Jesúsru jerupinätö.
Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧
tti̧huȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ'iņä̧ jerupinätö,
judíos ttaditocö mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧
ttucuocua'anä'inä. Ja̧'hua̧nö̧
ttieruhua'attö ―suronä jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧jä̧ ucumä― pä'ö ro̧ȩcuä̧nä̧
pättinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ pättomenä
Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧
tti̧huȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ, ttö̧ja̧ ttaditocö
mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ ttucuocu huȩnȩ
pätecuächönämä jitötä jȩpiņä̧tö̧.
28 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ 'corupäi'önä
ro̧ttȩpö̧'a̧nö̧ jö̧ ttö̧'o̧cui'̧o̧ca̧'a̧nä̧'iņä̧
Pilatorö jä'epinätö cuä'ö tticunä
hueiyatö pä'ö. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧u̧ru̧
'cuä̧o̧pä̧cuȩ tti̧huȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ
o'ca juiyötä pätecuächönä
jȩpä̧jä̧tö̧'cotö dauttu mȩyȩdö̧
idoränä ttötinäcu. 30 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä hua'inätö
ttö̧ja̧cuo̧mȩttö̧ ttoädinäcu. 31 Ja̧u̧nu̧
o'comenä recuo mo̧ro̧ totta'anä
ij̧ȩcuä̧'chiņö̧ chutäcu Galilea
rȩjȩra̧'a̧ttö̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
huä̧mip̧iņä̧tö̧ pinätö̧rö̧mä̧. Jitämä
jahuätötä ja̧'a̧ ja̧u̧ru̧ tottinö
iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö ttö̧ja̧rö̧
ji'ähuätömä.

32 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujutumä ucuturu
ji'ähuätöjä adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩmä̧, Dios tä̧do̧tö̧miņä̧rö̧
ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩmä̧. 33 Ja̧u̧
ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩmä̧ Jesúsru
ttoädomenä pätecuächa pä'ö
jȩpiņö̧ jahuätötä tti̧tti̧mö̧'cotö
ujuturutä amöcuädö. Salmos 2nä
päö'anö:―Ucumä Ttö Chiţti̧jä̧. Jitä
mo̧ro̧ Ttö Chiţti̧ jö̧nä̧ cuhuäpächönä
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kä̧cuä̧huä̧ chiyäcujä―a päö'anö.
34Hua'arettö ttoädomenä

pä'äji ta̧'a̧nö̧ ttidepä 'cuäichome
ppa̧huä̧chö̧ juiyönätä ttoädinäcu.
Ja̧'hua̧nö̧ jä̧cuȩmä̧ pa̧'a̧nö̧
ucuocuinö pinö Diosmä: ―Iso
päi'önätä ppä̧dä̧dä̧cuȩ Davidrö
ji'äu chu̧ju̧niņö̧mä̧ ucuturu
ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧―.b 35 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ koro Salmonä'inä päa'a
ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Cu̧mö̧huä̧ya̧ surojö
Jui'̧a̧ chidepä 'cuäicha'anä ja̧'a̧tä̧
topocöjä―c päa'a. 36 Chutä
Davidmiņä̧mä̧, Diosrö pä̧huä̧
rö̧jö̧ jȩpö̧ kä̧nö̧, ö̧jiņö̧ pä̧nä̧
ka̧cuiņä̧tö̧rö̧ ppä̧dä̧riņö̧ o'ca'a
'corupä'i'inö. Jä̧do̧tö̧miņä̧cu̧ jiņä̧
yo̧mȩtȩnä̧ ttötinäcu. Idepämä
'cuäichina'a. 37 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Dios ttoädinäcumä
'cuäichococu piņö̧ idepämä.
38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧,
Jesúsnämä suronä jȩcu̧'huä̧'ij̧ä̧tu̧cu̧
unichi'äcuähuiyotötä
päcuhui'ätucua pä'ö jitähua'amä
huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cui.̧ 39Moisés
Hueähuä Huȩnȩnä̧mä̧ suronä
jȩcu̧'iņä̧tu̧cu̧ttu̧, huȩnȩ jui'ätö
päcuhui'ätucua pä'ömä
hueyecuinätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Jesúsnämä o'ca juiyönä suronä
jȩtti̧nö̧ttö̧ huȩnȩ jui'ätö pä'i'ätö,
o'ca toi'önä tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧.
40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧
ka̧cuä̧tu̧cui,̧ Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä
ttö̧ja̧ tti̧huȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ ucuturu
pätecuächa'acu. 41 Pa̧'a̧nö̧
tti̧huȩyu̧ti̧no̧mȩ:

―Ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧ ucutu
ya̧'o̧cuä̧rö̧ ya̧'ä̧huȩ'ä̧tö̧mä̧.
¡Nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧

to'epo'ächätucui! Ucutu
cu̧jä̧tu̧cu̧ mo̧ro̧ Ttötä
jȩchö̧ jȩpö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩcha̧'a̧ ya̧tȩ ucuturu
jiäuttu'inä esetocotö
pajatöjä yorö'isotä―d

pä'ö tti̧huȩyu̧ti̧no̧mȩ.

Judíos ttö̧ja̧ ttu̧huo̧jui'̧ode
ruhuotö ki'̧içuä̧ huȩnȩ
ttesehuocö jiņö̧ huȩnȩ

42 Judíos ttö̧ja̧, ttu̧huo̧jui'̧odettö
rättopomenä judíos huocotömä
Pablorö'inä, Bernabérö'inä
jä'epä̧riņä̧tö̧, pä'äji ta̧'a̧nö̧ judíos
ttaditocö mo̧ro̧ päi'omenä jiņä̧ ja̧u̧
huȩnȩtä̧ jittähuatö pä'ö. 43 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ttö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩttö̧
ttipperecuächäji o'ca'a recuätö
judíos ttö̧ja̧cu̧, korotö judíos jähuä
tteseta pä'ö pärohuächinätö'cotö
Diosrö ucuotätöcu Pablorö'inä,
Bernabérö'inä ru'i'inätö. Ja̧'hua̧nö̧
ru'i'äjätörömä Pablocu, Bernabécu
täbotö ucuocuinätö Dios
mippoönä ppädäcuähuänä
tti̧'cha̧ pä'ö icuicuä juiyönätä.

44 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a pä'äji ta̧'a̧nö̧
judíos ttaditocö mo̧ro̧ päi'omenä
ötahuiyä ttö̧ja̧ o'ca toi'önätä,
ta̧ju̧tä̧ ttö̧jip̧ö̧nä̧, jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧ Dios iḩuȩnȩ
ttä̧ju̧cua̧ pä'ö. 45 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
judíos ttö̧ja̧ ja̧'hua̧nö̧ recuätö
ttö̧ca̧ca̧cui'̧a̧'a̧ tottomenä: ―¡Jati,
ujuturutä to̧ttä̧ra̧'hue ttö̧ja̧mä̧!―
pä'ö amöcuädinätö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ to'ijicu pä'ä'chö, suronä
ucuocuä'chinätö Pablo jiäu huȩnȩ
kä'ö tticua pä'ö. 46 Ja̧'hua̧nö̧
päi'omenä Pablocu, Bernabécu

a 13:33 Salmos 2:7 b 13:34 Isaías 55:3 c 13:35 Salmos 16:10 d 13:41 Habacuc 1:5
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yecuäcuähuä juiyönä ttucuocunä
päi'inä̧u̧: ―Dios iḩuȩnȩ ucuturutä
ä'canä jitähua pä'ö recuä rö̧jiņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ huȩnȩ
ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧jä̧ ucutumä. Ja̧'hua̧nö̧
jȩpö̧ ―kä̧cuä̧huä̧ i'co tȩmö̧
juiyö'a̧nö̧tä̧ huotöjä ujutumä―
pä'ähuätöjä ucutumä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ jitämä judíos huocotörötä
jitähuäcuotöjä. 47 Ja̧'hua̧nö̧tä̧
jitähua pä'ö hueinä̧u̧jä̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧.
Pa̧'a̧nö̧:

―Judíos huocotörö
tȩa̧huä̧cha̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö
chu̧ju̧niņä̧u̧jä̧, pij̧ä̧ beipome
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ucutunätä
ttö̧jip̧ä̧cua̧'a̧nö̧―a

pä'inö pä'inätö.
48 Judíos huocotö ja̧'hua̧nö̧

pätta'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ esehuinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ eseu Tu̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩ
úcuo te'ähuinätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
toi'önä kä̧cuä̧huä̧ i'co ttȩmä̧cuo̧tö̧
pä'ö pätetö ku̧nä̧huo̧tö̧mä̧ tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätö.
49O'ca juiyönä ju̧huä̧jä̧ rȩjȩttö̧mä̧
korome'inä, korome'inä
Tu̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩ pperecuächönä
jiäcuähui'ina'a. 50 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
judíos ttö̧ja̧mä̧ ja̧u̧ ötahuiyättö
nä̧tö̧ Diosrö ucuotätö úcuo
ttö̧ja̧nä̧nö̧ huotörömä, u̧mä̧tö̧
ötahuiyä ruhuotönänö huotörö'inä
huȩnȩ ttö̧'ȩpiņä̧tö̧ Pablorö'inä,
Bernabérö'inä ttöjö'cö juiyiyatö
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Pablorö'inä,
Bernabérö'inä ya'opö icuinätö
tti̧rȩjä̧ttö̧mä̧. 51 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jahuätörö ij̧ȩcuä̧ päi'önämä,
ttö̧jä̧pö̧ isäyanä ra̧ppȩ işa̧ppȩ

ri'äu icuipö rä'opächö Iconio
ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧. 52 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ juiyo
esehuinätö. Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
juȩpä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ kiņä̧tö̧.

Iconio ötahuiyättö
jittähuinö huȩnȩ

14 1 Iconio ötahuiyänä
ttö̧jo̧mȩnä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ

'chä̧nö̧ do'ächi'inätö judíos
ttö̧ja̧ ttu̧huo̧jui'̧odenä. Juhuorö
jittähuomenä recuätö tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätö,
judíos ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧, griegos
ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
judíos ttö̧ja̧ttö̧ esetocotömä huȩnȩ
ttö̧'ȩpiņä̧tö̧ judíos huocotö
tta̧mi ̧ surächi'önä suronä
ttamöcuädiyatö pä'ö Cristonä
pä'i'inätö̧rö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧
recuo ttö̧ja̧ pä'ö amöcuädinätö
ju̧huȩnȩ ötahuiyänämä, Tu̧ru̧hua̧
juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ yecuäcuähuä
juiyönä ji'ähue'ö. Ja̧'hua̧nö̧
Tu̧ru̧hua̧ mippoönä ppädinö huȩnȩ
jittähue'a'anä, iso päi'önä ja̧'a̧
pä'ö tteseta pä'ömä, Chutättö
ij̧ȩcuä̧'iņä̧, ye'önö ttesehuächi'önä
jö̧'iņä̧ jȩttä̧'chö̧nä̧ ppä'ädä̧riņö̧
Tu̧ru̧hua̧mä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧
ötahuiyä ttö̧ja̧mä̧ 'quȩ'içuä̧chiņä̧tö̧.
Yotötemä judíos ttö̧ja̧ pättötä
esetinätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotömä
Jesús hue'ähuotö pättötä
esetinätö. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ judíos
ttö̧ja̧'iņä̧, judíos huocotö'inä
tturuhuotöcutä ppä'ächi'ö suronä
jȩtta̧tö̧ pä'ö amöcuädinätö.
Ucuotäcuähuä juiyönä suronä
jȩpö̧, inädunä tticuähuatö pä'ö

a 13:47 Isaías 49:6
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amöcuädinätö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Jesús hue'ähuotömä ja̧u̧ huȩnȩ
ttu̧'ȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ tö'ipächinätö
Listra ötahuiyära̧'a̧'iņä̧, Derbe
ötahuiyära̧'a̧'iņä̧, ju̧huȩnȩtä̧
ppeyenä ka̧cu̧ o̧du̧nä̧'iņä̧. Listracu,
Derbecumä Licaonia rȩjȩnä̧ ja̧'a̧.
7 Ja̧u̧ o̧du̧nä̧tä̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
ji'ähue'inätö.

Ä̧rä̧mo̧cö̧ pä'ijörö aditö
tticuiyä̧u̧ ¿tö̧ä̧nä̧hua̧tö̧cö̧?
pä'ö ttamöcuädinö huȩnȩ

8 Listra ötahuiyättömä ya̧tȩ
rȩjȩtä̧ piņö̧, ö̧jä̧piy̧ä̧nä̧ ujuru jui'̧a̧,
uhuäpächina'anätä ä̧rä̧mo̧cö̧,
cue'ächö'inä cue'ächocö pä'ijö.
9 Ja̧u̧mä̧ Pablo jiähua'a ä̧ju̧cuiņö̧.
Pablo pärocua'acu ja̧u̧ru̧ nö̧'ä̧chö̧
toä̧ro̧mȩnä̧ ―pide ö̧'ip̧a̧ pä'ömä
iso päi'önä a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ ja̧'a̧―
pä'ö ttu̧'ȩpä̧rä̧chi'̧iņö̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Pablomä pä̧içu̧nä̧nö̧
huopö päinä̧cu̧: ―¡Cu̧jä̧piy̧ä̧nä̧
kä̧mä̧dö̧, jueönä ä̧rä̧mi'̧i!̧― pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ päcu tö'ö kä̧mä̧dö̧
cue'ächinö. 11 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ttö̧ja̧mä̧
Pablo ja̧'hua̧nö̧ jȩa̧'a̧ tottomenä,
Licaonia tti̧huȩnȩnä̧ huopinätö:
―Tö̧ä̧nä̧huo̧tö̧ ujutu tö̧jo̧mȩ
mȩyȩhuä̧jä̧tö̧ ja̧'a̧ ttö̧ja̧ a̧'cua̧rö̧nä̧―
pä'ö. 12 Bernabérömä ―tö̧ä̧nä̧hua̧
Júpiter― pä'inätö. Pablorömä
―tö̧ä̧nä̧hua̧ Mercurio―
pä'inätö, jiņä̧ iso jiäcuähuä
işa̧ ja̧'a̧ttö̧. 13 Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Júpiterrö
esetäcuähuodemä ötahuiyä
doächäcuähuome pä̧tȩcuä̧nö̧
huiņode. Juhuodenä adicuä
işa̧mä̧ pä̧cä̧yö̧rö̧'iņä̧, ȩ'u̧'iņä̧
äpate mö̧ȩcuä̧ ocä ä'ca i'cächinö
ahuaruhuä ttö̧ja̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cui'̧ä̧jä̧tö̧cu̧ öäre iyähuä

cuä'ö icu iya pä'ö. 14 Jesús
hue'ähuotömä, Bernabé'inä,
Pablo'inä ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧tö̧do pä'ö
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧
serocu icu, ttö̧ja̧ ttö̧'quȩtȩ jopächö
huopönö do'ächi'inätö. 15Huopö
pä'inätö: ―¡U̧mä̧tö̧! ¿Dä̧bö̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧ttö̧ ja̧'hua̧nö̧mä̧?
¡Ujutu'inä ttö̧ja̧jä̧! ¡Ucutu
jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ huotöjä! Ji'äutä
ji'ähuätöjä ucuturumä, piy̧ȩ
micuähuocö jȩcu̧'ä̧'chä̧tu̧cu̧
jähuä jaropi'ö, iso päi'önä kö̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ cuamödätucua
pä'ö. Ja̧u̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ iso päi'önä
kö̧mä̧ mo̧ro̧jä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧,
dubora rö̧ora'inä o'ca juiyönä ja̧u̧
o̧du̧nä̧ ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧
uhuäbe'inö. 16 Pä'äjimä ja̧'a̧tä̧
topinö o'ca toi'önä ttö̧ja̧rö̧
jitötä tta̧mo̧nä̧ ttamöcuädö jȩpö̧
ttö̧ja̧cuä̧'cha̧'a̧nä̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ö̧jö̧ ötö'cö ttu̧huo̧juiy̧a̧rö̧
pä'ö juiyönämä icuipocö piņö̧.
Ö̧jö̧ ötö'cö tu̧huo̧juiy̧a̧rö̧ pä'ömä
adiunätä jȩpö̧ kiņö̧. Ajiya'inä
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ icha pä'ö hue'ö kiņö̧.
Tu̧cuȩ cuähuä'inä a̧'ȩ jö̧ a̧'u̧cuä̧ adiu
huȩjö̧nä̧ jȩpö̧ kiņö̧, tu̧cuȩ'iņä̧ rö̧ȩnä̧
tucunä, ta̧'cua̧'iņä̧ rö̧ȩnä̧ teseunä
jö̧nä̧― pä'inätö. 18 Ja̧'hua̧nö̧
pätta'anä'inä juiyo jeruhuinä̧u̧
ro̧ȩcuä̧nä̧, ca̧ca̧cui'̧ä̧jä̧tö̧ ttöäre
iyähuä jahuätörö ttiyö juiyiyatö
pä'ö ro̧ttȩpa̧ pä'ömä. Iyö tticu'anö
päi'a'anä ki'̧iņä̧tö̧.

Pablorö inädunä icuäu
tticuinö huȩnȩ

19 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Antioquía
ötahuiyättö'inä, Iconio
ötahuiyättö'inä judíos ttö̧ja̧
'chä̧hui'̧iņä̧tö̧ ju̧huȩnȩ Listra
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ötahuiyänämä. Jahuätömä jitötä
pättö ttesetönä ucuocuä'chinätö
ötahuiyä ttö̧ja̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
inädunä icuäu icuinätö Pablorö.
Icuäu icuätö'cotö ötahuiyä u̧miçu̧
do'ö rä'epö tticuinäcu ―täcö
'corupä'i'äji a̧'cua̧ra̧'a̧― pä'ö
amöcuädö. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ Pablo ö̧'o̧mȩ
soböcuächönä ttö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩnä̧
Pablomä ä̧rä̧mi'̧iņö̧. Ä̧rä̧mi'̧ö̧, pä'äji
ta̧'a̧nö̧ ötahuiyänä do'ächinö.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a, mo̧ro̧ juhuomenä
Bernabécu rä'opö chiņö̧ Derbe
ötahuiyära̧'a̧.

Cristonä pä'i'inätö ttö̧ja̧cu̧
o̧du̧nä̧ttö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧

hue'ö ttu̧ju̧niņö̧ huȩnȩ
21 Juhuorömä Derbe

ötahuiyä ttö̧ja̧rö̧ adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ jittähuomenä recuätö
huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧ Ttu̧ru̧hua̧rö̧. Ja̧u̧nu̧
o'ca'a pä'äji ta̧'a̧nö̧ ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧
Listra ötahuiyära̧'a̧'iņä̧, Iconio
ötahuiyära̧'a̧'iņä̧, Antioquía
ötahuiyära̧'a̧'iņä̧. 22 Ja̧u̧ o̧du̧nä̧ttö̧
Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ tta̧'cua̧nä̧
ttujuru ttȩmö̧nä̧ päi'önä huȩnȩ
'qui'epönö ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧. Juhua'a
yabonö̧tä̧ 'quiyönä tta̧'cua̧
huȩnä̧rö̧ ttö̧ja̧cua̧ pä'ö ji'ähuäyotö
ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧. ―Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ
doächäcuähuänämä ihueye
rö̧ȩnä̧tä̧ usurä ȩmä̧cuä̧hua̧'a̧tó―
pä'ö jittähuinä̧u̧. 23 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ ttu̧cuȩ a̧do̧chö̧ Diosrö
jä'epö, Cristonä pä'i'inätö̧rö̧
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧ hue'ö
ku̧niņä̧tö̧ ttö̧ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧o̧mȩ
jö̧ a̧'u̧cuä̧. Ja̧'hua̧nö̧ hue'ö
ku̧nä̧tö̧'cotö Tu̧ru̧hua̧tä̧,

jahuätö tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö
ttamöcuädinäcutä tta̧huä̧ra̧'a̧nä̧
ttö̧ja̧cua̧ pä'ö huettinä̧u̧. 24 Ja̧u̧nu̧
o'ca'a Pisidia rȩjȩnä̧ 'cuä'opö
Panfilia rȩjȩra̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧.
25 Juhuorömä Perge ötahuiyänä
Dios iḩuȩnȩ ji'ähuäjätö'cotö Atalia
ötahuiyära̧'a̧ mȩyȩhuiņä̧tö̧.

Antioquía ötahuiyära̧'a̧
ppa̧'ä̧chö̧ jitönätä Dios

ppädinö jittähuinö huȩnȩ
26Atalia ötahuiyättö huoi'ca,

isoppa ȩpä̧'canä pä̧mä̧dö̧
ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧ Antioquía
ötahuiyära̧'a̧, ä̧cuo̧mȩnä̧ aditö
tti̧'cha̧ pä'ö hueähui'inome.
Juhua'atä Antioquía ötahuiyätä
jiņa̧'a̧ Dios mippoönä
ppädä̧ra̧'a̧nä̧ aditö tti̧'cha̧ pä'ö
hueähui'inomemä. Ja̧'hua̧nö̧
ttaditä̧cuȩ hueähui'inömä
cä'ädinätö täcö. 27Antioquía
ötahuiyära̧'a̧ ttö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧,
Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧tö̧ ji'ähuinätö o'ca juiyönä
Dios jahuätönä jȩiņö̧mä̧.
―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä, judíos
huocotörö'inä churutä tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö hue'inö jitämä―
pä'ö'inä ji'ähuinätö. 28 Ju̧huȩnȩmä̧
Antioquía ötahuiyänämä recuo
ka̧cuiņä̧tö̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧cu̧.

Antioquía ötahuiyättö huȩnȩ
päi'äji Jerusalén ötahuiyära̧'a̧

ucuocu tti̧'chiņö̧ huȩnȩ

15 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ja̧u̧nu̧
pä̧nä̧ Judea rȩjȩra̧'a̧ttö̧

ichäcuähuotö, Judea rȩjȩttö̧ mȩyȩu̧
ichinätö. Jahuätömä Cristonä
ttö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ huo̧juȩtä̧'chiņä̧tö̧:
―Moisés hueinö'a̧nö̧ cuij̧ȩta̧
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'cui'ocu jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧
cu̧jip̧ö̧ juiyäcuotöjä― pä'inätö.
2 Ja̧'hua̧nö̧ pättömä Pablo'inä,
Bernabé'inä im̧içu̧nä̧ amöcuädö,
juruhuächi'ötä pä'ä'chäcuähuinätö
jahuätöcumä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Cristonä pä'i'inätömä Pablorö'inä,
Bernabérö'inä, korotö jitötä
isotörö'inä Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
ttu̧huä̧mi'̧a̧ pä'ö hue'inätö
ja̧u̧ ötö'cö jä'epö ttä̧ju̧cuä̧ja̧
pä'ö Jesús hue'ähuotörö'inä,
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧'iņä̧.
3 Ja̧'hua̧nö̧ tti̧'cha̧ pä'ö Cristonä
pä'i'inätö huettäjä̧u̧mä̧, Fenicia
rȩjȩnä̧'iņä̧, Samaria rȩjȩnä̧'iņä̧
ji'ähuäyotö 'cuä'opinätö. Ja̧u̧
o̧du̧nä̧ 'cuä'opö kä̧nö̧mä̧, judíos
huocotö pä'äji ttesetinö icuipö
Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ttamöcuädinö huȩnȩ
ji'ähuinätö. Ja̧'hua̧nö̧ jittähuomenä
o'ca toi'önä Cristonä ttö̧jä̧hua̧tö̧mä̧
juiyo esehuächi'inätö. 4 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
ttö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ juhua'attö
Cristonä pä'i'inätö'inä, Jesús
hue'ähuotö'inä, tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧'iņä̧ esehuinätö do'ächö
tticha'amä. Ttö̧ja̧cuo̧mȩ rȩbȩu̧
ji'ähuinätö Ttö̧ä̧nä̧hua̧ o'ca juiyönä
jitönätä jȩä̧'chiņö̧mä̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ fariseos huotöttö yotöte
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧
pä'inätö: ―¡Tti̧jȩta̧ 'cui'ocuä'inä,
Moisés Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧
jȩttö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ judíos huocotömä!―
pä'inätö.

6 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Jesús
hue'ähuotö'inä, tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧'iņä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'inätö
jahuätö pättäji ötö'cö ucuocu
ttamöcuäda pä'ö. 7 Ja̧'hua̧nö̧
ucuocumä recuo pättä'chäcuähuäji

o'ca'a Pedro ä̧rä̧mi'̧ö̧ kä̧mä̧dö̧
päinä̧u̧: ―Chö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧.
Ucutumä täcö huo̧juä̧tö̧jä̧,
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios motä päi'önä
ujututtu ttörö ȩmiņa̧'a̧mä̧, ttö
jidähuomettö judíos huocotö
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ä̧ju̧cu̧
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧riy̧a̧rö̧ pä'ömä.
8 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, ttö̧ja̧ ttamöcuädö
huo̧jua̧mä̧ ―pitö'inä Ttö chȩmä̧u̧
ja̧'a̧― pä'ö ttu̧huo̧juiy̧a̧rö̧
pä'ö Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧
iyinö jahuätörö ujuturu
iyinö ta̧'a̧nö̧. 9 Jahuätörömä
ujututtu'inä, im̧içu̧nä̧nö̧ jö̧nä̧mä̧
jȩpo̧cö̧ pinö. Jahuätö'inä
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧tä̧
ttamiso'quinä idicumä töcö
icuinö yoräteunätä. 10 Ja̧'hua̧nö̧
jȩiņa̧'a̧ttö̧mä̧ ¿dä̧bö̧ pä'ö ka̧cuä̧mö̧
tocu'ätucua'attö Dios jȩiņö̧mä̧? Jitä
ttu̧huo̧juȩtä̧ji ̧ huȩnȩmä̧ Tu̧ru̧hua̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ ämäcö juäi
cä'epö ttu̧huȩna̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Ujutu'inä, tä̧do̧tö̧miņä̧'iņä̧ jȩtö̧
juiyönätä huinä̧tö̧jä̧ ja̧u̧ huȩnȩmä̧.
Diosrömä ka̧cuä̧mö̧ tottö juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧. 11 Ja̧'hua̧ jo̧ca̧'a̧, Tu̧ru̧hua̧
mippoönä ppädäcuähuänätä
ki'̧ip̧iņä̧tö̧jä̧ pä'ö esetätöjä
ujutumä, jitöja judíos huocotö
ttö̧jip̧ö̧ ta̧'a̧nö̧― pä'inö Pedromä.
12 Ja̧'hua̧nö̧ päji o'ca'a, o'ca
toi'önä ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧mä̧ 'coruchi'ö
ä̧ju̧cuä̧riņä̧tö̧ Bernabérö'inä,
Pablorö'inä, Dios judíos huocotö
ttö̧'quȩtȩttö̧ jȩä̧'chiņö̧ huȩnȩ
jittähua'a. ―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios,
ujutu tu̧mö̧nä̧mä̧ ttö̧ja̧ ttieru
juäi'inä, ye'önö ttesehuächi'önä
jö̧'iņä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ jȩpä̧'chiņö̧, judíos
huocotö ttä'ca jo̧mȩttö̧― pä'ö
ji'ähuinätö. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ji'äu
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cättädomenä Jacobo'inä pa̧'a̧nö̧
pä'ö ucuocuinö: ―Chö̧jä̧hua̧tö̧
u̧mä̧tö̧ ä̧ju̧cuä̧tu̧cuiţtö̧. 14 Simónmä
ji'ähuäji Dios ä̧cuo̧mȩnä̧ judíos
huocotörö re rö̧jö̧nä̧ toinö huȩnȩ,
chutä umöhuäyotö päi'önä
jahuätöttö ȩmiņö̧ huȩnȩmä̧.
15 Ja̧'hua̧nö̧ jiähuäjimä juea'a,
Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧
pätetö pättinö huȩnȩcu̧ yoretö
toäcuähuänämä. 16 Pa̧'a̧nö̧
huȩyu̧cuo̧mȩ päö'anö:

―Piy̧ȩ 'cuäopö o'ca'a pä'äji
ta̧'a̧nö̧ ppa̧'ä̧chö̧, jareönä
cha̧diţä̧cua̧sä̧ Davidmiņä̧
ojuso̧dȩ, ma̧ä̧chiņo̧dȩmä̧.
Juhuo̧dȩ surojuächiņo̧dȩmä̧
pä'äji ta̧'a̧nö̧ jareönä
aditö chä̧rä̧dä̧cua̧sä̧.
17 Ja̧'hua̧nö̧ chä̧rä̧dä̧cua̧sä̧
korotö ttö̧ja̧'iņä̧
Ttu̧ru̧hua̧rö̧ ttusäcua'a̧nö̧.
Judíos huocotö'inä,
Ttö chumöhuäyotö
päi'önä chim̧iņä̧ pätetö
ku̧nä̧huo̧tö̧mä̧, Ttu̧ru̧hua̧rö̧
ttusäcua'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧
pä'ödo Tu̧ru̧hua̧, piy̧ȩ o'ca
juiyötä jȩä̧cua̧mä̧―a

päö'anö.
18 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä 'cuäopönätä

huo̧juiņö̧ o'ca juiyönä chutä adiu
jȩä̧'chä̧cuȩmä̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ pä'ösä ttömä judíos
huocotöttö pä'äji ttesetinö
icuipö Diosrö amöcuädätörömä
pätä'chö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 20 Jiy̧ȩtȩ
huȩnȩtä̧ huȩyu̧tu̧ huetö'a̧nö̧
ja̧'a̧ jahuätörö, cuäcuähuämä
tätähuä'ca im̧iņä̧ ttucuocuomenä
suro juächäji'inä, ttö'cähuoca'ara̧'a̧

mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧, nu̧'u̧
içuä̧hua̧rö̧ cuäcuähuä'inä, ucuoja
ahuähuä'inä jȩttö̧ juiya pä'ö.
21 Recuo a̧'ȩ Moisés hueinö huȩnȩ
ji'ähuätömä iḩuȩnȩ ucuocuätö
jä̧'ij̧a̧'a̧ täcö. Judíos ttaditocö mo̧ro̧
jö̧ a̧'u̧cuä̧ koro ötahuiyättö'inä,
koro ötahuiyättö'inä, judíos
ttu̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyättö ucuocuätö
jä̧'ij̧a̧'a̧ täcö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ piy̧ȩ
huȩnȩtä̧ huȩyu̧tu̧ huetö'a̧nö̧ ja̧'a̧
jahuätörömä― pä'inö Jacobo.

Jesús hue'ähuotö judíos
huocotörö tti̧huȩnȩ

huȩyu̧tu̧ huettinö huȩnȩ
22 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧

Jesús hue'ähuotö'inä,
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧, o'ca
toi'önä Cristonä pä'i'inätöcutä
eseunu amöcuädinätö jitötä
isotöttö u̧mä̧tö̧rö̧ ȩmö̧ huetta pä'ö
Antioquía ötahuiyära̧'a̧. Pablocu,
Bernabécu tti̧'cho̧mȩttö̧ huettatö
pä'ö amöcuädinätö. Ka̧ra̧mä̧
Judas'inä jiņa̧'a̧ huettäcumä, koro
im̧im̧ä̧ Barsabás. Ka̧ra̧mä̧ Silas'inä
jiņa̧'a̧. Judascu, Silascumä Cristonä
ttö̧jä̧hua̧tö̧ huotö ttä'cattömä úcuo
ttö̧ja̧ jiņa̧'a̧. 23 Jahuätöcumä cuyäru
isojä huȩyu̧tu̧ hue'inätö. Pa̧'a̧nö̧
pä'ö huȩyu̧ti̧nä̧tö̧:

―Ujutu Jesús
hue'ähuotö'inä,
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧,
tö̧jä̧hua̧tö̧ huotö'inä
ti̧huȩnȩ huȩyu̧tu̧ hue'ätöjä
ucutu judíos huocotöttö
Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧
pä'i'inätörömä, Antioquía
ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧,

a 15:17 Amós 9:11‐12
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Siria rȩjȩnä̧'iņä̧, Cilicia
rȩjȩnä̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧.
Ucuturu te'ähuätöjä.
24Ujutu ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧
korotö ujutu tö̧ja̧cuo̧mȩttö̧
rä'opinätö cua̧'cua̧
tta̧cuȩcuä̧tu̧cu̧nä̧
pättä'chinö huȩnȩ.
―Tti̧jȩta̧ 'cuiocuä'inä,
Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧nö̧
ja̧'a̧― pä'ä'chö,
tta̧'cua̧ juiyächi'önä
ttucuocuä'chinä̧u̧do pätta'a
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ucuocuä'chinätörömä
hue'ocotö pinätö̧jä̧
ujutumä. 25 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ujutumä porö jiņä̧
yo̧mȩtȩ tö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩttö̧,
jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö
eseunutä amöcuädäjätöjä
u̧mä̧tö̧rö̧ ȩmö̧ hueta
pä'ö ucuturu topö tticha
pä'ö. Repetä̧u̧ tö̧jä̧hua̧tö̧
Bernabé'inä, Pablo'inä
ppa̧ttä̧cho̧mȩttö̧ huetatö
pä'ö amöcuädäjätöjä.
26 Bernabécu, Pablocumä
örohue'ä ttu'inätö
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo im̧iņä̧
ttaditomenä. 27 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧u̧ Judasrö'inä,
Silasrö'inä hue'äjätöjä,
piy̧ȩ ti̧huȩyu̧tä̧ji ̧
huȩnȩtä̧ yoräteunä
jittähuätucuacu pä'ö
tti̧huȩnȩnä̧'iņä̧ ucuocu.
28Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧,
ujutu'inä adihua'a pä'ö
amöcuädäjätöjä koro
juäi ämäcö jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧ hueähuä juhua'a

yabocu huetö juiya
pä'ö ucuturumä. Piy̧ȩ
ttucuotö'a̧nö̧ jö̧tä̧ hueta
pä'ö amöcuädäjätöjä.
29 Pa̧'a̧nö̧: Tätähuä'ca
im̧iņä̧ iy̧ä̧hua̧rö̧'iņä̧,
ucuoja'inä, nu̧'u̧
içuä̧hua̧rö̧'iņä̧ cucuätucuä'
pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttö'cähuoca'ara̧'a̧
mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧' pä'ö hueta
pä'ö amöcuädäjätöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧
juiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧
adiunä jȩcu̧'ä̧cuo̧tö̧jä̧.
Piy̧ȩtä̧ cä'ädö huȩyu̧tä̧tö̧jä̧.
Ye adihua'a―. pä'ö
huȩyu̧ti̧nä̧tö̧.

30 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ttö̧, cuyäru
isojä ttȩpa̧ pä'ö huettäjä̧u̧mä̧
rä'opäjätö'cotö 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧
Antioquía ötahuiyära̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
'chä̧hui'̧ö̧ Cristonä pä'i'inätö̧rö̧
ttö̧ca̧ca̧tä̧ji ̧ o'ca'a cuyäru isojä
iyinätö. 31 Cuyäru isojä ucuocu
cä'ädö esehuächi'inätö tta̧'cua̧
adihuächi'önä ucuocuiyä̧u̧.
32 Judas'inä, Silas'inä, Dios iḩuȩnȩ
jiäcuähuä ttö̧ja̧ ja̧'a̧ttö̧, juhua'a
jö̧ ta̧'a̧nö̧ tta̧'cua̧ adihuächi'önä
ucuocuinätö. Huȩnȩ rö̧ȩnä̧ ucuocu
Cristonä ttö̧jä̧hua̧tö̧ juhua'a yabocu
ttujuruhuächi'önä ji'ähuä'chinätö.
33 Recuonänö ttö̧ja̧cuä̧ji ̧ o'ca'a
pä'äji ta̧'a̧nö̧ ppä̧ttä̧cha̧ pä'ö
huettinä̧u̧. ―Jesús hue'ähuotörö
tecuhuähuiyätucuatöja― pä'ö
kä̧nö̧ ppä̧ttä̧cha̧ pä'ö hue'inätö
Cristonä ttö̧jä̧hua̧tö̧mä̧ Antioquía
ötahuiyära̧'a̧ttö̧mä̧. 34 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Silasmä juhua'atä
Antioquía ötahuiyänätä ö̧jip̧a̧
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pä'ö adihuinäcu. 35 Pablo'inä,
Bernabé'inä Antioquía ötahuiyänä
ka̧cuip̧iņä̧tö̧, Tu̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩ
huo̧juȩtä̧rö̧'iņä̧, ji'ähuä̧rö̧'iņä̧.
Korotö'inä recuätö jahuätöcu
yo̧mȩtȩnä̧ ji'ähuä̧riņä̧tö̧ Ttu̧ru̧hua̧
iḩuȩnȩ.

Pä'äji ta̧'a̧nö̧ todärenä päi'önä
Pablo ji'äu 'chä̧nö̧ räopinö huȩnȩ
36 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧, recuonänö

mo̧ro̧ 'cuäopinö o'ca'a Pablo
pä'inö Bernabérö: ―Jitämä
Tu̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩ jitähuinö o̧du̧nä̧
ppa̧'ä̧chö̧ dotächaja tö̧jä̧hua̧tö̧
pinätö̧rö̧, tta̧'a̧nö̧ ttö̧ja̧cua̧'a̧ ja̧
pä'ö ötahuiyä jö̧ a̧'u̧cuä̧ topö―.
37 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Bernabémä
Juan Marcosrö'inä ottipö'a̧nö̧ ja̧'a̧
jarodi'önö pä'ä'chinö. 38 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Pablomä pärocua'attö
ädätä'chinö: ―Adihuoca'a ja̧u̧
ichöttömä. Panfilia rȩjȩttö̧ ujuturu
jaropi'ö, ujutucu adita pä'ö
ichocö pinörö̧mä̧ ottipö juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧― pä'ö. 39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ja̧u̧ huȩnȩ pä'ä'chäcuähuinätö
jahuätömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä̧içu̧nä̧
pättä'chäcuäunä päi'omenä
'quȩ'cuä̧chiņä̧tö̧ täcö. Ja̧'hua̧nö̧
'quȩ'ȩcuä̧chö̧ Bernabémä
Marcosrö o'ipächö, Chipre
kä'co işä̧sa̧ra̧'a̧tä̧ 'chiņö̧, huoi'ca
isoppa ȩpä̧'canä. 40 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Pablomä Silasrötä
ȩmä̧ji'̧ca̧ rä'opinö, Cristonä
ttö̧jä̧hua̧tö̧ huotö, Dios mippoönä
ppädäcuähuänä tta̧huä̧ra̧'a̧nä̧
i'̧cha̧ pä'ö ucuocu ttu̧ju̧nä̧ji ̧
o'ca'a. 41 Ja̧'hua̧nö̧ rä'opäji'ca̧
Siria rȩjȩnä̧'iņä̧, Cilicia rȩjȩnä̧'iņä̧
'cuä'opö 'chiņö̧, Cristonä pä'i'inätö

juhua'a yabocu ttujuruhuächi'önä
ji'ähue'önö.

Pablo, Timoteorö'inä
oipinö huȩnȩ

16 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a 'chä̧hui'̧iņö̧
Derbe ötahuiyära̧'a̧'iņä̧,

Listra ötahuiyära̧'a̧'iņä̧. Ju̧huȩnȩmä̧
kiņö̧ ya̧tȩ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧,
Timoteo pä'ö miçua̧. Ja̧u̧mä̧
yajute judíos ttö̧ja̧ isaju,
kö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ka̧'cua̧ ku̧huȩnä̧ra̧
pä'ö amöcuädinäju kiţti̧ piņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jä'omä griegos
ttö̧ja̧ işa̧ piņö̧. 2 Ja̧u̧ Timoteo
ötö'cömä adiu jittähuä'ijäcu
piņö̧ Listra ötahuiyättö'inä,
Iconio ötahuiyättö'inä Cristonä
ö̧jä̧hua̧tö̧ huotömä. 3 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ Pablomä, Timoteorö oipa
pä'inö, juhua'a yabo i'̧cho̧mȩnä̧
icha pä'ö Timoteo'inä. Ja̧'hua̧nö̧
i'̧chä̧cua̧'a̧ ä'ca'anä Pablomä,
tti̧jȩta̧ 'cuiocuä jȩpiņö̧ Timoteorö,
judíos ttö̧ja̧, ju̧huȩnȩ ka̧cuä̧tö̧rö̧
amöcuädö. Jahuätö judíos ttö̧ja̧mä̧
o'ca toi'önä ttu̧huo̧juiņä̧cu̧
Timoteomä, ―jä'omä griegos
ttö̧ja̧ işa̧ ja̧'a̧― pä'ömä.
4 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ötahuiyä jö̧ a̧'u̧cuä̧
'cuä'opä'chö ji'ähue'inätö, Jesús
hue'ähuotöcu, tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧cu̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ttö̧
cuyäru isojä huettinö ta̧'a̧nö̧ jȩtta̧
pä'ö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ jittähue'a'a
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Cristonä
pä'i'inätömä, koromettö'inä,
koromettö'inä juhua'a yabocutä
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧rö̧nä̧ päi'inä̧u̧,
'quiyönä ttö̧jö̧nä̧ päi'önä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧
recuächinätö Cristonä pä'i'ätömä.
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Macedonia rȩjȩra̧'a̧tä̧ tti̧'chö̧nä̧
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
juȩpä̧riņö̧ huȩnȩ

6 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Frigia rȩjȩnä̧'iņä̧,
Galacia rȩjȩnä̧'iņä̧ cue'ächinätö.
Ju̧huȩnȩ cuettächäji o'ca'a, Asia
rȩjȩttö̧'iņä̧ Dios iḩuȩnȩ jittähua
pätta'anä ju̧huȩnȩ jittähua
pä'ömä hueoco̧u̧ pinätö̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧. 7 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
Misia rȩjȩnä̧ rȩbȩhuip̧ö̧ Bitinia
rȩjȩnä̧'iņä̧ dottächa pä'inätö.
Ja̧'hua̧nö̧ dottächa pätta'anä,
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ hueoco̧u̧
pinätö̧ ju̧huȩnȩ dottächa pä'ömä.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Misia rȩjȩ
beipome huişä̧to̧'ö̧ iḩuä̧ji ̧ Troas
ötahuiyära̧'a̧ mȩyȩhui'̧iņä̧tö̧.
9 Juhua'attö Pablomä ya̧nä̧ jähuä
huäjunä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ topinö yodo.
Ya̧tȩ ubo, Macedonia ttö̧ja̧ işa̧,
jueönä kä̧nö̧, churutä a̧juä̧huä̧rö̧nö̧
jäepä̧ra̧'a̧ topinö: ―¡Pa̧nä̧ jij̧ȩnä̧
'cuä'opö Macedonia rȩjȩra̧'a̧
ujuturu ppä'ädächi!― pä'ö.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧
toäji o'ca'a, ―Tu̧ru̧hua̧mä̧
Macedonia ttö̧ja̧rö̧ adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ jitähuiyarö pä'ö
ujuturu huopäji ja̧'a̧― pä'ö
huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧jä̧ ujutumä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ yotäcu Macedonia
rȩjȩra̧'a̧ ti̧'cha̧ pä'ö usinätöjä.

Filipo ötahuiyättö Lidia,
kahuaruhuäcu Diosrö ka̧'cua̧

ku̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
11 Troas ötahuiyättö rä'opö,

huoi'ca isoppa ȩpä̧'canä pä̧mä̧dö̧,
jueö päte'ö 'chiņä̧tö̧jä̧ Samotracia
kä'co işä̧sa̧ra̧'a̧. Juhuorömä mo̧ro̧
juomenä Neápolis ötahuiyära̧'a̧
'chä̧hui'̧iņä̧tö̧jä̧. 12 Juhuorö kä̧nö̧

Filipos ötahuiyära̧'a̧ 'chiņä̧tö̧jä̧.
Filipos ötahuiyämä, juhua'anä
Macedonia pä̧cuä̧dä̧jä̧ttö̧mä̧,
jiņä̧ iso jue'ipome ötahuiyä ja̧'a̧,
romanos ttö̧ja̧ ttöäre ötahuiyä.
Ju̧huȩnȩmä̧ recuonänö mo̧ro̧
ka̧cuiņä̧tö̧jä̧. 13 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ judíos
ttö̧ja̧ ttaditocö mo̧ro̧ päi'omenä
ötahuiyä u̧miçu̧, aje a̧'u̧cuoto
jäyoto Diosrö ttucuocuä'ijome
'chä̧hui'̧iņä̧tö̧jä̧. Pä̧mä̧dä̧jä̧tö̧'cotö,
nä̧tö̧ ju̧huȩnȩ ca̧ca̧cui'̧ä̧jä̧tö̧rö̧
ucuocuinätöjä. 14 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
yajute, Lidia pä'ö micuaju
ä̧ju̧cuä̧riņä̧ju̧ tucuocua'amä.
Jahuäjumä Tiatira ötahuiyättö
ichinäju jiņa̧'a̧, pö̧jä̧ti̧yu̧ pä̧ru̧nȩ
jö̧ o̧ta̧ iyä'ijäju jiņa̧'a̧, kö̧ä̧nä̧hua̧
Diosrö ucuotä'ijäju. Ja̧'hua̧nö̧
kä̧ju̧cuä̧ra̧'a̧nä̧ kamiso'qui ba'epinö
Tu̧ru̧hua̧mä̧ Pablo jiähua'a keseta
pä'ö. 15 Jahuäju'inä, kojusodenä
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ajiyanä pötächi'inätö.
Ttu'utächi'äji o'ca'a Lidiamä
kojusodenä do'ächö tö̧jiy̧a̧ju̧
pä'ö ajuähuipönö jä̧jȩpä̧riņä̧u̧jä̧:
―Iso päi'önä Tu̧ru̧hua̧rö̧ cua̧'cua̧
huȩnä̧rä̧ju̧jä̧ päcuhuätucuttumä
chojusodenä cu̧jä̧tu̧cua̧ ichätucui―
pä'inäju. Ja̧'hua̧nö̧ juruhuächi'ö
jä̧jȩpä̧rö̧mä̧ tö'arodö juiyönä
päi'iņä̧u̧jä̧ ujutumä.

Filipo ötahuiyättö
Pablorö'inä, Silasrö'inä

cuäcuäpö cärenä ttötinö huȩnȩ
16Diosrö ttucuocuä'ijome

ti̧'cho̧mȩnä̧ pa̧'a̧nö̧ 'cuäopina'a.
Jiņä̧ ti̧'cha̧'a̧nä̧ yajute möäyaju,
korotö ttumöhuäyaju, isoppa hua̧
su̧ro̧pa̧ 'cuäopä̧cuȩ pä'chäcuähuä
işa̧ ö̧jä̧cua̧mä̧, ujuturu pätecuinäju.
Jahuäjumä kuruhuotö rö̧ȩnä̧
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pärätä ttȩmö̧nä̧ aditä'ijäju jiņa̧'a̧
ttö̧ja̧ ttö̧jä̧cuȩ huȩnȩ jueö päja pä'ö
ji'ähuä'chö. 17 Jahuäjumä Pablo
o'ca'anä'inä, ujutu to'ca'anä'inä
ichö rä̧nö̧ huopä'chinäju: ―Pitö
u̧mä̧tö̧mä̧, jiņä̧ isocu Ttö̧ä̧nä̧hua̧
Kada'ca Ru̧hua̧ Dios umöhuäyotö
ja̧'a̧. Ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'ähuätö
ujuturu― pä'ö huopä'chinäju.
18 Recuo mo̧ro̧ jȩpä̧'chiņä̧ju̧
ja̧'hua̧nö̧, koro mo̧ro̧'iņä̧, koro
mo̧ro̧'iņä̧ jö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Pablo juiyo öjö'cö juiyönä
päi'äcu kärächi'ö pä'inö isoppa
hua̧rö̧: ―¡Jesucristo im̧iņä̧
huedäcujä yajuttu räcuhuopächa
pä'ö!― Ja̧'hua̧nö̧ päcu päö
jiy̧ȩnä̧tä̧ rä'opächinö isoppa
hua̧mä̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
möäyaju kuruhuotö ―jati, pärätä
tȩmä̧cuȩmä̧ juiya'a täcö― pä'ö
ttu̧ttȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩnä̧ Pablorö'inä,
Silasrö'inä 'chu'huädö do'ö
ȩmip̧iņä̧tö̧ ötahuiyä kä'co,
ttö̧ja̧ ttö̧ca̧ca̧cuä̧ro̧mȩ, ruhuotö
ttö̧'quȩtȩ. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ȩmip̧ö̧,
ruhuotö ttä'ca ȩpö̧ ku̧nu̧ pä'inätö:
―Pitö u̧mä̧tö̧mä̧, judíos ttö̧ja̧
ja̧'a̧nä̧ ujutu töäre ötahuiyä
ttö̧ja̧rö̧ juiyo ttöjö'cö juiyönä jȩpö̧
huȩnȩ ttö̧'ȩpä̧'chä̧tö̧. 21 Korotö
jähuätä huo̧juȩtä̧'chä̧tö̧, ujutu
romanos ttö̧ja̧ jȩto̧cö̧ jä̧'ij̧ö̧, jȩta̧
pä'ö hueähuocötä, ä̧ju̧cu̧'iņä̧
tä̧ju̧cu̧ juiyö'a̧nö̧ jö̧, esetö'inä
tesetö juiyö'a̧nö̧ jö̧― pä'inätö.
22 Ja̧'hua̧nö̧ pätta'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
recuätö ttö̧ja̧ ca̧ca̧cui'̧ä̧jä̧tö̧mä̧ jiņä̧
yo̧mȩtȩnä̧ ra̧huä̧rip̧ö̧ Pablorö'inä,
Silasrö'inä mo̧'ä̧miņä̧tö̧. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧ seropö icu o'ca
juiyönätä ko̧'ä̧dö̧ icuäjätö'cotö
o̧'quiy̧ä̧nä̧ cuäcuättatö pä'ö

hue'inätö ruhuotö huotömä.
23 Ja̧'hua̧nö̧ rö̧ȩnä̧ cuäcuättäji
o'ca'a cärenä pä̧cuä̧huode
jacuä do'opö tticuinä̧u̧. Cärenä
pä̧cuä̧huode tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧rö̧'iņä̧ ro̧'ȩpö̧ hue'inätö 'quiyönä
ppe'tädö icu ttu̧huȩcuä̧nä̧
tta̧huä̧ra̧tö̧ pä'ö. 24 Ja̧'hua̧nö̧
jö̧nä̧ ro̧'ȩpö̧ huetta'attömä
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧ cärenä
pä̧cuä̧huode jiņä̧ iso jacuä işo̧ca̧nä̧
do'opö icuinä̧u̧. Ttö̧jä̧piy̧ä̧nä̧'iņä̧
dau isodänä 'tä̧ȩcuäjunä rä'ädö
yö̧'ȩpö̧ icuinö.

Cärenä pä̧cuä̧huode
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧,

ahuaruhuäcutä U̧ru̧hua̧rö̧
a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ

25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ yodo kä'co
päi'a'a Pablo'inä, Silas'inä Diosrö
ucuocuinätö. Ra̧'ö̧'iņä̧ Diosrö
eseäcuähuä huȩnȩ ra̧'iņä̧tö̧
Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ Diosrö
ucuocu ra̧tta̧'a̧mä̧ ä̧ju̧cuä̧riņä̧tö̧
korotö cärenä pȩjä̧tö̧mä̧.
26 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ jeruhua'ara̧'a̧
pä̧içu̧nä̧ ttö̧ȩpiņa̧'a̧ rȩjȩ,
cärenä pä̧cuä̧huode kada'ca
'chu̧huä̧ro̧mȩ'iņä̧ yä̧'chȩ'chȩ
päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ rȩjȩ ttö̧ȩpö̧
jiy̧ȩtȩnä̧tä̧ o'ca juiyönä cärenä
pä̧cuä̧huode apatiyämä
bachächipina'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuoräu
o̧sa̧ o'ca toi'önä cärenä pȩjä̧tö̧rö̧
yö̧ȩcuä̧ o̧sa̧mä̧ ejächipina'a.
27 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ cärenä pä̧cuä̧huode
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ ä'ä̧ro̧mȩttö̧
porächi'ö toomenä äpatiyä
bahuecuä jiy̧ä̧cu̧ ―cärenä
pȩjä̧tö̧mä̧ ¿tö'ipächäjätöcö̧?―
pä'ö amöcuädinö. Ja̧'hua̧nö̧
amöcuäda'attö ucurä'chu
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ȩmo̧po̧'iņö̧ a̧mo̧nä̧ cuä'äu
icua pä'ö. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Pablo pä̧içu̧nä̧ huopi'ö pä'inö:
―Suronämä jȩcu̧'ä̧cuä̧huä̧'.
O'ca toi'önä pȩnȩtä̧ pȩjä̧tö̧jä̧―
pä'inö. 29 Tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
tejähuore jä'epo'ö, jopächönö
do'ächi'inö ttö̧'o̧ca̧ jacuä. Ja̧'hua̧nö̧
do'ächi'ö, ye'ecui'ö ttö̧'ä̧u̧
mo̧'ä̧miņö̧ Pablo'inä, Silas'inä
ttä'ca jo̧mȩ. 30 Rä'epo'ö icu
päinä̧u̧: ―Churuhuotö, ¿Tta̧'a̧nö̧
jȩchö̧'a̧nö̧ jä̧ttö̧ chö̧jip̧a̧ pä'ömä?―
31 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädätinätö:
―Cu̧ru̧hua̧ Jesucristorötä cua̧'cua̧
huȩnä̧ri.̧ Ja̧'hua̧nö̧ cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧ cu̧jip̧ä̧cua̧jä̧
ucu'inä, cuojusodenä ka̧cuä̧tö̧'iņä̧.
32 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩ
jittähuinäcu, o'ca toi'önä
ojusodenä ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ttä̧ju̧cu̧nä̧.
33 Ja̧u̧nu̧tä̧ yodo, Ttu̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩ
jittäu jiy̧ȩnä̧tä̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧mä̧ oipinä̧u̧ ttöttahuiyä
töcö icuatö pä'ö, o̧'quiy̧ä̧nä̧
cuäcuättäjome. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
töcö cädö jiy̧ȩnä̧tä̧ ajiyanä'inä
pötächi'inö tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧mä̧. Ahuaruhuä'inä o'ca
toi'önä ajiyanä pötächi'inätö.
34 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ojusodera̧'a̧ do'ädö
ttu̧cuȩ'iņä̧ ttucua pä'ö iyinä̧u̧.
Ja̧u̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧ juiyo
esehuä̧riņö̧ o'ca toi'önä ojusodenä
ka̧cuä̧tö̧cu̧tä̧ Ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ a̧'cua̧
u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädäja'attö.

Pablocu, Silascu cärenä
ttö̧'o̧mȩttö̧ rättopinö huȩnȩ

35Mo̧ro̧ juomenä ruhuotö
huotömä ttumöhuäyotö o̧'quiy̧ä̧
'chu̧'ä̧rä̧tö̧rö̧ hue'inätö ―rä'epö
icuitödo― pä'ö jittähuäja
pä'ö cärenä pä̧cuä̧huode
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧. 36 Ja̧'hua̧nö̧
jittähuäcu cärenä pä̧cuä̧huode
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧ jahuätö
jittähuäji huȩnȩ ji'ähuinö Pablorö:
―Ruhuotö huotömä räcuopätucua
pä'ö hue'äjätödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
rä'opätucui. Huȩnȩ juiyönä adiu
tätucui jitämä―pä'inö. 37 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Pablo pä'inö jahuätörö:
―¡Isocö! Ujutumä romanos
ttö̧ja̧jä̧. Romanos ttö̧ja̧ ta'anä,
suronä jȩtö̧ ttö̧'o̧cui'̧o̧ca̧'a̧nä̧tä̧
ttö̧ja̧ ttä'cattö cuäcuäpö cärenä
päcuähuodenä do'opö tticuäjä̧u̧jä̧.
¿Jitämä yä̧huä̧iņä̧tä̧ rä'epö tticua
pättä̧u̧jä̧ tä̧ji?̧ ¡Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧!
Jitötä ichö rä'epö tticu'anö ja̧'a̧
ujuturumä― pä'inö. 38 O̧'quiy̧ä̧
'chu̧'ä̧rä̧tö̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ päji
huȩnȩ ji'äu 'chiņä̧tö̧ tturuhuotö
huotörö. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ruhuotö
huotö ―romanos ttö̧ja̧do― pä'ö
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ye'ecue'inätö.
39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ tta̧'cua̧
tta̧'ȩcuä̧yo̧tö̧ ichi'ö ajuähuipönö
jä̧'ȩpä̧riņä̧tö̧ Pablorö'inä,
Silasrö'inä. Cärenä päcuähuodettö
rä'epö icuäjätö'cotö
pättinä̧u̧: ―¡Ötahuiyättömä
räcuopächätucuado ucutumä!―
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pä'ö. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Pablocu,
Silascu cärenä päcuähuodettö
rä'opö, Lidia kojusodenä
do'ächinätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristonä
ttö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ topäjätö'cotö, tta̧'cua̧
adihuächi'önä huȩnȩ 'qui'epö
ucuocuipö rä'opächinätö täcö.

Tesalónica ötahuiyättö'inä
ppättächi'inö huȩnȩ

17 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Anfípolis
ötahuiyänä'inä, Apolonia

ötahuiyänä'inä 'cuä'opäjätö'cotö
rȩbȩhuiņä̧tö̧ Tesalónica
ötahuiyära̧'a̧. Ju̧huȩnȩmä̧ judíos
ttö̧ja̧ ttu̧huo̧jui'̧ode huiņo̧mȩ.
2 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Pablomä ihueye
jȩä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧, juhuodenä do'ächinö
jahuätö judíos ttö̧ja̧rö̧ jiähua
pä'ö. Huäbodäcuä semanas
jo̧mȩnä̧ judíos ttaditocö mo̧ro̧
pätecuächö ta̧'a̧nö̧ juhuodenä
do'ächä'chö, Dios iḩuȩnȩ
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päome
cä'epö jahuätö pättä'chäcuäu
jue'epä'chö icu ucuocuinö jueö
huȩnȩ ttesetiyarö pä'ö. 3―Dios
huea päinäcumä ubara ttu̧huä̧cua̧
pä'ö'inä, hua'arettö tto̧ä̧chä̧cua̧
pä'ö'inä pätetö ku̧nä̧huiņa̧'a̧― pä'ö
huäjunä rä'epö icu, iso päi'önä
jiņa̧'a̧ pä'ö ij̧ȩpö̧ ji'ähue'inö.
―Ja̧u̧ Dios huea päinä̧cu̧ içhä̧cua̧
pättinäcumä ¡Jesústä ja̧'a̧, jitä
jidähuäcutä!― pä'ö ji'ähue'inö
Pablomä. 4 Ja̧'hua̧nö̧ jiähue'a'a
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ―iso päi'önä ja̧'a̧―
pä'ö esetinätö yotöcunämä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ griegos huotöttö'inä
recuätö Diosrö ucuotätömä
Pablocu, Silascu ppä'ächi'inätö.
Nä̧tö̧ ucuotäcuähuotö'inä recuätö

ppä'ächi'inätö.

Tesalónica ötahuiyättö Judíos
ttö̧ja̧ huȩnȩ ttö̧ttȩpiņö̧ huȩnȩ
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ judíos

ttö̧ja̧ttö̧ ―iso päi'önä ja̧'a̧―
pä'ö esetocotö päjätömä: ―¡Jati!
¡Ujutucutä ppättächi'ahué!―
pä'ö amöcuädinätö. Ja̧'hua̧nö̧
amöcuädö ötahuiyä kä'co, ttö̧ja̧
ttö̧ca̧ca̧cuä̧ro̧mȩ 'chä̧hui'̧ö̧, korotö
u̧mä̧tö̧, ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ huotö, suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧ o'ipächinätö
recuätönä huottäcuähua pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ recuätönä huopäcuäu
o'ca toi'önä ötahuiyä ttö̧ja̧
ttö̧ra̧huä̧ri'̧ö̧nä̧ päi'önä huȩnȩ
ttö̧'ȩpiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧tö̧'cotö
Jasón ojusodenä pä̧içu̧nä̧ mo̧'ä̧mö̧
Pablorö'inä, Silasrö'inä usinätö,
rä'epö icu ttö̧ja̧rö̧ ttiya pä'ö.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pablo'inä
Silas'inä tottepiy̧ä̧u̧ Jasónrötä
'chu'huädö, korotö Cristonä
ö̧jä̧hua̧tö̧ huotörö'inä 'chu'huädö
do'ö ȩmip̧ö̧ iyinätö ötahuiyä
ruhuotörö. Ja̧'hua̧nö̧ ȩmip̧ö̧
kä̧nö̧ huopä'chinätö: ―Pij̧ä̧
pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ suro pätti'önä
ji'ähue'ä'chinätömä po'inä ichäjätö
ja̧'a̧. 7 Jasóntä jahuätörö ojusodenä
do'ädinömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätö
o'ca toi'önä romanos ttö̧ja̧ tu̧ru̧hua̧
hueinö huȩnȩ jarodö jȩpä̧'chä̧tö̧.
Ka̧ra̧ ru̧hua̧ kö̧do pä'ätö, Jesús
pä'ö miçua̧― pä'ö huopä'chinätö.
8Ötahuiyä ttö̧ja̧'iņä̧, ötahuiyä
ruhuotö huotö'inä ja̧'hua̧nö̧
huottä'cha'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ tta̧mi ̧
surächi'önä päi'inä̧u̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jasónttö'inä, korotö
ö̧jä̧hua̧tö̧ huotöttö'inä huȩnȩ
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juiya pä'ö micuä ȩmä̧jä̧tö̧'cotö
cättädinä̧u̧.

Berea ötahuiyättö'inä huȩnȩ
ttö̧ttȩpiņö̧ huȩnȩ

10 Ja̧u̧nu̧tä̧ yodo Cristonä
ttö̧jä̧hua̧tö̧ huotömä Pablorö'inä,
Silasrö'inä Berea ötahuiyära̧'a̧
rättopächa pä'ö hue'opo'inätö.
Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Berea ötahuiyänä
rȩbȩhuä̧jä̧tö̧'cotö judíos ttö̧ja̧
ttu̧huo̧jui'̧odenä do'ächinätö.
11 Jahuätö judíos ttö̧ja̧, Bereanä
ka̧cuä̧tö̧mä̧, Tesalónica ötahuiyänä
ka̧cuiņä̧tö̧ttö̧'iņä̧ abonänö adiunä
amöcuädinätö. Jarodäcuähuä
juiyönätä adiu ttä̧ju̧cua̧ pä'inätö
Dios iḩuȩnȩmä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ
u̧sä̧rä̧'chiņä̧tö̧ ttä̧ju̧cuä̧ji ̧ huȩnȩ
juea'a ja̧ pä'ö ka̧cuä̧mö̧ topö.
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jahuätö
judíos ttö̧ja̧ttö̧mä̧ recuätö tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ griegos ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧
recuätö tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö
amöcuädinätö, u̧mä̧tö̧'iņä̧, nä̧tö̧
ucuotäcuähuotö'inä. 13 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ judíos ttö̧ja̧ Tesalónica
ötahuiyänä ka̧cuiņä̧tö̧mä̧,
―Pablomä Berea ötahuiyättö'inä
Dios iḩuȩnȩ ji'äudo― pätta'a
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ juhua'a'inä
'chä̧hui'̧ö̧ ötahuiyä ttö̧ja̧ Pablorö
tta̧mi ̧ surächi'önä päi'önä huȩnȩ
ttö̧'ȩpiņä̧tö̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧
Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧ huotömä yotäcu

Pablorö hue'opo'ö icuinätö dubora
rö̧orara̧'a̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Silas'inä, Timoteo'inä Bereanätä
ka̧cuip̧iņä̧tö̧. 15 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablorö
tta̧'ä̧rö̧ 'chä̧jä̧tö̧mä̧ Atenas
ötahuiyära̧'a̧ päi'önä ttȩpiņä̧cu̧.
Jahuätö ppa̧ttä̧chä̧cua̧'a̧ ä'canä
Pablomä iḩuȩnȩ jittähuiyarö
pä'ö hueinä̧u̧: ―Silasrö'inä,
Timoteorö'inä jicuhuähuätucuaja
jurunänötä̧ ttichi'opo'a ttö
chö̧jo̧mȩ― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö
hue'ähuotömä ppa̧ttä̧cha̧ pä'ö
rä'opächinätö täcö.

Atenas ötahuiyättö jareö huȩnȩ
ttä̧ju̧cua̧ pättinö huȩnȩ

16 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablomä Atenas
ötahuiyänä Silas'inä, Timoteo'inä
tticha pä'ö tta̧'ä̧rö̧ ö̧jo̧mȩnä̧
a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ a̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧ öjö'cö
juiyönä päi'inäcu ja̧u̧ ötahuiyä
ttö̧ja̧ tätähuä o'catä rö̧ȩnä̧ esetö
tticua'a toomenä. 17 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ jueö huȩnȩ ttesetiyarö
pä'ö jue'epä'chö icu ucuocuinö
Pablomä. Judíos ttö̧ja̧cu̧'iņä̧
korotö Diosrö ucuotätöcu'inä
ja̧'hua̧nö̧ ucuocuinö judíos
ttö̧ja̧ ttu̧huo̧jui'̧odettömä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötahuiyä kä'co,
ttö̧ja̧ ttö̧ca̧ca̧cuä̧ro̧mȩttö̧ jueö
huȩnȩ ttesetiyarö pä'ö jue'epä'chö
icu ucuocuinö mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧
ichä'chätörömä. 18 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
korotö huo̧juä̧huä̧ ttö̧ja̧, epicúreos*
huotö'inä, estoicos** huotö'inä

* 17:18 Epicúrios huotömä ―Dios aditoco̧jä̧ jiņä̧jä̧ pij̧ä̧mä̧― pä'inätödo. Ttidepättö
kö'cähuätä esetinätö ttö̧ä̧nä̧hua̧ päi'önä. O'ca juiyönätä pä̧huä̧rö̧jö̧'a̧nö̧ ttöjö'cächi'önä
päi'omenä,―ja̧u̧tä̧ chö̧ä̧nä̧hua̧ hueö chesetö'a̧nö̧ jö̧mä̧―pä'inätödo. ** 17:18 Estoicos
huotömä ―Diosmä o'ca juiyönä Ru̧hua̧mä̧cö̧ ja̧'a̧― pä'inätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä
ttidepättö kö'cähuämä tta̧mi ̧ 'quittächi'a pä'ö jȩpiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ tta̧mi ̧ 'quittächi'omenä
tta̧mo̧nä̧ ucuotäcuähuinätö ―ju̧ru̧hua̧sä̧― ttömä pä'ö.
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Pablocu pättä'chäcuähua pä'ö
'chä̧hui'̧iņä̧tö̧. Jahuätöttö
korotö pö̧nä̧ pä'inätö: ―Pide
ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ cue'ächömä ¿tta̧'a̧nö̧
pä'ö pä'cha'a jä̧ttö̧ ja̧'hua̧nö̧
ieruhua'ara̧'a̧ huoäcuähua'amä?―
pä'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
korotömä: ―Korotö ttö̧ä̧nä̧huo̧tö̧
ttötö'cö ji'äu a̧'cua̧ra̧'a̧―
pä'inätö. Jesús ötö'cö'inä,
hua'arettö ttoächäcuähuä
huȩnȩ'iņä̧ jiähuiyä̧u̧ ja̧'hua̧nö̧
pättina'amä. 19 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablorö
'chu'huädö Areópago* möä'ca
ju'tä ruhuotö ttö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩ
ttȩpiņä̧cu̧. Ȩpä̧jä̧tö̧'cotö pättinäcu:
―Piy̧ȩ jareö huo̧juȩcuä̧, ucu
jicuhuäu huȩnȩmä̧ tu̧huo̧jua̧
pä'ätöjä. 20Ucumä koromenä
jö̧ huȩnȩ tä̧ju̧cuo̧cö̧ jä̧'ij̧ö̧ ji'äujä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ piy̧ȩ huȩnȩ
tu̧huo̧juä̧chi'̧a̧ pä'ätöjä ujutumä―
pä'inätö. 21O'ca toi'önä ju̧huȩnȩ
ca̧ca̧cui'̧ä̧jä̧tö̧mä̧, Atenas ttö̧ja̧'iņä̧,
korotö ichäcuähuotö'inä jareö
huȩnȩtä̧ ttä̧ju̧cua̧ pä'ö, ji'äu'inä
jittähua pä'ö usä̧rȩ'iņä̧tö̧ mo̧ro̧
'cuäo'i'önätä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Pablorö ttä̧ju̧cua̧ pättina'amä.

Atenas ötahuiyättö'inä
Pablo ruhuotö ttö̧'quȩtȩttö̧

ucuocuinö huȩnȩ
22 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablomä

Areópagonä ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧
ttö̧'quȩtȩttö̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ kä̧mä̧dö̧
pä'inö: ―¡U̧mä̧tö̧ Atenas ttö̧ja̧!
Cuiä̧̧nä̧hua̧tö̧rö̧ ye'ecunu
cucuotä'ijätucua'amä
ttu̧'ȩpä̧rä̧chi'̧ö̧sä̧ ttömä.

23 Cuiä̧̧nä̧hua̧tö̧rö̧ ucuotö
jȩcu̧'ä̧'ij̧ä̧tu̧cuo̧mȩ korome'inä,
korome'inä 'cuä'opä'chö
amöcuädö cuedächomenä
ji'cate, ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ttamöcuäda
pä'ö kä'ca po̧cuip̧ä̧jişä̧. Juhuä'canä
pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧cua̧'a̧ topäjisä:
―Tö̧ä̧nä̧hua̧ tieruhuäcuru― pä'ö
jö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ cuieruhuäcu
ja̧'a̧nä̧ ucuotö jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧cu̧mä̧
¡Ja̧u̧tä̧, ucuturu ttö jidähuäcumä!
24 Ja̧u̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pij̧ä̧'iņä̧,
o'ca juiyö pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧'iņä̧
uhuäbe'inömä, mo̧ro̧jä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧
U̧ru̧hua̧ päi'önä kö̧. Ja̧'hua̧nö̧
hua̧mä̧ churutä ucuotäcuähuode,
ttö̧ja̧ ttu̧mö̧nä̧ adicuode jacuämä,
ojusode päi'önä ko̧cö̧. 25 Ja̧u̧mä̧
ttö̧ja̧ ttu̧mö̧nä̧ aditö iyähuänämä
ko̧cö̧. Ttu̧mö̧nä̧ aditö ppättädarö
pä'ömä recuä rö̧jo̧co̧cu̧. Ja̧u̧tä̧tä̧
ja̧'a̧ o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, ttamiyuppa'inä o'ca
toi'önä̧rö̧ iyömä. 26 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pij̧ä̧ ruhuäcuiyä pa̧ja̧cu̧nä̧ ttö̧ja̧rö̧
aditinö ya̧tȩ ucuojattötä, pij̧ä̧
jä̧ttä̧yä̧jä̧ ttö̧ja̧cuiy̧a̧rö̧ pä'ö. Tta̧'a̧nö̧
recuo ttö̧jä̧cua̧'a̧ pä'ö'inä, ttidepiyu
pö̧nä̧ tȩnȩ jubö ttö̧ja̧cua̧'a̧ pä'ö'inä
ä'canätä amöcuädö ku̧niņö̧.
27Diosmä ja̧'hua̧nö̧ amöcuädö
ku̧niņö̧ churutä ttusiyarö pä'ö
ttö̧'o̧cui'̧ö̧'a̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧, mȩ'ö̧nö̧
u̧sä̧rö̧ ttö̧'o̧cui'̧ä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ujutu yotöcunättömä
otomä ko̧cö̧. 28 Ja̧u̧nä̧tä̧ ta̧'cua̧ra̧
pä'ö'inä, jȩta̧ pä'ö'inä, tö̧ja̧
pä'ö'inä ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧. Ucututtu
huo̧juȩcu̧nä̧ ucuocuäcuähuä ttö̧ja̧
pättinö'a̧nö̧. Pa̧'a̧nö̧'iņä̧ pä'inätödo:

* 17:19 Areópago pä'ö micuomemä möä'ca ju'tä jiņa̧'a̧do, Atenas ötahuiyä jäyä.
Ju̧huȩnȩmä̧, ruhuotö ttihueye jiņä̧ yo̧mȩtȩ ttö̧ca̧ca̧cuä̧'ij̧o̧mȩ jiņa̧'a̧do huȩnȩ ttucuocua
pä'ö, suronä jȩpä̧tö̧do pättäu̧ru̧ jä'epö ä̧ju̧cu̧ ro̧ttȩpa̧ pä'ö.
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―Ujutu'inä Ja̧u̧tä̧ iţti̧mö̧ huotöjä―
pä'ö. 29 Ja̧'hua̧nö̧ Dios iţti̧mö̧
huotö tö̧ja̧'a̧ttö̧mä̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧
ö̧jö̧mä̧ tamöcuädö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧:
orottö'inäcö̧, pärätättö'inäcö̧,
ido'quittö'inäcö̧ ttö̧ja̧ huo̧juä̧huä̧nä̧
'ta'tapö jȩpö̧ adicuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧
hua̧ pä'ömä. 30 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä
ttö̧ja̧ ja̧'hua̧nö̧ jerupö jȩpö̧
ttö̧ja̧cuä̧'chiņö̧mä̧ ami 'qui'ächi'ö
ä̧do̧hui'̧ä̧riņö̧ iso päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitämä o'ca toi'önä ttö̧ja̧rö̧,
pij̧ä̧ o'ca juiyönä ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧
pärou ttamöcuäda pä'ö hue'ö.
31Micuähuächönä pä'ö icuähuä
mo̧ro̧ täcö pätetö u̧ju̧niņa̧'a̧ttö̧
ja̧'a̧ ja̧'hua̧nö̧ huea'amä. Ja̧u̧nu̧
mo̧ro̧ pätecuächomenä pij̧ä̧
ttö̧ja̧rö̧ jueönätä micuähuächönä
pä'ö içuä̧cua̧ ya̧tȩ Ttö̧ja̧ Işa̧nä̧,
chutä ja̧'hua̧nö̧ pä'ö icuiyarö
pä'ö hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧nä̧.
Ja̧u̧ hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧ru̧mä̧
hua'arettö tto'ädinö ―Iso
päi'önä micuähuächönä
pä'ö içuä̧cua̧ ja̧u̧nä̧tä̧― pä'ö
o'ca toi'önä ttu̧huo̧juiy̧a̧rö̧
pä'ö― pä'inö Pablomä.
32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotömä
hua'arettö ttoächäcuähuä huȩnȩ
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ya̧'ä̧huä̧'chö̧tä̧
ya̧'ä̧huä̧'chiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ korotömä pä'inätö: ―Jitä
jicuhuähuäji ötö'cömä pä'äji ta̧'a̧nö̧
tä̧ju̧cuä̧cua̧jä̧―. 33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Pablomä jahuätö ttö̧'quȩtȩttö̧
rä'opächö iḩuiņö̧. 34 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ yotöcunämä tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädö
Pablocu ppä'ächi'inätö. Ka̧ra̧mä̧
Dionisio pä'ö miçua̧, Areópago
ruhuotöttö ya̧tȩ jiņa̧'a̧. Karajumä
Dámaris pä'ö micuaju'inä

jiņa̧'a̧. Korotö'inä jahuätöcu
yo̧mȩtȩnä̧ tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö
amöcuädinätö.

Corintio ötahuiyättö judíos ttö̧ja̧
ttöarodäcu judíos huocotörötä
jiähua pä'ö amöcuädinö huȩnȩ

18 1 Ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopäji
o'ca'a Pablomä Atenas

ötahuiyära̧'a̧ttö̧ rä'opö, Corintio
ötahuiyära̧'a̧ 'chiņö̧. 2 Juhuorömä,
ya̧tȩ judíos ttö̧ja̧ işa̧rö̧ po̧cuip̧iņö̧,
Aquila pä'ö miçua̧rö̧, Ponto
rȩjȩttö̧ uhuäpächinörö. Ja̧u̧
Aquilamä, irecua Priscilacutä, Italia
rȩjȩra̧'a̧ttö̧ jareönä içhä̧cuä̧hua̧
jiņa̧'a̧, romanos ttu̧ru̧hua̧ Claudio
o'ca toi'önä judíos ttö̧ja̧ Roma
ötahuiyättö rättecuächa pä'ö
hueina'attö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Corintio ötahuiyänä jareönä
ichinätö jiņa̧'a̧. Jahuätörö
topö 'chiņö̧ Pablomä. 3 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ ttaditähuämä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
ja̧'a̧ttö̧ Pablomä jahuätötäcu
ki'̧iņö̧ adita pä'ö. Ttaditähuämä
isotö ttuhuo'chettö ppö'cö
adicuä cueädäcuähuä o̧dȩhuiy̧ä̧
jiņa̧'a̧. 4 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablomä
judíos ttaditocö mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧,
judíos ttu̧huo̧jui'̧odenä do'ächö
jueö huȩnȩ ttesetiyarö pä'ö
jue'epä'chö icu ucuocuinö.
Ja̧'hua̧nö̧ ucuocu judíos ttö̧ja̧rö̧'iņä̧,
griegos ttö̧ja̧rö̧'iņä̧ iso päi'önä ja̧'a̧
pä'ö ttesetönä ji'ähue'inö.

5 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Silas'inä,
Timoteo'inä Macedonia rȩjȩra̧'a̧ttö̧
ttö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ Pablomä Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧ a̧'cua̧ ȩmö̧nä̧
päi'äcu juhua'a yabocutä
juruhuächi'ö ji'ähuinö judíos
ttö̧ja̧rö̧: ―¡Jesústä ja̧'a̧ Dios huea
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päinäcumä iso päi'önä!― pä'ö.
6 Ja̧'hua̧nö̧ jiähua'anä to'ijicu
pä'ä'chö suronä ucuocuinätö
judíos ttö̧ja̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Pablomä ö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧ ri'äu
icu kä̧nö̧ pä'inö jahuätörö:
―Tocue'ätucuomenä ucututä
huȩnȩ cu̧ju̧nä̧rä̧cuo̧tö̧mä̧―
pä'inö. ―Ttömä huȩnȩ jui'̧a̧sä̧
täcö. Ucuturu täcö ji'ähuäjisä.
Jitämä porö kä̧mä̧dö̧, judíos
huocotorötä jiḑä̧huä̧cua̧sä̧―
pä'inö. 7 Juhuorö rä'opächömä,
ya̧tȩ Justo pä'ö miçua̧ ojusodenä
do'ächinö. Ja̧u̧ Justomä Diosrö
ucuotä'ijö piņö̧. Oju isodemä
judíos ttu̧huo̧jui'̧ode jäyä huiņode.
8 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ, Crispo pättäcu,
judíos ttu̧huo̧jui'̧ode ru̧hua̧,
Tu̧ru̧hua̧rö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö
amöcuädinö. O'ca toi'önä oju
isodenä ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätö Corintio
ttö̧ja̧ ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädö ajiyanä
pötächi'inätö.

Romanos ttu̧ru̧hua̧
huȩ'ä̧hua̧ Galión judíos

ttö̧ja̧rö̧ esetocö jiņö̧ huȩnȩ
9 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧ ya̧nä̧

jähuä ij̧ȩcuä̧nä̧ ucuocuinö Pablorö
yodo: ―Ye'ecumä yecuhuecuä'.
Yabocutä ji'ähui 'coruchi'äcuähuä
juiyönä. 10 Ttömä ucutäcu kö̧sä̧.
Ya̧tȩ'iņä̧ ucuru mȩö̧ juiy̧ä̧cua̧
suronä jȩa̧cu̧ pä'ömä. Ttömä, piy̧ȩ
ötahuiyänämä recuätö ttö̧ja̧rö̧
ku̧nä̧rö̧sä̧― pä'inö Tu̧ru̧hua̧mä̧
Pablorö. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧

Pablomä ju̧huȩnȩ Corintio
ötahuiyänä ya'ute a̧'ȩ ja̧'a̧nä̧
ko̧ro̧mö̧ttö̧ ya̧tȩnö̧ kä̧hua̧tö̧ jo̧mȩnö̧
kiņö̧, jahuätörö Dios iḩuȩnȩ
huo̧juȩtä̧rö̧.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, Galión
pättäcu Acaya rȩjȩ ru̧hua̧ päi'önä
ö̧jiņö̧ pä̧nä̧mä̧, judíos ttö̧ja̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'ö, Pablorö
huȩnȩ ttu̧ju̧nä̧rä̧cuä̧hua̧ pä'ö
amöcuädi'inätö. Ja̧'hua̧nö̧
amöcuädö micuähuächönä pä'ö
icuähuä işa̧ ideäcä ä'ca ȩpiņä̧tö̧
Pablorö. 13 Pä'inätö: ―Pidemä,
¡Diosrö ttesetiyarö pä'ömä,
Hueähuä Huȩnȩ hueöttö'inä
im̧içu̧nä̧ ttesetönä ji'ähuä'chötó!―
pä'inätö. 14 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablo
ucuocua pä'ö ötädi'äcua'a ä'ca'anä
Galión pä'inö judíos ttö̧ja̧rö̧:
―Rö̧ȩnä̧ huȩnȩ jö̧ttö̧mä̧, ¿suronä
jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧cö̧? ¿ötahuiyä
hueähuä jarodäcuähuä'inäcö̧?
jö̧ttö̧mä̧ chami 'qui'ächi'önö
ä̧ju̧cua̧jişä̧ ucutu judíos
ttö̧ja̧rö̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
koro pähuä huȩnȩtä̧, tti̧miţä̧,
cua̧mo̧nä̧ cuesetätucu Hueähuä
Huȩnȩtä̧ ja̧'a̧ttö̧mä̧ ucututä
ka̧cuä̧mö̧ topätucuirö. Ttömä
micuähuächönä pä'ö chicua
pä'ocösä piy̧ȩ ötö'cömä― päinä̧u̧.
16 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ipö micuähuächönä
pä'ö icuähuä işa̧ päi'önä ö̧'o̧mȩttö̧
ya'opö icuinä̧u̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
o'ca toi'önä griegos ttö̧ja̧mä̧, judíos
ttu̧huo̧jui'̧ode ru̧hua̧ Sóstenesrö
'chu'huädö cuäcuäpinätö ju̧huȩnȩ
micuähuächönä pä'ö icuähuä
işa̧ ideäcä ä'cattö. Ja̧'hua̧nö̧
cuäcuätta'anä Galiónmä, huä̧iņä̧
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ja̧'a̧tä̧ topinö ja̧'hua̧nö̧ jȩtta̧'a̧mä̧.

Pablo, Corintio ötahuiyära̧'a̧ttö̧
rä'opö, Antioquía ötahuiyära̧'a̧

ppa̧huä̧chiņö̧ huȩnȩ
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Pablomä

jiņä̧ recuo ki'̧iņö̧ ju̧huȩnȩ Corintio
ötahuiyänämä. Recuo ö̧jiņö̧ o'ca'a,
Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ te'ähuäji'ca̧,
huoi'ca, isoppa ȩpä̧'canä pä̧mä̧dö̧
'chiņö̧ Siria rȩjȩra̧'a̧cu̧. Priscila'inä,
Aquila'inä ja̧u̧cu̧tä̧ 'chiņä̧tö̧. Tti̧'chö̧
juiyäimä, Cencrea ötahuiyättömä
uhuo'che quiräu icuinö Diosrö
pä'ö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ ij̧ȩcuä̧ päi'önä.
19 Juhuorömä, Efeso ötahuiyära̧'a̧
ö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ Priscilarö'inä,
Aquilarö'inä ku̧nip̧iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ chutä Pablomä do'ächinö
judíos ttu̧huo̧jui'̧odenä, judíos
ttö̧ja̧ jueö huȩnȩ ttesetiyarö pä'ö
jue'epä'chö icu ucuocua pä'ö.
20 Jahuätömä recuonänö ö̧jiy̧a̧tö̧
pä'ö jättepinäcu. Jättepa'anä,
―chö̧jö̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'inö.
21―Ttömä Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
chi'̧chö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Juhua'attö jitä
pä'cäri jä̧cuȩ 'cuädopa pä'ö
recuä rö̧jä̧cu̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Diosrö pä̧huä̧ rö̧jö̧ttö̧mä̧ pä'äji
ta̧'a̧nö̧ ppa̧dä̧chä̧cua̧sä̧ ucuturu
dodächa pä'ömä― pä'inö te'äunu.
Ja̧'hua̧nö̧ te'äunu pä'äji'ca̧, Efeso
ötahuiyära̧'a̧ttö̧ rä'opö, huoi'ca,
isoppa ȩpä̧'canä pä̧mä̧dö̧ iḩuiņö̧.
22 Juhuorömä Cesarea ötahuiyänä
rä̧mä̧diņö̧. Ju̧huȩnȩ rä̧mä̧dä̧ji'̧ca̧,
Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ huä̧mip̧ö̧,
Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ te'ähuinö.
Te'äu iḩuä̧ji'̧ca̧ juhua'attö mȩyȩu̧,
Antioquía ötahuiyära̧'a̧ 'chä̧hui'̧iņö̧.

Pablo, huäbodäcuänä
päi'önä räopinö huȩnȩ

23Antioquía ötahuiyänä
recuonänö kä̧ji'̧ca̧, pä'äji ta̧'a̧nö̧
rä'opö 'chiņö̧ Galacia rȩjȩra̧'a̧'iņä̧,
Frigia rȩjȩra̧'a̧'iņä̧. Ju̧huä̧jä̧ttö̧mä̧
korome'inä, korome'inä Jesús
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ huȩnȩ 'qui'epönö
ji'ähuä̧ya̧ 'cuä'opä'chinö. 24 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ ya̧tȩ, judíos ttö̧ja̧ işa̧, Apolos
pä'ö miçua̧, Efeso ötahuiyänä
rȩbȩhuiņö̧. Ja̧u̧mä̧ Alejandría
ötahuiyättö uhuäpächinö jiņa̧'a̧,
adiu huo̧juȩcu̧nä̧ jiäcuähuä
işa̧, Dios iḩuȩnȩ huȩyu̧cuä̧
huȩnȩ'iņä̧ rö̧ȩnä̧ huo̧juȩcua̧.
25 Ja̧u̧ Apolosmä, Tu̧ru̧hua̧rö̧
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ
ttu̧huo̧juȩtä̧cu̧ piņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧, esehuä̧rö̧nö̧,
adiu jueönä huo̧juȩtȩ'iņö̧ Tu̧ru̧hua̧
Jesús ötö'cömä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ajiyanä pötächi'äcuähuä
Juan jiähuinö huȩnȩ jubötä
huo̧juȩcua̧ pinö. 26 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ judíos ttu̧huo̧jui'̧ode
jacuättö yecuäcuähuä juiyönä
huäjunä jiähua pä'ö rötädipinö.
Ja̧'hua̧nö̧ jiähua'anä Aquila'inä,
Priscila'inä jiähua'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧,
katätä o'ipächö, jueönänö
u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ jittähuinäcu
Diosrö tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧
huȩnȩmä̧. 27 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
Apolosmä, Acaya rȩjȩra̧'a̧ i'̧cha̧
pä'ö pä̧huä̧ rö̧jä̧chi'̧iņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧u̧ Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧mä̧
cuyäru ojiyä huȩyu̧tu̧ hue'inätö
juhua'attö Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧:
―Apolos ö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ eseunu
topätucuirö, ya̧huo̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧
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juiyönä― pä'ö huȩyu̧tu̧
hue'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Acaya rȩjȩnä̧ iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧ Dios
mippoönä ppädäcuähuänä tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ rö̧ȩnä̧ ppä'ädinö.
28 Judíos ttö̧ja̧ jäyä pättö huȩnȩmä̧
ttö̧ja̧ ttä'cattötä juruhuächi'ö
pä'ä'chäcuäu jue'epö icuinä̧u̧, Dios
iḩuȩnȩ huȩyu̧cuä̧ huȩnȩttö̧ yoretö
topö, ―Jesústä ja̧'a̧ Dios huea
päinäcumä― pä'ö ij̧ȩpä̧'chö̧.

Juan u̧huo̧juȩti̧nä̧u̧ru̧ Pablo
jiähuomettö Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧

ö̧jä̧mä̧diņö̧ huȩnȩ

19 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧, Apolos Corintio
ötahuiyänä ö̧ja̧'a̧nä̧, Pablomä

möä'quiyu 'quȩtȩnä̧ 'cuä'opäji'ca̧
Efeso ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩhuiņö̧.
Juhuorömä Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧
yotöcunärö po̧cuip̧iņö̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧
ö̧'o̧cui'̧ä̧u̧ru̧mä̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧:
―Ucutu cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧
pä'ö cuamöcuädätucuomenämä,
¿Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧
ȩmiņä̧tö̧jä̧?― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
jä'epö ä̧ju̧cuä̧u̧mä̧: ―Ujutumä
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ jerupätöjä.
Ja̧u̧ kö̧ pä'ö'inä yorö'isotä
ä̧ju̧cu̧'iņä̧ ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ pä'ijätöjä―
pä'ö ädätinätö. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ttädätäcu Pablo päinä̧u̧:
―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ ¿Däje
huȩnȩnä̧ cu'utächi'inätucuättö?―
päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧: ―Juan
u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩnä̧tä̧
pötächi'inätöjä― pä'inätö.
4 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu Pablo pä'inö:
―Juanmä iso päi'önä ajiyanä
pötäde'inö ttö̧ja̧rö̧, pärou icu
amöcuädäcuähuä huȩnȩ huo̧juȩtö̧:
―Ttö cho'comenä içhä̧cua̧rö̧tä̧
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧'a̧nö̧

ja̧'a̧― pä'ö ttö̧ja̧rö̧ huo̧juȩtö̧
kä̧nö̧ u'utäde'inä̧u̧. Ja̧u̧ o'comenä
içhä̧cua̧do päinäcumä ¡Cristo
Jesústä ja̧'a̧!― pä'inö Pablomä.
5 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
Tu̧ru̧hua̧ Jesús im̧iņä̧ pötächi'inätö.
6 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablo u̧mö̧nä̧
jahuätörö mȩo̧mȩnä̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧jä̧mä̧diņä̧u̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ö̧jä̧mä̧dä̧u̧ korotö
tti̧huȩnȩnä̧'iņä̧ ucuocuinätö,
Dios päji huȩnȩ'iņä̧ ji'ähuinätö.
7 Jahuätö u̧mä̧tö̧mä̧, ttö̧jä̧pö̧ttö̧
ta̧ju̧nu̧ huotö tö'cöhuächi'önä
jiņa̧'a̧.

Pablo Efeso ötahuiyänä
huäbodäcuä a̧'ȩ ö̧jiņö̧ huȩnȩ

(Hechos 20:31)
8 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablomä kä̧hua̧tö̧

huä̧mȩtu̧cuä̧ jo̧mȩnä̧ judíos
ttu̧huo̧jui'̧odenä do'ächä̧rö̧
huäjunä yecuäcuähuä juiyönä
jiähue'inä̧u̧. Iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö,
jueö huȩnȩ ttesetiyarö pä'ö,
jue'epä'chö icu ji'ähue'inö
Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧
ötö'cömä. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
korotö pönämä, ttöarodönä
päi'ä̧u̧ esetocotö pinätö̧:
―Jesús u̧mä̧nä̧nä̧ 'chä̧cuä̧huä̧nä̧
suroja'a― pä'ö ucuocuä'chinätö
o'ca toi'önä ttä'cattö.
Ja̧'hua̧nö̧ ttucuocuä'chiyäcu
jahuätö ttö̧'quȩtȩttö̧mä̧
pporächi'inö Pablomä. Jesús
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧'iņä̧ chutäcu
o'ipächinö. Mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ Tirano
u̧huo̧juȩti̧node pättodettö jueö
huȩnȩ ttesetiyarö pä'ö jue'epä'chö
icu ji'ähue'inö Pablomä.
10 Ja̧'hua̧nö̧ jiähue'ina'amä,
todäre a̧'ȩ 'cuäoi'önä ji'ähue'inö
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juhuodettömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
o'ca toi'önä Asia rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧
judíos ttö̧ja̧'iņä̧, griegos ttö̧ja̧'iņä̧
Tu̧ru̧hua̧ Jesús iḩuȩnȩ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧.

Efeso ötahuiyättömä recuätö
ttesetönä päi'önä Dios

iḩuȩnȩtä̧ juruhuinö huȩnȩ
11 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä, ttö̧ja̧

ttieru juäi korottö'inä abonänö
rö̧ä̧ö̧ jȩpä̧'chiņö̧ Pablonä.
12Ö̧'ca̧tä̧huä̧'cua̧ jö̧ttö̧'iņä̧,
paño'cua̧ jö̧ttö̧'iņä̧ chutä idepänä
rö̧jö̧ o̧ta̧mä̧ na̧nȩpä̧tö̧rö̧ ȩpȩ'ö̧
ttiyomenä ttumäricheittömä
pä̧jip̧ȩ'iņä̧tö̧. Isoppa huotö
suropätö'inä rä'ecuächä'chinätö
jahuätöttö. 13 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ korotö,
judíos ja̧'a̧nä̧, isoppa huotörö
rä'epö icu cue'ächä'ijätömä jitötä
tta̧mo̧nä̧ amöcuädö Tu̧ru̧hua̧
Jesús im̧i ̧ o'ö huetta pä'inätö,
ttö̧ja̧rö̧ ka̧cuä̧tö̧ isoppa huotö
suropätörö rä'epö tticua pä'ömä.
Pa̧'a̧nö̧ pä'äjätö jiņa̧'a̧ isoppa
huotörö: ―¡Pablo jiähuäcu Jesús
im̧iņä̧, huetä̧u̧jä̧ räcuopächätucua
pä'ö!― jö̧nä̧. 14 Esceva iţti̧mö̧'iņä̧,
ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ u̧mä̧tö̧ jo̧mȩnä̧
ja̧'hua̧nö̧ jȩpiņä̧tö̧. Escevamä
sacerdotes tturuhuotö işa̧, judíos
ttö̧ja̧ işa̧ jiņa̧'a̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ isoppa hua̧mä̧ jahuätörö
ädätinö pa̧'a̧nö̧: ―Jesúsrumä
huo̧jua̧sä̧. Pablo ötö'cö'inä
huo̧jua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutu
chieruhuä̧u̧ru̧mä̧ ucuotocösä―.
16 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧ isoppa hua̧
su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧mä̧ jahuätörötä tö'ö
rä̧mö̧ hua'adi'ö, suro juoepiņä̧u̧.
Ja̧'hua̧nö̧ suro juoepä̧u̧mä̧ juhuode
isode jacuättö jopächö ubara
ttuhuäyotötä dö'ecuächinätö

ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧ rä̧'che jö̧nä̧tä̧.
17 Ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopäjimä ä̧ju̧cuiņä̧tö̧
o'ca toi'önä Efeso ötahuiyänä
ka̧cuä̧tö̧, judíos ttö̧ja̧'iņä̧, griegos
ttö̧ja̧'iņä̧. Ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ o'ca
toi'önä yettecue'önä päi'inä̧u̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesús
ötö'cömä juiyo ucuotönö
amöcuädinätö ttö̧ja̧mä̧.
18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätö tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ suronä jȩttä̧'ij̧ö̧
ji'ähuä'chö icu ichipä̧riņä̧tö̧.
19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätö ttumäri'ä
ujurunä kä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧ ttumäri'ä
cuyäru jiņä̧ yo̧mȩtȩ i'cächö,
kuhuä'chö icuinätö o'ca toi'önä
ttä'cattö. Ja̧u̧ ttumäri'ä cuyäru
micuä pa̧ja̧tö̧ tottomenä, cincuenta
mil pärätä o̧bi ̧ ä̧tȩcuo̧mȩ jiņa̧'a̧.
20 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ juruhuächi'ö
rö̧ä̧chiņa̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩmä̧.
Koro huȩnȩttö̧'iņä̧ abonänö
juruhuina'a.

Ja̧u̧ o̧du̧nä̧ttö̧ jo̧mȩ päi'omenä
Pablo Roma ötahuiyära̧'a̧'iņä̧ i'̧cha̧

pä'ö amöcuädinö huȩnȩ
21 Ja̧u̧ jo̧mȩnö̧ 'cuäopomenä

Pablomä Macedonia rȩjȩnä̧'iņä̧,
Acaya rȩjȩnä̧'iņä̧ cueächö o'ca'a
Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ i'̧cha̧ pä'ö
amöcuädinö Dios A̧'cua̧ru̧hua̧
juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
―Ja̧u̧ o̧du̧nä̧ tochö o'ca'amä Roma
ötahuiyära̧'a̧'iņä̧ topö chi'̧chö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧― pä'inö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
churutä ppä'ädä̧rä̧tö̧ttö̧ ta̧ju̧ru̧
hue'inö Macedonia rȩjȩra̧'a̧ tti̧'cha̧
pä'ö. Ka̧ra̧mä̧ Timoteo'inä, ka̧ra̧mä̧
Erasto'inä jiņa̧'a̧ juhua'a tti̧'cha̧
pä'ö hueinä̧u̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
chutämä juiyomä recuocötä Asia
rȩjȩnä̧tä̧ kiņö̧ jiņä̧.
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Efeso ötahuiyä ttö̧ja̧ recuätö
huottäcuäunä Demetrio
huȩnȩ ttö̧ȩpiņö̧ huȩnȩ

23 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ ötahuiyä ttö̧ja̧
ttöjö'cö juiyönä rö̧ȩnä̧tä̧ huȩnȩ
päi'ina'a Jesús u̧mä̧nä̧nä̧ 'chä̧tö̧
ttötö'cö. 24Huȩnȩ ttö̧'ȩpiņö̧mä̧
Demetrio pättäcu jiņa̧'a̧. Ja̧u̧
Demetriomä pärätättö adicuä
işa̧ jiņa̧'a̧. Ttö̧ä̧nä̧hua̧ju̧ Diana
pättäcuarö úcuo teäcuähuode
a̧'u̧cuä̧ pärätättö adicuä o̧dȩhuiy̧ä̧
adicuä işa̧ piņö̧. Ja̧u̧ juäi aditomettö
umöhuäyotö huo̧juȩcu̧nä̧ adicuä
ttö̧ja̧mä̧ ttöäre pärätä rö̧ȩnä̧
ȩmä̧'ij̧ä̧tö̧ jiņa̧'a̧ micuämä. 25 Ja̧u̧
Demetriomä umöhuäyotörö'inä,
korotö ja̧u̧tä̧ juäi adicuä ttö̧ja̧rö̧'iņä̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ pätti'a pä'ö huopinö.
Jiņä̧ yo̧mȩtȩ pätti'äji o'ca'a
pä'inö: ―Chahuaruhuä u̧mä̧tö̧,
ucutumä huo̧juä̧tö̧jä̧ piy̧ȩ juäi
adicuänätä tö̧ja̧'a̧mä̧. 26 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
topö'inä topätöjä, ä̧ju̧cu̧'iņä̧
ä̧ju̧cuä̧tö̧jä̧ Pablo recuätö ttö̧ja̧
pä'äji ttesetinö tticuipönä, chutä
päö ttesetönä jiähue'ä'cha'amä,
―tö̧ä̧nä̧hua̧tö̧mä̧cö̧ ttu̧mö̧nä̧
adicuämä― pä'ä'chö. Porö
Efeso ötahuiyättötämäcö̧
ja̧'hua̧nö̧ jiähue'ä'cha'amä.
O'ca juiyönä Asia rȩjȩttö̧mä̧ ta̧ju̧tä̧
ttö̧jip̧ö̧nä̧ ja̧'hua̧nö̧ ttesetönä
ji'ähue'ä'chödo pä'ö ä̧ju̧cuä̧tö̧jä̧
ucutumä. 27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧
jiäu huȩnȩmä̧ ra̧huȩpij̧a̧'a̧. Piy̧ȩ
juäi adicuä ujutu taditähuämä
suroja'a pättö'a̧nö̧tä̧ päi'a'a.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧tä̧mä̧cö̧.
¡Tö̧ä̧nä̧hua̧ju̧ Diana, adihuänä
ruhuaju, o'ca toi'önä Asia rȩjȩnä̧
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧, pij̧ä̧ ruhuäcuiyänä
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ttesetä'ijäcua

köadihuänä kuruhuomä
ttucuotö juiyö'a̧nö̧tä̧ päi'a'a.
Jahuäjuru ucuotäcuähuode'inä
―micuähuoca'a― pättö'a̧nö̧tä̧
päi'a'a!― pä'inö Demetriomä.

28 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
ttucuoja tejädi'ä̧u̧ ra̧huä̧riņä̧tö̧
juiyo. Juruhuächi'ö huopö
kä̧nö̧ pä'inätö: ―¡Efeso ttö̧ja̧
tö̧ä̧nä̧hua̧ju̧ Dianatä adihuänä
Ruhuajumä!― 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
o'ca toi'önä Efeso ötahuiyänä
ka̧cuä̧tö̧mä̧ ttieruhua'ara̧'a̧tä̧
ra̧huä̧rö̧ huopäcuähuinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ huopäcuäu Gayorö'inä,
Aristarcorö'inä, Macedonia
ttö̧ja̧rö̧, Pablo cueächa'anä
tta̧'ä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧ 'chu'ädinätö.
Jahuätörö 'chu'huädö, recuätö
ttö̧ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧o̧mȩ, teatro
pättome, jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧
mo̧'ä̧miņä̧tö̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
Pablomä jahuätö recuätö ttö̧ja̧
ttö̧ca̧ca̧cui'̧ä̧jo̧mȩ doächa pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ doächa päa'anä Jesús
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ huettococu piņö̧
doächa pä'ömä. 31 Korotö Asia rȩjȩ
ruhuotö'inä, Pablorö repe'ätömä
tti̧huȩnȩ huettinäcu ―ju̧huȩnȩ
ra̧huȩjo̧mȩmä̧ docuhuächä'― pä'ö
ajuäipö jä'epä̧rö̧nö̧ jittähuarö pä'ö.

32 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cui'̧ä̧jä̧tö̧mä̧ ttu̧ttȩpä̧rä̧chi'̧ö̧
juiyönä jiņä̧u̧. Korotömä koro
huȩnȩ huotta'anä, korotömä
koro huȩnȩ huopinätö.
Recuätömä, ―¿Tta̧'a̧nö̧cö̧ pä'ö
jiņä̧ yo̧mȩtȩ päti'a'amä?―
pä'ö'inä jerupinätö. 33 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧ ttö̧'quȩtȩttö̧ rä'epö
icuinätö Alejandrorö. Judíos ttö̧ja̧
jiņa̧'a̧ ttö̧ja̧ ttä'ca jo̧mȩ ja̧u̧ru̧
ki'opö ku̧niņä̧tö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
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ja̧'a̧ttö̧ Alejandromä ttö'coruchi'a
pä'ö u̧mö̧ cä'epinö, churutä
huȩnȩtö̧ pättäji huȩnȩ ädäta
pä'ö. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧mä̧
―chutä'inä judíos ttö̧ja̧ işa̧ ja̧'a̧―
pä'ö ttu̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧mä̧,
o'ca toi'önä jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧
huopinätö todäre horas 'cuäoi'önä:
―¡Efeso ttö̧ja̧ tö̧ä̧nä̧hua̧ju̧ Dianatä
adihuänä Ruhuajumä!― pä'ö
huopinätö. 35 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ötahuiyä
ru̧hua̧ ippeye ru̧hua̧mä̧ ttö̧ja̧
ttö'coruchi'a pä'ö hue'äji'ca̧ pä'inö:
―¡Chahuaruhuä u̧mä̧tö̧, Efeso
ttö̧ja̧! O'ca toi'önä huo̧juä̧tö̧jä̧
Efeso ötahuiyätä cuiä̧̧nä̧hua̧ju̧
Diana adihuänä ruhuajuru
ucuotäcuähuode tta̧ttä̧ra̧ pä'ö
hue'ö ku̧nä̧huo̧mȩ ja̧'a̧mä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yajutä ka̧'u̧cuä̧'iņä̧
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ Júpiter ö̧jo̧mȩttö̧
mo̧iņö̧ porötä tta̧ttä̧ra̧ pä'ö hue'ö
ku̧nä̧huo̧mȩ ja̧'a̧ pä'ö huo̧juä̧tö̧jä̧
o'ca toi'önä. 36 Piy̧ȩ huȩnȩmä̧
ya̧tȩ'iņä̧ ä̧ppö̧tä̧ra̧ pä'ömä jui'̧a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ 'coruchi'ätucui.
Amöcuädäcuähuä juiyönämä
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'. 37 Pitö u̧mä̧tö̧,
ucutu cui'cächäjätucuä̧u̧mä̧
ttö̧ä̧nä̧hua̧tö̧rö̧ ucuotäcuähuä
odehuiyättömä nä̧'u̧cuo̧co̧tö̧
päjätö. Cuiä̧̧nä̧hua̧ju̧ Dianarö'inä
suronämä pä'ocotö päjätö.
38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Demetrio'inä,
chutäcu aditätö'inä huȩnȩtö̧
pätta pä'ö ttu̧ju̧nä̧rö̧ttö̧mä̧ ro̧ȩcuä̧
ttö̧ja̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧ ttä̧ju̧cua̧tö̧
pä'ömä. Rȩjȩ hueähuä ruhuotö'inä
ka̧cuä̧tö̧. Jahuätö ttä'cattömä
huä̧iņä̧ ttucuocuaja, huȩnȩtö̧ pätta
pä'ömä. 39 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu'inä
koro huȩnȩ jäcuhuepätucua
pä'ö cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧,

Hueähuä Huȩnȩ päö'anö
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ruhuotö
ttö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩttö̧tä̧. 40 Jitä mo̧ro̧
huopäcuäu mo̧cu̧huä̧mä̧tu̧cuä̧jim̧ä̧
ra̧huȩpij̧a̧'a̧tó ujutu Efeso ttö̧ja̧rö̧.
Ujuturu'inä jä'epö ttä̧ju̧cu̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ turuhuotömä. Ja̧'hua̧nö̧
jättepöttömä tädäta pä'ömä
jui'ajatöjä suronätä tö̧ca̧ca̧cui'̧ä̧ji ̧
ötö'cömä― pä'inö. 41 Ja̧'hua̧nö̧
pä'ö cä'ädö jahuätö jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cui'̧ä̧jä̧tö̧ o'ca toi'önä̧rö̧ tti̧hua̧
pä'ö hue'inö.

Pablo huoi'canä i'̧cha̧ päji
hueyecuäcu Macedonia

rȩjȩra̧'a̧'iņä̧, Grecia rȩjȩra̧'a̧'iņä̧
mocunätä̧ i'̧chiņö̧ huȩnȩ

20 1Huopäcuäu cättädäji
o'ca'a Pablomä, Jesús

u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ huopinö jiņä̧
yo̧mȩtȩ pätti'a pä'ö. Jahuätörö
hua'adi'ö te'äu cä'ädö rä'opinö
Macedonia rȩjȩra̧'a̧ i'̧cha̧ pä'ö.
2 Ju̧huä̧jä̧ rȩjȩttö̧mä̧ huȩnȩ rö̧ȩnä̧
'qui'epö ucuocuä̧ya̧ cue'ächinö.
Ju̧huȩnȩ 'cuä'opäji'ca̧ Grecia
rȩjȩra̧'a̧ rȩbȩhuiņö̧. 3 Ju̧huȩnȩmä̧
kä̧hua̧tö̧ huämetucuä jo̧mȩnä̧
kiņö̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Siria rȩjȩra̧'a̧
i'̧cha̧ pä'ö, huoi'ca isoppa ȩpä̧'canä
ö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö täcö jo̧mȩ päi'a'a,
judíos ttö̧ja̧ churutä suronä
jȩtta̧ pä'ö ttamöcuädäji huȩnȩ
huo̧juä̧chi'̧iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Macedonia rȩjȩnä̧tä̧ 'cuä'opö
ppa̧huä̧cha̧ pä'ö amöcuädinö.
4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Sópater'inä Pablorö
tta̧huä̧ra̧ pä'ö 'chiņö̧ Asia rȩjȩra̧'a̧
i'̧cha̧'a̧nä̧. Sópatermä Berea ttö̧ja̧
işa̧. Aristarco'inä, Segundo'inä
tta̧ttä̧ra̧ pä'ö 'chiņä̧tö̧, jahuätömä
Tesalónica ttö̧ja̧. Gayo'inä 'chiņö̧,
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ja̧u̧mä̧ Derbe ttö̧ja̧ işa̧. Timoteo'inä
'chiņö̧. Tíquico'inä, Trófimo'inä
'chiņä̧tö̧, jahuätömä Asia ttö̧ja̧.
5 Jahuätömä ä'canätä 'chiņä̧tö̧.
'chä̧jä̧tö̧'cotö ujuturu tta̧'ä̧riņä̧tö̧
Troas ötahuiyänä. 6 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ujutumä pa̧ ppö̧ä̧mö̧ juiyönä
cuäcuähuä pä'cäri beipächäji
o'ca'atä Filipos ötahuiyättö rä'opö
huoi'ca isoppa ȩpä̧'canä pä̧mä̧dö̧
rä'opinätöjä. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ jim̧ö̧tȩ
mo̧ro̧ päi'omenä tö̧rȩbȩhuiņä̧u̧
Troas ötahuiyänä. Ju̧huȩnȩmä̧
ka̧cuiņä̧tö̧jä̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧ todäre
mo̧ro̧.

Pablo, Troas ötahuiyättö
yodo recuo ucuocuomenä
Eutico mo̧ä̧chiņö̧ huȩnȩ

7 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ semanattö
ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧mä̧, Jesús
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧ pa̧ tti̧'tȩ'chä̧ra̧*
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ttö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩnä̧
Pablomä, mo̧ro̧ juhuomenä
räopäcua'a jo̧mȩnö̧ kä̧nö̧
ji'ähuinö jahuätörö. Recuo
ucuocuinö yodo kä'co juoächönä.
8 Ju̧huȩnȩ, ju'toju işo̧ca̧, jiņä̧
yo̧mȩtȩ tö̧ca̧ca̧cui'̧o̧ca̧ jacuämä
lámpara o̧yu̧ rö̧ȩnä̧ cuoina'a.
9 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧, ya̧tȩ mö̧ä̧ya̧, Eutico
pä'ö miçua̧mä̧ isode isate ä'ca
huä̧nö̧ täcunä ä'i'önä päi'inäcu.
Pödimä juiyo juruhuinäcu. Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ Pablo juhua'a yabocutä
jiähua'anä ja̧u̧ Euticomämo̧'ä̧chiņö̧
huä̧bo̧jä̧cuä̧ ju'tättö rȩjȩcu̧.
'Corupä'i'äjirötä cä'epinätö.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pablomä

mȩyȩhui'̧ö̧, 'corupä'i'äjirö mo̧'ä̧mö̧
hua'adi'ö pä'inö: ―¡Cua̧'cua̧
tta̧cuȩcuä̧tu̧cuä̧'! A̧'cua̧rö̧mä̧
a̧'cua̧rö̧― pä'inö. 11 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
Pablomä pä'äji ta̧'a̧nö̧ 'cha'ächinö
ju'toju. 'Cha'ächäji'ca̧, pa̧'iņä̧
'tȩ'chä̧rö̧, cuä̧nö̧'iņä̧ cuäji'ca̧ recuo
ucuocuinö jiņä̧, mo̧ro̧ päi'äcua'a
tö'cöhuächi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ ucuocu
cä'ädö rä'opinö täcö. 12Mö̧ä̧ya̧
päjirömä a̧dȩcua̧rö̧tä̧ o'ipö
do'ädinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ juiyo
rö̧ȩnä̧tä̧ tta̧'cua̧ adihuächi'inä̧u̧.

Pablo Troas ötahuiyättö rä'opö
Mileto ötahuiyära̧'a̧ i'̧chiņö̧ huȩnȩ
13Ujutumä ä'canätä 'chiņä̧tö̧jä̧

huoi'cara̧'a̧mä̧. Juhuä'ca,
isoppa ȩpä̧'canä pä̧mä̧dö̧ Asón
ötahuiyära̧'a̧ 'chiņä̧tö̧jä̧. Asón
ötahuiyättö Pablorö tȩma̧ pä'ö
amöcuädinätöjä chutä ja̧'hua̧nö̧
jȩta̧ pä'ö huea'attö. Chutämä
ö̧jä̧pö̧nä̧tä̧ i'̧cha̧ pä'inö ju̧huȩnȩ
jubömä. 14 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Asón
ötahuiyättö ujuturu ö̧'o̧cui'̧o̧mȩnä̧
ujutucu huoi'canä ö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö
otipinäcu. Juhuorömä Mitilene
ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧.
15 Juhuorömä, huoi'canä pä̧mä̧dö̧
rä'opäjätö'cotö, koro mo̧ro̧
päi'omenä rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧ Quío
kä'co işä̧sa̧ pä̧tȩcuä̧nö̧. Tö̧rȩbȩhuä̧ji ̧
koro mo̧ro̧ Samos kä'co işä̧sa̧nä̧
rä̧mä̧diņä̧tö̧jä̧. Rä̧mä̧dä̧jä̧tö̧'cotö,
Trogilio ötahuiyänä ä'inätöjä.
Ja̧u̧nu̧ o'comenä mo̧ro̧ Mileto
ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧.
16 Pablomä Efeso ötahuiyänä
doächoca'atä, 'cuä'opötä 'cuäopa

* 20:7 Pa̧ tti̧'tȩ'chä̧ra̧ pä'ö päa'amä, Ttu̧ru̧hua̧ 'corupäi'inö huȩnȩ amöcuädö cuäcuähuä
jiņa̧'a̧do.
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pä'ö amöcuädäja'attö Mileto
ötahuiyänätä rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧.
Asia rȩjȩnä̧ recuo ö̧ja̧ pä'ocö
pinö. Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
jurunänö iŗȩbȩhui'̧a̧ pä'inö,
adiunänö jö̧ttö̧mä̧ Pentecostés
mo̧ro̧ päi'omenä juhua'atä ö̧ja̧
pä'ö.

Pablo Efeso ötahuiyättö
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧ röji
te'äu ucuocuinö huȩnȩ

17 Pablomä, Mileto ötahuiyänä
kä̧nö̧, Efeso ötahuiyättö Cristonä
pä'i'inätö̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧ tticha pä'ö jittähuäjiyarö
pä'ö hue'inö. 18 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
ttö̧rȩbȩhuä̧cu̧mä̧ Pablo
pä'inö jahuätörö: ―Ucutu
huo̧juä̧tö̧jä̧, cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧
chö̧jiņö̧mä̧. Ä̧cuo̧mȩnä̧ Asia
rȩjȩnä̧ chiŗȩbȩhuiņö̧ mo̧ro̧ttö̧
kä̧mä̧dö̧ 'cuäopönätä chö̧jiņö̧mä̧
huo̧juä̧tö̧jä̧. 19 Chamonä
ucuotäcuähuä, ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
juiyönätä, huettö jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧tä̧ pädi'önä Tu̧ru̧hua̧ hueö
jȩpö̧ kiņö̧sä̧, ajuäu kä̧nö̧tä̧,
usurä'inä chȩmä̧hua̧'a̧nä̧. Usurä
chȩmä̧u̧nä̧ jiņa̧'a̧ judíos ttö̧ja̧ ttörö
huȩnȩ ttu̧ju̧nä̧rä̧cuä̧huo̧mȩttö̧.
20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ku̧niçuä̧
juiyönätä chä̧ppö̧tä̧ro̧ca̧'a̧, o'ca
juiyönätä ppädö'a̧nö̧ jö̧ huȩnȩmä̧
ji'ähue'inösä ucuturumä. O'ca
toi'önä ttä'cattö'inä, cuoju
odehuiyätucuttu'inä ji'ähue'inösä.
21 Judíos ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, griegos
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧ ji'ähue'inösä:
―Cuamöcuädätucu pärou
icu Diosrötä amöcuädö,
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristorö cua̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tu̧cui―̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧

chö̧jiņö̧mä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧. 22 Jitä'inä
chö̧jö̧ topätucuittö. Jitämä Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧ yö̧'ȩpö̧ rö̧tä̧hua̧
jö̧nä̧ 'chö̧sä̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧,
juhua'attö ttörö 'cuäopä̧cuȩ
chieruhua'anätä. 23 Jiy̧ȩtȩ
'cuäopä̧cuȩ huȩnȩtä̧ huo̧jua̧sä̧.
O'ca juiyönä ötahuiyä jö̧ a̧'u̧cuä̧ttö̧
koromettö'inä, koromettö'inä
yoräteunä jiähue'äcusä Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧: ―Cärenä
pä̧cuä̧huä̧tä̧, ubara ttuhuähuätä
tta̧huä̧rä̧cu̧jä̧― päcusä pä'inö.
24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ja̧u̧ huȩnȩmä̧
ä'cuoyäcuähuocösä chi'̧cha̧ pädäji
chihueyeta pä'ömä. Cha̧mo̧nä̧
cha̧'cua̧rö̧'iņä̧ repe'äcuähuocösä.
Tti̧rȩbȩhuä̧cuo̧mȩ amöcuädö
jotta'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ttö jȩcha̧ pä'ö
pätetö ku̧nä̧huo̧mȩmä̧ eseunutä
jo̧mȩnö̧ cädäda pä'ösä cha̧mo̧nä̧
cha̧'cua̧rö̧ repedäcuähuoca'atä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesústtu
chaditähuä chȩmiņö̧, Dios
mippoönä ppädäcuähuä adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähue'a pä'ömä
jo̧mȩnö̧ cädäda pä'ösä. 25Ucutu
cu̧'quȩtȩttö̧ Dios huea'anä
kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ ji'ähue'ö
cue'ächinösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧,
iso päi'ötä ja̧'a̧ pä'ö, jitä porö
yabocumä ucutumä ttörö tocu'u
juiyätucuäcua'amä huo̧jua̧sä̧.
26 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ jitä mo̧ro̧
pä'ösä ucuturu: ―O'ca toi'önä
totte'äcuotö totte'ä̧cuȩmä̧
ttömäcö̧ huȩnȩ hua̧mä̧―.
27 Ttömä, Dios amöcuädö
huȩnȩ, ucuturu jidähua pä'ö
hueinömä, o'ca juiyönätä jiy̧ȩtȩ'iņä̧
ku̧niçuä̧ juiyönätä ji'ähue'inösä
ucuturumä. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧ to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧
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ka̧cuä̧tu̧cui ̧ ucutumä. O'ca toi'önä
o̧huȩja̧tö̧ jö̧nä̧ huotörö'inä
ttu̧huȩcuä̧nä̧ to̧pä̧rä̧tu̧cui.̧ Jahuätö,
Cristonä pä'i'inätö̧rö̧, Dios ä̧jim̧ö̧
jö̧nä̧ huotörö tta̧cu̧huä̧riy̧ä̧tu̧cua̧rö̧
pä'ömä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧
hue'ö u̧ju̧niņä̧u̧jä̧ toä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
päcuhui'ätucunämä. Jahuätömä,
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios chutä ucuojanä
mitö ȩmiņä̧u̧ ja̧'a̧. 29Huo̧jua̧sä̧, ttö
chiu̧̧ o'ca'amä, cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧
ttichäcuotö korotö, böo ä̧huiŗiţö̧
pä̧içuä̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö,
o̧huȩja̧tö̧ huotörö jȩpö̧ tticua pä'ö.
30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucututä cua̧mo̧nä̧
cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ttu̧'iņä̧ yotöcunä
jueö huȩnȩ jerutu tticua pä'ö
huo̧juȩcuä̧ ttö̧ja̧ pätti'äcuotö, jitötä
pättö huȩnȩ ttesetiyatö pä'ö Jesús
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧. 31 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧ to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧
ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Ttö chö̧tä̧bo̧tä̧riņö̧'iņä̧
amöcuädi'ätucui. Huäbodäcuä
a̧'ȩ 'cuäoi'önä, mo̧ro̧'iņä̧,
yodo'inä, cädi'äcuähuä juiyönä
o'ca toi'önä̧rö̧ ra̧huȩpi ̧ jö̧ttö̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ömä
a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ täbotä̧riņö̧sä̧.

32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧,
jitämä Dios ujurunätä
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ tta̧huä̧rä̧tu̧cua̧cu̧
pä'ö huedipä̧u̧jä̧ ucutumä. Iḩuȩnȩ
ujurunä'inä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö
huedipä̧u̧jä̧ chutä mippoönä
ppädäcuähuä huȩnȩ ujurunä.
Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ juruhua'a, 'quiyönä
cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ böo juocuhuätucua
pä'ö. O'ca toi'önä Diosttö adihuä
ttö̧ja̧ pä'i'inätöcutä yo̧mȩtȩnä̧
Jä'o öärettö cuȩmä̧tu̧cua̧
pä'ö'inä juruhua'a. 33 Ttömä
korotö ttöäre pärätä'inä, ttöäre
oro'inä, ttö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧'iņä̧ pä̧huä̧

ttu'ocö pä'ijösä. 34Ucututä'inä
cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cu̧sä̧, ttörö'inä,
ttöcu cue'ächätörö'inä recuä
rö̧jö̧ chö̧'o̧cui'̧a̧ pä'ömä ttötä
chu̧mö̧nä̧ chaditina'amä.
35 Ja̧'hua̧nö̧ chaditomenämä
o'ca juiyönä kä̧cuä̧huä̧ ötö'cö
chij̧ȩpiņä̧u̧jä̧, ―ucutu'inä pa̧'a̧nö̧
aditö ppäcuhuädätucu'a̧nö̧
ja̧'a̧ juiyupätörömä― pä'ö ttö
chö̧jö̧ttö̧ topö cu̧huo̧jui'̧ä̧tu̧cua̧
pä'ö. Tu̧ru̧hua̧ Jesús päinö'inä
amöcuädi'ätucui: ―ȩmö̧ttö̧'iņä̧
abonänö eseu iyötä― päinömä―
pä'inö Pablomä. 36 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö
rö̧nip̧ö̧ Pablomä ihue'quiyunä
pä̧mä̧dö̧, o'ca toi'önä jahuätöcu
Diosrö ucuocuinö. 37 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ jahuätö o'ca toi'önä tta̧mi ̧
'quiächi'äcuähuä juiyönä ajuäu,
Pablo u̧ru̧pä̧'quȩnä̧ hua'adi'ö
'chu̧tto̧pä̧'chiņä̧cu̧. 38 Koro
jiähuäjittö'inä abonänö juiyo a̧'u̧
rö̧jä̧chi'̧iņä̧u̧, ―jitä porö yabocumä
ucutumä tocu'u juiyäcuotöjä
ttörömä― päjiyä̧u̧. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
huoi'cara̧'a̧ päi'önä tta̧ttä̧riņä̧cu̧.

Pablo, Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ i'̧chiņö̧ huȩnȩ

21 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧, jahuätö
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧

ku̧nip̧ö̧, huoi'canä pä̧mä̧dö̧
rä'opinätöjä ujutumä. Jueönätä
'chä̧nö̧ Cos kä'co işä̧sa̧ra̧'a̧
rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧. Juhua'attö,
mo̧ro̧ juomenä Rodas kä'co
işä̧sa̧ra̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧. Juhuorö
kä̧nö̧ Pátara ötahuiyära̧'a̧
'chä̧hui'̧iņä̧tö̧jä̧. 2 Pátara
ötahuiyättömä koro'ca
po̧cuip̧iņä̧tö̧jä̧, Fenicia rȩjȩra̧'a̧
'chä̧'ca. Juhuä'canä pä̧mä̧dö̧

Hch



471 Hechos 21:3–16

rä'opinätöjä. 3 Ja̧'hua̧nö̧
rä'opäjätö'cotö ti̧'cho̧mȩnä̧
Chipre kä'co işä̧sa̧ uhuähua'a
topinätöjä. Ju̧huä̧sa̧ tö'ohue
ja̧'a̧cu̧ ki'̧ip̧a̧'a̧nä̧ 'cuä'opö Siria
rȩjȩra̧'a̧ 'chiņä̧tö̧jä̧. Siria rȩjȩra̧'a̧
pä'i'ö, Tiro ötahuiyä ttahuaränä
rä̧mä̧diņä̧tö̧jä̧, huoi'canä pȩjö̧mä̧
ju̧huȩnȩtä̧ huä̧nä̧dö̧ tticua pä'ö
huettäjome ja̧'a̧ttö̧. 4 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧
po̧cuip̧ö̧, ko̧ro̧mö̧ttö̧ todäre
mo̧ro̧ ka̧cuiņä̧tö̧jä̧ ju̧huȩnȩmä̧.
Jahuätömä Dios A̧'cua̧ru̧hua̧
juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ Pablorö
ro̧'ȩpö̧ ji'ähuinätö: ―Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧mä̧ cui'̧chä̧'― pä'ö.
5 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧ todäre
mo̧ro̧ 'cuäopäji o'ca'a juhua'a
yabocu ti̧'cha̧ pä'ömä rä'opinätöjä.
Rätopa'anä ötahuiyä u̧mi ̧ jubö ichö
tta̧ttä̧riņä̧u̧jä̧, tti̧rȩcua̧mö̧cu̧'iņä̧,
tti̧tti̧mö̧cu̧'iņä̧. Juhuorömä dubora
jäyorattö tihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧
Diosrö jä'epinätöjä. 6 Ja̧u̧nu̧
o'ca'a ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ te'äu cä'ädö
huoi'canä pä̧mä̧diņä̧tö̧jä̧, jitömä
ttojusodera̧'a̧ ppa̧ttä̧cha̧'a̧nä̧.
7 Tiro ötahuiyära̧'a̧ttö̧ ajenä
ti̧'chä̧ji ̧ cätädomenä, Tolemaida
ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧.
Juhuorömä, Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧rö̧
te'ähuinätöjä. Jahuätöcumä ya'ute
mo̧ro̧tä̧ ka̧cuip̧iņä̧tö̧jä̧.

8 Ja̧u̧nu̧ o'comenä mo̧ro̧, ujutu
Pablocu cuetächä'ijomettömä,
'chä̧nö̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧ Cesarea
ötahuiyära̧'a̧. Juhuorömä Felipe,
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jiäcuähuä işa̧,
ojusodenä do'ächinätöjä. Ja̧u̧mä̧
Jerusalén ötahuiyättö ko̧ro̧mö̧ttö̧
ta̧ju̧nu̧ huotö huettipinä̧u̧ işa̧
jiņa̧'a̧. Ja̧u̧ ojusodenä do'ächö

ja̧u̧cu̧ ka̧cuiņä̧tö̧jä̧. 9 Ja̧u̧mä̧,
iţti̧mö̧ nä̧tö̧, ttirecuo to'ätörö
pa̧ja̧cuä̧nö̧ huotörö, Dios päji
huȩnȩ ji'ähuä'ijätörö ku̧nä̧riņö̧.
10 Täcö recuo mo̧ro̧ jiņa̧'a̧
ju̧huȩnȩ tö̧ja̧cua̧'a̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
tö̧ja̧cuo̧mȩnä̧, ya̧tȩ Dios päji huȩnȩ
jiäcuähuä işa̧, Agabo pä'ö miçua̧,
Judea rȩjȩra̧'a̧ttö̧ mȩyȩu̧ ichinö.
11 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ujuturu rȩbȩhuä̧ji'̧ca̧
ja̧u̧mä̧, Pablo äcänä ti̧'ä̧dä̧cuä̧huä̧ta̧
ȩmo̧po̧'ö̧ chutä u̧mö̧nä̧'iņä̧,
ö̧jä̧piy̧ä̧nä̧'iņä̧ nö'cäu kä̧nö̧
pä'inö: ―Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧
pa̧'a̧nö̧ pä'ö. Judíos ttö̧ja̧mä̧,
Jerusalén ötahuiyättö pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
ttönö'cäcuotö, piţa̧ u̧ru̧hua̧rö̧mä̧
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ nö'quipö judíos
huocotörö iyö tti̧cuä̧cua̧―
pä'ö pä'inö. 12 Ja̧'hua̧nö̧
päa'a tä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, ujutumä,
Cesarea ttö̧ja̧cu̧tä̧ Pablorömä
a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ jä̧'ȩpä̧rö̧ ro̧'ȩpiņä̧tö̧jä̧:
―Jerusalén ötahuiyära̧'a̧mä̧
cui'̧chä̧'― pä'ö. 13 Ja̧'hua̧nö̧
ro̧tȩpä̧cu̧ Pablomä adätinä̧u̧jä̧:
―¿Dä̧bö̧ cuajuähuä'chätucua'attö,
ttörö a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧ö̧nä̧mä̧? Ttörö
ttönö'cöttömä huä̧iņä̧tä̧ jä̧cua̧'a̧.
Jerusalén ötahuiyättömä Tu̧ru̧hua̧
Jesús im̧iņä̧ 'corupädi'öttö'inä
jo̧mȩnö̧tä̧ hua̧sä̧― pä'inö.
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ro̧tȩpä̧cu̧'iņä̧
esetö juiyönä jä̧'chiy̧ä̧u̧
cätädi'inäcu täcö. ―Ja̧'hua̧nö̧
jö̧ttö̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧rö̧ pä̧huä̧ rö̧jö̧tä̧
'cuäopa'aja― jö̧nä̧tä̧ pä'inätöjä.

15 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a töäremä
jo̧mȩnö̧ ȩnip̧ö̧, Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ huä̧mip̧iņä̧tö̧jä̧.
16 Cesarea ötahuiyättö yotöcunä
Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧'iņä̧ ujutucu
ichinätö. Jahuätömä ya̧tȩ, Chipre
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kä'co işä̧sa̧ ttö̧ja̧ işa̧rö̧, Mnasón
pä'ö miçua̧rö̧, o'ipinätö ujutucu
icha pä'ö. Ja̧u̧mä̧ täbocötä päi'önä
Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧ piņö̧. Ja̧u̧tä̧
jiņa̧'a̧, ojusodenä tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö
huȩä̧cua̧mä̧.

Pablo, judíos ttesetä'ijö icuipö
juiyiyatö pä'ö ro̧ttȩpiņö̧

huȩnȩ Jacobo'inä,
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧

17 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ tö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧
Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧mä̧ juiyo
esehuächi'önö tettähuinä̧u̧jä̧.
18 Tö̧rȩbȩhuä̧ji ̧ koro mo̧ro̧
päi'omenä Pablomä, ujutucutä
'chä̧nö̧, do'ächinö Jacoborö.
Ju̧huȩnȩmä̧ o'ca toi'önä
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧
ka̧cuiņä̧tö̧. 19 Jahuätörö
te'ähuäji'ca̧ Pablomä, jiy̧ȩtȩ
pö̧nä̧ ucuocu, adiunä jiähuinä̧u̧
chutä aditomettö judíos huocotö
ttö̧'quȩtȩttö̧ Dios jȩä̧'chiņö̧ huȩnȩ.
20 Ja̧'hua̧nö̧ jiähua'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
Tu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ ucuotö eseu, Pablorö
pä'inätö: ―Tö̧jä̧hua̧, ucumä topöjä
judíos ttö̧ja̧ttö̧mä̧ juiyo recuätö
ja̧'a̧ tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö
amöcuädinätömä. Jahuätö o'ca
toi'önätä Moisés Hueähuä Huȩnȩ
jȩtta̧ pä'ömä juruhuächi'ö kö'cätö
ja̧'a̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucu cutö'cö
jittähua'a ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―ja̧u̧mä̧,
judíos ttö̧ja̧rö̧, o'ca toi'önä judíos
huocotö tti̧rȩjä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧,
huä̧iņä̧ icuipätucui Moisés
hueinömä pä'ö huo̧juȩtö̧do
pä'ö. Cuiţti̧mö̧rö̧mä̧ tti̧jȩta̧
'cuiocuä'inä, judíos tihueyenä
jȩtä̧'ij̧ö̧'iņä̧ huä̧iņä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'―
pä'ö huo̧juȩtö̧do pä'ö jittähua'a

ä̧ju̧cuiņä̧tö̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧,
¿tta̧'a̧nö̧ jȩttö̧'a̧nö̧jä̧ttö̧? ―Ucu
cu̧rȩbȩhua̧'a̧mä̧ ttä̧ju̧cuä̧cuo̧tö̧tä̧
ja̧'a̧. Ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧mä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ttö̧ca̧ca̧cui'̧ä̧cuo̧tö̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ujutu pätömä pa̧'a̧nö̧
jȩpi.̧ Pomä ujutucu ka̧cuä̧tö̧
pa̧ja̧cuä̧nö̧ u̧mä̧tö̧, jȩttä̧cuȩ Diosrö
pä'ö ku̧niņä̧tö̧mä̧. 24 Jahuätörö
o'ipi. Moisés hueinö'a̧nö̧
cuadihuächi'önä töcäu jȩä̧cuä̧huä̧
adicu icui jahuätöcutä yo̧mȩtȩnä̧.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ttimippotö'inä
mitiyitö ttuhuo'che quiräu
tticua pä'ö täcö. Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'o̧mȩnä̧ o'ca toi'önä ucuru
topö ttu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧, ―Pablo
ötö'cö ucuohua'a tä̧ju̧cuä̧'chiņö̧
huȩnȩmä̧ a̧mo̧nä̧ ja̧'a̧― pä'ö,
―Pablo'inä jueönä jȩpö̧ kö̧.
Moisés hueinö huȩnȩ'iņä̧ esetö―
pä'ö ttu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ judíos huocotöttö tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ täcö huȩyu̧tu̧
hue'inätöjä tamöcuädömä.
Jahuätömä jitä ucuru pätäji'a̧nö̧
jȩtta̧ pä'ömä recuä rö̧jo̧ca̧'a̧
pä'ö amöcuädinätöjä.
Jiy̧ȩä̧cuȩtä̧, tätähuä'ca im̧iņä̧
iy̧ä̧hua̧rö̧'iņä̧, ucuoja'inä, nu̧'u̧
içuä̧hua̧rö̧'iņä̧ ttucu juiya pä'ö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö'cähuoca'ara̧'a̧
mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧ jȩttö̧ juiya
pä'ö amöcuädinätöjä― pä'inätö.
26 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu Pablomä
jahuätö pa̧ja̧cuä̧nö̧ u̧mä̧tö̧rö̧
o'ipinö. Mo̧ro̧ juomenä jitötäcu
jiņä̧ yo̧mȩtȩ adihuächi'önä töcäu
jȩä̧cuä̧huä̧ adicu icuinö. Ja̧u̧nu̧
o'ca'a jahuätöcu 'chä̧nö̧ Dios
ö̧jodenä do'ächinö ttadihuächi'önä
adicu icuähuä beipächä̧cuȩ
mo̧ro̧ jiähua pä'ö. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧
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pätecuächomenä jahuätö
ya̧cu̧nä̧rö̧ pätetö amöcuädö,
Diosrö iyähuä'inä ttiya pä'ö jiņa̧'a̧.

Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ttö̧
Pablorö 'chuttädinö huȩnȩ

27 Ja̧u̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧ todäre mo̧ro̧
jä̧ji,̧ beipächäcua'a ä'canä yotöte
judíos ttö̧ja̧ ja̧'a̧nä̧ Asia rȩjȩra̧'a̧ttö̧
ichäcuähuotö, Pablorö topinätö
Dios ö̧jodenä ö̧ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ topö,
ttö̧ja̧ o'ca toi'önä jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧rö̧ huȩnȩ ttö̧'ȩpö̧
Pablorö 'chu'ädinätö. 28 Pä̧içu̧nä̧
huopö pä'inätö: ―¡U̧mä̧tö̧ Israel
ttö̧ja̧, ppä'ädächätucui! Pij̧ä̧
jä̧ttä̧yä̧jä̧ cue'ächö o'ca toi'önä̧rö̧
suronä huo̧juȩtä̧'chä̧'ij̧ö̧mä̧
pidetä. Judíos ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, Moisés
Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧, pode'inä
suro juo'epö huo̧juȩtä̧'chä̧'ij̧ö̧mä̧
pidetä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ jitämä,
pȩnȩ adihuä juäi isome'inä suro
juo'epäji. Dios ö̧jodenä do'ädäji
griegos ttö̧ja̧rö̧― pä'ö huopinätö.
29 Pablorömä ötahuiyä kä'cottö
topäjätö'cotö jiņa̧'a̧, Efeso ttö̧ja̧ işa̧
Trófimocu ö̧ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧,
―ja̧u̧ru̧'iņä̧ Dios ö̧jodenä do'ädäji
a̧'cua̧ra̧'a̧― pä'ö amöcuädinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ jiņa̧'a̧, ―griegos
ttö̧ja̧rö̧ do'ädäji― pättina'amä.
30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ o'ca toi'önä
Jerusalén ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧mä̧
juruhuächi'ötä borepäcuähui'ö,
jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ jopächö mo̧'ä̧mö̧
Pablorö 'chu'ädinätö. Pablorömä
'chu'ädi'ö Dios ö̧jode u̧miçu̧ do'ö
rä'epö icuinätö. Yotäcu mö̧'ȩpö̧
icuinätö äpatiyä'inä.

Cuä'ö tticua'anä
Pablo ö̧jip̧iņö̧ huȩnȩ

31 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablorö cuä'ö
tticua pä'ö amöcuädinätö.
Täcö cuä'ö tticuometä päi'a'a,
su̧ro̧da̧u̧ ttu̧ru̧hua̧ comandante
huȩnȩ ä̧ju̧cuiņö̧: ―Jerusalén
ötahuiyättömä o'ca toi'önä
ttö̧ja̧mä̧ suro juo'ecuätödo―
pä'ö jittähuäcu. 32 Ja̧'hua̧nö̧
ä̧ju̧cu̧ jiy̧ȩnä̧tä̧, su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧,
su̧ro̧da̧u̧ tturuhuotörö'inä o'ipächö
'chä̧hui'̧ö̧ ttö̧ja̧ ttö̧ja̧cuo̧mȩ jopächö
'chä̧hui'̧iņä̧tö̧. Comandanterö'inä,
su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧ tottomenä Pablorö
cuäcuättäjimä cä'ädi'inätö.
33 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ comandantemä
tö'cönänö 'chä̧hui'̧ö̧ Pablorö
'chu'ädinö. 'Chu'ädäji'ca̧ cuoräu
o̧sa̧ to̧sa̧rȩnä̧ yö̧ttȩpa̧rö̧ pä'ö
hue'inö. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ―Tide
ju̧'a̧ ja̧ pä'ö'inä, däje jȩä̧ja̧'a̧
ja̧ pä'ö'inä― jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧.
34 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧u̧, ttö̧ja̧
borepäcuähuätömä koro koronötä
pä'ä'chinätö. Korotö pönämä koro
huȩnȩ huopä'chinätö. Korotömä
koro huȩnȩ jö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttö̧ja̧ ja̧'hua̧nö̧ suro juottecua'attö
comandantemä jueö huȩnȩ
u̧huo̧juip̧ö̧ juiyönä jiņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧
jä̧cu̧ su̧ro̧da̧u̧ ttö̧ja̧cuodera̧'a̧
ttȩpa̧rö̧ pä'ö hue'opo'ö
icuinö. 35 Ja̧'hua̧nö̧ hue'opo'ö
icuä̧u̧mä̧ 'chahuächäcuähuäcä
jubö ttö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ ttö̧ja̧
borepäcuähuätö pä̧içu̧nä̧
jȩtta̧'a̧ttö̧, su̧ro̧da̧u̧mä̧
ttu'upi'canätä huä̧do̧hui'̧ö̧
ȩmip̧iņä̧tö̧ Pablorömä.
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36 Tto'ca'anä 'chä̧nö̧ ttö̧ja̧ juiyo
recuätömä huopinätö: ―¡Cuä'ö
icuätucuirö! ¡Cuä'ö icuätucuirö!―
jö̧nä̧tä̧.

Pablo, ttö̧ja̧rö̧ ucuocua pä'ö
comandanterö jäepinö huȩnȩ
37 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ su̧ro̧da̧u̧

ttö̧ja̧cuodera̧'a̧ täcö do'ädö
tticuometä päi'a'a Pablomä
su̧ro̧da̧u̧ ttu̧ru̧hua̧ comandanterö
pä'inö: ―¿Ucucu chucuocuató?―
Ja̧'hua̧nö̧ päcu comandantemä
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Ucumä
¿griegos ttö̧ja̧ tti̧huȩnȩnä̧ ucuocu
huo̧jua̧jä̧ tä̧ji?̧― pä'ö. 38―Ucumä,
¿chu piņö̧ Egipto ttö̧ja̧ işa̧mä̧cö̧jä̧
tä̧ji?̧ ¿Chu piņö̧, nip̧o̧ ja̧'a̧cu̧
ruhuotö huettö 'choipa pä'ö, cuä'ö
icuähuä ttö̧ja̧rö̧ cuatro mil jo̧mȩnä̧
o'ipächö, ttö̧ja̧ toächomecu
'chiņö̧mä̧cö̧jä̧ tä̧ji ̧ ucumä?―
pä'inö. 39 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pablomä
ädätinö: ―Ttömä ja̧u̧mä̧cö̧sä̧.
Ttömä judíos ttö̧ja̧ işa̧sä̧.
Cilicia rȩjȩnä̧ Tarso ötahuiyättö,
uhuäpächinösä. Tarso ötahuiyämä
úcuo isome. Ttö̧ja̧cu̧ chucuocua
pä'ö hue'ittö― pä'ö ajuähuipönö
jä̧'ȩpä̧riņö̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
comandantemä Pablo ucuocua
pä'ö hue'inö. Ja̧'hua̧nö̧ hueäcu
Pablomä, 'chahuächäcuähuäcä
kä'cocä kä̧mä̧dö̧, u̧mö̧ cä'epinö
ttö̧ja̧ ttö'coruchi'a pä'ö. Adiu
ttö'coruchi'omenä, Pablomä judíos
tti̧huȩnȩ hebreonä ucuocuinö.

22 1 Pä'inö: ―Chahuaruhuä
chö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧, chä̧'o̧tö̧'iņä̧

huȩnȩtä̧rö̧ päcuhuätucuäji
chädäta'anä ä̧ju̧cuä̧tu̧cuiţtö̧―
pä'inö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ jitötä tti̧huȩnȩ
hebreonä ucuocua'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧

jiņä̧ isocu 'coruchi'inätö. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
Pablomä juhua'a yabocu pä'inö:
3―Ttömä iso päi'önätä judíos
ttö̧ja̧ işa̧sä̧. Tarso ötahuiyättö,
uhuäpächinösä, Cilicia rȩjȩttö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ porötä, piy̧ȩ
ötahuiyättötä böo juo'inösä
Gamaliel u̧huo̧juȩto̧mȩttö̧
ucuotönö. Tä̧do̧tö̧miņä̧rö̧ hueähuä
jiņö̧ Gamaliel u̧huo̧juȩto̧mȩttö̧mä̧,
ttu̧huȩcuä̧nä̧ huo̧juȩcua̧ pinö̧sä̧.
Ja̧u̧nu̧mä̧ Diosrö cheseta pä'ömä
to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ juruhuächi'ö
esetinösä, ucutu o'ca toi'önä jitä
piy̧ȩ mo̧ro̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧tä̧ jö̧nä̧.
4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ 'corupätti'önä'inä
päi'önä ru̧'ä̧rö̧ ubara ttu'epi'änösä
ttömä Jesús u̧mä̧nä̧nä̧ 'chä̧tö̧rö̧mä̧.
U̧mä̧tö̧rö̧ jö̧ttö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧
jö̧ttö̧'iņä̧ 'chu'huädö yö̧'ȩpö̧,
cärenä päcuähuodenä rötä'chö
jȩpi'̧ä̧nö̧sä̧. 5 Sacerdotes ttu̧ru̧hua̧
juȩ'ip̧a̧'iņä̧, judíos ttö̧ja̧ttö̧ tä̧mö̧
huȩnȩ ucuocuäcuähuä ruhuotö'inä
ttu̧huo̧juä̧cu̧sä̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩchiņö̧
iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ömä. Jahuätötä
cuyäru ojiyä, tahuaruhuä huotörö
hueähuojä ttörö iyinätö. Ja̧'hua̧nö̧
ttiyäcu Damasco ötahuiyära̧'a̧
'chiņö̧sä̧ juhua'a ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧
'chu'huädö yö̧'ȩpö̧ chi'cächa pä'ö
pocu, Jerusalén ötahuiyära̧'a̧cu̧,
porötä ro̧ȩcuä̧ ttimitähua pä'ö.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, juhua'atä
chi'̧cho̧mȩnä̧mä̧, Damasco
ötahuiyära̧'a̧ chötö'cöhuächi'a'a,
Kä̧hua̧ jueö tö'cöpächi'örö
jeruhua'ara̧'a̧tä̧ ―Nȩru̧―
pä'i'ö ―Dä'ä― juruhuächi'ö
kä̧dȩpiņä̧cu̧sä̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧mä̧,
chö̧jo̧mȩ o'ca juiyönätä. 7 Ja̧'hua̧nö̧
kä̧dȩpä̧cu̧mä̧ rȩjȩ mo̧'iņö̧sä̧.
Mo̧'ö̧ kä̧nö̧ ä̧ju̧cuiņö̧sä̧ ya̧tȩ
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iḩuȩnȩ ttörötä ucuocua'a:
―Saulo, Saulo ¿dä̧bö̧ ru̧'ä̧rȩ'ö̧
kä̧nö̧ ubara ttucuepa'a jä̧ttö̧
ttörömä?― pä'ö ucuocua'a.
8 Ja̧'hua̧nö̧ päcu ädätinösä: ―¿Di
jä̧ chu̧ru̧hua̧, ucumä?― pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ pädäcu pä'inö: ―Ttömä
Jesús Nazaret ötahuiyä Işa̧sä̧,
ubara ttucuepäcutä― pä'inö.
9 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ttöcu 'chä̧tö̧mä̧ tȩa̧u̧
topö ye'ecue'inätö. Topömä
totta'anä, ttörö ucuocuinö
iḩuȩnȩmä̧ huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧
pinätö̧. 10 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ jä'epö
ä̧ju̧cuiņö̧sä̧: ―¿Tta̧'a̧nö̧tä̧
jȩchö̧'a̧nö̧ jä̧ttö̧ chu̧ru̧hua̧?― pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ pädäcu Tu̧ru̧hua̧mä̧
ädätinäcusä: ―Ä̧rä̧mi'̧ö̧
täi Damasco ötahuiyära̧'a̧.
Juhua'attötä jittähuä̧cua̧jä̧ o'ca
juiyönä ucu jȩcu̧'a̧ pä'ö pätetö
ku̧nä̧huä̧mä̧ pä'ö. 11 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
tȩa̧u̧mä̧ juruhuächi'ö säruunä
kä̧dȩpa̧'a̧ttö̧ chätocächi'önä
päi'inäcusä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttöcu
'chä̧tö̧ chu̧mö̧nä̧ 'chu̧huä̧rä̧nö̧
ottipa'anätä Damasco ötahuiyära̧'a̧
rȩbȩhuiņö̧sä̧. 12 Juhua'amä
kiņö̧ ya̧tȩ, Ananías pä'ö miçua̧,
Moisés Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧
adiu ucuotö, o'ca toi'önä judíos
ttö̧ja̧'iņä̧ Damasconä ka̧cuä̧tö̧mä̧
ötö'cö adiu ttucuocuä'ijäcu piņö̧.
13 Ja̧u̧mä̧ do'ächi'ö chö̧'o̧mȩ,
jueönä kä̧mä̧dö̧ päinäcusä:
―Chö̧jä̧hua̧ Saulo. Pä'äji ta̧'a̧nö̧
topi cui'äremä―. Ja̧'hua̧nö̧ päö
jiy̧ȩnä̧tä̧ chö'äremä tochönä
päi'äcu, chuhuäme ja̧'a̧cu̧ topinösä
churutä. 14 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ päinäcusä:
―Tä̧do̧tö̧miņä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
'quȩ'ȩpö̧ ȩmiņä̧cu̧jä̧ ucumä.
Churutä pä̧huä̧ rö̧jö̧'iņä̧ cu̧huo̧jua̧

pä'ö, Adihuä Işa̧rö̧'iņä̧ tocu'a
pä'ö, iḩuȩnȩ'iņä̧ chutä ättö
räopö cuä̧ju̧cua̧ pä'ö 'quȩ'ȩpö̧
ȩmiņä̧cu̧jä̧. 15Ucumä Ja̧u̧ ö̧jö̧
jiäcuähuä işa̧ päi'önä cu̧jä̧cua̧jä̧,
tocu'äji'inä, cuä̧ju̧cuä̧ji'̧iņä̧ iso
päi'önä ja̧'a̧ pä'ö o'ca toi'önä
ttö̧ja̧rö̧ jicuhuähua pä'ö. 16 Jitämä
juhua'a yabonömä tta̧cu̧huä̧rä̧'.
Ä̧rä̧mi'̧ö̧ ajiyanä cu'utächi'a täi.
Tu̧ru̧hua̧ im̧iņä̧tä̧ jä'epö suronä
jȩcu̧'ä̧'ij̧ö̧ töcö içuä̧hua̧ pä'i'i―
päinäcusä Ananíasmä― pä'inö
Pablomä.

'Chahuächäcuähuäcänä kä̧nö̧
Jerusalén ötahuiyättö'inä

U̧ru̧hua̧rö̧ toinö huȩnȩ cä'epö
Pablo ucuocuinö huȩnȩ

17―Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ pä'äji
ta̧'a̧nö̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
ppa̧'ä̧chiņö̧sä̧. Ppa̧'ä̧chä̧ji'̧ca̧ Dios
ö̧jodettö Diosrö ucuocuinösä.
Diosrö chucuocuomenä
ttu̧'cuo̧ti̧cua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
päi'inäcusä. 18 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä
Tu̧ru̧hua̧rö̧ tochomenä päinäcusä:
―Jurunätä rä'opächi Jerusalén
ötahuiyättömä. Ttö chötö'cö
jicuhuäumä ttesetö juiy̧ä̧cua̧jä̧―.
19 Ja̧'hua̧nö̧ päcu pä'inösä:
―Chu̧ru̧hua̧, jahuätömä
ttu̧huo̧juä̧cu̧sä̧ o'ca juiyönä
judíos ttu̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyättömä,
korodettö'inä, korodettö'inä
ucuru tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧
'chu'huädö iḩuä̧ji,̧ cärenä
rötä'chö, cuäcuäpö'inä cuäcuäpö
jȩchä̧'ij̧a̧'a̧mä̧. 20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucu
cutö'cö jiäcuähuä işa̧ cu̧mö̧huä̧ya̧
Estebanrö cuä'ö tticuomenä
ttötä'inä ju̧huȩnȩ kiņö̧sä̧. Cuä'ö
icuätö ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧ tta̧'ä̧rö̧ kä̧nö̧
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Esteban ucuoja cuocua'a'inä ja̧'a̧tä̧
topinösä: ―¡Adihua'a! Huä̧iņä̧
'corupäi'ä― pä'inösä pädinäcu.
21 Ja̧'hua̧nö̧ pädäcu Chu̧ru̧hua̧mä̧
pä'inö: ―Porömä täi. Oto hue'ö
chicuäcujä, judíos huocotörö
jicuhuähua pä'ö― päinäcusä
pä'inö Pablomä.

Romanos ttö̧ja̧ işa̧ ö̧jiy̧ä̧u̧
cuäcuäpätö ttä'cattö
Pablo ö̧jip̧iņö̧ huȩnȩ

22 Pablo ja̧'hua̧nö̧ jiähua'a
ttä̧ju̧cuä̧ra̧'a̧nä̧ ju̧huȩnȩ jubötä
ttä̧ju̧cuiņä̧cu̧ ―judíos huocotörö
jicuhuähua pä'ö― päome jubötä.
Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ tti̧huȩnȩ pä̧içu̧nä̧
ucuocu huopinätö: ―¡Ja̧'hua̧nö̧
hua̧mä̧ pij̧ä̧ttö̧mä̧ si'epö icuirö!
¡Kä̧nö̧mä̧ ö̧jö̧ juiyö'a̧nö̧ hua̧!―
pä'ö huopinätö. 23 Ja̧'hua̧nö̧
huopö kä̧nö̧mä̧ ttö̧'ca̧tä̧huä̧ o'cua
ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icuipö, rȩjȩ işa̧ppä̧
ju'tojucu icuähuinätö. 24 Ja̧'hua̧nö̧
jȩtti̧yä̧cu̧ su̧ro̧da̧u̧ ttö̧ja̧cuode
jacuä Pablorö do'ädö tticua
pä'ö hue'inö comandantemä.
Ja̧'hua̧nö̧ hue'ö kä̧nö̧ pä'inö:
―Isä'panä cuäcuäpötä jä'epä̧rö̧
ttä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧, däje pä'ö ttö̧ja̧
juruhuächi'ö huottäcuähuäcu
ja̧ pä'ö, chu̧huo̧jua̧rö̧ pä'ö
jiņä̧ iso päi'önä― pä'inö.
25 Ja̧'hua̧nö̧ hueä̧u̧ so̧ro̧da̧u̧mä̧
täcö cuäcuättarö pä'ö Pablo
öjohuiyämä te'ädö icui'canä
be'epö ttönö'quinäcu. Ja̧'hua̧nö̧
ttönö'cäcu Pablo, ciennö su̧ro̧da̧u̧
ttu̧ru̧hua̧rö̧, ju̧huȩnȩtä̧ ippeyenä
kö̧rö̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―¿Hueähuä
ka̧'a̧ tä̧ji,̧ romanos ttö̧ja̧ işa̧rö̧
nö'cö cuäcuätta pä'ö, ro̧ȩcuä̧
işa̧ jä'epö ä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧ra̧'a̧mä̧?―

pä'inö. 26 Su̧ro̧da̧u̧ ttu̧ru̧hua̧
ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
'chä̧nö̧ ji'ähuinö comandanterö:
―Jȩcu̧'a̧ päcumä ttu̧huȩcuä̧nä̧
amöcuädäcuähui. Ja̧u̧mä̧ romanos
ttö̧ja̧ işa̧do― päinä̧cu̧. 27 Ja̧'hua̧nö̧
päcu comandantemä tö'cö
'chä̧hui'̧ö̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧ Pablorö:
―Ji'ähui. ¿Ucumä iso päi'önä
romanos ttö̧ja̧ işa̧jä̧?― pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pablo ädätinö:
―A̧'a̧, romanos ttö̧ja̧ işa̧sä̧― pä'ö.
28 Ja̧'hua̧nö̧ päcu comandantemä
pä'inö: ―Ttömä juiyo rö̧ȩnä̧ pärätä
mitö jȩpiņö̧sä̧ romanos ttö̧ja̧ işa̧
pädi'a pä'ömä― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
päcu Pablomä ädätinö: ―Ttömä
uhuäpächötä, romanos ttö̧ja̧ işa̧
jö̧nä̧ uhuäpächinösä―. 29 Ja̧'hua̧nö̧
päö jiy̧ȩnä̧tä̧ Pablorö jä'epö ä̧ju̧cu̧
cuäcuätta pä'ö tta̧'ä̧rä̧jä̧tö̧mä̧
cä'ädi'ö pporächi'inätö.
Comandante'inä ye'ecue'inö
―romanos ttö̧ja̧ işa̧ ja̧'a̧― pä'ö
u̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧, chutä Pablorö
ttönö'ca pä'ö huea'attö.

Judíos ttö̧ja̧ttö̧ jiņä̧ iso
ruhuotö ttä'ca Pablorö
ȩpö̧ ttu̧ju̧niņö̧ huȩnȩ

30 Ja̧u̧nu̧ o'comenä mo̧ro̧
comandantemä adiunä
u̧huo̧juä̧chi'̧a̧ pä'inö, judíos
ttö̧ja̧ Pablorö huȩnȩtö̧
pättäjimä: ―¿tta̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttucuocuä'chäja'amä?― pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Pablorö yö̧'ȩpö̧
ötäjimä ejedö icuipö, sacerdotes
tturuhuotörö'inä, o'ca toi'önä
jitötäcu huȩnȩ ucuocuäcuähuä
ruhuotö ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧
huopinö jiņä̧ yo̧mȩtȩ ttö̧ca̧ca̧cui'̧a̧
pä'ö. Ttö̧ca̧ca̧cui'̧ä̧ji ̧ o'ca'a Pablorö
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o'ipächö mȩyȩdö̧ ku̧niņö̧ jahuätö
ttä'ca.

23 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablomä judíos
ttö̧ja̧ jiņä̧ iso ruhuotö ttä'ca

kä̧nö̧mä̧ jitörötä nö̧'ä̧chö̧ adiu
topä̧riņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ to̧pä̧rö̧ kä̧nö̧
pä'inö: ―Chö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧,
Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä u̧huo̧juä̧cu̧sä̧
jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ jubö päi'önä
huȩnȩ juiyönätä adiu amöcuädö
chö̧jä̧'ij̧a̧'a̧mä̧―. 2 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ sacerdotes ttu̧ru̧hua̧
juȩ'ip̧a̧, Ananías pä'ö miçua̧mä̧,
Pablo ippeyenä ka̧cuä̧tö̧rö̧ Pablo
änä 'pȩtta̧rö̧ pä'ö hue'inö.
3 Ja̧'hua̧nö̧ hueiyäcu Pablomä
ädätinäcu: ―Diostä ucuru 'pȩä̧cua̧,
ucu ya̧pa̧rȩhua̧rö̧ huä̧mȩnä̧mä̧
cuadihua'anä, jacuänämä iḑiçua̧rö̧.
Ucumä ju̧huȩnȩ pö̧jä̧ Hueähuä
Huȩnȩ päö'a̧nö̧tä̧ jȩpö̧ ttörö
micuähuächönä pä'ö cuicua
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ttörö
'pȩtta̧ pä'ö huecuhua'amä
¿Hueähuä Huȩnȩ päö'anö
jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä hue'öjä tä̧ji?̧―
päinä̧cu̧. 4 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ju̧huȩnȩ
Pablo ippeyenä ka̧cuä̧tö̧mä̧
pä'inätö: ―¿Sacerdotes ttu̧ru̧hua̧
juȩ'ip̧a̧ päi'önä kö̧rö̧, Dios
huȩ'ä̧hua̧rö̧mä̧ suronä pä'öjä
tä̧ji?̧― pä'inätö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ pättäcu
Pablo ädätinö: ―Chö̧jä̧hua̧tö̧,
chujuamä sacerdotes ttu̧ru̧hua̧
juȩ'ip̧a̧ päi'önä ö̧ja̧'a̧mä̧ jerupäjisä.
Huȩyu̧cuä̧ huȩnȩmä̧ päa'a, ttö̧ja̧
ttu̧ru̧hua̧rö̧mä̧ suronä päcuhuä'a
päa'a― pä'inö.

Pablo, fariseos huotö
ttöjö'cächi'önä

ucuocu ö̧jip̧iņö̧ huȩnȩ
6 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablomä ju̧huȩnȩ

ruhuotö ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧ ttötö'cö,
korotömä saduceos huotö ja̧'a̧,
korotömä fariseos huotö ja̧'a̧
pä'ö ttu̧'ȩpä̧rä̧chi'̧iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ttu̧huȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩnä̧ ttä'ca
jo̧mȩ kä̧nö̧ huopö pä'inö:
―Chö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧, ttömä
fariseos işa̧sä̧. Fariseos işa̧ iţti̧sä̧.
Hua'arettö ttottächäcuome
mo̧ro̧ a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧ tta̧dä̧riy̧ä̧u̧,
ttoächäcuähuä huȩnȩ
chesetiyä̧u̧, micuähuächönä
pä'ö cuicuätucuäcusä― pä'inö.
7 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
fariseos huotöcu, saduceos
huotöcu pä'ä'chäcuähuinätö
jitötäcutä. Ja̧'hua̧nö̧
pättä'chäcuähua'attö jahuätö jiņä̧
yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧mä̧ jitö'inä
ttamöcuäda'acu pö̧nä̧ to'ijicu
pä'ä'chäcuähuinätö. 8 Saduceos
huotömä, ―'corupä'i'ätömä
ttoächäcuähuocö― pä'ätö.
―Hue'ähuotö isoppa huotö'inä
toa'a. Tta̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧
toa'a― pä'ätö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ fariseos huotömä
pärocua'acu pä'ätö. Jiy̧ȩ o'ca
juiyönä esetätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttamöcuäda'acu pö̧nä̧ to'ijicu
pättä'chäcuähuina'amä. 9 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ pä̧içu̧nä̧ huopäcuähuinätö
o'ca toi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ fariseos
huotöttö Hueähuä Huȩnȩ

a 23:5 Éxodo 22:28
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huo̧juȩtä̧tö̧mä̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧, pä̧içu̧nä̧
pä'ä'chäcuäu pä'inätö: ―Pidemä,
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ suronämä
jȩpo̧cö̧ päji, pä'ätöjä ujutumä.
Huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧'iņä̧cö̧,
ya̧tȩ a̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧cö̧ ja̧u̧ru̧
ucuocuinöttömä jȩtö̧ juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧, Dioscutä törohuähua'acu―
pä'inätö. 10 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ juhua'a
yabocutä juruhuächi'ö
to'ijicu pättä'chäcuähuomenä
comandantemä ye'ecue'inö
―Pablorö 'tö̧'chö̧ 'to'opö jȩpö̧
tticua'acu― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
su̧ro̧da̧u̧ru̧ hue'inö mȩyȩhui'̧ö̧,
ttujurucu 'chä̧hui'̧ö̧, Pablorö
ttȩmo̧po̧'ä̧ja̧ pä'ö jahuätö
ttö̧'quȩtȩttö̧, ȩmo̧po̧'ö̧ iḩuä̧ji ̧
su̧ro̧da̧u̧ ttö̧ja̧cuodenä do'ädö
ttu̧ju̧na̧rö̧ pä'ö. 11 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧
o'ca'a yodo päi'omenä Tu̧ru̧hua̧mä̧
Pablo ippeyenä ij̧ȩcuä̧chö̧ kä̧mä̧dö̧
pä'inö: ―¡Pablo! Cua̧'cua̧
tta̧cuȩcuä̧'. Juruhuächi'i―
pä'inö. ―Ttö chötö'cö porö
Jerusalén ötahuiyättö jicuhuähuäji
ta̧'a̧nö̧ jiçu̧huä̧huä̧cua̧jä̧ Roma
ötahuiyära̧'a̧ttö̧'iņä̧― päinä̧cu̧.

Pablorö cuä'ö tticua pättäji huȩnȩ
Pablo ö̧jo̧ri ̧ huo̧juä̧chi'̧ö̧

Comandanterö ji'äu i'̧chiņö̧ huȩnȩ
12 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ mo̧ro̧ juomenä

judíos ttö̧ja̧ttö̧ yotöcunämä jiņä̧
yo̧mȩtȩ jä'ecuinätö Pablorö
cuä'ö tticua pä'ö amöcuädö.
Dios ä'ca jo̧mȩttö̧ icuicuä juiyönä
jȩttä̧cuȩ huȩnȩ ji'äu ku̧nu̧
pä'inätö: ―Ujutumä yorö'isotä
cuä̧nö̧'iņä̧ tucu juiyäcuotöjä,
au'inä tau juiyäcuotöjä Pablorö
cuä'ö ticuome jubö päi'önä.
Jaroti'öttömä Dios ro̧ȩcuä̧tä̧

timitähuaja― pä'inätö. 13 Ja̧'hua̧nö̧
jȩtta̧ pä'ö amöcuädinätömä
u̧mä̧tö̧, cuarentanö huotö
yabonänö jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧.
14Amöcuädäjätö'cotö sacerdotes
tturuhuotörö'inä, judíos ttö̧ja̧ttö̧
tä̧mö̧ huotörö'inä topö pä'inätö:
―Ujutumä juiyo ra̧huȩpij̧ö̧nä̧
päi'önä jȩtä̧cuȩ huȩnȩ ji'äu
ku̧nä̧jä̧tö̧jä̧ Dios ä'ca jo̧mȩttö̧.
Cuä̧nö̧'iņä̧ tucu juiyäcuotöjä
Pablorö cuä'ö ticuome jubö
päi'önä. Jaroti'öttömä Dios
ro̧ȩcuä̧tä̧ timitähuaja pä'ö ji'äu
ku̧nä̧jä̧tö̧jä̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pätö
jȩpä̧tu̧cui.̧ Ucutumä, korotö huȩnȩ
ucuocuäcuähuä ruhuotörö'inä
o'ipächö comandanterö
jä'epäjätucui yo̧ȩi ̧mo̧ro̧ cuä'catucu
jo̧mȩ Pablorö mȩyȩdö̧ i'cächö
u̧ju̧na̧ pä'ö. ―Pablo ötö'cömä
pä'äji ta̧'a̧nö̧ jä'epö tä̧ju̧cua̧rö̧
pä'ätöjä― iso jö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧
päcuhuätucuaröja. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ujututämä jo̧mȩ päi'önä
tta̧tä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧ po ö̧rȩbȩhuä̧cua̧'a̧
ä'ca'anä cuä'ö ticuarö pä'ö―
pä'inätö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Pablo öjähuaju kiţti̧ Pablo ä̧tȩcuä̧
amöcuädö ttu̧ju̧nä̧ji ̧ huȩnȩ
huo̧juä̧chi'̧iņö̧. Huo̧juä̧chi'̧ö̧
su̧ro̧da̧u̧ ttö̧ja̧cuodera̧'a̧ 'chä̧hui'̧ö̧
do'ächi'ö Pablorö ji'ähuinö.
17 Ja̧'hua̧nö̧ jiähuäcu Pablomä
ciennö su̧ro̧da̧u̧ru̧ hueähuä
ruhuotöttö ya̧tȩrö̧ huopo'ö pä'inö:
―Pide mö̧ä̧ya̧rö̧ ȩpi ̧ comandante
ä'ca. Jiy̧ȩtȩ huȩnȩ jiähuarö pä'ö
ku̧nä̧rö̧― pä'inö. 18 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
mö̧ä̧ya̧rö̧ o'ipö ku̧niņö̧ comandante
ä'ca. Ku̧nä̧ji'̧ca̧ comandanterö
pä'inö: ―Pablo, cärenä pö̧mä̧,
ttörö huopo'ö jäepäjäcusä
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pide mö̧ä̧ya̧rö̧ o'ipö ucu cuä'ca
jo̧mȩ chu̧ju̧niy̧a̧rö̧ pä'ö. Jiy̧ȩtȩ
huȩnȩ ku̧nä̧rö̧do ucuru jiähua
pä'ö― pä'inö. 19 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
comandantemä mö̧ä̧ya̧ u̧mö̧nä̧
'chu'huädö o'ipächö jäyäcu ȩmip̧ö̧
yä̧huä̧iņä̧tä̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧:
―¿Däje huȩnȩ jicuhuähuattö
päcuhuättö?― päinä̧cu̧. 20 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ mö̧ä̧ya̧ pä'inö: ―Judíos ttö̧ja̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ amöcuädäjätödo
ucuru jättepa pä'ö yo̧ȩi ̧ mo̧ro̧
ruhuotö ucuocuäcuähuome
Pablorö mȩyȩdö̧ i'cächö cu̧ju̧niy̧a̧tö̧
pä'ö. ―Jitämä Pablo ötö'cö adiunä
päi'önä jä'epö tä̧ju̧cua̧rö̧ pä'ätöjä
ujutumä― pä'ö, iso jö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧
pättäcuotö ucuru. 21 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jahuätörömä cuesetä'.
Jahuätö isotö cuarentanö
u̧mä̧tö̧ yabonänö jo̧mȩnä̧
dajahuächäjätö'cotö Pablorö jȩpö̧
tticua pä'ö tta̧'ä̧rä̧tö̧do. Jahuätö
jȩttä̧cuȩ huȩnȩmä̧ ji'äu ku̧nä̧jä̧tö̧do
Dios ä'ca jo̧mȩttö̧. ―Cuä̧nö̧'iņä̧
tucu juiyäcuotöjä, au'inä tau
juiyäcuotöjä Pablorö cuä'ö ticuome
jubö päi'önä. Jaroti'öttömä Dios
ro̧ȩcuä̧tä̧ timitähuaja― pä'ö ji'äu
ku̧nä̧jä̧tö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jitämä
jo̧mȩ päi'önätä ka̧cuä̧tö̧do. Ucu
Pablorö huecuhuiyatö pä'ötä
tta̧'ä̧rä̧tö̧do― pä'inö mö̧ä̧ya̧mä̧.
22 Ja̧'hua̧nö̧ päcu comandantemä
mö̧ä̧ya̧ iḩua̧ pä'ö hue'inö. Hue'ö
kä̧nö̧ pä'inö: ―Jicuhuähuäji
huȩnȩmä̧, ya̧tȩrö̧'iņä̧ jicuhuähuo,
comandanterö ji'äu iḩuä̧jişä̧
pä'ömä― päinä̧cu̧.

Ru̧hua̧ Felix ö̧ja̧'a̧cu̧ Pablorö
hue'ö tticuinö huȩnȩ

23 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ comandantemä,
ciennö su̧ro̧da̧u̧ru̧ hueähuä
ruhuotö ta̧ju̧ru̧ huopo'ö
päinä̧u̧: ―Su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧
doscientosnö huotörö,
cahuayunä tti̧'chä̧cuo̧tö̧rö̧'iņä̧
setentanö huotörö, dacuodiyä
'chu̧ttä̧rä̧cuo̧tö̧rö̧'iņä̧ doscientosnö
huotörö jo̧mȩnö̧ päi'önä
hue'ö ku̧ni,̧ mä̧cuä̧ yodo
a las nueve päi'a'a Cesarea
ötahuiyära̧'a̧ tti̧'cha̧. 24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Pablo huä̧mä̧dö̧ i'̧cha̧'a̧nä̧
tti̧'chä̧cuo̧tö̧rö̧'iņä̧ jo̧mȩnö̧
jȩpö̧ ku̧nä̧tu̧cui.̧ Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
Pablorö ra̧huȩpij̧ö̧ juiyönä adiunä
ȩpä̧tu̧cuiŗö̧ rȩjȩ hueähuä ru̧hua̧
Felix ä'ca― pä'inö comandantemä.
25 Cuyäru isojä'inä huȩyu̧tu̧ hue'inö
pa̧'a̧nö̧ päojä:

26―Ttö, Claudio Lisias
chiḩuȩnȩ huȩyu̧tu̧
hue'ösä ucuru, juiyo
úcuo işa̧, rȩjȩ hueähuä
ru̧hua̧ Felixrö. Ucuru
te'äusä. 27 Judíos ttö̧ja̧mä̧
piderö 'chu'ädäjätö.
'Chu'ädäjä'cotö cuä'ö
tticuometä päi'a'a
rȩbȩhuä̧jişä̧ ttömä,
chumöhuäyotö
su̧ro̧da̧u̧cu̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧
rȩbȩu̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädäjisä
―romanos ttö̧ja̧ işa̧ ja̧'a̧―
pä'ö ttu̧dȩpä̧rä̧chi'̧a̧'a̧ttö̧.
28 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ―¿tta̧'a̧nö̧
jiy̧ä̧u̧ huȩnȩtä̧rö̧ pättäcu
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ja̧― pä'ö chu̧huo̧jua̧
pädomenä, jitötä
tturuhuotö, jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuip̧ä̧'ij̧ä̧tö̧ ttä'ca
ȩpö̧ ku̧nä̧jişä̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧
jȩcho̧mȩnä̧, ―jitötä ttöäre
Hueähuä Huȩnȩ ötö'cötä
huȩnȩtä̧rö̧ pättäcu ja̧'a̧―
pä'ö huo̧juä̧chi'̧ä̧jişä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cuä'ö
tticuarö pä'ö'inä, cärenä
ttötarö pä'ö'inä huȩnȩ
jui'äji tochomenä. 30 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ ä̧ju̧cuä̧jişä̧, ―judíos
ttö̧ja̧ ja̧u̧ru̧ jȩpö̧ tticua pä'ö
amöcuädö tta̧'ä̧rä̧tö̧do―
pä'ö rä̧mip̧a̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
chä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ yotäcu
hue'ö chicuäjäcu ucutä
cu̧ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ru̧
huȩnȩtä̧rö̧ pä'ätörö'inä
hue'äjisä ucutä cuä'ca
jo̧mȩttö̧ jittähua pä'ö ja̧u̧ru̧
huȩnȩtö̧ pättä'chömä. Ye,
piy̧ȩtä̧ pä'ösä―
päojä huȩyu̧tu̧ hue'inö.

31 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ su̧ro̧da̧u̧mä̧
ttu̧ru̧hua̧ hueäji ta̧'a̧nö̧ Pablorö
ȩpiņä̧tö̧ yodo, Antípatris
ötahuiyära̧'a̧. 32Mo̧ro̧ juomenä
su̧ro̧da̧u̧mä̧ ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧ su̧ro̧da̧u̧
ttö̧ja̧cuodera̧'a̧, ca̧hua̧yu̧tu̧nä̧
'chä̧jä̧tö̧tä̧ juhua'a yabocu
tti̧'cha̧'a̧nä̧ Pablocu. 33 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ Cesarea ötahuiyära̧'a̧
ttö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ cuyäru isojä
iyinätö ru̧hua̧rö̧. Ttiyäji o'ca'a
Pablorö'inä iyö ku̧niņä̧tö̧ ru̧hua̧
ä'ca. 34 Ru̧hua̧mä̧ cuyäru isojä
ucuocuäji'ca̧ Pablorö jä'epö
ä̧ju̧cuiņö̧ ti̧jä̧ rȩjȩ ttö̧ja̧ işa̧ ja̧
pä'ö. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Cilicia rȩjȩ ttö̧ja̧
işa̧ ja̧'a̧ pä'ö u̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧

Pablorö pä'inö: 35―Ucurumä adiu
chä̧ju̧cuä̧cua̧sä̧ ucuru huȩnȩtä̧rö̧
pä'ä'chätö'inä ttichomenä―
pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ pä'opo'ö ru̧hua̧
ojusodenä tottä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ ö̧ja̧ pä'ö
hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧, Herodes ojusode
pättodenä.

Judíos ttö̧ja̧ ya̧tȩ säyuunä
ucuocuäcuähuä işa̧

ru̧hua̧rö̧ u̧cuo̧cuä̧cua̧rö̧
hue'ö ttu̧ju̧niņö̧ huȩnȩ

24 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ jim̧ö̧tȩnö̧
mo̧ro̧ jä̧ji ̧ o'ca'a Ananías

sacerdote ttu̧ru̧hua̧mä̧, mȩyȩhui'̧ö̧
'chä̧hui'̧iņö̧ Cesarea ötahuiyära̧'a̧.
Ja̧u̧cu̧ ichinätö judíos ttö̧ja̧ttö̧
tä̧mö̧ huotö'inä, ya̧tȩ adiu
ucuocuäcuähuä işa̧, Tértulo
pä'ö miçua̧'iņä̧. Jahuätömä
Pablorö huȩnȩtä̧rö̧ pättä'chö
huȩnȩ ji'ähuinätö rȩjȩ hueähuä
ru̧hua̧ Felixrö. 2 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
Pablorö tti'cächomenä Tértulo
amöcuädi'inö täcö Pablorö
huȩnȩtä̧rö̧ pä'chö huȩnȩ
ru̧hua̧rö̧ jiähua pä'ö. Pä'inö:
―Chu̧ru̧hua̧ Felix, adihua'a
pä'ösä ucurumä. Ucu ru̧hua̧
päi'önä cu̧jo̧mȩttö̧mä̧ curä
juiyönätä ta̧'cua̧ adiu ȩsȩhuä̧rö̧
ka̧cuä̧tö̧jä̧ ujutumä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucu
huecuhuä̧cuȩ huȩnȩ huo̧juȩcu̧nä̧
cuamöcuäda'attö pij̧ä̧ ti̧rȩjä̧nä̧
kä̧cuä̧huä̧mä̧ juhua'a yabocutä
adihuächa'a. 3 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧
hue'ö cu̧ja̧'a̧mä̧ jarodäcuähuä
juiyönätä esehuä'ijätöjä ujutumä,
koromettö'inä, koromettö'inä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ 'cuäopönätä
adihua'a pä'ä'ijätöjä ucurumä,
juiyo úcuo ru̧hua̧ Felix. 4 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucu cuä'ca jo̧mȩ recuo
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mȩ'o̧pä̧rö̧ chucuocu juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧ täcö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jiy̧ȩtȩ
huȩnȩtä̧ pä'opo'ösätó. Ucu
adihuä işa̧ jiy̧ä̧cu̧ ajuähuipönö
jä̧dȩpä̧ri'̧ä̧cu̧jä̧ ji'̧quiçha̧nö̧tä̧'iņä̧
cuä̧ju̧cua̧ pä'ö ujutu pätö.
5 Pidemä, märichei jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
hua̧ ö̧ja̧'a̧ topä'ijätöjä ujutumä.
Judíos ttö̧ja̧ ruhuäcuiyänä ka̧cuä̧tö̧
'quȩ'ȩcuä̧chä̧'chö̧ ttörohuähuiyarö
pä'ö huȩnȩttö̧'ȩpä̧'chö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Nazarenos ttö̧ja̧ jäyä huȩnȩ
esetätörö jiņä̧ isocu oicuä
işa̧ ja̧'a̧ pidemä. 6 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧'iņä̧ Dios ö̧jode suro juoepa
pä'ö amöcuädäji. Ja̧'hua̧nö̧ jȩa̧
päomenä ujututä 'chutädäjäcu,
töäre Hueähuä Huȩnȩ päö'anö
micuähuächönä pä'ö ticuarö
pä'ö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ jȩta̧ päta'anä
comandante Lisiastä ichi'ö,
pä̧içu̧nä̧ jȩpö̧ 'choipäjä̧u̧jä̧ ujutu
tu̧mö̧ttö̧. 8 'Cho'ipäji'ca̧ hue'äji:
―Ja̧u̧ru̧ huȩnȩtä̧rö̧ pä'ätömä,
ru̧hua̧ Felix ä'cattötä jittäu'a̧nö̧
ja̧'a̧― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jitämä
ucutä ja̧u̧ru̧ jä'epö cuä̧ju̧cu̧'a̧nö̧
ja̧'a̧. Jä'epö cuä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, ja̧u̧ru̧
pätä'chö o'ca juiyönätä iso päi'ötä
ja̧'a̧ pä'ö cuȩsȩtä̧cua̧jä̧― pä'inö
Tértulomä. 9 Judíos ttö̧ja̧'iņä̧,
ju̧huȩnȩtä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧: ―Tértulo
jiähuäjimä yorö'iso juea'a.
Ujutu'inä ja̧'hua̧nö̧tä̧ pä'ätöjä―
pä'inätö.

Pablo, churutä huȩnȩtä̧rö̧
pättä'chäji huȩnȩ Ru̧hua̧

Felix ä'cattö ädätinö huȩnȩ
10 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ rȩjȩ hueähuä

ru̧hua̧ Felix, Pablo ucuocua pä'ö
'coru juäinätä hue'inö. Ja̧'hua̧nö̧
hueäcu Pablo ädätö pä'inö:

―Ucu, pij̧ä̧ rȩjȩttö̧mä̧ recuo a̧'ȩ
micuähuächönä pä'ö icuähuä işa̧
päi'önä hue'ö cu̧ja̧'a̧mä̧ huo̧jua̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ juiyo cheseunä
jä̧cu̧sä̧ cha̧mo̧nä̧ chötö'cö chädäta
pä'ömä. 11 Jä'epä̧rö̧ cuä̧ju̧cu̧ttu̧mä̧
iso päi'önä jö̧nä̧ cu̧huo̧juä̧cua̧jä̧,
―ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ todärenö mo̧ro̧tä̧
ja̧'a̧― ttö Diosrö chucuota
pä'ö Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
huä̧mip̧ö̧ 'chi'̧chiņa̧'a̧mä̧.
12 Juhua'a chö̧jo̧mȩnä̧mä̧,
ttö̧ja̧cu̧ pä'ä'chäcuäu jö̧nä̧, ttö̧ja̧
huottäcuäunä huȩnȩ ttö̧'ȩpȩ'ö̧
jö̧nä̧ jȩcha̧'a̧mä̧ yorö'iso tottococu
päjisä. Amonätä̧ pä'ätö. Ja̧'hua̧nö̧
jö̧nä̧mä̧ jȩpo̧cö̧ päjisä Dios
ö̧jodettö'inä, judíos ttu̧huo̧jui'̧ö̧
odehuiyättö'inä, ötahuiyättö'inä.
13 Jitä ttörö huȩnȩtä̧rö̧ pättäji'inä,
―iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ö tti̧jȩpa̧
pä'ömä yorö'iso jui'ätö. 14 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttö jȩchö̧mä̧ huäjunätä
ji'äu chicuäcujä ttötä. Ttömä
chä̧do̧tö̧miņä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä
ucuotö jȩpä̧'ij̧ö̧sä̧, Jesús u̧mä̧nä̧nä̧
'chä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ esetö, jitöja
―jäyä esetäcuähuä― pättömä.
Ja̧'hua̧nö̧ ucuotö jȩpö̧ kö̧sä̧
o'ca juiyönä Hueähuä Huȩnȩ
cuyäru'inä, Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä
ttö̧ja̧ tti̧huȩyu̧ti̧nö̧ cuyäru'inä
―juea'a― pä'ö esetö kä̧nö̧.
15 Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö cha̧'cua̧
huȩnä̧rö̧sä̧ ―'corupä'i'inätörömä
iso päi'önätä tto̧ä̧dä̧cua̧― pä'ö
a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧ tta̧'ä̧rö̧. Jitötä'inä
iso päi'önä jä̧cua̧'a̧ pä'ätö, huȩnȩ
jui'ätörö'inä, huȩnȩ huotörö'inä
tto̧ä̧dä̧cua̧ pä'ömä. 16 Ja̧'hua̧nö̧
tto̧ä̧dä̧cuȩ huȩnȩ cheseta'attömä,
ttötämä Dios ä'cattö'inä, ttö̧ja̧
ttä'cattö'inä, cha̧'cua̧ suronä
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ucuocuäcuähuä juiyönä adiunä
chö̧já̧ pä'ö jȩpä̧'ij̧ö̧sä̧ 'cuäopönätä.
17 Recuo a̧'ȩ cuedächinö o'ca'a
ttömä Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
ppa̧'ä̧chä̧jişä̧ chahuaruhuä
huotörö ppädäda pä'ö, pärätä'inä
usurä isotörö chiya pä'ö, Diosrö
iyähuä'inä jȩcha̧ pä'ö. 18 Ja̧'hua̧nö̧
jȩcha̧ pä'ö ichäji'ca̧ chö̧jo̧mȩnä̧,
judíos ttö̧ja̧ yotöcunä, Asia
rȩjȩra̧'a̧ttö̧ ichäcuähuotömä,
chadihuächi'önä töcäu jȩä̧cuä̧huä̧
adicu icuäji'ca̧ chö̧ja̧'a̧ Dios
ö̧jodettö tottäjäcusä. Ja̧'hua̧nö̧
ttörö tottomenä recuätö
huopäcuähuätöcu chö̧ja̧'a̧mä̧
ttö̧'o̧cui'̧o̧co̧cu̧ päjisä. Ttö̧ja̧rö̧
huȩnȩ ttö̧'ȩpȩ'ö̧ chö̧ja̧'a̧'iņä̧
ttö̧'o̧cui'̧o̧co̧cu̧ päjisä. 19 Jitötätä,
ttörö huȩnȩ ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧tö̧tä̧
porö, ucu cuä'ca jo̧mȩ ttichö'a̧nö̧
huotömä, jitä pädäji huȩnȩ jäyä
ja̧'a̧ pätta pä'ö ttu̧ju̧nä̧rö̧ttö̧mä̧.
20 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧,
pitötä'inä huä̧iņä̧ jittäu'a̧nö̧
ja̧'a̧, jitötä ttä'ca jo̧mȩ, ruhuotö
huȩnȩ ucuocuäcuähuome
chö̧jo̧mȩnä̧ ttö suronä jȩcha̧'a̧
tottäji ttu̧ju̧nä̧rö̧ttö̧mä̧. 21 ¿Tiy̧ȩcö̧
tottäjimä? ¿Jitörötä huopö
pädäjicö̧? ―Hua'arettö
ttoächäcuähuä huȩnȩ
chesetiyä̧u̧, micuähuächönä
pä'ö cuicuätucuäcusä ucutumä
jitä mo̧ro̧mä̧― pä'ö ttä'ca jo̧mȩ
kä̧nö̧ pädäjicö̧? suronä jȩchä̧jim̧ä̧―
pä'inö Pablomä.

Pablomä jiņä̧ todäre a̧'ȩ
'cuäoi'önä Cesarea ötahuiyänätä

cärenä ö̧'iņö̧ huȩnȩ
22 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧

Felixmä, Jesús u̧mä̧nä̧nä̧

'chä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ ötö'cö täcö
u̧huo̧jua̧'a̧ttö̧ ttucuocuä̧rä̧ji ̧
huȩnȩ cä'ädö ttu̧ju̧na̧ pä'ö
hue'inö: ―Comandante Lisias
ichomenätä pädömä jiḑä̧huä̧cua̧sä̧
piy̧ȩ ucutu cutu'cötucumä―
pä'inö. 23 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ipö ciennö
su̧ro̧da̧u̧ru̧ hueähuä işa̧rö̧ hue'inö
Pablorö tta̧huä̧ra̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
hue'ö kä̧nö̧ pä'inö: ―'Chu'huädö
ku̧nä̧hua̧ ö̧ja̧'a̧nä̧ ji'̧quiçha̧nö̧ ejädö
içuä̧hua̧ ö̧ja̧ pä'ömä huä̧iņä̧ ja̧'a̧
pä'inö. Ahuaruhuä'inä huä̧iņä̧
dottächaröja. Ja̧u̧ru̧ recuä rö̧jö̧
ppättäda pä'ö'inä huä̧iņä̧ ja̧'a̧―
pä'inö.

24 A̧'u̧cu̧nä̧tä̧ mo̧ro̧ jä̧ji ̧ o'ca'a
Felixmä pä'äji ta̧'a̧nö̧ rȩbȩhuiņö̧
irecua Drusilacu. Jahuäjumä
judíos ttö̧ja̧ isaju pinäju. Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ Felixmä Pablorö tti'cächa pä'ö
hue'inö. Ja̧'hua̧nö̧ tti'cächäcu Pablo
Cristorö tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧
ötö'cö jiähua'a ä̧ju̧cuiņö̧ Felixmä.
25 Surojö juiyönä kä̧cuä̧huä̧
ötö'cö'inä, pä̧huä̧rö̧jö̧'a̧nö̧
jȩä̧cuä̧huä̧ttö̧ tta̧ttä̧rä̧cuä̧u̧
ötö'cö'inä, Dios micuähuächönä
pä'ö içuä̧cuȩ mo̧ro̧ ötö'cö'inä
jiähua'a ä̧ju̧cuiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Felixmä ye'ecue'inö.
Ye'ecue'ö pä'inö: ―Jitämä täcö
täi koronö̧tä̧ huo̧chä̧cua̧jä̧, ttörö
adihuomenätä̧―. 26 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧'iņä̧, Felixmä Pablo pärätä
imitarö pä'ö pä̧huä̧ rö̧jiņä̧cu̧,
rä'epö icuarö pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ koronö'iņä̧, koronö'iņä̧
ä̧tȩpȩ'iņä̧cu̧ Pablocu ucuocua pä'ö.
27 Todäre a̧'ȩ 'cuäopina'a ja̧'hua̧nö̧
jö̧nä̧mä̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Felixmä
ru̧hua̧ ö̧jä̧'ij̧o̧mȩttö̧ rä'opächinö,
ka̧ra̧, Porcio Festo pä'ö miçua̧
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pä̧ro̧cua̧tä̧ huea'anä. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧,
Felixmä judíos ttö̧ja̧ ttesehuiyarö
pä'ö öjö'ca'attö, Pablo huä̧iņä̧
cärenä ö̧'a̧'a̧nä̧tä̧ rä'opächinö.

Pablo, ru̧hua̧ Festo ä'ca jo̧mȩ
kä̧nö̧ romanos ttu̧ru̧hua̧tä̧

jä'epö ä̧ju̧cua̧rö̧ päinö huȩnȩ

25 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Festomä,
ju̧huä̧jä̧ rȩjȩnä̧ huea pä'ö

rȩbȩhuiņö̧. Ö̧rȩbȩhua̧'a̧ttö̧mä̧
huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä
Cesarea ötahuiyättö rä'opö
Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ huä̧mip̧iņö̧.
2 Juhuorömä sacerdotes ttu̧ru̧hua̧
juȩ'ip̧a̧'iņä̧, judíos ttö̧ja̧ttö̧ jiņä̧
iso úcuo ttö̧ja̧'iņä̧ Pablo ötö'cö
to'ijicu pä'ä'chö ji'ähuinätö
Festorömä, ―suronä jȩpiņö̧―
pä'ö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ji'äu kä̧nö̧,
Pablorö suro juottepa pä'ö
amöcuädö, Festorö jä'epä̧riņä̧tö̧:
―Po Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
Pablorö tti'cächa hue'i― pä'inätö.
Ja̧'hua̧nö̧ pätta'anä jitötämä
amöcuädinätö, mänänä tta̧ttä̧ra̧
pä'ö, mänänä ichome kä'cottö
cuä'ö tticuarö pä'ö. 4 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Festo ädätinö: ―Pablomä
Cesarea ötahuiyänätä cärenä
ö̧'a̧'a̧nä̧ tottä̧rö̧'a̧nö̧ hua̧. Ttötä'inä
juhua'atä chi'̧chä̧cua̧sä̧ täcö,
a̧'u̧cu̧nä̧tä̧ mo̧ro̧ o'ca'amä.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucututtu
hueähuä ttö̧ja̧mä̧ juhua'atä
'chä̧nö̧ mȩyȩu̧ ttöcu ttichö'a̧nö̧
ja̧'a̧ huȩnȩtä̧rö̧ päcuhuätucuarö
pä'ö, iso päi'önä suronä jȩiņa̧'a̧
ja̧ pä'ö tu̧huo̧jua̧rö̧ pä'ömä―
pä'inö. 6 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Festomä,
jahuätöcu ki'̧ip̧iņö̧ to̧mö̧rȩ jähuä
yabonänö mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧. Ja̧'hua̧nö̧
kä̧ji'̧ca̧ Cesarea ötahuiyära̧'a̧

ppa̧'ä̧chö̧ mȩyȩhuiņö̧. Mo̧ro̧
juomenä micuähuächönä pä'ö
icuähuä işa̧ ideäcänä pä̧mä̧dä̧ji'̧ca̧
Pablorö tti'cächa pä'ö hue'inö.
7 Pablo doächomenä, judíos
ttö̧ja̧, Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ttö̧
mȩyȩu̧ ichäjätömä, Pablo
ö̧jo̧mȩ soböcuächönä kä̧mä̧dö̧,
juruhuächi'ö huȩnȩtä̧rö̧
ucuocuä'chinätö: ―Pablomä
rö̧ȩnä̧tä̧ suronä jȩpä̧'chiņö̧―
pä'ä'chö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ iso
päi'önä jiņa̧'a̧ pä'ö tti̧jȩpa̧ pä'ömä
hueyecuinätö. 8 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
Pablomä, huȩnȩtä̧rö̧ pättä'chäji
huȩnȩ ädäta pä'ö, chutä a̧mo̧nä̧
ötö'cö ji'ähuinö ru̧hua̧rö̧: ―Ttömä
suronä jȩpo̧cö̧ pinö̧sä̧. Judíos
ttö̧ja̧ Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧
suroja'a pä'ömä pä'ocö pinö̧sä̧.
Dios ö̧jodettö'inä suronämä
jȩpo̧cö̧ pinö̧sä̧. Romanos ttö̧ja̧
ttu̧ru̧hua̧rö̧'iņä̧ suronämä
ucuocuocö pinö̧sä̧― pä'inö.
9 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Festomä judíos
ttö̧ja̧ ttesehuiyarö pä'ömä Pablorö
ädätö pä'inö: ―¿Ucumä, Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ huä̧mip̧ö̧ cui'̧chö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧, juhua'attö micuähuächönä
pä'ö icuähuä işa̧ päi'önä
jä'epö chä̧ju̧cuä̧ra̧'a̧nä̧ cuädäta
pä'ömä?― 10 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pablo
pä'inö: ―Ttömä romanos ttö̧ja̧
ttu̧ru̧hua̧ huȩ'ä̧hua̧ cuä'ca jo̧mȩ
kö̧sä̧ täcö. Porötä micuähuächönä
pä'ötticu'anö ja̧ pä'ö ttörö jä'epä̧rö̧
ttä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ jo̧mȩmä̧. Judíos
ttö̧ja̧rö̧mä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ suronämä
jȩpo̧cö̧ pä'ijösä yorö'isotä.
Ucutä'inä ja̧'hua̧nö̧ suronä
jȩcho̧ca̧'a̧ jä̧'ij̧a̧'a̧mä̧ huo̧jua̧jä̧.
11 Ttömä suronä jȩchiņö̧ttö̧mä̧,
hua'arenä ro̧ttȩpö̧'a̧nö̧ jö̧'iņä̧
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jȩchiņö̧ttö̧mä̧, 'corupädi'a pä'ömä
ä̧ppö̧tä̧rä̧cuä̧huo̧cö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ pitö huȩnȩtä̧rö̧ pä'ö
ttucuocuä'chäjimä jäyä jö̧ttö̧mä̧
jahuätö ttu̧mö̧nä̧ iyö tticuattö
pä'ömä micuähuoca'a. Ya̧tȩ'iņä̧
toa'a ja̧'hua̧nö̧ ttörö iyö icua
pä'ö hue'ajimä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttömä romanos ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧tä̧
jä'epä̧rö̧ ä̧ju̧cua̧ttö̧ pä'ösä― pä'inö
Pablo. 12 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Festomä
chutäcu huȩnȩ ttucuocua pä'ö
ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧ ruhuotörö jä'epö
ä̧ju̧cuiņö̧. Jä'epö ä̧ju̧cuä̧ji'̧ca̧
Pablorö ädätö pä'inö: ―Ucumä
romanos ttu̧ru̧hua̧tä̧ jä'epö
ä̧ju̧cua̧cu̧do päcuhua'attömä,
¡romanos ttu̧ru̧hua̧ ö̧ja̧'a̧tä̧
cui'̧chä̧cua̧jä̧!― päinä̧cu̧.

Festo, hueähuä ru̧hua̧ Agriparö
Pablo ötö'cö jiähuinö huȩnȩ

13 A̧'u̧cu̧nä̧tä̧ mo̧ro̧ 'cuäopinö
o'ca'a hueähuä ru̧hua̧ Agripamä,
Berenicecu Cesarea ötahuiyära̧'a̧
'chä̧hui'̧iņö̧, Festorö te'äunu
dottächa pä'ö. 14 Jahuätö
Cesarea ötahuiyänä recuonänö
mo̧ro̧ ttö̧jä̧ji ̧ o'ca'a, Festomä
ru̧hua̧ Agriparö ji'ähuinö Pablo
ötö'cö. Pä'inö: ―Ya̧tȩ, Felix
öti'inäcumä cärenä pö̧. 15 Ttömä
Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ chö̧jo̧mȩnä̧
sacerdotes tturuhuotö'inä, judíos
ttö̧ja̧ttö̧ tä̧mö̧ huotö'inä ja̧u̧ ötö'cö
to'ijicu pä'ä'chö jittähuinäcusä
―suronä jȩpiņö̧― pä'ö. ―Suronä
jȩiņö̧ miçuä micuähuächönä pä'ö
icuiyitö― pättinäcusä. 16 Ja̧'hua̧nö̧
pättäcu ädätinösä: ―Ujutu
romanos ttö̧ja̧ töäre hueähuämä,
huȩnȩtä̧rö̧ pättäcu'inä, huȩnȩtä̧rö̧
pä'ätö'inä tti'ä yo̧mȩtȩ

tottäcuähuoca'ara̧'a̧mä̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧
cuä'ö tticunämä huettö juiya
pä'ö tihueye juo'epinätöjä. Ja̧'hua̧
jo̧ca̧'a̧ huȩnȩtä̧rö̧ pättäcumä,
huȩnȩtä̧rö̧ pättö huȩnȩ ä'canä
ädätö'a̧nö̧ ja̧'a̧ pä'ö hueähuä
ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧― pä'inösä. 17 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ jahuätömä pocu ichinätö.
Ttichäji koro mo̧ro̧mä̧ recuo
tta̧dä̧ro̧ca̧'a̧tä̧ micuähuächönä
pä'ö icuähuä işa̧ ideäcänä
pä̧mä̧diņö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧mä̧dö̧
hue'inösä ja̧u̧ cärenä pö̧ pädäcuru
tti'cächa pä'ö. 18 Tti'cächäji o'ca'a
ja̧u̧ru̧ huȩnȩtä̧rö̧ pä'ä'chätömä
ä̧rä̧mi'̧iņä̧tö̧ ttucuocua pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huȩnȩtä̧rö̧ pätta
pä'ö jittähuomenä yorö'iso
pätecuächoca'ara̧'a̧tä̧ ucuocuinätö
jahuätömä ttö ja̧u̧ suronä jȩiņö̧
chamöcuädäji'a̧nö̧mä̧. 19 Jitötä
ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ttesetä'ijö huȩnȩ
ötö'cötä ucuocuä'chinätö ja̧u̧ru̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ Jesús pä'ö miçua̧
ötö'cö'inä ucuocuä'chinätö.
―Ja̧u̧mä̧ 'corupäi'ina'anä
tto'ächinö'ca̧ a̧'cua̧rö̧― pä'ö
ji'ähuä'chinö Pablomä. 20 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ ttömä ¿tta̧'a̧nö̧cö̧ jȩchö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧cuä̧ttö̧ piy̧ȩ huȩnȩmä̧? pä'ö
chieruhua'attö Pablorö jä'epö
ä̧ju̧cuiņö̧sä̧ ―¿ucumä Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧tä̧ cui'̧chö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧? juhua'attötä ucuru
huȩnȩtä̧rö̧ ucuocuätörö ä̧ju̧cu̧
micuähuächönä pä'ö chicua pä'ö
piy̧ȩ ötö'cömä― pä'ö. 21 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Pablomä romanos ttö̧ja̧
tu̧ru̧hua̧ tucuotäcutä jä'epö
ä̧ju̧cua̧rö̧ pä'ö tta̧huä̧ra̧ pä'ö
jä'epinö. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ cärenä
ö̧'a̧ pä'ötä huedinäcu romanos
tu̧ru̧hua̧ ö̧ja̧'a̧ hue'ö chicuome
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jubö― pä'inö Festomä. 22 Ja̧'hua̧nö̧
päcu ru̧hua̧ Agripamä pä'inö
Festorö: ―Ttötä'inä ja̧u̧ru̧
chä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
päcu ädätinö Festomä: ―Yo̧ȩi ̧
mo̧ro̧mä̧ cuä̧ju̧cuä̧cua̧― päinä̧cu̧.

Hueähuä ru̧hua̧ Agripa ä'cattö
chutä ötö'cö jiäcuähua pä'ö

Pablorö i'cächö ttu̧ju̧niņö̧ huȩnȩ
23 Ja̧u̧nu̧ o'comenä mo̧ro̧mä̧

Agripacu, Berenicecu huȩnȩ
ucuocuäcuähuodera̧'a̧
'chä̧hui'̧iņä̧tö̧. Tturuhuo
rö̧ȩnä̧ kö̧nä̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧
juhuodera̧'a̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
rȩbȩu̧ su̧ro̧da̧u̧ tturuhuotö
comandante huotöcu'inä,
ju̧huȩnȩ ötahuiyättö u̧mä̧tö̧
jiņä̧ iso úcuo ttö̧ja̧ huotöcu'inä
do'ächi'inätö. Dottächi'äji o'ca'a
Festo hue'inö Pablorö tti'cächa
pä'ö. 24 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Festo pä'inö:
―Ru̧hua̧ Agripa'inä, o'ca toi'önä
u̧mä̧tö̧, po ujutucu ka̧cuä̧tö̧'iņä̧
topätucuijo. Ju̧huȩnȩtä̧ kö̧tó, o'ca
toi'önä judíos ttö̧ja̧ porö'inä,
Jerusalén ötahuiyättö'inä
ötö'cö chä̧ju̧cuiy̧a̧tö̧ pä'ö
jittähuä̧riņä̧cu̧mä̧, ―kä̧nö̧mä̧
ö̧jö̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ hua̧― pä'ö
huopäcuäu jittähuä̧riņä̧cu̧mä̧.
25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ jȩiņö̧
huȩnȩ chä̧ju̧cuo̧mȩnä̧,
micuämä 'corupäi'önämä
ro̧ttȩpö̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ hua̧
pä'ö chamöcuädinäcu ttömä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä'inä, romanos
tu̧ru̧hua̧ tucuotäcu ru̧hua̧tä̧ jä'epö
ä̧ju̧cua̧rö̧ pä'ö jäepiyäcu juhua'atä
i'̧cha̧ huedarö pä'ö amöcuädinösä
ttömä. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ötö'cö
chiḩuȩyu̧tä̧jim̧ä̧ ¿tta̧'a̧nö̧cö̧

huȩyu̧tu̧ huedö'a̧nö̧ttö̧? pä'ömä
chierunä jä̧cu̧sä̧ chu̧ru̧hua̧rö̧
huȩyu̧tu̧ huȩdä̧cuȩmä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ ucutu cuä'catucu jo̧mȩtä̧,
jiņä̧ iso päi'önä ucu hueähuä
ru̧hua̧ Agripa cuä'ca jo̧mȩtä̧ i'cächö
ttu̧ju̧na̧rö̧ pä'ö hue'äjisä, jä̧'ȩpä̧rö̧
ttä̧ju̧cu̧ o'ca'a chiḩuȩyu̧tä̧cuȩmä̧
chu̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧. 27 Ya̧tȩ cärenä
pö̧rö̧ hue'ö tticua pä'ömä chutä
jȩiņö̧ huȩnȩ ―pa̧'a̧nö̧ pättäcu―
pä'ö jittähuoca'ara̧'a̧ huettöttömä
adihuococusä ttömä― pä'inö
Festomä.

Pablo, ru̧hua̧ Agripa ä'cattö
huȩnȩtä̧rö̧ pättäji ädätinö huȩnȩ

26 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Agripamä
Pablorö hue'inö: ―Ucutä

cua̧mo̧nä̧ cutö'cö jicuhuähua
pä'ömä huedäcujä täcö― pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pablo chutä ötö'cö
jiähua pä'ö umö cä'epinö. Pä'inö:
2―Ttömä, juiyo adiunä päi'äcusä
ru̧hua̧ Agripa, jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ ucutä
cuä'ca jo̧mȩttö̧ chucuocua pä'ö,
o'ca juiyönä judíos ttö̧ja̧ ttörö
huȩnȩtä̧rö̧ pättä'chä'ijö ötö'cö
ttötätä chädäta pä'ömä. 3Ucumä,
o'ca juiyönä judíos ttö̧ja̧ tötö'cö,
ta̧mo̧nä̧ pätä'chäcuäu'inä, tihueye
jȩtä̧'ij̧ö̧'iņä̧, adiu huo̧juä̧huä̧ işa̧
jiy̧ä̧cu̧ juiyo adiunä päi'äcusä ucu
cuä'ca jo̧mȩttö̧ chucuocua pä'ömä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jädepä̧rä̧cu̧jä̧
mä̧cuä̧ chucuocua'anä cuami
'qui'ächi'önö ttu̧huȩcuä̧nä̧
cuä̧ju̧cua̧ttö̧ pä'ö. 4O'ca toi'önä
judíos ttö̧ja̧mä̧ ttu̧huo̧juä̧cu̧sä̧
mö̧ä̧ya̧ chö̧jä̧i ̧ chö̧jiņo̧mȩttö̧
kä̧mä̧dö̧ chö̧jiņa̧'a̧mä̧. Ä̧cuo̧mȩnä̧
mo̧ro̧ttö̧ kä̧mä̧dö̧, cha̧mo̧nä̧
chahuaruhuäcutä kä̧nö̧ Jerusalén
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ötahuiyänä chö̧jiņa̧'a̧mä̧
ttu̧huo̧juä̧cu̧sä̧ o'ca toi'önätä.
5 Jahuätömä kada'cattö kä̧mä̧dö̧
chö̧jö̧ huȩnȩ huo̧juä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
huo̧juä̧tö̧mä̧ jittähua pättöttömä
chötö'cö jittäu'a̧nö̧ ja̧'a̧ fariseos
işa̧'iņä̧ chö̧jiņa̧'a̧mä̧. Fariseos
jȩä̧cuä̧huä̧tä̧ korottö'inä abonänö
ttu̧huȩcuä̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧mä̧, ujutu
judíos ttö̧ja̧ Diosrö tesetö pö̧nä̧
jȩä̧cuä̧huä̧ttö̧mä̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jitämä ttörö micuähuächönä pä'ö
tticu'anö ja̧ pä'ö ucu cuä'ca jo̧mȩ
kö̧sä̧ Dios ujutu tä̧do̧tö̧miņä̧rö̧ ji'äu
u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ pätecuächä̧cuȩ
cha̧mö̧cuä̧ra̧'a̧ttö̧. 7Ujutu judíos
ttö̧ja̧, ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧
huotö ttahuaruhuä'cotömä
ja̧u̧ ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩtä̧
pätecuächa pä'ö a̧mö̧cuä̧rö̧
tta̧'ä̧rä̧tö̧jä̧, mo̧ro̧'iņä̧, yodo'inä
Dios hueinö to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ jȩpo̧'ä̧rö̧
kä̧nö̧. Ja̧u̧ ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ
a̧mö̧cuä̧rö̧ tta̧dä̧ra̧'a̧ttö̧ judíos ttö̧ja̧
huȩnȩtä̧rö̧ pättä'chäcusä, ru̧hua̧
Agripa. 8 ¿'Corupä'i'inätörö Dios
ttoäda'amä ―juiyo 'quiya'a―
pä'ö cuamöcuädätucu'a̧nö̧
ja̧'a̧ tä̧ji ̧ ucutumä? 9 Ttötä'inä
jäyä amöcuädi'änösä pä'äjimä.
―Jesús Nazaret ötahuiyä Işa̧rö̧
to'ijicutä jȩchä̧'chö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧―
pä'ö amöcuädi'änösä. 10 Ja̧'hua̧nö̧
amöcuädö jȩpä̧'chiņö̧sä̧ Jerusalén
ötahuiyättömä. Juhuorömä
sacerdotes tturuhuotö huettattö
pä'ö jä'epö iḩuä̧ji,̧ recuätö Diosttö
adihuä ttö̧ja̧rö̧ 'chu'huädö cärenä
rötä'chinösä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätörö
cuä'ö tticua pä'ömä, ttötä'inä
A̧ pä'ö icuähuo'qui icuinösä
ruhuotö tucuocuäji chädäta
pä'ömä ―huä̧iņä̧ cuä'ö tticuätö―

pä'ömä. 11O'ca juiyönä judíos
ttu̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyättö'inä
ro̧'ȩpä̧'chiņö̧sä̧ jahuätörö
'cuäopönätä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧rä̧cu̧ru̧ suronä pä'ä'chö
ttä̧ppö̧tä̧ra̧ pä'ö hue'ä'chinösä.
Juiyo chami surä̧chä̧rö̧nä̧
päi'ä'chinäcusä jahuätörömä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ubara ttudepa
pä'ö ru̧'ä̧rä̧cuä̧huiņö̧sä̧ jahuätörö,
ötahuiyä jö̧ a̧'u̧cuä̧ oto
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧.

Pablo, u̧ru̧hua̧ Jesucristorö
u̧huo̧juä̧chi'̧iņö̧ jiähuinö huȩnȩ
12 Ja̧u̧ juäitä jȩcha̧ pä'ö

sacerdotes tturuhuotö
huettäcu, Damasco ötahuiyära̧'a̧
'chiņö̧sä̧, jahuätöttö hueähuojä
'chu̧huä̧rä̧nö̧. 13 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
mä̧nä̧nä̧ chi'̧cha̧'a̧nä̧, Kä̧hua̧ jueö
päi'a'a topinösä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
tȩa̧u̧ kä̧dȩip̧a̧'a̧, ru̧hua̧ Agripa.
Kä̧hua̧ iţȩa̧u̧ttu̧'iņä̧ abonänö
tȩa̧huä̧chi'̧ö̧ tejädi'ina'a. Ttörö'inä,
ttöcu 'chä̧tö̧rö̧'iņä̧ tö̧jo̧mȩ
soböcuächönä tejädi'ina'a.
14 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä ujutu
o'ca toi'önä rȩjȩ mo̧'ä̧miņä̧tö̧jä̧.
Mo̧tä̧mä̧ji ̧ o'ca'a ya̧tȩ iḩuȩnȩ,
hebreos tti̧huȩnȩnä̧ ucuocu,
ttörötä ucuocua'a, ä̧ju̧cuiņö̧sä̧:
―Saulo, Saulo ¿dä̧bö̧ ru̧'ä̧rȩ'ö̧
kä̧nö̧ ubara ttucuepa'a jä̧ttö̧
ttörömä? Pä̧cä̧yö̧rö̧ hueähuä
işa̧ pȩä̧dä̧ro̧'quȩnä̧ ka̧riņä̧
jarodö hueyecua'atä tettächa'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jȩcu̧'a̧ päcuhuäjimä
cuiḩuȩyȩcuä̧cua̧jä̧― päina'a.
15 Ja̧'hua̧nö̧ päcu pä'inösä:
―Chu̧ru̧hua̧, ¿Tide cu'ättö
ucumä?― Ja̧'hua̧nö̧ pädäcu pä'inö:
―Ttömä Jesússä, ubara ttucuepa
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pä'ö ru̧cu̧huä̧rä̧cuä̧huä̧cu̧tä̧.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧
kä̧mä̧di.̧ Pomä ttötä chu̧mö̧huä̧ya̧
päcuhui'a pä'ö chij̧ȩcuä̧cu̧jä̧. Jitä
tocu'äji'inä, koro chij̧ȩpä̧cuȩ'iņä̧
jiäcuähuä işa̧ päi'önä cu̧ja̧ pä'ö
chij̧ȩcuä̧cu̧jä̧ pomä. 17Ucumä,
judíos ttö̧ja̧ ttu̧mö̧ttö̧'iņä̧,
judíos huocotö ttu̧mö̧ttö̧'iņä̧
cu̧jip̧ä̧'chö̧nä̧ ppä̧dä̧dä̧cua̧jä̧. Jitämä
jahuätörötä ji'äu cui'̧cha̧ pä'ö hue'ö
chicuäcujä. 18 Ttö'äre tottönä
yettädönä jȩcu̧'a̧ pä'ö, yo̧ö̧ jacuätä
ttö̧jo̧mȩttö̧ tȩa̧u̧ jacuä pätti'önä,
Satanás huȩä̧ro̧mȩttö̧ Diosrötä
ppa̧ttä̧chö̧nä̧ ttö'ärohuächa
pä'ö, hue'ö chicuäcujä suronä
jȩttä̧'ij̧ö̧ unichi'äcuähuiyotötä
pätti'äcua'a̧nö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttörö
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ Diosttö
adihuä ttö̧ja̧ pä'i'inätöcutä jiņä̧
yo̧mȩtȩnä̧ ttȩmä̧cua̧'a̧nö̧ Jä'o
öärettömä― päinäcusä.

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧, ru̧hua̧ Agripa,
ttömä ja̧'hua̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ tochäjimä jarodocö
pinö̧sä̧. 20 Chö'arodoca'atä
ji'ähuinösä. Äcuomenämä
Damasco ötahuiyänä
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧, Jerusalén
ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧,
o'ca juiyönä Judea rȩjȩnä̧
ka̧cuä̧tö̧ pö̧nä̧rö̧'iņä̧ ji'ähue'inösä.
Ja̧u̧nu̧ o'comenämä judíos
huocotörö'inä ji'ähue'inösä, pärou
icu amöcuädö, Diosrö ppa̧ttä̧cha̧
pä'ö, pärou icu ttamöcuädäji
tti̧jȩpa̧ pä'ö adiu jȩtto̧mȩttö̧.
21 Ja̧'hua̧nö̧ jidähue'a'attö
judíos ttö̧ja̧mä̧ Dios ö̧jodettö
'chuttädinäcusä. Cuä'ö'inä tticua
pätta'anä ki'̧ip̧iņö̧sä̧. 22 Chö̧ä̧nä̧hua̧
Diostä chö̧jip̧ä̧'chö̧nä̧ ppädä̧rä̧cu̧sä̧

jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ jubö päi'önä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jitä päi'önätä―iso
päi'önä ja̧'a̧― pä'ö ji'ähuä'ijösä
usurä isotörö'inä, ruhuotörö'inä.
Jiy̧ȩä̧cuȩtä̧, Moiséscu, Dios iḩuȩnȩ
jiäcuähuä ttö̧ja̧cu̧ ―ja̧'hua̧nö̧
jä̧cua̧'a̧― pä'ö pätetö jittähuinötä
ji'äusä. Im̧içu̧nä̧ jö̧mä̧ ji'ähuocösä.
23 Jahuätömä ji'ähuinätö: ―Dios
huea päinäcumä usurä ȩmä̧u̧
ubara'inä ttu̧huä̧cua̧, pä'ö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧tä̧ jä̧cua̧'a̧ hua'arettö
ä̧cuo̧mȩnä̧ tto̧ä̧chä̧cua̧mä̧. Judíos
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, judíos huocotörö'inä
tȩa̧u̧ huȩnȩ jiä̧̧huä̧cua̧ ja̧u̧mä̧―
pä'ö pätetö jittähuinötä ji'äusä
ttömä― pä'inö Pablo.

Ru̧hua̧ Agripa'inä, korotö
ruhuotö'inä Cristonä pätti'iyarö
pä'ö Pablorö pä̧huä̧ rö̧jiņö̧ huȩnȩ
24 Pablo ja̧'hua̧nö̧ ötö'cö

jiähuä̧ra̧'a̧nä̧ Festomä huopi'inö:
―¡Jätee! ¡Suripächö pä'öjä Pablo!
Cuyäru rö̧ȩnä̧ cu̧huo̧jui'̧o̧mȩnä̧mä̧
suripächinöjä― pä'inö.
25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pablo ädätinö:
―Suripächömä suripächocösä,
juiyo úcuo işa̧ Festo. Pärocua'acu
jueönä amöcuädötä, iso huȩnȩtä̧
ji'äusä. 26 Pȩnȩtä̧ pö̧, ru̧hua̧
Agripa'inä. Ja̧u̧'iņä̧ huo̧jua̧,
piy̧ȩ ötö'cömä chutä ä'ca
jo̧mȩttö̧ huäjunä jidäumä. Jitä
jidähuäji huȩnȩmä̧ yä̧huä̧iņä̧
jȩä̧cuä̧huo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧. Huäjunätä
'cuäopina'a o'ca juiyönätä.
Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ huo̧jua̧sä̧
ru̧hua̧ Agripa'inä ja̧u̧ 'cuäopinö
u̧huo̧jua̧'a̧mä̧. 27 ¡Ru̧hua̧ Agripa!
¿Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧
tti̧huȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ esetöjädi?̧
Huo̧jua̧sä̧ ucu cueseta'amä―
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pä'inö Pablo. 28 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Agripamä pä'inö Pablorö:
―Ttö'inä, Cristorö chesetö'a̧nö̧
päi'önätä cucuocuäcusä
juiyo― pä'inö. 29 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
Pablo pä'inö: ―¡Ucutämäcö!
Ucu'inä ja̧'a̧nä̧, o'ca toi'önä
pȩnȩ pȩjä̧tö̧'iņä̧ ttö jö̧ ta̧'a̧nö̧
päcui'ätucua pä'ö pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧sä̧.
Päcui'ätucu'a̧nö̧tä̧ päi'önä
jö̧nä̧mä̧cö̧. Päcuhui'ätucua pä'ötä
pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧sä̧ ttö jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧.
Ttö jö̧ ta̧'a̧nö̧ päda'anä ucutumä
cuoräusa jui'ötä päcui'ätucunä,
Diosrötä jä'epä̧rö̧sä̧― pä'inö.
30 Pablo ja̧'hua̧nö̧ päji o'ca'a
ä̧rä̧mä̧cuä̧huip̧iņä̧tö̧ ru̧hua̧
Agripa'inä, rȩjȩ hueähuä
ru̧hua̧ Festo'inä, Berenice'inä,
korotö jahuätöcu pȩjä̧tö̧'iņä̧.
31Otonänö pporächi'ö jitötätä
ucuocuäcuähuinätö: ―¡Ja̧u̧mä̧
jȩo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧jä̧, hua'arenä
ro̧ttȩpa̧rö̧ pä'ömä! ¡Cärenä'inä
ö̧'ö̧ juiyö'a̧nö̧ hua̧!― pä'inätö.
32 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Agripamä pä'inö
Festorö: ―Pidemä, ejädötä
tticu'anö huinö ja̧'a̧ chutä romanos
tu̧ru̧hua̧tä̧ jä'epö ä̧ju̧cua̧rö̧ pä'ö
jäepoca'a jiņö̧ttö̧mä̧― pä'inö.

Roma ötahuiyära̧'a̧ Pablorö
hue'ö tticuinö huȩnȩ

27 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ujuturu
huetta pä'ö amöcuädinätö,

huoi'ca isoppa ȩpä̧'canä ti̧'cha̧
pä'ö Italia rȩjȩra̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
amöcuädäjätö'cotö Pablorö'inä,
korotö cärenä pȩjä̧tö̧rö̧'iņä̧,
ya̧tȩ Julio pä'ö miçua̧rö̧ iyinätö.
Ja̧u̧ Juliomä ciennö su̧ro̧da̧u̧
ttu̧ru̧hua̧ piņö̧. Jahuätö su̧ro̧da̧u̧mä̧
militar huotöttö yotöte, Augusto

pättä̧u̧ isotö jiņa̧'a̧. 2 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
huoi'ca, Adramitio ötahuiyära̧'a̧ttö̧
räopinä'ca Asia rȩjȩcu̧ jäyoto
tö'cönä jo̧mȩnä̧ 'chä̧'canä pä̧mä̧dö̧,
rä'opächinätöjä täcö. Ja̧u̧nu̧mä̧
kiņö̧ ujutucumä Aristarco,
Macedonia rȩjȩttö̧ Tesalónica
ötahuiyä ttö̧ja̧ işa̧. 3 Rätopäji koro
mo̧ro̧, Sidón ötahuiyä ttahuaränä
rä̧mä̧diņä̧tö̧jä̧. Juhuorömä
Juliomä adiunä repe'önötä jȩpiņö̧
Pablorömä. Pablo ahuaruhuä
churutä recuä rö̧jö̧ ppättädarö
pä'ö do'ächö i'̧cha̧'a̧nä̧, ja̧'a̧tä̧
topinö Juliomä. 4 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
juhuorömä pä'äji ta̧'a̧nö̧ huoi'ca
kittopa'anä rätopäji o'ca'a
isoppamä pärocua'acu döa'attö,
Chipre kä'co işä̧sa̧ jäyotonä
'chiņä̧tö̧jä̧, ju̧huä̧sa̧mä̧ tö'ohuenä
ja̧'a̧cu̧ tto̧ȩpä̧ro̧mȩ päte'ö
'cuä'opö, kä̧rö̧'coppa huironö
jo̧mȩnä̧ 'chä̧nö̧. 5Huoi'canä
ti̧'cho̧mȩnä̧, Cilicia rȩjȩ'iņä̧,
Panfilia rȩjȩ'iņä̧ pä̧tȩcuä̧nö̧
jo̧mȩnä̧ 'cuä'opäjätö'cotö Mira
ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧, Licia
rȩjȩ ötahuiyänä. 6 Juhuorömä,
ciennö su̧ro̧da̧u̧ ttu̧ru̧hua̧mä̧
koro'ca po̧cuip̧iņö̧, Alejandría
ötahuiyä ttö̧ja̧ ttuhuoi'ca, Italia
rȩjȩra̧'a̧ 'chä̧'ca. Juhuä'canätä
tö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö hue'inö.
7 A̧'cuo̧po̧nä̧ 'chiņä̧tö̧jä̧ recuo
mo̧ro̧. Ja̧'hua̧nö̧ huoi'canä 'chä̧nö̧
a̧'cuo̧po̧nä̧ ti̧'cha̧'a̧nä̧ juruhuächi'ö
taditä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧
Gnido ötahuiyä pä̧tȩcuä̧nö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ isoppa pä̧içu̧nä̧
döa'attö juhua'a yabonö ti̧'cha̧
pä'ömä ti̧'chö̧ juiyönätä jiņa̧'a̧
juhuorömä. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ Creta
kä'co işä̧sa̧ttö̧ tto̧ȩpä̧ro̧mȩ päte'ö
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kä̧rö̧'coppa huironö jo̧mȩnä̧
'chiņä̧tö̧jä̧ Salmón ötahuiyä
pä̧tȩcuä̧nö̧. 8 Juhuorö 'cuä'opö
ti̧'cha̧ pä'ömä juruhuächi'ö
aditä̧riņä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧
ti̧'cha̧'a̧nä̧ täcö rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧
Adihuä Ttahuarä pättome, Lasea
ötahuiyä tö'cö.

9 Ju̧huȩnȩ jubö tö̧rȩbȩhua̧
pä'ömä täcö recuo mo̧ro̧
'cuäopina'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
isoppa ȩpä̧'canä 'chä̧cuä̧huä̧mä̧
täcö ra̧huȩpij̧ö̧ pä̧nä̧ juoächina'a.
Ttu̧cuȩ a̧do̧chö̧ jȩä̧cuä̧huä̧
mo̧ro̧ täcö 'cuäopinö o'ca'atä
jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ Pablomä
ji'ähuo'ä̧riņö̧: 10―U̧mä̧tö̧. Juhua'a
yabocu ti̧'chö̧ttö̧mä̧ ra̧huȩjö̧nä̧tä̧
päi'äcua'a. Toe'ächäcuähuätä
jä̧cua̧'a̧. Huoi'ca'inä, jacuä
pȩjö̧'iņä̧ toe'ächäcua'a. Ttö̧ja̧'iņä̧
totte'äcuotö. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧
pä'ösä ttömä― pä'inö. 11 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ciennö su̧ro̧da̧u̧ ttu̧ru̧hua̧mä̧
rö̧ȩnä̧mä̧ esetocö pinö Pablorömä.
Huoi'ca pȩä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧tä̧,
ka̧ra̧mä̧ huoi'ca u̧ru̧hua̧rö̧tä̧
juruhuächi'ö esetinä̧u̧mä̧, Pablo
päöttö'inä abonänö. 12 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧, ju̧huȩnȩ ttahuarämä a̧'ȩnä̧
rä̧mä̧dö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧
suroja'attö jiņä̧ isocu recuätömä
juhuorö'inä rättopächa pä'inätö
tta̧ttä̧ro̧ca̧'a̧tä̧: ―Fenice
ötahuiyära̧'a̧tä̧ ti̧rȩbȩu̧'a̧nö̧ ja̧
pä'ö ti̧'chö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧, juhua'attötä
a̧'ȩ 'cuäopa'anä tta̧tä̧ra̧ pä'ö―
pä'inätö. Fenice ötahuiyä
ttahuarämä, Creta kä'co işä̧sa̧nä̧
ja̧'a̧nä̧ Kä̧hua̧ u̧huo̧jua̧'a̧cu̧ttu̧'iņä̧,
ieruhua'cuttu'inä, pätecu huäome
jiņa̧'a̧.

Pablo ro̧ȩpä̧u̧ jarodö 'chä̧jä̧tö̧'cotö
tottea'anä ttö̧jip̧iņö̧ huȩnȩ

13 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ kä̧rö̧'coppamä
huirochi'ö, Kä̧hua̧ ieruhua'acuttu
ichoppa a̧'cuo̧po̧nä̧tä̧ döiyä̧u̧,
―Täcö adihua'a. Ti'̧cha̧
pätome tö̧rȩbȩhuä̧cua̧'a̧tä̧
ja̧'a̧ pomä― pä'ö amöcuädinätö
jitötämä. Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädö,
cuoräu'quȩ huoi'ca ra̧ pä'ö kä'ö
icuähuä'quȩmä̧ huoi'ca jacuä
huä̧nä̧dö̧ rötäjätö'cotö rä'opinätö,
Creta kä'co işä̧sa̧ jäyoto tö'cönänö
jo̧mȩnä̧ 'chä̧nö̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧
ti̧'cha̧'a̧nä̧ a̧'u̧cua̧'a̧tä̧ jä̧ji ̧ o'ca'a
kä̧rö̧'coppamä, pärocua'acu
döoppa pä̧içu̧nä̧ juruhuächi'ö
mo̧ä̧miņa̧'a̧, Euroclidón pättoppa.
15 Juhuoppamä huoi'ca juhua'a
yabonö 'chö̧ juiyönätä döinoppa.
Kä̧rö̧'coppa pärocua'acu dö'ö,
jue'epö tö̧nö̧ juiyönätä dö'ö
icua'attö, huä̧iņä̧ ȩpö̧ icua'anätä
topä̧riņä̧tö̧jä̧ ujutumä. 16 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
ko̧ro̧sa̧ kä'co işä̧sa̧ Clauda pättäsa̧
tto̧ȩpä̧ro̧mȩ jo̧mȩnä̧ 'cuä'opö,
huoi'ca a̧'u̧cuä̧'ca ki'̧içuä̧'ca
toe'ächö juiya pä'ö ti̧'ä̧diņä̧tö̧jä̧
juruhuächi'ö aditä̧rö̧ kä̧nö̧tä̧.
17 Juhuä'ca a̧'u̧cuä̧'ca, rö̧ä̧'ca jacuä
cä'epö rötäjätö'cotö, huoi'ca
dea'anä ä̧nu̧chu̧ ppö'quepö
'tö̧'ȩpö̧ nö̧'cä̧riņä̧tö̧ huoi'ca
pparächi'a'acu pä'ö. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
huoi'camä Sirte pättä̧ba̧ rȩba̧nä̧
huä̧mä̧di'̧a̧'a̧cu̧ pä'ö isoppa
dö̧ä̧ta̧ jui'ädö mȩyȩdiņä̧tö̧ isoppa
ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ ȩpö̧ icua'anä ti̧'cha̧'a̧nä̧.
18 Kä̧rö̧'coppamä juruhuächi'ötä
pä̧içu̧nä̧ dö'ö icuina'a ujuturumä
tijuiyuhuächi'önätä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ mo̧ro̧ juomenä huoi'ca
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jojeächi'a pä'ömä jacuä pȩjä̧jim̧ä̧
dubora jacuora dochäu icuinätö.
19 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ kä̧rö̧'coppa
mo̧ä̧ma̧'a̧ttö̧mä̧ huäbodäcuä
mo̧ro̧ päi'omenä jiy̧ȩtä̧ huoi'ca
jähuä'inä ta̧mo̧nä̧ tu̧mö̧nä̧tä̧
dochäu icuinätöjä dubora jacuä.
20 Recuo mo̧ro̧ 'cuä'opinätöjä
kä̧hua̧rö̧'iņä̧, siŗo̧'cö̧rö̧'iņä̧
totoca'atä. Kä̧rö̧'coppa'inä
juruhuächi'ötä pä̧içu̧nä̧ dö'ö
icua'attö ―jiņä̧ tö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧jä̧
pä'ö― tamöcuäda pä'ömä
yorö'isotä hueyecuinätöjä täcö.
21 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ttu̧cuȩ'iņä̧ recuo
ttucuoca'a 'cuäopäji o'ca'a
Pablomä jahuätö ttö̧'quȩtȩttö̧
ä̧rä̧mi'̧ö̧ kä̧mä̧dö̧ pä'inö: ―U̧mä̧tö̧,
ttö pädö cuesetätucu'a̧nö̧
jiņa̧'a̧. Creta kä'co işä̧sa̧ttö̧mä̧
räcuopiyätucu'a̧nö̧ jiņa̧'a̧.
Räcuopätucuoca'a jiņö̧ttö̧mä̧
pa̧'a̧nö̧ ra̧huȩpij̧ö̧nä̧mä̧ päi'oca'a,
jitä toe'ächäji'inä toe'ächocö
ja̧ji.̧ 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧
jitämä cua̧'cua̧ esehuächi'ätucui.
Ucututtumä ya̧tȩ'iņä̧ 'corupä'i'ocö
jä̧cua̧. Huoi'catä toepo'ächäcua'a.
23 Ttömä Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä
u̧mö̧huä̧ya̧sä̧. Ja̧u̧ hueötä,
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧sä̧ ttömä. Ja̧u̧
ttö Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios u̧mö̧huä̧ya̧
isoppa hua̧ ij̧ȩcuä̧jä̧cu̧sä̧ mo̧ro̧ji ̧
yodomä. 24 Ja̧u̧ jiähuäjäcusä:
―Pablo, ye'ecumä yecuhuäcuä'.
Romanos ttu̧ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩ
cuij̧ȩcuä̧cua̧jä̧ ucumä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca toi'önä huoi'ca jacuä ka̧cuä̧tö̧,
ucucu jiņä̧ ji'catenä 'chä̧tö̧mä̧,
ttö̧jip̧a̧ pä'ö hue'äji Diosmä,
ucurutä rȩ rö̧jö̧nä̧ amöcuädö―
pä'äji ttörömä. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
u̧mä̧tö̧, cua̧'cua̧ esehuächi'ätucui.

Ttömä Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrömä
cha̧'cua̧ huȩnä̧rö̧sä̧. Ja̧u̧ u̧mö̧huä̧ya̧
isoppa hua̧ jiähuäji ta̧'a̧nö̧tä̧
jä̧cua̧'a̧ iso päi'önätä pä'ö cha̧'cua̧
chu̧huȩnä̧rä̧cu̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jişa̧tȩ kä'co işä̧sa̧ra̧'a̧ dö'ö icu
tu̧huä̧mä̧di'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧do― pä'inö
Pablo.

27 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a kä̧rö̧'coppa
mo̧ä̧miņa̧'a̧ttö̧mä̧ todäre semanas
päi'omenä, Adria duboranä rä̧nö̧
kara'acu'inä, kara'acu'inä isoppa
dö'ö icua'acutä ȩpö̧ icuähuotötä
'chiņä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ti̧'cha̧'a̧nä̧
yodo kä'co huoi'ca isoppa
ȩpä̧'ca tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧mä̧
huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧ ―täcö rȩjȩ
tö'cöpächätöjä― pä'ö. 28 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ajemä tta̧'a̧nö̧ rö̧ȩnä̧ täcua'a
ja̧ pä'ö ta'epö pa̧ja̧tö̧ topinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ttö̧'a̧to̧mȩnä̧ treinta y seis
metros jiņa̧'a̧. Ju̧huȩnȩ yabonänö
'chä̧nö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ ttö̧'a̧to̧mȩnä̧
veintisiete metros jiņa̧'a̧. 29 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ ―inähuänä dö'ö ticuä'― pä'ö
yettecua'attö huoi'ca cuoräu'quȩ
pa̧ja̧cuä̧nö̧ o̧'quȩ, huoi'ca ubö'ca
ja̧'a̧nä̧ kä'ö icuinätö. Ja̧'hua̧nö̧
kä'ö icuäjätö'cotö ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧tä̧
jä'epä̧riņä̧tö̧ mo̧ro̧ juoa'anä.
30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huoi'ca
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧mä̧ huoi'cattö
töttipächa pä'ö amöcuädinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ttamöcuädomenä,
huoi'ca a̧'u̧cuä̧'ca ki'̧içuä̧'ca
mȩyȩdiņä̧tö̧ ajera̧'a̧ päi'önä,
―ujutumä päjure'cattö'inä huoi'ca
cuoräu'quȩ mȩyȩdä̧tö̧jä̧tó― pä'ö
yaparetä jȩpö̧. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Pablomä ji'ähuinö ciennö su̧ro̧da̧u̧
ttu̧ru̧hua̧rö̧'iņä̧, su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧:
―Jitöjamä huoi'ca jacuätä
tta̧ttä̧ro̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧ cu̧jip̧ö̧
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juiyäcuotöjä ucutumä― päinä̧u̧.
32 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ su̧ro̧da̧u̧mä̧
huoi'ca a̧'u̧cuä̧'ca ki'̧içuä̧'ca
todeu appiyä 'cui'opö icuinätö
ajera̧'a̧tä̧ mo̧ö̧nä̧. 33 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
mo̧ro̧ päi'a'a tö'cöhuächi'a'a
Pablomä o'ca toi'önä ttu̧cuȩ
ttucua pä'ö jiähuinä̧u̧: ―Cu̧cuȩ'iņä̧
cucuätucuoca'atä, ―tta̧'a̧nö̧cö̧
päi'äcua'a― pä'ö tta̧'ä̧rö̧tä̧
ka̧cuä̧jä̧tö̧jä̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧nö̧
pa̧ja̧cuä̧nö̧ mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧.
34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ cu̧cuȩmä̧
cuätucui cu̧jip̧ä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
Ucututtumä ya̧tȩ'iņä̧ toe'oca'atä
cu̧jip̧ä̧cuo̧tö̧jä̧, ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
toe'oca'atä uhuocoi yoite'inä toe'ö
juiyönätä― päinä̧u̧. 35 Ja̧'hua̧nö̧
pä'ö cä'ädö pa̧ ȩmo̧po̧'ö̧, o'ca
toi'önä ttä'cattö Diosrö ucuocuinö:
―Adihua'a― pä'ö. Ucuocuäji'ca̧ pa̧
'tȩ'chä̧rö̧ cuinö täcö. 36 Ja̧'hua̧nö̧
jȩiy̧ä̧u̧ jahuätö'inä o'ca toi'önä
tta̧'cua̧ ȩmö̧ esehuächi'ö ttu̧cuȩ
cuinätö̧. 37Ujutu o'ca toi'önämä
huoi'canä pȩjä̧tö̧mä̧ doscientos
setenta y seisnö huotö jiņa̧'a̧.
38 Juhuorömä jo̧mȩnö̧ cuäjätö'cotö
huoi'ca jojeächi'a pä'ö trigomä
duboranätä dochäu icuinätö.

Ya̧tȩ'iņä̧ toe'oca'a jäyora
ttö̧rȩbȩhuiņö̧ huȩnȩ

39 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ mo̧ro̧ päi'a'a rȩjȩ
tottomenä ―¿ti̧jä̧ rȩjȩcö̧?―
pä'ömä ttu̧huo̧juip̧ö̧ juiyönä
jiņä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ dubora
suhuacuächome, rȩba̧ adihuome
topö, ―ju̧huä̧ba̧nä̧ huoi'ca
huä̧mä̧di'̧ö̧'a̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧
huä̧mä̧di'̧ö̧nä̧ jȩta̧ja̧― pä'inätö.
40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ cuoräu o̧'quȩ
todeu orä 'cui'opö icuinätö

dubora jacuätä pä̧jip̧a̧'a̧nä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pȩä̧dä̧rä̧cuä̧hu̧äbi
todeu orä'inä ejädö icuopo'ö
isoppa dö̧ä̧ta̧, päjure'canä
işä̧ta̧ isoppa döome päte'ö
cä'epö ti̧'ä̧dö̧ rö̧niņä̧tö̧ jäyotocu
ttö̧rȩbȩhua̧ pä'ö. 41 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ to̧ma̧rȩ pö̧ä̧ma̧ 'quȩtȩ dö'ö
huä̧mä̧di'̧o̧mȩnä̧ päjure'canättö
ppe'tächi'ina'a juhua'a yabocu
ti̧'chö̧ juiyönä. Ja̧'hua̧nö̧
päi'omenä ubö'ca ja̧'a̧nä̧ttö̧
ajiya pä̧içu̧nä̧ döa'attö ubö'ca'ca
pparächipina'a. 42 Ja̧'hua̧nö̧
päi'öttö jȩttä̧cuȩmä̧ amöcuädö
ku̧nä̧jä̧tö̧ jiņa̧'a̧ su̧ro̧da̧u̧mä̧:
―Cärenä pȩjä̧tö̧rö̧ cuä'ö ticuaja
huȩcha̧pö̧ döttecuächa'acu―
pä'ö. 43 Ja̧'hua̧nö̧ ttamöcuädäjimä
jȩttö̧ juiyönä ro̧ȩpiņä̧u̧ ciennö
su̧ro̧da̧u̧ ttu̧ru̧hua̧mä̧, Pablo
ö̧jip̧iy̧a̧rö̧ päa'attö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
huȩchä̧cuä̧huä̧nä̧ huo̧juä̧tö̧mä̧
ä'canä tö'ächö huȩcha̧pö̧ jäyoto
tti̧rȩbȩhua̧ pä'ö hueinä̧u̧.
44 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö
huȩchä̧cuä̧huä̧nä̧ jerupätömä
dau odiyänä'inä, huoi'cattö
pparächi'äjinä'inä rä̧nö̧ tti̧rȩbȩhua̧
pä'ö hue'inö. Ja̧'hua̧nö̧ hueäjä̧u̧mä̧
o'ca toi'önätä, ya̧tȩ'iņä̧ toe'oca'atä
jäyoto rȩbȩu̧ ki'̧ip̧iņä̧tö̧.

Pablo u̧mö̧nä̧ äca yö̧ä̧riņö̧ huȩnȩ

28 1 Jäyoto rȩbȩu̧
ki'̧ip̧ä̧jä̧tö̧'cotö, ju̧huä̧sa̧

kä'co işä̧sa̧ im̧i ̧ huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧jä̧,
―Malta pä'ö miçua̧sä̧― pä'ömä.
2 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ju̧huä̧sa̧ ttö̧ja̧mä̧ juiyo
adiu re ȩmä̧huip̧ö̧ ppättädinä̧u̧jä̧.
Ajiya'inä icha'attö, diyau'inä
diyahua'attö ocurä ku ttiyinä̧u̧jä̧,
ujutu o'ca toi'önätä jitöcu
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tö̧jiy̧a̧tö̧ pä'ö ttesehua'anätä.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pablomä,
mi ̧ ppäsäji'ca̧ ocurä tta̧ti̧nö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ö̧tta̧to̧mȩnä̧ äcamä
ocurä du'hui'äcu rä'oi'ö, Pablo
u̧mö̧nä̧ yö̧'ä̧riņö̧. 4 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧,
yȩnȩtä̧ ttö̧ja̧mä̧, äca Pablo
u̧mö̧nä̧ ö̧ra̧'a̧ tottomenä ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ pä'ähuinätö jitötätä:
―¡Pidemä ttö̧ja̧rö̧ cuä'ö icuähuä
işa̧tä̧ ja̧'a̧! Dubora rö̧orattö
ki'̧ip̧ä̧ji ̧ ja̧'a̧nä̧, tö̧ä̧nä̧hua̧ju̧ micuä
päi'önä ro̧ȩcuä̧ ruhuajumä ja̧'a̧tä̧
tojococu päji juhua'a yabonö
ö̧ja̧'a̧nä̧― pä'inätö. 5 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Pablomä na̧huä̧cho̧ca̧'a̧tä̧
ocuränätä ri'äu icuinö äcarö.
6 Jitötämä amöcuädinätö:
―¿u̧mö̧ jiä̧̧mi'̧ä̧cua̧'a̧cö̧? ¿yotäcutä
'corupä'i'ö mo̧ä̧cua̧cö̧?― pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ recuo tottä̧ro̧mȩnä̧
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ na̧huä̧cho̧ca̧'a̧ jiy̧ä̧u̧
ttamöcuädäji pärou icu pä'inätö:
―Chujuamä ttö̧ä̧nä̧hua̧tö̧ işa̧tä̧
ja̧'a̧― pä'ö.

Publio jä'o cuo märicheittö Dios
ppädäcuähuänä ö̧'ip̧iņö̧ huȩnȩ
7 Ju̧huȩnȩ tö'cönänömä, ju̧huä̧sa̧

kä'co işä̧sa̧ttö̧ jiņä̧ iso úcuo işa̧
iŗȩjä̧ kiņa̧'a̧, Publio pä'ö miçua̧.
Ja̧u̧mä̧ oju isodenä dotächa'anä
eseunu toinä̧u̧jä̧. Huäbodäcuä
mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧ oju isodenä tö̧ja̧'a̧nä̧
repe'ächi'önö jȩpö̧ tta̧huä̧riņä̧u̧jä̧.
8 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Publio jä'omä,
ö̧'ä̧ppä̧nä̧ pä̧nö̧ na̧'ä̧chiņö̧. Du'unä
u̧huä̧huä̧chä̧ra̧'a̧ cuo märichei
na̧'ä̧chiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ na̧huä̧chiy̧ä̧cu̧
ö̧'o̧ca̧nä̧ do'ächi'ö, Pablo Diosrö
ucuocuäji'ca̧ u̧mö̧nä̧ mȩiņä̧cu̧.
U̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧ aditö icuinäcu
ö̧'ip̧ö̧nä̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä

korotö'inä juhuorö kä'co işä̧sa̧ttö̧
na̧nȩpä̧tö̧mä̧ ichinätö. Jahuätö'inä
pȩjip̧ȩ'iņä̧tö̧ ttumäricheittömä.
10Adiu ucuotönö jȩttä̧'chiņä̧u̧jä̧
ju̧huä̧sa̧ ttö̧ja̧mä̧, koro'inä, koro'inä
jȩpä̧'chö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ täcö ti̧hua̧
pä'ö jo̧mȩ päi'omenämä ujuturu
recuä rö̧jö̧mä̧ ppättädinä̧u̧jä̧.

Roma ötahuiyänä
ttö̧rȩbȩhuiņö̧ huȩnȩ

11 Ju̧huä̧sa̧ kä'co işä̧sa̧nä̧
ka̧cuiņä̧tö̧jä̧ kä̧hua̧tö̧ huä̧mȩtu̧cuä̧
jo̧mȩnä̧. Ja̧'hua̧nö̧ kä̧jä̧tö̧'cotö
juhuorömä huoi'ca isoppa
ȩpä̧'canä pä̧mä̧dö̧ rä'opinätöjä,
ju̧huä̧sa̧nä̧ a̧'ȩ 'cuäopa'anä
riņä̧'canä, Alejandría ötahuiyä
ttö̧ja̧ ttuhuoi'canä, ttö̧ä̧nä̧hua̧tö̧
Castro'inä, Pólux'inä tta̧'u̧cuä̧
päjure'canä kä̧'canä. 12 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ Siracusa ötahuiyä ttahuaränä
rä̧mä̧dä̧jä̧tö̧'cotö ju̧huȩnȩmä̧
huäbodäcuä mo̧ro̧ ka̧cuiņä̧tö̧jä̧.
13 Juhuorö rä'opö jäyoto
tö'cönänö jo̧mȩnä̧ huişä̧ti̧'ö̧
'chä̧nö̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧ Regio
ötahuiyära̧'a̧. Tö̧rȩbȩhuä̧ji ̧ koro
mo̧ro̧ kä̧rö̧'coppamä Kä̧hua̧
ieruhua'acuttu kä̧rö̧'co̧hua̧ pä'ö
rötädipina'a. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a, ya'ute
mo̧ro̧ jä̧ji ̧ o'ca'a Puteoli o'uhuiyä
ötahuiyänä rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧.
14 Juhuorömä Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧
huotörö po̧cuip̧iņä̧tö̧jä̧. Jahuätömä
ko̧ro̧mö̧ttö̧nö̧ todäre mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧
jitötäcu tö̧ja̧ pä'ö ottipinä̧u̧jä̧. Ja̧u̧nu̧
o'comenätä Roma ötahuiyära̧'a̧cu̧
'chä̧nö̧ rä'opinätöjä. 15 Rätopäji
o'ca'a Roma ötahuiyättö Cristonä
tö̧jä̧hua̧tö̧ huotömä ujutu ticha'a
ucuohuä̧u̧ ttö'ätecuächinä̧u̧jä̧
Apio iyähuome ötahuiyä
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jubö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotömä
Tres Tabernas ötahuiyä jubö
ttö'ätecuächinä̧u̧jä̧. Pablo
jahuätörö toomenä, a̧'cua̧
ȩmö̧ Diosrö ―Adihua'a― pä'ö
ucuocuinö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a
Roma ötahuiyära̧'a̧ ti̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧
ciennö su̧ro̧da̧u̧ ttu̧ru̧hua̧mä̧
cärenä pȩjä̧tö̧rö̧mä̧ iyinö romanos
ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧ ojusodettö su̧ro̧da̧u̧
ttu̧ru̧hua̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Pablorömä huäinä katätä ö̧ja̧'a̧nä̧,
ya̧tȩ su̧ro̧da̧u̧ işa̧ tta̧huä̧ra̧'a̧nä̧ ö̧ja̧
pä'ö hue'inö.

Roma ötahuiyättö ä̧tȩpä̧ji'̧ca̧
judíos ttö̧ja̧ttö̧ ruhuotö

huotörö Pablo jiähuinö huȩnȩ
17Huäbodäcuä mo̧ro̧ jä̧ji ̧ o'ca'a

Pablomä judíos ttö̧ja̧ttö̧ ruhuotö
huotö ichö ttö̧ca̧ca̧cui'̧a̧ pä'ö
ä̧tȩpiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ä̧tȩpä̧jä̧u̧
ttö̧ca̧ca̧cui'̧ä̧ji ̧ o'ca'a Pablomä
pä'inö jahuätörö: ―Chö̧jä̧hua̧tö̧
u̧mä̧tö̧, chahuaruhuä judíos
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, tä̧do̧tö̧miņä̧
jȩtti̧nö̧ jȩtä̧'ij̧ö̧'iņä̧ to'ijicu
jȩchä̧'cho̧ca̧'a̧nä̧ Jerusalén
ötahuiyättö 'chu'ädäjätö'cotö
cärenä ttötattö pä'ö romanos
ttö̧ja̧rö̧ iyö tticuinäcusä.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätö
jä'epä̧rö̧ ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧'cotö rä'epö
tticua pättinäcusä 'corupädi'önä
päi'önä ro̧ttȩpa̧ji ̧ ttö̧'o̧cui'̧o̧ca̧'a̧ttö̧.
19 Ja̧'hua̧nö̧ pätta'anä judíos ttö̧ja̧tä̧
to'ijicu pä'ä'chö ttucuocuomettö
romanos ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧tä̧ jä'epö
ä̧ju̧cua̧ttö̧ pä'ö jä'epinösä.
Ja̧'hua̧nö̧ jädepa'anä cha̧mo̧nä̧
chahuaruhuä judíos ttö̧ja̧rö̧
huȩnȩtä̧rö̧ päda pä'ömä jo̧ca̧'a̧
jiņa̧'a̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucuturutä

topö chucuocua pä'ö ä̧tȩpä̧jişä̧.
Ujutu Israel ttö̧ja̧ a̧mö̧cuä̧rö̧ tta̧tä̧rö̧
huȩnȩtä̧ chesetiyä̧u̧ yö̧ttȩpiņä̧cu̧sä̧
pisa cuoräusamä. Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ ucutucu chucuocua
pä'ö ä̧tȩpä̧jişä̧― pä'inö Pablo.
21 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧: ―Ujutumä
yorö'isotä ucu cutö'cö tä̧ju̧cua̧
pä'ömä Judea rȩjȩttö̧'iņä̧ cuyäru
isojämä huettoco̧u̧ pinätö̧jä̧.
Tahuaruhuä judíos ttö̧ja̧ juhua'attö
ichinätöttömä ya̧tȩ'iņä̧ ―ja̧u̧mä̧
suronä jȩpiņö̧― pä'ö ucuocuocö
pinö ucurumä. Ji'äu'inä jiähuoco̧u̧
pinätö̧jä̧ ya̧tȩ'iņä̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ piy̧ȩ huȩnȩ ötö'cö
imicunänö ttesetö ötö'cömä
kara'attö'inä, kara'attö'inä
to'ijicutä pättä'cha'amä
huo̧juä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
cuamöcuädö jicuhuähua'a tä̧ju̧cua̧
pä'ätöjä― pä'inätö. 23 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Pablo jiähuä̧cuȩ mo̧ro̧
pätetö ttu̧ju̧nä̧ji ̧ pätecuächomenä
recuätö ichinätö Pablo ö̧jo̧mȩ.
Ja̧'hua̧nö̧ ichäjätörömä, yo̧ȩi ̧
kä̧mä̧dö̧ nip̧ä̧ro̧mȩ cä'ädö huäjunä
rä'epö icu ji'ähuinö Dios huea'anä
kä̧cuä̧huä̧ ötö'cö, ―iso päi'önätä
ja̧'a̧― pä'ö. Hueähuä huȩnȩ
Moisés iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ'iņä̧
cä'epö, korotö Dios iḩuȩnȩ
jiäcuähuä ttö̧ja̧ tti̧huȩyu̧ti̧nö̧'iņä̧
cä'epö Jesús ötö'cö iso päi'önä ja̧'a̧
pä'ö ttesetiyarö pä'ö jiähuinä̧u̧.
24 Ja̧'hua̧nö̧ jiähuä̧u̧mä̧ korotö pö̧nä̧
iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö tteseta'anä
korotömä esetocotö pinätö̧.

25 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ to'ijicu
pättä'chäcuähuomenä rättopächa
pä'ö amöcuädinätö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ rättopächäcua'a ä'ca'anä
Pablomä jiy̧ȩtȩ huȩnȩ päinä̧u̧:
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―Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ iḩuȩnȩ
jiäcuähuä işa̧ Isaíasnä ucuocu
jueötä pä'inö tä̧do̧tö̧miņä̧rö̧mä̧:

26 Jitöja ttö̧ja̧rö̧ 'chä̧nö̧
pa̧'a̧nö̧ ji'ähuäji: Ä̧ju̧cu̧mä̧
cuä̧ju̧cuä̧tu̧cua̧'a̧nä̧,
cu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧ juiyäcuotöjä.
Topömä tocu'ätucua'anä
ttu̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ö̧
juiyäcuotöjä. 27 Pa̧'a̧nö̧
huotö ja̧'a̧ttö̧: Jitöja
ttö̧ja̧ ttamiso'quimä
poächächinä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttä̧ja̧'iņä̧ du̧mä̧chä̧chiņä̧u̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö'äriyä'inä
mö̧ȩcuä̧chiņä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧
huotö juo'ächinätö,
ttö'äriyänä totta'anä tottö
juiya pä'ö, ttä̧ja̧nä̧'iņä̧
ttä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ ttä̧ju̧cu̧ juiya
pä'ö, ttamiso'quinä'inä
ttamöcuäda'anä
huo̧juä̧chi'̧ö̧ pärou
ttamöcuädö juiya pä'ö,
ttötä jahuätörö adihuächi'ö
ttö̧'ip̧ö̧nä̧ aditö chicuatö
pä'ömäa

pä'inö.
28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧

cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ösä, ki'̧içuä̧
huȩnȩmä̧ judíos huocotörötä
jiäcuähui'a pä'ö hue'inö Dios
jitämä. ¡Jahuätömä ja̧u̧ huȩnȩmä̧
ttä̧ju̧cuä̧cuo̧tö̧!― päinä̧u̧.
29 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧ jahuätö
judíos ttö̧ja̧mä̧ rä'opächäjätö'cotö
rö̧ȩnä̧tä̧ pä'ä'chäcuähuinätö
jitötätä.

Pablomä todäre a̧'ȩ 'cuäoi'önä
chutä mitä'chö ö̧jodenä
cärenä ö̧'iņö̧ huȩnȩ

30 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ o'ca'a Pablomä
mitö kä̧cuä̧huodenä chutätä
mitä'chö kiņö̧ todäre a̧'ȩ
'cuäoi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ ö̧jo̧mȩnä̧
eseunu topinö o'ca toi'önä̧rö̧,
ö̧jodenä do'ächö ichä'chätörömä.
31Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧
ötö'cö'inä ji'ähue'ö, Tu̧ru̧hua̧
Jesucristo ötö'cö'inä huo̧juȩtȩ'iņö̧
ja̧'hua̧nö̧ ichä'chätörömä. Ya̧tȩ'iņä̧
ro̧ȩpä̧rö̧ juiyönä huäjunätä ucuocu
huo̧juȩtȩ'iņö̧.

a 28:27 Isaías 6:9‐10
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Piy̧ȩ huȩnȩmä̧,
Pablo huȩyu̧ti̧nö̧do

Roma ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

ROMANOS
Huȩyu̧ti̧nö̧: Pablo Aditinö a̧'ȩ: 57‐58D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Pablo, Corinto ötahuiyänä ö̧jo̧mȩttö̧ huȩyu̧ti̧nö̧do

Romanos ttö̧ja̧rö̧, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ cäecuächina'attömä
mas o menos 25nö a̧'ȩ 'cuäopinö o'ca'a. 2 Corintios 13:1'inä, Hechos
20:2'inä topi. Ja̧'hua̧nö̧ piy̧ȩ cuyäru iḩuȩyu̧to̧mȩnä̧, Roma ötahuiyära̧'a̧mä̧
jiņä̧ i'̧cho̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧do. Ja̧'hua̧nö̧ i'̧cho̧co̧mȩ ja̧'a̧ttö̧ Dios mippoönä
ppädäcuähuänätä Cristonä päti'inö huȩnȩ, jinä iso jacuä jähuä rö̧ȩnä̧nö̧
huo̧juȩtö̧ huȩyu̧ti̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Romanos cuyäru'tä ja̧'a̧do,
koro'tättö'inä abonänö päi'önä Cristonä päti'inö huȩnȩ huȩyu̧cuä̧'tämä.

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

Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Pablo huȩyu̧tu̧
hue'inödo Roma ötahuiyättö

Jesucristorö tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧

1 1

Ttö Pablomä, icuicuä
juiyönätä Jesucristo hueö
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧sä̧. Chö̧ä̧nä̧hua̧
Dios huoinäcusä Jesucristo
hueipiņä̧u̧ isotö işa̧ päi'önä chö̧já̧
pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios iḩuȩnȩ,
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ'iņä̧ jidähua
pä'ö pätetö huȩ'ä̧hua̧sä̧.

2 Ja̧u̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧
mo täbocö ji'äu ku̧niņö̧, chutä
päö huȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧nä̧
ucuocu. Ja̧'hua̧nö̧ ji'äu u̧ju̧niņö̧
huȩnȩmä̧ täbocötä päi'önä
huȩyu̧ti̧nä̧tö̧ surojöttö 'quȩ'ȩpö̧
ku̧nä̧huä̧ Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧.
3 Ja̧u̧ ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'äu u̧ju̧niņö̧mä̧
Chutä Iţti̧, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
ötö'cötä ji'äu u̧ju̧niņö̧ jiņa̧'a̧.
Ja̧u̧ jiähuinäcumä uhuäpächinö

idepättömä, Davidmiņä̧ isotö
işa̧ jö̧nä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Iţti̧ ja̧'a̧ pä'ö
huäjunä ttu̧huo̧juä̧chi'̧iņä̧cu̧
hua'inätö ttö̧'quȩtȩttö̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ ujurunä ttoächomenä.
5 Rettö mippoönä ppädäcuähuä
tȩma̧ pä'ö'inä, hue'ähuotö
jö̧nä̧ huotö päti'a pä'ö'inä
Ja̧u̧nä̧tä̧ pätecuächinätöjä,
jitähuomettö ttesetiyatö
pä'ö pij̧ä̧ ttö̧ja̧ o'ca toi'önä
Jesucristorötä tta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧
úcuo tettähuäcua'a̧nö̧. 6Ucutu'inä
ja̧'a̧ jahuätö judíos huocotö jö̧
ta̧'a̧nö̧ Dios huoinä̧u̧mä̧, Jesucristo
umöhuäyotö päcuhui'iyätucuarö
pä'ö.

7 Ye, chiḩuȩnȩ huȩyu̧tu̧
hue'ösä ucutu o'ca toi'önä
Roma ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧,
Dios rö̧ȩnä̧ repȩä̧u̧ru̧. Chutä
adihuä umöhuäyotö päi'önä
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cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö huoinä̧u̧jä̧.
Ucuturu chiḩuȩnȩ hue'ösä. Tä'o
Dioscu Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu
rettö mippoönä ppättädö'inä,
cua̧'cua̧tu̧cu̧ adihuächi'önä
jȩttö̧'iņä̧ cuesehuiyätucuattö
pä'ösä.

Pablo Roma ötahuiyä ttö̧ja̧rö̧
ji'äu i'̧cha̧ päinö huȩnȩ

8 Piy̧ȩ ja̧'a̧ ucuturu äcuomenäji
pädömä. Ucutu o'ca toi'önä̧rö̧
amöcuädö Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö
eseu, ―adihua'a― pä'ösä
Jesucristo im̧iņä̧. ―Romanos
ttö̧ja̧'iņä̧ Jesucristorö tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧do― pä'ö, pij̧ä̧
pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ ttucuocuiyäcu
ja̧'hua̧nö̧ pä'ösä. 9 Chö̧ä̧nä̧hua̧
Diostä u̧huo̧juä̧cu̧sä̧ ucuturu
amöcuädö cädäcuähuä juiyönä,
churutä chucuocua'amä.
Cha̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧ u̧mö̧huä̧ya̧
päi'önä chö̧ja̧'a̧ttö̧, Iţti̧ ö̧jö̧ ötö'cö
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'äu kö̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ 'cuäopönä
ucuturu amöcuädö, churutä
chucuocua'amä u̧huo̧juä̧cu̧sä̧.
10 Chö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ jä'epä̧rö̧sä̧ täcö
ucuturutä do'ächö chicha pä'ö.
Koronö chichönä hueö'a̧nö̧
jö̧ttö̧mä̧ churutä pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧
juhua'atä chichönä hueattö pä'ö
jä'epä̧rö̧sä̧ jitämä. 11Ucuturumä
juiyo tocha pä'ö pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧sä̧,
Chö̧ä̧nä̧hua̧ A̧'cua̧ru̧hua̧ jähuä
ppädö juäi ucuturu chiya pä'ö,
'quiyönä cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
12 Ja̧'hua̧nö̧ pädömä, ttö'inä
ucututäcu jiņä̧ yo̧mȩtȩ cha̧'cua̧
adihuächi'attö pä'ö, pä'ösä. Ucutu
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ topö
ttö'inä chesehua pä'ö, ttö cha̧'cua̧

chu̧huȩnä̧ra̧'a̧ topö ucutu'inä
cuesehuätucua pä'ö, pä'ösä.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧
cu̧huo̧juiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ösä.
'Cuäopönätä ucuturu do'ächö
chicha päda'anä jitä päi'önä
chichö juiyönä jä̧cu̧sä̧tó. Ucutu
jö̧ ta̧'a̧nö̧ judíos huocotörö
jidähuomenä u̧huä̧ju̧ huȩja̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ pätti'iniyä̧cu̧sä̧.
Juhua'a jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ ucututtu'inä
u̧huä̧ju̧ huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
päcuhui'iyätucuattö pä'ö pä̧huä̧
rö̧jä̧cu̧sä̧. 14 Ttömä ttö̧ja̧rö̧
chimippota'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jä̧cu̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ griegos jö̧nä̧
huotörö'inä, bárbaros jö̧nä̧
huotörö'inä, rö̧ȩnä̧ huo̧juä̧tö̧rö̧'iņä̧,
jerupätö jö̧nä̧ huotörö'inä
yoräteunätä jidähua pä'ömä kö̧sä̧.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttömä juiyo
pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧sä̧ adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ jidähua pä'ö ucutu Roma
ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧. Jidähua
pä'ömä jo̧mȩnö̧tä̧ kö̧sä̧.

Ki'̧içuä̧ huȩnȩ ä̧ju̧cui'̧ip̧ö̧
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧tä̧
ttö̧jip̧a̧ pä'ö juruhua'ado

16 Ttömä pa̧'a̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ jidähua
pä'ömä dä'äcuocösä Cristo ö̧jö̧
ötö'cö adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧,
ja̧u̧ huȩnȩnä̧tä̧ Dios ujurunä
ttö̧jip̧ö̧nä̧ ppädiyäcu. O'ca
toi'önä tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧
ttö̧jip̧a̧ pä'ömä ujuru ka̧'a̧.
Äcuomenämä judíos huotö'inä
ttö̧jip̧a̧ pä'ö ja̧'a̧nä̧, ju̧huȩnȩ
o'comenä judíos huocotö'inä
ttö̧jip̧a̧ pä'ö ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
ja̧u̧ huȩnȩ jidähua pä'ömä
dä'äcuocösä. 17 Ja̧u̧ huȩnȩnä̧tä̧
Dios jueötä jȩö̧mä̧ ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧
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tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧nä̧tä̧ chutättö
huȩnȩ jui'ätö pätti'önä, tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö ttamöcuädomettö
kä̧mä̧dö̧ yabocutä tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧rö̧nä̧ päi'önä, Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩnä̧ päö'anötä: ―Tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ Diosttö adihuä
ttö̧ja̧ pä'i'ätömä hua'ö tticuoca'a
ttö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧―a päö'anö.

Pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ o'ca
toi'önätä suronä jȩttä̧'chö̧

micuätä ttimitäu'a̧nö̧ huotödo
18 Pa̧'a̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ pä'ösä

juhua'amä. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
öjö'cö juiyönä jö̧mä̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
ij̧ȩcuä̧chä̧'ij̧a̧'a̧, ttö̧ja̧ o'ca toi'önä
churutä jarode'ätörö'inä, suronä
jȩpä̧tö̧rö̧'iņä̧. Surojötä jȩpö̧ kä̧nö̧,
iso päi'önä jö̧ ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧rö̧mä̧
ij̧ȩcuä̧chä̧'ij̧a̧'a̧, huäjunätä
ttu̧ttȩpä̧rä̧chi'̧ö̧nä̧. 19 Ttö̧ä̧nä̧hua̧
ötö'cö ttu̧huo̧ju̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ huäjunä
ttu̧huo̧ju̧nä̧ ij̧ȩcuä̧ra̧'a̧, topö
ttamöcuädiyarö pä'ö, huäjunä
ij̧ȩcuä̧rö̧ kiy̧a̧rö̧ pä'ö chutä
jȩiņa̧'a̧ttö̧. 20 Pij̧ä̧ uhuäbe'inomettö
kä̧mä̧dö̧, ö̧jö̧ ötö'cö uhuähuoca'a
ö̧jö̧mä̧, huäjunä tottönä ij̧ȩcuä̧ra̧'a̧.
Chutämä uhuäpocö ja̧'a̧nä̧,
aditinöttö topö ttu̧huo̧juä̧chi'̧a̧rö̧
pä'ö ij̧ȩcuä̧ra̧'a̧. ―Tö̧ä̧nä̧hua̧mä̧
iso päi'önätä kö̧. Ujurumä
kä̧mä̧do̧mȩ'iņä̧ cäädome'inä
juiyönä 'cuäopönätä ju̧ru̧hua̧―
pä'ömä ttu̧huo̧jua̧ pä'ö
ij̧ȩcuä̧ra̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
―Diosmä chieruhuä'ijäcu.
Huȩnȩ jö̧nä̧mä̧ huocösä― pätta
pä'ömä juiya'a. 21Diosrömä
ttu̧huo̧jua̧'a̧nä̧, Ttö̧ä̧nä̧hua̧ jö̧nä̧mä̧

úcuo te'ähuocotö pä'ijätö.
―Ppäcuhuädä̧u̧jä̧― jö̧nä̧'iņä̧
pä'ocotö pä'ijätö. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ micuähuocö juäitä
amöcuädäcuähuä ttö̧ja̧ jö̧nä̧tä̧
juo'ächä'ijätö. Ttamöcuädö'inä
yo̧ip̧ä̧chä̧'ij̧ä̧u̧ tta̧'cua̧ jui'ätö
a̧'cua̧rö̧nä̧tä̧. 22―Huo̧juȩcu̧nä̧
huotöjä― pättähua'anä
tta̧'cua̧ jui'ätö jö̧nä̧tä̧ huä'ijätö.
23 Ja̧'hua̧nö̧ juo'ächö kä̧nö̧,
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hua'ocö säruunä
öadihuä ttesehuaji jaropi'ö,
ttuhuapare ku̧nä̧rä̧tö̧ tta̧'u̧cuä̧tä̧
esetä'ijätö. Ttö̧ja̧ tta̧'u̧cuä̧'iņä̧,
ppiy̧u̧ tta̧'u̧cuä̧'iņä̧, isotö ttö̧jä̧piy̧ä̧
pa̧ja̧cuä̧nö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ tta̧'u̧cuä̧'iņä̧,
rȩjȩnä̧ do'ähuätö tta̧'u̧cuä̧'iņä̧
esetä'ijätö.

24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios'inä jaroi'inä̧u̧, jitötä
ttöjö'cö juäi surojötä huäinä
jȩtta̧'a̧nä̧, ttidepättömä dä'ä
rö̧jö̧ juäi huäinä jȩttä̧cuä̧hua̧'a̧nä̧
korotö korotöcu. 25 Ja'huätömä
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ötö'cö iso
päi'önä jö̧ huȩnȩ jaropi'ö,
yapare huȩnȩtä̧ esetä'ijätö. O'ca
juiyönä uhuäbe'inörö jaropi'ö
uhuäbe'inö juäitä, úcuo te'äu
esetä'ijätö, uhuäbe'inörömä
ttesetoca'atä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Ja̧u̧ Uhuäbe'äcuähuä Işa̧tä̧ ja̧'a̧
cädi'äcuähuä juiyönä úcuo
tettäu'anö hua̧mä̧. Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧
ja̧'a̧cua̧ja̧.

26 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧'chö̧ ttö̧jiy̧ä̧cu̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios jaroi'inä̧u̧ jitötä
suronä amöcuädö ttöjö'cö juäitä
huäinä jȩtta̧'a̧nä̧. Nä̧tö̧'iņä̧,
ubocu jȩä̧cuä̧huä̧ icuipö, jiņä̧
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isocu jȩtti̧ya̧rö̧ pä'ö uhuäbe'inö
jiņö̧mä̧ to'ijicutä jȩpä̧'chä̧tö̧
nä̧tö̧mä̧ nä̧tö̧cu̧tä̧ jö̧nä̧. 27 Juhua'a
jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ u̧mä̧tö̧'iņä̧ isajucu
jȩä̧cuä̧huä̧ uhuäbe'inö jiņö̧
icuipö, korotö u̧mä̧tö̧rö̧tä̧
kö'cächi'ö pä̧huä̧ ttuhuä'chä'ijätö.
U̧mä̧tö̧mä̧ u̧mä̧tö̧cu̧ dä̧'ä̧ rö̧jö̧
juäitä jȩpä̧'chä̧'ij̧ä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jäyä jȩttä̧'chö̧ micuä ttimitäu'a̧nö̧
jö̧mä̧, jitötä tta̧mo̧nä̧tä̧ usurä ȩmä̧u̧
mitähuä'chä'ijätö.

28 Jahuätömä Diosrö ttu̧huo̧jua̧
pä'ö ttöjö'coca'a jiy̧ä̧cu̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä icuipinä̧u̧, suronä
ttamöcuädome päte'ötä 'chä̧nö̧
tticunä, jȩttö̧ juiyö'a̧nö̧ jö̧tä̧
huäinä jȩttä̧'cha̧'a̧nä̧. 29 Surojömä
o'ca juiyönätä 'cucuächi'önä
amöcuädö jȩtta̧ pä'ötä kä̧tö̧. To'ö
kä̧nö̧ jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧'iņä̧ jȩpä̧'chö̧
kä̧tö̧. Suronä jȩttä̧'cha̧ pä'ö'inä
kä̧tö̧. Korotö ttu̧ju̧nä̧rö̧ pä̧huä̧
rö̧jö̧nä̧ ttamöcuäda pä'ö'inä kä̧tö̧.
Korotörö suronä jȩtta̧ pä'ö'inä
kä̧tö̧. Korotö ttö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧ chö̧ja̧hue
pä'ö ttamöcuäda pä'ö'inä kä̧tö̧.
Korotörö cuä'ö tticua pä'ö'inä
kä̧tö̧. Sȩ'ȩpä̧rö̧ ttörohuähua
pä'ö'inä kä̧tö̧. Ttöyaparehua
pä'ö'inä kä̧tö̧. Korotö ttötö'cö
―ja̧'hua̧nö̧ hua̧ ja̧u̧mä̧― pä'ö
suronä ttamöcuäda pä'ö'inä kä̧tö̧.
Korotö ttötö'cö yä̧huä̧iņä̧'iņä̧,
30ttö̧ja̧ ttä'ca jo̧mȩttö̧'iņä̧ suronä
huȩnȩtä̧rö̧ ucuocuä'chä'ijätö.
Diosrömä a̧'u̧tä̧'chä̧'ij̧ä̧tö̧.
Pä̧içuä̧chä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧. Jitötä tta̧mo̧nä̧
úcuo te'äu, ―úcuo işa̧sä̧
pä'ö― amöcuädäcuähuä'ijätö.
Ja'huanö tta̧möcuädömä
korotörö'inä ji'ähuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧. Suronä
jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ koro'inä, koro'inä

rä'epe'ä'ijätö. Ttä'o hueö'inä tta̧ju̧
huejö'inä jarode'ä'ijätö. 31Adiumä
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧ pä'ijätö.
Pättö ta̧'a̧nö̧ jȩpo̧co̧tö̧ pä'ijätö.
Tta̧mo̧nä̧ ttahuaruhuärö'inä
repe'ocotö pä'ijätö. Korotö
jitörötä suronä jȩtti̧nö̧mä̧
ttunichi'a pä'ocotö pä'ijätö.
Korotörö'inä re rö̧jö̧nä̧ topocotö
pä'ijätö. 32 Ja̧'hua̧nö̧ jȩttä̧'chö̧
micuämä Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios jueönätä
micuähuächönä pä'ö içuä̧cuȩ'iņä̧
huo̧juä̧tö̧, ―micuä päi'önämä
hua'arenätä timitäu'a̧nö̧
ja̧'a̧― päömä. Ja̧'hua̧nö̧
jä̧cuȩmä̧ ttu̧huo̧jua̧'a̧nä̧'iņä̧
huä̧iņä̧ jȩpä̧'chä̧tö̧. Korotö'inä
ja̧'hua̧ta̧nö̧tä̧ jȩttä̧'chiy̧ä̧u̧
esehuä'ijätö.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios jueönätä
micuähuächönä pä'ö

içuä̧cuȩ huȩnȩ

2 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ o'ca toi'önätä
korotörömä micuähuächönä

pä'ötticu juiyö'anö ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧
micuähuächönä pä'ö tticuttumä,
jitötä'inä huȩnȩ jö̧nä̧ huotötä ja̧'a̧.
―Korotörötä micuähuächönä
pä'ö icuätöjä― päcuhuätucua'anä
cuamonätä'inä micuähuächönä
pä'ö icuähuätöjä, ucututä'inä
yoräteunätä jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧.
2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
iso päi'önä jö̧ u̧huo̧jua̧'a̧ttö̧,
ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧tö̧rö̧ micuähuächönä
pä'ö içuä̧cuȩmä̧ jueönätä ja̧'a̧
pä'ö huo̧juä̧tö̧jä̧. 3Ucutu ja̧'hua̧nö̧
jȩpä̧tö̧rö̧ micuähuächönä pä'ö
icuätömä, yoräteunätä jȩpö̧
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ ―Ttömä, Dios
micuähuächönä pä'ö içuä̧cuȩttö̧
chö̧jip̧ä̧cua̧'a̧tä̧ ja̧'a̧― pä'ö
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¿amöcuädätöjä tä̧ji?̧ 4Dios
pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönä adihuä
işa̧ ö̧jö̧mä̧ ¿kö'cocotöjä tä̧ji?̧
Ro̧ȩpö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ami 'qui'ächi'ö
recuo tta̧huä̧ra̧'a̧mä̧ ¿kö'cocotöjä
tä̧ji?̧ Cuiä̧̧nä̧hua̧ Dios juiyo adihuä
işa̧ jö̧nä̧ ö̧jo̧mȩttö̧ cuamöcuädö
cui'ärohuiyätucuarö pä'ö,
oipa'amä ¿jerupätöjä tä̧ji?̧
5 Ja̧'hua̧nö̧ oipa päa'anä ucututä
kö'cocotöjätó. Cuamöcuädätucu
cui'ärohuiyätucuarö pä'ömä
jarodötä jarodätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ pä̧içuä̧chi'̧ö̧ pä̧nä̧ ucuturutä
pä̧içuä̧chi'̧ä̧cuȩtä̧ ca̧ca̧tä̧rö̧
hua̧'a̧dä̧rö̧ ku̧nä̧tö̧jä̧. Ja̧u̧nu̧
pä̧içuä̧chi'̧ö̧ pä̧nä̧mä̧ o'ca toi'önä
huäjunä ttu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧,
Diostä jueönämicuähuächönä pä'ö
icua'amä. 6 Ya̧cu̧nä̧rö̧mä̧ jȩttä̧'chiņö̧
jiņö̧'a̧nö̧tä̧ micuähuächönä hue'ö
u̧ju̧nä̧cua̧.a 7 Päcuäi adiutä jȩtta̧
pä'ö tta̧mi ̧ 'qui'ächi'ö kä̧nö̧,
Dios beipocö öadihuä'inä,
úcuotäcuähuä'inä, huattoca'a
kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ usinätörömä
kä̧cuä̧huä̧ i'cotä iy̧ä̧cua̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitörötä adihuome
päte'ötä ttö̧ja̧ pä'ö pä'ä'chö,
iso päi'önä jö̧ jarodö, surojötä
usinätörömä pä̧içuä̧chi'̧ä̧cuȩtä̧
pätecuächäcuotö. 9Ubara
ttuhuähuätä, tta̧'cua̧
tta̧huȩcuä̧cuä̧huä̧tä̧
pätecuächäcuotö o'ca toi'önä
suronä jȩpä̧'chiņä̧tö̧rö̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧
ö̧jip̧ö̧ juiyönä, äcuomenämä judíos
huotöttö'inä, ja̧u̧nu̧ o'comenämä
judíos huocotöttö'inä. 10 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Dios beipocö öadihuätä,
úcuotäcuähuätä, tta̧'cua̧ adiunä

kä̧cuä̧huä̧tä̧ pätecuächäcuotö
o'ca toi'önä adiu jȩpiņä̧tö̧rö̧mä̧,
äcuomenämä judíos huotöttö'inä,
ja̧u̧nu̧ o'comenämä judíos
huocotöttö'inä, 11 Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios ä'ca jo̧mȩttö̧mä̧ ttö̧ja̧mä̧
im̧içu̧nä̧ huotömä toa'attö.
12O'ca toi'önä Hueähuä
Huȩnȩ juiyönä kä̧nö̧ suronä
jȩpiņä̧tö̧mä̧, Hueähuä Huȩnȩ
juiyönä kä̧nö̧tä̧ totte'äcuotö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Hueähuä Huȩnȩnä̧
kä̧nö̧ suronä jȩpiņä̧tö̧mä̧ Hueähuä
Huȩnȩ päö'anö micuähuächönä
pä'ö icuähuotö pätti'äcuotö.
13Hueähuä Huȩnȩ ä̧ju̧cu̧tä̧
ä̧ju̧cuä̧tö̧mä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosttö
huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧mä̧ huocotö.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Hueähuä Huȩnȩ
päö ta̧'a̧nö̧ jȩpä̧tö̧tä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧
Diosttö huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧
huotö pätti'äcuotömä. 14 Judíos
huocotömä Hueähuä Huȩnȩ
huȩyu̧cua̧'a̧ jui'ätö. Ja̧'hua̧nö̧
juitta'anä jitötä ttihueyenä
amöcuädö Hueähuä Huȩnȩ päö
ta̧'a̧nö̧ jȩttö̧ttö̧mä̧, Hueähuä
Huȩnȩ ttu̧ju̧nä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jä̧u̧.
15Hueähuä Huȩnȩmä̧ tta̧'cua̧nä̧
jitörötä ucuocua'amä ij̧ȩcuä̧rä̧tö̧,
tta̧'cua̧ jacuätä huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧
ka̧'a̧ttö̧. Huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧ ―Iso
päi'önä ka̧'a̧― pä'ö tta̧'cua̧tä̧
ucuocuä̧u̧. Tta̧'cua̧ jacuättö
ja̧'hua̧nö̧ ucuocuomenä koronömä
―huȩnȩ huocösä― pä'ö'inäcö̧,
koronömä ―huȩnȩ jö̧nä̧ hua̧sä̧―
pä'ö'inäcö̧ ttamöcuädönätä
ucuocuä̧u̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧
ttö̧ja̧ yä̧huä̧iņä̧ ttamöcuädinö jiņö̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Jesucristonätä
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micuähuächönä pä'ö icuä̧cuȩ
pä̧nä̧mä̧, adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
jidähuomenä jidähuä'ijö'a̧nö̧tä̧.

Judíos huotö'inä Hueähuä
Huȩnȩ jȩpä̧tö̧jä̧ pätta'anä

jȩtto̧cö̧ jiņö̧ huȩnȩ
17 ¿Ucututtu judíos

huotömädiţtö̧? ―Ujutumä
judíos huotöjä― pä'ö, Hueähuä
Huȩnȩtä̧ úcuo te'äu kä̧tö̧jä̧
ucutumä. ―Ujututä ja̧'a̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö huo̧juä̧tö̧mä̧―
pä'ö'inä úcuo te'ähuätöjä.
18Diosrö pä̧huä̧ rö̧jö̧ juäimä
huo̧juä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Hueähuä
Huȩnȩttö̧ huo̧juip̧ö̧ ―adihua'a―
pä'ö'inä, ―suroja'a― pä'ö'inä
ttu̧'huȩpä̧rä̧tö̧jä̧. 19―Ujututä
ja̧'a̧ jo̧mȩnö̧ huo̧juä̧tö̧mä̧ ätocätö
jö̧nä̧ huotörö otipa pä'ö'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ yo̧ö̧nä̧ cue'ächätö
jö̧nä̧ huotörö titejäda pä'ö'inä
huo̧juȩcu̧nä̧ huotömä― pä'ö
amöcuädö úcuo te'äcuähuätöjä
ucutumä. 20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧, ―tta̧'cua̧
jui'ätö a̧'cua̧rö̧nä̧ huotörö'inä,
jue'epö tu̧huo̧juȩtö̧'a̧nö̧
huotöjä. Ppo̧'ä̧tö̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧
jerupätörö'inä tu̧huo̧juȩtö̧'a̧nö̧
huotöjä ujutumä― pä'ätöjä,
iso päi'önä jö̧ a̧'u̧cuä̧'iņä̧,
huo̧juä̧huä̧ a̧'u̧cuä̧'iņä̧ Hueähuä
Huȩnȩttö̧tä̧ cu̧huo̧jui'̧ä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧.
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ korotörömä
cu̧huo̧juȩtä̧tu̧cua̧'a̧nä̧, ¿ucututämä
huo̧juȩtä̧cuä̧huo̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧
―Cu̧nä̧u̧cuä̧rä̧tu̧cuä̧'―
pä'ö jicuhuähuätucua'anä,
¿ucututämä nä̧u̧cuä̧ro̧co̧tö̧jä̧
tä̧ji?̧ 22―Ka̧ra̧ irecuarömä

mȩcuo̧pä̧rä̧tu̧cuä̧'― pä'ö
jicuhuähuätucua'anä, ¿ucututämä
mȩ'o̧pä̧ro̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧ ―Tätä'chö
ku̧nä̧huä̧ o'camä kö'cocotöjä―
päcuhuätucua'anä ja̧u̧ juäi
ucuotäcuähuä odehuiyättömä
¿nä̧u̧cuä̧rä̧'cho̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧
23―Hueähuä Huȩnȩ úcuo
te'ähuätöjä― päcuhuätucua'anä,
hueö ta̧'a̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧
jo̧mȩnä̧, ¿Diosrömä ucuotäcuähuä
juiyönä jȩpo̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧
24Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩnä̧
ucuturu pätetö päö'anötä:
―Judíos huocotömä jitötä
ttö̧'quȩtȩttö̧ Dios im̧iņä̧ suronä
ucuocuä'chätö, ucututä suronä
jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧'a̧ topö―a
25Hueähuä Huȩnȩ hueö ta̧'a̧nö̧ iso
päi'önä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧,
cuij̧ȩta̧ 'cuicuocuätucumä
micuäu'anö ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Hueähuä Huȩnȩ hueö
ta̧'a̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ra̧'a̧
'cuicuocuätucuttumä tti̧jȩta̧
'cui'ocuocotö jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
huotöjä. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ya̧tȩ ij̧ȩta̧ 'cuiocuoca'anä'inä,
Hueähuä Huȩnȩ hueö ta̧'a̧nö̧
jȩö̧ttö̧mä̧, ij̧ȩta̧ 'cuiocuoca'anä
Dios ä'ca jo̧mȩttö̧mä̧ ij̧ȩta̧
'cui'̧o̧cua̧tä̧ huaji. 27 Ya̧tȩ pa̧nä̧
uhuäunä ij̧ȩta̧ 'cui'ocuocö
ja̧'a̧nä̧, Hueähuä Huȩnȩ hueö
ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩö̧ttö̧mä̧ ucuturumä
¿micuähuächönä pä'ö icu
juiyö'a̧nö̧ hua̧ tä̧ji?̧ Hueähuä Huȩnȩ
huȩyu̧cua̧'a̧ cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧'a̧nä̧'iņä̧,
cuij̧ȩta̧ 'cui'ocuotö
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧'iņä̧ Hueähuä Huȩnȩ
cu'arodätucua'attö ja̧'hua̧nö̧

a 2:24 Isaías 52:5; Ezequiel 36:22
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pä'ö icu'a̧nö̧ hua̧. 28 Ihueye, ya̧tȩ
huä̧mȩnä̧tä̧ judíos ttö̧ja̧ işa̧mä̧,
Dios ä'ca jo̧mȩttö̧mä̧ judíos ttö̧ja̧
işa̧ huocö. Huämenä idepättötä
ij̧ȩta̧ 'cui'̧o̧cua̧ ja̧'a̧nä̧ Dios ä'ca
jo̧mȩttö̧mä̧ 'cui'̧o̧cua̧ jö̧nä̧ huocö.
29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jiņä̧ iso päi'önä
judíos ttö̧ja̧ işa̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧
jacuänä jähuättötä hua̧. Jiņä̧
iso päi'önä 'cui'̧o̧cua̧mä̧ a̧'cua̧nä̧
amöcuädöttö 'cui'̧o̧cua̧tä̧ jö̧nä̧
hua̧. Ja̧u̧mä̧ A̧'cua̧ru̧hua̧ jähuättötä
'cui'̧o̧cua̧ jö̧nä̧ hua̧, Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩttö̧mä̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧
ttö̧ja̧tä̧ ttesehuarö pä'ömä
pä'ähuocö, Ö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä
esehuäcu.

3 1 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ ¿ti̧yȩttö̧
abonänö jö̧nä̧ micuäumä, judíos

päi'önä ttö̧ja̧ pä'ömä? ¿Tiy̧ȩttö̧
tti̧jȩta̧ 'cui'ocuotö jö̧nä̧ ttö̧ja̧
pä'ö adiumä? 2O'ca juiyönättö̧tä̧
rö̧ȩnä̧ micuähua'a. Jiņä̧ isocu
micuäumä pa̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧:
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä jahuätörötä
hue'inö iḩuȩnȩ tta̧ttä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö.
3 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ recuätö tta̧'cua̧
huȩnä̧rö̧mä̧ tta̧'ä̧ro̧co̧tö̧ pinätö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ¿Diosmä päinö
huȩnȩ pärou icu amöcuädinö tä̧ji,̧
päinö ta̧'a̧nö̧ jȩö̧ juiya pä'ömä?
4 ¡Yorö'iso ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧! O'ca
toi'önä ttu̧huo̧juiy̧a̧ttö̧ pä'ösä.
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä iso päi'önä
päö ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧mä̧. Pij̧ä̧ ttö̧ja̧
o'ca toi'önä ttöyaparehua'anä
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä yaparehuocö.
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩnä̧ päö'anö:

―Cuiḩuȩnȩ cucuocuinömä
iso päi'önätä ja̧'a̧―

pä̧ttä̧cua̧jä̧. Ucuru
micuähuächönä pä'ö tticua
pättomenä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ jäyä
jȩcu̧'iņö̧mä̧ juiçu̧huä̧cua̧jä̧.a

5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, ujutu jäyä
jȩtä̧'ij̧o̧mȩttö̧ Dios jueö jȩö̧
ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ päi'öttömä, ¿tta̧'a̧nö̧tä̧
pätäcua'a jä̧ttö̧?
―Diosmä ujuturu ro̧ȩpo̧mȩnä̧

jäyä jȩpö̧― ¿pätö'a̧nö̧ Hua̧
tä̧ji?̧ Pij̧ä̧ ttö̧ja̧tä̧ ja̧'a̧ ja̧'hua̧nö̧
amöcuädätömä. 6 Pätö juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧ yorö'isotä. Diosmä jäyä
jȩpo̧cö̧. Jäyä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧ttö̧mä̧
¿tta̧'a̧nö̧ micuähuächönä pä'ö
icu'a̧nö̧ jä̧ttö̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧rö̧mä̧? Jueö
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ ja̧'a̧ttö̧ jueönätä
micuähuächönä pä'ö icu'a̧nö̧ Hua̧
pij̧ä̧ ttö̧ja̧rö̧mä̧.

7 Ttötä ya̧pa̧rȩhua̧
chö̧jo̧mȩttö̧ ―Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diostä yaparehuocömä― pä'ö
Diosrötä úcuo tettäunä päi'önä
ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧ttö̧mä̧, Diosmä
¿dä̧bö̧ ―suronä jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧jä̧― pä'ö micuähuächönä
pä'ö icuäcusättö̧, churutä
ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ ppädäda'a
ja̧'a̧mä̧? 8―Suronä jȩta̧'a̧ topö
Diosrö ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧ttö̧mä̧,
huäinä suronä jȩta̧ja̧ juhua'a
yabocutä Dios öadihuä
ttamöcuädäcua'a̧nö̧― ¿pätö'a̧nö̧
ja̧'a̧ tä̧ji?̧ ―Ja̧'hua̧nö̧tä̧
huo̧juȩtö̧do― pä'ö huȩnȩtä̧rö̧
ttucuocuä'chäcusä. Korotö'inä
pättä'chäcusä, ―Pablomä
ja̧'hua̧nö̧tä̧ pä'ä'chö― pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ huȩnȩ huotötä ttö̧ja̧'a̧mä̧
jueötä micuähuächiyäcuotö.

a 3:4 Salmos 51:4
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Pij̧ä̧ ttö̧ja̧mä̧ o'ca toi'önä
suronä jȩpä̧tö̧tä̧ ja̧'a̧do

9 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧
pätö'a̧nö̧ jä̧ttö̧? Ujutu judíos
huotömä, ¿judíos huocotöttö'inä
abonänö adihuä ttö̧ja̧jä̧ tä̧ji?̧
Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. Täcö ji'ähuäjisä,
―o'ca toi'önä judíos huotö'inä
judíos huocotö'inä yoräteunätä
surojö huȩä̧rö̧tä̧ jȩto̧'ä̧rö̧nä̧
pä̧ip̧ä̧rä̧u̧jä̧― pä'ö. 10 Ja̧'hua̧nö̧tä̧
päa'a Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩnä̧mä̧:

―Adihuä işa̧mä̧ toa'a.
Yorö'isotä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a
adihuä işa̧mä̧.
11Ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ u̧huo̧juä̧chi'̧a̧
pä'ömä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a.
Usu'inä Diosrö usa pä'ömä
ya̧tȩ'iņä̧ toa'a.
12O'ca toi'önä Diosttö
'quȩ'ip̧ä̧chä̧rä̧tö̧tä̧ ja̧'a̧.
Yoräteunä micuähuocotö
juo'ächinätö̧tä̧ ja̧'a̧. Adiunä
jȩpö̧mä̧ toa'a. Ya̧tȩ'iņä̧
toa'a yorö'isotä.a
13 Ttacuä'ca̧ra̧na̧ttö̧ rä'epö
ttucuocumä, hua'are
huattorättö huahuoppa
räopa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
räopä̧u̧. Tti̧nȩnä̧mä̧
yaparetä ucuocuä'chätö.b
Ttänä ttucuocumä äca
u̧mä̧nȩhuä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧tä̧ barahuächi'önä
ucuocuä'chätö.c
14 Tti̧huȩnȩmä̧ suronä
pä'chäcuähuä huȩnȩtä̧,
a̧'u̧tä̧cuä̧huä̧ huȩnȩtä̧
su̧'pȩnö̧ ȩcä̧u̧.d
15 Ttö̧jä̧piy̧ä̧'iņä̧ ttö̧ja̧rö̧
cuä'opo'ö icu tti̧'cha̧ pä'ötä

kä̧ú̧.
16 Cuettächö o̧du̧nä̧ttö̧mä̧,
korotö ttöäre jȩpö̧ icu,
tta̧'cua̧ tta̧huȩpö̧ huȩnȩtä̧
ku̧nip̧ȩ'ä̧tö̧.
17 Tta̧'cua̧ pö̧nö̧ adiu
kä̧cuä̧huä̧mä̧ jerupätö.e
18 Ye'ecunänö, ucuotönö
amöcuädocotö
Diosrömä―f

päa'a Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩnä̧mä̧.

19Ujutumä täcö huo̧juä̧tö̧jä̧
Hueähuä Huȩnȩ ötö'cömä.
O'ca juiyönä Hueähuä Huȩnȩ
hueömä, ―Hueähuä Huȩnȩnä̧
kä̧tö̧rö̧tä̧ huea'a― pä'ö huo̧juä̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧tä̧ huea'a o'ca toi'önätä
jäyä jȩtö̧ amöcuädö tö'coruchi'a
pä'ö, pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧,
―Dios ä'ca jo̧mȩttö̧mä̧ huȩnȩ
hua̧sä̧― pä'ö tu̧huo̧juä̧cuä̧hua̧
pä'ö. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Hueähuä Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧,
yorö'iso ya̧tȩ'iņä̧ toa'a Dios ä'ca
jo̧mȩttö̧ huȩnȩ jui'̧a̧ pä'i'ajimä.
Hueähuä Huȩnȩnä̧mä̧, ―ttömä
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧sä̧― pä'ö
tu̧huo̧juä̧cuä̧u̧nä̧ päi'a'a.

Diosttö adihuä ttö̧ja̧ jö̧nä̧
päi'äcuähua'ado tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios jueötä jȩö̧mä̧
ij̧ȩcuä̧rö̧ ka̧'a̧ chutättö adihuä
ttö̧ja̧ jö̧nä̧ pätipä̧rö̧nä̧, Hueähuä
Huȩnȩ'iņä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönätä.
Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧, Dios päö
jiäcuähuä ttö̧ja̧ tti̧huȩyu̧ti̧nö̧
huȩnȩ'iņä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧tä̧ ―iso

a 3:12 Salmos 14:1‐3; Salmos 53:1‐3; Eclesiastés 7:20 b 3:13 Salmos 5:9
c 3:13 Salmos 140:3 d 3:14 Salmos 10:7 e 3:17 Isaías 59:7‐8 f 3:18 Salmos 36:1
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päi'önä ja̧'a̧― pä'ö jiähua'a. 22Dios
öadihuättötä ja̧'hua̧nö̧ adihuä ttö̧ja̧
jö̧nä̧ pä̧'ip̧ä̧rä̧tö̧jä̧, Jesucristorö
ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧, o'ca
toi'önätä ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧,
yoräteunätä. Ihueye pij̧ä̧
ttö̧ja̧ttö̧mä̧ im̧içu̧nä̧ hua̧mä̧ toa'a
23 o'ca toi'önä suronä jȩpiņä̧tö̧tä̧
tö̧ja̧'a̧ttö̧. Dios beipocö säruunä
öadihuä jö̧ ta̧'a̧nö̧ adihuätö jö̧nä̧
tö̧ja̧ pä'ömä ototä be'ipätöjä.
24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutä rettö
mippoönä ppädäcuähuänätä,
huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧ huotö pä'i'ätöjä,
suronä jȩtä̧'ij̧ö̧ 'chu̧huä̧ro̧mȩttö̧
tejächi'ö micuämä täcö Cristo
Jesústä mitö icuina'attö.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios suronä jȩttä̧'ij̧ö̧
micuä ro̧dȩpä̧cua̧sä̧ päinö
ta̧'a̧nö̧tä̧ ro̧ȩpiņö̧ huȩnȩ

25 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hue'inö
Jesucristorö ucuojanä mitäu,
ttö̧ja̧ suronä jȩtä̧'ij̧ö̧ huȩnȩ si'epö
icuiyarö pä'ö, re rö̧jö̧nä̧ topö
ȩma̧ pä'ö Jesucristorö ta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧rö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧
ij̧ȩpiņö̧ chutä jueönä jȩö̧mä̧.
Pä'äjimä suronä jȩtta̧'a̧nä̧'iņä̧ ami
'qui'ächi'ö ja̧'a̧tä̧ topö tta̧'ä̧riņö̧.
26 Ja̧'hua̧nö̧ tta̧'ä̧riņö̧ jitä piy̧ȩ
pä̧nä̧ chutä jueö jȩö̧ ij̧ȩpö̧ kä̧nö̧,
chutä öadihuättö huȩnȩ jui'ätö
päti'ömä ij̧ȩcuä̧rö̧ kiy̧a̧rö̧ pä'ö,
chutämä jueönä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧
jö̧nä̧'iņä̧ ö̧ja̧'a̧nä̧, huȩnȩ jui'ätö
jö̧nä̧ huotö päti'önä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧
jö̧nä̧'iņä̧ ö̧ja̧ pä'ö, Jesúsrutä ta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧rö̧mä̧.

27 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ ¿ta̧mo̧nä̧
jähuätä úcuo tetäu'anö huotöjä
tä̧ji?̧ ¡Úcuo tetähua pä'ömä juiya'a!
¿Däje hueyenä ja̧'a̧ttö̧ juiya'attö?

¿Adiu jȩä̧cuä̧huä̧ hueyenä ja̧'a̧ttö̧
juiya'a tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. Tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ hueyenätä ja̧'a̧ttö̧
ja̧'a̧ juiya'amä. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
täcö ttu̧'huȩpä̧rä̧tö̧jä̧ ujutumä,
ttö̧ja̧mä̧ ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧tä̧
ja̧'a̧ huȩnȩ jui'ätö päti'a'amä,
Hueähuä Huȩnȩ hueö ta̧'a̧nö̧
jȩta̧'a̧ttö̧mä̧cö̧. 29Diosmä
¿Judíos huotötä Tö̧ä̧nä̧hua̧
jö̧nä̧ Hua̧ tä̧ji?̧ Judíos huocotömä
¿Ttö̧ä̧nä̧hua̧mä̧cö̧ tä̧ji?̧ A̧'a̧. Judíos
huocotö'inä Ttö̧ä̧nä̧hua̧ jö̧nä̧ Hua̧.
30 Pij̧ä̧ ttö̧ja̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧mä̧ ya̧tȩtä̧
ja̧'a̧ttö̧ jahuätö'inä Ttö̧ä̧nä̧hua̧.
Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ chutättö huȩnȩ jui'ätö
päti'önä jȩä̧cuä̧huä̧ Işa̧mä̧.
Judíos huotö'inä huȩnȩ jui'ätö
päti'önä jȩä̧cuä̧huä̧ Işa̧ ja̧'a̧ ta̧'cua̧
tu̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧tä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
judíos huocotö'inä huȩnȩ jui'ätö
pätti'önä jȩä̧cuä̧huä̧ Işa̧ ja̧'a̧ tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧tä̧. 31 Ja̧'hua̧nö̧,
ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧, Hueähuä
Huȩnȩmä̧ ¿jȩpö̧ icuätöjä
tä̧ji?̧ ¡Jȩpö̧mä̧ icuocotöjä!
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Hueähuä Huȩnȩ
micuähuächönätä huo̧juȩtä̧tö̧jä̧.

Abraham'inä Diosrö a̧'cua̧
u̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧tä̧ Diosttö
huȩnȩ jui'̧a̧ päi'inö huȩnȩ

4 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutu
tidepättö tä̧do̧miņä̧

Abrahammä ¿tta̧'a̧nö̧
u̧huo̧juä̧cuä̧huiņa̧'a̧ttö̧?
2Abrahammä chutä adiunä
jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ huȩnȩ jui'̧a̧
päi'inöttömä, chutätä a̧mo̧nä̧
úcuo teäu'a̧nö̧ jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Dios ä'ca jo̧mȩttö̧mä̧cö̧.
3Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧ ¿tta̧'a̧nö̧
päa'attö? Pa̧'a̧nö̧ päa'a:
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―Abrahammä Diosrö a̧'cua̧
huȩnä̧riņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ a̧'cua̧
u̧huȩnä̧riy̧ä̧cu̧ chutättömä
huȩnȩ jui'̧a̧ päi'önä jȩiņä̧cu̧―a

päa'a. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ
aditäjirömä ―mippoönä
ppädädäcujä― päähuocö
aditähuä micuämä, aditähuä
micuätä ja̧'a̧ttö̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ya̧tȩrö̧mä̧ jȩpö̧'iņä̧ jȩo̧ca̧'a̧nä̧, a̧'cua̧
u̧huȩnä̧ro̧mȩttö̧tä̧, chutättö huȩnȩ
jui'̧a̧ päi'önä jȩä̧cu̧. ―Chö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧
huȩnȩ jui'ätö pätti'önä jȩpö̧― pä'ö
amöcuädö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧,
chutättömä huȩnȩ jui'̧a̧tä̧ pä'i'ö.
6Davidminä'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧tä̧
ucuocuinö, ya̧tȩmä̧ jȩpö̧'iņä̧
jȩo̧ca̧'a̧nä̧tä̧ huȩnȩ jui'̧a̧ päi'önä
Diostä jȩä̧cu̧ eseu ötö'cömä.
7 Pä'inö:

Jäyä jȩttä̧'ij̧ö̧ Dios
unichi'iyä̧u̧mä̧, suronä
jȩttä̧'ij̧ö̧'iņä̧ a̧tto̧pö̧
icuiyä̧u̧mä̧ juiyo esehuätö.
8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ suronä
jȩä̧'ij̧ö̧ Tu̧ru̧hua̧
amöcuä̧riy̧o̧co̧cu̧mä̧
juiyo eseu.b

9 Ja̧u̧ eseäcuähuämä ¿tti̧jȩta̧
'cui'ocuotötä ttesehua pä'ö ja̧'a̧
tä̧ji?̧ ¿Tti̧jȩta̧ 'cui'ocuocotö'inä
ttesehua pä'ömä jo̧ca̧'a̧ tä̧ji?̧
Abraham a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧tä̧
huȩnȩ jui'̧a̧ päi'önä Dios
jȩiņä̧cu̧ pä'ömä huo̧juä̧tö̧jä̧
täcö. 10 ¿Tiy̧ȩnö̧ jȩiņä̧rö̧ttö̧,
ja̧'hua̧nö̧mä̧? Abrahamrömä ij̧ȩta̧
'cuiocuinö o'ca'a ¿jȩiņä̧cu̧ tä̧ji?̧
¿ij̧ȩta̧ 'cuiocu juiyäi jiņa̧'a̧ tä̧ji?̧
jȩiņa̧'a̧mä̧. 'Cuiocuinö o'ca'amäcö.

Ä'canä jä̧iţä̧, jiņä̧ ij̧ȩta̧ 'cuiocu
juiyäitä jȩiņä̧cu̧. 11 Ja̧u̧nu̧ o'ca'atä
Dios hueäcu ij̧ȩta̧ 'cui'ocuinö,
'cui'ocuocötä ö̧ja̧'a̧nä̧ a̧'cua̧
u̧huȩnä̧ro̧mȩttö̧ huȩnȩ juiyönä
ö̧jö̧ ij̧ȩcuä̧ päi'önätä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ o'ca toi'önätä tti̧jȩta̧
'cui'ocuocotö ja̧'a̧nä̧'iņä̧ Diosrö
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ ttä'o jö̧nä̧ hua̧
pä'i'inö Abrahammä, jahuätö'inä
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧tä̧ huȩnȩ
jui'ätö pätti'a'attö. 12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
tti̧jȩta̧ 'cui'ocuotö'inä ttä'o
jö̧nä̧ hua̧ pä'i'inö. Tti̧jȩta̧'iņä̧
'cuittocua'anä Abraham ij̧ȩta̧
'cuiocu juiyäi Diosrö a̧'cua̧
huȩnä̧rö̧ ö̧jiņö̧'a̧nö̧ tta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧
ttö̧ja̧'a̧ttö̧ ttä'o jö̧nä̧ pä'i'inö.

Huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧ huotö
pätti'a pä'ömä, Hueähuä

Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧cödo
13Diosmä ―pij̧ä̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧

ucututä cuiŗȩjä̧tu̧cu̧ päi'äcua'a―
pä'ö ji'äu ku̧niņö̧ Abrahamrö'inä
ahuaruhuä'cotörö'inä. Ja̧'hua̧nö̧
ji'äu u̧ju̧niņö̧mä̧, Hueähuä
Huȩnȩ päö ta̧'a̧nö̧ jȩa̧'a̧ttö̧mä̧
ji'äu ku̧no̧cö̧ pinö. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧mȩttö̧
huȩnȩ jui'̧a̧ pä'i'äjirötä ji'äu
ku̧niņö̧. 14 Iya pä'ö ji'äu u̧ju̧niņö̧
jiņö̧mä̧, Hueähuä Huȩnȩnä̧
kä̧tö̧tä̧ ttȩmö̧'a̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧, tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧
micuähuocö ja̧ji.̧ Iya pä'ö ji'äu
u̧ju̧niņö̧ jiņö̧'iņä̧ micuähuocötä
juoächaji. 15Hueähuä Huȩnȩmä̧
pä̧içuä̧chi'̧ä̧cuȩtä̧ pöttäda'a.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Hueähuä
Huȩnȩ juiyomenä Hueähuä

a 4:3 Génesis 15:6 b 4:8 Salmos 32:1‐2
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Huȩnȩ jarodäcuähuä'inä
juiya'a. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Dios iya päinömä tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ ttȩmiy̧a̧rö̧
pä'ö amöcuädinö, rettö mippoönä
ppädomettötä ttȩmiy̧a̧rö̧ pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ mippoönätä ppäda
pä'ö amöcuädinömä, o'ca toi'önä
Abraham ahuaruhuä'cotömä
ttihueyecuoca'atä ttȩmiy̧a̧rö̧ pä'ö
amöcuädinö. Hueähuä Huȩnȩnä̧
ka̧cuä̧tö̧tä̧mä̧ ttȩmiy̧a̧rö̧ pä'ö
amöcuädocö pinö. Abraham
Diosrö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ ta̧'a̧nö̧
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧'iņä̧ ttȩmiy̧a̧rö̧
pä'ö amöcuädinö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Abrahammä ujutu o'ca
toi'önä tä'o jö̧nä̧ hua̧. 17Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩmä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧ päa'a:
―Korotö isotö'inä, korotö
isotö'inä recuätö ttä'o jö̧nä̧
cu̧ju̧nä̧ jȩchiņä̧cu̧jä̧―a päa'a.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Abraham a̧'cua̧
u̧huȩnä̧riņä̧cu̧ ä'ca jo̧mȩttö̧mä̧
ujutu o'ca toi'önä tä'o jö̧nä̧ hua̧.
Ja̧u̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņä̧cu̧mä̧ Diostä
ja̧'a̧, 'corujuo'ächätörö'inä a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ iyö, ka̧cu̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧
jiņä̧ ij̧ȩcuä̧cho̧ca̧'a̧nä̧ ―täcö
jo̧mȩnö̧ ja̧'a̧― päähuä Işa̧.

18Abrahammä tta̧'ä̧riņö̧,
―¿Diosmä tta̧'a̧nö̧cö̧ jȩpö̧
iy̧ä̧cua̧sä̧?― pä'ö ieruhua'anä,
―iso päi'önä iy̧ä̧cua̧sä̧― pä'ö
esetö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ tta̧'ä̧rö̧tä̧
tta̧'ä̧riņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ korotö
isotö'inä, korotö isotö'inä recuätö
ttä'o jö̧nä̧ jȩiņä̧cu̧, Dios päinö
ta̧'a̧nö̧, ―ja̧'hua̧nö̧ recuätö
jä̧cua̧'a̧ ucuttu isotömä―b

päina'attö. 19―Cien a̧'ȩ

tö'cöhuächi'önä hua̧tä̧ chö̧ja̧'a̧nä̧,
chidepämä 'corujuo'ächätö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ hua̧sä̧. Saramä
kiţti̧mö̧ tto̧rä̧ca̧'iņä̧ 'corujuo'ächätö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jo'ö icuiniy̧ä̧cu̧sä̧―
pä'ö'inä u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ a̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧mä̧
yorö'isotä juiyupächi'ocö pinö.
20Dios ji'äu u̧ju̧niņö̧ jiņö̧mä̧
―¿u̧niçhi'̧ä̧cua̧cö̧?― pä'ö'inä
päoca'atä juhua'a yabocutä
juruhuächi'ö a̧'cua̧ huȩnä̧riņö̧,
―Diosmä ju̧ru̧hua̧― pä'ö úcuo
te'äu. 21―Dios iya päinömä
o'ca juiyönä iso päi'önätä
pätecuächönä jȩa̧ pä'ö ju̧ru̧hua̧―
pä'ö esetö 'cucuächi'önä a̧'cua̧
huȩnä̧riņö̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧,
Diosrö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧mȩttö̧
huȩnȩ jui'̧a̧ jö̧nä̧ hua̧tä̧ pä'i'inö.c

23 Ja̧'hua̧nö̧ ―huȩnȩ jui'̧a̧ jö̧nä̧
hua̧― pä'ö huȩyu̧cui'̧iņö̧mä̧
Abraham ötö'cötä pätetö
huȩyu̧cui'̧o̧cö̧ jiņö̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ ujutu tötö'cö'inä pätetö
huȩyu̧cui'̧iņö̧. Ujutu'inä ―huȩnȩ
jui'ätö jö̧nä̧ huotö― pä'i'ätöjä,
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristorö hua'inätö
ttö̧'quȩtȩttö̧ tto'ädinörö ta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧mä̧. 25 Tu̧ru̧hua̧
Jesucristomä Dios hueäcu
'corupä'i'inö ujututä suronä
jȩta̧'a̧ttö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tto'ädö'inä
Dios ttoädinäcu, huȩnȩ jui'ätötä
jö̧nä̧ huotö päti'iyäcu.

Diosttö huȩnȩ jui'ätö
päti'ina'attö, adihuä juäimä

rö̧ȩnä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧do

5 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ujutumä
ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ro̧mȩttö̧ huȩnȩ

a 4:17 Génesis 17:5 b 4:18 Génesis 15:5 c 4:22 Génesis 15:6
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jui'ätö jö̧nä̧ huotö päti'ina'attö,
Dioscumä ta̧'cua̧ pö̧nö̧ kä̧cuä̧huä̧
ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristonätä.
2 Ja̧u̧nä̧tä̧ rettö mippoönä
ppädä̧ra̧'a̧nä̧ tö̧ja̧ pä'ö ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧
ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ppä̧dä̧ro̧mȩmä̧
tihueyecuoca'atä 'quiyönä
kä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios säruunä
öadihuättö tö'ärohuächä̧cuȩ'iņä̧
amöcuädö eseutä úcuo te'äu
tta̧'ä̧rö̧ kä̧tö̧jä̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ja̧u̧tä̧mä̧cö̧ úcuo tetäumä. Usurä
tȩmä̧u̧'iņä̧ úcuo te'ähuätöjä, usurä
ȩmä̧u̧ kä̧nö̧mä̧ tami 'qui'ächi'ö
tta̧tä̧rö̧nä̧ päi'a'attö. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
tami 'qui'ächi'ö tta̧tä̧ro̧mȩnä̧mä̧,
'quiyächönä huotö'inä tö̧jö̧nä̧
päi'a'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ 'quiyächönä
huotö kä̧nö̧mä̧, yodoji jä̧cuȩ'iņä̧
eseunu tta̧tä̧rö̧nä̧ päi'a'a.
5 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧cuȩ eseunu tta̧tä̧rö̧mä̧
hueyecua'amä tta̧'ä̧ro̧co̧tö̧jä̧,
Dios chutä repeäcuähuättötä
tamiso'quinä su̧'pȩnö̧ jö̧nä̧ tö̧jö̧nä̧
iyö u̧ju̧niņa̧'a̧ttö̧, chutä A̧'cua̧ru̧hua̧
ujuturu iyinä̧cu̧nä̧tä̧.

6Ujutumä, ta̧mo̧nä̧ ppä'ädäcuäu
tö̧jip̧a̧ pä'ömä tujuru jui'inätöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ tujuru juiyäitä Dios
päinö pä̧nä̧ ö'ätecuächomenä,
Cristomä suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧tä̧
timitäu'a̧nö̧ jö̧ mitäu 'corupä'i'inö.
7 Ya̧tȩ jueönä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧
ppä'ädö 'corupäi'ö'a̧nö̧ hua̧mä̧
toa'a recuätöttömä. Huäitä,
adihuä işa̧rö̧ ppäda pä'ö jö̧ttö̧tä̧
¿'corupäi'ö'anöcö̧? ka̧ra̧ pö̧nä̧tä̧.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
chutä ujuturu repeömä huäjunä
ij̧ȩpiņö̧, suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
tö̧jä̧iţä̧ Cristo ujuturu ppä'ädö
'corupäi'omettö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧

ucuojanätä huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧
huotö pä'i'inätö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
päti'inomettö'inä abonänö päi'önä
pä̧içuä̧chi'̧ä̧cuȩttö̧mä̧, ki'̧ip̧ö̧'iņä̧
tö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧jä̧ Ja̧u̧nä̧tä̧. 10Ujutumä
Dios aboiyotö jö̧nä̧ huotötä
tö̧jo̧mȩnä̧ Iţti̧ 'corupäi'omettö
chutäcumä tesecunätä jȩiņä̧u̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ 'corupäi'omettö chutäcu
tesecunä jȩiņo̧mȩttö̧'iņä̧ abonänö
jö̧nä̧ tö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧jä̧ a̧'cua̧rö̧
ö̧jo̧mȩttö̧mä̧. 11 Ja̧u̧tä̧mä̧cö̧.
Eseu'inä Tu̧ru̧hua̧ Jesucristonä
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö esehuä̧rä̧tö̧jä̧,
Dioscu esecu tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö
jȩpiņö̧nä̧tä̧.

Adán'inä, Cristo'inä ttötö'cö
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧, surojömä

ya̧tȩ ttö̧ja̧ işa̧nä̧tä̧ doächina'a
pij̧ä̧nä̧mä̧. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧
surojö doächomettö̧ hua'are'inä
kä̧mä̧diņa̧'a̧ ja̧u̧ suronä jȩo̧mȩttö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ hua'aremä o'ca
toi'önä pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧
rȩbȩhuiņa̧'a̧, o'ca toi'önä suronä
jȩti̧na̧'a̧ttö̧. 13 Pa̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
pä'ösä juhua'amä. Hueähuä
Huȩnȩ jiņä̧ juiyäi surojömä
kiņa̧'a̧ pij̧ä̧nä̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ka̧'a̧nä̧
Hueähuä Huȩnȩ juiya'attö suronä
jȩttä̧'ij̧ö̧mä̧ pa̧ja̧tö̧ ku̧nä̧huo̧ca̧'a̧
jiņa̧'a̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ Adán
ö̧jiņo̧mȩttö̧ kä̧mä̧dö̧ hua'aremä
juruhuinä̧u̧ Moisés ö̧jiņo̧mȩ jubö
päi'önä. Adán ö'arodipinö'a̧nö̧mä̧,
suronä jȩtto̧ca̧'a̧nä̧'iņä̧ ihueye
juruhuinä̧u̧. Ja̧u̧ Adánmä Ya̧tȩ
içhä̧cua̧ a̧'cua̧juä̧tä̧ jö̧nä̧ huinö.

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios
mippoönä iyinömä Adán
öarodipinö'anömä jo̧cö̧. Ya̧tȩ
öarodipina'attö recuätö hua'ö
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icuinätö. Hua'aremä hua'ö
tticunä juruhuina'a. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ jiņö̧ttö̧'iņä̧ abonänö
juruhuina'a Dios rettö mippoönä
ppädömä. Ka̧ra̧ ttö̧ja̧ işa̧
Jesucristo, rettö mippoönä
iyinömä recuätörö rȩbȩhuiņa̧'a̧
adiunätä. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios
mippoönä iyinömä, Adán suronä
jȩo̧mȩttö̧ rȩbȩhuiņö̧ jiņö̧'a̧nö̧mä̧
jo̧cö̧. Adán ya'utenätä suronä
jȩo̧mȩttö̧ ro̧ȩcuä̧nä̧ pätetö
ku̧nä̧huo̧tö̧ pä'i'inätö̧jä̧ pij̧ä̧
ttö̧ja̧mä̧, huȩnȩ huotötä päti'önä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios mippoönä
iyomettömä im̧içu̧nä̧ jö̧nä̧ huotötä
pä'i'inätö̧jä̧. Ttö̧ja̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧
töarodä'chiyäcu Dios mippoönä
iyomettö huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧
huotötä pä'i'inätö̧jä̧. 17 Ya̧tȩ
öarodipinomettö hua'aremä
juruhuina'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios
rö̧ȩnä̧ mippoönä ppädomettö
ȩmä̧tö̧mä̧, huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧
huotö pätti'önä mippoönä jȩä̧u̧mä̧,
ja̧u̧ juruhuinö jiņö̧ttö̧'iņä̧ abonänö
rö̧ȩnä̧tä̧ tujuruhuäcuotöjä
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧, Ya̧tȩ
Jesucristonätä.

18 Juhua'acumä ya̧tȩtä̧
öarodipinomettö o'ca toi'önä
ttö̧ja̧mä̧ ro̧ȩcuä̧nä̧ pätetö
ku̧nä̧huo̧tö̧tä̧ pä'i'inätö̧jä̧.
Juhua'a jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ ya̧tȩ Ttö̧ja̧ Işa̧
ya'utenätä adiunä jȩo̧mȩttö̧ huȩnȩ
jui'ätö jö̧nä̧ huotö pä'i'inätö̧jä̧
o'ca toi'önä ttö̧ja̧mä̧, a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧tä̧ tu̧ju̧nä̧rö̧nä̧. 19 Ya̧tȩ
ttö̧ja̧ işa̧ öarodipinomettö ttö̧ja̧mä̧

recuätö suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧tä̧
pä'i'inätö̧jä̧. Juhua'a jiņö̧ ta̧'a̧nö̧
Dios hueö öarodipoca'a esetö,
Ya̧tȩtä̧ jȩiņo̧mȩttö̧ recuätö ttö̧ja̧mä̧
huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧ huotötä
päti'äcuotöjä.

20Diosmä Hueähuä Huȩnȩ
do'ädinö, suronä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧
juhua'a yabocutä rö̧ä̧chi'̧iy̧a̧rö̧
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ suronä
jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧
rö̧ä̧chi'̧o̧mȩttö̧'iņä̧ abonänö
päi'önätä rö̧ä̧chiņa̧'a̧ rettö
mippoönä ppädäcuähuätä.
21 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ rö̧ä̧chö̧nä̧ ppäda
pä'inö Diosmä. Surojömä
hua'ä'chö ticunä juruhuinö
jiņö̧'a̧nö̧ Dios rettö mippoönä
ppädäcuähuä'inä juruhuinö, huȩnȩ
jui'ätö jö̧nä̧ huotötä päti'ä'chönä,
kä̧cuä̧huä̧ i'cotä tu̧ju̧nä̧rö̧nä̧,
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristonätä.

Cristocu surojö juiyönä jiņä̧
jiy̧ȩtȩnä̧ a̧'cua̧rä̧tö̧jä̧do jitämä

6 1 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧tä̧
pätö'a̧nö̧ jä̧ttö̧? ―Juhua'a

yabocutä suronä jȩpö̧ tö̧jä̧tu̧cuá̧,
Dios juhua'a yabocutä rö̧ä̧chö̧nä̧
mippoönä ppädatö pä'ömä―
¿pätö'anö ja̧'a̧ tä̧ji?̧ 2 ¡Yorö'iso
ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧! Ujutumä,
surojöttö tötodeumä 'to'ocu icu
'corupä'i'inätöjä täcö. ¿Ja̧'hua̧nö̧
'corupäti'inö o'ca'a juhua'a yabocu
surojötä huȩä̧ra̧'a̧nä̧ tö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧
tä̧ji?̧ 3 ¿Jerupätöjä tä̧ji ̧ ujutumä
pötädäcuähuotö jö̧nä̧ huotö
päti'ina'amä?* O'ca toi'önä

* 6:3 Pötädäcuähuotö jö̧nä̧ huotö pä'i'inätö̧jä̧ Dios u̧huo̧juo̧mȩnä̧tä̧. Ujutumä jiņä̧ toäi,
Dios u̧huo̧juiņä̧u̧jä̧ o'ca juiyönä suronä jȩtä̧cuȩmä̧. Ja̧'hua̧nö̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧
Cristocu jiņä̧ ya̧tȩnä̧ päti'önä jȩpiņö̧ isoyanättu'utäda'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jiy̧ȩtä̧ jähuätä päti'önä.
Col 2:12'inä, 1 Cor 12:13'inä päa'a.
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Cristo Jesúscu jiņä̧ ya̧tȩnä̧tä̧
päti'önä pötächi'inätömä,
chutä uhuaparenätä päti'önä
pötädäcuähuotö pä'i'inätö̧jä̧.
4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧, hua'are jacuä
pötädäcuähuotö jö̧nä̧ huotö
päti'omettö chutäcu idorä jacuä
rötähuotö pä'i'inätö̧jä̧, Cristo Jä'o
Dios säruunä öadihuä ujurunä
hua'inätö ttö̧'quȩtȩttö̧ ttoächinö
o'ca'a ö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧ ujutu'inä jareönä
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ jȩpö̧ tö̧ja̧
pä'ö.

5 Chutäcu 'corupäti'önä jiņä̧
jiy̧ȩtȩ ppädäcuähuinä̧u̧jä̧ chutä jö̧
ta̧'a̧nö̧ 'corupäti'a pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ tto'ächö'inä chutä ttoächinö
ta̧'a̧nö̧tä̧ ttotächäcua'atä ja̧'a̧.
6 Piy̧ȩ'iņä̧ ttu̧'huȩpä̧rä̧tö̧jä̧. Pä'äji
ttö̧ja̧ işa̧nä̧ tö̧jiņö̧ jiņö̧ täbo jähuämä
chutäcu dauttu 'corupäi'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ 'corupäi'ina'a, hua'ä
tidepä surojötä pä̧ip̧ä̧rö̧nä̧
kö̧rö̧mä̧ be'epäjipö icua pä'ö,
surojötä pä̧ip̧ä̧rö̧nä̧ huȩä̧rö̧mä̧
jȩpö̧ tö̧jö̧ juiya pä'ö täcö.
7 'Corupätti'omenämä surojö hueö
ttötodehuomettö 'to'ocu icu ki'̧içuä̧
ja̧'a̧, huȩnȩ jui'ätötä pätti'önä. 8 Iso
päi'önä Cristocu 'corupäti'ina'attö,
kä̧nö̧'iņä̧ chutäcu tö̧jä̧cua̧'a̧tä̧
ja̧'a̧ pä'ö esetätöjä. 9 Pa̧'a̧nö̧
tu̧huo̧jua̧'a̧ttö̧: Cristomä hua'arettö
ttoächinö o'ca'a, pä'äji ta̧'a̧nö̧mä̧
'corupä'i'ocö. Hua'aremä juhua'a
yabonö juruhuoca'a ja̧u̧ru̧mä̧.
10 'Corupäi'omenä, surojöttö
ötodeumä ya'utenätä 'to'ocu
icu 'corupä'i'inö, 'cuäopönätä
micuähua pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitä ö̧ja̧'a̧mä̧, Diosttötä
todeunä kö̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧
jö̧nä̧tä̧ ucutu'inä surojöttö

cutodehuätucumä ja̧u̧nä̧tä̧ 'to'ocu
icu 'corupäcuhui'inätucua'amä
amöcuädätucui: ―Jitämä
Diosttötä todeunä kä̧tö̧jä̧ Tu̧ru̧hua̧
Cristo Jesúsnä― pä'ö.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ hua'ä
cuidepätucu jacuättömä surojö
huȩä̧ra̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧ tocu'ätucuä',
cuidepätucu surojö öjö'cö juäi
jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ömä. 13 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cuidepätucu jättäpäyotömä
cuiyähuätucuä' surojö ucutunä
adita pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
Diosrötä iyähuätucui hua'inätö
ttö̧'quȩtȩttö̧ tto'ächinätö jö̧nä̧
huotö cu̧ja̧cuä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧.
Cuidepätucu'inä jättäpäyotötä
iyähuätucuirö, chutämä
adiunätä jȩpö̧ adita pä'ö
ucutunä, 14 surojömä juhua'a
yabonö huȩä̧rä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ömä
juiyuhua'attö täcö, Hueähuä
Huȩnȩnä̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ttö̧, Dios
rettö mippoönä ppädäcuähuänätä
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧.

Jitämä Dios adiu huȩä̧rö̧tä̧
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ pä'i'inätöjädo
15 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧tä̧

jȩtö̧'a̧nö̧ jä̧ttö̧? Hueähuä Huȩnȩnä̧
tö̧jo̧ca̧'a̧ttö̧, Dios rettö mippoönä
ppädäcuähuänätä tö̧ja̧cua̧'a̧ttö̧mä̧,
¿huäinä suronä jȩpö̧ tö̧jö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ tä̧ji?̧ ¡Yorö'iso ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧!
16 Ya̧tȩ huȩä̧rö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
päi'önä cuiyähuätucuomenämä
―ja̧u̧ cuiyähuätucuätu huȩä̧rö̧
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧tä̧ pä'i'ätöjä―
pä'ömä ¿jerupätöjä tä̧ji?̧ Surojö
huȩä̧rö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧ pä'ö
jö̧ttö̧mä̧, hua'arera̧'a̧cu̧tä̧ päi'a'a.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios huȩä̧rö̧tä̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧ pä'ö jö̧ttö̧mä̧ huȩnȩ
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jui'ätö jö̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧ra̧'a̧cu̧tä̧
päi'a'a. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä
surojö huȩä̧rö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧,
jiy̧ȩnö̧ huo̧juȩcuä̧ huȩnȩ
jiņö̧mä̧ cuamiso'quitucuttu
esetinätöjä, Dios hueipinö
huȩnȩ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧nä̧ päi'önä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä
―adihua'a― pä'ätöjä. 18 Ja̧'hua̧nö̧
surojö 'chu̧huä̧ro̧mȩttö̧ ejädö
ku̧nä̧huo̧tö̧tä̧ päcuhui'inätucu
o'ca'amä, huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧
kä̧cuä̧huä̧tä̧ umöhuäyotö
pä'i'inätö̧jä̧, adiunätä jȩpö̧
cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö. 19 Pa̧'a̧nö̧
pädomenämä, pij̧ä̧ ttö̧ja̧ pättö
ta̧'a̧nö̧ pä'ösä, ucutu pij̧ä̧ ttö̧ja̧
jö̧nä̧ huotömä cu̧huo̧juip̧iy̧ä̧tu̧cu̧nä̧
jiy̧ä̧cu̧. Pä'äjimä surojö huȩä̧rö̧
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ päi'önä cuidepä
jättäpäyotötä iyähuinätöjä. Suronä
cuamöcuädätucua pä'ö'inä, suronä
jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧ pä'ö'inä juhua'a
yabocutä 'chä̧nö̧ cuicuätucunä
päi'önä iyähuinätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
cuiyähuinätucu ta̧'a̧nö̧tä̧ jitämä
adiu hueähuä ru̧hua̧ huȩä̧rö̧
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ päi'önä, cuidepä
jättäpäyotötä iyähuätucui, päcuäi
adiutä jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ö.

20Ucutumä surojö huȩä̧rö̧
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ jö̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧im̧ä̧
adiunä jȩä̧cuä̧huä̧ huȩä̧ro̧mȩttö̧mä̧
ejädö ku̧nä̧huo̧tö̧ jö̧nä̧ huotötä
ki'̧ä̧nä̧tö̧jä̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧nu̧
ucuturu dä̧'ä̧ rö̧jö̧ juäi jȩcu̧'iņä̧tu̧cu̧
pä̧nä̧mä̧, u̧huä̧ju̧ huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧mä̧ ¿däjetä cuȩmiņä̧tu̧cuä̧ttö̧
micuä päi'önämä? Ja̧u̧
juäi jȩcu̧'iņä̧tu̧cu̧ micuämä
hua'arera̧'a̧cu̧tä̧ pä̧i'̧pä̧riņa̧'a̧.
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä surojö

'chu̧huä̧ro̧mȩttö̧ ejädö ku̧nä̧huo̧tö̧
jö̧nä̧ huotö päcuhui'inätucu
o'ca'amä, Dios huȩä̧rö̧ jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧tä̧ jö̧nä̧ pä'i'inätö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
päcuhui'inätucua'attö micuä
päi'önä u̧huä̧ju̧ huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧mä̧, surojö juiyönä jȩpö̧
kä̧cuä̧huä̧tä̧ ȩmiņä̧tö̧jä̧, röjinämä
kä̧cuä̧huä̧ i'cotä juoächönä.
23 Ihueye surojö micuämä
hua'aretä jö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios
mippoönä iyömä Tu̧ru̧hua̧ Cristo
Jesúsnä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ pä'i'ö kä̧cuä̧huä̧
i'co ja̧'a̧.

Hueähuä Huȩnȩ cä'epö
isaju kirecuorö kä̧cuä̧huä̧nä̧

huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

7 1 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ¿ucutumä
jerupätöjä tä̧ji?̧ Hueähuä

Huȩnȩmä̧ jiņä̧ tta̧'cua̧rä̧iţä̧
ujurucu huȩä̧ra̧'a̧mä̧. Hueähuä
Huȩnȩ huo̧juä̧tö̧rö̧tä̧ päda'a
juhua'amä. 2 Yajute kirecuo
a̧'cua̧rä̧im̧ä̧ Hueähuä Huȩnȩnä̧mä̧
kirecuottö todeunä kä̧ju̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ kirecuo 'corupäi'omenä
kirecuottö todeunä kö̧jä̧'ij̧ö̧mä̧
Hueähuä Huȩnȩttö̧mä̧ täcö
'toi'iyäcua. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
kirecuo a̧'cua̧rä̧i ̧ ka̧ra̧rö̧ kö̧jö̧ttö̧mä̧
―ubo ya̧tȩ pocörö bechähuäju―
pättö'a̧nö̧ huaju. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
kirecuo 'corupäi'öttömä Hueähuä
Huȩnȩttö̧ 'toi'iyäcua täcö.
Juhua'acumä ka̧ra̧rö̧ kö̧jö̧ttö̧'iņä̧ ja̧u̧
Hueähuä Huȩnȩnä̧mä̧ jarodocoju.

4 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧ chö̧jä̧hua̧tö̧
ucuturu'inä. Cristo jä̧ttä̧pä̧ya̧nä̧
Hueähuä Huȩnȩttö̧mä̧ 'to'ocu
icu 'corupä'i'inätö jö̧nä̧
huotötä pä'i'inätö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
päcuhui'ätucuomenä ka̧ra̧rö̧tä̧

Rom



Romanos 7:5–14 510

ȩmiņä̧tö̧jä̧, hua'inätö ttö̧'quȩtȩttö̧
Dios ttoädinäcurutä, u̧huä̧ju̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'önä adihuä
juäi jȩpö̧ tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ötä.
5Ujutumä tidepättötä todeunä
tö̧jä̧im̧ä̧, tidepättötä kö'cähuä
surojömä Hueähuä Huȩnȩnä̧tä̧
ttö̧ȩcuä̧chiņä̧u̧jä̧, u̧huä̧ju̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧mä̧ hua'arera̧'a̧cu̧tä̧ rä'epö
tu̧ju̧nu̧nä̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ujuturu 'chu̧huä̧rö̧ juäittö 'to'ocu
icu 'corupäti'ina'attömä, Hueähuä
Huȩnȩttö̧mä̧ 'to'ocu icu ki'̧ip̧iņä̧tö̧jä̧
täcö. A̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧ todeunä
jareönä kä̧cuä̧huä̧nä̧ kä̧nö̧ Dios
hueötä jȩpö̧ tö̧ja̧ pä'ö, huȩyu̧cuä̧
täbo jähuä huȩä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧cö̧.

Hueähuä Huȩnȩ ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
suronä jȩttö̧nä̧tä̧ pä̧ip̧ä̧ra̧'a̧do
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧

pätö'a̧nö̧ jä̧ttö̧ Hueähuä Huȩnȩ
ötö'cömä? ¿Hueähuä Huȩnȩmä̧
surojö tä̧ji?̧ ¡Surojocö ja̧u̧mä̧,
yorö'iso! Hueähuä Huȩnȩ
juiyöttömä suronä jȩchö̧mä̧
jerupinajisä ttömä. Hueähuä
Huȩnȩ päa'a: ―Ka̧ra̧ u̧ju̧nä̧rö̧
pä̧huä̧ rö̧jö̧nä̧ tocu'huä―.a
Hueähuä Huȩnȩ ja̧'hua̧nö̧ päö
juiyöttömä, ka̧ra̧ öäre pä̧huä̧
rö̧jö̧nä̧ toäcuähuä ötö'cömä
jerupinajisä. 8Hueähuä Huȩnȩmä̧
jȩcu̧'ä̧' päa'a chä̧ju̧cua̧'a̧nä̧
surojö chu̧ju̧nä̧ra̧'a̧ttö̧ o'ca
juiyönä surojötä chöjö'cächi'önä
ttö̧ȩcuä̧chä̧rö̧nä̧ jiņä̧cu̧sä̧.
Ihueye Hueähuä Huȩnȩ
ttä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧ra̧'a̧mä̧ surojömä
'corupäi'inötä jö̧. 9 Ttömä Hueähuä
Huȩnȩ juiyönä chö̧jo̧mȩnä̧

¿a̧'cua̧rö̧ kö̧sä̧cö̧? pä'inösä.
Ja̧'hua̧nö̧ pädä'ija'amä hueähuä
rȩbȩhuip̧ä̧cu̧ chä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
surojö chu̧ju̧nä̧rö̧tä̧ ttö̧'ȩcuä̧chö̧
huȩä̧riņä̧cu̧sä̧, ttötämä 'corupä'i'äji
jö̧nä̧ hua̧tä̧ pädi'önä. 10 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ huo̧juip̧iņö̧sä̧. Hueähuä
Huȩnȩmä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧
iya pä'ö jö̧ ja̧'a̧nä̧ hua'arera̧'a̧cu̧tä̧
pädipä̧rö̧nä̧ hueopä̧riņä̧cu̧sä̧
ttömä. 11Hueähuä Huȩnȩ
chä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ surojö chu̧ju̧nä̧rö̧tä̧
öyaparehuäcu, ―¿jȩchö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧cö̧?― pä'inösä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ surojö chu̧ju̧nä̧rö̧mä̧
Hueähuä Huȩnȩ chä̧ju̧cuo̧mȩttö̧,
'corupä'i'äji jö̧nä̧ hua̧tä̧ pädi'önä
huȩä̧riņä̧cu̧sä̧.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Hueähuä
Huȩnȩ jiy̧ȩtä̧mä̧ surojö juiyö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios hueömä surojö
juiyö. Surojö juiyö ja̧'a̧ttö̧ adiu'inä
adiu. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿ja̧u̧
adihuä juäitä jiņa̧'a̧ tä̧ji?̧ ttörö
hua'arera̧'a̧cu̧ hueopä̧riņö̧mä̧.
¡Yorö'iso ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧!
Surojö chu̧ju̧nä̧rö̧tä̧ jiņa̧'a̧ ttörö
hua'arera̧'a̧cu̧ hueopä̧riņö̧mä̧
―iso päi'önä suroja'a― pä'ö
ij̧ȩcuä̧cha̧ pä'ö. Ja̧u̧ surojömä
adihuä juäi chä̧ju̧cuo̧mȩttö̧
'corupä'i'äji jö̧nä̧ hua̧tä̧ pädi'önä
huȩä̧riņä̧cu̧sä̧, surojö chu̧ju̧nä̧rö̧mä̧
hueähuä chä̧ju̧cuo̧mȩttö̧
―rö̧ȩnä̧tä̧ suroja'a― pä'ömä
ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧nö̧.

Ttö̧ja̧mä̧ tta̧mo̧nä̧ ttujurunätämä
adiunä jȩttö̧ juiyö'anötä huotödo
14Hueähuä Huȩnȩmä̧

―tta̧'cua̧ru̧hua̧ jähuätä jö̧―

a 7:7 Éxodo 20:17; Deuteronomio 5:21
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pä'ömä huo̧juä̧tö̧jä̧ ujutumä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttötämä chidepätä
jö̧nä̧ hua̧sä̧, surojötä u̧mö̧huä̧ya̧
jö̧nä̧ chö̧jö̧nä̧ micuänä iyö içuä̧hua̧
jö̧nä̧tä̧ hua̧sä̧. 15 Jȩchä̧'ij̧ö̧mä̧
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧cö̧ pä'ijösä. Jȩcha̧
pädömä jȩcho̧ca̧'a̧, cha̧'u̧tu̧ juäitä
jȩpo̧'ä̧rö̧sä̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
jȩcha̧ pädocö juäi jȩcho̧'ä̧ro̧mȩnä̧,
jȩcha̧ pädocö ja̧'a̧ttö̧ Hueähuä
Huȩnȩ päö ta̧'a̧nö̧tä̧ pä'ösä ttö'inä
―Hueähuä Huȩnȩmä̧ adihua'a―
pä'ömä. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jȩpö̧mä̧
jȩcha̧'a̧nä̧, ttömäcö̧ ja̧'a̧ jȩpö̧mä̧.
Surojö chu̧ju̧nä̧rö̧, ttörö jacuä
ka̧cu̧tä̧ ja̧'a̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧rö̧mä̧.
18Huo̧jua̧sä̧. Ttörö jacuä ka̧cu̧mä̧
jiy̧ȩtȩ'iņä̧ adihuä juäimä jui'̧a̧sä̧.
―Ttörö jacuä ka̧cu̧― pädömä,
chidepänä ka̧cu̧ juäitä pä'ösä.
Adiunätä jȩcha̧ pä'ömä pä̧huä̧
rö̧ja̧'a̧nä̧, jȩpö̧mä̧ jȩchö̧ juiyönätä
jä̧'ij̧ä̧cu̧sä̧. 19Adiunä jȩcha̧ pä'ö
pä̧huä̧ rö̧jö̧mä̧ jȩcho̧ca̧'a̧, jȩcha̧
pädocö juäi, surojötä jȩcho̧'ä̧rö̧nä̧
jä̧cu̧sä̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ jȩcha̧ pädocö
juäi jȩchö̧ttö̧mä̧ jitämä täcö
ttömäcö̧ ja̧'a̧ jȩpo̧'ä̧rö̧mä̧. Surojö
chu̧ju̧nä̧rö̧tä̧, ttörö jacuä ka̧cu̧tä̧
ja̧'a̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧rö̧mä̧.

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ porömä jiy̧ȩtȩ
huȩnȩ huo̧juip̧ö̧sä̧. Ttömä adiunä
jȩcha̧ pä'ö hua̧tä̧ chö̧ja̧'a̧nä̧,
surojö'inä ihueyenä ttörö
hue'ä̧rö̧ ka̧'a̧ pä'ö huo̧juä̧chi'̧ö̧sä̧.
22 Ya̧nä̧ jacuänä işa̧ttö̧mä̧ Diosttö
hueähuätä chöjö'cönä jä̧cu̧sä̧.
23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chidepänämä
koro hueähuä'inä hue'ä̧rö̧ ka̧'a̧mä̧
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧sä̧. Ja̧u̧ chidepänä
hueähuämä cha̧'cua̧ jacuättö
hueähuäcu rohuähua'a, surojö
chidepänä ka̧cu̧ u̧mö̧huä̧ya̧tä̧ pä'i'ö

cärenä chö̧'ö̧nä̧tä̧ pädipä̧rö̧nä̧.
24 ¡Jati, ttöhue! ¡Suronä jä̧cu̧sä̧
juiyo! ¿di jä̧ttö̧ piy̧ȩ hua'ä chidepä
huȩä̧ro̧mȩttö̧ chejächi'önä
ppä̧dä̧cua̧mä̧? 25 Chö̧ä̧nä̧hua̧
Diostä ja̧'a̧, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristonätä.
Ja̧u̧ru̧tä̧ ―adihua'a― pä'ösä. Ye,
ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧, ttötämä cha̧'cua̧
jacuättömä Dios ihueyenä hueötä
jȩpö̧ kö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
chidepänämä jiy̧ȩ'iņä̧ ihueyenä
surojö hueötä jȩpö̧ kö̧sä̧.

Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ oipa'anätä
kä̧cuä̧huä̧ ötö'cö

8 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jitämä
ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö ku̧nä̧huä̧mä̧

yorö'iso juiya'a Cristo Jesúscu
jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotörömä, Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ oicuänä kä̧tö̧rö̧mä̧,
ttidepänä surojö huea'anä
ko̧co̧tö̧rö̧mä̧. 2 Cristo Jesúsnä
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧
chutä ihueyenä, surojö'inä,
hua'are'inä jiy̧ȩ'iņä̧ ihueyenä
huȩä̧ro̧mȩttö̧ chejächi'önätä
ejädö u̧ju̧niņä̧cu̧sä̧. 3Hueähuä
Huȩnȩmä̧ adiu jȩchö̧nä̧ huea
pä'ömä hueyecuina'a chidepänä
surojö huȩä̧rö̧tä̧ juruhua'attö.
Hueähuä Huȩnȩnä̧ ja̧'hua̧nö̧
hueyecuina'amä Chö̧ä̧nä̧hua̧
Diostä jȩpiņö̧ chutä a̧mo̧nä̧ Iţti̧rö̧
hue'ö, surojö idepä ku̧nä̧rä̧tö̧
a̧'cua̧rö̧nä̧ hua̧ päi'iyarö pä'ö.
Surojötä tu̧ju̧nä̧riy̧ä̧cu̧, surojömä
Iţti̧ idepänätä̧ ro̧'ȩpö̧ icuinö,
4Hueähuä Huȩnȩnä̧ adiunä jȩpö̧
tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö hueinö jiņö̧mä̧,
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ oicuänä
tö̧jo̧mȩnä̧tä̧ jȩtö̧nä̧ päi'iyarö
pä'ö, tidepänä surojö oicuänä
kä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧cö.
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5 Ttidepä hueähuänätä kä̧tö̧mä̧,
ttidepänä surojö hueö jähuätä
tta̧'cua̧ ku̧nä̧'chä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ oicuänä kä̧tö̧mä̧,
Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ jähuänätä tta̧'cua̧
ku̧nä̧'chä̧tö̧. 6 Ttidepä hueähuänätä
tta̧'cua̧ ku̧nä̧'chä̧cuä̧huä̧mä̧,
hua'arera̧'a̧cu̧tä̧ päipä̧ra̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧ oicuänä tta̧'cua̧
ku̧nä̧'chä̧cuä̧huä̧mä̧ a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ra̧'a̧cu̧tä̧, tta̧'cua̧ pö̧nö̧
kä̧cuä̧huä̧ra̧'a̧cu̧tä̧ päipä̧ra̧'a̧.
7 Ttidepä hueähuänätä tta̧'cua̧
ku̧nä̧'chä̧tö̧mä̧ Diosttömä to'ijicutä
jö̧nä̧ ttörohuäunä päipä̧rä̧u̧, Dios
ihueyenä hueö'inä ttesetoca'attö,
ttesetö juiyönätä pä̧ip̧ä̧rä̧'ij̧ä̧u̧
ja̧'a̧ttö̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttidepättö todeunä kä̧tö̧mä̧
Dios esehuächi'önä jȩtta̧ pä'ömä
yorö'isotä jui'ätö.

9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä
cuidepättö todeunämä ko̧co̧tö̧jä̧.
Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧tä̧ todeunä
kä̧tö̧jä̧, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧
ucutunä iso päi'önä jö̧nä̧
ö̧jö̧ttö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧,
Cristo A̧'cua̧ru̧hua̧ to'ätömä
umöhuäyotömäcö. 10 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Cristomä ucutunätä
ö̧jö̧ttö̧mä̧ cuidepätucumä
'corupäi'inötä ja̧'a̧, surojöttötä
todehua'attö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
cua̧'cua̧ru̧hua̧tu̧cu̧nä̧mä̧
a̧'cua̧rä̧tö̧jä̧, adihuä ttö̧ja̧tä̧
jö̧nä̧ päcuhui'inätucua'attö.
11 Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ hua'inätö
ttö̧'quȩtȩttö̧ Jesúsru tto'ädinö
A̧'cua̧ru̧hua̧ ucutunä ö̧jö̧ttö̧mä̧,
ja̧u̧ Cristorö tto'ädinömä, hua'ä

cuidepätucu'inä a̧'cua̧ri'̧ö̧nä̧tä̧
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ iy̧ä̧cua̧, chutä
A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧, ucutunä kö̧nä̧tä̧.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧
mippotätötä jö̧nä̧ huotöjä
ujutumä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
tidepä hueötä timitähua
pä'ömä mippotocotöjä.
13 Cuidepä hueönätä
cu̧jä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧, hua'arera̧'a̧cu̧tä̧
päcuipä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Dios A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧
cuidepä hueönä jȩä̧cuä̧huä̧
hua'epö cuicuätucuttumä
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ra̧'a̧cu̧tä̧
päcuipä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧.

14O'ca toi'önä Dios A̧'cua̧ru̧hua̧
juȩpä̧rä̧u̧mä̧, Dios iţti̧mö̧tä̧
huotö. 15 Pä'äji jiņö̧'a̧nö̧
yecuecuä'chätucua pä'ömä
pä̧içu̧nä̧ huȩä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
a̧'cua̧ru̧hua̧rö̧mä̧ ȩmo̧co̧tö̧
pinätö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Dios
iţti̧mö̧ 'quiyächönä huotö
päcuhui'ätucunä jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧ A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧tä̧ ȩmiņä̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Ja̧u̧nä̧tä̧ Diosrömä
a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ jä̧'ȩpä̧rä̧tö̧jä̧,
―¡Cha̧mo̧nä̧ chä'o!― jö̧nä̧. 16Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ chutätä ujutu
ta̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ ta̧'cua̧ ucuocunä
jiähuä̧rä̧u̧jä̧, ―Ucumä iso päi'önätä
Dios iţti̧jä̧― pä'ö. 17 Ja̧'hua̧nö̧
iţti̧mö̧tä̧ jö̧nä̧ tö̧ja̧'a̧ttö̧mä̧,
Tä'o öärettömä tȩmä̧cuo̧tö̧tä̧
huotöjä. Diosrötä ȩmä̧huä̧ ttö̧ja̧jä̧.
Cristocutä jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧tä̧ Tä'o
öärettö ȩmä̧huä̧ ttö̧ja̧jä̧. Cristocu
jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ usurä tȩmä̧hua̧'a̧ttö̧
beipocö öadihuättö'inä jiņä̧
yo̧mȩtȩnä̧ säruunä öadihuättö
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tadihuächi'äcuotöjä.

Dios iţti̧mö̧ huotö chutä ösäruttu
tadihuächi'̧ä̧cuȩ huȩnȩ

18 Ttömä pä'ösä, jitä piy̧ȩ pä̧nä̧
usurä tȩmä̧huä̧'ij̧ö̧cu̧, yodoji Dios
beipocö säruunä öadihuättö
ta̧diḩuä̧chi'̧ä̧cuȩcu̧ yoretö totta
pä'ömä yorö'isotä pa̧ja̧cuä̧cho̧ca̧'a̧.
19Uhuäbe'ö ku̧nä̧huä̧mä̧ o'ca
juiyönätä täcunä pä̧huä̧ ttu'u
a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧ tta̧huä̧rä̧'ij̧a̧'a̧ Dios
iţti̧mö̧ huotötä ti̧jȩcuä̧chi'̧a̧
pä'ö. 20Uhuäbe'ö u̧ju̧niņö̧
jiņö̧mä̧ a̧'cua̧ ko̧mȩnä̧tä̧mä̧
micuähuocötä juoächönä
hue'äu ku̧no̧cö̧ jiņö̧. Uhuäbe'inö
päomettötä micuähuocö juäi
jö̧nä̧ juoächiniy̧ä̧cu̧, yodoji
jä̧cuȩtä̧ amöcuäda'attö.
21 Yodojimä uhuäbe'ö ku̧nä̧huä̧'iņä̧
pparuhuächä̧rö̧nä̧ 'chu̧huä̧ro̧mȩttö̧
ejächipönä ppä̧dä̧cua̧, chutä
Dios iţti̧mö̧ huotö töadihuä
säruunä pparuhuächö'inä juiyönä
huetomettö ejächipö adiutä
päi'iyarö pä'ö. 22Ujutumä
huo̧juä̧tö̧jä̧, uhuäbe'ö ku̧nä̧huä̧
o'ca juiyönätä, jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ a̧'cua̧
tta̧huȩcua̧'a̧ jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ jubö,
yajute ku̧mo̧du̧ba̧ niy̧ä̧cua̧ ubara
ttu'u ka̧'cua̧ tta̧jȩcua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧.
23 Ja̧u̧tä̧mä̧cö̧, a̧'cua̧ tta̧huȩcu̧mä̧.
Ujutu Dios A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ ä'canä
ȩmiņä̧tö̧'iņä̧ ta̧'cua̧nä̧mä̧ ubara
ttu'huä'ijätöjä. ―Pa̧nä̧ tidepä'inä
ejächipiyatöhué― pä'ö kä̧nö̧,
tidepänä'inä iţti̧mö̧ 'quiyächönä
huotö päti'ä̧cuȩ amöcuädö
tta̧'ä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧. 24―Ja̧'hua̧nö̧tä̧
jä̧cua̧'a̧― pä'ö amöcuädötä
ki'̧ip̧iņä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
yodoji jä̧cuȩ amöcuädö

tta̧ttä̧rö̧mä̧ ttö'ärenä tottoca'attö
a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧tä̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧.
Tottö o'ca'amä, ¿jiņä̧ totta pä'ö
tta̧huä̧rä̧cuä̧hua̧'a̧ tä̧ji?̧ 25 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ujutumä totocö juäi
tta̧tä̧rä̧'ij̧a̧'a̧ttö̧mä̧, tami 'qui'ächi'ö
a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧tä̧ tta̧'ä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧.

26 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧, ujutumä
tijuiyuhua'attö Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ ppädä̧rä̧u̧jä̧.
Ujututämä Tö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ jätepö'a̧nö̧
jö̧mä̧ jerupätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ ujuturu ppä'ädö
Diosrö jä̧'ȩpä̧rö̧. Jä̧ȩpä̧ro̧mȩnä̧
päähuä'inä juiyö juäinätä,
ya̧nä̧ ta̧'cua̧ jacuä jähuänätä
jä̧ȩpä̧riy̧ä̧u̧jä̧. 27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
tamiso'quittö tamöcuädö
toä̧rä̧cuä̧huä̧ Işa̧mä̧, A̧'cua̧ru̧hua̧
―däje ja'ate'ö amöcuäda'a ja̧―
pä'ö huo̧jua̧, chutättö adihuä
ttö̧ja̧rö̧ ppä'ädö Diosrö pä̧huä̧
rö̧jö̧tä̧ jä̧ȩpä̧ra̧'a̧ttö̧.

Yorö'isotä toa'a Dios repeomettö
ujuturu 'quȩ'ȩpö̧ icuajimä

28 Ja̧'hua̧ta̧nö̧, 'cuätopä'chö
o̧du̧nä̧ttö̧mä̧ o'ca juiyönätä ujutu
Diosrö repe'ätörö adihuiyarö
pä'ötä ppädä̧ra̧'a̧, o'ca toi'önä
churutä pä̧huä̧ rö̧jö̧ juäi ja'ate'ö
huoinä̧u̧ru̧mä̧. 29Äcuomenäjitä
päi'önä chutä umöhuäyotö jö̧nä̧
huotö tö̧jä̧cuo̧tö̧ u̧huo̧juiņä̧u̧ru̧mä̧,
tö̧jä̧cuȩ huȩnȩ amöcuädö
ku̧niņö̧, chutä Iţti̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧ huotö
päti'iyarö pä'ö, Iţti̧tä̧ recuätö tuböo
päi'önä, ä'canä uhuäpächinö jö̧nä̧
ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö. 30 Ja̧'hua̧nö̧ tö̧jä̧cuȩ
huȩnȩ amöcuädö u̧ju̧niņä̧u̧ru̧mä̧
huopö'inä huopinö. Ja̧'hua̧nö̧
huoinä̧u̧ru̧mä̧ chutättö huȩnȩ
jui'ätö päti'önä'inä jȩpö̧ ku̧niņö̧.
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Ja̧'hua̧nö̧ huȩnȩ jui'ätö päti'önä
jȩiņä̧u̧ru̧mä̧, chutä ösäruttu
tösäruhuächi'önä jȩpö̧ ku̧niņö̧.

31 Ja̧'hua̧nö̧ jȩiņa̧'a̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧tä̧
pätäcua'a jä̧ttö̧? Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
ujuturu ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ Işa̧
päi'önä ö̧ja̧'a̧mä̧ ¿ditä ja̧'a̧ttö̧
ujuturu to'ijicutä jȩpo̧'ä̧ra̧jim̧ä̧?
¡Toa'a! 32 Chutä a̧mo̧nä̧ Iţti̧rö̧'iņä̧
rȩpȩä̧ro̧ca̧'a̧tä̧ hua'arera̧'a̧ iyö
icuinö ujutu o'ca toi'önä̧rö̧
ja'ate'ö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpiņö̧mä̧ o'ca
juiyönättö̧tä̧ Iţti̧cu̧tä̧ yo̧mȩtȩnä̧
tȩmiy̧a̧rö̧ pä'ömä koro'inä,
koro'inä, ¿mippoönätä iyö juiy̧ä̧cua̧
tä̧ji?̧ ¡Iyäcua'atä ja̧'a̧! 33Dios
chutä amöcuädö ȩmiņä̧u̧ru̧mä̧
¿Dijä̧ttö̧ ―suronä jȩpä̧tö̧jä̧― pä'ö
huȩnȩtä̧rö̧ pä'ajimä? Ja̧'hua̧nö̧
pä'ajimä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diostä huȩnȩ jui'ätötä tö̧jö̧nä̧
jȩpö̧ u̧ju̧niņö̧ o'ca'amä. 34 ¿Dijä̧ttö̧
ja̧'hua̧nö̧ huotörö ro̧ȩcuä̧nä̧ pätetö
ku̧na̧jim̧ä̧? ¡Toa'a! Cristotä ja̧'a̧
'corupäi'inömä, tto'ächö'inä
tto'ächinömä. Jitämä Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios u̧huo̧jua̧'a̧nä̧tä̧ pö̧. Ju̧huȩnȩ
pä̧nö̧mä̧ ujuturu ppäda pä'ö'inä
Diosrö jä̧'ȩpä̧rö̧. 35 ¿Dijä̧ttö̧
Cristo ujuturu repeomettö
'quȩtȩcuä̧chö̧nä̧ jȩpa̧jim̧ä̧?
¡Toa'a! Ubara ttututtu'inä, usurä
tȩmä̧u̧ttu̧'iņä̧, Diosrö tesetiyä̧u̧
ujuturu örohue'ä ttuttepöttö'inä,
ppäi ttututtu'inä, tö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧
juiyönä tö̧jö̧ttö̧'iņä̧, ra̧huȩpij̧o̧mȩ
tö̧jö̧ttö̧'iņä̧, ujuturu cuä'ö
tticuttu'inä, Cristo repeomettö
'quȩtȩcuä̧chö̧nä̧ jȩpa̧jim̧ä̧ toa'a.
36Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päö'anö:

Ucu cumöhuäyotö jö̧nä̧
huotö tö̧ja̧'a̧ttö̧, mo̧ro̧ jö̧
a̧'u̧cuä̧ hua'arera̧'a̧cu̧tä̧
pä̧'ip̧ä̧rä̧tö̧jä̧. O̧huȩja̧tö̧
cuä'ö tticuäcuotö
a̧'cua̧rö̧nä̧tä̧ tottä'chä̧u̧jä̧.a

37 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ juäi
'cuätopä'chö o̧du̧nä̧ttö̧mä̧,
ujuturu repe'inönämä abora̧'a̧tä̧
päi'önä juruhuätöjä ujutumä.
38 Ttömä huäjunä chu̧huo̧juo̧mȩtä̧
ja̧'a̧, Dios ujuturu repeomettö
'quȩ'ȩpö̧ icuajimä yorö'isotä toa'a.
'Corupäti'öttö'inä, juhua'a yabocu
ta̧'cua̧rö̧ttö̧'iņä̧, hue'ähuotö
isoppa huotö jö̧ttö̧'iņä̧, isoppanä
huȩ'ä̧rä̧tö̧ jö̧ttö̧'iņä̧, ttumäri'ä
ujuru jö̧ttö̧'iņä̧, jitä ka̧cu̧ jö̧ttö̧'iņä̧,
yodoji kä̧cuȩ jö̧ttö̧'iņä̧, 39 pij̧ä̧
huämenä ka̧cu̧ jö̧ttö̧'iņä̧, pij̧ä̧
dea'anä ka̧cu̧ jö̧ttö̧'iņä̧, koro juäi
Dios uhuäbe'inö koro'inä koro'inä,
yorö'iso jiy̧ȩtȩ'iņä̧ juiya'a, ya̧tȩ'iņä̧
toa'a Dios Tu̧ru̧hua̧ Cristo Jesúsnä
ujuturu repeomettö 'quȩ'ȩpö̧
icumä.

Pablo ahuaruhuä Israel ttö̧ja̧rö̧
a̧'cua̧ tta̧huȩcuiņö̧ huȩnȩ

9 1,2 Chahuaruhuä a̧mo̧nä̧
pä'ocösä. Juiyo cha̧'cua̧

tta̧'ȩcu̧sä̧. Cha̧'cua̧nä̧mä̧
juiyo chajuähuä̧rö̧nä̧ jä̧cu̧sä̧
'cuäopönätä. Cristocu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
hua̧ jö̧nä̧ chö̧ja̧'a̧ttö̧ iso päi'önä
huȩnȩtä̧ pä'ösä juhua'amä. Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧ u̧huo̧juȩtä̧ra̧'a̧nä̧
cha̧'cua̧nä̧'iņä̧ chucuocunä jä̧cu̧sä̧,
―iso päi'önä ja̧'a̧ päda'amä―
pä'ö. 3 Chidepättö chahuaruhuä

a 8:36 Salmos 44:22
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judíos ttö̧ja̧ ttö̧jip̧iy̧a̧ttö̧ pä'ö
pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧. Ttötä'inä
Cristottö 'quȩ'ȩcuä̧chö̧ Dios
ro̧ȩcuä̧nä̧tä̧ chimitäu'a̧nö̧
hua̧sä̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩcho̧mȩnä̧
ppädö'a̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧. 4 Jahuätömä
Israel ttö̧ja̧, Dios amöcuädinä̧u̧
iţti̧mö̧ jö̧nä̧ huotö ttö̧ja̧ pä'ö.
Diosmä jahuätö ttö̧'quȩtȩnä̧
kiņö̧ öadihuä'inä uhuäunä
päi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jȩä̧cuȩ
huȩnȩ'iņä̧ ji'äu u̧ju̧niņä̧u̧. Hueähuä
huȩnȩ'iņä̧ iyinä̧u̧. Ö̧jodenä
jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ucuotönö jȩtta̧ pä'ö
hueinä̧u̧. Ppä̧dä̧'chä̧cuȩ huȩnȩ'iņä̧
jiähuä'chinä̧u̧. 5 Jahuätömä
Hebreos ttö̧ja̧ kada'cattö úcuo
ttö̧ja̧ ttönämö'cotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Cristo'inä idepättömä jahuätötä işa̧
jö̧nä̧ uhuäpächinö. Ja̧u̧ Cristomä
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ja̧'a̧, o'ca juiyönä
Ru̧hua̧. 'Cuäopönätä tteseu'a̧nö̧
hua̧. Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

Dios chutä a̧'cua̧
ko̧mȩnä̧ jȩö̧ huȩnȩ

6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios ppäda
päinömä hueyecuina'a pä'ocösä.
Israel isotö o'ca toi'önämä Israel
ttö̧ja̧mä̧cö̧ Dios ä'ca jo̧mȩttö̧mä̧.
7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttidepättömä
Abraham ö̧nä̧mö̧'cotö tta'anä
o'ca toi'önämä iţti̧mö̧mä̧cö̧
ja̧'a̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pä'inö
Abrahamrö: ―Ucutä isotömä
Isaac isotöttötä jä̧cua̧'a̧―.a
8 Ja̧'hua̧nö̧ päinömä, pa̧'a̧nö̧ pä'ö
pä'inö. Idepättötä iţti̧mö̧mä̧,
Dios iţti̧mö̧mä̧cö̧. Dios ppä̧dä̧cuȩ
huȩnȩ ji'äu u̧ju̧niņö̧ttö̧ iţti̧mö̧

pä'i'ätömä, jahuätötä jiņä̧ iso
päi'önä Abraham isotömä. 9Dios
ppä̧dä̧cuȩ huȩnȩ ji'äu u̧ju̧no̧mȩnä̧
pa̧'a̧nö̧ pä'inö Abrahamrö:
―Pädome pätecuächomenä
chiçhä̧cua̧sä̧. Ja̧u̧nu̧mä̧ Saramä
kiţti̧rö̧ ku̧ju̧nä̧rä̧cua̧ju̧―.b

10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ piy̧ȩ huȩnȩtä̧mä̧cö̧
ja̧'a̧. Rebeca'inä ya̧tȩttö̧tä̧ muchaju
pä'i'inäju, ujutu tä̧do̧miņä̧
Isaacttötä. 11,12 Ja̧'hua̧nö̧
jo̧mȩnä̧ jiņä̧ ja̧cuä̧ba̧nä̧ ja̧'a̧nä̧
uhuäpächö'inä ttuhuäpächö
juiyäi, adiunä'inä suronä'inä jȩttö̧
juiyäi, Dios pä'inö jahuäjuru:
―Ä̧cuo̧mȩnä̧ işa̧mä̧, ö̧jä̧hua̧
hueötä jȩä̧cua̧―.c Ja̧'hua̧nö̧
pä'inö Diosmä chutä amöcuädö
huȩnȩ pätecuächiyarö pä'ö, ȩma̧
päcurutä ȩma̧ pä'ö. Amöcuädö
huȩnȩ pätecuächiyarö pä'ocö
pinö ttö̧ja̧ adiunä jȩtta̧'a̧ttö̧mä̧.
Chutä a̧'cua̧ ko̧mȩnä̧ ȩma̧ päcuru
huoa'attö pätecuächiyarö pä'inö.
13Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧ ja̧'hua̧nö̧tä̧
päa'a: ―Jacoborömä repe'inösä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Esaurumä ȩmo̧cö̧
pinösä―.d

14 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧
pätö'a̧nö̧ jä̧ttö̧? ―Diosmä
suronä jȩpö̧― ¿pätö'a̧nö̧ tä̧ji?̧
¡Pätö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ yorö'isotä!
Suronämä jȩpo̧cö̧. 15Moisésrö'inä
pä'inö, ―Re rö̧jö̧nä̧ to̧chä̧cua̧sä̧
re rö̧jö̧nä̧ tocha pädäcurumä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ re chȩmä̧huip̧ä̧cua̧sä̧ re
chȩmä̧huip̧a̧ pädäcurumä―.e
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttö̧ja̧rö̧
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ re rö̧jö̧nä̧ topocö
Diosmä. Jȩpö̧'iņä̧ juruhuächi'ö

a 9:7 Génesis 21:12 b 9:9 Génesis 18:10 c 9:11,12 Génesis 25:23
d 9:13 Malaquías 1:2‐3 e 9:15 Éxodo 33:19
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jȩtti̧yä̧cu̧ re rö̧jö̧nä̧ topocö. Churutä
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧tä̧ re rö̧jö̧nä̧
topö. 17Dios Egipto ru̧hua̧rö̧
päinö'inä, Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩnä̧
päa'a: ―Ru̧hua̧ päcuhui'önä
jȩpiņö̧sä̧ ttömä, ucunätä chujuru
chij̧ȩpa̧ pä'ö ttö̧ja̧rö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
chötö'cö'inä ttucuocuiyattö pä'ö
pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧―.a 18 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Diosmä re rö̧jö̧nä̧ toa
päcurumä re rö̧jö̧nä̧ topö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ öarodönä jȩa̧
päcurumä öarodönä jȩpö̧.

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttörö
jäcuepäcuotöjä a̧'cua̧ra̧'a̧,
―Diosmä ¿dä̧bö̧ ttö̧ja̧rö̧tä̧
päa'attö chutä ttöarodönä
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ ja̧'a̧mä̧? ¿Ja̧u̧nu̧mä̧
di jä̧ttö̧ Dios jȩa̧ päö öarodipö'a̧nö̧
hua̧mä̧?― päcuhuäcuotöjä
a̧'cua̧ra̧'a̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucutumä pij̧ä̧ ttö̧ja̧tä̧ huotöjä.
Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ päcuhuätucu
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ Diosrömä. ―¿Dä̧bö̧
ja̧'hua̧nö̧ cuaditinäcusättö pa̧'a̧nö̧
chö̧jö̧nä̧mä̧?―, ¿päö'anö ja̧'a̧ tä̧ji ̧
ya̧tȩ a̧diçua̧mä̧ churutä aditinörö?
Päö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 21 Tätähuä
işa̧mä̧ ¿churutä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧
tätocö tä̧ji ̧ redähuamä? Tätö.
Jiņä̧ jihuatettömä adihuä
juäi ȩnä̧huo̧'ta̧'iņä̧, surojö
ȩnä̧huo̧'ta̧'iņä̧ tätö churutä
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧.

22 ¿Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmädiţtö̧?
¿Churutä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ jȩö̧
juiyö'a̧nö̧ hua̧ tä̧ji?̧ Jȩö̧'a̧nö̧ hua̧.
Ja̧'hua̧nö̧ hua̧ ja̧'a̧ttö̧ ö̧'ä̧i'̧iņä̧,
ujuru'inä ij̧ȩpa̧ päa'anä, ami
'qui'ächi'ö recuo tta̧'ä̧riņö̧,
ro̧ȩpö̧'a̧nö̧ huotörö ro̧ȩpo̧ca̧'a̧tä̧.

Jitötämä totte'a pä'ö jo̧mȩnö̧tä̧
ja̧'a̧nä̧. 23 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ beipocö
säruunä öadihuä re rö̧jö̧nä̧
to̧ä̧u̧ru̧ iyö'inä ij̧ȩpa̧ pä'inö.
Jahuätö re rö̧jö̧nä̧ toä̧u̧ru̧
amöcuädö, ä'canä jä̧iţä̧
amöcuädö ku̧niņö̧ chutä säruunä
öadihuä ttȩmä̧cuȩ huȩnȩmä̧.
24 Jahuätömä ujututä'inä ja̧'a̧,
judíos huotöttö'inä, judíos
huocotöttö'inä chutä huoinä̧u̧mä̧.
25 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ pä'inö Oseas
cuyäru'tänä. Pä'inö:

Chumöhuäyotö
huocotö pinätörö,
―chumöhuäyotöjä―
pä̧dä̧cua̧sä̧. Repedoco̧u̧
pinätörö, ―repedä̧u̧jä̧
ucutumä― pä̧dä̧cua̧sä̧.
26 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
―Ucutumä ttö
chumöhuäyotömäcö̧jä̧―
päinomettötä, ―jitämä ttö
hua'ocö Dios chiţti̧mö̧jä̧
ucutumä― päcuotö
Diosmä.b

27 Isaías'inä Israel ttö̧ja̧ ttötö'cö
huopäcuähuipö pa̧'a̧nö̧ pä'inö:

―Israel ttö̧ja̧mä̧ dubora
rö̧ora jäyora pä̧ba̧ rȩba̧
rö̧ä̧ba̧ ta̧'a̧nö̧ recuätö
tta'anä, a̧'u̧cu̧nä̧nö̧ huotötä
ttö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧. 28 Tu̧ru̧hua̧
pij̧ä̧ ttö̧ja̧rö̧ ro̧ȩpa̧ päinömä,
jäyä jȩo̧ca̧'a̧tä̧, jo̧mȩnö̧
ro̧'ȩpö̧ cä̧dä̧cua̧. Jurunä̧tä̧
cäda pä'ö ro̧ȩpä̧cua̧,
jurunä ro̧ȩpa̧ päa'attö pij̧ä̧
rȩjȩnä̧mä̧―.c

29 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Isaías pä'äji'inä
päinö ta̧'a̧nö̧ jä̧cua̧'a̧. Pa̧'a̧nö̧

a 9:17 Éxodo 9:16 b 9:26 Oseas 2:23; 1:10 c 9:28 Isaías 10:22‐23
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pä'inö:
―O'ca juiyö Ru̧hua̧mä̧
ujutu isotöttö ta̧ju̧ru̧
u̧ju̧ni'̧o̧ca̧'a̧ jiņö̧ttö̧mä̧,
Sodoma ttö̧ja̧, Gomorra
ttö̧ja̧cu̧ bettipächinö
ta̧'a̧nö̧tä̧ be'ipächinajatöjä
ujutu'inä―.a

Judíos ttö̧ja̧ Diosrö tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧ro̧cö̧ jiņö̧ huȩnȩ

30 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧
pätö'a̧nö̧ jä̧ttö̧ porömä? Pa̧'a̧nö̧
huo̧juip̧ä̧tö̧jä̧ porömä. Judíos
huocotömä Diosttö adihuä
ttö̧ja̧ pätti'a pä'ö ttusoca'anä
Diosttö adihuä ttö̧ja̧ pä'i'inätö
Diosrö tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧.
31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Israel ttö̧ja̧mä̧
Hueähuä Huȩnȩ jȩpö̧ adihuä
ttö̧ja̧ pätti'a pä'ö ttusa'anä
hueyecuinätö. 32 ¿Dä̧bö̧
ttihueyecuina'attö? Adihuä
ttö̧ja̧ pätti'a pä'ö hueyecuinätö
Diosrö tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧ttö̧.
Hueähuä huȩnȩtä̧ jȩpö̧ adihuä
ttö̧ja̧ pätti'a pä'inätö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ido'qui jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧rö̧
dö'ö 'tö̧'ȩpiņä̧tö̧. 33Huȩyu̧cuä̧
huȩnȩ ja̧'hua̧nö̧tä̧ päa'a:

―Israel ttö̧ja̧ ttidepiyura'a,
Sión pä'ö micuome ido'qui
'tö̧'ȩpö̧ mo̧ä̧huo̧'qui
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧rö̧ hue'ö
ku̧nu̧sä̧. Ja̧u̧mä̧ inähuä
döttäcuähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Ja̧u̧ru̧ tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧
ttihueyecuiyäcuotö―b

päa'a.

Israel ttö̧ja̧ adihuä ttö̧ja̧ pätti'a
pä'ömä tta̧mo̧nä̧tä̧ usinätödo

10 1 Chö̧jä̧hua̧tö̧, chahuaruhuä
Israel ttö̧ja̧ ttö̧jip̧iy̧a̧ttö̧ pä'ö

juiyo pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ttö̧jip̧iy̧a̧ttö̧ pä'ö Chö̧ä̧nä̧hua̧
Diosrötä jä̧'ȩpä̧rö̧sä̧. 2Diosrö
tteseta pä'ö juruhuächi'ö jȩtta̧'a̧mä̧
huo̧jua̧sä̧. Juruhuächi'ö jȩtta̧'a̧nä̧
jeruputä jȩpä̧tö̧. 3Adihuä ttö̧ja̧
pätti'önä, Dios jȩö̧ huȩnȩ jerupätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ttieruhua'attö jitötä
tta̧mo̧nä̧ tta̧'cua̧ ihueyetä usinätö,
adihuä ttö̧ja̧ pätti'a pä'ömä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ adihuä ttö̧ja̧
pätti'a pä'ö Dios amöcuädö jö̧
ta̧'a̧nö̧ jȩtta̧ pä'ocotö. 4 Cristotä
Hueähuä Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧
jȩpö̧ icuinö, o'ca toi'önä tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧tä̧ adihuä ttö̧ja̧ pätti'a
pä'ö.

Judíos ttö̧ja̧'iņä̧ judíos huocotö'inä
ttö̧jip̧a̧ pä'ö ka̧'a̧do Cristonämä
5Adihuä ttö̧ja̧ pätti'a pä'ö

Hueähuä Huȩnȩ jȩtta̧ pä'ätö
ttötö'cö Moisés'inä huȩyu̧ti̧nö̧
pa̧'a̧nö̧: ―Hueähuä huȩnȩ päö
ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧mä̧ ö̧jä̧cua̧, Hueähuä
Huȩnȩ jȩa̧'a̧ttö―̧.*c 6 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧
adihuä ttö̧ja̧ pätti'ö huȩnȩmä̧
pa̧'a̧nö̧ päa'a: ―Cua̧'cua̧nä̧'iņä̧
päcuhuä', ¿di jä̧ttö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧
cä̧'ȩcuä̧chä̧cua̧mä̧?―d Ja̧'hua̧nö̧
päcuttumä, ―Cristorö
tti̧mȩyȩdö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧, pä'äji

* 10:5 Hueähuä huȩnȩ jo̧mȩnö̧ jȩpiņö̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ toa'a pij̧ä̧ttö̧mä̧. Iso päi'önä jo̧mȩnö̧
jȩö̧ttö̧mä̧ ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ'iņä̧ toina'ado. Gal 3:21'inä päa'a
a 9:29 Isaías 1:9 b 9:33 Salmos 118:22; Isaías 8:14 c 10:5 Levítico 18:5
d 10:6 Deuteronomio 30:12‐14
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ta̧'a̧nö̧ im̧ȩyȩhuiy̧a̧tö̧ pä'ö
recuärö̧ja̧'a̧― pä'ö pä'öjä.
7 Pa̧'a̧nö̧'iņä̧ päcuhuä', ―¿Di
jä̧ttö̧ 'corupä'i'inätö ttö̧ja̧cuo̧mȩ
im̧ȩyȩhuä̧cua̧mä̧?―a Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧
päcuttumä, ―Cristomä hua'arettö
ttoächa pä'ö jiņä̧ recuärö̧ja̧'a̧―
pä'ö pä'öjä. 8 ¿Tta̧'a̧nö̧ päa'attö
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧? Pa̧'a̧nö̧
päa'a: ―Dios iḩuȩnȩmä̧ ucuru
tö'cö ka̧'a̧. Cuänä'inä cucuocua
pä'ö, cua̧'cua̧nä̧'iņä̧ cuamöcuäda
pä'ö jeruhuoca'a―.b Ja̧u̧
huȩnȩmä̧ päa'a, ―Diosrötä
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧―.
Ja̧'hua̧nö̧tä̧ huo̧juȩtä̧tö̧jä̧ ujutu'inä.
9―Jesústä ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧―,
cuänä päcuttumä, ja̧'hua̧ta̧nö̧,
―hua'arettömä Dios iso päi'önä
ttoädinäcu― pä'ö esetö cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rö̧ttö̧mä̧ ro̧ȩcuä̧ttö̧
cu̧jip̧ä̧cua̧jä̧. 10―Iso päi'önä
ja̧'a̧― pä'ö amöcuädö tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ chutättö adihuä
ttö̧ja̧ pätti'önä jȩpö̧ Diosmä.
Ja̧'hua̧nö̧ ttamöcuädö ji'ähuätömä
ro̧ȩcuä̧ttö̧ ka̧cuip̧ä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
huo̧juȩtä̧tö̧jä̧.

11Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ'iņä̧ pa̧'a̧nö̧
päa'a: ―O'ca toi'önä ja̧u̧ru̧
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ ttihueyecu
juiyäcuotö yorö'iso―.c 12O'ca
toi'önä judíos ttö̧ja̧'iņä̧ judíos
huocotö'inä ttöyorehua'attö
ja̧'a̧ ttihueyecuoca'amä. O'ca
toi'önä Ttu̧ru̧hua̧mä̧ ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧.
Churutä jä'epätörö o'ca toi'önä̧rö̧
rö̧ȩnä̧ iyö. 13―O'ca toi'önä
Tu̧ru̧hua̧rö̧ jä'epätömä ro̧ȩcuä̧ttö̧
ttö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧―,d päa'a.

14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, ¿tta̧'a̧nö̧
jättepäcua'a jä̧ttö̧ tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧ro̧co̧cu̧ru̧mä̧?
Ja̧'hua̧ta̧nö̧, ¿tta̧'a̧nö̧ tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧rä̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧ ö̧jö̧ ötö'cö
ttä̧ju̧cuo̧co̧cu̧ru̧mä̧? Ja̧'hua̧ta̧nö̧,
¿tta̧'a̧nö̧ ttä̧ju̧cuä̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧ iḩuȩnȩ
ji'ähuätö toa'amä? 15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧,
¿tta̧'a̧nö̧ ji'äu tti̧'chä̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧
hueähuoca'ara'amä? Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩ'iņä̧ pa̧'a̧nö̧ päa'a:

―Adihuä huȩnȩ, tta̧'cua̧
adiu huȩnȩ ji'ähuätö
tti̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧, ¿juiyodi ̧
adihua'a?―e jö̧nä̧.

16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önämä
esetocotö pinätö̧ piy̧ȩ adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧. Isaías päinö'a̧nö̧:
―Chu̧ru̧hua̧, ujutu jitäu huȩnȩmä̧,
¿dijä̧ttö̧ esetinömä?―f päinö'a̧nö̧.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧tä̧
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧rö̧nä̧ päi'a'a.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios chutä
ucuocuomettötä ttä̧ju̧cu̧nä̧ päi'a'a.

18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jä'epö ä̧ju̧cu̧sä̧,
jahuätö Israel ttö̧ja̧mä̧ ¿huȩnȩ
ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ pinätö̧ tä̧ji?̧ Ä̧ju̧cuiņä̧tö̧.
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päö'anö:

―Jittähua'amä ruhuäcuiyä
pa̧ja̧cu̧nä̧ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧.
Tti̧huȩnȩmä̧ rä̧mip̧iņa̧'a̧
o'ca toi'önä ttö̧ja̧cuo̧mȩ―g

päa'a.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jiņä̧ jä'epö

ä̧ju̧cu̧sä̧. ¿Israel ttö̧ja̧mä̧, jerupinätö
tä̧ji ̧ piy̧ȩ huȩnȩmä̧? Huo̧juiņä̧tö̧.
Dios, Moisésnä ucuocu pa̧'a̧nö̧
päinä̧u̧ äcuomenämä:

―Chumöhuäyotö
huocotö pinätörö topö

a 10:7 Deuteronomio 30:12‐14 b 10:8 Deuteronomio 30:12‐14 c 10:11 Isaías 49:23
d 10:13 Joel 2:32 e 10:15 Isaías 52:7 f 10:16 Isaías 53:1 g 10:18 Salmos 19:4
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cua̧'cua̧ tta̧cuȩcuä̧tu̧cu̧nä̧
jȩchä̧cua̧sä̧, “ujutu'inä
jitö jö̧ ta̧'a̧nö̧ tö̧ja̧hué”
päcuhuätucunä
päi'önä. Tta̧'cua̧ jui'ätö
päcuhuinätucuä̧u̧ru̧
tocu'huätucuomenä
cu̧ra̧huä̧rä̧tu̧cu̧nä̧
jȩchä̧cua̧sä̧―a jö̧nä̧.

20 Isaias'inä yecuoca'atä huäjunä
ji'ähuinö Dios pa̧'a̧nö̧ ucuocuäji
huȩnȩ:

―Ttörö usocotö pinätötä
ttu̧huo̧juä̧chi'̧iņä̧cu̧sä̧.
Chö̧jö̧ huȩnȩ'iņä̧,
jä̧'ȩpä̧ro̧co̧tö̧ pinätö̧
ttu̧huo̧ju̧nä̧ jȩpiņö̧sä̧―.b

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, Israel ttö̧ja̧
ttötö'cömä pa̧'a̧nö̧ pä'inö:

―'Cuäopönätä ucuturu
odipa pä'ö jiḑä̧huä̧ra̧'a̧nä̧
jarodötä jarodinätöjä,
huedö'inä esetocotö
pinätö̧jä̧―.c

Israel ttö̧ja̧'iņä̧ Dios mippoönä
ppädäcuähuänätä
ttö̧jip̧ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧do

11 1 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧, jä'epö
ä̧ju̧cu̧sä̧: ¿Diosmä iso

päi'önä jaropi'inö tä̧ji ̧ umöhuäyotö
Israel ttö̧ja̧rö̧mä̧? ¡Jaropi'ocö
pinö! Ttötä'inä Israel ttö̧ja̧ işa̧sä̧,
Abraham ö̧do̧'ca̧. Benjamín
isotöttö uhuäpächinösä.
2Diosmä chutä umöhuäyotörö
jaropi'ocö pinö, ä̧cuo̧mȩnä̧ jä̧iţä̧
päi'önä ―chȩmä̧cuo̧tö̧― pä'ö
u̧huo̧juiņä̧u̧ru̧mä̧. Huȩyu̧cuä̧

Huȩnȩ Elíasrö päa'amä ¿jerupätöjä
tä̧ji?̧ Elías Israel ttö̧ja̧rö̧ huȩnȩtö̧,
Diosrö jä̧ȩpä̧riņa̧'a̧ päome
¿jerupätöjä tä̧ji?̧ Pa̧'a̧nö̧ päome:

3―Chu̧ru̧hua̧, cuiḩuȩnȩ
jiäcuähuä ttö̧ja̧rö̧ cuä'äu
icu, ucuru amöcuädö ku
icu iyähuome korome'inä
korome'inä kä'ö icuinätö
Israel ttö̧ja̧mä̧. Ttötä
ka̧tä̧hua̧tä̧ ki'̧ö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttörö'inä cuä'ötticua
pä'ätö―.d

4 Ja̧'hua̧nö̧ päcu, pa̧'a̧nö̧ ädätinö
Diosmä:

―Ttö chumöhuäyotö
päi'önä siete mil jo̧mȩnä̧
'quȩ'ȩpö̧ ku̧niņö̧sä̧,
a̧mo̧nä̧ ttö̧ä̧nä̧hua̧
Baal pä'ö miçua̧rö̧
ucuotönö ttihue'quiyunä
ja̧rȩyu̧nu̧ pä̧mä̧dö̧
esetocotörömä―.e

5 Juhua'a jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ jitä'inä Israel
ttö̧ja̧ttö̧mä̧, yotöcunä ka̧cuip̧ä̧tö̧,
Dios ȩma̧tö̧ pä'ö amöcuädinä̧u̧mä̧.
Jahuätömä Dios mippoönä
ppäda'attötä ȩmiņä̧u̧, 6 jitötä
adiunä jȩtta̧'a̧ttö̧mä̧cö̧. Chutä Dios
mippoönä ppä'ädö ȩmiņä̧u̧. Dios
mippoönä ppä'ädö ȩmö̧mä̧, ttö̧ja̧tä̧
adiu jȩtta̧'a̧ttö̧ ȩmä̧huä̧cö̧ ja̧'a̧. Ttö̧ja̧
adiunä jȩtti̧yä̧cu̧ ȩmö̧ttö̧mä̧ Dios
mippoönä ppä'ädö ȩmö̧mä̧ täcö
mippoönä ppädäcuähuämäcö ja̧'a̧.
Ttö̧ja̧'iņä̧ jȩtta̧'a̧nä̧ ppädöttömä
Dios ppädäcuähuämä micuähuocö
ja̧ji.̧ Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Diosmä
mippoönä ppädäcuähuänätä ȩmö̧

a 10:19 Deuteronomio 32:21 b 10:20 Isaías 65:1 c 10:21 Isaías 65:2
d 11:3 1 Reyes 19:10,14 e 11:4 1 Reyes 19:18

Rom



Romanos 11:7–16 520

ttö̧ja̧rö̧, jitötä jȩä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧cö̧.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pa̧'a̧nö̧tä̧ ja̧'a̧.

Israel ttö̧ja̧mä̧, adihuä ttö̧ja̧ pätti'a
pä'ö jȩttä̧'chiņa̧'a̧mä̧ hueyecuinätö.
Jahuätöttö Dios amöcuädö
ȩmä̧u̧tä̧ hueyecuotö pinätö̧mä̧.
Korotö amöcuädö ȩmo̧co̧u̧mä̧
ttamöcuädö 'quittönätä jȩiņä̧u̧.
8Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päö'a̧nö̧tä̧ ja̧'a̧.
Pa̧'a̧nö̧ päa'a:

―Diosmä tta̧'cua̧
jubuunä jȩiņä̧u̧ ya̧nä̧
jähuä ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧
juiyönä. Topö'inä totta'anä
tottoca'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧tä̧,
ä̧ju̧cu̧'iņä̧ ttä̧ju̧cua̧'a̧nä̧
ttä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ huotö
jahuätömä jitä päi'önä―,a
päa'a Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧.

9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Davidnä'inä ucuocu
pä'inö:

―Ttöäre pä'cäri, ttö
chim̧iņä̧ ttesehua pä'ö
jȩttö̧mä̧, u ku̧tȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
päi'iyatö pä'ösä, ro̧ȩcuä̧
päi'önä totte'a pä'ö.
10 Ä̧to̧cä̧chä̧tö̧ tottoca'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧
juiya pä'ösä. Päcua'a
päi'önätä ttämäca
pä'ösä ttöcäcä'inä
ttu'tuhuacuächönätä―.b

Diosmä päcua'a päi'önä
icuipocödo Israel ttö̧ja̧rö̧

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
jä'epö ä̧ju̧cu̧sä̧. Israel ttö̧ja̧
ttihueyecuomenä, ¿Dios
päcua'a päi'önä icuipinä̧u̧
tä̧ji?̧ ¡Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧! Jahuätö

ttihueyecua'attö judíos
huocotörötä rȩbȩhuiņa̧'a̧
ki'̧içuä̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ rȩbȩhua̧'a̧
topö jitötä Israel ttö̧ja̧
ttamöcuädäcuähuiyarö pä'ö
pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧ Diosmä, ―Ujutuhué.
Jitö ta̧'a̧nö̧ tö̧jip̧a̧hué― pä'ö
ttamöcuädäcuähua pä'ö.
12 Juhua'acumä Israel ttö̧ja̧
ttihueyecuomettö judíos
huocotötä rö̧ȩnä̧ ȩmiņä̧tö̧
adiumä. Israel ttö̧ja̧ ja̧'hua̧nö̧
ttihueyecuomettö korotötä
adiu ttȩma̧'a̧ttö̧mä̧, adiu
pätti'omenä'inä, jiņä̧ isocu
adihuä juäi ttȩmä̧cuo̧tö̧ judíos
huocotötä.

13 Ja̧'hua̧nö̧ pädömä ucutu
judíos huocotörö ucuocu pä'ösä.
Ucutu judíos huocotörötä jidähua
pä'ö huȩ'ä̧hua̧ jö̧nä̧ chö̧ja̧'a̧ttö̧,
chaditähuä úcuo te'äunu
ucuocusä. 14 Chaditähuä ja̧'hua̧nö̧
úcuo te'äunu chucuocua'a
ttä̧ju̧cuiy̧a̧ttö̧ pä'ösä cha̧mo̧nä̧
chahuaruhuä Israel ttö̧ja̧
yotöcunämä. Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cu̧
ttamöcuädäcuähuiyattö pä'ösä,
―¡Ujutuhué! ¡Jitö jö̧ ta̧'a̧nö̧
tö̧jip̧a̧hué!― pä'ö, jitötä'inä
ro̧ȩcuä̧ttö̧ ttö̧jip̧iy̧a̧ttö̧ pä'ö.
15Dios Israel ttö̧ja̧rö̧ icuipömä
korotö ttö̧ja̧rö̧tä̧ ȩmiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Israel ttö̧ja̧rö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧
ȩmo̧mȩnä̧ ¿tta̧'a̧nö̧tä̧ pätti'äcua'a
jä̧ttö̧? Hua'inätö ttö̧'quȩtȩttö̧
tto'ächö a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧
ttu̧ju̧nä̧rä̧cuo̧tö̧.

16 Pa̧ isähua Dios öäre päi'önä
'quȩ'ȩpö̧ ttiyöttömä o'ca juiyönä
juhuähuattö rä'epö ttaditä̧ppä̧mä̧

a 11:8 Isaías 29:10 b 11:10 Salmos 69:22
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Dios öäre ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ dau
ujucäcä'inä Dios öäre päi'önä
'quȩ'ȩpö̧ ttu̧ju̧nu̧ttu̧mä̧, o'ca
juiyönä juhuäi ä̧na̧juiy̧ä̧'iņä̧ chutä
öäre ja̧'a̧. 17 Juhuäi ku̧nä̧huä̧i ̧
ä̧na̧juiy̧ä̧ttö̧ ya̧juȩtȩ pö̧nä̧ 'cui'opö
icuähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö Israel
ttö̧ja̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutu
judíos huocotömä 'cui'opö
icuähuome, ku̧nä̧huo̧cö̧ olivo
dau ä̧na̧juiy̧ä̧ ȩmö̧ iḩuä̧ji,̧ jiņä̧ jite
päi'önä be'epö ku̧nä̧huä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
huotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucutumä
Dios umöhuäyotö jaroi'oco̧u̧
pinätöcu jiņä̧ yo̧mȩtȩ ȩmiņä̧tö̧jä̧
Diosttö adihuä juäimä, ä̧na̧juiy̧ä̧
olivo dau kada'cattö u̧cuȩ ȩmö̧ adiu
ppöröhuäi huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ cua̧mo̧nä̧ úcuo
te'äu cuamöcuädäcuähuätucuä',
―ujututä ja̧'a̧ jue'ipotömä, Dios
icuipinä̧u̧ttu̧'iņä̧ abonänö adihuä
ttö̧ja̧mä̧―, pä'ömä. Ucutumä dau
kada'ca ujucäcä jä̧'iņö̧'a̧nö̧mä̧
huocotöjä. Kada'quiyu jähuä
tta̧'ä̧ro̧co̧tö̧jä̧ ucutumä. Dau
ujucäcä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ ucuturutä
tta̧huä̧ra̧'a̧ adiu ppöröunä
cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
cua̧mo̧nä̧ úcuo tecuhuähuätucuä'.

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ―ä̧na̧juiy̧ä̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotörö icuipinö
ujuturutä ȩma̧ pä'ö―,
päcuhuätucu'a̧nö̧ huotöjä.
20 Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuätucuttumä,
iso päi'önä pä'ätöjä. Jahuätö
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧ttö̧
icuipinä̧u̧. Ucuturu ȩmiņö̧
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ cua̧mo̧nä̧ úcuo
tecuhuähuätucuä'. Ttu̧huȩcuä̧nä̧
kä̧tu̧cui.̧ 21Diosmä dau ä̧na̧juiy̧ä̧,
jiitä ä̧na̧juiy̧ä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotörö

icuipinöttömä ucutu judíos
huocotö koroi dau ä̧na̧juiy̧ä̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotörö'inä icuipö'a̧nö̧
hua̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Dios
ö̧jö̧ amöcuädätucui. Ppä'ädö'inä
ppädäcuähuä işa̧ ja̧'a̧nä̧, täbötö'inä
täbocuä işa̧. Icuipinä̧u̧ru̧mä̧
täbocuä işa̧ päi'önä kiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucuturumä ppädäcuähuä işa̧
päi'önä kö̧, iso päi'önä ppäda'anä
cu̧jä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧. Ppäda'anä
cu̧jä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧, ucuturu'inä
icuipö'a̧nö̧ hua̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Israel ttö̧ja̧ ttö'arodoca'a tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧rö̧ttö̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧
ȩmä̧cuo̧tö̧, jiitä ä̧na̧juiy̧ä̧ jiņö̧
be'epö ttu̧ju̧na̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧. Diosmä ja̧'hua̧nö̧ ȩma̧tö̧
pä'ömä ju̧ru̧hua̧. 24Ucutu judíos
huocotömä, ku̧nä̧huo̧cö̧ olivo
dauttu ȩmö̧ iḩuä̧ji ̧ be'epö
ku̧nä̧hua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotöjä.
Ku̧nä̧huä̧ olivo 'cui'opö icuähuäi
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jo̧mȩ be'ecuotöjä.
'Cui'opö icuähuome be'epö
ttu̧ju̧na̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ȩmiņö̧
ucuturu. Dios ucuturu ja̧'hua̧nö̧
jȩiņö̧ttö̧mä̧, jiitä ä̧na̧juiy̧ä̧ pä'äji
ka̧cuiņo̧mȩ be'epö ttu̧ju̧na̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧, Israel ttö̧ja̧rö̧ pä'äji
ta̧'a̧nö̧ ȩma̧ pä'ö ¿'quiyäcu tä̧ji?̧
'Quiyococu.

Israel ttö̧ja̧'iņä̧ ro̧ȩcuä̧ttö̧
ttö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧do

25 Chö̧jä̧hua̧tö̧, Dios yä̧huä̧iņä̧
amöcuädö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ
cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ösä,
cuamonätucunä úcuo
tecuhuähuätucua'acu, ―rö̧ȩnä̧
huo̧juä̧tö̧jä̧ ujutumä― pä'ö. Israel
ttö̧ja̧mä̧ 'cuäopönä jarode'ocotö
ttäcuotö. Dios ttamöcuädö
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'quittönä jȩpiņö̧ yotöcunärömä,
judíos huocotö jo̧mȩ pätti'ome
jubötä. 26 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧mȩnä̧ Israel
ttö̧ja̧ o'ca toi'önä ro̧ȩcuä̧ttö̧
ttö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧. Dios, Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩnä̧ päinö'a̧nö̧:

―Ppädäcuähuä Işa̧mä̧,
Siónra̧'a̧ttö̧ ichö, ppä̧dä̧cua̧
Jacob isotörö. Suronä
jȩttä̧'chö̧ tticuipönä jȩpö̧
ppä̧dä̧cua̧. 27 Ja̧u̧nu̧mä̧
suronä jȩttö̧ jȩpö̧
chiçuä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩchä̧cuȩ huȩnȩ ji'äu
ku̧niņö̧sä̧ jahuätörö―.a

28 Israel ttö̧ja̧mä̧ adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ kö'cocotö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Dios aboiyotö jä̧'iņö̧'a̧nö̧
huotö, ucutu judíos huocotötä
adiunä päcuhui'ätucua pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios jahuätörö
ȩma̧ pä'ö amöcuädina'attö
jiņä̧ repe'ä̧u̧. Jȩä̧cuȩ huȩnȩ
ttä̧do̧tö̧miņä̧rö̧ ji'äu u̧ju̧niņa̧'a̧ttö̧
jiņä̧ repe'ödo Israel ttö̧ja̧rö̧mä̧.
29Dios iyömä ppa̧'ä̧dö̧ 'cho'ipocö.
Huoinä̧u̧ru̧'iņä̧ icuipa pä'ö
amöcuädö pärohuocö yorö'iso.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Israel ttö̧ja̧rö̧
jiņä̧ amöcuä̧rö̧. 30 Pä'äjimä ucutu
judíos huocotötä jarode'inätöjä
Diosrömä. Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ jitämä
Israel ttö̧ja̧tä̧ pärocuotö Diosrö
ttöaroda'attö Dios re topö ppä'ädö
ucuturutä. 31 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ Dios
re topö ppä̧dä̧cua̧ Israel ttö̧ja̧rö̧'iņä̧.
Jitätämä, ja̧'a̧tä̧ topö Israel ttö̧ja̧rö̧,
churutä ttöaroda'anä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucuturu re topö ppäda'a
tottomenä, jitörö'inä re topö
ppä̧dä̧cua̧ Diosmä. 32 Ja̧'hua̧nö̧tä̧

hua̧ Diosmä. O'ca toi'önä ttö̧ja̧
churutä ttöarodä'cha'anä ja̧'a̧tä̧
topinö. Ja̧'hua̧nö̧ topinö o'ca
toi'önä̧rö̧ yoräteunä re topö ppäda
pä'ö.

O'ca toi'önämä Diosrötä
úcuo tettäu'a̧nö̧ ja̧'a̧do

33 ¿Juiyodi ̧ rö̧a̧'a̧ Dios jähuämä?
¿Juiyodi ̧ täcunä ȩmip̧a̧'a̧ chutä
amöcuädömä? U̧huo̧ju̧mä̧
pa̧ja̧cuo̧mȩ jui'̧a̧. ¿Dijä̧ttö̧ Dios
micuähuächönä amöcuädö
huo̧jua̧jim̧ä̧? ¿Dijä̧ttö̧ jȩö̧
huo̧juä̧chi'̧a̧jim̧ä̧? Toa'a. Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩ päö'anö:

34―¿Dijä̧ttö̧ Tu̧ru̧hua̧
amöcuädö huo̧jua̧mä̧?
¿Dijä̧ttö̧ ja̧u̧ru̧
huo̧juȩta̧jim̧ä̧? Toa'a.
35Diosrö ppä'ädinömä
ya̧tȩ'iņä̧ toa'a. Dios
imippotönä jȩö̧'a̧nö̧
hua̧mä̧ toa'a. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Diosmä ya̧tȩrö̧'iņä̧
mippotocö yorö'isotä―.b

36O'ca juiyönä ka̧cu̧ kada'ca
hua̧mä̧ ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧. Ka̧ pä'ö'inä chutä
ujurunä ka̧'a̧. O'ca juiyönä ka̧cu̧mä̧
chutä öäre ja̧'a̧ttö̧, topö ttesehuarö
pä'ö ka̧cu̧. ¡Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
'cuäopönätä úcuo te'äcuä̧hua̧mä̧
ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧! Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

Diosrö pä̧huä̧ rö̧jö̧ jȩta̧
pä'ö, pa̧'a̧nö̧ ja̧'a̧do

12 1 Chö̧jä̧hua̧tö̧, Dios ja̧'hua̧nö̧
re topö ppädina'attö cuidepä

jättäpäyotö cuiyähuätucuarö
pä'ösä juiyo, churutä pä̧huä̧rö̧jö̧tä̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. Ku

a 11:27 Isaías 59:20‐21 b 11:35 Isaías 40:13; Jeremías 23:18; Job 41:11
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icuähuotörö ttiyinö'a̧nö̧
chutä ppädäcuähuänä
jättäpäyotötä iyähuätucuirö
cua̧'cua̧rä̧tu̧cua̧'a̧nä̧tä̧ chutä
umöhuäyotö esehuä̧u̧
päcuhui'ätucunä. Ja̧u̧ juäitä ja̧'a̧
Diosrö amöcuädö jiņä̧ iso päi'önä
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ jö̧mä̧. 2 Pij̧ä̧ ttö̧ja̧ jö̧
ta̧'a̧nö̧mä̧ juocuhuächätucuä'.
Pärohuächä̧rö̧tä̧
pärohuächä̧rä̧tu̧cui ̧
cuamöcuädätucu jareönä
pärotä'chö icu. Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ Diosrö
pä̧huä̧rö̧jö̧, churutä adiu'inä,
öjö'cönä jö̧'iņä̧, jo̧mȩnö̧
jȩcu̧'ä̧cuo̧tö̧jä̧.

3Diosmä chöäre adicuä
päi'önä mippoönä ppä'ädö
iyina'attömä, ucutu o'ca toi'önä̧rö̧
pä'ösä pa̧'a̧nö̧. ―Korotöttö'inä
abonänö hua̧sä̧ ttömä― pä'ö
cuamöcuädätucuä'. Cuamonä
cuamöcuädäcuähuätucu'a̧nö̧
jö̧tä̧ amöcuädäcuähuätucui,
―Böosä juiyo―, jö̧nä̧mä̧cö̧. Dios
churutä cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ jȩpö̧
cu̧jä̧tu̧cuiy̧a̧rö̧ pä'ö yotöcunärö
iyinötä amöcuädäcuähuätucui.
4Ujutu jättäpäyotönämä, ya̧tȩtä̧
ja̧'a̧nä̧ tidepämä rö̧ȩnä̧ jähuä ka̧'a̧.
Ja̧u̧ rö̧ȩnä̧ jö̧mä̧ im̧içu̧nä̧ adita'a.
5 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ huotöjä ujutu
Cristonä pä'i'inätömä. Recuätö
ta'anä Cristonämä ya̧tȩ jä̧ttä̧pä̧ya̧tä̧
huotöjä. Rö̧ȩnä̧ jähuä ka̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ti̧miçu̧ pö̧nä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧
yotöcunämä, ka̧ra̧'iņä̧ koro juäi
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧, ka̧ra̧'iņä̧ koro jö̧nä̧.

6Dios ja̧'hua̧nö̧ ti̧miçu̧ pö̧nä̧
mippoönä ppä'ädö iyä'chö hue'inö
ujuturu yotöcunä taditähuä
päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chutä

ppädö ujurunä töäre adicuä
pö̧nä̧ taditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Dios
päö jitähua pä'ö töäre adicuä
päi'önä hueinöttömä churutä
ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧rö̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧
jitäu'anö ja̧'a̧. 7 Ka̧ra̧rö̧mä̧, Cristonä
ö̧jä̧hua̧rö̧ ppäda pä'ö hueinöttömä
ppä'ädötä ppädö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ka̧ra̧mä̧,
Dios iḩuȩnȩ huo̧juȩcuä̧ işa̧
päi'önä hueinäcumä, huo̧juȩtö̧tä̧
u̧huo̧juȩtö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 8 Ka̧ra̧mä̧,
tta̧'cua̧ adihuächi'önä jiähua
pä'ö hueinäcumä, tta̧'cua̧
adihuächi'önä jiäu'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Ka̧ra̧mä̧, ö̧jä̧hua̧rö̧ recuä rö̧jö̧
ppäda pä'ö hueinäcumä, a̧mo̧nä̧
öäre repeoca'atä ppädö'a̧nö̧
ja̧'a̧ adiunä. Ka̧ra̧mä̧, Cristonä
ö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ oicuä işa̧ päi'önä
hueinäcumä ttu̧huȩcuä̧nä̧tä̧
amöcuädö oipö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ka̧ra̧mä̧,
ö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ re topö ö̧ja̧ pä'ö
hueinäcumä, eseutä kä̧nö̧ re topö
ppädö'a̧nö̧ ja̧'a̧.

Ttö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ repe'önö jȩä̧cuä̧huä̧
9 Korotörö repecuhuätucua

pä'ömä, a̧mo̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧
juiyönä repe'ätucuitö. Surojömä
a̧'u̧tä̧tu̧cui.̧ Adihuä juäitä
repe'ätucui. 10 Cuamonä cu̧jä̧hua̧tö̧
a̧'cua̧rö̧nä̧ repe'ätucui korotö
korotönörö. Ka̧ra̧rö̧'iņä̧ ka̧ra̧rö̧'iņä̧
ucuotönö amöcuädätucui,
―chö̧jä̧hua̧tö̧tä̧ úcuo ttö̧ja̧mä̧,
ttöttö'inä abonänö― jö̧nä̧.

11Dios öäremä
adiunä aditätucui,
cutähuächi'ätucuoca'atä. Tu̧ru̧hua̧
hueömä to̧ppo̧rö̧jö̧nä̧ amöcuädö
eseunutä aditätucui.

12 Yodoji jä̧cuȩ amöcuädö eseutä
kä̧tu̧cui.̧ Surojö 'cuäopa'anä'inä
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cuami 'qui'ächi'ö tta̧'ä̧rä̧tu̧cui.̧
Diosrötä ucuocu kä̧tu̧cui,̧
cäcuhuädi'ätucuoca'atä.

13 Cristonä cu̧jä̧hua̧tö̧rö̧
recuärö̧jö̧ ppä'ädätucui.
Kara'attö do'ächö ichätörö'inä
ppäcuhuädätucua pä'ötä jo̧mȩnö̧
kä̧tu̧cui.̧

14Ucuturu ubara ttu'epätörömä
Diosrötä jä'epätucuitö.
Pärocua'attömä surojö 'cuäopa
pä'ömä päcuhuätucuätö.

15 Esehuätöcumä esehuätucui.
Ajuähuätöcumä ajuähuätucui.

16 Jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö
ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Úcuo işa̧ päi'önä
cu̧ja̧ pä'ömä cuamöcuädätucuä'.
Ttúcuo jui'ätöcutä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö
amöcuädätucui. Cuamonämä
cuamöcuädäcuähuätucuä',
―ttömä juiyo huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧sä̧―
pä'ömä.

17Ucuturu suronä jȩttä̧ji ̧
micuämä, pärocua'attö suronä
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧tö̧. O'ca toi'önä ttä'ca
jo̧mȩttö̧mä̧ adiutä jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧
pä'ö amöcuädätucui. 18O'ca
toi'önä ttö̧ja̧cu̧mä̧ rohuäcuähuä
juiyönä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö usätucui,
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ jo̧mȩ jubö
jȩpö̧. 19 Chahuaruhuä repedä̧u̧,
korotö ucuturu suronä jȩttö̧mä̧
pärocua'attö ro̧cuȩpä̧tu̧cuä̧tö̧.
Huä̧iņä̧ ja̧'a̧tä̧ topätucui. Diostä
ro̧ȩpä̧cua̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ päa'a
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧:

―Suronä jȩttö̧ micuä
ro̧ȩcuä̧ işa̧ päi'önä
kö̧mä̧, ttötä ja̧'a̧.
Pärocua'attö ttimitähua
pä'ö ro̧dȩpä̧cua̧sä̧ ttötä

pä'ö Tu̧ru̧hua̧mä̧―a päa'a.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Huȩyu̧cuä̧

Huȩnȩ päö'a̧nö̧tä̧ jȩpä̧tu̧cui.̧ Pa̧'a̧nö̧
päa'a:

―Cuaboiyotö ttucua
ppäi rö̧jö̧ttö̧mä̧ ttucua
iyitö. Ttahua a̧di ̧
rö̧jö̧ttö̧'iņä̧ ttahua iyitö.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧u̧mä̧ dä'ä
ttuttäcuotö. Ä̧ya̧rişa cuoäsa
ttunä cä'epö cu̧huȩna̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'äcuotö―b

päa'a.
21 Korotö suronä jȩttö̧mä̧

kö'cächi'önö tocu'äcuähuätucuä'
ucutu'inä surojö jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧
pä'ömä. Surojö jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧
päi'öttömä adiunätä
jȩpö̧ jarodi'ätucui. Adiu
jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧
cujuruhuäcuotöjä surojömä.

Cristonä pä'i'inätömä pij̧ä̧ttö̧
ruhuotörö'inä ttucuotö'a̧nö̧ ja̧'a̧do

13 1 Pij̧ä̧ttö̧ ruhuotö huettömä
ucuotönö jȩpö̧ ka̧cuä̧tu̧cui ̧

ucutu o'ca toi'önä. Diostä ja̧'a̧
hueähuä kada'ca hua̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ huettö jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Hueähuä ttö̧ja̧ jitä ka̧cuä̧tö̧mä̧ o'ca
toi'önä Diosrö pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧tä̧
hue'ö ka̧cuä̧tö̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
pij̧ä̧ttö̧ ruhuotörö jarodätömä
Dios hue'ö u̧ju̧niņö̧ jarodätö.
Ja̧'hua̧nö̧ jarodätömä ro̧ȩcuä̧tä̧
ttȩmä̧cuo̧tö̧. 3Adiunä jȩpö̧
ka̧cuä̧tö̧mä̧ ruhuotörö yettecua
pä'ö jui'ätö. Suronä jȩpä̧tö̧tä̧
yettecu'a̧nö̧ huotömä. Pij̧ä̧ttö̧
ruhuotörö yecuäcuähuä juiyönä
cu̧jä̧tu̧cua̧ pä̧huä̧rö̧jö̧ttö̧mä̧, adiutä

a 12:19 Deuteronomio 32:35 b 12:20 Proverbios 25:21‐22
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jȩpö̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ eseutä
ttesehuäcuotöjä ruhuotömä.
4 Jahuätö pij̧ä̧ttö̧ ruhuotömäDiosrö
pä̧huä̧rö̧jö̧ adicuä ttö̧ja̧ päi'önä
ka̧cuä̧tö̧, ucututä adiunä cu̧jä̧tu̧cua̧
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ suronä jȩpö̧
cu̧jä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧ yecuecuätucu'a̧nö̧
ja̧'a̧, iso päi'önä ro̧ttȩpa̧ pä'ö
hue'ähuotö ja̧'a̧ttö̧. Amonämä
ko̧co̧tö̧. Diosrö pä̧huä̧rö̧jö̧ adicuä
ttö̧ja̧ päi'önä ka̧cuä̧tö̧, ttö̧ja̧
suronä jȩttä̧'chö̧ micuä'inä ro̧ttȩpa̧
pä'ö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jahuätö
huettömä cucuotätucu'a̧nö̧
ja̧'a̧ ro̧ȩcuä̧'iņä̧ amöcuädö,
cua̧'cua̧tu̧cu̧'iņä̧ ucuocu juiyönä
eseu cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö. 6 Ja̧'hua̧nö̧
Diosrö pä̧huä̧rö̧jö̧ adicuä ttö̧ja̧
päi'önä ttö̧ja̧'a̧ttö̧mä̧ pärätä'inä
mitätöjä jahuätörö. Diosrötä
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ pärätä'inä jä'epö
aditö ka̧cuä̧tö̧.

7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ yotöcunärö
cuimippotätucumä mitätucui.
Pij̧ä̧ttö̧ ru̧hua̧rö̧ cuimippotätucumä
pij̧ä̧ttö̧ ru̧hua̧rö̧tä̧ mitätucui. Korotö
ruhuotörö cuimippotätucu'inä
mitätucui. Cucuotätucu'a̧nö̧
hua̧rö̧mä̧ ucuotätucui. Úcuo
işa̧rö̧mä̧ ucuotönö topätucui.

Ttahuaruhuärö
repeäcuähuä huȩnȩ

8Mippotömä, ya̧tȩrö̧'iņä̧
cuimippotätucuä'.
Ttö̧ja̧rö̧ repeäcuähuätä
cuimippotätucu'a̧nö̧ jö̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ repe'äcuähuätucui
korotö korotönörö. Ttö̧ja̧rö̧
repe'ätömä Hueähuä Huȩnȩ hueö

jo̧mȩnö̧ jȩpä̧tö̧. 9Hueähuä huȩnȩ
pa̧'a̧nö̧ päa'attömä:

―Cuirecua pocojucu'inä,
cuirecuo pocöcu'inä
suripächö suronä
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'.
Ka̧ra̧rö̧'iņä̧ cuä'ö
cuicuätucuä'. Nä̧'u̧cu̧'iņä̧
cu̧nä̧u̧cuä̧tu̧cuä̧'. Ka̧ra̧rö̧
huȩnȩtö̧ yapareu
päcuhuätucuä' korotörö.
Korotö ttu̧mö̧ jähuä
pä̧huä̧rö̧jö̧ tocu'ätucuä'―.a

Piy̧ȩ hueähuä'inä, koro'inä
koro'inä o'ca juiyönä Dios
Hueähuä Huȩnȩ jo̧mȩnö̧ jȩtta̧
pä'ömä jiy̧ȩtȩnä̧tä̧ ja̧'a̧, piy̧ȩnä̧tä̧:
―cua̧hua̧ru̧hua̧rö̧ repe'ätucui
cua̧mo̧nä̧ repecuäu ta̧'a̧nö̧―.b
10 Repettomenämä, tta̧hua̧ru̧hua̧rö̧
suronä jȩpo̧co̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
tta̧hua̧ru̧hua̧rö̧ repeäcuähuänämä
Hueähuä Huȩnȩ hueö jo̧mȩnö̧
jȩpä̧tö̧.

11 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ täcö, jitä piy̧ȩnä̧mä̧ ttä'omettö
porächö ttaditö mo̧ro̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧. Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
ujuturu ȩmö̧ ichäcuomemä tö'cö
juoächa'a, ä̧cuo̧mȩnä̧ ta̧'cua̧
tu̧huȩnä̧ra̧rö̧ pä'ö tamöcuädinö
pä̧nä̧ttö̧'iņä̧ abonänö. 12 Jitä piy̧ȩnä̧
tö̧jö̧mä̧ yodo beipächa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧. Mo̧ro̧ tö'cöhuächi'a'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧ yo̧ö̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ ticuipö'a̧nö̧
ja̧'a̧ ujutumä. Ja̧'hua̧nö̧ icuipö,
su̧ro̧da̧u̧ işa̧ 'quiyäbi 'ca̧tä̧hui'̧ö̧
ö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ tȩa̧u̧ jacuätä
kä̧nö̧ adiu jȩpö̧ tö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧

a 13:9 Éxodo 20:13‐17 b 13:9 Levítico 19:18
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ujutumä. 13 Jueönätä jȩpö̧ tö̧jö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧, mo̧ro̧ huäjunä cue'ächö
adiu jȩpö̧ ttö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧.
Tä̧'ä̧mä̧'chö̧tä̧, pä'cäri'inä abora̧'a̧
päi'önä jȩpä̧'chö̧mä̧ ca̧ca̧cuä̧rö̧
tö̧jö̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Nä̧tö̧rö̧'iņä̧
u̧sä̧rö̧, mȩ'o̧pä̧rä̧'chö̧ tö̧jö̧ juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧. Rohuäu'inä rohuähuä'chö,
―korotö ttö̧jö̧'a̧nö̧ chö̧ja̧hue―
pä'ö amöcuädö tö̧jö̧ juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧. 14 Pärocua'acu Tu̧ru̧hua̧
Jesucristotä 'quiyäbi jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧ tto̧ȩpä̧ra̧'a̧nä̧ ka̧cuä̧tu̧cui ̧
chutäcu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ kä̧nö̧. Cuidepä
surojö öjö'cö cuesehuätucua
pä'ömä cusätucuä'.

Cristonä cu̧jä̧hua̧tö̧ jȩttö̧mä̧
päcuhuä'chiyätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧do

14 1 Korotö pönämä Diosrö
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧'a̧nä̧ jiņä̧

juiyupätö. Ja̧'hua̧nö̧ huotörö'inä
ya̧huo̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönä huäinä
eseunu topätucui, jeruu huȩnȩ
päcuhuä'chäcuähuätucuoca'atä.
2Diosrö tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧
ttamöcuädö pö̧nä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧.
Korotö pönämä Dios iḩuȩnȩ
adiu huo̧juä̧chi'̧ö̧ tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧ ―o'ca juiyönä
tucua pä'ö adihua'a― pä'ätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö pönämä
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧
ttijuiyuhua'attö pättiyu cuähuätä
cuätö. 3Ucutu cuätömä cujö'cö
juiyönämä tocu'huätucuä'
cuocotörömä. Pärocua'acu'inä
cuocotömä micuähuächönä
pä'ö cuicuätucuä' cuätörömä,
jahuätörömä Diostä umöhuäyotö
päi'önä ȩmiņa̧'a̧ttö̧. 4 ¿Ka̧ra̧mä̧,
ka̧ra̧ u̧mö̧huä̧ya̧rö̧ micuähuächönä
pä'ö icu'a̧nö̧ hua̧ tä̧ji?̧ Adicuä işa̧

u̧ru̧hua̧tä̧ ja̧'a̧ päö'anö hua̧mä̧,
―ucumä chesehuäcujä―,
―ucumä ro̧dȩpö̧'a̧nö̧ hua̧jä̧―,
pä'ömä. Juhua'acumä Dios
umöhuäyotömä Diosttö huȩnȩ
jui'ätö, Diosmä chutä ä'ca jo̧mȩttö̧
huȩnȩ juiyönä ttö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö
ujuruhua'attö.

5 Korotö pönämä, ―koro
mo̧ro̧tä̧ úcuo mo̧ro̧ ja̧'a̧―
pä'ätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö
pönämä ―'cuäopönä mo̧ro̧mä̧
yorätehua'a― pä'ätö'inä ka̧cuä̧tö̧.
Ya̧cu̧nä̧ cuamöcuädätucumä,
―iso päi'önätä ja̧'a̧― pä'ö
cuamöcuädätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca
toi'önä. 6Úcuo mo̧ro̧ pä'ömä,
u̧ru̧hua̧rö̧tä̧ amöcuädö pä'ö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―úcuo mo̧ro̧mä̧cö̧―
pä'ö'inä u̧ru̧hua̧rö̧tä̧ amöcuädö
pä'ö. O'ca juiyönä cu'mä
u̧ru̧hua̧rö̧tä̧ amöcuädö cu, Diosrö
eseu kä̧nö̧ ucua'attö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca juiyönä cuocö'inä u̧ru̧hua̧rö̧tä̧
amöcuädö cuocö. U̧ru̧hua̧ Diosrötä
esehua'attö cuocö.

7Ujututtumä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a ö̧ja̧
pä'ö chutä a̧mo̧nä̧ hueäu'a̧nö̧
hua̧mä̧. 'Corupäti'a pä'ö'inä
ta̧mo̧nä̧ hue'ähuocotöjä.
8 Tö̧jö̧ttö̧mä̧, tu̧ru̧hua̧rö̧ amöcuädö
ka̧cuä̧tö̧jä̧. 'Corupä'i'ö'inä
'corupäti'öttömä, ―Chu̧ru̧hua̧rö̧
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ 'corupä'i'ösä―
pä'ö amöcuädö 'corupä'i'ätöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ tö̧jö̧ttö̧'iņä̧,
'corupäti'öttö'inä tu̧ru̧hua̧tä̧
umöhuäyotöjä. 9 Ja̧'hua̧nö̧
umöhuäyotö tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö
'corupä'i'inö Cristomä.
Tto'ächö'inä hua'arettö tto'ächö,
jareönä kiņö̧, 'corupä'i'inätö'inä,
jiņä̧ a̧'cua̧rä̧tö̧'iņä̧ ttu̧ru̧hua̧ päi'önä
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ö̧ja̧ pä'ö.
10 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧, ucutu

o'ca juiyönä cuocotömä ¿dä̧bö̧
pä'ö micuähuächönä pä'ö
cuicuätucua'a jä̧ttö̧, Cristonä
cu̧jä̧hua̧tö̧rö̧mä̧? Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ucutu o'ca juiyönä cuätö'inä,
¿dä̧bö̧ pä'ö cujö'cö juiyönä
tocu'huätucua'ajä̧ttö̧, Cristonä
cu̧jä̧hua̧tö̧tä̧ ja̧'a̧mä̧? Ja̧'hua̧nö̧mä̧
töjö'cö juiyönä totö juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧. Ujutumä o'ca toi'önätä
tö̧jä̧mä̧dä̧cuo̧tö̧jä̧, Cristo
micuähuächönä pä'ö icuähuä
Işa̧ ideäcä ä'ca jo̧mȩ. 11 Ja̧'hua̧nö̧tä̧
päa'a Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩnä̧'iņä̧:

―Ttö iso päi'önä kö̧mä̧
iso päi'önätä pä'ösä. O'ca
toi'önä ttihue'quiyunä
ja̧rȩyu̧nu̧ pä̧mä̧dö̧
ttucuotäcuotö ttörö.
O'ca toi'önä pättäcua̧sä̧,
“iso päi'önä ucutä ja̧'a̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä”, pä'ö
Tu̧ru̧hua̧mä̧―a päa'a.

12 Ja̧'hua̧nö̧ päina'attö Dios
ä'cattö jitähuä̧cuȩmä̧ iso päi'önä
jä̧cua̧'a̧ pä'ö huo̧juä̧tö̧jä̧. Ujutu o'ca
toi'önä jȩti̧nö̧ huȩnȩ yotöcunä
jitähuäcuotöjä Tö̧ä̧nä̧hua̧rö̧
―ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ jȩpiņö̧sä̧
Chö̧ä̧nä̧hua̧― jö̧nä̧.

Cristonä cu̧jä̧hua̧tö̧ suronä
ttamöcuädönä jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ porö kä̧nö̧
yabocumä Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧
huotörömä, micuähuächönä pä'ö

ticu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧tó. Tö̧jä̧hua̧tö̧
suronä ttamöcuädönä jȩtö̧
juiya pä'ätucui. Suronä jȩtta̧
pä'ö ttöjö'cächi'önä jȩtö̧ juiya
pä'ätucui. 14O'ca juiyönä ka̧cu̧mä̧
jiy̧ȩtä̧mä̧ surojoca'a. ―Suroja'a―
pä'ö ttamöcuädomettötä ja̧'a̧
suroja'amä. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ömä
huo̧jua̧sä̧ chu̧ru̧hua̧ Jesúsru
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧, ja̧u̧cu̧tä̧
jiņä̧ jiy̧ȩtȩ hua̧ chö̧ja̧'a̧ttö̧.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cristonä
cu̧jä̧hua̧tö̧ koro juäi cucuätucua'a
topö tta̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧ suronä
ttamöcuädöttömä cu̧jä̧hua̧tö̧rö̧mä̧
repe'önömä jȩpo̧co̧tö̧jä̧ täcö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ koro juäi
cuä̧nö̧ surojuocuepätucuä'
cu̧jä̧hua̧tö̧rö̧mä̧, Cristo rettö
'corupäi'inä̧u̧ru̧mä̧. 16Ucuturumä
adihua'anä cu̧jä̧hua̧tö̧tä̧
ucuturu topö ―suronä jȩpä̧tö̧
jitömä― pätta'acu jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'.*
17Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧,
ttu̧cuȩ cuä̧nö̧ ttahuoya au
kä̧cuä̧huä̧mä̧cö̧ ja̧'a̧. Dios huea'anä
kä̧cuä̧huä̧mä̧ Dios A̧'cua̧ru̧hua̧
juȩȩpä̧ra̧'a̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧ ja̧'a̧,
jacuänä juȩȩpä̧ra̧'a̧nä̧ jueönä
jȩpö̧ tö̧ja̧ pä'ö'inä, huȩnȩ juiyönä
tö̧ja̧ pä'ö'inä, tesehua pä'ö'inä.
18 Cristo hueö jȩtta̧ pä'ö ja̧'hua̧nö̧
jȩpö̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ Dios esehuä̧u̧.
Ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ adiunätä ucuotätö.

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ huȩnȩ
juiyönä jiņä̧ yo̧mȩtȩ tö̧ja̧
pä'ötä tusätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Yotöcunärö ppätädäcuähua

* 14:16 Adiunä huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧ pinätö̧mä̧ täbocö Hueähuä Huȩnȩ jiņö̧ jiņä̧
a̧mö̧cuä̧riņä̧tö̧do, ―ko̧ro̧ju̧'a̧ idepämä cucuätucuä'― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ cristonä
ttö̧jä̧hua̧tö̧ ttucua'a tottomenä ä'cuoyäcuähuä'chinätödo, ―Dios hueinö jarodätö―
pä'ö.
a 14:11 Isaías 45:23
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pä'ötä tusätucuaja, juhua'a
yabocutä ta̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ böo juo'ö
tujuruhuächönä. 20 Cuäcuähuätä
cucuätucua pä'ö Dios aditähuä
surojuocuepätucuä'. Iso päi'önä
päcuäi cuäcuähuämä surojöcö
o'ca juiyönätä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
cu̧jä̧hua̧tö̧ cucuätucu topö suronä
ttamöcuädöttömä suroja'a täcö.
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ cu̧jä̧hua̧tö̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧ topö suronä
jȩtta̧ pä'ö ttöjö'cächi'öttömä
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧ adihuoca'a täcö.
Idepä cucuätucuomenä'inä, vino
isoya a̧'to̧ya cuahuätucuomenä'inä
suronä jä̧u̧ Diosrö tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧rö̧ juiyönä päi'öttömä
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'. 22 Jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧,
¿Diosrö cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧
jȩpä̧tö̧jä̧di?̧ Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧
chutä ä'cattötä cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧
jȩpiy̧ä̧tu̧cuiŗö̧ katätä, ttö̧ja̧
ttä'cattömäcö. ―Pa̧'a̧nö̧ jȩcha̧'a̧mä̧
iso päi'önä adihua'a― pä'ö
amöcuädätömä eseu ka̧cuä̧tö̧.
23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, ―¿pa̧'a̧nö̧
jȩcha̧'a̧mä̧ adihua'acö̧?― pä'ö
amöcuädö cuätömä suronä jȩpä̧tö̧,
Diosrö tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧
jȩtta̧'a̧ttö̧. O'ca juiyönä Diosrö
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧ jȩttö̧mä̧
suronä jȩä̧cuä̧huä̧tä̧ ja̧'a̧.

Cristonä cu̧ja̧huo̧tö̧ ttöjö'cönä
jo̧mȩnä̧ jȩpä̧tu̧cui ̧

cua̧mo̧nä̧ cuju'cumäcö

15 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ujutu Diosrö ta̧'cua̧

huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ juruhuätömä
tami 'qui'ächi'ö ppätädö'a̧nö̧
ja̧'a̧ ttamöcuädö juiyupätörö.
Ujututä tesehua pä'ö ta̧mo̧nä̧
töjö'cö jȩtö̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
2 Ta̧hua̧ru̧hua̧ öjö'cönänö
jo̧mȩnä̧tä̧ jȩtö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧, churutä
adihua pä'ö, juhua'a yabocutä
böo juo'ö ujuruhuächäcua'a̧nö̧
a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧tä̧
jȩpö̧ kiņö̧ Cristo'inä. Chutä
esehua pä'ö a̧mo̧nä̧ öjö'cömä
jȩpo̧cö̧ pinö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩo̧mȩnä̧
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ pa̧'a̧nö̧ päome
pätecuächina'a: ―Dios ucurutä
suronä pättä'chinömä ttörötä
pähuächina'a―.a 4Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩ täbocö tti̧huȩyu̧ti̧nö̧ o'ca
juiyönä tti̧huȩyu̧ti̧nö̧mä̧ ujutu
tu̧huo̧jui'̧a̧ pä'ö huȩyu̧cua̧'a̧.
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ totomenä tami
'quitächi'a pä'ö'inä, tesehua
pä'ö'inä ppäda'a. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ yodoji jä̧cuȩ amöcuädö
eseunu tta̧'ä̧rä̧tö̧jä̧. 5Diostä tami
'quitächi'a pä'ö'inä, tesehua
pä'ö'inä ppä'ädömä. Ja̧'hua̧nö̧

a 15:3 Salmos 69:9
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ja̧'a̧ttö̧ Ja̧u̧tä̧ ucuturu ppädiyattö
pä'ösä, jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö
cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧, Cristo
Jesús ö̧jiņö̧'a̧nö̧, 6 jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huȩnȩ
ucuocu, jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö
cuesehuätucua pä'ö Tu̧ru̧hua̧
Jesucristo Jä'o Diosrö.*

Jesucristo judíos huocotörö
ya̧huo̧cuä̧ro̧ca̧'a̧ ö̧jiņö̧'a̧nö̧
esehuätucui cu̧jä̧hua̧tö̧rö̧mä̧

7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ya̧huo̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönä
eseunu topäcuähuätucui ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧, Jesucristo ujuturu
esehuinö'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ eseunu
tocu'äcuähuätucua'a korotö
tottomenä, Diosrötä úcuo
tettähuäcuotö. 8 Jesucristomä
judíos ttö̧ja̧rö̧ ppä'ädö ichinö
Dios jahuätö ttä̧do̧tö̧miņä̧rö̧ ji'äu
u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ pätecuächa pä'ö,
―iso päi'önä pä'inö Diosmä―
pä'ö ij̧ȩpa̧ pä'ö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpiņö̧
Jesucristomä judíos huocotö'inä
Diosrö úcuo tettähua pä'ö, ―re
rö̧jö̧nä̧ topinöjä juiyo―, pättarö
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ päa'a Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩmä̧:

―Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö judíos
huocotö ttä'ca jo̧mȩ ucuru
adiu chu̧cuo̧cuä̧cua̧sä̧.
Ra̧'ö̧'iņä̧ ucuru eseu
ra̧dä̧cua̧sä̧―.a

10 Korome'inä Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩmä̧ päa'a:

―Ucutu judíos huocotö
esehuätucui Dios
umöhuäyotö judíos
ttö̧ja̧cu̧―.b

11 Jiņä̧ korome'inä päa'a:
―Ucutu judíos huocotö
o'ca toi'önä esehuätucui
Tu̧ru̧hua̧rö̧mä̧. O'ca toi'önä
ttö̧ja̧ eseu pä'ätucuirö
öadihuämä―.c

12 Korome'inä Isaías pä'inö:
―Isaí isotöttö ya̧tȩ
içhä̧cua̧. Ja̧u̧mä̧ judíos
huocotö ttu̧ru̧hua̧
päi'önä ö̧jä̧cua̧. Judíos
huocotömä ja̧u̧ru̧tä̧ tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧rä̧cuo̧tö̧―.d

13 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä yodoji jä̧cuȩ
amöcuädö eseu tta̧tä̧rö̧nä̧ jȩpö̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧tä̧ ucutu
rö̧ȩnä̧ cuȩsȩhuä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ö'inä,
cua̧'cua̧tu̧cu̧ adihua pä'ö'inä
ppädätucuacu pä'ösä, churutä
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧'a̧nä̧
ucututämä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä
A̧'cua̧ru̧hua̧ ujurunä eseunu
cua̧mö̧cuä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ö yodoji
jä̧cuȩmä̧.

Pablomä judíos huocotörö
jiähua pä'ö ö̧jiņö̧ huȩnȩ

14 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ucutu'inä adiu
jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧mä̧ huo̧jua̧sä̧.
Rö̧ȩnä̧ cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧'a̧'iņä̧
huo̧jua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
ro̧'ȩpä̧cuä̧u̧ huo̧juȩtö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧'a̧nö̧

* 15:6 Jä'o Dios päomemä, Jesucristo Jä'o Dios'inä pä'ö päa'anä, Ö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pä'ö'inä
päa'a. Jesucristomä Diostä ja̧'a̧nä̧, ttö̧ja̧ işa̧ päi'omettö, chutä'inä Ö̧ä̧nä̧hua̧ Dios jiņa̧'a̧do
Jä'o Diosmä. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö'inä päa'a, ―Jä'o Dios― pä'ömä, griegos ttö̧ja̧ tti̧huȩnȩnä̧mä̧.
Juan 20:17'inä, Marcos 15:34'inä päa'a.
a 15:9 Salmos 18:49; 2 Samuel 22:50 b 15:10 Deuteronomio 32:43
c 15:11 Salmos 117:1 d 15:12 Isaías 11:1,10
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jö̧'iņä̧ huo̧jua̧sä̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧
chu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ pojänä ucuturu
chiḩuȩyu̧to̧mȩnä̧ koro pönämä
huäjunätä pä'ö huȩyu̧tä̧jişä̧,
cunichi'ätucua'acu. Dios ttörö
mippoönä ppä'ädö iḩuȩnȩ
jidähuiyarö pä'ö hueina'attö
huäjunätä pädä̧u̧jä̧. 16Hueinäcusä
Jesucristo hueö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧
päi'önä chö̧já̧ pä'ö, Dios iḩuȩnȩ
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähua pä'ö
judíos huocotörö. Ja̧'hua̧nö̧ aditö
kö̧sä̧, Diosrö iyähuä pätti'iyattö
pä'ö judíos huocotömä, Dios
eseunu ȩma̧tö̧ pä'ö, A̧'cua̧ru̧hua̧
ujurunä umöhuäyotö 'quȩ'ȩcuo̧tö̧
pätti'önä. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Jesucristocu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ hua̧
chö̧ja̧'a̧ttö̧, Dios aditähuä úcuo
tedähua pä'ö ku̧nä̧rö̧sä̧. 18 Koromä,
úcuo te'ähuocösä. Cristo, ttönä
aditö jȩiņö̧tä̧ úcuo tedäumä.
Ji'äu'inä jidäunä päi'önä, jȩpö̧'iņä̧
jȩchö̧nä̧ päi'önä aditinö Cristomä
judíos huocotö Diosrö tteseta
pä'ö. 19Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ ujurunä
koromenä ja̧'a̧'iņä̧, ttö̧ja̧ ttieru
juäi'inä topö tteseta pä'ö ttönä
aditinö Cristomä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧,
Jerusalén ötahuiyättö kä̧mä̧dö̧
Ilírico rȩjȩra̧'a̧ cä'ädö Cristonä
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jo̧mȩnö̧
ji'ähuinösä. 20 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähua
pä'ötä kö̧sä̧ Cristorö ttä̧ju̧cuo̧co̧mȩ
jä̧'ij̧o̧mȩtä̧. Ttä̧ju̧cuiņo̧mȩmä̧
jidähua pä'ö ko̧cö̧sä̧ korotö
ttaditinome chadita'acu pä'ö.
21Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päö'anö aditö
kö̧sä̧. Pa̧'a̧nö̧ päome:

―Iḩuȩnȩ jittähuoco̧u̧
pinätö̧mä̧
ttu̧ttȩpä̧rä̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧;
Ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ pinätö̧mä̧
ttu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧―.a

Pablo Roma ttö̧ja̧rö̧ do'ächö
i'̧chä̧cua̧'a̧ ä'canä cuyäru

isojä hueinö huȩnȩ
22 Ja̧'hua̧nö̧ ttä̧ju̧cuo̧co̧mȩ ji'äu

chö̧ja̧'a̧ttö̧ ucuturu'inä do'ächö
chichö juiyönä jiņä̧cu̧sä̧. Do'ächö
chicha päda'anä, chichö juiyönä
jiņä̧cu̧sä̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ porö
chaditähuämä täcö jo̧mȩnö̧
cädädina'attö, chiçhä̧cua̧sä̧
täcö. Recuo a̧'ȩ pä̧huä̧rö̧jö̧nä̧
amöcuä̧riņö̧sä̧ do'ächö chicha pä'ö.
24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ España rȩjȩra̧'a̧
chi'̧cho̧mȩnä̧ do'ächö chiçhä̧cua̧sä̧
ucuturu. Españara̧'a̧ 'chä̧nö̧
kä̧nö̧ chicha pä'ö amöcuädösä,
recuonänö chesehua pä'ö
ucuturu. Ucuturumä cheseu
o'ca'a ppäcuhuädätucuattö
pä'ösä juhua'a yabo Españara̧'a̧
chi'̧cha̧ pä'ö. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jitätämä Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
ppa̧'ä̧chö̧sä̧, Dios adihuä
umöhuäyotö juhua'a ka̧cuä̧tö̧rö̧
ppädäda pä'ö. 26 Jahuätö Dios
adihuä umöhuäyotö Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ ka̧cuä̧tö̧ttö̧ korotö
pönämä usurä isotö ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧u̧ Macedonia ttö̧ja̧'iņä̧, Acaya
ttö̧ja̧'iņä̧ ttöäre pärätä ttö̧ca̧ca̧ta̧
pä'ö eseunu amöcuädinätö. 27 Iso
päi'önä esehuinätö ttöäre pärätä
ja̧'hua̧nö̧ ttö̧ca̧ca̧ta̧ pä'ö, ―judíos
ttö̧ja̧rö̧ timippota'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧

a 15:21 Isaías 52:15
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jä̧u̧jä̧― pä'ö ttamöcuäda'attö.
Judíos huocotömä judíos
ttö̧ja̧ tta̧'cua̧ru̧hua̧ jähuä jiņö̧
ttȩmiņa̧'a̧ttö̧ pärocua'attö
ppättädö'a̧nö̧ ja̧'a̧ pij̧ä̧ jähuänämä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ä'canäjimä
Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ppa̧'ä̧chö̧sä̧,
juhua'a ka̧cuä̧tö̧rö̧ ppä'ädö
'chä̧nö̧. 28 Ja̧u̧ pärätä, Diosrö
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ ttö̧ca̧ca̧ti̧nö̧mä̧
o'ca juiyönä Jerusalén ttö̧ja̧rö̧ iyö
iḩuä̧ji,̧ Españara̧'a̧ rä̧do̧pä̧cua̧sä̧,
ucuturu do'ächö ichönö.
29 Ja̧'hua̧nö̧ ucuturu do'ächö
chichomenämä, Cristo ppädinö
huȩnȩ, adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ rö̧ȩnä̧
cuesehuätucunä jiḑä̧huä̧cua̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jidähuäcua'amä
huo̧jua̧sä̧.

30 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ttö'inä Diosrö
jädepa'anä, ucutu'inä Diosrö
jäcuepätucuattö pä'ö pä̧huä̧
rö̧jä̧cu̧sä̧ juiyo. Tu̧ru̧hua̧
Jesucristocu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
huotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧, Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧ cu̧jä̧hua̧rö̧
repecuhuätucunä päi'önä
ppäda'attömä, ttörö'inä
ppädäcua'a̧nö̧ jä'epätucui, ttö'inä
jädepa'anä. 31 Jä'epätucui, Judea
rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧ esetocotöttö
chö̧jip̧ä̧cua̧'a̧nö̧, Jerusalén
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧ ppädädomenä
eseunu ttȩmä̧cua̧'a̧nö̧
chȩpö̧mä̧. 32 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Diosrö pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧
ucutu cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧'iņä̧ eseunu
chiŗȩbȩhuä̧cua̧'a̧nö̧, ucutucutä
jiņä̧ yo̧mȩtȩ 'cuä'ächi'ö adiu
päti'äcua'a̧nö̧. 33 Ye piy̧ȩtä̧ pä'ösä.
Diostä tta̧'cua̧ adiu iyömä.

Ja̧u̧tä̧ huȩnȩ juiyönä cu̧jä̧tu̧cua̧
pä'ö ppädätucuacu pä'ösä. Ye,
ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

Pablo teähuinö huȩnȩ

16 1 Cristonä töjähuaju
Feberö cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧

pä'ösä. Cristonä pä'i'inätö,
Cencrea ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧
ppädäcuähuä isaju ja̧'a̧tó
jahuäjumä. 2 Jahuäju
kichomenämä esehuätucuiju,
―Cristocu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huaju―
pä'ö amöcuädö. Dios
umöhuäyotömä eseunu
tottäcuäu'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ya̧huo̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönä
eseunu topätucuiju. Ttörö'inä
ppäjäda'anä, korotö'inä recuätörö
ppä'ädinäju jahuäjumä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ jahuäjuru recuä rö̧jö̧mä̧
ppä'ädätucuiju ucutu'inä.

3 Te'ähuiyätucuittö Priscilarö'inä
Aquilarö'inä.* Jahuätömä Cristo
Jesús aditähuä chaditomenä ttörö
ppä̧'ä̧dä̧rä̧tö̧ ja̧'a̧. 4 Jahuätömä ttö
chö̧jip̧a̧ pä'ö ppättädomenä
totte'a'anä ka̧cuip̧iņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jahuätörömä
juiyo eseusä. Ttötämäcö,
judíos huocotöttö o'ca toi'önä
Cristonä pä'i'inätö'inä jahuätörö
juiyo esehuätö chö̧jip̧ö̧nä̧
ppättädiniyä̧u̧. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
korotö Cristonä pä'i'inätö, jahuätö
ttojusodenä ca̧ca̧cuä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧
te'ähuiyätucuittö. Cha̧hua̧ru̧hua̧
repedäcu Epenetorö'inä
te'ähuiyätucuittö. Ja̧u̧tä̧ jiņa̧'a̧
Acaya rȩjȩttö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ Cristonä
pä'i'inömä. 6Mariarö'inä

* 16:3 Priscilamä Aquila irecua jiņa̧'a̧do.
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te'ähuiyätucuittö. Ujutu
Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ ppäjäda
pä'ö juruhuächi'ö aditä̧riņä̧ju̧
jahuäjumä. 7 Ttötä chahuaruhuä
Andrónicorö'inä, Juniasrö'inä
te'ähuiyätucuittö. Jahuätömä
ttöcu jiņä̧ yo̧mȩtȩ cärenä pä̧jiņä̧tö̧.
Jesucristo hue'ähuotö ttä'cattö
úcuo ttö̧ja̧ ja̧'a̧tó. Ttöttö'inä ä'cajitä
Cristonä pä'i'inätö jahuätömä.

8Ampliasrö'inä
te'ähuiyätucuittö. Ja̧u̧mä̧ Cristocu
jiņä̧ jiy̧ȩtȩ hua̧, juiyo repedäcu.
9Urbanorö'inä te'ähuiyätucuittö.
Ja̧u̧mä̧ Cristo aditähuä taditomenä
ujuturu ppä̧'ä̧dä̧rö̧. Ttö repedäcu
Estaquisrö'inä te'ähuiyätucuittö.
10Apelesrö'inä te'ähuiyätucuittö.
Ja̧u̧mä̧ surojö 'cuäopa'anä'inä,
Cristocu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ hua̧ ö̧jö̧
adiu ttu̧huo̧juiņä̧cu̧. Aristóbulo
ahuaruhuärö'inä te'ähuiyätucuittö.
11 Ttötä cha̧hua̧ru̧hua̧
Herodiónrö'inä te'ähuiyätucuittö.
Narciso ahuaruhuättömä Cristonä
pä'i'inätörö'inä te'ähuiyätucuittö.
12 Trifenarö'inä, Trifosarö'inä
te'ähuiyätucuittö. Jahuätö
nä̧tö̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧ aditähuä
ppä'ädö aditinätö ja̧'a̧.
Töjähuaju re ni'̧a̧ju̧ Pérsidarö'inä
te'ähuiyätucuittö. Jahuäjumä
rö̧ȩnä̧ ppä'ädö aditä̧riņä̧ju̧ Tu̧ru̧hua̧
aditähuänämä. 13 Ruforö'inä
te'ähuiyätucuittö Tu̧ru̧hua̧rö̧
eseta'a adiu tu̧huo̧juä̧cu̧ru̧.
Ja̧ju̧ru̧'iņä̧ te'ähuiyätucuittö.
Ttö'inä cha̧ju̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huaju
jahuäjumä. 14Asíncritorö'inä,
Flegonterö'inä, Hermasrö'inä,
Patrobasrö'inä, Hermesrö'inä,
korotö Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧
jahuätöcu ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧

te'ähuiyätucuittö. 15 Filólogorö'inä,
Juliarö'inä, Nereorö'inä, Nereo
öjähuajuru'inä, Olimpasrö'inä,
korotö Tö̧ä̧nä̧hua̧ adihuä
umöhuäyotö jahuätöcu
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ te'ähuiyätucuittö.

16 Ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repe'önö
te'äcuähuätucui Tu̧ru̧hua̧rö̧
amöcuädö. Koromettö'inä
koromettö'inä Cristonä pä'i'inätö
huettäcu, ucuturu te'äusä.

Ttö̧ja̧rö̧ jerutu icuätöttö
ttu̧huȩcuä̧nä̧ ttö̧ja̧ pä'ö
Pablo hueinö huȩnȩ

17 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ttu̧huȩcuä̧nä̧
kä̧tu̧cui ̧ curohuähuiyatö pä'ö
pä'ä'chätöttömä, suronä jȩcu̧'iy̧a̧tö̧
pä'ö'inä usätöttömä. Ja̧'hua̧nö̧
huotömä cu̧huo̧jui'̧iņä̧tu̧cu̧
huȩnȩ si'epö tticua pä'ötä kä̧tö̧.
Jahuätöttömä 'quȩ'ip̧ä̧chä̧tu̧cui.̧
18 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧tö̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧
Jesucristo hueönämä jȩpo̧co̧tö̧.
Jitötä tta̧mo̧nä̧ pä̧huä̧rö̧jö̧tä̧
jȩpä̧tö̧. Jahuätömä rö̧ȩnä̧
amöcuädocotörö yapare
ttesetönä päi'önä adiu huȩnȩ
a̧'cua̧rö̧nä̧, säyuunä ucuocuätö.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧
kä̧tu̧cui ̧ jahuätöttömä. Cu̧ru̧hua̧rö̧
cuesetätucua'amä o'ca toi'önä
ttu̧huo̧juiy̧ä̧cu̧ päda'a juhua'amä.
Juhua'acumä ucuturu amöcuädö
chesehuä̧ra̧'a̧ Cu̧ru̧hua̧rö̧
cuesetätucua'attömä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ adihuä juäittötä huo̧juä̧huä̧
ttö̧ja̧ cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ösä.
Koro jähuättömä jerupätötä
cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ösä. 20 Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diostä, huȩnȩ juiyönä cu̧jä̧tu̧cua̧
pä'ö ppä'ädömä. Ja̧u̧tä̧ kä̧dö̧
tticua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ Satanasrö
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cujuruhuätucunä päi'önä jȩpö̧
icuäcuome tö'cöhuächi'a'a.
Ye, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo juhua'a
yabocutä mippoönä ppädätucuacu
pä'ösä. Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

Pablocu kiņä̧tö̧'iņä̧ Roma
ttö̧ja̧rö̧ tettähuinö huȩnȩ

21 Timoteo'inä ttöcu aditä̧rö̧mä̧,
ucuturu te'äudo pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttötä chahuaruhuä Lucio'inä,
Jasón'inä, Sosípater'inä ucuturu
te'ähuätödo pä'ätö.

22 Ttö'inä Tercio, Pablo jiähua'anä
pojä cuyäru isojä huȩyu̧tu̧'iņä̧
ucuturu te'äusä, Tu̧ru̧hua̧cu̧ jiņä̧
jiy̧ȩtȩnä̧ kä̧nö̧.

23Gayo'inä teähuä̧u̧jä̧do pä'ö.
Ttömä ja̧u̧tä̧ ojusodenä kö̧sä̧. O'ca
toi'önä Cristonä pä'i'inätömä ja̧u̧tä̧
ojusodenä ca̧ca̧cuä̧rä̧tö̧. Erasto'inä
te'äudo pä'ö. Ja̧u̧mä̧ ötahuiyä ttö̧ja̧
ttöäre pärätä tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧.
Ka̧ra̧ Cristonä tö̧jä̧hua̧, Cuarto'inä
te'äudo pä'ö. 24 Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
juhua'a yabocutä mippoönä ppäda
pä'ösä ucutu o'ca toi'önä̧rö̧. Ye,
ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

Pablo huȩyu̧tu̧ cä'ädö kä̧nö̧
Diosrö úcuo teähuinö huȩnȩ

25 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä úcuo
tetähuätucuaja. Ja̧u̧tä̧ icuicuä
juiyönä 'quiyönä cu̧jä̧tu̧cua̧
pä'ö ppä'ädömä. Adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ ttö jidäu'inä, Jesucristo
ö̧jiņö̧ huȩnȩ korotö jittäu'inä
cuä̧ju̧cuä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ 'quiyönä
cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ päi'önä ppä'ädö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧'iņä̧ juiyäi, jitä
jä̧cuo̧mȩ päi'önä Dios yä̧huä̧iņä̧
amöcuädinö huȩnȩ huäjunä
cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧
'quiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ päi'önä
ppä'ädö. 26Dios ja̧'hua̧nö̧
yä̧huä̧iņä̧ amöcuädinö huȩnȩmä̧,
jitämä huäjunä ttu̧huo̧juä̧chi'̧a̧
pä'ö iyö. Jitämä o'ca toi'önä
ttö̧ja̧ ttu̧huo̧juä̧chi'̧a̧ pä'ö ka̧'a̧
Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧
tti̧huȩyu̧ti̧nö̧ topö.* Ja̧'hua̧nö̧tä̧
ttu̧huo̧juä̧chi'̧a̧ pä'ö hue'ö
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios 'cuäopönä kö̧mä̧,
tta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧tä̧ ttesetarö pä'ö.

27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧, Jesucristocu
jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotö tö̧ja̧'a̧ttö̧mä̧,
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä úcuo
tetähuätucuaja 'cuäopönätä.
Ja̧u̧tä̧ chu̧'ä̧cua̧tä̧ huo̧juä̧huä̧
işa̧mä̧. Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

* 16:26 Tti̧huȩyu̧ti̧nö̧ päa'amä, mo täbocö Cristo ichö juiyäi ka̧cuiņä̧tö̧rö̧ päoca'ató.
Täbocö huȩnȩ isä'tättömä Dios yä̧huä̧iņä̧ amöcuädinö huȩnȩ räopoca'a jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ―tti̧huȩyu̧ti̧nö̧― päa'amä, Cristo mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ cäecuächinö o'ca'a huȩyu̧ti̧nä̧tö̧rö̧
päa'ado, chunätä pä'i'inätö ttötö'cö ucuocua'attö.
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Piy̧ȩ huȩnȩmä̧,
Pablo ä̧cuo̧mȩnä̧ iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ ja̧'a̧do

Corinto ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

1 CORINTIOS
Huȩyu̧ti̧nö̧: Pablo Aditinö a̧'ȩ: 56D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩ, Pablo Corintos ttö̧ja̧rö̧ äcuomenä iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩmä̧,

Efeso ötahuiyänä̧ huäbodäcuä a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ ö̧jo̧mȩttö̧ huȩyu̧ti̧nö̧do.
Hechos 20:31'inä; 1 Corintios 16:5‐8'inä topi. Pablo Corintios ttö̧ja̧cu̧
ö̧jiņö̧ huȩnȩ cu̧huo̧jui'̧a̧ pä'ömä Hechos 18:1‐18 topi. Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
cäecuächina'attömä 20nö a̧'ȩ yabonänö 'cuäopinö o'ca'a huȩyu̧ti̧nö̧do.
Jahuätöcu ö̧jiņö̧ o'ca'a, juhua'attömä koro huȩnȩ'iņä̧ koro huȩnȩ'iņä̧
jä̧'chiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ jahuätö jäyä ttamöcuädä'chö'inä, jäyä
jȩttä̧'chö̧'iņä̧ jue'epö icua pä'ö huȩyu̧ti̧nö̧do piy̧ȩ huȩnȩmä̧.

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

Corinto ttö̧ja̧rö̧ Pablo
teähuinö huȩnȩ

1 1,2 Ttö Pablomä Dios,
churutä pä̧huä̧rö̧ja̧'a̧ttö̧,

hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧sä̧ Jesucristo
hueipinä̧u̧ isotö işa̧ päi'önä chö̧já̧
pä'ö. Ttömä tö̧jä̧hua̧ Sóstenescu
huȩyu̧tu̧ hue'ösä ucuturu,
Dios umöhuäyotö, Cristonä
pä'i'inätö, Corinto ötahuiyänä
ka̧cuä̧tö̧rö̧. Ucutu Cristo Jesúsnätä
surojöttö 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧rö̧,
Dios, chutättö adihuä ttö̧ja̧
päcuhui'ätucunä hue'ö u̧ju̧niņä̧u̧ru̧
huȩyu̧tu̧ hue'ösä. Ucuturu'inä
ja̧'a̧nä̧, o'ca juiyönä ttö̧ja̧cu̧
o̧du̧nä̧ttö̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristorö
jä'epä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧ huȩyu̧tu̧ hue'ösä.
Ujutu'inä Tu̧ru̧hua̧ ja̧'a̧nä̧,
jahuätö'inä Ttu̧ru̧hua̧. 3 Tä'o
Dioscu, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu
mippoönä ppättädä̧ra̧'a̧nä̧
ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Cua̧'cua̧tu̧cu̧

adihuächi'önä jȩtto̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧
ka̧cuä̧tu̧cui.̧

Dios Corinto ttö̧ja̧rö̧'iņä̧ ppädinö
amöcuädö Pablo esehuinö huȩnȩ
4 Ttömä, ucuturu amöcuädö,

'cuäopönätä ―adihua'a― pä'ö
ucuocuä'ijösä Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö
Chutä, Cristo Jesúsnä, mippoönä
ppädina'attö ucuturumä.
5 Ja̧u̧nä̧tä̧, ya̧nä̧ jähuättömä
ruhuotö juocuhuächätucunä o'ca
juiyönätä cuȩmä̧tu̧cu̧nä̧ iyinä̧u̧jä̧.
O'ca juiyönä ucuocuäcuähuä'inä,
o'ca juiyönä huo̧juä̧huä̧'iņä̧
iyinä̧u̧jä̧, 6 Cristo ötö'cö jittäumä
juea'a pä'ö cu̧huo̧juä̧chi'̧iņä̧tu̧cu̧
ta̧'a̧nö̧tä̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧ttö̧
ucutumä Dios iyomettö
cuȩmiņä̧tu̧cu̧mä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧
jui'ocotöjä. Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
ij̧ȩcuä̧chä̧cuȩ mo̧ro̧ pätecuächa
pä'ömä a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧tä̧ tta̧'ä̧rä̧tö̧jä̧
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ucutumä. 8 Ja̧u̧tä̧, röji mo̧ro̧
päi'ome jubö päi'önä, 'quiyönä
cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ tta̧huä̧rä̧cua̧
ucuturumä, chutä u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧
pä̧nä̧ pätecuächomenä huȩnȩ
jui'ätötä cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
9 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä chutä päö
ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩpö̧. Ja̧u̧tä̧ huoinä̧u̧jä̧
ucutumä, Iţti̧cu̧tä̧ jäcuhuecuätucua
pä'ö, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocutä.

Ya̧tȩ amöcuädönätä
ttamöcuädiyarö pä'ö
Pablo ro̧ȩpiņö̧ huȩnȩ

10 Chö̧jä̧hua̧tö̧, Tu̧ru̧hua̧
Jesucristo im̧iņä̧ pä'ösätó
ucuturumä. Ucutu o'ca toi'önätä
jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huȩnȩtä̧ amöcuädö
cucuocuiyätucuattö pä'ömä
pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧ juiyo. Jiņä̧ jiy̧ȩtȩtä̧
amöcuädätucui, ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
'quȩcuȩcuä̧chä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧tä̧.
Yoräteunätä pä'ätucui
päcuhuätucu huȩnȩmä̧.
11 Chö̧jä̧hua̧tö̧ cutö'cötucumä
jittähuinäcusä Cloé kojusodenä
ka̧cuä̧tö̧mä̧ ―jitötätä
pä'ä'chäcuähuätötó― pä'ö.
12 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ jitämä pä'ösätó
ucuturumä. Ka̧ra̧mä̧ pä'ödo
―ttömä Pablo u̧mö̧huä̧ya̧sä̧―.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧mä̧ ―ttömä Apolos
u̧mö̧huä̧ya̧sä̧―. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧mä̧
―ttömä Pedro u̧mö̧huä̧ya̧sä̧―.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧mä̧ ―ttömä Cristo
u̧mö̧huä̧ya̧sä̧― jö̧nä̧. 13 ¿Cristomä
'quȩȩcuä̧chö̧nä̧ hua̧ tä̧ji?̧ ¿Pablo
tä̧ji ̧ ucuturu ppä'ädö daunä
'corupä'i'inömä? ¿Pablo im̧iņä̧ tä̧ji ̧
ajiyanä cu'utächi'inätucua'amä?
14Ucuturu chu'utädoca'a

jiņa̧'a̧mä̧ Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä
―adihua'a― pä'ösä. Crispotä,
Gayotä jiņa̧'a̧ chu'utädinä̧u̧mä̧.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ucuturu chu'utädoca'a
jiņa̧'a̧mä̧ Diosrötä ―adihua'a―
pä'ösä ―Pablomä chutä im̧iņä̧
u'utädinä̧u̧― pätta'acu pä'ö.
16 Estéfanas ahuaruhuärö'inä
pötädinösä. ¿Huäitä, korotörö'inä
pötädinösäcö? jȩru̧pa̧sä̧.
17 Cristomä ajiyanä chu'utäde'iyarö
pä'ömä hueococu pinösä. Adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähuiyarö pä'ötä
hueinäcusä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
huo̧juȩcu̧nä̧ ucuocuäcuähuänä
jidähuiyarö pä'ömä hueococu
pinö̧sä̧, daunä 'corupäi'inö huȩnȩ
micuähuoca'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'a'acu
pä'ö.

Pij̧ä̧ttö̧ úcuo ttö̧ja̧rö̧ recuätörömä
Dios ȩmo̧cö̧ jiņö̧ huȩnȩ

18Daunä 'corupäi'inö huȩnȩmä̧
―tta̧'cua̧ jui'ätö ttucuocutä ja̧'a̧―
pä'ö amöcuädätö totte'a pä'ö
kä̧tö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutu
ki'̧ip̧iņä̧tö̧ tä̧ju̧cuo̧mȩnä̧mä̧ Dios
ujurutä ja̧'a̧. 19Huȩyu̧cuä̧nä̧mä̧
päa'a:

Huo̧juȩcu̧nä̧ huotö
ttu̧huo̧ju̧mä̧ jȩpö̧
chicuiyäcuotö.
Amöcuädäcuähuä ttö̧ja̧
tta̧möcuädömä jerutu
chicuiyäcuotöa
pä'ö huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧.

20 ¿To ö̧ja̧'a̧ttö̧ huo̧juȩcu̧nä̧
hua̧mä̧? ¿To ö̧ja̧'a̧ttö̧ huȩyu̧cuä̧
işa̧mä̧? ¿To ö̧ja̧'a̧ttö̧ jitä piy̧ȩ pä̧nä̧
pä'chäcuähuänä huo̧jua̧mä̧?
Pij̧ä̧ttö̧ huo̧juȩcu̧nä̧ huotö

a 1:19 Isaías 29:14
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ttu̧huo̧ju̧mä̧ tta̧'cua̧ jui'ätö
amöcuädäcuähuätä päi'önä
jȩpiņö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä.
21Huo̧juä̧huä̧ttö̧tä̧mä̧ Diosrö
huo̧juä̧cho̧co̧tö̧ pä'ijätö pij̧ä̧
ttö̧ja̧mä̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädö hue'inö
ja̧u̧ juäittö ttu̧huo̧juä̧chö̧
juiyiyarö pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
―tta̧'cua̧ jui'ätö ttucuocua'a―
a̧'cua̧rö̧nä̧ jittähuomettötä tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧ ttö̧jip̧ö̧nä̧
ppäda pä'ö eseunu amöcuädinö
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä. 22 Judíos
ttö̧ja̧mä̧ Diosttö ij̧ȩcuä̧ totta pä'ötä
jä̧'ȩpä̧rä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ griegos
ttö̧ja̧mä̧ huo̧juä̧huä̧tä̧ usätö.
23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutumä Cristo,
Dios huea päinäcumä, daunä
pȩ'o̧pö̧ ku̧nä̧hua̧ 'corupä'i'inö
jö̧nä̧ ji'ähuätöjä. Judíos ttö̧ja̧mä̧
jitähuä̧u̧ ttöjö'cö juiyönätä päi'ä̧u̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ griegos ttö̧ja̧rö̧'iņä̧
jitähuomenämä ―tta̧'cua̧
jui'ätö ttucuocutä ja̧'a̧― pä'ö
amöcuädätö. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
judíosttö'inä, griegosttö'inä
Dios huoinä̧u̧ru̧ jitähuomenämä
―Cristomä Dios ujuru päi'önä hua̧,
Dios u̧huo̧ju̧'iņä̧ päi'önä hua̧―
pä'ö ttamöcuädönä päi'ä̧u̧. 25Dios
amöcuädömä ―tta̧'cua̧ jui'ätötä
amöcuädäcuähuä― pähuämä pij̧ä̧
ttö̧ja̧ ttamöcuädöttö'inä abonänö
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios ijuiyuu pättö'inä
pij̧ä̧ ttö̧ja̧ ttujuruttu'inä abonänö
juruhua'a.

26 Cuamonä cutö'cötucu
amöcuädätucui chö̧jä̧hua̧tö̧,
Dios ucuturu huoinö huȩnȩmä̧.

Ttidepättö huo̧juȩcu̧nä̧ huotörömä
recuätörömä huopocö piņö̧.
Juruhuätörö'inä, úcuo ttö̧ja̧rö̧'iņä̧
recuätörömä huopocö piņö̧.
27 Ja̧'hua̧ jo̧ca̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä
pij̧ä̧ttö̧ tta̧'cua̧ jui'ätö pä'ähuotörö
ȩmiņö̧, huo̧juȩcu̧nä̧ huotö
ttödäpecuächi'a pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä pij̧ä̧ttö̧ juiyupätö
pä'ähuotörö ȩmiņö̧, ttujuru
ku̧nä̧rä̧tö̧ ttödäpecuächi'a pä'ö.
28 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ttö̧ usurä
isotörö'inä, ttöjö'coco̧u̧ru̧'iņä̧
ȩmiņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ micuähuocotö
pä'ähuotörö'inä ȩmiņö̧ ―adiunä
micuähuotöjä― pättä'ijö huȩnȩ
si'epö icua pä'ö. 29 Ja̧'hua̧nö̧
jȩpiņö̧ Diosmä, chutä ä'cattömä
ya̧tȩ'iņä̧ a̧mo̧nä̧ jähuä úcuo te'äu
juiyäcua'anö. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucutumä, Cristo Jesúscu jiņä̧
jiy̧ȩtȩ huotö päcuhui'ätucunä
Chutä jȩiņä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩo̧mȩnä̧ Diosttö huo̧juȩcu̧nä̧
tamöcuädönä Cristorötä iyinä̧u̧jä̧
Chutä. Töadihuä'inä, surojöttö
'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧ tö̧jö̧'iņä̧, mitö
icu ppa̧'ä̧dä̧cuä̧huo̧tö̧ tö̧jö̧'iņä̧
Ja̧u̧tä̧tä̧ ja̧ pä'ö Diosmä Cristorötä
iyinä̧u̧jä̧. 31Huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧huo̧mȩ
päö'anö jä̧cua̧'a̧nö̧: Úcuo te'äumä,
Tu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ úcuo teähuäcua'a̧nö̧a
päome.

Pablomä daunä 'corupä'i'inörötä
úcuo teähuinö huȩnȩ

2 1 Ttötä'inä chö̧jä̧hua̧tö̧,
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧

chiŗȩbȩhuo̧mȩnä̧mä̧ úcuo
işa̧ säyuunä ucuocu'a̧nö̧mä̧,
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuänä
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huo̧juȩtö̧ ichocö pinösä, Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios ötö'cö ucuturu jidähua
pä'ömä. 2 Ja̧'hua̧ jo̧ca̧'a̧ ucutucu
chö̧jo̧mȩnä̧mä̧ koro juäitä
huo̧juä̧huä̧ işa̧ päi'önä chö̧já̧
pä'ömä amöcuädocö pinösä.
Jiy̧ȩä̧cuȩtä̧, Jesucristorötä, daunä
'corupä'i'inörötä huo̧juä̧huä̧ işa̧
päi'önä chö̧já̧ pä'inösä. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ cuä'catucu chö̧jo̧mȩnä̧mä̧,
juiy̧u̧pa̧tä̧, juiyo ye'ecu
ttö̧'ä̧u̧nu̧tä̧ kiņö̧sä̧. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
chucuocu'inä, jidäu'inä ttö̧ja̧
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädö
ttesetönä ucuocuäcuähuänämä
ji'ähuocö pinö̧sä̧. Ja̧'hua̧
jo̧ca̧'a̧ Dios ujurunä'inä, Chutä
A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧ cuesetätucunä
ij̧ȩpa̧'a̧nä̧tä̧ jidähuinä̧u̧jä̧.
5 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ ji'ähue'inösä
ttö̧ja̧ huo̧juȩcu̧nä̧ ucuocuäcuähuä
cuamöcuädätucuoca'atä, Dios
ujurutä amöcuädö cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.

Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
juȩpä̧ro̧co̧cu̧mä̧ ya̧nä̧ jähuä
u̧huo̧juä̧chi'̧o̧cö̧ huȩnȩ

6 Ja̧'hua̧nö̧ päda'anä
'quiyächönä amöcuädätörömä
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä
huȩnȩ ji'ähuätöjä ujutumä.
Jitähua'anä jitä piy̧ȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧
huo̧juȩcu̧nä̧ ttamöcuädömäcö,
jitä piy̧ȩnä̧ kä̧nö̧ huȩ'ä̧rä̧tö̧
huo̧juȩcu̧nä̧ ttamöcuädömäcö
ujutu jitäumä. Jahuätömä
tottepo'ächäcuotötä ja̧'a̧.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios huo̧juȩcu̧nä̧
amöcuädömä, yä̧huä̧iņä̧
amöcuädäcuähuänä ji'ähuätöjä,

dajö ku̧nä̧hua̧'a̧nä̧tä̧. Ja̧u̧
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuämä
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ujutu ucuounä
tö̧jä̧cuȩ amöcuädö ku̧niņö̧ pij̧ä̧'iņä̧
juiyäitä. 8 Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ jitä piy̧ȩnä̧
kä̧nö̧ huȩ'ä̧rä̧tö̧ o'ca toi'önätä
jerupinätö. Ttu̧huo̧juiņö̧ttö̧mä̧
säruunä adihuä Ru̧hua̧rö̧mä̧
daunä pȩ'o̧pö̧ ku̧nu̧ cuä'ö icuocotö
piņa̧ja̧tö̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huȩyu̧tu̧
ku̧nä̧huo̧mȩ päö'a̧nö̧tä̧ ja̧'a̧:
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, churutä repe'ätörö
iya pä'ö jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ u̧ju̧niņö̧mä̧,
ttö'ärenä'inä toäcuähui'ocö jiņö̧,
ttä̧ja̧nä̧'iņä̧ ä̧ju̧cuä̧cuä̧hui'̧o̧cö̧
jiņö̧, amöcuädö'inä yorö'iso
pij̧ä̧ ttö̧ja̧mä̧ ttamiso'quinä
ttamöcuädocö jiņö̧.a 10 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ jiņö̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios,
A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ huäjuätö icuinö
ujuturumä. Dios A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧
o'ca juiyönätä ka̧cuä̧mö̧ topö.
Chutä, Dios jähuä täcunä jähuä'inä
ka̧cuä̧mö̧ topö. 11 Ttö̧ja̧ttö̧mä̧
¿dijä̧ttö̧ ttö̧ja̧ işa̧ amöcuädö
huo̧jua̧mä̧? Ttö̧ja̧ işa̧ a̧'cua̧ru̧hua̧tä̧,
ttö̧ja̧ işa̧nä̧ kö̧tä̧ chutä jähuä
huo̧jua̧mä̧. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
ya̧tȩ'iņä̧ toa'a Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios jähuä
huo̧jua̧mä̧. Chutä A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧
huo̧jua̧. 12 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ujutumä
isoppa hua̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧rö̧ o'ipörömä
ȩmo̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧. Ujutumä
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosttö ichörö, Chutä
A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧, ȩmiņä̧tö̧jä̧,
Dios ujuturu mippoönä iyinö
tu̧huo̧juä̧cha̧ pä'ömä. 13 Ja̧u̧ juäitä,
Dios mippoönä iyinötä ji'ähuätöjä
ujutumä. Jitähuomenämä
pij̧ä̧ ttö̧ja̧ huo̧juȩcu̧nä̧ ucuocu
huo̧juȩcuä̧nä̧mä̧ ji'ähuocotöjä.
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Ja̧'hua̧ jo̧ca̧'a̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
huo̧juȩcuä̧nä̧tä̧ ji'ähuätöjä
ya̧nä̧ jähuäcu, ya̧nä̧ jähuäcu
pätecuächönä päi'önä.

14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ
ttö̧ja̧ işa̧, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧
juȩpä̧ro̧co̧cu̧mä̧, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧
jähuämä esetocö, tta̧'cua̧ jui'ätö
ttucuocua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ ja̧'a̧ttö̧
ja̧u̧ru̧mä̧. U̧huo̧juä̧chi'̧ö̧ juiyönätä
jä̧cu̧, ya̧nä̧ tta̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧
ttu̧ttȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩ ja̧'a̧ttö̧.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cu̧mä̧ o'ca
juiyönätä ttu̧'huȩpä̧rö̧, chutämä
jueönä ttu̧ttȩpä̧ro̧co̧cu̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧
korotömä. 16 ¿Dijä̧ttö̧ Tu̧ru̧hua̧
amöcuädö huo̧jua̧mä̧, Tu̧ru̧hua̧rö̧
huo̧juȩta̧jim̧ä̧?a Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ujutumä Cristo amöcuädö
ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧.

Corinto ttö̧ja̧mä̧ Cristonä
pätti'ina'anä jiņä̧ ttidepä
hueönätä ttö̧jiņö̧ huȩnȩ

3 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧,
ttömä, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧

juȩpä̧rä̧u̧ru̧ jidähuaji'a̧nö̧mä̧ jidäu
juiyönä jiņä̧cu̧sä̧ ucuturumä.
Ucuturu jidähuomenämä ttidepä
hueönä kä̧tö̧rö̧ jittähuaji'a̧nö̧tä̧,
Cristonä ppo̧'ä̧tö̧rö̧ jittähuaji'a̧nö̧tä̧
jö̧nä̧ ji'ähuinösä. 2 Ttu̧cuȩ cuätörö
ttu̧cuȩ ttiya'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧mä̧
ji'ähuocö pinö̧sä̧. Ji'̧quiçha̧hua̧rö̧
ttaja'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧tä̧
ji'ähuinösä. Ttu̧cuȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧mä̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧ juiyö'a̧nö̧tä̧
huinä̧tö̧jä̧ ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧, jitä
päi'önä cuä̧ju̧cuä̧tu̧cuo̧co̧mȩ
jä̧'ij̧o̧mȩtä̧. 3Ucutumä cuidepätucu

hueönätä kä̧tö̧jä̧ jiņä̧. Ucutumä
―korotö ttö̧jö̧'a̧nö̧ chö̧ja̧hue―
pä'ö amöcuädä'chö, ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
pä'ä'chäcuäu, 'quȩ'ȩcuä̧chä̧'chö̧
cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧, pij̧ä̧ ttö̧ja̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ ¿cuidepätucu hueönä
ko̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧ 4 Ka̧ra̧mä̧ pä'ödo
―ttömä Pablo u̧mö̧huä̧ya̧sä̧―.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧mä̧ ―ttömä
Apolos u̧mö̧huä̧ya̧sä̧― jö̧nä̧
päcuhuä'chätucuomenämä
¿cuidepä hueönätä ko̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧

Dios iḩuȩnȩ ji'ähuätö
jittähuinömä ocuränätä

ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuäcua'ado
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿dijä̧ttö̧

Pablomä? ¿dijä̧ttö̧ Apolosmä?
¡Ujutumä umöhuäyotötä huotöjä,
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧rö̧
pä'ö ji'ähuinätötä! Tu̧ru̧hua̧tä̧
ucutu ya̧cu̧nä̧rö̧ cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧nä̧ iyä'chinömä.
6 Ttömä ku̧nu̧tä̧ ku̧niņö̧sä̧.
Apolosmä ajiyatä totopinö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diostä ba'ipö ppöröhui'a'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päcuhui'ätucunä
jȩpiņö̧mä̧. 7 Juhua'acumä ku̧nä̧huä̧
işa̧'iņä̧, ajiya totoäcuähuä
işa̧'iņä̧ micuähuocotötä ja̧'a̧.
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä, ba'ipö
ppöröhui'a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
pätti'önä jȩpö̧tä̧ miçuä̧hua̧mä̧.
8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ku̧nä̧huä̧ işa̧'iņä̧,
ajiya totoäcuähuä işa̧'iņä̧ jiņä̧
jiy̧ȩtȩtä̧ huotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
taditähuämä, ya̧cu̧nä̧ taditinö
a̧'u̧cuä̧ tȩmä̧cuo̧tö̧jä̧ micuämä.
9Ujutumä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios adita'anä
ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧tä̧ huotöjä.
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Ucutumä Dios ö'ätta huotöjä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isode Dios aditode
huotöjä ucutumä. 10 Ttömä, Dios
ttörö mippoönä ppä'ädö iyinönätä,
huo̧juȩcu̧nä̧ adicuä işa̧ jö̧nä̧, isode
dea'anä ppä̧ȩpä̧rä̧'ca 'qui'epö
rötinösä. Ja̧'hua̧nö̧ 'qui'epö
chötinome huämemä ka̧ra̧tä̧
'ca̧tö̧ aditö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca
toi'önä juhuä'ca huäme 'ca̧tä̧chö̧nä̧
aditätömä ya̧cu̧nä̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧
tottä̧rä̧cuä̧u̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó, tta̧'a̧nö̧
'ca̧tä̧chö̧nä̧ adicui'a'a ja̧ pä'ö.
11 Isode dea'anä ppä̧ȩpä̧rä̧'ca
koro'camä 'qui'epö ttöta pä'ömä
juiya'a. Täcö 'qui'epö rötähua'atä
ja̧'a̧. Juhuä'ca 'qui'epö rötähuä'ca
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧mä̧ Jesucristotä
ja̧'a̧. 12 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ juhuä'ca
huäme 'ca̧tö̧ ttaditöttömä,
¿orottö'inäcö̧? ¿pärätättö'inäcö̧?
¿inä o'qui, re niy̧ö̧ o'quittö'inäcö̧?
'ca̧tö̧ ttaditöttömä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
¿dauhuiyättö'inäcö̧?
¿mȩjiy̧ä̧'chȩttö̧'iņä̧cö̧?
¿ojiyättö'inäcö̧? 'ca̧tö̧ ttaditöttömä,
13 ya̧cu̧nä̧ ttaditähuä jiņö̧mä̧
huäjunä ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧ jiy̧ȩnö̧
mo̧ro̧ päi'omenämä. Jiy̧ȩnö̧
mo̧ro̧tä̧ huäjunä ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧,
ocuränä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ttö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ttaditinö jö̧ a̧'u̧cuä̧mä̧
ocurätä ka̧cuä̧mö̧ toäcua'a tta̧'a̧nö̧
jiņa̧'a̧ ja̧ pä'ö. 14 Ya̧tȩ juhuä'ca
huämenä 'ca̧tö̧ aditähuä jiņö̧
ka̧cuip̧ö̧ttö̧mä̧ micuä ȩmä̧cua̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ aditähuä
jiņö̧ cuo'ö icuttumä, micuä ȩma̧ji ̧
toepo'ächiyäcu usurä ȩmä̧huä̧cua̧.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutämä, ocuma

'quȩtȩnä̧ 'cuättoi'a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧tä̧, ö̧jip̧ä̧cua̧.

16 ¿Ucutumä jerupätöjä tä̧ji,̧ Dios
ö̧jode päi'önä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧mä̧?
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿Dios A̧'cua̧ru̧hua̧
ojusode päi'önä ucutunätä ö̧ja̧'a̧mä̧
jerupätöjä tä̧ji?̧ 17Dios ö̧jodemä
surojö juiyode. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ya̧tȩ, Dios ö̧jode surojuoepöttömä,
Diostä ja̧u̧ru̧ jȩpö̧ içuä̧cua̧. Juhuode
Dios ö̧jode huotömä ucututä ja̧'a̧.

18 ¡Ya̧tȩ'iņä̧ yaparemä
jiäcuähuo! Ucututtumä,
ya̧tȩ ―ttömä, jitä piy̧ȩnä̧mä̧
huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧sä̧― pä'ö
amöcuädöttömä, ja̧u̧mä̧ jȩru̧pa̧tä̧
päi'ö'anö ja̧'a̧, huo̧juȩcu̧nä̧
hua̧ päi'äcua'a̧nö̧. 19 Pij̧ä̧ttö̧
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuämä
tta̧'cua̧ jui'ätö ttamöcuädö ta̧'a̧nö̧tä̧
ja̧'a̧ Dios ä'cattömä. Huȩyu̧cuä̧
huȩnȩnä̧mä̧ päa'a: Huo̧juä̧huä̧
ttö̧ja̧rö̧, jitötä ttu̧huȩcuä̧nä̧
huo̧juȩcu̧nä̧ ttamöcuädäjinätä
'chuhuädä̧u̧ Diosmä.a 20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pa̧'a̧nö̧'iņä̧ päa'a: Huo̧juä̧huä̧ ttö̧ja̧
tta̧möcuädömä ―micuähuocötä
ja̧'a̧― pä'ö huo̧jua̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧.b
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ya̧tȩ'iņä̧ úcuo
te'äu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧rö̧mä̧,
o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧'iņä̧
cuiäretucutä ja̧'a̧ttö̧. 22 Pablo
jö̧ttö̧'iņä̧, Apolos jö̧ttö̧'iņä̧, Pedro
jö̧ttö̧'iņä̧, pij̧ä̧ jö̧ttö̧'iņä̧, kä̧cuä̧huä̧
jö̧ttö̧'iņä̧, hua'are jö̧ttö̧'iņä̧, jitä
piy̧ȩ pä̧nä̧ jö̧ttö̧'iņä̧, yodoji jä̧cuȩ
jö̧ttö̧'iņä̧ o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧,
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ucutu cuiäretucutä
ja̧'a̧. 23 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutumä Cristo
öäre huotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristomä

a 3:19 Job 5:13 b 3:20 Salmos 94:11
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Dios öäre hua̧ ja̧'a̧.

Ttö̧ja̧mä̧ Cristo umöhuäyotörö
pättä'chö juiyö'a̧nö̧tä̧ huotödo

4 1 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jö̧nä̧
ttamöcuädö'a̧nö̧ ja̧'a̧

ujuturumä. ―Cristo
umöhuäyotö― jö̧nä̧tä̧
pä'ätucuitö. ―Dios yä̧huä̧iņä̧
amöcuädö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧― jö̧nä̧tä̧
pä'ätucui ujuturumä. 2Öäre
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ ö̧jö̧mä̧ huäjunä
ttu̧huo̧ju̧'a̧nö̧ hua̧ ―ja̧u̧mä̧ päö
ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧― pä'ö. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttömä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
cha̧'cua̧ tta̧'ȩcuo̧cö̧sä̧ ttö chötö'cö
―ja̧u̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ hua̧― pä'ö
micuähuächönä päcuhuätucumä.
Pij̧ä̧ttö̧ ruhuotö micuähuächönä
pättöttö'inä cha̧'cua̧ tta̧'ȩcuo̧cö̧sä̧.
Ttötä'inä cha̧mo̧nä̧ chötö'cömä
―ja̧'hua̧nö̧ hua̧sä̧ ttömä― pä'ö'inä
micuähuächönä pä'ö icuähuocösä.
4 Cha̧mo̧nä̧ chötö'cömä jiy̧ȩtȩ'iņä̧
jäyä jȩchä̧jim̧ä̧ jȩru̧pa̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ cha̧mo̧nä̧ chötö'cö ttötä
pädäumä micuähuoca'a huȩnȩ
jui'̧a̧ pädi'a pä'ömä. Jiņä̧ iso päi'önä
ttö chötö'cö micuähuächönä pä'ö
icu'a̧nö̧ hua̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧tä̧ ja̧'a̧.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Tu̧ru̧hua̧ ichö
mo̧ro̧ pätecuächö juiyäimä
ttö̧jö̧ ötö'cömä jiy̧ȩtȩ'iņä̧
micuähuächönä pä'ö cuicuätucuä'.
Ja̧u̧tä̧tä̧ uhuähuoca'a ka̧cu̧
tȩa̧huo̧mȩ kä'co huäjuätö
içuä̧cua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tta̧'cua̧nä̧
ttamöcuädä'ijö'inä ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧
huäjuätö içuä̧cua̧. Ja̧u̧nu̧mä̧
ya̧cu̧nä̧rö̧ eseu adiu pä̧cua̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä.

6 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ chö̧jä̧hua̧tö̧,
jitä pädäjimä, ttönätä'inä,
Apolosnä'inä huȩnȩtö̧tä̧
pä'äjisä, ujutu tötö'cötä
chucuocua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧.
Ucuturutä amöcuädö pä'äjisä
juhua'acumä, ujutu tö̧jö̧tä̧
amöcuädö cu̧huo̧jui'̧ä̧tu̧cua̧
pä'ö, huȩyu̧cuä̧ päomettö'inä
abora̧'a̧ päi'önä cuamöcuädätucu
juiyäcua'anö. Ttö̧ja̧ işa̧rö̧tä̧ úcuo
tecuhuähuätucu juiyäcua'anö
―ja̧u̧tä̧ ka̧ra̧ttö̧'iņä̧ abonänö hua̧―
pä'ömä. 7 ¿Dijä̧ttö̧ cuihueye pö̧nä̧
cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ jȩpiņö̧mä̧? Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cuȩmä̧tu̧cuo̧cö̧ jiņö̧mä̧ ¿däjetä
cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧? Ja̧'hua̧nö̧
cuȩmiņä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧
pä'ö juiyo úcuo tecuhuähuätucua'a
jä̧ttö̧, tta̧mo̧nä̧tä̧ ȩmiņä̧tö̧
a̧'cua̧rö̧nä̧mä̧?

Pablo Corinto ttö̧ja̧rö̧ täbotönö
u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

8―Ujuturu recuä rö̧jö̧mä̧
o'ca juiyötä ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧―
pä'ö ¿amöcuädätöjä tä̧ji?̧
―Täcö jo̧mȩnö̧ ruhuotöjä―
pä'ö ¿amöcuädätöjä tä̧ji?̧
Ujutu'inä toönä ¿ruhuotö päi'önä
huecuhuätucua pä'ö pä̧mä̧diņä̧tö̧jä̧
tä̧ji ̧ ucutumä? ¡Iso päi'önä jö̧nä̧
hue'ö cu̧jä̧tu̧cua̧hué! ujutu'inä
ucututäcu hue'ö tö̧jä̧cua̧'a̧nö̧.
9Huäitä, Diosmä ujutu, Cristo
hueipinä̧u̧ru̧mä̧ korotöttö'inä
abonänö micuähuocotö,
topä'chötä tottä'chä̧u̧ tö̧jö̧nä̧
jȩpiņö̧ a̧'cua̧ra̧'a̧, hua'arenä
pätetö ku̧nä̧huo̧tö̧tä̧ tö̧jö̧nä̧
päti'önä. Ujutumä hue'ähuotö
isoppa huotö'inä, pij̧ä̧ ttö̧ja̧'iņä̧
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to̧pä̧rö̧ ya̧ttä̧huȩ'ä̧u̧tä̧ tö̧jö̧nä̧
jȩiņä̧u̧jä̧, mo̧ro̧jä̧ttö̧'iņä̧, pij̧ä̧ttö̧'iņä̧.
10Ujutumä Cristo umöhuäyotö
jö̧nä̧ huotö tö̧ja̧'a̧ttö̧ tta̧'cua̧ jui'ätö
a̧'cua̧rö̧nä̧ huotörötä tottä̧u̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä Cristonä
huo̧juȩcu̧nä̧ huotö jö̧nä̧ tottä̧u̧jä̧.
Ujutumä juiyupätötä tö̧ja̧'a̧nä̧
ucutumä juruhuätöjä. Ujutumä
ucuotäcuähuocotötä tö̧ja̧'a̧nä̧
ucutumä ucuotäcuähuotöjä. 11 Jitä
piy̧ȩ mo̧ro̧ päi'önä ujutumä tucua
ppäittö'inä, tahua a̧diţtö̧'iņä̧ usurä
ȩmä̧huä̧tö̧jä̧. Tö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧'iņä̧
su̧ro̧jä̧'piţä̧ 'ca̧tä̧huä̧tö̧jä̧.
Cuäcuäpötä cuäcuättä'chä̧u̧jä̧.
Tojusode'inä jui'ätöjä. 12 Ta̧mo̧nä̧
tu̧mö̧nä̧tä̧ juruhuächi'ö
aditä̧rä̧tö̧jä̧ 'cuätächi'önätä.
Ujuturu suronä pättä'cha'anä
pärocua'attömä jitörö adihuiyatö
pä'ötä Diosrö jä'epätöjä. Ubara
ttuttepe'a'anä tami 'qui'ächi'ötä
tami 'qui'ächi'ätöjä. 13 Tötö'cö
suronä ttucuocuä'cha'anä
pärocua'attömä ta̧'cua̧ diyaunä
adiunätä ädätätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ujutumä, jitä päi'önätä
ttodu isä'cua jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧, pij̧ä̧
ttö̧ja̧ ttidi isoya jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
tottä̧u̧jä̧ o'ca toi'önätä.

14 Piy̧ȩmä̧
cudäpecuhuächi'ätucua pä'ömä
huȩyu̧tu̧ hue'ocösätó. Ja̧'hua̧
jo̧ca̧'a̧, chiţti̧mö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
re ni'̧ä̧tö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧,
täbotönötä huȩyu̧tu̧ hue'ösä
ucuturu. 15Ucuturu, Cristo
iḩuȩnȩ ji'ähuätömä diez
mil huo̧juȩcuä̧ ttö̧ja̧ jo̧mȩnä̧
ttö̧jö̧ttö̧'iņä̧, ttä'o jä̧'iņö̧'a̧nö̧
huotörömä recuätörömä to'ätöjä

ucutumä. Ttötä ja̧'a̧, adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähuomettö,
Cristo Jesúsnä cuhuäpächätucunä
jȩpiņö̧mä̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttömä pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧tó ttö jö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ö.
17 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧
pä'ö Timoteorö hue'inösä,
ucuturu topö icha pä'ömä.
Ja̧u̧mä̧, Tu̧ru̧hua̧nä̧ chiţti̧, re
ni'̧a̧, päö ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧. Ja̧u̧tä̧,
Cristonä chihueyenä chö̧jö̧, o'ca
juiyönä Cristonä pä'i'inätö ttö̧ja̧cu̧
o̧du̧nä̧ttö̧ chu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧ huȩnȩ
jareächi'önä cuamöcuädätucunä
jiä̧̧huä̧cua̧ ucuturu.

Dios hueönä kä̧cuä̧huä̧mä̧
ucuocuäcuähuänätämä jo̧cö̧do
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucututtu

yotötemä cuamonätucunä úcuo
te'ähuätöjädo ―Pablomä ichö
juiy̧ä̧cua̧― pä'ö amöcuädö.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧rö̧
pä̧huä̧rö̧jö̧ttö̧mä̧ recuoca'atä
jö̧ o'ca'a chiçhä̧cua̧sä̧ ttömä.
Ja̧u̧nu̧tä̧ chu̧huo̧juä̧cua̧sä̧
tta̧mo̧nä̧ úcuo te'ähuätörömä.
Ttucuocua'atä ä̧ju̧cu̧mä̧
chu̧huo̧juo̧co̧u̧ ttäcuotö, ttö̧jö̧
ujurutä topö chu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧.
20Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧
ucuocuäcuähuänätämä jo̧cö̧.
Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ Dios
ujurunätä ja̧'a̧. 21 ¿Tta̧'a̧nö̧tä̧
päcuhuätucua'attö, ucuturu
topö chicha pä'ömä? ¿Ro̧ȩcuä̧
işa̧ päi'önä işo̧'quȩ 'chu̧huä̧rä̧nö̧
chichö'a̧nö̧cö̧? Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
¿cha̧'cua̧ diyaunä, repe'ä̧rö̧nö̧tä̧
topö chichätucuacu pä'ätöjäcö̧?
¿Tta̧'a̧nö̧tä̧ päcuhuätucua'attö
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ucutumä?

Irecua pocojuru
mȩ'o̧pä̧rö̧rö̧ ro̧ȩcuä̧ huȩnȩ

5 1Ucutu cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ttu̧mä̧
―ya̧tȩ irecua pocojuru

mȩo̧pä̧rä̧cha̧'a̧do― pä'ö jittähua'a
rä̧mip̧a̧'a̧tó. ¡Jati! ¡Judíos
huocotöttö Diosrö jerupätö'inä
ja̧'hua̧nö̧mä̧ jȩä̧cuä̧huo̧ca̧'a̧, ya̧tȩ
chutä jä'o irecuarö ö̧ja̧ pä'ömä!
2 ¿Ja̧'hua̧nö̧ jȩa̧'a̧nä̧ ucutumä
cuamonätucutä úcuo te'ähuätöjä
tä̧ji?̧ Cuamonätucutämä úcuo
tecuhuähuätucuä'. Pärocua'acu
ajuäutä cuajuähuätucu'a̧nö̧
ja̧'a̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧rö̧mä̧
―tö̧'quȩtȩttö̧mä̧ rä'epö ticu'a̧nö̧tä̧
hua̧― pä'ö. 3 Ttömä, chidepänä
todepa'anä cha̧'cua̧ru̧hua̧nä̧
ucututäcu chö̧ja̧'a̧ttö̧ ja̧'hua̧nö̧
jȩpiņö̧rö̧mä̧ micuähuächönä
pä'äjisä täcö, juhua'atä chö̧ja̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Tu̧ru̧hua̧ im̧iņä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
cu̧ca̧ca̧cui'̧ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttö cha̧'cua̧ru̧hua̧cu̧, Tu̧ru̧hua̧
Jesucristo ujurunä 5 ja̧'hua̧nö̧
hua̧rö̧mä̧ iyö icuätucui Satanásrötä̧
chutä idepämä toepo'ächa
pä'ötä. Idepätä toepo'ächa'anä
a̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ ö̧jip̧ä̧cua̧'a̧nö̧
Tu̧ru̧hua̧ Jesús u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧ pä̧nä̧
päi'omenä.

6Adihuoca'ató, cuamonätucutä
úcuo tecuhuähuätucua'amä.
¿Jerupätöjä tä̧ji ̧ pa̧n adicuähua
ppö̧ä̧mö̧nä̧ ȩnä̧hua̧'a̧mä̧?
¿Ji'̧quiçha̧nö̧tä̧'iņä̧ ttȩnö̧ttö̧mä̧
jättäyähuatä a̧'tȩpö̧ icua'amä

jerupätöjä tä̧ji?̧ 7 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ppö̧ä̧mö̧nä̧ ȩnä̧huä̧ täbo
jähuämä töcö icu rä'epö icuätucui,
päcuäähua jareähua, ppö̧ä̧mö̧nä̧
ȩnä̧huä̧ juiyähua jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
päcuhui'ätucua pä'ö. Iso päi'önä
ucutumä ppö̧ä̧mö̧nä̧ ȩnä̧huä̧
juiyähua jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotöjä täcö,
Cristomä, ttuhuämenä 'cuäopinö
ohueja jiņö̧'a̧nö̧ täcö cuä'ö içuä̧hua̧
ö̧jiņa̧'a̧ttö̧ ujutu tö̧jip̧a̧ pä'ömä.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttuhuämenä
'cuäopinö pä'cäri jȩtti̧nö̧'a̧nö̧
jȩtä̧tu̧cua̧ja̧, ppö̧ä̧mö̧nä̧ ȩnä̧huä̧
täbo jähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ juiyönätä.
Ppö̧ä̧mö̧nä̧ ȩnä̧huä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧ suronä amöcuädäcuähuä'inä,
suronä jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ juiyönätä
tö̧jä̧tu̧cua̧ja̧. Ppö̧ä̧mö̧nä̧ ȩnä̧huä̧
juiy̧ä̧ppä̧ pa̧n jiņö̧'a̧nö̧, adiunä
amöcuädö kä̧nö̧tä̧, iso jö̧nä̧tä̧
tö̧jä̧tu̧cua̧ja̧.

Jacuä ka̧cuä̧tö̧rö̧tä̧ ro̧ttȩpa̧
pä'ö Pablo hueinö huȩnȩ

9 Cuyäru isojä
chiḩuȩyu̧ti̧nojänämä
hue'inösä ―ttirecua
pocojuru mȩ'o̧pä̧rä̧tö̧cu̧mä̧
ppä̧cu̧huä̧chä̧rä̧tu̧cuä̧'― pä'ö.
10 Ja̧'hua̧nö̧ huedomenämä
pij̧ä̧ ttö̧ja̧ Diosrö jerupätörö
amöcuädö pä'ocö pinösä.
Jahuätöttö ttirecua pocojuru
mȩ'o̧pä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, korotö ttu̧ju̧nä̧rö̧
ta̧'a̧nö̧ ttu̧ju̧nä̧ra̧ pä'ätörö'inä,
nä̧u̧cuä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, tätähuä'ca
esetätörö'inä pä'ocö pinösä.
Jahuätöcu ppä̧cu̧huä̧chä̧rä̧tu̧cu̧
juiya pä'ö jö̧ttö̧mä̧ pij̧ä̧ttö̧tä̧'iņä̧

1Co



543 1 Corintios 5:11–6:6

räcuopächätucu'a̧nö̧ jiņa̧'a̧.*
11 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jitämä huȩyu̧tu̧
hue'ösä, Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧
pä'ähuätöttömä, ttirecua
pocojuru mȩ'o̧pä̧rä̧tö̧cu̧'iņä̧,
korotö ttu̧ju̧nä̧rö̧ ta̧'a̧nö̧ ttu̧ju̧nä̧ra̧
pä'ätöcu'inä, tätähuä'ca
esetätöcu'inä, korotö ttötö'cö
suronä ucuocuä'chätöcu'inä,
tä̧'ä̧mä̧'chä̧tö̧cu̧'iņä̧,
nä̧u̧cuä̧rä̧tö̧cu̧'iņä̧
ppä̧cu̧huä̧chä̧rä̧tu̧cuä̧'. Cuänötä'inä
cucuätucu juiyäcua'anö
Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧ pä'ähuätöttö
ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧tö̧cu̧mä̧. 12 ¿U̧miņä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧, Diosrö jerupätörömä
micuähuächönä pä'ö chicu'a̧nö̧
hua̧sä̧ tä̧ji ̧ ttömä? Ucutumä ¿jacuä
ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧ micuähuächönä
pä'ö icuocotöjä tä̧ji?̧ 13 Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diostä ja̧'a̧ u̧miņä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧
micuähuächönä pä'ö icumä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ttu̧
suronä jȩpö̧rö̧mä̧ 'quȩ'ȩpö̧
icuätucui ucutumä.a

Pij̧ä̧ttö̧ ruhuotö ttä'camä
oicuoca'ado Cristonä

pä'i'inätörömä

6 1Ucutumä,
cua̧hua̧ru̧hua̧cu̧ huȩnȩ

cu̧ju̧nä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cuo̧mȩnä̧,
ruhuotö ttä'cattö jä'epö
ttä̧ju̧cuiy̧ä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ö
¿ocuipätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji ̧
ruhuotömä Diosttö adihuä
ttö̧ja̧ huocotö ja̧'a̧mä̧? Juhua'amä
ya̧tȩ'iņä̧ oipö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧.

Diosttö adihuä ttö̧ja̧ ttä̧'ca̧tä̧
ocuipätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧mä̧.

2 ¿Ucutumä jerupätöjä tä̧ji,̧
Diosttö adihuä ttö̧ja̧ pij̧ä̧
ttö̧ja̧rö̧ micuähuächönä pä'ö
ticuäcua'amä? Ja̧'hua̧nö̧ pij̧ä̧
ttö̧ja̧rö̧ micuähuächönä pä'ö
cuicuätucuäcua'a ja̧'a̧nä̧, ¿ppo̧ö̧
huȩnȩtä̧'iņä̧ micuähuächönä
pä'ö cuicuätucu juiyönä huotöjä
tä̧ji?̧ 3 ¿Hue'ähuotö isoppa
huotörö micuähuächönä pä'ö
ticuäcua'a'inä jerupätöjä tä̧ji ̧
ucutumä? Ja̧'hua̧nö̧ isoppa
huotörö'inä pä'ö ticuäcua'a
jö̧ttö̧mä̧ ¿pij̧ä̧nä̧ tö̧jö̧ huȩnȩmä̧
juhua'attö'inä abonänö
jeruhuoca'atä päcuhuätucu'a̧nö̧
jo̧cö̧ tä̧ji?̧ 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧,
pij̧ä̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧ ötö'cö huȩnȩ
cu̧ju̧nä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧
¿Cristonä pä'i'inätö
tucuotoco̧u̧ru̧tä̧ hue'ätöjä
tä̧ji,̧ huȩnȩ jä'epö ä̧ju̧cu̧
micuähuächönä pä'ö
tticuiyätucuacu pä'ömä?
5 Pa̧'a̧nö̧ pädömä,
cudäpecuächi'ätucunä pädä̧u̧jä̧.
¿Ucutu cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧mä̧ ya̧tȩ
huo̧juȩcu̧nä̧nö̧ hua̧, ö̧jä̧hua̧tö̧
huȩnȩ ttu̧ju̧nä̧rä̧cuä̧u̧ ötö'cö
jä'epö ä̧ju̧cu̧ micuähuächönä pä'ö
icu'a̧nö̧ hua̧mä̧, ya̧tȩ'iņä̧ toa'a tä̧ji?̧
6Ö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ucututtumä ö̧jä̧hua̧cu̧
ö̧jä̧hua̧cu̧ huȩnȩ u̧ju̧nä̧rä̧cuä̧huä̧ji ̧
jä'epö ttä̧ju̧cuiy̧a̧rö̧ pä'ömä,
Diosrö esetocotö ttä'catä
o'ipö ku̧nä̧tö̧jä̧. ¡Jati ucutumä!

* 5:10 Diosrö jerupätöcu ppä̧ttä̧chä̧rö̧ juiya pä'ö jö̧ttö̧mä̧ pij̧ä̧ttö̧tä̧'iņä̧ rättopächö'a̧nö̧
jiņa̧'a̧do pij̧ä̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧tä̧ ttö̧ja̧cuä̧'cha̧'a̧ttö̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cristonä pä'i'inätö
pä'ähuotöttötä suronä jȩpä̧tö̧cu̧ ppä̧ttä̧chä̧rö̧ juiya pä'ö hue'inödo Pablomä, u̧miņä̧
ka̧cuä̧tö̧cu̧mä̧cö̧.
a 5:13 Deuteronomio 17:7
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7 Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧mä̧
suroja'a täcö. Cuamonätucunä
rohuähuä'chö ruhuotö ttä'cattö
jä'epö ttä̧ju̧cuiy̧ä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ötä
ocuipätucua'amä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
adihuoca'a. Cu̧jä̧hua̧ ucuturu
suronä jȩö̧ttö̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧
pä'ö cuami 'qui'ächi'ö ja̧'a̧tä̧
tocu'ä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ jä̧ttö̧?
Ö̧nä̧u̧cu̧ttu̧'iņä̧ ¿tta̧'a̧nö̧ pä'ö
ja̧'a̧tä̧ tocu'ä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ jä̧ttö̧
ucutumä? 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucutumä pärocua'acutä, cu̧jä̧hua̧tö̧
huotötä ja̧'a̧nä̧ suronä jȩpö̧,
nä̧u̧cuä̧rä̧tö̧jä̧ ucututä.

9Diosttö adihuä ttö̧ja̧ jö̧nä̧
huocotömä ―Dios huea'anä
kä̧cuä̧huä̧ ttȩmö̧ juiyäcuotö―
pä'ömä ¿jerupätöjä tä̧ji?̧ Yaparemä
cuesetätucuä'. Ttirecua pocojuru
mȩ'o̧pä̧rä̧tö̧'iņä̧, tätähuä'ca
esetätö'inä, ttirecuarö kä̧nö̧
korotörö mȩ'o̧pä̧rä̧tö̧'iņä̧, u̧mä̧tö̧
ja̧'a̧nä̧ nä̧tö̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧ jȩpä̧tö̧'iņä̧,
u̧mä̧tö̧ u̧mä̧tö̧cu̧ jȩpä̧'chä̧tö̧'iņä̧,
10 nä̧u̧cuä̧rä̧tö̧'iņä̧, korotö ttu̧ju̧nä̧rö̧
ta̧'a̧nö̧ ttu̧ju̧nä̧ra̧ pä'ätö'inä,
tä̧'ä̧mä̧'chä̧tö̧'iņä̧, korotö ttötö'cö
suronä ucuocuä'chätö'inä,
yapare pä'ipö nä̧u̧cuä̧tö̧'iņä̧
ttȩmö̧ juiyäcuotö Dios huea'anä
kä̧cuä̧huä̧mä̧. 11Ucutu'inä
yotöcunämä ja̧'hua̧nö̧tä̧ huinätöjä
pä'äjimä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧
Tu̧ru̧hua̧ Jesús im̧iņä̧ töcö
icuähuotö pä'i'inätö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
surojöttö 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧
pä'i'inätö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huȩnȩ
jui'ätö pä'i'inätö̧jä̧.

Tidepämä Tu̧ru̧hua̧ ö̧jo̧mȩdo
12O'ca juiyönätä jȩcha̧ pä'ömä

hueähui'äcusä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
o'ca juiyönä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧
adiu pätti'önä ppädoca'a. O'ca
juiyönätä jȩcha̧ pä'ö hueähui'a'anä
jiy̧ȩtȩ'iņä̧, ja̧u̧ juäitä u̧mö̧huä̧ya̧
chö̧jö̧nä̧mä̧ ttörö huȩä̧ra̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jȩchö̧nä̧ iyähuocösä.
13 Ttu̧cuȩmä̧, ttö'cäbiyunä
ȩquip̧a̧ pä'ötä ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttö'cäbiyumä ttu̧cuȩ ȩca̧ pä'ötä
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttu̧cuȩ'iņä̧,
ttö'cäbiyu'inä Dios be'epäjipö
içuä̧cuȩtä̧ ja̧'a̧. Tidepämä tirecua
pocojuru mȩto̧pä̧ra̧ pä'ömä
ko̧cö̧. Tidepämä Tu̧ru̧hua̧rö̧
pä̧huä̧rö̧jö̧tä̧ jȩa̧ pä'ö ka̧cu̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧ tidepänä
ö̧ja̧ pä'ö hua̧.

14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä tto'ädinö Tu̧ru̧hua̧rö̧mä̧.
Ujuturu'inä tto̧ä̧dä̧cua̧ chutä
ujurunämä. 15 ¿Ucutumä
jerupätöjä tä̧ji ̧ cuidepätucumä
Cristo jä̧ttä̧pä̧ya̧ttö̧ todehua'amä?
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿Cristo
jä̧ttä̧pä̧ya̧ttö̧ todeumä
ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ huajucu ppächi'önä
jȩttö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧ ¡Yorö'isotä
ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧tó! 16 Ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧
huajucu ppä'ächi'ömä idepämä
yajutäcutä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ päi'a'amä
¿jerupätöjä tä̧ji ̧ ucutumä?
Ta̧ju̧ huotömä, ttidepämä jiņä̧
ya̧tȩnä̧tä̧ pä'i'ätöa päa'attö.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧cu̧
ppä'ächi'ömä a̧'cua̧ru̧hua̧mä̧
ya̧tȩ a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ pä'i'ö,
U̧ru̧hua̧nä̧tä̧. 18 Ttirecua

a 6:16 Génesis 2:24
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pocojuru mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧mä̧
tö'ipächä̧rä̧tu̧cui.̧ Suronä
jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ koro'inä, koro'inä
ttö̧ja̧ işa̧ idepä huä̧mȩnä̧tä̧ jö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ irecua pocojuru
mȩ'ö̧mä̧ chutä a̧mo̧nä̧ idepä'inä
suronä jȩpä̧cuä̧u̧. 19 ¿Ucutumä
jerupätöjä tä̧ji ̧ cuidepätucumä
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧jode päi'önä
ja̧'a̧mä̧? Ja̧u̧mä̧ ucutunätä kö̧.
Dios iyinäcu ucuturu. Ucutumä
cua̧mo̧nä̧ cuidepä'inä uruhuotö
huocotöjä. 20 ¡Ucutumä rö̧ȩnä̧
micuäu juäinä mitö ȩmä̧huotöjä!
Cuidepä'inä, cua̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧ Dios
öäretä päi'önä jö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
cuidepänä'inä, cua̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧
Dios öadihuä ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧
jȩpä̧tu̧cui.̧

Ttirecuacu, ttirecuocu
kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ

7 1 Jitämä, cuyäru isojänä
huȩyu̧tu̧ jäcuepinätucu

ötö'cö ädätösäto. Ya̧tȩ ubomä,
isajuru ö̧jö̧ juiyöttömä adihua'a.
2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttirecua pocojuru
mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ päi'a'acu pä'ömä
huä̧iņä̧ ya̧cu̧nä̧ ttirecua pönärö
ttȩmö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Isaju'inä yajutä
kirecuorö ku̧ju̧nä̧ra̧ pä'ömä
adihua'a. 3Ubomä, jiņä̧ yo̧mȩtȩ
pätti'ö o'ca'a jȩö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧,
adiu jȩö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ irecuarömä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isaju'inä kirecuorö
jȩjö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ adiu jȩjö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ pärocua'attö'inä. 4 Isajumä
kamonä kidepä uruhuaju huocoju,
kirecuotä huea pä'ö ja̧'a̧ttö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ kirecuo'inä a̧mo̧nä̧
idepä u̧ru̧hua̧ huocö, irecuatä
hueja pä'ö ja̧'a̧ttö̧. 5 Cuirecuacu,
cuirecuocu jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧

jö̧mä̧ ya̧cuo̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cuä̧'.
A̧'u̧cuo̧mȩtä̧ cä'ädö cu̧ju̧nä̧tu̧cua̧
pä'ömä adihua'a, jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
cuamöcuädätucuomenätä,
katä pä'i'ö, cu̧cuȩ a̧do̧chö̧
Diosrö cucuocuätucua pä'ötä.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a pä'äji ta̧'a̧nö̧ jiņä̧
yo̧mȩtȩ päcuhui'ätucu'a̧nö̧
ja̧'a̧, cuijuiyuhuätucuomenä
ähuettä suronä cuju'cächi'ätucunä
oipa'acu pä'ö. 6 Pa̧'a̧nö̧ pädömä,
hue'ömä huedoca'anä, iyötä
ku̧nu̧sä̧ cuamöcuädätucua pä'ö.
7O'ca toi'önätä ttö chö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧
ttö̧jö̧ttö̧mä̧ adihuajacusä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Diosttö iyähuämä töäre
pö̧nä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧ o'ca toi'önä.
Ka̧ra̧rö̧'iņä̧ koromenä, ka̧ra̧rö̧'iņä̧
koromenä jö̧nä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttirecua'inä, ttirecuo'inä
to'ätörömä pä'ösä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
rȩcua̧mö̧rö̧'iņä̧ pä'ösä. Ucutumä
ttö chö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧mä̧
cäcuhuädi'ätucuoca'a jö̧ttö̧mä̧
adihua'a pä̧dä̧u̧jä̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ cuami 'quicuhuächi'ätucua
pä'ö cuijuiyuhuätucuttumä
huä̧iņä̧tä̧ ȩmä̧tu̧cui.̧ Juhua'acumä
ȩmä̧huä̧nä̧tä̧ adihua'a pä̧huä̧
ttuähuättö'inä abonänö.

Ttirecuacu, ttirecuocu kä̧cuä̧huä̧
ötö'cö u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

10 Jitämä ȩmiņä̧tö̧rö̧ hue'ösä.
Ttötämä huedoca'anä, Tu̧ru̧hua̧tä̧
ja̧'a̧ jiņä̧ iso hue'ömä. Irecuamä,
kirecuorö jaroji'ä'. 11 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ kirecuorö jaroji'öttö'inä
ka̧ra̧rö̧mä̧ kö̧jä̧'. Kirecuo to'ötä
kö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ juhua'a yabocumä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ kirecuo to'ö
kö̧ja̧ päjoca'a jö̧ttö̧mä̧, pä'äji
kö̧jiņä̧cu̧ru̧tä̧ kö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
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Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ubo'inä irecuarömä
icuipä'.

12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotörö'inä
pä'ösä. Tu̧ru̧hua̧ päoca'anä,
ttötä pä'ösä. Ya̧tȩ Cristonä
tö̧jä̧hua̧, irecuamä Diosrö ka̧'cua̧
huȩnä̧ro̧co̧ju̧ ja̧'a̧nä̧ ―chirecuomä
huä̧iņä̧tä̧ chö̧jä̧cu̧― pä'äjuru
ö̧jö̧ttö̧mä̧, jahuäjurumä icuipä'.
13 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ yajute Cristonä
töjähuaju, kirecuomä Diosrö a̧'cua̧
huȩnä̧ro̧cö̧ ja̧'a̧nä̧ ―chirecuamä
huä̧iņä̧tä̧ chö̧jä̧cua̧― pä'örö
kö̧jö̧ttö̧mä̧, ja̧u̧ru̧mä̧ kicuipä'.
14 Ya̧tȩ Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧cö̧
ja̧'a̧nä̧ Diosrö ka̧'cua̧ huȩnä̧rä̧ju̧ru̧
ö̧jo̧mȩnä̧mä̧, chutämä surojöttö
'quȩ'ȩcua̧ pä'i'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
yajute Diosrö ka̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧ju̧
ja̧'a̧nä̧ Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧rö̧
kö̧jo̧mȩnä̧mä̧, yajutämä surojöttö
'quȩ'ȩcua̧ju̧ pä'i'äju. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧
juiyöttömä cuiţti̧mö̧tu̧cu̧mä̧ adihuä
ttö̧ja̧ huocotö pajatö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitämä cuiţti̧mö̧tu̧cu̧mä̧
adihuä ttö̧ja̧ huotö. 15 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ irecua
jö̧ttö̧'iņä̧, yajute ka̧'cua̧ huȩnä̧rä̧ju̧
kirecuo jö̧ttö̧'iņä̧ Diosrö tta̧'cua̧
huȩnä̧ro̧co̧tö̧ jarotti'a pättöttömä
ja̧'a̧tä̧ topätucuitö jarotti'a'anä.
Ja̧'hua̧nö̧ huotö jarotti'a
pättomenämä Diosrö tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧mä̧, tö̧jä̧hua̧ jö̧ttö̧'iņä̧,
töjähuaju jö̧ttö̧'iņä̧, cärenättönö'cö
icuähuotö jä̧'iņö̧'a̧nö̧mä̧ huocotö,
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä rohuäcuähuä
huȩnȩ juiyönä tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö
huoina'attö ujuturumä. 16 Irecua,
ucumä jerupajujä cuirecuo ucu
ppädäcuähuänä ö̧jip̧ä̧cuo̧mȩmä̧.
Ö̧jip̧ö̧ttö̧mä̧ ö̧jip̧ä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ―ttönämä ö̧jip̧iy̧ä̧cua̧tä̧ ja̧'a̧

chirecuomä― päcu juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ kirecuo,
ucu'inä jȩru̧pa̧jä̧ cuirecua ucu
ppädäcuähuänä kö̧jip̧ä̧cuo̧mȩmä̧.
Kö̧jip̧ö̧ttö̧mä̧ kö̧jip̧ä̧cua̧ju̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ―ttönämä kö̧jip̧iy̧ä̧cua̧ju̧tä̧
ja̧'a̧ chirecuamä― päcu juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧. 17Dios ya̧cu̧nä̧rö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧
pö̧nä̧ iyä'chinö ta̧'a̧nö̧ kä̧tu̧cui.̧
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuturu huoomenä
cu̧jiņä̧tu̧cu̧ ta̧'a̧nö̧ kä̧tu̧cui.̧
Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jö̧nä̧ hue'ö ku̧nu̧sä̧
ttömä o'ca toi'önä Cristonä
pä'i'inätörömä o'ca juiyönä
ttö̧ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ö̧ o̧du̧nä̧ttö̧mä̧.

18 Korotö pö̧nä̧mä̧ ¿Cuij̧ȩta̧
'cuicuocuinätucu o'ca'a
huoinä̧u̧jä̧cö̧? Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧,
cuij̧ȩta̧ 'cui'ocuotötä ki'̧ip̧ä̧tu̧cui.̧
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿cuij̧ȩta̧ 'cui'ocuocotö
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ huoinä̧u̧jä̧cö̧
korotö pönämä? Ja̧'hua̧nö̧
jö̧ttö̧mä̧ cuij̧ȩta̧ 'cui'ocuotömä
päcuhui'ätucuä'. 19 Tti̧jȩta̧
'cuiocua'anä kä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
'cuiocuoca'anä kä̧cuä̧huä̧'iņä̧
micuähuocötä ja̧'a̧. Ttö̧ä̧nä̧hua̧
hueö jȩä̧cuä̧huä̧tä̧ micuäumä.
20Dios ucuturu huoinö pä̧nä̧
yotöcunä cu̧jiņä̧tu̧cu̧'a̧nö̧tä̧
kä̧tu̧cui ̧ juhua'a yabocutä. 21 Ka̧ra̧
pö̧nä̧mä̧, huettö jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧ cu̧ja̧'a̧nä̧ ¿huoinäcujäcö̧?
Huettö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ cu̧ja̧'a̧mä̧
cua̧'cua̧ tta̧cuȩcuä̧'. Juhua'acumä
huettomettö cu̧jip̧a̧ pä'ö jö̧ttö̧mä̧
huä̧iņä̧ ki'̧ip̧i.̧ 22 Ya̧tȩ huettö
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ ö̧ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧
huoäcumä, Tu̧ru̧hua̧ ä'cattömä
ejädö içuä̧hua̧tä̧ hua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ya̧tȩ huettö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ huocö
ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧ huoäcumä, Cristo
hueö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧ pä'i'ö.
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23Ucutumä rö̧ȩnä̧ micuäu juäinä
mitö ȩmä̧huotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttö̧ja̧tä̧ huettö jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
päcuhui'ätucuä'. 24 Chö̧jä̧hua̧tö̧
ucutu o'ca toi'önä, Cuiä̧̧nä̧hua̧
Dioscutä jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ kä̧tu̧cui ̧
juhua'a yabocutä, chutä ucuturu
huoinö pä̧nä̧ cu̧jiņä̧tu̧cu̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
kä̧nö̧.

Ubara ttuttepä'chö pä̧nä̧ ja̧'a̧ttö̧
Pablo ro̧'ȩpö̧nö̧ ucuocuinö huȩnȩ
25 Jitämä nä̧tö̧ ttirecuo jiņä̧ to'ätö

ttötö'cö pä'ösätó. Tu̧ru̧hua̧ttö̧
hueähuä pädoca'anä ttötä
chamöcuädö pä'ösätó, tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧ hua̧ chö̧jiy̧a̧rö̧
pä'ö Tu̧ru̧hua̧ re ȩmä̧huip̧ö̧
hueinäcu jö̧nä̧ hua̧ chö̧ja̧'a̧ttö̧.
26 Jitä piy̧ȩnä̧mä̧, huȩnȩtä̧
jä̧'chö̧ pä̧nä̧ ja̧'a̧ttö̧, ttö̧jö̧mä̧ jitä
ttö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧ juhua'a yabocutä
ttö̧jö̧ttö̧mä̧ adihua'a pä'ösä ttömä.
27 Ka̧ra̧ pö̧nä̧mä̧ ¿cuirecuacu
ppä'ächi'inöjä tä̧ji?̧ 'quȩcuȩcuä̧cha̧
pä'ömä cuamöcuädä'. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ka̧ra̧ pö̧nä̧mä̧ cuirecuattö
'quȩ'ȩcuä̧chiņö̧'ca̧ cu̧ju̧ttu̧mä̧
cuirecuarö cuȩma̧ pä'ö cu̧sä̧rä̧'.
28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cuirecuarö
cuȩmö̧ttö̧'iņä̧ suronämä jȩpo̧cö̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yajute kirecuo jiņä̧
to'ajumä kirecuorö kȩmö̧ttö̧mä̧
suronämä jȩpo̧co̧ju̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttirecuarö'inä, ttirecuorö'inä
ȩmä̧tö̧mä̧ huämenä ttidepänämä
usurä ttȩmä̧huä̧cuo̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ ―cuȩmä̧tu̧cuä̧'―
pä'äjisä, usurä ȩmä̧cuä̧huä̧ttö̧
cu̧jip̧iy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ö.

Pij̧ä̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧
amöcuädäcuähuä juiyönä

ttö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö jiähuinö huȩnȩ
29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pa̧'a̧nö̧ pä'ösä

chö̧jä̧hua̧tö̧. ¡Pij̧ä̧nä̧ tö̧jä̧cuo̧mȩmä̧
recuoca'ató! Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
jitä porö yabocumä ttirecuarö
ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧, ttirecua to'ö ttö̧ja̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ kä̧tu̧cui.̧ 30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ajuähuätömä, ajuähuocotö
a̧'cua̧rö̧nä̧tä̧ kä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧
esehuä̧rä̧tö̧mä̧, esehuä̧ro̧co̧tö̧
a̧'cua̧rö̧nä̧tä̧ kä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧
mitö ȩmä̧tö̧'iņä̧ jui'ätö a̧'cua̧rö̧nä̧tä̧
kä̧tu̧cui.̧ 31 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧nä̧
ka̧cu̧ttu̧ ȩmö̧ kä̧tö̧mä̧, abora̧'a̧
'cuäoi'önä jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä
kä̧tu̧cui,̧ pij̧ä̧ rȩjȩ, pa̧'a̧nö̧ jä̧jä̧mä̧,
beipächä̧cuä̧jä̧ ja̧'a̧ttö̧.

Tta̧'cua̧ tta̧huȩcuä̧cuä̧huä̧
juiyönä ttö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö
Pablo jiähuinö huȩnȩ

32 Tta̧'cua̧ tta̧huȩcuä̧cuä̧huä̧
juiyönä cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ötä
pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧. Irecua to̧'a̧mä̧
U̧ru̧hua̧ jähuätä amöcuä̧rö̧ kö̧,
U̧ru̧hua̧ eseunä jȩö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧tä̧.
33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ irecuarö
ku̧nä̧rö̧mä̧ pij̧ä̧ jähuätä amöcuä̧rö̧
kö̧, irecua keseunä jȩö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧tä̧. 34 Kirecuorö ku̧nä̧rä̧ju̧cu̧,
kirecuo jiņä̧ to'ö kä̧ju̧cu̧mä̧
¡yorätehuoca'ató! Kirecuo
to'ö kä̧ju̧mä̧ Ku̧ru̧hua̧ jähuätä
amöcuä̧rö̧ kä̧ju̧, kidepä'inä,
ka̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧ surojöttö 'quȩ'ȩpö̧
ku̧nä̧hua̧ju̧tä̧ kö̧ja̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ kirecuorö kä̧ju̧mä̧ pij̧ä̧
jähuätä amöcuä̧rö̧ kä̧ju̧, kirecuo
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eseunä jȩjö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧tä̧. 35 Pa̧'a̧nö̧
pädömä ucuturu adihua pä'ötä
pädä̧u̧jä̧. Nö'cö rötähuotö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päcuhui'ätucunämä
ro̧'ȩpo̧cö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
jueönä jȩpö̧ kä̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ hueö
jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ötä pä'ösä,
koro amöcuädäcuähuä ppächö
juiyönätä.

36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, ka̧ra̧
pö̧nä̧mä̧, ittiju kirecuo
jiņä̧ to'ajuru ku̧nä̧rö̧mä̧
―chittiju kirecuorö kȩmö̧nä̧
huedoca'amä adihuoca'a― pä'ö
amöcuädöttömä huä̧iņä̧ hue'ö
ittijurumä, ittiju kamonä böa
kö̧jo̧mȩnä̧ kirecuorö kȩmö̧'a̧nö̧tä̧
päi'öttömä. Juhua'acumä churutä
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ huä̧iņä̧ hue'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ hueöttömä suronämä
jȩpo̧cö̧. Ittijumä huä̧iņä̧ ȩmä̧ju̧
kirecuorömä. 37 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ka̧ra̧ pö̧nä̧, 'quiyönä
amöcuädömä, ittijuru huea pä'ö
recuärö̧jo̧co̧cu̧mä̧, chutä a̧mo̧nä̧
öjö'cö'inä jȩö̧ juiya pä'ö ami
'qui'̧a̧mä̧ ―chittijurumä ttötä
tta̧dä̧rä̧cua̧sä̧― pä'ö amiso'quittö
'quiyönä amöcuädöttömä adiunä
jȩpö̧. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ittiju,
kirecuorö kȩmiy̧a̧rö̧ pä'ö hue'ömä
adiunä jȩpö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
hue'ocömä, hue'öttö'inä abonänö
adiunä jȩpö̧.

39 Yajute, kirecuorö ȩmiņä̧ju̧mä̧,
kirecuo a̧'cua̧rä̧im̧ä̧ kirecuottö
todeunä kö̧ja̧ pä'ötä huea'a
Hueähuä Huȩnȩnä̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ kirecuo 'corupäi'öttömä,
ka̧ra̧ köjö'cäcuru kȩma̧ pä'ömä
huȩnȩ jui'aju, juhuorö'inä
Tu̧ru̧hua̧nä̧ pä'i'inörötä
kȩmö̧ttö̧mä̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧

to'aju kö̧jö̧ttö̧tä̧ abonänö
adihuäcuaju pä'ösä ttömä.
Ja̧'hua̧nö̧ päda pä'ömä ttö'inä Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ ku̧nä̧rö̧sä̧ pä'ösä
ttömä.

Ttamöcuädö juiyupätörö
ttu̧huȩcuä̧nä̧

tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ

8 1 Jitämä tätähuä'ca im̧iņä̧
iy̧ä̧hua̧ ötö'cö pä'ösätó.

―Ujutu o'ca toi'önä huo̧juä̧huä̧
ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧― pä'ömä ttu̧'ȩpä̧rä̧tö̧jä̧
ujutumä. Huo̧juä̧huä̧tä̧
ttu̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧mä̧, tta̧mo̧nä̧tä̧
úcuo tettäunä päi'a'ató.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ repeäcuähuä
ttu̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧mä̧ ttö̧jä̧hua̧tö̧
adiunä pätti'önä böo juo'ö
ttujuruhuächönä päi'a'a.
2 Ya̧tȩ ―ttömä huo̧jua̧sä̧―
pä'ö amöcuädöttömä, jiņä̧ iso
u̧huo̧ju̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ huo̧juo̧cö̧.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä
Diosrö repe'ätömä, Dios u̧huo̧juä̧u̧
ja̧'a̧.

4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ tätähuä'ca
im̧iņä̧ iy̧ä̧hua̧rö̧ cuäcuähuä
ötö'cömä pa̧'a̧nö̧ pä'ösä.
Tätähuä'camä a̧mo̧nä̧ jähuätä
ja̧'a̧tó pij̧ä̧ttö̧mä̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧mä̧
Ya̧tȩtä̧ kö̧, ka̧ra̧mä̧ toa'a.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'ömä huo̧juä̧tö̧jä̧
ujutumä. 5 Ttö̧ä̧nä̧huo̧tö̧do
pä'ähuotömä, pij̧ä̧nä̧'iņä̧,
mo̧ro̧jä̧nä̧'iņä̧ recuätö ja̧'a̧
pä'ätö, ttö̧ä̧nä̧huo̧tö̧ huotörö'inä,
tturuhuotö huotörö'inä. 6 Ja̧'hua̧nö̧
pätta'anä ujutumä huo̧juä̧tö̧jä̧
―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Ya̧tȩtä̧ kö̧― pä'ö.
Ja̧u̧mä̧ Jä'o Dios ja̧'a̧. Ja̧u̧ttu̧tä̧
pöttächina'a o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujutumä
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Ja̧u̧ru̧tä̧ pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ huotöjä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧, Ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧,
Jesucristotä. Ja̧u̧nä̧tä̧ pöttächina'a
o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧.
Ujutu'inä Ja̧u̧nä̧tä̧ ka̧cuä̧tö̧jä̧.

7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ piy̧ȩ huȩnȩmä̧
o'ca toi'önä ttu̧huo̧juo̧cö̧. Korotö
pö̧nä̧mä̧ cuä̧nö̧ kä̧nö̧ tätähuä'catä
amöcuädätö jiņä̧ ―piy̧ȩmä̧
tätähuä'ca iy̧ä̧hua̧ idepä ja̧'a̧―
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädö
ttucuomenä, tta̧möcuädömä
surojuoächä̧u̧ ―suronä jȩpö̧sä̧
a̧'cua̧ra̧'a̧― pä'ö ttamöcuäda'attö.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cuäcuähuämä
Dios esehuatö pä'ömä ppädocö.
Tucuttu'inä ppädoca'a adihuä
ttö̧ja̧ päti'a pä'ömä. Tucuoca'a
jö̧ttö̧'iņä̧ surojuo'ächocotöjä.
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧
ka̧cuä̧tu̧cui ̧ piy̧ȩ huo̧juä̧huä̧ttö̧mä̧,
huȩnȩ juiyönä cucuätucua'a
tottöttömä ttamöcuädö juiyupätö
surojönä mo̧ttä̧cha̧'a̧cu̧. 10Ucutu
huo̧juä̧huä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ tätähuä'ca
esetäcuähuode jacuä pä̧nö̧
cucuätucua'a tottöttömä,
ttamöcuädö juiyupätömä
tätähuä'ca iy̧ä̧hua̧ idepä ttucua
pä'ö ¿ttamöcuädö juiyäcuotö
tä̧ji?̧ ucuturu topö. 11Ucutumä
―tätähuä'ca amonätä̧ ja̧'a̧―
pä'ö cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ jitömä
jerupätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, ucuturu
tottomenä, cu̧jä̧hua̧tö̧ huotö
ttamöcuädö juiyupätömä, Cristo
'corupäi'inä̧u̧mä̧ ¿totte'ö'a̧nö̧ ja̧'a̧
tä̧ji,̧ ucutumä huo̧juä̧huä̧tä̧
cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧mä̧?
12Ucutumä cu̧jä̧hua̧tö̧ huotö
ttamöcuädö juiyupätörö ja̧'hua̧nö̧

suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧,
juiy̧u̧pa̧rö̧ ubara ttuttepa'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ cu̧jä̧hua̧tö̧ ttamöcuädö
surojuo'epätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ Cristorötä
suronä jȩpä̧tö̧jä̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Cristonä chö̧jä̧hua̧ ttö chucua'a
topö surojönä mo̧ä̧chö̧ttö̧mä̧
pä'äji ta̧'a̧nö̧mä̧ yorö'iso chucu
juiy̧ä̧cua̧sä̧ idepämä, chö̧jä̧hua̧
surojönä mo̧ä̧chö̧nä̧ jȩcha̧'a̧cu̧.

―Pablomä Jesucristo
hueipinä̧u̧ isotö işa̧mä̧cö̧―
pä'ä'chätörö ädätinö huȩnȩ

9 1 Ttömä ¿Jesucristo hueipinä̧u̧
isotö işa̧mä̧cö̧sä̧ tä̧ji?̧

¿Huettö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧sä̧ tä̧ji?̧
Ttömä ¿Tu̧ru̧hua̧ Jesucristorö
topocö pinö̧sä̧ tä̧ji?̧ Ucutumä
¿Tu̧ru̧hua̧nä̧ chaditinä̧u̧ huocotöjä
tä̧ji?̧ 2 Korotömä, Jesucristo
hueipinä̧u̧ isotö işa̧ cha'amä
ttu̧ttȩpä̧rä̧chi'̧o̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧'iņä̧,
ucutumä ttu̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ yorö'iso. Jesucristo hueipinä̧u̧
isotö işa̧ cha'amä ucutunätä
ij̧ȩpä̧ra̧'a̧ koro juäi rötö ku̧nä̧hua̧'a̧
totta'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ iso päi'önä ja̧'a̧
pä'ö ttu̧huo̧jua̧ pä'ömä. 3 Piy̧ȩtä̧
ja̧'a̧ ttö chötö'cö ucuocuä'chätörö
pärocua'attö chädätömä.
4Ujutumä tucua pä'ö'inä tahua
pä'ö'inä ¿huocotöjä tä̧ji?̧ 5 Korotö
Jesucristo hueipinä̧u̧'iņä̧, Tu̧ru̧hua̧
ö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧, Pedro'inä
jȩttö̧'a̧nö̧, tirecua Diosrö ka̧'cua̧
huȩnä̧rä̧ju̧ru̧ ȩmö̧ cuetäda pä'ömä
¿huocotöjä tä̧ji?̧ 6 Ttöcutä,
Bernabécutä tu̧mö̧nä̧ adicuä
cätädi'a pä'ömä ¿hue'ähuocotöjä
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tä̧ji?̧

Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
ji'ähue'ätörö ppättädö'a̧nö̧
ja̧'a̧do pij̧ä̧ttö̧ recuä rö̧jö̧mä̧

7 ¿Dijä̧ttö̧ su̧ro̧da̧u̧ işa̧
kä̧nö̧ a̧mo̧nä̧ öärettö mitö
rohuäu 'chö̧mä̧? ¿Dijä̧ttö̧ uva
pätta u̧ju̧niņa̧'a̧nä̧ u̧huä̧ju̧'iņä̧
cuocömä? Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿Dijä̧ttö̧
äjicuäcuähuotörö tta̧huä̧ra̧'a̧nä̧
ttatate isoya'inä ahuocömä?
8 ¿Pa̧'a̧nö̧ pädömä ttö̧ja̧ işa̧tä̧
päda'a tä̧ji?̧ ¿Hueähuähuȩnȩnä̧'iņä̧
pädäji'a̧nö̧ yoräteunätä päoca'a
tä̧ji?̧ 9Moisés Hueähuä
Huȩnȩnä̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ päa'a:
Päcäyä idi'comenämä äbanämä
isobö cu̧'ca̧tä̧dä̧tu̧cuä̧'a pä'ö
huȩyu̧cua̧'a̧ ka̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
päa'amä, ¿pä̧cä̧yö̧rö̧tä̧ amöcuädö
pä'inö tä̧ji ̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä?
10 ¿Ujuturutä amöcuädö pä'ocö
pinö tä̧ji?̧ A̧'a̧ ujuturutä amöcuädö
pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ötä huȩyu̧cua̧'a̧
ka̧'a̧ juhua'amä, cuähuä u̧ju̧na̧
pä'ö rȩjȩ 'cuä̧a̧ppȩ päi'önä
adicuä işa̧mä̧ u̧huä̧ju̧ huȩjo̧mȩnä̧
chutä'inä ucuäcuome a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧
aditäcua'anö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ di'cähuä
işa̧'iņä̧ ucuäcuome a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧
idi'cö o'ca'a jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧
ucuäcua'a̧nö̧ u̧huä̧ju̧ huȩjö̧mä̧.
11Ujutumä ya̧nä̧ jähuä ucutunä
tu̧ju̧niņa̧'a̧mä̧, pärocua'attö u̧huä̧ju̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ pa̧nä̧ jähuätä
ucututtu tȩmö̧ttö̧mä̧ ¿suroja'a
tä̧ji?̧ 12 Ja̧u̧ pa̧nä̧ jähuämä korotörö
ppäcuhuädätucua'anä ¿jiņä̧ iso
päi'önä ppäcuhuädätucu'a̧nö̧
huotömä ujutumäcö tä̧ji?̧ Ja̧u̧

juäimä, hue'ömä huetö'a̧nö̧
ja̧'a̧nä̧, ujutumä jä'epä̧ro̧co̧tö̧
pinätö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
o'ca juiyötä tami 'qui'ächi'ö
kä̧tö̧jä̧ ujutumä Cristo ötö'cö,
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jitähuome
ttoecuächönä surojuotepa'acu
pä'ö. 13 ¿Jerupätöjä tä̧ji,̧ Dios
ö̧jodenä adihuä juäi aditätömä
juhuodenä ka̧cu̧ttu̧tä̧ ttucua'amä?
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ku icu iyähuome
aditätö'inä, ku icu iy̧ä̧hua̧ idepättö
ttucua'amä ¿jerupätöjä tä̧ji?̧
14 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'ähue'ätömä
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩttö̧tä̧
ttö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö hue'ö ku̧niņö̧
Tu̧ru̧hua̧mä̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧
hueina'attö ttömä, chȩma̧
pä'ö ja̧'a̧nä̧, jä'epä̧ro̧cö̧ pä'ijösä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jitä chiḩuȩyu̧tä̧ji'̧iņä̧,
ucutu pa̧'a̧nö̧tä̧ jö̧nä̧ cuiyätucuattö
pä'ömä huȩyu̧to̧cö̧sä̧. Ttömä
'corupädi'öttö'inä huä̧iņä̧tä̧
ja̧'a̧. Pa̧'a̧nö̧ úcuo te'äunu pädö
―a̧mo̧nä̧ ja̧'a̧― pättöttömä,
ja̧'hua̧nö̧ pättomettö'inä abonänö
adihuajacusä 'corupädi'a pä'ötä.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'äu kä̧nö̧mä̧, ttötä
cha̧mo̧nä̧ úcuo tedähuajimä
jui'̧a̧sä̧. Ji'äutä jidähuä̧rö̧nä̧ jä̧cu̧sä̧
cädädi'ö juiyönä. Adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ jidähuoca'a jö̧ttö̧mä̧:
―¡Jati! ¡Ttöhue!― 17 Piy̧ȩ
adicuämä ttörötä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧
chaditöttömä, micuä chȩmö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttörötä
pä̧huä̧rö̧jo̧ca̧'a̧nä̧ jidähuä̧rö̧nä̧
jö̧ttö̧mä̧, Ka̧ra̧ öäre tta̧dä̧ra̧ pä'ötä
huȩ'ä̧hua̧sä̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧
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¿ti̧yȩjä̧ttö̧ chaditö micuämä?
Piy̧ȩtä̧ ja̧'a̧: Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
mippoönä jidäutä micuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧mä̧ ―adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
jidähua'attö mitätucuittö― pä'ö
jäecuä juiyönä. Mitätucuittö pä'ö
jädepöttömä, ttörö hueähui'inömä
abora̧'a̧ 'cuä'o'i'ösä.

Pablomä o'ca toi'önä jö̧
ta̧'a̧nö̧ yorätehuächi'inödo

19 Ttömä ya̧tȩ'iņä̧ hueö
juiyönä chö̧ja̧'a̧nä̧, o'ca toi'önä
huettö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ pädi'önä
jȩpä̧cuä̧huiņö̧sä̧, jiņä̧ isocu
recuätörö chȩma̧ pä'ö. 20 Judíos
ttö̧ja̧ ttä'cattömä, judíos ttö̧ja̧ işa̧
ta̧'a̧nö̧ pä'i'inösä, judíos ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧
chȩma̧ pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Hueähuä
Huȩnȩnä̧ kä̧tö̧ ttä'cattömä,
Hueähuä Huȩnȩnä̧ chö̧ja̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ pä'i'inösä, Hueähuä
Huȩnȩnä̧ kä̧tö̧ttö̧'iņä̧ chȩma̧ pä'ö.
21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Hueähuä Huȩnȩ
jui'ätö ttä'cattömä, Hueähuä
Huȩnȩ juida'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ pä'i'inösä,
Hueähuä Huȩnȩ jui'ätöttö'inä
chȩma̧ pä'ö. Juhua'acumä
Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hueö juiyönä
chö̧jo̧ca̧'a̧nä̧, Cristo hueönä
chö̧ja̧'a̧nä̧. 22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juiyupätö
ttä'cattömä juiy̧u̧pa̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
pä'i'inösä juiyupätöttö'inä chȩma̧
pä'ö. O'ca toi'önä jö̧ ta̧'a̧nö̧
yorätehuächi'ä'ijösä yotöcunärö
ppädädö'a̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧, ttö̧jip̧ö̧nä̧
ppädädäcua'a̧nö̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧
jȩchä̧'ij̧ö̧mä̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
ttä̧ju̧cuiy̧a̧ttö̧ pä'ötä amöcuädö
jȩpä̧'ij̧ö̧sä̧, ttö'inä korotöcutä jiņä̧
jiy̧ȩtȩnä̧ tesehuäcua'a̧nö̧ adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧.

24 Joäcuähuä ttö̧ja̧mä̧, o'ca
toi'önä ä'canä tti̧rȩbȩhua̧
pä'ö jotta'anä ya̧tȩtä̧ micuä
ȩmip̧a̧'a̧mä̧ ¿jerupätöjä tä̧ji ̧
ucutumä? Ucutu'inä juhua'a
jö̧ ta̧'a̧nö̧ jopätucui micuä
cuȩmä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 25 Ttöärehua
pä'ö jo̧mȩnö̧ ttö̧ja̧ pä'ömä o'ca
juiyönä jitörötä surojuoepö'a̧nö̧
jö̧mä̧ tta̧mi ̧ 'qui'ächi'ätö. Jitömä
huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧ surojuächä̧cuȩtä̧
ttȩma̧ pä'ö jȩtta̧'a̧nä̧ ujutumä
surojuoächiyä̧cuȩtä̧ tȩma̧ pä'ö
jȩpä̧tö̧jä̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttömä,
tti̧rȩbȩhuä̧cuo̧mȩ jui'ätö jotta'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧mä̧ jopocösä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
isoppanätä 'ta'tatta'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧mä̧
rohuähuocösä. 27 Pärocua'acutä
ttömä chidepä jä̧ttä̧pä̧ya̧tä̧
ro̧'ȩpä̧cuä̧u̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
chidepämä ttö huedötä esetönä
hue'äusä, korotörö jidähuinö
o'ca'a ttötämä micuähuocötä
chö̧jip̧ö̧ juiyäcua'anö.

Israel ttö̧ja̧ täbocö totte'inö
huȩnȩnä̧ Pablo ötäbotinö huȩnȩ

10 1 Chö̧jä̧hua̧tö̧,
tä̧do̧tö̧miņä̧ ttötö'cö

cuamöcuädiyätucuattö pä'ösä.
Jahuätöminämä o'ca toi'önä
ajiya isoppa, jitörötä oipoppa
dea'anä cue'ächinätö. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca toi'önä dubora rö̧ora
'cuä'opinätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
toi'önä Moiséscu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ pä'i'ö
pötächi'inätö ajiya isoppanä'inä,
duboranä'inä. 3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧nä̧
jähuä cuäcuähuättö'inä o'ca
toi'önätä cuinätö̧. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ya̧nä̧ jähuä ahuähuättö'inä o'ca
toi'önätä ahuinätö. Yanättö
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Inähuä, jitötäcu 'chä̧huättö
ahuinätö. Jahuähuä Inähuämä,
Cristotä jiņa̧'a̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jahuätöttö recuätörömä esehuocö
piņö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ttö̧ja̧ toächomettö jȩpö̧
icuähuotötä pä̧jip̧ȩ'iņä̧tö̧.

6 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧mä̧ ujututä
tu̧huo̧jui'̧a̧ pä'ö ij̧ȩcuä̧ päi'önä
'cuäopina'a, jahuätö surojö pä̧huä̧
ttuttinö'a̧nö̧ surojö pä̧huä̧ ttuta'acu
pä'ö ujutu'inä. 7 Jahuätöttö
yotöcunämä tätähuä'ca esetinätö,
huȩyu̧cuä̧ huȩnȩ päö'anö: Ttö̧ja̧mä̧
ttucua pä'ö'inä, ttahua pä'ö'inä
pä̧mä̧diņä̧tö̧. Suronä ttöärehua
pä'ö'inä a̧rä̧mi'̧iņä̧tö̧a pä'ö
huȩyu̧cua̧'a̧. Jahuätö tätähuä'ca
ttesetinö'a̧nö̧mä̧ cuesetätucuä'
ucutumä. 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätöttö
yotöcunämä ttirecua pocojuru
mȩ'o̧pä̧riņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ya'ute mo̧ro̧tä̧ ja̧'a̧nä̧ veintitrés
mil jo̧mȩnä̧ to'e'inätö. Jahuätö
jiņö̧'a̧nö̧mä̧ jȩti̧ya̧ ujutumä.
9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätöttö yotöcunä
Cristorö ka̧cuä̧mö̧ tottinö'a̧nö̧mä̧
ka̧cuä̧mö̧ totiyaröja ujutumä.
Jahuätö ja̧'hua̧nö̧ ka̧cuä̧mö̧
tottomenämä ä̧ca̧tö̧ yö̧yö̧pö̧
tticuä̧u̧ to'e'inätö. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
rohuecuä'chö tajuähuä'chiya
jahuätö jiņö̧'a̧nö̧mä̧. Jahuätö
rohuecuä'chö ttajuähuä'chomenä
to'ädäji icuähuä işa̧ to'ädö icuinä̧u̧.

11 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧mä̧ o'ca juiyönätä
ij̧ȩcuä̧ päi'önä 'cuäopinä̧u̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujuturutä, röji
pä̧nä̧ pätecuächinä̧u̧ru̧tä̧,
ro̧'ȩpö̧nö̧ ucuocua pä'ö huȩyu̧tu̧
ku̧nä̧hua̧'a̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧

―'quiyönä kö̧sä̧ ttömä― pä'ö
amöcuädömä ¡ttu̧huȩcuä̧nä̧ kä̧hui ̧
mo̧cu̧huä̧cha̧'a̧cu̧! 13Ucutumä
korotörö 'cuäopä'ijöttö'inä
im̧içu̧nä̧ ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuämä
jiy̧ȩtȩ'iņä̧ 'cuäopoco̧u̧ pä'ijätöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios,
päö ta̧'a̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧, cuami
'quicuhuächi'ätucu juiyö'a̧nö̧ jö̧
'cuäopa'anämä ja̧'a̧tä̧ topocö.
Ja̧'hua̧nö̧ ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuä
'cuäopöttömä cu̧jip̧ä̧tu̧cu̧nä̧
ba'epö iyäcuotöjä, cuami
'quicuhuächi'ätucuäcua'a̧nö̧.
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
chahuaruhuä repedä̧u̧,
tätähuä'ca esetäcuähuättömä
tö'ipächä̧rä̧tu̧cui.̧

Päcuäi Ttö̧ä̧nä̧hua̧ jähuätä
ttamöcuädiyarö pä'ö
Pablo ötäbotinö huȩnȩ

15 Pa̧'a̧nö̧ pädömä huo̧juȩcu̧nä̧
huotö cu'iyätucuäcu pädä̧u̧jä̧.
Pädömä juea'a ja̧ pä'ö
amöcuädätucui ucututä.
16 Ppädäcuähuä huȩnȩ ahuähuoya
amöcuädö ―adihua'a―
pä'ätöjä Tö̧ä̧nä̧hua̧rö̧. Juhuoya
ahuähuoyamä ¿Cristo ucuojacu
jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ päti'ö huȩnȩ
ij̧ȩcuo̧ya̧mä̧cö̧ tä̧ji?̧ Panppä̧'iņä̧
ti'te'chä̧ro̧mȩnä̧ ¿Cristo idepäcu
jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ päti'ö huȩnȩ
ij̧ȩcuä̧ppä̧mä̧cö̧ tä̧ji?̧ 17Ujutumä
recuätö ta'anä Pá̧ppä̧ jiņä̧ jip̧pä̧tȩtä̧
huotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ya̧tȩ idepätä
huotöjä, ujutu o'ca toi'önä jiņä̧
jip̧pä̧tȩttö̧ tucua'attö. 18 Ttidepättö
Israel ttö̧ja̧rö̧ amöcuädätucui. Ku
icu iy̧ä̧hua̧ idepättö cuätömä ¿ku
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icu iyähuomettö todeunä huocotö
tä̧ji?̧ 19 ¿Pa̧'a̧nö̧ pädömä, tta̧'a̧nö̧
pä'ö päda'attö? ―Tätähuä'camä
micuähua'a― ¿pä'ösä tä̧ji?̧
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―tätähuä'ca im̧iņä̧
iyähuämä micuähua'a― ¿pä'ösä
tä̧ji?̧ 20 Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. Pa̧'a̧nö̧ pä'ö
pä'ösä: ―Judíos huocotö,
Diosrö jerupätömä ttöäre
iyähuä ttiyomenä ä̧huȩttö̧rö̧tä̧
iyätö― pä'ösä. Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosrömä iyocotö. Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ ucutumä ä̧huȩttö̧cu̧mä̧
ppä̧cu̧huä̧chä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ömä
kö'cocösä. 21 Tu̧ru̧hua̧ öäre
ahuähuättö'inä cuahuätucua'anä
ä̧huȩttö̧ ttöäre ahuähuättö'inä jiņä̧
yo̧mȩtȩnä̧ cuahuätucua pä'ömä
¡yorö'iso juiya'a! Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Tu̧ru̧hua̧ öäre mesa isodättö'inä
cucuätucua'anä ä̧huȩttö̧ ttöäre
mesa isodättö'inä jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧
cucuätucua pä'ömä ¡yorö'iso
juiya'a! 22 Juhua'acumä ¿Tu̧ru̧hua̧
ö̧ra̧huä̧ri'̧ö̧nä̧ jȩtö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧
¿Ujutumä Ja̧u̧ttu̧'iņä̧ abonänö
juruhuätöjä tä̧ji?̧

Korotörötä amöcuädönö jȩtti̧ya̧rö̧
pä'ö Pablo u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ
23O'ca juiyönätä jȩcha̧ pä'ö

hueähui'äcusä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
o'ca juiyönä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧
adiu pätti'önä ppädoca'a.
O'ca juiyönätä jȩcha̧ pä'ö
hueähui'äcusä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
o'ca juiyönä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧
böo juo'ö ttujuruhuächönä
ppädoca'a. 24 Cuamonätucunätä
adiu päcuhui'ätucua pä'ömä
cusätucuä' o'ca toi'önä. Korotörö

adihua pä'ötä usätucui. 25 Idepä
iyähuomettö ttiyömä, o'ca
juiyönätä cuätucui. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jä'epömä cuä̧ju̧cuä̧tu̧cuä̧'
―¿suroja'acö̧?― pä'ö
ttamöcuäda'acu pä'ö. 26 Pij̧ä̧'iņä̧,
pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧'iņä̧, Tu̧ru̧hua̧tä̧ öäre
ja̧'a̧.a 27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ, a̧'cua̧
huȩnä̧ro̧cö̧ ja̧'a̧nä̧, cucuätucua pä'ö
ucuturu oipomenä, cui'̧chä̧tu̧cua̧
päcuhuätucuttumä huä̧iņä̧ tätucui.
Cuä'catucu ku̧nä̧hui'̧ö̧mä̧ o'ca juiyö
cuätucui. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jä'epömä
cuä̧ju̧cuä̧tu̧cuä̧' ―¿suroja'acö̧?―
pä'ö ttamöcuäda'acu pä'ö.
28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧mä̧
―piy̧ȩmä̧ tätähuä'ca iyähuä
ja̧'a̧tó― päöttömä cucuätucuä'
täcö. Juhua'amä ji'ähuäjirötä
amöcuädö cucuätucu juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧ ―¿suroja'acö̧?― pä'ö
ttamöcuäda'acu pä'ö. Pij̧ä̧ rȩjȩ'iņä̧,
pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧'iņä̧, Tu̧ru̧hua̧tä̧ öäre
ja̧'a̧.b 29―¿Suroja'acö̧?― pä'ö
ttamöcuäda'acu pädäjimä ucututä
ja̧'hua̧nö̧ cuamöcuädätucu'a̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ pä'ocösä. Ka̧ra̧tä̧ ja̧'hua̧nö̧
amöcuädö'a̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ pä'äjisä.
Ttö huȩnȩ juiyönä jȩchö̧mä̧
ttötä cha̧'cua̧ ―adihua'a― pä'ö
ucuocua'attö huȩnȩ jui'̧a̧sä̧,
ka̧ra̧ a̧'cua̧ ucuocua'attömäcö.
30 Ttötä ―adihua'a― pä'ö
Diosrö ucuocunu chucuttumä,
ttörö suronä ttucuocuä'chö
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ korotömä,
Diosrötä ―adihua'a― pä'ö kä̧nö̧
chucua'attö. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
cuä̧nö̧'iņä̧ cucuätucuttumä, au'inä
cuahuätucuttumä o'ca juiyönä
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧, Diosrötä úcuo

a 10:26 Salmos 24:1 b 10:28 Salmos 24:1
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te'äu jȩpä̧tu̧cui,̧ Diosrötä úcuo
tettähuäcua'a̧nö̧. 32 Korotö suronä
jȩttö̧nä̧ päi'önä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'. Judíos ttö̧ja̧ jö̧ttö̧'iņä̧,
judíos huocotö jö̧ttö̧'iņä̧, Dios
umöhuäyotö Cristonä pä'i'inätö
jö̧ttö̧'iņä̧ suronä jȩttö̧nä̧ päi'önä
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧' ucutumä. 33 Ttö jö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩpä̧tu̧cui.̧ Ttömä, o'ca
juiyönä jȩchö̧mä̧, o'ca toi'önä
tteseunä jȩpö̧sä̧. Ttörötä, katärötä
adihua pä'ö chusoca'a, korotö
recuätörötä adihua pä'ö ususä,
jitötä'inä ro̧ȩcuä̧ttö̧ ttö̧jip̧ä̧cua̧'a̧nö̧.

11 1 Ttömä Cristo jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
jȩpö̧sä̧. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧

jȩpä̧tu̧cui ̧ ucutu'inä.

Ttu päi'önä hua̧rö̧
ucuotönö ttö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö
Pablo jiähuinö huȩnȩ

2 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ucuturu
eseusä o'ca juiyönä
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ o̧du̧nä̧ttö̧mä̧ ttörötä
cuamöcuädi'ä'chätucua'attö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö
ucuturu chu̧huo̧juȩti̧nö̧mä̧ jȩpö̧
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧ chesehuä̧u̧jä̧.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ jiy̧ȩtȩ
cu̧huo̧juiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ösä:
Cristomä o'ca toi'önä u̧mä̧tö̧
Ttu päi'önä Hua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
isaju ku päi'önä hua̧mä̧ ubotä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristo U päi'önä Hua̧mä̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
o'ca toi'önä u̧mä̧tö̧mä̧ Diosrö
ttucuocuomenä'inä, Dios päö
huȩnȩ jittähuomenä'inä, ttunä
mö̧'ȩcu̧ kä̧nö̧ ttucuocuttumä,
Ttu päi'önä Hua̧rö̧ ucuotäcuähuä
juiyönä jȩpä̧tö̧. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca toi'önä nä̧tö̧mä̧, Diosrö
ttucuocuomenä'inä, Dios

päji huȩnȩ jittähuomenä'inä,
ttunä mö̧ttȩcuo̧ca̧'a̧ kä̧nö̧
ttucuocuttumä, ttu päi'önä
hua̧rö̧ ucuotäcuähuä juiyönä
jȩpä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ mö̧ttȩcuo̧ca̧'a̧
kä̧nö̧ ttucuocuttumä ttuhuo'che
quiräu tticua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
yorätehua'a. 6 Juhua'acumä
yajute isajumä, kunä mö̧jȩcuo̧ca̧'a̧
jö̧ttö̧mä̧, kuhuo'che'inä 'cui'äu
kicu'anö ja̧'a̧ ködäpecuächi'önätä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ kuhuo'che 'cui'äu
kicuttu'inä, quiräu kicuttu'inä
dä̧'ä̧rö̧ja̧'a̧ttö̧mä̧, mö̧'ȩcu̧tä̧ kunä
mö̧jȩcu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 7Ubomä, unämä
mö̧ȩcu̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧, Dios jö̧
ta̧'a̧nö̧ hua̧'iņä̧, Dios öadihuä ij̧ȩcuä̧
işa̧'iņä̧ hua̧ ja̧'a̧ttö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
isajumä ubo öadihuä ij̧ȩcuä̧ isaju
ja̧'a̧. 8Ubomä isajuttu a̧diçua̧mä̧cö̧
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ isajutä ubottö
adicuajumä. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Diosmä
isajurutä amöcuädö aditocö pinö
uborömä. Pärocua'acu uborötä
amöcuädö aditinö isajurumä.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ isajumä
ucuotäcuähuä ij̧ȩcuä̧ päi'önämä
ku huäme ku̧ju̧nä̧rö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧,
hue'ähuotö isoppa huotö'inä
tottä̧ra̧'a̧ttö̧.

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, ubomä isaju
toönä'inä ko̧cö̧ Tu̧ru̧hua̧nä̧mä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isajumä ubo toönä'inä
ko̧co̧ju̧ Tu̧ru̧hua̧nä̧mä̧. 12 Isajumä
ubottötä adicuaju jiņa̧'a̧. Juhua'a
jö̧ ta̧'a̧nö̧ ubo'inä isajunätä ichö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosttötä ichinätö.
13Amöcuädätucui ucututä:
¿Adihua'a tä̧ji,̧ yajute isaju, kunä
mö̧jȩcuo̧ca̧'a̧ kä̧nö̧ Kö̧ä̧nä̧hua̧
Diosrö kucuocuttumä? 14 Ihueye
ka̧cu̧ttu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧ttö̧'iņä̧ topö
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¿huo̧juip̧o̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji ̧ ucutumä,
ubo uhuo'che otoönä baunä ö̧ja̧
pä'ö ―dä̧'ä̧rö̧jö̧'a̧nö̧ adihuoca'a―
pä'ömä? 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
isajumä kuhuo'che otoönä baunä
kö̧jö̧ttö̧mä̧, yajutä kucuounä
köadihuä ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ päi'a'a,
kuhuo'chemä, yajurutä mö̧ȩcuä̧
päi'önä iyähui'inäcua̧ ja̧'a̧ttö̧.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧ pö̧nä̧
piy̧ȩ huȩnȩ jarodö pä'chäcuähua
pä'ö ö̧jö̧ttö̧mä̧, ujutumä ja̧u̧
juäinä ko̧co̧tö̧ pä'ijätöjä.
Koromettö'inä, koromettö'inä
Cristonä pä'i'inätömä ja̧u̧ juäinä
ko̧co̧tö̧ pä'ijätö.

Ttu̧ru̧hua̧rö̧ amöcuädö
cuäcuähuä surojuottepiyäcu
Pablo esehuocö jiņö̧ huȩnȩ

17 Jitä chu̧huo̧juȩtö̧ huȩnȩ
iyö kä̧nö̧mä̧ chesehuoco̧u̧jä̧tó,
ucutumä adihuächa pä'ö
ttö̧ca̧ca̧cuä̧ra̧ji ̧ juäimä surojuoächa
pä'ötä jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧. 18 Pa̧'a̧nö̧
pä'ösätó äcuomenämä. Ucutu
Cristonä pä'i'inätömä jiņä̧
yo̧mȩtȩ cu̧ca̧ca̧cui'̧ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧
―yotöcunämä 'quȩ'ȩpä̧rö̧
jȩpä̧tö̧do― pätta'a ä̧ju̧cu̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ pätta'a chä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
―iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ösä ttömä
jiy̧ȩtȩ pö̧nä̧mä̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧
'quȩcuȩcuä̧chä̧tu̧cua̧ pä'ömä
iso päi'önä recuärö̧ja̧'a̧, Dios
ka̧cuä̧mö̧ topi'ipö esehuä̧u̧tä̧,
cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ttu̧ ―titö ja̧― pä'ö
ttu̧huo̧juä̧cuä̧hua̧ pä'ö. 20 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧, ucutu jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cui'̧ö̧ cucuätucua'amä,
Tu̧ru̧hua̧ hueipinö cuäcuähuämäcö
ja̧'a̧. 21Ucutumä ca̧ca̧cui'̧ö̧
cucuätucuomenä yotöcunämä

cuamonätucu cu̧cuȩtä̧ ä'canätä
cui'ipä̧rä̧tö̧jä̧. Korotö pönämä
ttucua ppä̧iŗö̧ja̧'a̧nä̧tä̧ ttö̧jip̧a̧'a̧nä̧,
korotömä tä̧'ä̧mö̧tä̧ tä̧'ä̧mä̧chä̧tö̧.
22 ¡Jati! ¿Ucutumä cu̧cuȩ'iņä̧
cucuätucua pä'ö, cuahuoya'inä
cuahuätucua pä'ömä cua̧mo̧nä̧
cuojusode jui'ätöjä tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucutumä Cristonä
pä'i'inätö̧rö̧ Dios umöhuäyotörö
ucuotäcuähuä juiyönätä
jȩpä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jui'ätörömä
dä'ä ttu'epätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧ pädätucuäcu?
―Chesehuä̧u̧jä̧― ¿pädö'a̧nö̧ tä̧ji?̧
Pä'ocösä. ¡Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧
esehuocösä!

Tu̧ru̧hua̧rö̧ amöcuädö cuäcuähuä
pä̧nä̧mä̧ tierusehuiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧do
23Ucuturu huo̧juȩtö̧ chiyinö

huȩnȩmä̧, Chu̧ru̧hua̧tä̧
u̧huo̧juȩti̧nä̧cu̧sä̧. Ja̧u̧ huȩnȩmä̧
ucuturu ji'ähuinösä pa̧'a̧nö̧:
Tu̧ru̧hua̧ Jesúsmä, churutä iyö
icuinö yodomä pa̧n ȩmo̧po̧'iņö̧.
24 Ja̧'hua̧nö̧ ȩmo̧po̧'ö̧ ―adihua'a―
pä'ö Diosrö ucuocuäji'ca̧, pa̧n
'tȩ'chä̧rö̧ kä̧nö̧ pä'inö: ―Ja̧ja̧,
ȩmo̧po̧'ö̧ cuätucui. Piy̧ȩmä̧ ttötä
chidepä, ucuturu amöcuädö
'toruhuipa'a. Ttörötä amöcuädö
jȩpö̧ kä̧tu̧cui ̧ piy̧ȩmä̧― pä'inö.
25 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧, ttu̧cuȩ
cuä̧nö̧ cättädäji o'ca'a, işo̧'ta̧'iņä̧
ȩmo̧po̧'ö̧ pä'inö: ―Po̧'ta̧mä̧, Dios
jareönä ucuocu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ, ttö
chucuojanä micuähuächö huȩnȩ
ja̧'a̧. Cuahuätucu o̧du̧nä̧mä̧, ttörötä
amöcuädö jȩpö̧ kä̧tu̧cui ̧ piy̧ȩmä̧―
pä'inö. 26 Piy̧ȩ pa̧n cuäcuähuä'inä,
po̧'ta̧ttö̧ ahuähuä'inä
jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧
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'corupäi'inö cuij̧ȩpä̧'chä̧cuo̧tö̧jä̧,
Chutä ichome jubö päi'önä.
27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ piy̧ȩ pa̧nttö̧'iņä̧
cuä̧nö̧ kä̧nö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ po̧'ta̧ttö̧
Tu̧ru̧hua̧rö̧ amöcuädö ahuähuä'inä
au kä̧nö̧ o'ca toi'önä jeruseunu
jȩpä̧tö̧mä̧, Tu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ suronä
jȩpä̧tö̧. Idepä'inä, ucuoja'inä
surojuottepa'attö huȩnȩ huotö
pätti'äcuotö. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ucutu ya̧cu̧nä̧mä̧ ka̧cuä̧mö̧
topäcuähuätucui. Ja̧'hua̧nö̧
ka̧cuä̧mö̧ topäcuähuipö,
pa̧nttö̧'iņä̧ cucuätucua pä'ö,
ahuähuättö'inä cuahuätucua
pä'ömä täcö adihua'a. 29 Ya̧tȩ
ucua pä'ö'inä, ahua pä'ö'inä
a̧mo̧nä̧ jeruseutä jȩö̧ttö̧mä̧,
U̧ru̧hua̧ttö̧mä̧ micuähuächönä
pä'ö içuä̧huä̧cuȩtä̧ jȩpö̧, Tu̧ru̧hua̧
jä̧ttä̧pä̧ya̧ idepä ttu̧huȩpä̧rä̧cuä̧huä̧
juiyönä jȩa̧'a̧ttö̧. 30Ucututtu
yotöcunämä ja̧'hua̧nö̧tä̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧ juiyupu'inä
juiyupätöjä, na̧nȩpö̧'iņä̧
na̧nȩpä̧tö̧jä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ hua'ö'inä
hua'ö icuinätö korotö pönämä.
31Ujutumä, ta̧mo̧nä̧tä̧ ka̧cuä̧mö̧
totäcuäuttumä micuähuächönä
pä'ö icuähuocotötä huajatöjä.
32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ micuähuächönä
pä'ö icuähuotö päti'öttö'inä
Tu̧ru̧hua̧ttö̧ täbotönö huo̧juȩcuä̧
päi'a'a, pij̧ä̧ ttö̧ja̧rö̧ ro̧ȩpo̧mȩttö̧
ppätächi'ö juiyäcua'anö ujutumä.
33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧,
cucuätucua pä'ö jiņä̧ yo̧mȩtȩ
cu̧ca̧ca̧cui'̧ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧, o'ca
toi'önä̧rö̧ tta̧'ä̧rä̧tu̧cui ̧ jiņä̧
yo̧mȩtȩnä̧tä̧ cucuätucuäcua'a̧nö̧.
34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucua
ppä̧iŗö̧jä̧cu̧mä̧, ojusodera̧'a̧ttö̧tä̧
ucu'anö ja̧'a̧, jiņä̧ yo̧mȩtȩ

cu̧ca̧ca̧cui'̧ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧
micuähuächönä pä'ö icuähuotötä
päcuhui'ätucu juiyäcua'anö. Ye,
koromä, chichomenätä hue'ö
chu̧ju̧nä̧cua̧sä̧.

Dios A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ Ya̧tȩtä̧
ja̧'a̧nä̧ recuätörö ttaditähuä

pö̧nä̧ iyä'chö huȩnȩ

12 1 Jitämä, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧
jähuä ötö'cö pä'ösätó.

Ja̧u̧ juäimä cuieruhuiyätucuattö
pä'ömä kö'cocösä chö̧jä̧hua̧tö̧.
2Ucutumä pä'äji cu̧jiņä̧tu̧cu̧mä̧
huo̧juä̧huä̧tö̧jä̧. Judíos huocotö
Diosrö jerupätötä, tätähuä
o'ca iḩuȩnȩ'iņä̧ juiyö o'ca
cuesetätucunätä o'icuotö
cu̧jiņä̧tu̧cua̧'a̧mä̧ huo̧juä̧huä̧tö̧jä̧.
Koronö'inä, koronö'inä
'chä̧nö̧ cuicuätucunä o'icuotö
pinätö̧jä̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
cu̧huo̧juä̧chä̧tu̧cu̧nä̧ jidähuä̧u̧jä̧.
Ya̧tȩ'iņä̧ toa'a Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
juȩpä̧rä̧cu̧ ja̧'a̧nä̧ ―Jesúsmä
su̧ro̧pa̧― pä'ajimä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ya̧tȩ'iņä̧ toa'a ―Jesúsmä ttö
Chu̧ru̧hua̧― päömä Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönä
pä'ajimä.

4Dios A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ ti̧miçu̧
pö̧nä̧ mippoönä iyä'chömä, rö̧ȩnä̧
ka̧'a̧nä̧ A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ Ya̧tȩtä̧
ja̧'a̧. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ taditähuä pö̧nä̧
rö̧ȩnä̧ jähuä ka̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧
Ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jȩtö̧
pö̧nä̧ rö̧ȩnä̧ ka̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä Ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧. Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧
o'ca juiyönätä o'ca toi'önä jȩtö̧nä̧
päi'önä jȩpö̧mä̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ Ya̧tȩtä̧
ja̧'a̧nä̧ A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧mä̧
ya̧cu̧nä̧rö̧ iyä'chäcuähui'a'a,
o'ca toi'önärö̧tä̧ adihua
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pä'ö. 8 Ka̧ra̧rö̧mä̧ huo̧juȩcu̧nä̧
amöcuädäcuähuä ucuocua pä'ö,
Dios A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ iyäcuähui'a'a.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧rö̧mä̧ ya̧nä̧
jähuä huo̧juä̧huä̧ ucuocua
pä'ö iyäcuähui'a'a, Ja̧u̧nä̧tä̧
Dios A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ ja̧'a̧nä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧rö̧mä̧ adiunä a̧'cua̧
u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö iyäcuähui'a'a,
Ja̧u̧nä̧tä̧, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧
ja̧'a̧nä̧. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧rö̧mä̧
nanepä̧tö̧ ttö̧'ip̧ö̧nä̧ aditö icua pä'ö
mippoönä iyäcuähui'a'a, Ja̧u̧nä̧tä̧,
Dios A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ ja̧'a̧nä̧.
10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧rö̧mä̧ Dios ujuru
ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ka̧ra̧rö̧mä̧ Dios päö huȩnȩ
jiäcuähuä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧rö̧mä̧
isoppa huotö ―titö ju'huotö
ja̧― pä'ö ttu̧huȩpä̧rä̧cuä̧huä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧rö̧mä̧ korotö
tti̧huȩnȩnä̧ ucuocuäcuähuä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧rö̧mä̧ korotö
tti̧huȩnȩnä̧ ttucuocu huȩnȩ
rä'epö icu jiäcuähuä iyäcuähui'a'a.
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ piy̧ȩ o'ca
juiyönä jȩpö̧mä̧ Ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧, Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧. Ja̧u̧mä̧ ya̧cu̧nä̧rö̧
taditähuä pö̧nä̧ iyä'chö churutä
pä̧huä̧rö̧jö̧'a̧nö̧.

Ucuocuäcuähuätä ttöjö'quiyäcu
Pablo jue'epö icu jiähuinö huȩnȩ
12 Ya̧tȩ jä̧ttä̧pä̧ya̧mä̧ ya̧tȩtä̧

hua̧ ja̧'a̧nä̧ rö̧ȩnä̧ jähuä ka̧cua̧'a̧
koro juäi'inä, koro juäi'inä.
Ja̧u̧ jä̧ttä̧pä̧ya̧nä̧ ka̧cu̧mä̧,
rö̧ȩnä̧ ka̧'a̧nä̧, o'ca juiyönätä
ya̧tȩnä̧tä̧ ja̧'a̧. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
Hua̧ Cristomä. 13Ujutu o'ca
toi'önä, A̧'cua̧ru̧hua̧ Ya̧tȩnä̧tä̧
u'utädinä̧u̧jä̧ Ya̧tȩ jä̧ttä̧pä̧ya̧nä̧tä̧
päti'önä, judíos ttö̧ja̧ jö̧ttö̧'iņä̧,

griegos ttö̧ja̧ jö̧ttö̧'iņä̧, huettö
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ jö̧ttö̧'iņä̧, huettö
jȩä̧cuä̧huä̧ huocotö jö̧ttö̧'iņä̧.
O'ca toi'önätä A̧'cua̧ru̧hua̧
Ya̧tȩttö̧tä̧ tahui'önä jȩiņä̧u̧jä̧.
14 Ya̧tȩ jä̧ttä̧pä̧ya̧nä̧ ka̧cu̧mä̧ jiy̧ȩtȩ
juäitämä ko̧ca̧'a̧. Rö̧ȩnä̧ ka̧'a̧ koro
juäi'inä, koro juäi'inä. 15Ö̧jä̧pö̧
päöttömä ―ttömä u̧mö̧mä̧cö̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jä̧ttä̧pä̧ya̧ttö̧mä̧
todepocösä―. Ja̧'hua̧nö̧ päöttömä
¿jä̧ttä̧pä̧ya̧ttö̧ todehuoca'a tä̧ji ̧
ö̧jä̧pö̧mä̧? 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ä̧ja̧'iņä̧
päöttömä ―ttömä ö'äremäcösä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jä̧ttä̧pä̧ya̧ttö̧mä̧
todepocösä―. Ja̧'hua̧nö̧ päöttömä
¿jä̧ttä̧pä̧ya̧ttö̧mä̧ todehuoca'a
tä̧ji ̧ ä̧ja̧mä̧? 17 Ya̧tȩ jä̧ttä̧pä̧ya̧mä̧
o'ca juiyönä ö'äretä jö̧ttö̧mä̧
chutämä ¿tta̧'a̧nö̧ ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧
jä̧ttö̧ ä̧ja̧ juiya'amä? Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ya̧tȩ jä̧ttä̧pä̧ya̧mä̧ o'ca juiyönä
ä̧ja̧tä̧ jö̧ttö̧mä̧ chutämä ¿tta̧'a̧nö̧
'cö̧ö̧'a̧nö̧ jä̧ttö̧ ij̧iy̧u̧ juiya'amä?
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä ya̧tȩ jä̧ttä̧pä̧ya̧nä̧ ka̧cu̧mä̧,
koro juäi'inä, koro juäi'inä o'ca
juiyönätä jä̧ttä̧pä̧ya̧ttö̧ todeunä
ku̧niņö̧ churutä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ya̧tȩ jä̧ttä̧pä̧ya̧nä̧
ka̧cu̧mä̧, jiy̧ȩtȩtä̧ juäi jö̧ttö̧mä̧,
jä̧ttä̧pä̧ya̧ huocö ja̧ji.̧ 20 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jä̧ttä̧pä̧ya̧nä̧ ka̧cu̧mä̧ koro
juäi'inä, koro juäi'inä rö̧ȩnä̧
ka̧'a̧nä̧ chutämä ya̧tȩtä̧ hua̧ ja̧'a̧
jä̧ttä̧pä̧ya̧nä̧mä̧.

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ö'äremä ―u̧mö̧ ucurumä
recuärö̧jo̧co̧cu̧sä̧― päö juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ umä ―ö̧jä̧piy̧ä̧
ucurumä recuärö̧jo̧co̧cu̧sä̧― päö
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ ya̧tȩ jä̧ttä̧pä̧ya̧nä̧
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ka̧cu̧ttu̧ juiyuunänö a̧'cua̧rö̧nä̧
jö̧mä̧, ja̧u̧'iņä̧ recuärö̧ja̧'a̧.
23 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jä̧ttä̧pä̧ya̧nä̧
ka̧cu̧ttu̧mä̧ ―ju̧huȩnȩmä̧
rö̧ȩnä̧mä̧ adiunä jo̧co̧mȩ―
pätomemä koromettö'inä abonänö
adiunä jö̧ttö̧ 'ca̧tä̧dä̧cuä̧huä̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tti̧jȩpiy̧ö̧'a̧nö̧ jo̧mȩmä̧
koromettö'inä abonänö
ttu̧huȩcuä̧nä̧ mö̧'ȩcuä̧tö̧jä̧.
24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ tti̧jȩpö̧'a̧nö̧
jo̧mȩmä̧ mö̧tȩcua̧ pä'ömä
recuärö̧jo̧ca̧'a̧.
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ya̧tȩ jä̧ttä̧pä̧ya̧rö̧

aditomenä, jä̧ttä̧pä̧ya̧nä̧
ka̧cu̧ttu̧ ―ju̧huȩnȩmä̧ rö̧ȩnä̧mä̧
adiunä jo̧co̧mȩ― pähuomemä,
koromettö'inä abonänö re niy̧o̧mȩ
päi'önä todetö aditö ku̧niņö̧.
25 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jȩpiņö̧ Diosmä,
ya̧tȩ jä̧ttä̧pä̧ya̧nä̧ ka̧cu̧ttu̧mä̧,
jiy̧ȩtȩ'iņä̧ 'quȩȩcuä̧cho̧ca̧'a̧, o'ca
juiyönätä korottö'inä, korottö'inä
ppä'ädäcuäu jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧tä̧
päi'äcua'a̧nö̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
jä̧ttä̧pä̧ya̧nä̧ ka̧cu̧ttu̧, yo̧mȩtȩ
barauttumä, jä̧ttä̧pä̧ya̧tä̧ usurä
ȩmä̧u̧. Pärocua'acu'inä, yo̧mȩtȩtä̧
adiu pättöttömä jä̧ttä̧pä̧ya̧nä̧
ka̧cu̧mä̧ o'ca juiyönätä esehua'a
ju̧huȩnȩ jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧. 27 Juhua'a jö̧
ta̧'a̧nö̧ ucutumä Cristo jä̧ttä̧pä̧ya̧
huotöjä. Ya̧cu̧nä̧mä̧ jä̧ttä̧pä̧ya̧nä̧
ka̧cu̧ juäi huotöjä.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä tti̧miçu̧ pö̧nä̧
ttö̧jö̧nä̧ hue'ö ku̧niņö̧mä̧

28 Juhua'acumä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä
pa̧'a̧nö̧ huotörömä Cristonä
pä'i'inätöttö̧mä̧ hue'ö ku̧niņö̧.
Ä̧cuo̧mȩnä̧ jiņä̧ iso jue'ipotö
päi'önämä Jesús hueipinä̧u̧ru̧tä̧
hue'ö ku̧niņö̧. Jahuätö ttidea'anä

päi'önämä Chutä päji huȩnȩ
jiäcuähuä ttö̧ja̧rö̧tä̧ hue'ö
ku̧niņö̧. Jahuätö ttidea'anämä
huo̧juȩcuä̧ ttö̧ja̧rö̧tä̧ hue'ö ku̧niņö̧.
Jahuätö ttidea'anämä Dios
ujuru ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧rö̧tä̧ hue'ö ku̧niņö̧. Juhuorömä
nanepä̧tö̧ ttö̧'ip̧ö̧nä̧ adicuä
ttö̧ja̧rö̧tä̧ mippoönä iyä'chönö
hue'ö ku̧niņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧'iņä̧
hue'ö ku̧niņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pȩä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧'iņä̧
hue'ö ku̧niņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö
tti̧huȩnȩnä̧ ucuocuäcuähuä
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧ hue'ö ku̧niņö̧. 29 ¿O'ca
toi'önätä Jesús hueipinä̧u̧ ja̧'a̧
tä̧ji?̧ ¿O'ca toi'önätä Dios päö
huȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧
¿O'ca toi'önätä huo̧juȩcuä̧ ttö̧ja̧
ja̧'a̧ tä̧ji?̧ ¿O'ca toi'önätä Dios
ujuru ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧ 30 ¿O'ca toi'önätä
nanepä̧tö̧ ttö̧'ip̧ö̧nä̧ adicuä ttö̧ja̧
ja̧'a̧ tä̧ji?̧ ¿O'ca toi'önätä korotö
tti̧huȩnȩnä̧ ucuocuäcuähuä ttö̧ja̧
ja̧'a̧ tä̧ji?̧ ¿O'ca toi'önätä korotö
tti̧huȩnȩnä̧ ttucuocu huȩnȩ rä'epö
icu jiäcuähuä ttö̧ja̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧
Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. 31Dios mippoönä
iyä'chömä, korottö'inä abonänö
adihuä iyähuätä cuȩmä̧tu̧cua̧ pä'ö
juruhuächi'ö kö'cätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttömä ja̧u̧ttu̧'iņä̧ abonänö
adiu kä̧cuä̧huä̧ mä̧nä̧ jiḑä̧huä̧u̧jä̧tó
jitämä.

Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ iyä'chöttö'inä
abonänö adiumä repeäcuähuätä

13 1 Pij̧ä̧ ttö̧ja̧ tti̧huȩnȩnä̧'iņä̧,
Dios umöhuäyotö

isoppa huotö tti̧huȩnȩnä̧'iņä̧
chucuocua'anä, repeäcuähuä
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jui'ö kä̧nö̧ chucuocuttumä
cuoräuttu adicuä'ta̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuoräu isäbi'inä
―¡chäi! ¡chäi!― rä̧mip̧ö̧'a̧nö̧tä̧
ucuocuajisä ttömä. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Dios päö huȩnȩ jidähua pä'ö
chu̧ju̧nä̧rö̧ttö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
juiyönä yä̧huä̧iņä̧ jähuä'inä, o'ca
juiyönä ya̧nä̧ jähuä huo̧juä̧huä̧'iņä̧
chu̧huo̧juä̧cha̧'a̧nä̧, repeäcuähuä
jui'ö kä̧nö̧ chu̧huo̧juä̧chö̧ttö̧mä̧
micuähuocö pajisä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ rö̧ȩnä̧
chu̧ju̧nä̧rö̧ttö̧mä̧, möä'quiyu'inä
pporädä'chö chicu'a̧nö̧ päi'önä
cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧ra̧'a̧nä̧,
repeäcuähuä jui'ö kä̧nö̧ cha̧'cua̧
chu̧huȩnä̧rö̧ttö̧mä̧ micuähuocö
pajisä. 3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chu̧ju̧nä̧rö̧mä̧
usurä isotö ttucua pä'ö, o'ca
juiyönätä iyä'chö chicua'anä,
repeäcuähuä jui'ö kä̧nö̧ iyä'chö
chicuttumä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
ppädoca'a ttörömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jä̧ttä̧pä̧ya̧ ku tticuattö pä'ö
chiyähua'anä'inä, repeäcuähuä
jui'ö kä̧nö̧ chiyäuttumä
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ ppädoca'a ttörömä.

4 Repeäcuähuä ku̧nä̧rö̧mä̧
usurä ȩmä̧hua̧'a̧nä̧'iņä̧ recuo ami
'qui'ächi'ö tta̧'ä̧rö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ re
ȩmä̧huip̧ö̧ ppä'ädö korotörömä.
Repeäcuähuä ku̧nä̧rö̧mä̧ ―ja̧u̧
ta̧'a̧nö̧ chö̧ja̧hue ttömä― pä'ö
amöcuädocö. Repeäcuähuä
ku̧nä̧rö̧mä̧ ttö̧ja̧ tottarö pä'ötämä
usocö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä amonätä̧
úcuo te'ähuocö. 5 Repeäcuähuä
ku̧nä̧rö̧mä̧ reppeö dä̧'ä̧rö̧jö̧nä̧
jȩpo̧cö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä a̧mo̧nä̧
jähuätä usocö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö
jȩttä̧cu̧ o'ca päi'önä ra̧huä̧rip̧o̧cö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ suronä jȩttä̧jim̧ä̧

a̧mö̧cuä̧ro̧ca̧'a̧tä̧ unichi'ö.
6 Repeäcuähuä ku̧nä̧rö̧mä̧
surojömä esehuocö. Iso jähuätä
eseu. 7 Repeäcuähuä ku̧nä̧rö̧mä̧
o'ca juiyönä jäyä jȩttö̧mä̧ ami
'qui'ächi'ö. O'ca juiyönätä
'cuäopa'anä'inä a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧.
O'ca juiyönätä 'cuäopa'anä'inä
adiu jä̧cuȩtä̧ amöcuädö tta̧'ä̧rö̧.
O'ca juiyönä usurä ȩmä̧hua̧'a̧nä̧'iņä̧
ami 'qui'ächi'ö.

8 Repeäcuähuämä
hueyecuoca'atä beipächiy̧ä̧cuȩ.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios
päö huȩnȩ jiäcuähuämä
beipächäcua'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö
tti̧huȩnȩnä̧ ucuocuäcuähuä'inä
cädi'äcuähuäcua'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ya̧nä̧ jähuä huo̧juä̧huä̧'iņä̧
beipächäcua'a. 9Ujutumä
ju'tometä huo̧juä̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ju'tometä
ji'ähuätöjä Dios päji huȩnȩmä̧.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jo̧mȩnö̧ jö̧
rȩbȩhuo̧mȩnä̧mä̧ ju'tometä
jä̧'ij̧ö̧mä̧ cädi'äcuähuäcua'a.

11 Ttömä, ji'̧quiçha̧hua̧
chö̧jo̧mȩnä̧ ji'̧quiçha̧hua̧ ucuocutä
ucuocui'änösä. Ji'̧quiçha̧hua̧
u̧huo̧ju̧tä̧ huo̧jui'̧ä̧nö̧sä̧.
Ji'̧quiçha̧hua̧ amöcuädötä
amöcuädi'änösä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ böo juodinö o'ca'amä
ppo̧'ä̧tö̧ jähuämä cä'ädö icuinösä.
12 Jitätämä koro juäi isodä tti'ä
toäcuähuodänä seppa uhuähua'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ topätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ koronömä tö'ä pä̧tȩcuä̧nö̧
totäcuotöjä. Jitätämä ju'tometä
huo̧jua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ja̧u̧nu̧mä̧ ttörö u̧huo̧ju̧'a̧nö̧
jo̧mȩnö̧ chu̧huo̧juä̧cua̧sä̧.
13 Jitämä huäbodäcuä jähuä
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ka̧'a̧, beipächocö jä̧cuȩmä̧.
Tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
yodoji jä̧cuȩ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
repeäcuähuä'inä ka̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ korottö'inä abonänö adiumä
repeäcuähuätä ja̧'a̧.

Korotö tti̧huȩnȩnä̧
ucuocuäcuähuätä ttöjö'quiyäcu

Pablo ro̧ȩpiņö̧ huȩnȩ

14 1 Repeäcuähuätä
cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ö

u̧sä̧rä̧tu̧cui ̧ 'cuäopönätä.
Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧ jähuä'inä cuȩmä̧tu̧cua̧
pä'ätucui juruhuächi'ö. Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧ jähuättö, jiņä̧ isocu
cuȩma̧ päcuhuätucu'a̧nö̧ jö̧mä̧,
Dios päö huȩnȩ jiäcuähuätä. 2 Ya̧tȩ,
korotö tti̧huȩnȩnä̧ ucuocumä,
Dioscutä ucuocu. Ttö̧ja̧cu̧mä̧
ucuocuocö, ya̧tȩ'iņä̧ ieruhua'attö
ucuocua'amä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
chutämä a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ Dios
yä̧huä̧iņä̧ amöcuädinö jähuä
ucuocu. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, Dios päji
huȩnȩ ji'äumä, ttö̧ja̧cu̧ ucuocu. Böo
juo'ö ttujuruhuächönä'inä, tta̧'cua̧
ttȩmö̧nä̧ päi'önä'inä, tteseunä'inä
huȩnȩ 'qui'epö ucuocu. 4 Korotö
tti̧huȩnȩnä̧ ucuocumä chutätä
böo juo'ö, katä ujuruhuächa
pä'ötä ucuocu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Dios päji huȩnȩ ji'äumä o'ca
toi'önä Cristonä pä'i'inätö böo
juo'ö ttujuruhuächönä ji'äu.
5Ucutu o'ca toi'önätä korotö
tti̧huȩnȩnä̧ cucuocuätucuttumä
adihuajacusä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ju̧huȩnȩttö̧'iņä̧ abonänö
adihuajacusä, Dios päji huȩnȩ
jicuhuähuätucuttutä. Korotö
tti̧huȩnȩnä̧ ucuocuttu'inä abonänö

hua̧, Dios päji huȩnȩ ji'äutä.
Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ päda'anä korotö
tti̧huȩnȩnä̧ ucuocua'a rä'epö icu
jittäuttumä, juhua'acu'inä täcö
adihua'a, Cristonä pä'i'inätö böo
juo'ö ttujuruhuächäcua'a̧nö̧.

6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧,
ttömä ucuturu topö ichö, korotö
tti̧huȩnȩnä̧ ucuocu chichöttömä,
ucuturu ppädö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ¿ya̧nä̧ jähuä
huäjuätö icuähuä'inäcö̧? ¿ya̧nä̧
jähuä huo̧juä̧huä̧'iņä̧cö̧? ¿Dios
päö huȩnȩ jiäcuähuä'inäcö̧?
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿huo̧juȩcuä̧'iņä̧cö̧?
chucuocuttumä ppädö'a̧nö̧ ja̧'a̧
täcö. 7 A̧'cua̧ro̧cö̧ juäittö'inä topö
huo̧juip̧ä̧tö̧jä̧ piy̧ȩmä̧, mä̧ra̧na̧
jö̧ttö̧'iņä̧, 'porähuobö jö̧ttö̧'iņä̧.
Ja̧u̧ juäimä jiy̧ȩ'iņä̧ iḩuȩnȩ pö̧nä̧
jueönä rä̧mip̧o̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧
ä̧ju̧cuä̧tö̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧ ttu̧huo̧ju̧'a̧nö̧
jä̧ttö̧ ppötta'a'inä, ttu̧'po̧rä̧ra̧'a̧'iņä̧?
8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ su̧ro̧da̧u̧ru̧ oicuä
işa̧ öäre trompeta'inä ttierunä
rä̧mip̧ö̧ttö̧mä̧ ¿dijä̧ttö̧ rohuäu i'̧cha̧
pä'ö jo̧mȩnö̧ ka̧jim̧ä̧? 9 Juhua'a jö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ ucutu cucuocuätucumä,
ä̧ju̧cuä̧tö̧ huäjunättu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧
pähuä cucuocuätucuoca'a
jö̧ttö̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧tä̧ ttu̧huo̧ju̧'a̧nö̧
jä̧ttö̧ cucuocuätucua'amä?
Ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧
cucuocuätucuoca'a jö̧ttö̧mä̧,
ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ isoppara̧'a̧tä̧
ucuocuajatöjä. 10 Pij̧ä̧nä̧mä̧
tti̧huȩnȩ pö̧nä̧mä̧ iso
päi'önä rö̧ȩnä̧tä̧ ka̧cua̧'a̧. Ja̧u̧
tti̧huȩnȩttö̧mä̧, koro'inä, koro'inä
jiy̧ȩtȩ'iņä̧ juiya'a amöcuädäcuähuä
juiyönä ttucuocumä. 11 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ya̧tȩ iḩuȩnȩ ucuocua'a
chä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ―ja̧'hua̧nö̧ pä'ö
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päa'a ja̧u̧mä̧― pä'ö chieruuttumä,
kara'attö içhä̧cuä̧hua̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
pä'i'ajisä ttömä ja̧u̧ ucuocu
ä'ca jo̧mȩttö̧mä̧. Pärocua'attö
ucuocu'inä içhä̧cuä̧hua̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
pä'i'aji ttö chä'cattömä. 12 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ucutumä, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧
jähuä rö̧ȩnä̧ cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧
pä'ö cuju'cätucua'attömä,
Cristonä pä'i'inätö böo juo'ö
ttujuruhuächiyätucuacu pä'ötä
amöcuädö usätucui rö̧ȩnä̧
cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ömä. 13 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧, korotö tti̧huȩnȩnä̧
ucuocunä päi'äcumä Diosrötä
jä'epi, korotö tti̧huȩnȩnä̧
cucuocua'amä rä'epö icu
jittähuäcua'a̧nö̧. 14 Ttömä,
korotö tti̧huȩnȩnä̧ Diosrö
chucuocunä päi'öttömä,
cha̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ ucuocuajisä.
Ja̧'hua̧nö̧ chucuocua'anä
amöcuädäcuähuänämä
ppä'ädocösä korotörömä, u̧huä̧ju̧
juiya'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧. 15 ¿Tta̧'a̧nö̧
jȩchö̧'a̧nö̧ jä̧ttö̧ ja̧u̧nu̧mä̧? Pa̧'a̧nö̧
jȩchö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Cha̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧
Diosrö chucuocua'anä,
amöcuädäcuähuänä'inä
Diosrö chu̧cuo̧cuä̧cua̧sä̧.
Ra̧'ö̧mä̧ cha̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧
ra̧da̧'a̧nä̧, amöcuädäcuähuänä'inä
ra̧dä̧cua̧sä̧. 16 Juhua'acumä ucu,
cua̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ ucuocumä,
cua̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ Diosrö eseu
päcuttumä ka̧ra̧ jȩru̧pa̧mä̧ ―ye
ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧― pä'ömä
¿tta̧'a̧nö̧ päö'anö jä̧ttö̧? ucu
―adihua'a― päcuhuäjimä.
Päö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧, cucuocua'a
u̧huo̧juä̧chi'̧o̧ca̧'a̧ttö̧. 17Ucutämä

Diosrö ―adihua'a― pä'öjä
adiunä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧mä̧
böo juo'ö ujuruhuächi'önä
päi'oca'a. 18 Ttötämä ucutu o'ca
toi'önättö'inä abonänö korotö
tti̧huȩnȩnä̧ chucuocua'amä
―adihua'a― pä'ösä Chö̧ä̧nä̧hua̧
Diosrö. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cristonä
pä'i'inätö ttö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩttö̧mä̧
ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧tä̧ chucuocu'a̧nö̧
hua̧sä̧ ttömä. Korotö tti̧huȩnȩnä̧
ucuocuäcuähuämä diez mil
jo̧mȩnä̧ ucuocuäcuähuättö'inä
abonänö adihuajacusä jim̧ö̧tȩ
jähuätä'inä amöcuädäcuähuänä
chucuocuttumä, korotörö'inä
ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧
chu̧huo̧juȩtä̧cua̧'a̧nö̧.

20 Chö̧jä̧hua̧tö̧
amöcuädäcuähuättömä,
ppo̧'ä̧tö̧tä̧mä̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧'.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ surojöttömä pä'ö
uhuäpächätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧, yorö'iso
jerupätötä kä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ amöcuädäcuähuättömä
tä̧mö̧ 'quiyächönä amöcuädätö
pä'i'ätucui. 21Hueähuä
huȩnȩnä̧mä̧ huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧:
―Ttieru huȩnȩnä̧tä̧, korotö
ttänä chu̧cuo̧cuä̧cua̧sä̧ pitörömä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ttä̧ju̧cu̧
juiy̧ä̧cua̧sä̧―a pä'ö Tu̧ru̧hua̧mä̧.
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ korotö
tti̧huȩnȩnä̧ ucuocuäcuähuämä
Diosttö ij̧ȩcuä̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ topö
ttu̧huo̧jua̧ pä'ömäcö ja̧'a̧. Tta̧'cua̧
huȩnä̧ro̧co̧tö̧tä̧ ―iso päi'önä
ja̧'a̧― pä'ö topö tteseta pä'ö
jö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios päö
huȩnȩ jiäcuähuämä tta̧'cua̧

a 14:21 Isaías 28:11‐12
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huȩnä̧ro̧co̧tö̧ ttä̧ju̧cua̧ pä'ömäcö
ja̧'a̧. Tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧tä̧ ttä̧ju̧cua̧
pä'ö jö̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ucutu o'ca toi'önä Cristonä
pä'i'inätömä jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cui'̧ö̧, korotö tti̧huȩnȩnä̧
o'ca toi'önätä cucuocuätucuttumä,
ka̧ra̧ ¿jȩru̧pa̧'iņä̧cö̧? ka̧ra̧ ¿a̧'cua̧
huȩnä̧ro̧cö̧'iņä̧cö̧? do'ächi'ö topö
―jitöjamä suripächätötä ja̧'a̧―
¿päö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧ 24 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucutu o'ca toi'önä Dios päji
huȩnȩ jicuhuähuätucuttumä,
ka̧ra̧ ¿a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧cö̧'iņä̧cö̧?
ka̧ra̧ ¿jȩru̧pa̧'iņä̧cö̧?
jicuhuähuätucuome do'ächi'ö
ä̧ju̧cu̧ttu̧mä̧, chutä suronä jȩiņö̧
a̧mö̧cuä̧dä̧cuä̧huä̧cua̧ ucutu o'ca
toi'önä jicuhuähuätucua'attö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―¡Jati, ttöhue!
ro̧ȩcuä̧nä̧ pätetö ku̧nä̧hua̧sä̧―
pä'ö a̧mö̧cuä̧dä̧cuä̧huä̧cua̧ ucutu
o'ca toi'önä jicuhuähuätucua'attö.
25 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧mä̧, chutä
amiso'qui jacuä yä̧huä̧iņä̧ ka̧cu̧
huäjunä ij̧ȩcuä̧chiy̧ä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧
ij̧ȩcuä̧chiy̧ä̧cu̧ i'ä ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö,
mo̧'ä̧mö̧ Diosrötä ucuotö jȩä̧cua̧
―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä iso päi'önätä
ucutucu kö̧― pä'ö ji'äunu.

Jiņä̧ yo̧mȩtȩ pätti'omettömä
ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ jȩä̧cuä̧huä̧

juiyönä jȩttö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧do
26 Ye chö̧jä̧hua̧tö̧, ja̧'hua̧nö̧

jö̧ttö̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧tä̧ jȩttö̧'a̧nö̧
jä̧ttö̧? Ucutu, jiņä̧ yo̧mȩtȩ
cu̧ca̧ca̧cui'̧ä̧tu̧cu̧ o̧du̧nä̧ttö̧mä̧
ya̧cu̧nä̧ cuaditähuä pö̧nä̧
ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧. Ka̧ra̧mä̧ salmo
ra̧huä̧huä̧'iņä̧ ku̧nä̧rö̧ ra̧hua̧ pä'ö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧mä̧ huo̧juȩcuä̧'iņä̧
ku̧nä̧rö̧ u̧huo̧juȩta̧ pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧

ka̧ra̧mä̧ korotö tti̧huȩnȩnä̧
ucuocuäcuähuä'inä ku̧nä̧rö̧
ucuocua pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧mä̧
ya̧nä̧ jähuä huäjuätö icuähuä'inä
ku̧nä̧rö̧ huäjuätö icu jiähua pä'ö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧mä̧ ttucuocuäji
rä'epö icu jiäcuähuä'inä ku̧nä̧rö̧,
jiähua pä'ö. O'ca juiyönä
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧ cu̧jä̧hua̧tö̧ böo
juo'ö ttujuruhuächiyätucuacu
pä'ötä jȩpä̧tu̧cui.̧ 27 Korotö
tti̧huȩnȩnä̧ cucuocuätucua pä'ö
jö̧ttö̧mä̧ ta̧ju̧nä̧tä̧, ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
jö̧ttö̧mä̧ huämetucuä jubötä
cucuocuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ka̧ra̧
ucuocu o'ca'a ka̧ra̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ka̧ra̧ ucuocu o'ca'a ka̧ra̧ jö̧nä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ, rä'epe'ö icu
jiäu'a̧nö̧ ja̧'a̧ ttucuocuäjimä.
28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö
tti̧huȩnȩnä̧ cucuocuätucua'a
ya̧tȩ rä'epö içuä̧cua̧ toöttömä,
Cristonä pä'i'inätö jiņä̧ yo̧mȩtȩ
cu̧ca̧ca̧cui'̧ä̧tu̧cuo̧mȩttö̧mä̧
'corunätä kä̧tu̧cui.̧
Ja̧'hua̧nö̧ toöttömä ucututä
ucuocuäcuähuätucui
cuamonätucutä, Cuiä̧̧nä̧hua̧
Dioscutä. 29Ucutu Dios päö
huȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧mä̧, ta̧ju̧nä̧tä̧
ucuocuätucui, ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
jö̧ttö̧mä̧ huä̧mȩtu̧cuä̧nä̧tä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cucuocuätucu
huȩnȩmä̧ korotötä ―tta̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ ja̧― pä'ö ttamöcuäda'anä.
30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧, ju̧huȩnȩtä̧
pö̧rö̧ huäjunä bahuecuächäcu
u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ päi'öttömä, ä'canä
ucuocuäjimä ö'coruchi'ö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
31Ucutu o'ca toi'önätä Dios päji
huȩnȩ ya̧cu̧nä̧ jicuhuähuätucua
pä'ö adihua'a. Ya̧tȩ jiäu o'ca'amä,
ka̧ra̧tä̧ jiähua pä'ö jö̧nä̧, o'ca
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toi'önätä ttu̧huo̧jui'̧a̧ pä'ö,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ esehuipö'inä
o'ca toi'önätä esehuipö
ttujuruhuächäcua'a̧nö̧. 32Dios
päji huȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧mä̧ jitötä
tta̧mo̧nä̧ tta̧'cua̧ru̧hua̧rö̧mä̧
pȩttä̧dä̧rä̧cuä̧hua̧ pä'ömä
huettäu'a̧nö̧ huotö. 33 Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä recuätö huottäcuäunämä
jerutä'chö icuähuä işa̧mä̧cö̧ ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä
tta̧'cua̧ pö̧nö̧ päi'önä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
ttamöcuädönä pȩä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ Işa̧.
O'ca toi'önä Diosttö adihuä ttö̧ja̧

Cristonä pä'i'inätö ttö̧ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ö̧
o̧du̧nä̧ttö̧ jȩttä̧'ij̧ö̧ ta̧'a̧nö̧,
34 ucututtu nä̧tö̧mä̧ 'corunä
ttö̧'a̧ja̧tó Cristo öärenä jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cui'̧ä̧cuä̧huo̧mȩttö̧mä̧. Isaju
kucuocua pä'ömä hueähui'oca'ató.
Isajumä ucuotönö kö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Hueähuä huȩnȩnä̧'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧tä̧
huea'a. 35 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiy̧ȩtȩ
ku̧huo̧jua̧ päjöttömä, kamonä
kirecuorötä jäjepö'a̧nö̧ ja̧'a̧
kojusodettötä. Cristo öärenä jiņä̧
yo̧mȩtȩ ttö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩttö̧mä̧ isaju
kucuocua pä'ömä dä̧'ä̧rö̧jö̧'a̧nö̧
adihuoca'a.

36 Ja̧'hua̧nö̧ pädomenä ¿Im̧içu̧nä̧
pä'ätöjä tä̧ji ̧ ucutumä? Tö̧ä̧nä̧hua̧
iḩuȩnȩmä̧, ¿kada'cattömä
ucututtutä räopina'a tä̧ji?̧
Pärocua'acu'inä Tö̧ä̧nä̧hua̧
iḩuȩnȩmä̧ ¿ucuturutä rȩbȩhuiņa̧'a̧
tä̧ji,̧ korotörö'inä rȩbȩu̧ juiyönä?
Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. 37 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ya̧tȩ'iņä̧ ―ttömä Dios päö
huȩnȩ jiäcuähuä işa̧sä̧― pä'äu
ö̧jö̧ttö̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―ttömä Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧
kö̧sä̧― päuttu'inä ja̧'hua̧nö̧
hua̧mä̧, ttö huȩyu̧tu̧ hueda'amä

u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧
―Tu̧ru̧hua̧ttö̧ hueähuätä ja̧'a̧―
pä'ö. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ieruhua
pä'ömä jȩru̧pa̧tä̧ kä̧hui.̧

39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧,
Dios päö huȩnȩ jicuhuähuätucua
pä'ömä juruhuächi'ötä
kö'cätucui. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö
tti̧huȩnȩnä̧ ttucuocu juiyönämä
ro̧cuȩpä̧rä̧tu̧cuä̧'. 40O'ca juiyönä
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧ adiunä ucuotönö
jȩpä̧tu̧cui,̧ ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ jȩä̧cuä̧huä̧
juiyönä.

Jiņä̧ isocu jittäu'a̧nö̧ jö̧ Pablo
jareächi'önä jiähuinö huȩnȩ

15 1 Chö̧jä̧hua̧tö̧, jitämä
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ,

ucutu cuesehuächi'ätucunä
jidähuinö huȩnȩmä̧ jareächi'önä
jidähuä̧u̧jä̧tó. Ja̧u̧ huȩnȩmä̧
esetinätöjä. Jitä'inä ja̧u̧ huȩnȩnä̧tä̧
'quiyönä ka̧cuä̧tö̧jä̧. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ja̧u̧ huȩnȩnä̧tä̧ ro̧ȩcuä̧ttö̧ ki'̧ip̧ä̧tö̧jä̧
ucutumä, jidähuinö huȩnȩ iso
päi'önä jö̧nä̧ 'quiyönä amöcuädö
cu̧jä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
jö̧ttö̧mä̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧
päcuhuinätucumä yaparetä jiņa̧'a̧.

3Ucuturu jidähuinö huȩnȩmä̧,
ttö chä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩtä̧
jidähuinä̧u̧jä̧, jiņä̧ isocu
jittäu'a̧nö̧ jö̧tä̧. ―Cristomä
ujutu suronä jȩtö̧ mitäu
'corupä'i'inö Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ
päö'a̧nö̧tä̧― pä'ö ji'ähuinösä.
4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―Idoränä rö̧tä̧hua̧
piņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huäbodäcuä
mo̧ro̧ päi'omenä pä'äji ta̧'a̧nö̧
tto'ächinö, Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ
päö'a̧nö̧tä̧― pä'ö ji'ähuinösä.
5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―Pedrorö'inä
ij̧ȩcuiņö̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ttö̧jä̧pö̧ttö̧
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ta̧ju̧nu̧ huotörö'inä ij̧ȩcuiņö̧― pä'ö
ji'ähuinösä. 6 Jahuätörö ij̧ȩcuä̧ji ̧
o'ca'a quinientos yabonänö huotö
jo̧mȩnä̧ tö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ ij̧ȩcuiņö̧
ya'utecutä jiņä̧ yo̧mȩtȩ tottönä.
Jahuätöttö recuätömä jiņä̧
ka̧cuä̧tö̧ jitä päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ korotö pönämä täcö
'corupä'i'inätö. 7 Jahuätörö
ij̧ȩcuä̧ji ̧ o'ca'amä Jacoborö'inä
ij̧ȩcuiņö̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'amä o'ca
toi'önä chutä hueipäcuotörö'inä
ij̧ȩcuiņö̧. 8 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a,
röjinämä, ttörötä'inä ij̧ȩcuiņö̧,
uhuäpächa pä'ö pätecuächocö
mo̧ro̧ uhuäpächö jä̧'iņö̧'a̧nö̧
hua̧rö̧. 9 Ttömä, Jesucristo
hueipinä̧u̧ttu̧mä̧ korotöttö'inä
abonänö chúcuo juiyönä hua̧sä̧.
Hueipinä̧u̧ işa̧ chö̧já̧ pä'ö'inä
chö̧jö̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ micuähuocösä
ttömä, Dios umöhuäyotö Cristonä
pä'i'inätö̧rö̧ ubara ttudepe'ina'attö.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö chö̧jö̧mä̧
Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios mippoönä
ppädina'attötä, chö̧jö̧mä̧ ihueye
kö̧sä̧. Chö̧ä̧nä̧hua̧mä̧, ja̧'hua̧nö̧
ttörö mippoönä ppädomenämä,
micuähuoca'ara̧'a̧mä̧ ppädococu
pinö̧sä̧. Ttömä, korotö
hueipinä̧u̧ttu̧'iņä̧ abonänö
juruhuächi'ö aditä̧riņö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧, ttömäcö̧ jiņa̧'a̧ aditä̧riņö̧mä̧.
Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, ttöcu kö̧
mippoönä ppädäcuähuätä
jiņa̧'a̧, ttönä aditä̧riņa̧'a̧mä̧.
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttö jidäuttu'inä,
jahuätö jittäuttu'inä ja̧u̧ huȩnȩtä̧
ji'ähuätöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ huȩnȩtä̧
ä̧ju̧cu̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧
pä'ö amöcuädinätöjä ucutumä.

―Hua'arettö
ttoächäcuähuoca'a―
yotöcunä pättä'chiyäcu

Pablo jue'epö icuinö huȩnȩ
12 Cristo ötö'cömä ―hua'arettö

tto̧'ä̧dä̧cuä̧hua̧ piņö̧― pä'ö
jittähua'anä, ucututtu yotöcunämä
¿tta̧'a̧nö̧ pä'ö päcuhuätucua'attö
―hua'arettömä
ttoächäcuähuocö― pä'ömä?
13Hua'arettö ttoächäcuähuoca'a
jö̧ttö̧mä̧ ¿Cristo'inä hua'arettö
tto'ächocö pinö̧di ̧ ja̧u̧nu̧mä̧?
14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristomä hua'arettö
ttoächoca'a jiņö̧ttö̧mä̧, ujutu
jitäumä ¿micuähuoca'ara̧'a̧tä̧
ji'ähuätöjädi ̧ ja̧u̧nu̧mä̧? Ucutu
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧'iņä̧
¿micuähuoca'ara̧'a̧tä̧ cua̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧jä̧di ̧ ja̧u̧nu̧mä̧?
15 Juhua'acumä Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios ötö'cö yapare jiäcuähuä
ttö̧ja̧tä̧ pä'i'ajatöjä ujutumä,
―Dios tto'ädinö Cristorö― pä'ö
jitähuina'attö. Juhua'acumä Dios
ttoädococu pinö̧rö̧ yaparetä
ji'ähuajatöjä, hua'arettö
ttoächäcuähuoca'a jö̧ttö̧mä̧.
16Hua'arettö ttoächäcuähuoca'a
jö̧ttö̧mä̧, Cristo'inä tto'ächocö
pinaji.̧ 17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristomä
hua'arettö ttoächoca'a jiņö̧ttö̧mä̧
ucutumä micuähuoca'ara̧'a̧tä̧
cua̧'cua̧ huȩnä̧ra̧ja̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ suronä
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧nä̧tä̧ ka̧ja̧tö̧jä̧ ucutumä
jiņä̧. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristonä
pä'i'inätöttö 'corupä'i'inätömä
to'epo'ächinajatö täcö.
19Ujutumä, Cristorö ta̧'cua̧
huȩnä̧rö̧ eseunu tta̧tä̧ra̧'a̧mä̧,
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jitä piy̧ȩnä̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧ tö̧ja̧cua̧
pä'ö jö̧ttö̧mä̧ ―jati jahuätöhué,
korotöttö'inä abonänö adiunä
huocotö― pä'ähuotötä pä'i'ajatöjä
ujutumä.

Cristotä ku̧nä̧huä̧ttö̧ ä'canä
'totta'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huinömä

20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä
Cristomä hua'arettö tto̧'ä̧dä̧cuä̧hua̧
kö̧, 'corupä'i'inätöttömä ku̧nä̧huä̧
ä̧cuo̧mȩnä̧ 'toähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧
päi'önä ö̧ja̧ pä'ö. 21Hua'aremä
ya̧tȩ ttö̧ja̧ işa̧nä̧tä̧ rȩbȩhuiņa̧'a̧.
Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ hua'arettö
ttoächäcuähuä'inä ya̧tȩ Ttö̧ja̧
Işa̧nä̧tä̧ rȩbȩhuiņa̧'a̧. 22Adánnämä
o'ca toi'önä 'corupä'i'inätötä
huotötó. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧
Cristonämä o'ca toi'önätä
tta̧'cua̧ri'̧ö̧nä̧ jȩpä̧cuä̧huo̧tö̧
pätti'äcuotötó. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ya̧cu̧nä̧ ta̧'cua̧ri'̧ä̧cuo̧mȩ pö̧nä̧
ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧. Cristotä, ku̧nä̧huä̧
ä̧cuo̧mȩnä̧ 'toähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧
hua̧tä̧ ä'canäji a̧'cua̧ri'̧iņö̧mä̧. Ja̧u̧nu̧
o'ca'atä Cristo ichomenä chutä
umöhuäyotö'inä ta̧'cua̧ri'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧.
24 Ja̧u̧nu̧ o'comenämä röji mo̧ro̧
päi'äcua'a täcö. Röji mo̧ro̧
päi'omenämä o'ca toi'önä
ruhuotörö'inä, o'ca toi'önä
hue'ä̧rȩ'ä̧tö̧rö̧'iņä̧, o'ca toi'önä
ttujuru ku̧nä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧ be'epäjipö
icuipö'ca̧ umöhuäyotörö hue'ö
kä̧cuä̧huä̧mä̧ Jä'o Diosrötä
iyö u̧ju̧nä̧cua̧. 25 Chutämä hue'ö
ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önä aboiyotorö
ö̧jä̧pö̧ dea'a rötähui'ome jubö
päi'önä. 26 Röji a̧bo̧iy̧a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧, röjinä be'epäjipö içuä̧cuȩmä̧,

hua'aretä ja̧'a̧, 27 o'ca juiyönätä
ö̧jä̧pö̧ dea'atä päi'önä rötinöa
päa'attö. Ja̧'hua̧nö̧ ―o'ca juiyönätä
ö̧jä̧pö̧ dea'anä rötähui'ina'a―
päa'anä, Churutä, rotinörömä
päoca'ató. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧, o'ca
juiyönä ka̧cu̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧
Cristo hueö jȩttö̧nä̧ päi'omenämä,
Chutä'inä, Iţti̧mä̧, idea'anä
rötinö hueö'inä jȩö̧nä̧ päi'äcua'a.
Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenämä Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diostä o'ca juiyönätä ka̧cu̧'iņä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ Ru̧hua̧ päi'önä,
hue'ö ö̧jä̧cua̧.

Hua'arettö ttotächäcua'a
ja̧'a̧ttö̧ jueönätä amöcuädö

tö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧do
29Hua'arettö ttottächoca'a

jö̧ttö̧mä̧ ¿tta̧'a̧nö̧tä̧ jȩttä̧cua̧'a̧
jä̧ttö̧, 'corupä'i'inätörö
amöcuädö pötächi'ätömä?
Ttottächoca'a jö̧ttö̧mä̧ ¿dä̧bö̧
pä'ö 'corupä'i'inätörö amöcuädö
ttu'utächi'a'a jä̧ttö̧? 30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ujututämä ¿dä̧bö̧ pä'ö örohue'ä
ttuhuähuome tö̧jä̧'cha̧'a̧ jä̧ttö̧
'cuäopönätä mo̧ro̧mä̧? 31 Ttömä
mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧tä̧ 'corupä'i'ä'chösä.
Ja̧'hua̧nö̧ päda'amä jueötä
jidähuä̧u̧jä̧, Tu̧ru̧hua̧ Cristo Jesúsnä
ucuturu cheseu ta̧'a̧nö̧tä̧. 32 Efeso
ötahuiyänä kä̧nö̧ ra̧huȩpiḩuo̧tö̧
pä̧içuä̧tö̧cu̧ chörohuähuinömä
ttö̧ja̧ rohuäcuähuänätä
jȩchiņö̧ttö̧mä̧ ¿däjetä
ppädäcusättö? 'Corupä'i'inätömä
ttoächäcuähuoca'a jö̧ttö̧mä̧,
cuä̧nö̧tä̧, autä tö̧jä̧tu̧cua̧ ja̧u̧nu̧mä̧,
yo̧ȩi ̧ mo̧ro̧mä̧ 'corupäti'äcua'a
ja̧'a̧ttö̧.b

a 15:27 Salmos 8:6 b 15:32 Isaías 22:13
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33 Yaparemä cuesetätucuä'
chahuaruhuä. Adiunä
amöcuädocotöcu
cueächäcuähuänämä adiunä
kä̧cuä̧huä̧ surojuoepö.
34 Cuamöcuädätucu ppa̧'ä̧dä̧cuä̧u̧
jueönä amöcuädätucui. Suronämä
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'. ¡Jati, korotömä
Diosrö'inä jerupätö ja̧'a̧! Pa̧'a̧nö̧
pädömä cudäpecuächi'ätucua pä'ö
pädä̧u̧jä̧.

Ttidepänä ttottächä̧cuȩmä̧
ku̧nä̧huätenä Pablo
huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotömä
jättepäcuotö a̧'cua̧ra̧'a̧:
―'Corupä'i'inätömä ¿tta̧'a̧nö̧
jö̧nä̧ ttoächäcuähua'a jä̧ttö̧?
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttidepämä ¿ti̧yȩ
ttidepänä ttichäcua'a jä̧ttö̧?―
pä'ö. 36 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epätömä
juiyodi ̧ jerupätöjä. Ttu̧ju̧nä̧temä
ä'canäjimä hua'ö icuoca'a jö̧ttö̧mä̧
a̧'cua̧ri'̧o̧ca̧'a̧. 37 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ku̧nu̧ kä̧nö̧mä̧ işä̧na̧ päi'önä
ba̧huä̧cuä̧na̧mä̧ ku̧nä̧huo̧ca̧'a̧.
Isätetä ku̧nä̧hua̧'a̧, trigo isäte
jö̧ttö̧'iņä̧, koro juäi ote jö̧ttö̧'iņä̧.
38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diostä, ttu̧ju̧niņäte idepä jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧ işä̧na̧ juoa pä'ö iyömä churutä
pä̧huä̧ rö̧jiņö̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jitecunä idepä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ o̧na̧
juoa pä'ö iyä'chö.

Ttidepämä jiy̧ȩtȩtä̧mä̧ jo̧cö̧do
39 Ttidepämä jiy̧ȩtȩtä̧mä̧ jo̧cö̧.

Jiy̧ȩtȩmä̧ ttö̧ja̧ ttidepä. Koromä,
de'a isotö ttidepä. Koromä aje
po̧i ̧ ttidepä. Koromä ttujuabiyä
ka̧cuä̧u̧ ttidepä. 40 Ja̧'hua̧ta̧nö̧

ttidepä mo̧ro̧jä̧ jähuä'inä, ttidepä
pij̧ä̧ jähuä'inä ka̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
mo̧ro̧jä̧ jähuä öadihuämä,
pij̧ä̧ jähuä öadihuättö'inä
im̧içu̧nä̧ jö̧. 41 Ttöadihuä
pö̧nä̧mä̧ ka̧cua̧'a̧. Mo̧ro̧ Kä̧hua̧
öadihuä'inä ka̧'a̧nä̧, yodo Kä̧hua̧
öadihuä'inä ka̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
siŗi'̧cö̧ ttöadihuä'inä ka̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ siŗi'̧cö̧ ttöadihuämä
im̧içu̧nä̧ pö̧nä̧ ka̧'a̧. Ka̧ra̧
öadihuämä, ka̧ra̧ öadihuättö'inä
im̧içu̧nä̧ ja̧'a̧. 42 Juhua'a jö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ ja̧'a̧ hua'arettö
ttoächäcuähuämä. Ä̧cuo̧mȩnä̧
ttidepämä ku̧nä̧huäte ttu̧ju̧na̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ pparuhuächäcua'anätä
pöttächipa'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
hua'arettö ttottächipomenämä
ttidepä pparuhuächocönätä
päi'äcua'a. 43Ä̧cuo̧mȩnä̧
ttidepämä ku̧nä̧huäte ttu̧ju̧na̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ucuotäcuähuocö
juäinätä pöttächipa'a. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttottächipomenä ttidepämä
a̧'cua̧cu̧nä̧ säruunä ttöadihuänä
päi'äcua'a. Ä̧cuo̧mȩnä̧ ttidepämä
ku̧nä̧huäte ttu̧ju̧na̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
ttijuiyuunätä pöttächipa'a.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ hua'arettö
ttottächipomenämä ttujurunätä
päi'äcua'a. 44Ä̧cuo̧mȩnä̧
ttidepämä ku̧nä̧huäte ttu̧ju̧na̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ pa̧nä̧ jähuänätä
pöttächipa'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
hua'arettö ttottächipomenämä
ya̧nä̧ jähuänätä päi'äcua'a. Ihueye
pa̧nä̧ jähuä ttidepä'inä ka̧'a̧nä̧,
ya̧nä̧ jähuä ttidepä'inä ka̧cua̧'a̧.

45 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pa̧'a̧nö̧
huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧ ka̧'a̧:
―Ä̧cuo̧mȩnä̧ ttö̧ja̧ işa̧, Adán
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pinömä, Dios aditäcu a̧'cua̧riņö̧―.a
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ röjinä Adánmä
ya̧nä̧ Ru̧hua̧ päi'önä, tta̧'cua̧rö̧
iyähuä Işa̧ pä'i'inö. 46 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ya̧nä̧ ru̧hua̧mä̧cö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧
jö̧mä̧. Äcuomenämä pa̧nä̧ ru̧hua̧tä̧.
Ja̧u̧nu̧ o'comenätä ya̧nä̧ ru̧hua̧mä̧.
47Ä̧cuo̧mȩnä̧ ttö̧ja̧ işa̧ pinömä
pij̧ä̧ttö̧tä̧ ichinö, rȩjȩttö̧ adicuä̧ta̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ todärenä päi'önä
Ttö̧ja̧ Işa̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧tä̧ ja̧'a̧,
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ ichinötä. 48 Rȩjȩttö̧
adicuotömä rȩjȩttö̧ a̧diçua̧
jiņö̧'a̧nö̧tä̧ huotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
mo̧ro̧jä̧ ttö̧ja̧mä̧ mo̧ro̧jä̧ Ru̧hua̧
jö̧'a̧nö̧tä̧ huotö. 49 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
rȩjȩttö̧ a̧diçua̧ a̧'cua̧juä̧tä̧ ujutunä
'ca̧tä̧chä̧rä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ Ru̧hua̧
a̧'cua̧juä̧tä̧ 'ca̧tä̧chä̧rä̧cua̧'a̧
ujutunämä.

Hua'aremä täcö juiyäcua'ado
50 Chö̧jä̧hua̧tö̧, pa̧'a̧nö̧tä̧

pä'ösä: Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ do'ächö,
Ttä'o öärettö ttȩma̧ pä'ömä
ttucuojacu'inä, ttidepäcu'inä
ppächönä do'ächö ttȩma̧ pä'ömä
yorö'iso juiya'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pparuhuächö juäinä kä̧nö̧
ȩmä̧huiy̧ä̧cua̧'a̧ pparuhuächocö
juäimä. 51Adiu ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧
yä̧huä̧iņä̧ jähuä jidähua'anä:
Ujutu o'ca toi'önämä 'corupäti'ö
juiyäcuotöjä. Yotucu pö̧nä̧mä̧
'corupäti'oca'anä pärotömä pärotö
icuäcuotöjä o'ca toi'önärö̧tä̧.
52 Jeruhua'ara̧'a̧tä̧, ttö'äre ¡yȩbi!̧
jȩtta̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'a'anätä
pärotö icuäcuotöjä, röji
trompeta rä̧mip̧ö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧.

Trompeta rä̧mip̧o̧mȩnä̧mä̧
'corupä'i'inätömä pparuhuächocö
juäinä pätti'önä ttoädipäcuotö.
Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenämä pärotö
icuähuotötä tö̧jä̧cuo̧tö̧jä̧ ujutumä.
53 Piy̧ȩ chidepä pparuhuächö
juäimä pparuhuächocö juäinätä
päi'äcua'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ piy̧ȩ
chidepä hua'ö icu juäimä hua'ö
icuocö juäinätä päi'äcua'a. 54 Piy̧ȩ
chidepä pparuhuächö juäimä
ja̧'hua̧nö̧ pparuhuächocö juäinätä
päi'omenä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ piy̧ȩ hua'ö
icu juäimä, hua'ö icuocö juäinätä
päi'omenämä pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧tu̧
ku̧nä̧huo̧mȩ pätecuächäcua'a:
―¡Hua'aremä täcö juiya'a,
abonänö juruhuäcuähuätä
rahuädia'attö! 55 ¡Hua'are! ¡Ucu
racuhua pä'ömä racuhua̧ri ̧ täcö
jui'̧a̧jä̧! Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¡idorä! ¡Ucumä,
'corupä'i'inätörö cujuruhua
pä'ömä täcö juiyuhuoräjä!―b

pä'ö huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧huo̧mȩmä̧
täcö pätecuächäcua'a. 56Hua'are
rahua̧rim̧ä̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧tä̧
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧
ujurumä Hueähuä Huȩnȩtä̧
ja̧'a̧. 57 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutumä
juruhuätö tö̧jö̧nä̧ ppädä̧rä̧u̧jä̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä Tu̧ru̧hua̧
Jesucristonätä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Ja̧u̧ru̧tä̧ eseu ―adihua'a―
pätätucuaröja.

58 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧,
chö̧jä̧hua̧tö̧ repedä̧u̧, 'quiyönätä
ka̧cuä̧tu̧cui,̧ kara'acu pporächi'ö
'quȩip̧ä̧chä̧cuä̧huä̧ juiyönä.
―Tu̧ru̧hua̧nä̧ tadita'amä
hueyecua'amä aditocotöjä―
pä'ö cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧ juhua'a

a 15:45 Génesis 2:7 b 15:55 Oseas 13:14
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yabocutä rö̧ä̧chö̧nä̧ aditä̧rö̧ kä̧tu̧cui ̧
Tu̧ru̧hua̧ aditähuämä 'cuäopönätä.

Ttöäre iyähuä ca̧ca̧tö̧ ttu̧ju̧na̧
pä'ö Pablo hueinö huȩnȩ

16 1 Jitämä Diosttö adihuä
ttö̧ja̧rö̧ ppättäda pä'ö pärätä

ca̧ca̧tä̧cuä̧huä̧ ötö'cö pä'ösätó.
Ja̧u̧ ötö'cömä Galacia rȩjȩttö̧
Cristonä pä'i'inätö ttö̧ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ö̧
o̧du̧nä̧ttö̧ huedinö ta̧'a̧nö̧tä̧ hue'ö
ku̧nu̧sä̧ ucuturu'inä. 2 Pa̧'a̧nö̧
jö̧nä̧: Semanattö ä̧cuo̧mȩnä̧
mo̧ro̧mä̧ ya̧cu̧nä̧ cuiäre iyähuä
pö̧nä̧ hua'adä'chö ku̧nu̧ jȩpä̧tu̧cui.̧
Tu̧ru̧hua̧rö̧ pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧
cuaditähuätucu rö̧ä̧cho̧mȩttö̧
topö ca̧ca̧tä̧'chö̧ ku̧nä̧tu̧cui,̧ ttö
chichomenätämä cu̧ca̧ca̧tä̧tu̧cu̧
juiyäcua'anö. 3 Juhua'acumä
ttö chichomenämä, ucututä
ka̧cuä̧mö̧ topö cuȩmä̧tu̧cuä̧u̧ru̧mä̧
Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ cuyäru
isojä huȩyu̧to̧po̧'ö̧ huȩdä̧cua̧sä̧,
cuiäre iyähuätucu juhua'a ttȩpa̧
pä'ö. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttötä'inä
chi'̧chö̧'a̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧, ttötäcu'inä
tti̧'chä̧cuo̧tö̧.

Macedonia rȩjȩra̧'a̧ i'̧chä̧cua̧'a̧
ä'canämä Efeso ötahuiyänätä

recuonänö ö̧ja̧ pä'inödo
5Ucuturu topö chicha pä'ömä,

Macedonia rȩjȩnä̧ 'cuädopö
o'ca'atä topö chiçhä̧cua̧sä̧
ucuturumä, Macedonia rȩjȩra̧'a̧
chi'̧chä̧cua̧'a̧tä̧ ja̧'a̧ttö̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ucutucu chö̧jip̧a̧ pä'ö
jö̧ttö̧mä̧, chö̧jip̧ä̧cua̧sä̧. A̧'ȩ
'cuäoi'a'anä chö̧já̧ pä'ö jö̧ttö̧'iņä̧ a̧'ȩ
'cuäoi'a'anä chö̧jä̧cua̧sä̧, juhua'a
yabo 'chi'̧chä̧cuo̧mȩmä̧ ttörö
ppäcuhuädätucuäcua'a̧nö̧. 7 Jitä

'cuä'opö kä̧nö̧mä̧ tocha pä'ocösä.
Chu̧ru̧hua̧rö̧ pä̧huä̧rö̧jö̧ttö̧mä̧
ucutucu recuonänö kä̧nö̧tä̧
tocha pä'ösä. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jitätämä Efeso ötahuiyänätä
chö̧jä̧cua̧sä̧ Pentecostés mo̧ro̧ jubö
päi'önä. 9 Pottömä, äpate rö̧ate
bahuecuächa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ recuätö
ttä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ huotö ka̧cuä̧tö̧ jidähua
pä'ömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ to'ijicutä
pä'ä'chätö'inä juiyo recuätö ja̧'a̧.
10 Timoteo iŗȩbȩu̧ttu̧mä̧ adiunätä
tta̧'ä̧riy̧ä̧tu̧cuiţtö̧ cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧
yecuoca'atä ö̧jö̧nä̧. Ja̧u̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧
aditähuätä aditö, ttö chaditö
ta̧'a̧nö̧tä̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ya̧tȩ'iņä̧ ucuotäcuähuä juiyönä
jȩpö̧ ya̧huo̧cuä̧ro̧ro̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
juhua'attö räopomenä'inä
adiunätä ppäcuhuädätucuaröja
i'̧chä̧cuo̧mȩmä̧, huȩnȩ juiyönätä,
ȩsȩhuä̧ya̧tä̧ räopäcua'a̧nö̧ ttö
chö̧ja̧'a̧ iŗȩbȩhua̧ pä'ö. Ttömä,
tö̧jä̧hua̧tö̧ huotöcu tta̧dä̧rä̧cu̧.

12 Tö̧jä̧hua̧ Apolos ötö'cömä
ucuturutä topö ichiyattö pä'ö
juruhuächi'ötä chucuocuä̧riņä̧cu̧
―tö̧jä̧hua̧tö̧ huotöcu cui'̧cha̧ pä'ö
pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧tó― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ chutämä, jitä piy̧ȩnä̧mä̧
icha pä'ocö piņö̧ yorö'isotä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ churutä adiunä
pätecuächomenä içhä̧cua̧.

Cä'ädö kä̧nö̧mä̧ yotöcunä
tettähua'a Pablo jiähuinö huȩnȩ
13 To̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧, 'quiyönä

ka̧cuä̧tu̧cui ̧ cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ya̧tȩ böo yecuoca'a ö̧ja̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧
juruhuätucui. 14O'ca juiyönätä
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧ repe'önötä
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jȩpä̧tu̧cui.̧ 15 Chö̧jä̧hua̧tö̧
täcö huo̧juä̧tö̧jä̧ Estéfanas
ahuaruhuätä jiņa̧'a̧ Acaya rȩjȩttö̧
ä̧cuo̧mȩnä̧ tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧
pä'ö amöcuädinätömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jahuätö Diosttö adihuä ttö̧ja̧rö̧
ppä̧ttä̧dä̧ra̧ pä'ötä ttiyähuina'a'inä
huo̧juä̧tö̧jä̧. 16Ucutu'inä jahuätö
huettö jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ö
pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
toi'önä ujutucu ppä̧'ä̧dä̧rö̧
juruhuächi'ö aditä̧rä̧tö̧
huettö'inä jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧
pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧. 17 Ttömä
esehuächi'ösätó Estéfanas'inä,
Fortunato'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Acaico'inä po ttichina'amä.
Ucutu ppäcuhuädätucu'a̧nö̧
jo̧mȩmä̧ jahuätötä ppä'ädinätö.
18 Ttö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu'inä
ta̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧ ta̧'cua̧ tȩmö̧nä̧
ppä'ädinätö jahuätömä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ pa̧'a̧nö̧ huotörömä
ucuotönö amöcuädätucui

ucutumä.
19Asia rȩjȩttö̧ Cristonä

pä'i'inätö ttö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ttö̧
tettä̧u̧huä̧u̧jä̧do pä'ätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Aquilacu, Priscilacu Tu̧ru̧hua̧
im̧iņä̧ juruhuächi'ö repe'i'önö
tettä̧u̧huä̧u̧jä̧do jitötä ttojusodettö
Cristo öärenä ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧cu̧tä̧.
20 Porömä o'ca toi'önä tö̧jä̧hua̧tö̧
huotö tettä̧u̧huä̧u̧jä̧do. Tu̧ru̧hua̧ttö̧
adihuä teäcuähuänä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
repe'ächi'önö te'äcuähuätucui.
21 Ttö Pablomä, piy̧ȩ teäcuähuämä,
cha̧mo̧nä̧ chu̧mö̧nä̧tä̧ huȩyu̧tu̧
hue'ösä.

22O'ca toi'önä Tu̧ru̧hua̧
Jesucristorö repe'ocotömä
totte'äcuotötó. ¡Tu̧ru̧hua̧ ichi!
23 Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo mippoönä
ppädönä kä̧tu̧cui.̧ 24 Cristo
Jesúsnämä ucutu o'ca toi'önä̧rö̧
repe'ösätó. Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧
ja̧'a̧cua̧ja̧.
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Piy̧ȩ huȩnȩmä̧,
Pablo todärenä päi'önä iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ ja̧'a̧do

Corinto ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

2 CORINTIOS
Huȩyu̧ti̧nö̧: Pablo Aditinö a̧'ȩ: 57D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩ Corinto ttö̧ja̧rö̧ todärenö päi'önä Pablo iḩuȩyu̧ti̧nö̧

huȩnȩmä̧, äcuomenä iḩuȩyu̧ti̧na̧'a̧ttö̧ ya'ute a̧'ȩtä̧ 'cuäopinö o'ca'a
huȩyu̧ti̧nö̧do. Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo cäecuächina'attömä 21‐22nö a̧'ȩ
yabonänö 'cuäopinö o'ca'a huȩyu̧ti̧nö̧do. Juhua'attömä jiņä̧ huȩnȩtä̧
jä̧'chiy̧ä̧cu̧ rö̧ȩnä̧tä̧ a̧'cua̧ tta̧'ȩcuiņö̧do chutä ötö'cö surojuottepä'cha'attö
jäyä huo̧juȩtä̧'chä̧tö̧mä̧. Korotömä ―Pablo amonä huȩnȩtä̧ pä'ä'chö
ttesetiyö'a̧nö̧ hua̧― pä'ä'chinätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotömä ―Pablomä
Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧mä̧cö̧ ja̧'a̧― pä'ä'chinätö. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
jäyä pättä'chö'inä jue'epö icu, ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä amonä ö̧jö̧ ötö'cö'inä
jueönä ädäta pä'ö huȩyu̧ti̧nö̧do.

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

Corinto ttö̧ja̧rö̧ Pablo
teähuinö huȩnȩ

1 1 Ttö Pablomä Diosrötä
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ Jesucristo

hueipinä̧u̧ isotö işa̧ jö̧nä̧ kö̧sä̧.
Ttömä Tö̧jä̧hua̧ Timoteocu kä̧nö̧
ucutu Dios umöhuäyotö, Cristonä
pä'i'inätö, Corinto ötahuiyänä
ka̧cuä̧tö̧rö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧
Acaya rȩjȩttö̧mä̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧ttö̧tä̧
o'ca toi'önä Diosttö adihuä ttö̧ja̧
jö̧nä̧ huotörö'inä ppächönä
huȩyu̧tu̧ hue'ösä. 2 Tä'o Dioscu,
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu mippoönä
ppättädä̧ra̧'a̧nä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧
Cua̧'cua̧tu̧cu̧ adihuächi'önä
jȩtto̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧

Usurä tȩmä̧huo̧mȩnä̧ Diosttö
ppädäcuähuänätä
ta̧'cua̧ tȩmö̧ huȩnȩ

3 Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo Ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧,
Jä'o Diosrömä tesehuätucuaja
―Ucumä juiyo adihuä işa̧jä̧― pä'ö.
Ja̧u̧mä̧ re toäcuähuä kada'ca Jä'o
jö̧nä̧ Hua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä
tta̧'cua̧ ttȩmö̧nä̧ ppädäcuähuä'inä
kada'ca Dios jö̧nä̧ Hua̧. 4 Ja̧u̧mä̧
usurä tȩmä̧huä̧'chö̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧
ta̧'cua̧ tȩmiy̧a̧rö̧ pä'ö ujuturu
ppä̧'ä̧dä̧rö̧ 'cuäopönätä, ujutu'inä
korotö usurä ȩmä̧huä̧tö̧rö̧ tta̧'cua̧
ttȩmö̧nä̧ ppätä̧dä̧rä̧cua̧'a̧nö̧
pä'ö, chutä Dios ujutu ta̧'cua̧
tȩmö̧nä̧ ppädä̧rä̧'ij̧ö̧nä̧tä̧.

570
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5 Juhua'acumä Cristo ubara
ttuhuä'ijöttö ubara ttutä'ija'amä
rö̧ȩnä̧ ja̧'a̧. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧
Cristonätä ta̧'cua̧ tȩmä̧'ij̧ö̧'iņä̧
rö̧ȩnä̧ ja̧'a̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ujutumä ubara ttu'huepäcuähuotö
jö̧nä̧ tö̧jö̧ttö̧mä̧ ucututä cua̧'cua̧
cuȩmä̧tu̧cua̧ pä'ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
cu̧jip̧ä̧tu̧cua̧ pä'ö'inä jö̧. Ja̧'hua̧nö̧
cua̧'cua̧ ȩmö̧ cu̧jip̧ä̧tu̧cu̧mä̧ ujutu jö̧
ta̧'a̧nö̧ ubara ttucuhuätucuomenä
cuami 'qui'ächi'ö cu̧jä̧tu̧cua̧
pä'ötä jö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ta̧'cua̧
tȩmö̧nä̧ ppä'ädäcuähuotö
tö̧jö̧ttö̧'iņä̧ ucututä cua̧'cua̧
cuȩmä̧tu̧cua̧ pä'ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
cu̧jip̧ä̧tu̧cua̧ pä'ö'inä jö̧. 7Ucutumä
ubara ttuhuähuättö ppächönä
ubara ttucuhuätucua'attö
tta̧'cua̧ ttȩmö̧nä̧ jö̧ttö̧'iņä̧
ppächönä cua̧'cua̧ cuȩmä̧cuo̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö tu̧huo̧jua̧'a̧ttö̧
cu̧jä̧tu̧cuä̧cuȩmä̧ 'quiyönä
amöcuädö eseunu tta̧'ä̧rä̧tö̧jä̧.

Usurä ȩmä̧cuä̧huä̧mä̧ Diosrötä
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧ pä'ötä 'cuäopö

8 Chö̧jä̧hua̧tö̧ Asia rȩjȩra̧'a̧ttö̧
ujutu usurä tȩmä̧huiņö̧ ötö'cö
cuieruhuiyätucuatö pä'ömä
kö'cocotöjä. Juhua'attömä tami
'quitächi'omettö'inä abora̧'a̧
päi'önätä 'cuätächi'önä usurä
ȩmä̧huiņä̧tö̧jä̧, tujuru'inä
juiyächi'önätä, kä̧nö̧'iņä̧
¿tö̧jiy̧ä̧cuo̧tö̧jä̧cö̧? pä'ö
tamöcuädönätä päi'önä.
9―Hua'arenä pä'ö ku̧nä̧huo̧tö̧jä̧
ujutumä― pä'ö amöcuädinätöjä
ujututä ta̧mo̧nä̧ amöcuädömä.
Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧mä̧ ta̧mo̧nä̧ tujuru
ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧rä̧cuä̧u̧ juiya
pä'ötä jiņö̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios

'corupä'i'ätörö'inä ttoädäcuähuä
Işa̧rö̧tä̧ ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ra̧
pä'ö jiņö̧. 10 Ja̧u̧mä̧, juiyo
ra̧huȩpij̧ö̧ hua'arettö tö̧jip̧ö̧nä̧
ppädinä̧u̧jä̧ ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧.
Jitä'inä tö̧jip̧ä̧rö̧nä̧ ppädä̧rä̧u̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―juhua'a yabocutä
tö̧jip̧ä̧rö̧nä̧ ppädä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧―
pä'ö ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧rä̧cu̧.
11Ucutu'inä ujuturu amöcuädö
Diosrö jä'epä̧rö̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧
ppäcuhuä̧dä̧rä̧tu̧cuä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ppäcuhuädä̧rä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧
ttö̧ja̧ recuätöttö ―täcö adihuina'a
Dios recuätönä mippoönä
ppädinömä― ujuturu amöcuädö
pähuächäcua'a̧nö̧ pä'ö ja̧'a̧.

Pablocu, chutäcu aditä'ijätöcu
Diosrötä ucuotönö ttö̧jiņö̧ huȩnȩ
12Ujutumä ta̧'cua̧ adiu

ucuocuä̧ra̧'a̧mä̧ úcuo tetäunä
ja̧'a̧. Pij̧ä̧nä̧ tö̧jo̧mȩnä̧mä̧ ―Yapare
amöcuädäcuähuä'inä juiyönätä,
Diosrö ucuotönö kä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧,
ttidepättö huo̧juä̧huä̧nä̧mä̧cö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Dios mippoönä
ppädärä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ kä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧―
pä'ömä ta̧'cua̧ ucuocuä̧ra̧'a̧. Jiņä̧
isocumä ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ kiņä̧tö̧jä̧
ucutucu tö̧jo̧mȩnä̧'iņä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jö̧nä̧ ta̧'cua̧ ucuocuä̧ra̧'a̧ttö̧
úcuo tetäunä ja̧'a̧tó. 13Ucuturu
huȩyu̧tu̧ huetö huȩnȩmä̧, topö
cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cuo̧cö̧ juäimä
huȩyu̧to̧co̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
―röji beipome jubö päi'önä
ttu̧huo̧juä̧chi'̧a̧ja̧― pä'ömä cha̧'cua̧
huȩnä̧rö̧sä̧. 14Ucututtu yotucu
pönämä täcö huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧jä̧
ujuturumä, ―úcuo tetäunä jö̧mä̧
jahuätötä― ja̧'a̧ pä'ömä, ujutu
ucuturu amöcuädö úcuo tetähua'a
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jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jö̧nä̧ úcuo
tetähuäcuotöjä Tu̧ru̧hua̧ Jesús
u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧ pä̧nä̧ päi'omenämä.
15―Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧― pä'ö
cha̧'cua̧ huȩnä̧rö̧nö̧ chicha pä'ö
amöcuädinösä pä'äjimä, todärenä
päi'önä adihuäcua'anö ucuturu.
16Macedonia rȩjȩra̧'a̧ 'chä̧nö̧
kä̧nö̧ tocha pädinä̧u̧jä̧ Macedonia
rȩjȩra̧'a̧ttö̧ ppa̧dä̧cho̧mȩnä̧ pä'äji
ta̧'a̧nö̧ tochätucuacu pä'ö, Judea
rȩjȩra̧'a̧ chi'̧cha̧'a̧nä̧ ppä'ädönö
tta̧cu̧huä̧rä̧jä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ö.

Ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ pähuä juiyönä päötä
jȩpö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä

17 Ja̧'hua̧nö̧
chamöcuädomenämä,
¿ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ amöcuädinösä
tä̧ji?̧ Ttö jȩchä̧cuȩ
amöcuädö chu̧ju̧no̧mȩnä̧mä̧
―¿jȩchä̧cua̧'a̧cö̧?
¿jȩchiy̧ä̧cua̧'a̧cö̧?― jö̧nä̧
chidepättö amöcuädäcuähuänätä
¿amöcuädö ku̧nu̧sä̧ tä̧ji ̧ ttömä?
―A̧'a̧― jö̧nä̧'iņä̧ päda'anä
―¿huäitä?― jö̧nä̧'iņä̧ päda'anä.
Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. 18 Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä päö ta̧'a̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ Işa̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucuturu jitähuä'ijö
huȩnȩmä̧ ―A̧'a̧ juhua'acutä.
Huäitä jeruhua'a― pä'chäcuähuä
juiyönätä ji'ähuä'ijätöjä. 19Dios
Iţti̧ Jesucristomä, ucuturu
jitähuinäcumä, ttöcu'inä,
Silvanocu'inä, Timoteocu'inä
jitähuinäcumä ―A̧'a̧― jö̧nä̧'iņä̧
ja̧'a̧nä̧ ―¿Huäitä?― jö̧nä̧'iņä̧
ppächönä pä'ä'chö kä̧nö̧mä̧
jitähuococu piņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ Jesucristonämä ―A̧'a̧
ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧― jö̧nä̧tä̧ cä'ädä̧rö̧
ji'ähuinätöjä. 20 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios

o'ca juiyönätä ji'äu u̧ju̧nä̧'ij̧ö̧mä̧
Cristonämä ―¡A̧'a̧ isotä
ja̧'a̧!― ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristonämä
―¡Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧!― jö̧nä̧
pä'ö Diosrötä úcuo tetähuäcua'a̧nö̧
ujutumä. 21Ucutucu, ujutucu jiņä̧
yo̧mȩtȩnä̧ Cristonä 'quiyönä tö̧jö̧nä̧
jȩpö̧ kö̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧dȩ isoya da'ecuotö
päti'önä'inä jȩpiņö̧ ujuturumä.
22 Ja̧u̧mä̧ chutä jähuä jö̧nä̧ huotötä
tö̧jö̧nä̧ cädi'äcuähuä juiyönä
'cucuetö rötähuä ö́tinä̧u̧jä̧. Yodoji
tö̧jä̧cuȩ iso päi'önä jä̧cua̧'a̧ pä'ö
ij̧ȩcuä̧ päi'önämä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧tä̧
iyinä̧u̧jä̧ tamiso'quinätä ö̧jö̧nä̧.

Tta̧'cua̧ tta̧ttȩcuip̧ö̧nä̧ jȩa̧'a̧cu̧ pä'ö
topö i'̧cha̧ päocö jiņö̧ huȩnȩ

23 Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios,
chamiso'quinä chamöcuädö
huo̧jua̧ ä'cattö pä'ösätó:
Corinto ötahuiyära̧'a̧mä̧ ucuturu
surojö'a̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ pä'ö amöcuädö
ichocö pinö̧sä̧ jiņä̧. Diostä ja̧'a̧
pädö huȩnȩ ―iso päi'önä ja̧'a̧―
pähuä işa̧mä̧. 24 Juhua'acumä
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuä̧'ij̧ö̧
ruhuotö jö̧nä̧ huetä̧ra̧ pä'ömä
huocotöjä ujutumä. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ cuesehuä̧rä̧tu̧cu̧nä̧tä̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ adicuä ttö̧ja̧ jö̧nä̧
ppätädä̧rä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ötä huotöjä
ujutumä, ucutumä cua̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ 'quiyönä
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧.

2 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutu
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧

chicha pä'ömä cha̧'cua̧ tta̧dȩcu̧
pä̧nä̧mä̧ ―topö chi'̧chiy̧a̧tö̧ja̧―
jö̧nä̧ amöcuädinösä ttötä
cha̧'cua̧nä̧ amöcuädömä. 2 Ttömä
cua̧'cua̧ tta̧cu̧huȩcuip̧ä̧tu̧cu̧nä̧
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jȩchö̧ttö̧mä̧ ¿dijä̧ttö̧ cha̧'cua̧
esehuächi'önä jȩö̧'a̧nö̧ hua̧mä̧?
¿a̧'cua̧ tta̧huȩcuip̧ö̧nä̧ jȩchä̧cu̧
tä̧ji ̧ chesehuächi'önä jȩpa̧jim̧ä̧?
3 Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ huȩyu̧tu̧tä̧ ucuturu
huȩyu̧tu̧ hue'inösä, chichöttömä
chesehuächi'önä jȩttö̧'a̧nö̧
huotörö cha̧'cua̧ tta̧dȩcua̧'a̧cu̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ huȩyu̧tu̧tä̧
huȩyu̧ti̧nö̧sä̧ ―ucutu o'ca toi'önä
cuesehuä̧rä̧tu̧cu̧tä̧ ja̧'a̧ttö̧ ttö
chesehuä̧rö̧nä̧ jö̧mä̧― pä'ö
amöcuädö ucutu o'ca toi'önärö̧tä̧
cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧.
4Ucuturu chiḩuȩyu̧to̧mȩnä̧mä̧
chamiso'quinä'inä cha̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧
rö̧ȩnä̧ usurä ȩmä̧u̧nu̧ huȩyu̧ti̧nö̧sä̧
chȩ'chȩrȩja'inä rö̧ȩnä̧ mo̧a̧'a̧nä̧.
Cua̧'cua̧ tta̧cuȩcuiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧
pä'ömä huȩyu̧to̧cö̧ pinö̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ucuturu rö̧ȩnä̧
repedö ttu̧cuȩpä̧rä̧chi'̧iy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧
pä'ötä huȩyu̧ti̧nö̧sä̧. 5 Tta̧'cua̧
tta̧ttȩcuip̧ö̧nä̧ jȩpiņö̧mä̧ ttörötä
ka̧tä̧hua̧rö̧tä̧mä̧ jȩpo̧cö̧ piņö̧.
Ttörö'inä ja̧'a̧nä̧ ucutu o'ca
toi'önärö'inä jiņa̧'a̧ cua̧'cua̧
tta̧cuȩcuip̧ä̧tu̧cu̧nä̧ jȩiņä̧u̧mä̧.
¡Pomä abora̧'a̧ 'cuäoi'önämä
pä'ocösätó! 6 Ja̧u̧ru̧ recuätönä
ro̧cuȩpiņä̧tu̧cu̧mä̧ täcö adihuina'a
ju̧huȩnȩ jubötä. 7 Jitämä
pärocua'acutä unichi'ötä
suronä jȩiņö̧ unichi'ö, a̧'cua̧
ȩmö̧nä̧ ppäcuhuädätucu'a̧nö̧
ja̧'a̧, abora̧'a̧tä̧ päi'önä rö̧ȩnä̧
a̧'cua̧ tta̧huȩcu̧nä̧ päi'a'acu
pä'ö ja̧u̧mä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ja̧u̧ru̧ repecuhuätucumä adiu
u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧
pä'ö täcunä amöcuädö
jädepä̧rä̧u̧jä̧tó. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ucuturu chiḩuȩyu̧to̧mȩnä̧mä̧ o'ca

juiyönä cucuotätucua'a ja̧ pä'ö
ka̧cuä̧mö̧ topö chu̧huo̧jua̧ pä'ö
huȩyu̧tu̧ hue'inösä. 10 Ya̧tȩ suronä
jȩiņö̧ cunichi'iyätucuäcurumä
ttö'inä suronä jȩiņö̧ chunichi'a
pä'ötä hua̧sä̧. Ja̧u̧ suronä jȩiņö̧
chunichi'a pä'ö jiņö̧ttö̧mä̧
ucuturutä amöcuädö Cristonätä
jȩchiņö̧ ja̧u̧mä̧. 11Ujutumä korotö
suronä jȩtti̧nö̧ tunichi'ö'a̧nö̧ ja̧'a̧,
ujututtu'inä abonänö huo̧juȩcu̧nä̧
jȩa̧'a̧cu̧ ujuturu Satanásmä. Ja̧u̧
jȩä̧'chö̧ ötö'cömä jerupätö jö̧nä̧
huocotöjä ujutumä.

Titorö ö̧'o̧cui'̧o̧co̧mȩnä̧
a̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧mä̧ huironä
ö̧jö̧ juiyönä ö̧jiņö̧ huȩnȩ

12 Troas ötahuiyära̧'a̧ Cristo
adihuä iḩuȩnȩ jidähua pä'ö
chiŗȩbȩhuiņö̧ pä̧nä̧mä̧ äpate
ba'epö u̧ju̧na̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jȩpiņö̧
Chu̧ru̧hua̧mä̧ ttö jidähuiyarö
pä'ömä. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
chö̧jä̧hua̧ Titorö chö̧'o̧cui'̧o̧co̧mȩnä̧
cha̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧mä̧ huirochi'ö
chö̧jö̧ juiyönä jiņä̧cu̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ jitörö te'ähui'ipöMacedonia
rȩjȩra̧'a̧ chi'̧cha̧ pä'ö rä'opächinösä
juhuorömä.

Dios iḩuȩnȩ ji'ähue'ätömä Dios
u̧huo̧ju̧ ö̧a̧mȩ jö̧nä̧ huotödo

14 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä
―adihua'a― pätätucuaja.
Ja̧u̧mä̧ Cristonä juruhuätötä tö̧jö̧nä̧
jȩpȩ'ö̧ 'cuäopönätä ujuturumä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä u̧huo̧ju̧ ö̧a̧mȩ
ujutunätä ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩpȩ'ö̧ o'ca
juiyönättö̧tä̧. 15Ujutumä Cristo
ö̧a̧diţtö̧tä̧ a̧dö̧nä̧ 'cö̧ä̧u̧jä̧ Diosmä,
ttö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädäcuähuotö
ttö̧'quȩtȩttö̧'iņä̧, totte'a

2Co



2 Corintios 2:16–3:7 574

pä'ö kä̧tö̧ ttö̧'quȩtȩttö̧'iņä̧.
16 Korotörömä hua'are ö̧a̧mȩ
jö̧nä̧ huotöjä. Hua'arettötä
räopa'anä hua'arera̧'a̧tä̧ päi'a'ató
röjinämä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
korotörömä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
ö̧a̧mȩ jö̧nä̧ huotöjä. A̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ttö̧tä̧ räopa'anä
ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ra̧'a̧tä̧
päi'a'a röjinämä. Ja̧'hua̧nö̧
jö̧nä̧ adita pä'ömä ¿dijä̧ttö̧
jo̧mȩnö̧ hua̧mä̧? 17Ujutumä
korotö recuätö jȩttö̧'a̧nö̧mä̧
jȩpo̧co̧tö̧jä̧. Jahuätömä pärätä
ttȩma̧ pä'ötä Dios iḩuȩnȩ
ji'ähue'ätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ujutumä Dios hue'ähuotö jö̧nä̧tä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧ro̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ Dios
ä'cattö ji'ähue'ätöjä Cristonätä.

Ttö̧jö̧ ötö'cö ttu̧huo̧juä̧cuä̧hua̧
pä'ö huȩyu̧cuo̧jä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧

jö̧nä̧ ttamiso'quinätä
huȩyu̧cui'̧iņö̧ huȩnȩ

3 1 ¿Pä'äji ta'anö ta̧mo̧nä̧ tötö'cö
adiu tucuocua pä'ö rötädipätöjä

tä̧ji ̧ ujutumä ―ujutumä adihuä
ttö̧ja̧jä̧― pä'ö? Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
jö̧ttö̧mä̧ ¿cuyäru ojiyä tötö'cö
adiu huȩyu̧cu̧ ojä tiyätucuacu
pä'ö recuärö̧ja̧'a̧ tä̧ji ̧ korotö
jȩttö̧'a̧nö̧mä̧? Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
jö̧ttö̧mä̧ ¿ucututä'inä ja̧u̧ juäi
ojiyä huȩyu̧tu̧ huecuhuiyätucuatö
pä'ö recuärö̧ja̧'a̧ tä̧ji?̧ 2 Ja̧u̧
juäi cuyäru isojä, ujutu tötö'cö
huȩyu̧cuojä, o'ca toi'önä ttö̧ja̧
ucuocu ttu̧huo̧juo̧jä jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧ huotömä ucututä ja̧'a̧
tamiso'quinä huȩyu̧cuo̧tö̧tä̧.
3Ucutumä, cuyäru isojä, Cristotä
iḩuȩyu̧ti̧nojä jö̧nä̧ huotöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧mä̧

huäjunä ij̧ȩcuä̧chiņa̧'a̧. Ujutunätä
iḩuȩyu̧ta̧'a̧nä̧ isoyattö 'cu̧cuȩtä̧rö̧
jö̧nä̧mä̧ huȩyu̧to̧cö̧ pinö. Hua'ocö
Tö̧ä̧nä̧hua̧ A̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧tä̧
huȩyu̧ti̧nö̧, iņä̧ obinämäcö.
Tidepä obinätä, tamiso'quinätä
huȩyu̧ti̧nö̧.

Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧
tta̧'cua̧ri'̧ö̧nä̧ a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ iyömä

4 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ päta
pä'ömä Tö̧ä̧nä̧hua̧rö̧tä̧ ta̧'cua̧
tu̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧ Cristonä pä'ätöjä.
5Ujutumä ta̧mo̧nä̧tä̧ tujurumä
jui'ätöjä. ―Koro juäi'inä jȩta̧
pä'ömä ta̧mo̧nä̧ tujurunätä
jȩtö̧'a̧nö̧ huotöjä― jö̧nä̧mä̧
amöcuädocotöjä. Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diostä tujuru Kada'ca Hua̧mä̧.
6 Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ jareönä ucuocu
u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ tihueyecu juiyönä
jiäcuähuä ttö̧ja̧ tö̧jö̧nä̧ jȩpiņö̧mä̧.
Huȩyu̧cuä̧ huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧
jitähuiyarö pä'ömäcö. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧
jitähuiyarö pä'ötä. Huȩyu̧cuä̧
huȩnȩmä̧ cuä'ötä icua'ató.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧
tta̧'cua̧ri'̧ö̧nä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧
iyö.

Huȩyu̧cui'̧iņö̧ huȩnȩ
öadihuättö'inä abonänö
adihua'a A̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧
öadihuämä päinö huȩnȩ

7 Ja̧u̧ hua'are adicuä jiņö̧mä̧ iņä̧
obinä 'ta'tapö huȩyu̧tu̧ rötähui'inö
jiņö̧'iņä̧ öadihuämä kiņa̧'a̧,
Israelmiņä̧ ö̧nä̧mö̧'cotö Moisés
ö'änä tottä̧rö̧ juiyönä päi'önä,
Moisés i'ä öadihuä säruunä
kä̧dȩpa̧'a̧ttö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧
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öadihuämä toepächä̧cuȩtä̧ jiņö̧.
8 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧mä̧ ¿A̧'cua̧ru̧hua̧
aditähuä öadihuämädittö? ¿Ja̧u̧
jiņö̧ttö̧'iņä̧ abonänö adihuoca'a
tä̧ji?̧ 9 Ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö ku̧nä̧huä̧
adicuä jiņö̧'iņä̧ öadihuä kiņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧ttu̧'iņä̧
abonänö rö̧ȩnä̧ päi'önä öadihuä
ka̧'a̧ adihuä ttö̧ja̧ pätti'önä
adicuätä. 10 Ja̧u̧ jiņö̧mä̧ öadihuä
kö̧nä̧ adicui'ina'anä'inä jitämä
öadihuämä yorö'iso juiya'a
ju̧huȩnȩttö̧'iņä̧ abonänö rö̧ȩnä̧
öadihuä jähuä ä'cattömä.
11 Toepächö juäi'inä öadihuä
kiņö̧ttö̧mä̧, toepächocö juäi
öadihuämä ja̧u̧ttu̧'iņä̧ abonänö
rö̧ȩnä̧ adihua'ató. 12 Ja̧'hua̧nö̧
jä̧cuȩmä̧ ―iso päi'önätä
jä̧cua̧'a̧― pä'ö tu̧huo̧jua̧'a̧ttö̧
yorö'iso yecuäcuähuä juiyönä
huäjunätä ucuocuätöjä. 13Moisés
jȩiņö̧'a̧nö̧mä̧ jȩpo̧co̧tö̧jä̧.
Ja̧u̧miņä̧mä̧ ö'änä tto̧ȩcuä̧rä̧ta̧
huä̧nä̧huo̧po̧'i'̧ä̧nö̧ Israel
ö̧nä̧mö̧'cotö ja̧u̧ toepächä̧cuȩ
jähuä, röji jähuätä ja̧'a̧nä̧ tottä̧rö̧
juiyiyarö pä'ö. 14 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jahuätö tta̧möcuädömä
'quittönätä, 'quiyäyattö mö̧'ȩpö̧
icuähuotö jö̧nä̧ juo'ächinätö.
Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ jubö päi'önä,
täbocö ucuocu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ
ttucuocuomenämä ju̧huä̧ta̧
tto̧ȩcuä̧rä̧ta̧tä̧ ko̧'ä̧dö̧ icuähuocotö
jö̧nä̧tä̧ huotö jä̧'ij̧a̧'a̧ jahuätömä.
Ju̧huä̧ta̧ tto̧ȩcuä̧rä̧ta̧ jiņä̧ta̧mä̧
Cristonä pätti'omenätä ko̧'ä̧dö̧
icuähuotö pä'i'ätö. 15 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ jubö
päi'önä Moisés iḩuȩyu̧ti̧nö̧
huȩnȩ ttucuocuomenämä
ttamiso'quinä tto̧ȩcuä̧rä̧ta̧ttö̧

tto'epö icuähuotö jä̧'ij̧a̧'a̧
jahuätömä. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Ttu̧ru̧hua̧ ö̧ja̧'a̧cu̧ ttöjärächi'omenä
tto̧ȩcuä̧rä̧'ij̧ä̧ta̧mä̧ ko̧'ä̧dö̧
icuähuotötä pä'i'ätö. 17 Tu̧ru̧hua̧tä̧
ja̧'a̧ A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Tu̧ru̧hua̧ A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧jo̧mȩmä
tto'epö ku̧nä̧huä̧ttö̧ ejächi'ö
kä̧cuä̧huä̧ ja̧'a̧. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujutu
o'ca toi'önä tö'ä tto̧ȩcuä̧rä̧ta̧
jui'ö kä̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ säruunä
öadihuä to̧pä̧rö̧, tti'ä toäcuähuodä
kä̧dȩpö̧'a̧nö̧ kä̧dȩpö̧nä̧ kä̧tö̧jä̧
Tu̧ru̧hua̧ säruunä öadihuättötä.
Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ Chutä jö̧ ta̧'a̧nö̧
huotötä tö̧jö̧nä̧ pärohuächä̧rä̧tö̧jä̧,
öadihuänätä pä̧ti̧pä̧rö̧nä̧, öadihuä
yoyonö adihuächö ij̧ȩcuä̧chä̧rö̧nä̧,
Tu̧ru̧hua̧ A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧.

Ähuettämä ttamöcuädönä
ttä̧to̧cä̧chä̧rö̧nä̧tä̧ jȩpä̧'chö̧do

4 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧, ja̧'hua̧nö̧
taditähuä tu̧ju̧nä̧ra̧'a̧ttö̧mä̧

ujutumä re ȩmä̧huip̧ö̧
topäcuähuotö kä̧nö̧ ta̧'cua̧
juiyächi'oca'atä kä̧tö̧jä̧. 2Ujutumä
dä̧'ä̧rö̧jö̧nä̧ jö̧ yä̧huä̧iņä̧ jähuämä
ya̧'o̧cuä̧riņä̧tö̧jä̧. Iso a̧'cua̧rö̧nä̧
yaparetä jȩpä̧'chö̧ jö̧nä̧mä̧
Dios iḩuȩnȩ surojuo'epocotöjä
ujutumä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ iso jö̧
huȩnȩ dä̧'ä̧pȩ'ä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönä
huäjunätä ji'ähuätöjä Dios ä'cattö
o'ca toi'önä ttö̧ja̧ tta̧'cua̧ adiu
ucuocua'anä tötö'cömä. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ujutu
jitähuä'ijömä tto̧ȩcuä̧rä̧ta̧ abottö
uhuähuoca'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧
to'epächätötä ja̧'a̧ tto̧ȩcuä̧rä̧ta̧
abottö uhuähuoco̧u̧mä̧. 4 Jahuätö
tta̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧rö̧mä̧
ttamöcuädönämä ttä̧to̧cä̧chö̧nä̧
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jȩpö̧ ku̧niņö̧ jitä piy̧ȩ pä̧nä̧
ttö̧ä̧nä̧hua̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧, Cristo Dios
a̧'cua̧juä̧ jö̧nä̧ Hua̧ adihuä iḩuȩnȩ
säruunä öadihuä iţȩa̧u̧ kä̧dȩpa̧'a̧mä̧
tottö juiyiyarö pä'ö. 5Ujututä
ta̧mo̧nä̧ tötö'cö ji'äcuähuocotöjä
ujutumä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ―Cristo
Jesústä Tu̧ru̧hua̧― jö̧nä̧ ö̧jö̧tä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―Jesúsrutä amöcuädö
cumöhuäyotötä jö̧nä̧ huotöjä
ujutumä― jö̧nä̧tä̧ ji'ähuä'ijätöjä.
6 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä, yo̧ö̧ jacuättö
tȩa̧huä̧chi'̧ö̧nä̧ hue'inötä ujutu
tamiso'qui jacuättö säruunä
tejädinö, Chutä öadihuä
tu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ päi'önä Jesucristo
ö'ättö kä̧dȩpa̧'a̧ totönä päi'önä.

Pij̧ä̧nä̧ usurä tȩmä̧u̧mä̧ i'co
jähuä ä'cattömä jojea'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ppo̧ö̧ jähuädo

7 Ja̧u̧ rö̧ȩnä̧ micuäumä
redähuattö adicuä o̧'ta̧ jacuä
ȩca̧'a̧ jö̧nä̧ huotö kä̧nö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧
ujutumä, juiyo rö̧ȩnä̧ ujurumä
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios jähuätä ja̧ pä'ö,
ujututä jähuämäcö. 8Ujutumä
kara'anättö'inä kara'anättö'inä
ppi'̧ȩpö̧ icuähuotötä tö̧ja̧'a̧nä̧
juiyo täb́i päti'önämä jȩpö̧
icuähuocotöjä. Jȩtö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧
tieruhuächi'önätä ja̧'a̧nä̧
ta̧'cua̧mä̧ juiyächi'oco̧u̧jä̧.
9 Ru̧'huä̧rȩ'ä̧cuä̧huo̧tö̧tä̧ tö̧ja̧'a̧nä̧
katä icuicuotö jö̧nä̧mä̧ ko̧co̧tö̧jä̧.
Kä'ö icuähuotötä jö̧nä̧ tö̧ja̧'a̧nä̧
to'ädömä icuähuocotöjä.
10 Tu̧ru̧hua̧ Jesúsru cuä'ö
icuähuämä ujututä cue'ädätöjä
tidepänämä 'cuäopönätä,
pärocua'acu Jesús a̧'cua̧rö̧

ö̧jö̧'iņä̧ ujutu tidepänä tö̧jo̧mȩttö̧
ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö. 11Ujutu
a̧'cua̧rä̧tö̧mä̧ Jesúsnätä tö̧ja̧'a̧ttö̧
'cuäopönätä hua'arera̧'a̧ iyö
icuähuotötä jö̧nä̧ kä̧tö̧jä̧,
pärocua'acu Jesús a̧'cua̧rö̧
ö̧jö̧'iņä̧ hua'ä tidepänä tö̧jo̧mȩttö̧tä̧
ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö. 12 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ujutunämä hua'aretä
aditära̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucutunämä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧
aditära̧'a̧. 13 Ta̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧
yoräteunätä ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ huȩyu̧cuä̧ jö̧
ta̧'a̧nö̧ jȩpä̧tö̧jä̧, ―cha̧'cua̧
chu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinösä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucuocuinösä―a

päome jö̧ ta̧'a̧nö̧ ujutu'inä ta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ta̧'cua̧
tu̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧ ucuocuätöjä.
14 Ja̧'hua̧nö̧mä̧ jȩpä̧tö̧jä̧ pa̧'a̧nö̧
tu̧huo̧jua̧'a̧ttö̧: ―Tu̧ru̧hua̧ Jesúsru
tto'ädinömä ujuturu'inä Jesúsnätä
tto'ädipö ucutucutä yo̧mȩtȩnä̧
u̧ju̧nä̧cuo̧tö̧jä̧ chutä ä'ca jo̧mȩ
tö̧jä̧mä̧dö̧nä̧― pä'ö tu̧huo̧jua̧'a̧ttö̧.
15 Piy̧ȩ o'ca juiyönätä ucuturu
adihua pä'ötä ja̧'a̧tó, Diosttö
mippoönä ppädäcuähuä recuätörö
rȩbȩhuo̧mȩnä̧ Diosrö ―adihua'a―
pättö rö̧ä̧chä̧cua̧'a̧nö̧, Diosrötä
úcuo tettäunä päi'önä.

16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ujutumä
ta̧'cua̧ juiyächi'oco̧u̧jä̧. Pa̧nä̧
huämenä işa̧nä̧ tö̧jö̧mä̧
pparuhuächä̧ra̧'a̧nä̧ jacuä işa̧nä̧
tö̧jö̧mä̧ mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ jarepotötä
tö̧jö̧nä̧ pä̧'ip̧ä̧rä̧tö̧jä̧. 17Usurä
tȩmä̧u̧mä̧ jojeö jähuätä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
jurunä jähuätä jö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧,
ja̧u̧ttu̧'iņä̧ abonänö jähuämä, Dios

a 4:13 Salmos 116:10
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säruunä öadihuättö ämäcönä
jähuä, i'co jähuä tu̧ju̧nä̧rä̧cua̧'a̧nö̧
pä'ö aditä̧ra̧'a̧ usurä tȩmä̧u̧mä̧.
18Uhuäu juäi to̧pä̧rö̧ ko̧co̧tö̧jä̧.
Uhuähuocö juäitä to̧pä̧rö̧ kä̧tö̧jä̧.
Uhuäu juäimä recuo ko̧cö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ uhuähuocö juäimä
i'co jähuätä jö̧.

Pa̧nä̧ tidepänä kä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧
abonänö adihua'ado

Tu̧ru̧hua̧cu̧tä̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧

5 1 Pa̧nä̧ tidepämä
cueädäcuähuode jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧

jö̧. Juhuode, pij̧ä̧nä̧tä̧ tö̧jodemä
jȩpö̧ icuähuodetä jö̧nä̧ päi'öttömä
Diosttö korode ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧,
ttu̧mö̧nä̧'iņä̧ adicuocode, i'co
isode mo̧ro̧jä̧nä̧tä̧ 'cuäopönätä
kode. Ja̧'hua̧nö̧ jä̧cuȩmä̧
huo̧juä̧tö̧jä̧ ujutumä. 2 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ pa̧nä̧ jähuänä tö̧jä̧im̧ä̧
mo̧ro̧jä̧ jähuä kä̧cuä̧huä̧ttö̧tä̧
'ca̧tä̧dä̧cuä̧huo̧tö̧ ―tö̧ja̧hué―
pä'ö barahuä̧u̧ huotta'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧ pä̧huä̧ ttu'u huopätöjä
ujutumä. 3 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧
'ca̧tä̧dä̧cuä̧huo̧tö̧ tö̧jo̧mȩnä̧mä̧
tödäpäre uhuähuoca'atä
tö̧ja̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 4Ujutumä,
pode cueädäcuähuodenätä
ka̧cuä̧tö̧mä̧ barahuä̧u̧ huotta'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ämäcächi'ä̧u̧
huopätöjä, 'ca̧tä̧dä̧cuä̧huä̧
juiyönä tö̧ja̧ pä'ömäcö. Jiņä̧
isocutä 'ca̧tä̧dä̧cuä̧huo̧tö̧ jö̧nä̧
―tö̧ja̧hué― pä'ötä amöcuädö
ta̧'cua̧ tta̧'ȩcuä̧tö̧jä̧, hua'arenätä
ja̧ pä'ö jö̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧
beipächönätä juhuädi'iyatö pä'ö
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧
tö̧jä̧cuȩ amöcuädö jo̧mȩnö̧ tö̧jiy̧a̧rö̧
pä'ö ujuturu aditinömä Diostä ja̧'a̧.

Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧'hua̧nö̧ tö̧jä̧cuȩmä̧
iso päi'önä jä̧cua̧'a̧ pä'ö ij̧ȩcuä̧
päi'önämä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧'iņä̧
iyinä̧u̧jä̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
yecuäcuähuä juiyönä kä̧tö̧jä̧
'cuäopönätä. Tojusodenä tö̧ja̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ pa̧nä̧ tidepänätä
tö̧jä̧im̧ä̧ Tu̧ru̧hua̧ ä'cattö to'epätöjä
pä'ömä huo̧juä̧tö̧jä̧ ujutumä.
7 Juhua'acumä ta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧tä̧
kä̧tö̧jä̧. Tö'ärenä topötämä
ko̧co̧tö̧jä̧. 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa̧nä̧ tidepä
juiyönä tö̧ja̧ pä'ömä yecuäcuähuä
juiyönä eseutä kä̧tö̧jä̧, Tu̧ru̧hua̧cu̧tä̧
tö̧ja̧ pä'ömä.

Cristo ä'ca ti̧jȩcuä̧chä̧cuȩ huȩnȩ
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ tidepänä

tö̧jö̧ttö̧'iņä̧, tö̧jo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧'iņä̧
Tu̧ru̧hua̧ rö̧ȩnä̧ esehuä̧u̧ tö̧ja̧
pä'ötä tusa pä'ö ja̧'a̧. 10Ujutu o'ca
toi'önä Cristo micuähuächönä
pä'ö icuähuä Işa̧ ideäcä ä'ca
ti̧jȩcuä̧cua̧'a̧tä̧ ja̧'a̧, pa̧nä̧
tidepänä tö̧jä̧i ̧ ya̧cu̧nä̧ pö̧nä̧
jȩti̧nö̧ micuä tȩma̧ pä'ö, adiunä
jiņö̧ttö̧'iņä̧, suronä jiņö̧ttö̧'iņä̧.
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ―Tu̧ru̧hua̧rö̧
ye'ecunu ttucuotö'a̧nö̧ ja̧'a̧―
pä'ö tu̧huo̧jua̧'a̧ttö̧ ―iso päi'önä
ja̧'a̧― pä'ö ttö̧ja̧ ttesetiyatö
pä'ö ji'ähuätöjä ujutumä. Ujutu
tö̧jö̧mä̧ Diosmä adiu huäjunätä
u̧huo̧juä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu'inä
cua̧'cua̧nä̧ amöcuädömä ujuturu
adiu huäjunä cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧tö̧
pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧u̧jä̧.

Diosmä Cristonä kä̧nö̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧
ttusurä amöcuä̧ro̧cö̧ jiņö̧ huȩnȩ
12Ujutumä ta̧mo̧nä̧ tötö'cö

adiu ucuocu, pä'äji ta̧'a̧nö̧
cu̧huo̧juä̧chi'̧iy̧ä̧tu̧cua̧tö̧ pä'ömä
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jȩpo̧co̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
ujuturu amöcuädö úcuo
tecuhuähuiyätucuatö pä'ötä
jȩpä̧tö̧jä̧, korotö huäme
jähuä úcuo te'ähuätörö
cuädätätucuä̧cuȩ ppätäda
pä'ötä. Jahuätömä jacuänä
jähuämä úcuo te'ähuocotötó.
13 Suripächätötä jö̧nä̧ huotö
tö̧jö̧ttö̧mä̧ Diosrö úcuo tetähua
pä'ötä jȩpä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
adiunä amöcuädätö jö̧nä̧ huotö
tö̧jö̧ttö̧'iņä̧, ucuturu adihua pä'ötä
jȩpä̧tö̧jä̧. 14 Ya̧tȩ o'ca toi'önärö̧tä̧
ja'ate'ö 'corupäi'ina'attömä o'ca
toi'önätä 'corupä'i'inätötä jö̧nä̧
huotö. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö jueönä
tamöcuädomenä Cristo repeömä
koro'inä jȩtö̧ juiyönä juȩpä̧rä̧u̧jä̧.
15 Ja̧u̧mä̧ o'ca toi'önärö̧tä̧ ja'ate'ö
'corupä'i'inö, jitä ka̧cuä̧tö̧
tta̧mo̧nä̧ ttamöcuädönä ttö̧jö̧
juiyiyarö pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
jitörötä ja'ate'ö 'corupä'i'inörötä
amöcuädö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ tto'ächö'inä
tto'ächinörötä amöcuädö ttö̧jiy̧a̧rö̧
pä'ö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ poröttö
yabocumä ttidepä jähuättötämä
ya̧tȩrö̧'iņä̧ tu̧huo̧juiy̧ä̧cuo̧tö̧jä̧
ujutumä. Cristorömä idepänä
ö̧jö̧mä̧ totina'anä'inä jitämä täcö
ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧mä̧ tu̧huo̧juo̧co̧cu̧.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ya̧tȩ Cristonä
pä'i'inö ö̧jö̧ttö̧mä̧ jareönäuhuäbe'ö
ku̧nä̧hua̧tä̧ hua̧. Pä'äji ö̧jiņö̧ jiņö̧mä̧
beipächinö. ¡Topätucui! jitämä
jä̧ttä̧pä̧ya̧ jareönä uhuäbe'ö
ku̧nä̧hua̧tä̧ kö̧. 18 Ja̧u̧ o'ca
juiyönämä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios kada'ca
jö̧nä̧ hua̧ttö̧tä̧ pö̧ttä̧chä̧rö̧ rä'opö

ka̧'a̧. Ja̧u̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ chutäcu
tesecunä päi'önä Cristonätä pärotö
icuinä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧'hua̧nö̧
korotö'inä pä'äji ta̧'a̧nö̧ chutäcu
ttesecunä päi'önä adicuämä
ujuturutä hue'ipinö taditiyarö
pä'ö. 19 Juhua'acumä Diostä
jiņa̧'a̧ Cristonä kä̧nö̧, pij̧ä̧ ttö̧ja̧
suronä jȩttö̧ amöcuä̧ro̧ca̧'a̧,
pä'äji ta̧'a̧nö̧ Chutäcu ttesecunä
päi'önä aditä̧rö̧ kiņö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
Dioscu esecu kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩmä̧
ujuturutä hue'ipinö jitähuiyarö
pä'ö. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Ru̧hua̧
hue'ähuotö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
Cristo hue'ähuotöjä ujutumä.
Diostä a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ ujutunä
ucuocuä̧ra̧ji'̧a̧nö̧ ujututä Cristo
hue'ähuotö kä̧nö̧ a̧juä̧huä̧rö̧nö̧
pä'ätöjä ucuturumä ―Dioscu
cuesecuätucua pä'ätucui― jö̧nä̧tä̧.
21 Pa̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧: Diosmä surojö
Jui'̧a̧tä̧ huiņö̧rö̧mä̧ surojö hua̧tä̧
päi'iyarö pä'ö jȩpiņö̧ ujuturutä
ja'ate'ö, pärocua'acu Dios öadihuä
huotötä päti'iyarö pä'ö ujutumä
Ja̧u̧nä̧tä̧.

6 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ujutumä,
Ja̧u̧tä̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ adicuä

ttö̧ja̧ jö̧nä̧ huotömä, a̧juä̧huä̧rö̧nö̧
huetä̧u̧jä̧tó: ―Diosttö mippoönä
ppädäcuähuä cuȩmiņä̧tu̧cu̧mä̧
micuähuoca'ara̧'a̧ jö̧nä̧mä̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'― jö̧nä̧tä̧. 2 Pa̧'a̧nö̧
päa'attö:

―Adiunä chä̧ju̧cua̧ pä'ö
pätecuächö mo̧ro̧mä̧
chä̧ju̧cuiņä̧cu̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäcuähuä
mo̧ro̧ pätecuächomenä
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ppädädinäcujä―.a
Piy̧ȩ pä̧nä̧tä̧ ja̧'a̧ adiunä ä̧ju̧cua̧

päö pä̧nä̧mä̧. Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧tä̧ ja̧'a̧
ki'̧içuä̧ mo̧ro̧mä̧.

Pablocu chutäcu aditä'ijätöcu
Dios iḩuȩnȩ adiu ttaditomenä

usurä ttȩmä̧huiņö̧ huȩnȩ
3Ujutumä, o'ca juiyönä jȩtö̧mä̧

ya̧tȩ'iņä̧ suronä amöcuädönä
jȩpo̧co̧tö̧jä̧ Dios im̧iņä̧ taditä'ijö
suronä ttucuocua'acu. 4 Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ o'ca juiyönä jȩtö̧mä̧
―Dios umöhuäyotö adicuä ttö̧ja̧
jö̧nä̧ huotöjä ujutumä― pä'ö
iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö ij̧ȩcuä̧rö̧
kä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ tö̧jö̧mä̧,
recuo tta̧'ä̧rö̧ tami 'qui'ächi'ö
kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ubara
ttuttepa'anä kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuärö̧jä̧'cha̧'a̧nä̧
kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ huȩnȩ
rö̧ȩnä̧ jä̧'cha̧'a̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧,
5 ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuäcuättä'cha'anä
kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cärenä
ttötä'cha'anä kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätönä pä'i'ö
mo̧'ä̧mä̧rö̧ ttö̧ra̧huä̧rä̧'cha̧'a̧nä̧
kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
'cuätächi'önätä aditä'chö
kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
tä'oca'a pödi ttu'u kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ppäi ttu'u
kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧, 6 huȩnȩ
jui'ötä tö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧, huo̧juä̧huä̧
tu̧ju̧nä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧, recuo tami
'qui'ächi'ö tö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧, ta̧'cua̧
diyaunä ttu̧huȩcuä̧nä̧ jȩpö̧
tö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
juȩpä̧rä̧u̧tä̧ tö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧, iso
jö̧nä̧tä̧ repe'ätö tö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧,

7 iso jö̧ huȩnȩtä̧ ji'ähuä̧rä̧tö̧
tö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧, Dios ujurunätä
tö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧, tu̧huo̧jua̧'a̧cu̧ttu̧'iņä̧
tö'ohue ja̧'a̧cu̧ttu̧'iņä̧ adihuä
juäi rohuäcuähuättö 'ca̧tä̧dö̧
ku̧nä̧huo̧tö̧ tö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧, 8 ucuotätö
ttä'ca'inä, ucuotocotö ttä'ca
tö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧, tötö'cö suronä
ttucuocuä̧u̧ tö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧, adiu
ttucuocuä̧u̧ tö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧ Dios
umöhuäyotö jö̧nä̧ tö̧jö̧ ij̧ȩcuä̧rö̧
kä̧tö̧jä̧ ujutumä. Yaparehuätö
a̧'cua̧rö̧nä̧ jȩta̧'a̧nä̧ iso jö̧ huȩnȩtä̧
ucuocuäcuähuä ttö̧ja̧ jö̧nä̧
huotöjä ujutumä. 9 Ttieruhuä̧u̧
a̧'cua̧rö̧nä̧ huotö tö̧ja̧'a̧nä̧ huäjunä
ttu̧huo̧ju̧nä̧ huotöjä. 'Corupä'i'ätö
a̧'cua̧rö̧nä̧ huotö jö̧nä̧ tö̧ja̧'a̧nä̧ jiņä̧
a̧'cua̧rö̧ kä̧tö̧jä̧. Ro̧'ȩcuo̧tö̧ jö̧nä̧
tö̧ja̧'a̧nä̧ cuä'ö icuähuotö jö̧nä̧mä̧
huocotöjä. 10 Ta̧'cua̧ tta̧'ȩcuä̧tö̧
jö̧nä̧ tö̧ja̧'a̧nä̧ 'cuäopönätä
esehuä̧rö̧tä̧ kä̧tö̧jä̧. Usurä isotö
jö̧nä̧ tö̧ja̧'a̧nä̧ recuätörö ruhuotö
juo'epätöjä. Yorö'iso jui'ätötä jö̧nä̧
tö̧ja̧'a̧nä̧ o'ca juiyönätä ku̧nä̧rä̧tö̧
jö̧nä̧ huotöjä ujutumä.

Repeächi'äcuähuättö Corinto
ttö̧ja̧ 'quittiyäcu Pablo a̧'cua̧

tta̧huȩcuiņö̧ huȩnȩ
11 ¡Iso! ¡Corintos ttö̧ja̧hué!

Jiy̧ȩtȩ'iņä̧ a̧ppö̧tä̧rö̧nö̧mä̧
ucuocuocotö pinätö̧jä̧
ucuturumä. Huäjunä iso jö̧nä̧tä̧
ji'ähuinätöjä ucuturumä. Ucuturu
repetömä tamiso'quinämä
huäjunätä bahuecuä̧ra̧'a̧.
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutu
repecuhuätucua pä'ömä 'qui'ätöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ 'quicuhuätucua'amä

a 6:2 Isaías 49:8
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ujututtumä 'qui'ocotöjä
cua̧mo̧nä̧ cuamiso'quittötä
'qui'ätöjätó. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
pärocua'attö ujuturu yoräteunätä
repecuhuätucua pä'ömä
cuamiso'quitucu ba'ecuätucui
ucutu'inä. Ja̧'hua̧nö̧ pädömä
chiţti̧mö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧tä̧ pä̧dä̧u̧jä̧tó.

14Diosrö tta̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧mä̧
im̧içu̧nä̧ huotö. Jahuätöcu
ppä̧'ä̧chä̧rö̧mä̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧'. Adiunä
kä̧cuä̧huä̧mä̧ ¿däje esecu ka̧'a̧ttö̧
jarodö kä̧cuä̧huä̧cu̧mä̧? ¿Yo̧ö̧cu̧
tȩa̧u̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ päi'a'a tä̧ji?̧
15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿Cristomä, Su̧ro̧pa̧
Belialcu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö kö̧
tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿Tiy̧ȩttö̧ esecu
ö̧ja̧'a̧ttö̧ Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧
kö̧mä̧, a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧
kä̧'ij̧ö̧cu̧mä̧? 16 ¿Tiy̧ȩcu̧ yoräteunä
ka̧'a̧ttö̧ Dios ö̧jodecu ja̧'hua̧ta̧nö̧
tätähuä o'cacumä? Ucutumä
Hua'ocö Dios ö̧jode jö̧nä̧ huotöjä,
Diostä päinö'a̧nö̧:

―Jahuätönätä
chö̧jä̧cua̧sä̧. Ttö̧'quȩtȩnä̧
cuȩdä̧chä̧cua̧sä̧. Jitötä
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ jö̧nä̧
chö̧jä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttötä chumöhuäyotö
ttö̧ja̧ jö̧nä̧ ttö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧
jitötämä―.a

17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧,
―Jahuätö ttö̧'quȩtȩttö̧mä̧
rä'opächätucui. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jahuätöttömä pporächi'ö
kä̧tu̧cui,̧ pä'ö Tu̧ru̧hua̧mä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adiunä jo̧cö̧mä̧
mȩcu̧huä̧tu̧cuä̧'. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Ttötämä eseunu
chȩmä̧cuo̧tö̧jä̧ ucutumä.

18 Ttömä ucutu Cuä'otucu
jö̧nä̧ chö̧jä̧cua̧sä̧. Ucutumä
ttö chiţti̧mö̧ u̧mä̧tö̧
jö̧nä̧'iņä̧, chiţti̧mö̧ nä̧tö̧
jö̧nä̧'iņä̧ cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧, pä'ö
Tu̧ru̧hua̧ o'ca juiyönä
Ju̧ru̧hua̧mä̧―.b

7 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ repedä̧u̧,
ja̧u̧ pä'ö ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ

tu̧ju̧nä̧ra̧'a̧ttö̧ tidepänä'inä,
ta̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧ o'ca juiyönätä
tidicuächä̧rö̧ juäittömä aditäcuäu
ticuätucua. Diosrö ucuotö kä̧nö̧
surojöttö 'quȩ'ȩcuo̧tö̧ jö̧nä̧
kä̧cuä̧huä̧ jo̧mȩnö̧ tadihuächönä
tö̧jä̧tu̧cua̧ja̧.

Jäyä huo̧juȩtä̧tö̧ yaparenä
pättiyäcu Pablo ädätinö huȩnȩ
2Ujuturu repecuhuätucumä

cuamiso'quitucunä
ba'ecuiyätucuitö. Ujutumä
ya̧tȩrö̧'iņä̧ suronämä jȩpo̧co̧tö̧
pinätö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧
surojuo'epocotö pinätö̧jä̧.
Ya̧tȩrö̧'iņä̧ yapare pä'ipö
nä̧u̧cuo̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧
pädömä ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö
chu̧ju̧nä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ömä pä'ocösä.
Pä'äjinänö'inä pä'äjisä ―ucutumä,
tamiso'quinätä ka̧cuä̧tö̧mä̧
repetä̧u̧jä̧tó, jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧
'corupäti'a pä'ö jö̧ttö̧'iņä̧,
jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ ta̧'cua̧ra̧ pä'ö
jö̧ttö̧'iņä̧―. 4 Pa̧'a̧nö̧ ucuturu
pädömä, yecuäcuähuä juiyönä
huäjunätä pä'ösä. Ucutu
cutö'cötucumä rö̧ȩnä̧tä̧ úcuo
tedäunä hua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cha̧'cua̧
chȩma̧ pä'ömä rö̧ȩnä̧tä̧ cha̧'cua̧
chȩmö̧nä̧ jä̧cu̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧

a 6:16 Ezequiel 37:27; Levítico 26:12; Jeremías 32:38 b 6:18 Isaías 52:11; 2 Samuel 7:14
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o'ca juiyönä usurä tȩmä̧huä̧'chö̧
o̧du̧nä̧ttö̧mä̧ abora̧'a̧tä̧ päi'önä
esehuä̧rö̧ kö̧sä̧.

5Macedonia rȩjȩra̧'a̧ ti̧rȩbȩhuiņö̧
pä̧nä̧mä̧ tidepänämä yorö'isotä
'cuä'ächö tö̧rä̧mä̧dö̧ juiyönätä
jiņä̧u̧jä̧. Kara'anättö'inä,
kara'anättö'inä usurä
ȩmä̧huä̧'chö̧tä̧ kiņä̧tö̧jä̧.
Huämenättömä rohuäcuähuätä
jiņa̧'a̧. Jacuänättömä
yecuäcuähuätä jiņa̧'a̧ usurä
tȩmä̧huä̧'chiņö̧mä̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios tta̧'cua̧
juiyächi'ä̧u̧ru̧ tta̧'cua̧ ttȩmö̧nä̧
ppädäcuähuä Işa̧mä̧, ujutu ta̧'cua̧
tȩmö̧nä̧ ppädinä̧u̧jä̧ Tito ichönä
jȩpö̧. 7 Tito ichönätämäcö. Tito
ichönä'inä ja̧'a̧nä̧ ucutu Tito
a̧'cua̧ ȩmö̧nä̧ ppäcuhuädinätucu
huȩnȩ jiähua'a tä̧ju̧cuo̧mȩnä̧'iņä̧
ta̧'cua̧ ȩmiņä̧tö̧jä̧ ujutumä.
―¡Totahué!― päcuhuinätucu'inä,
cuajuähuinätucu huȩnȩ'iņä̧,
ttörö cua̧'cua̧ tta̧nö̧
cuamöcuädinätucu'inä ji'ähuinö
ujuturu. Ja̧'hua̧nö̧ jiähua'a
chä̧ju̧cuo̧mȩnä̧mä̧ abora̧'a̧
päi'önätä chesehuä̧rö̧nä̧
päi'inäcusä. 8 Chiḩuȩyu̧ti̧nojä
tocu'ätucuomenä cua̧'cua̧ tta̧
päi'ina'anä'inä ―¡Jati! jäyä
jȩpiņö̧sä̧― jö̧nä̧mä̧ pä'ocösä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ―jati― pä'inösä
pä'äjimä,―juhuojä chiḩuȩyu̧ti̧nojä
topö tta̧'cua̧ tta̧ päi'inä̧u̧―
pä'ö ttu̧dȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩnä̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ recuomä cua̧'cua̧
tta̧'ȩcuo̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ jitämä esehuä̧rö̧tä̧
chesehuä̧rö̧nä̧ jä̧cu̧sä̧. ―Cua̧'cua̧
tta̧ päi'ina'a― jiy̧ä̧cu̧ esehuocösä.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ cua̧'cua̧

tta̧cuȩcuä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ pärou
cuamöcuädätucunä päi'ina'a jiy̧ä̧cu̧
ja̧'a̧ chesehuä̧rö̧nä̧ ja̧'a̧mä̧. Cua̧'cua̧
tta̧cuȩcuä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ Diosrötä
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧ ujutu
ucuturu surojuotepa'attömäcö.
10Diosrö pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ tta̧'cua̧
tta̧ttȩcu̧mä̧ pärou ttamöcuädönä
päi'a'a, ttö̧jip̧ö̧nä̧'iņä̧ päi'önä.
Ja̧'hua̧nö̧ päi'a'amä ―jati―
jö̧nä̧mä̧ pättö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pij̧ä̧ jähuä
amöcuädö tta̧'cua̧ tta̧ttȩcumä̧
hua'aretä päi'a'a.

11 Ja̧'hua̧nö̧ Diosrö
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ cua̧'cua̧
tta̧cuȩcuiņä̧tu̧cu̧mä̧
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ä̧tu̧cui ̧
ucutunätä ―päi'ina'amä―.
¡Topätucui! ttu̧huȩcuä̧nä̧
cuamöcuädätucunä'inä,
huȩnȩ juicuhuätucunä'inä,
cu̧ra̧huä̧rip̧ä̧tu̧cu̧nä̧'iņä̧,
yecuecuätucunä'inä, pä̧huä̧
ttucuhuätucunä'inä, to̧ppo̧ rö̧jö̧
jähuänä'inä, suronä jȩä̧cuä̧huä̧
ro̧cuȩpä̧tu̧cu̧nä̧'iņä̧ päi'ina'amä.
O'ca juiyönättö̧tä̧ huȩnȩ juiyönätä
ij̧ȩcuiņä̧tö̧jä̧ ucutumä. 12 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ucuturu chiḩuȩyu̧ti̧nö̧mä̧,
iso päi'önä chiḩuȩyu̧ta̧'a̧nä̧, suronä
jȩpiņö̧rö̧'iņä̧, suronä jȩiņä̧cu̧ru̧'iņä̧
ja'ate'ömä huȩyu̧to̧cö̧ pinö̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Dios ä'cattö
ucuturu repe'önö tamöcuädötä
huäjunä ij̧ȩcuä̧cha̧ pä'ötä
huȩyu̧ti̧nö̧sä̧.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ujutumä
ta̧'cua̧ tȩmö̧nä̧ päi'inä̧u̧jä̧,
ucututä cua̧'cua̧ cuȩmiņä̧tu̧cu̧
tä̧ju̧cuo̧mȩnä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ja̧u̧ttu̧'iņä̧ abonänö päi'önä
tesehuä̧rö̧nä̧ päi'inä̧u̧jä̧ Tito'inä
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esehuinö huȩnȩ tä̧ju̧cuo̧mȩnä̧,
chutä a̧'cua̧ adihuächi'önä
jȩcu̧'huiņä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧ ucutumä.
14Ucutu cutö'cömä, ja̧u̧cu̧
ucuocu kä̧nö̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ úcuo
te'äunu pädinöttö'inä dä'ä
ttu'huepäcuähuocösä ttömä.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Titocu ucuocu kä̧nö̧
úcuo te'äunu pätinö huȩnȩmä̧
isotä jiņa̧'a̧, o'ca juiyönä ucuturu
iso jö̧ huȩnȩ jitähuinö ta̧'a̧nö̧tä̧.
15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tito ucuturu
repeömä yabocutä rö̧ä̧chi'̧a̧'a̧
ucutu o'ca toi'önä cuesetinätucu
amöcuädi'ä'chomenä, ye'ecue'ö
ttö̧'ä̧huip̧ö̧nö̧ tocu'huinätucua'attö
ö̧rȩbȩhua̧'a̧mä̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
o'ca juiyönättö̧tä̧ ucuturu úcuo
tedähua'amä chesehuä̧rö̧nä̧
jä̧cu̧sä̧.

Jesucristo usurä işa̧
jȩä̧cuä̧huiņö̧nä̧tä̧ pätti'iyarö pä'ö

Pablo u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

8 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧,
Macedoniara̧'a̧ttö̧

koromettö'inä, koromettö'inä
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧
Dios mippoönä ppädinö ötö'cö
cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧nä̧ jitähuä̧u̧jä̧tó
jitämä. 2 Jahuätömä rö̧ȩnä̧tä̧
ubara ttuttunä ka̧cuä̧mö̧
topäcuähuotö ttö̧ja̧'a̧nä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ usurä isotö'inä
ja̧'a̧nä̧ rö̧ȩnä̧ ttesehuä̧ro̧mȩttö̧mä̧
abora̧'a̧tä̧ päi'önä ppä'ädinätö järe
ruhuotö a̧'cua̧rö̧nä̧tä̧. 3 Jahuätömä
ttu̧ju̧nä̧rö̧ ta̧'a̧nö̧ ttiya pä'inätö.
Juhua'acumä ttu̧ju̧nä̧ro̧mȩttö̧'iņä̧
abonänö päi'önä ttiya pä'inätö.
Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧mä̧ iso päi'önä
jiņa̧'a̧ pä'ö jiäcuähuä işa̧mä̧ ttötä
ja̧'a̧. 4 Jahuätömä a̧juä̧huä̧rö̧nö̧

jä'epä̧riņä̧tö̧ ttöäre iyähuä tȩpiy̧a̧tö̧
pä'ö ppä'ächi'önö ppättäda
pä'ö Diosttö adihuä ttö̧ja̧rö̧mä̧.
5Ujutu tamöcuädinomettö'inä
abonänö päi'önä jȩpiņä̧tö̧.
Äcuomenämä jitötä tta̧'cua̧
ko̧mȩnä̧tä̧ Ttu̧ru̧hua̧rö̧ iyähuinätö.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Diosrötä pä̧huä̧
rö̧jo̧mȩnä̧ ujuturu'inä ppättä̧dä̧ra̧
pä'ö iyähuinätö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧
Titorö hue'ä̧riņä̧tö̧jä̧ ja̧u̧ mippoönä
ppädäcuähuä adicuä jiņö̧mä̧
ä̧cuo̧mȩnä̧ ö̧jä̧mä̧diņö̧ ta̧'a̧nö̧
jo̧mȩnö̧ päi'omenätä cä'ädö u̧ju̧na̧
pä'ö ucutunä'inä. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
o'ca juiyönättö̧tä̧ rö̧'ä̧dä̧tu̧cui,̧
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧,
ucuocuäcuähuättö'inä,
huo̧juä̧huä̧ttö̧'iņä̧, o'ca
juiyönä to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧
jȩä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ujuturu repecuhuätucunä
kä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧. Ja̧'hua̧nö̧ rö̧'ä̧dö̧
cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ ja̧u̧ mippoönä
ppädäcuähuättö'inä rö̧'ä̧dä̧tu̧cuij̧o.

8 Pa̧'a̧nö̧ pädömä, hueähuä
işa̧ jö̧nä̧mä̧ chucuocuoco̧u̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ korotö to̧ppo̧
rö̧jö̧nä̧ adiu jȩtti̧nö̧ huȩnȩ cä'epö
ucutu'inä jahuätö jö̧ ta̧'a̧nö̧
repecuhuätucua'a ja̧ pä'ö ka̧cuä̧mö̧
topösä ucuturumä, iso päi'önä
jö̧nä̧ repecuhuätucua'a ja̧ pä'ö.
9Ucutumä Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
mippoönä ppädinömä täcö
huo̧juä̧tö̧jä̧. Ja̧u̧mä̧ Ru̧hua̧ ja̧'a̧nä̧
ucuturu ja'ate'ö usurä işa̧ pä'i'inö
pärocua'attö ucutumä Ja̧u̧ usurä
işa̧tä̧ päi'önä jȩä̧cuä̧huiņö̧nä̧tä̧
pä'i'ö ruhuotö päcuhui'iyätucuarö
pä'ö. 10–11 Pa̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ttö pädömä:
Nip̧o̧ a̧'ȩnä̧ttö̧ kä̧mä̧dö̧ eseunu
amöcuädö jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧
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pä'ö cu̧jä̧mä̧diņä̧tu̧cu̧mä̧
täcö jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó
jo̧mȩnö̧ päi'önä cä'ädö
cu̧ju̧nä̧tu̧cua̧ pä'ö. Kä̧mä̧dö̧mä̧ täcö
cu̧jä̧mä̧diņä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ cä'ädö'inä
jo̧mȩnö̧ cä'ädö cu̧ju̧nä̧tu̧cu̧'a̧nö̧
ja̧'a̧tó. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ kö'cächi'önö
cuamöcuädinätucu ta̧'a̧nö̧ jitämä
jo̧mȩnö̧ cä'ädö cu̧ju̧nä̧tu̧cua̧'a̧nö̧
ja̧'a̧, cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cuo̧mȩttö̧ topö.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧
ucuturu'inä adihua'ató.
12 Ttiyäcua'a ä'canä kö'cächi'önö
ttamöcuädöttömä ttu̧ju̧nä̧ro̧mȩttö̧
ttiyömä täcö adihua'a, juittö
juäi ttiya pä'ömäcö. 13 Korotömä
adiu pätti'a'anä ucututä usurä
cuȩmä̧huiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ömä
pädä'choca'a pomä. 14 Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ yoräteunä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧
jö̧nä̧, jitämä ucutumä rö̧ȩnä̧
cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cuo̧mȩttö̧ jitörö recuä
rö̧jö̧ ppäcuhuädätucua pä'ö,
pärocua'attö jitö'inä rö̧ȩnä̧
ttu̧ju̧nä̧ro̧mȩttö̧ ppättädäcua'anö
ucuturu recuä rö̧jo̧mȩnä̧,
yoräteunä cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
15Huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧huo̧mȩ päö'anö:

―Rö̧ȩnä̧ ca̧ca̧tä̧jim̧ä̧
abora̧'a̧ päi'önämä
ku̧nä̧ro̧cö̧ piņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
a̧'u̧cu̧nä̧tä̧ ca̧ca̧tä̧ji'̧iņä̧
recuä rö̧jo̧co̧cu̧ piņö̧―
päome.a

Titocumä ttö̧jä̧hua̧tö̧
huotörö'inä huettinö huȩnȩ

16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosrötä ―adihua'a― pä'ätöjä.
Diostä jiņa̧'a̧ Tito'inä ucuturu
to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ tta̧huä̧rä̧tu̧cua̧cu̧

pä'ö amiso'quinä amöcuädi'önä
jȩpiņö̧mä̧. 17Ujutu'inä tucuocuäcu
jarodäcuähuä juiyönä esehuinö
ucuturu topö icha pä'ömä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutä'inä a̧'cua̧
ko̧mȩnä̧tä̧ ötoppocächi'önä päi'äcu
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ichinö. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ja̧u̧cu̧ icha pä'ömä Cristonä
tö̧jä̧hua̧rö̧ hue'inätöjä, o'ca toi'önä
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ttö̧ja̧cu̧
o̧du̧nä̧ttö̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
aditiyä̧u̧ adiu ttucuocuäcurumä.
19 Ja̧u̧mä̧ ujutucu cueächiyatö
pä'ö jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧
ttȩmiņä̧cu̧ piņö̧ mippoönä
ppädäcuähuä ȩpä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö.
Ja̧u̧ mippoönä ppädäcuähuämä
pȩ'ä̧dä̧rö̧nö̧ aditä̧rä̧tö̧jä̧ ujutumä
Tu̧ru̧hua̧ säruunä öadihuätä
úcuo tettähuäcua'a̧nö̧ pä'ö,
ucutu ppäcuhuädätucua
pä'ö adiu cuamöcuädinätucu
ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧nö̧. 20 Ja̧u̧ bäreu
jähuä iyähuä pȩ'ä̧dä̧rö̧nö̧ taditä̧ra̧'a̧
topö ya̧tȩ'iņä̧ suronä ucuocua'acu
pä'ö ttu̧huȩcuä̧nä̧tä̧ jȩpä̧tö̧jä̧
ujutumä. 21 Ttu̧huȩcuä̧nä̧ jȩpä̧tö̧jä̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ä'cattö'inä ja̧'a̧nä̧
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö̧ja̧ ttä'cattö'inä huȩnȩ
juiyönä tö̧ja̧ pä'ö. 22 Jahuätöcumä
tö̧jä̧hua̧rö̧'iņä̧ hue'inätöjä rö̧ȩnä̧
jähuättö to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ adicuä
işa̧ ö̧ja̧'a̧ totä'ijäcuru. Ja̧u̧mä̧
jitämä yabocutä ötoppocächi'önä
päi'äcu ja̧'a̧ ucutu cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ huotö
cu̧jiy̧ä̧tu̧cuä̧cu̧.

23 Tito ötö'cö ttu̧huo̧jua̧ pä'ö
jö̧ttö̧mä̧ chucu chaditä'ijäcu ja̧'a̧,
ucuturu ja'ate'ö chaditomettö
ttörö ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧.

a 8:15 Éxodo 16:18
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Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tö̧jä̧hua̧tö̧ huotö
ttötö'cö ttu̧huo̧jua̧ pä'ö jö̧ttö̧'iņä̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧
hue'ähuotö ja̧'a̧. Cristo öadihuä
jö̧nä̧ huotö jahuätömä. 24 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ repecuhuätucumä, ujutu
úcuo tetähuinö jiņö̧mä̧, iso
päi'önä ja̧'a̧ pä'ö ij̧ȩcuä̧rä̧tu̧cui ̧
jahuätörömä jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ttä'cattömä.

Jerusalén ötahuiyättö usurä
isotörö ppädäcuähuä jiņö̧ ötö'cö

9 1Diosttö adihuä ttö̧ja̧rö̧
ppädäcuähuä ötö'cöa

huȩyu̧tu̧ huedätucuacu pä'ömä
rö̧ȩnä̧mä̧ recuä rö̧jo̧ca̧'a̧.
2 Ppäcuhuädätucua pä'ö to̧ppo̧
rö̧jö̧nä̧ cuamöcuädätucua'amä
huo̧jua̧sä̧ täcö. Ja̧'hua̧nö̧
cuamöcuädätucua'amä úcuo
te'äunu ji'ähuä'ijösä Macedonia
ttö̧ja̧rö̧mä̧ ―Acaya ttö̧ja̧mä̧ nip̧o̧
a̧'ȩttö̧ kä̧mä̧dö̧ ppättäda pä'ömä
jo̧mȩnö̧ kiņä̧tö̧tó― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ cuamöcuädätucua'a
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, recuätörö pä̧huä̧
rö̧jä̧chö̧nä̧ päi'ina'a jitörö'inä.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ tö̧jä̧hua̧tö̧
huotörö hue'inösä piy̧ȩ cutö'cö
úcuo te'äunu pätä'chinömä
―micuähuoca'a jiņa̧'a̧―
pätta'acu. Ppäcuhuädätucua
pä'ö jiņö̧mä̧ pädinö ta̧'a̧nö̧tä̧
jo̧mȩnö̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
4Macedonia ttö̧ja̧ ttöcu
ichätö jo̧mȩnö̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧tä̧
tottöttömä úcuo te'äunu pätä'ijö
ujuturutä dä'ä ttucuepätucua'acu.
Ujuturu'inä ja̧'a̧nä̧ ucutu'inä dä'ä
ttucuhuätucua'acu. 5 Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ttö̧ ä'canäjimä tö̧jä̧hua̧tö̧
huotörötä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ttichönä
hueda pä'ö amöcuädinösä,
ä'canäjitä cuiäre bäreu jähuä
iyähuä jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧
ttadita pä'ö. Ucutumä ―ja̧'hua̧nö̧
jö̧nä̧ tiyäcuotöjä― pä'ö mo pä'ö
cu̧ju̧niņä̧tu̧cu̧mä̧ jo̧mȩnö̧tä̧ ka̧
pä'ö, cua̧'cua̧ ko̧mȩnä̧tä̧ eseu
cuiyätucuäcua'anö, ujutu tujurunä
hueta'attömäcö.

6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ piy̧ȩmä̧
cunichi'ätucuó: ji'̧quiçha̧nö̧tä̧
ku̧nu̧mä̧ ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ 'to̧ä̧cua̧tó.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rö̧ȩnä̧ ku̧nu̧mä̧
rö̧ȩnä̧ 'to̧ä̧cua̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ya̧cu̧nä̧ cuamiso'qui
jacuättö cuamöcuädäji'a̧nö̧tä̧
cuiyätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧, rohuecuä'chö
jarodäcuähuä'inä juiyönä cua̧'cua̧
ko̧mȩnä̧tä̧ amöcuädö, cuiyätucunä
korotö huettä̧ra̧'a̧ttö̧mä̧cö,
Tö̧ä̧nä̧hua̧mä̧ esehuächi'önö
iyörötä repea'attö. 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä o'ca juiyönä
mippoönä ppädäcuähuämä
rö̧ȩnä̧tä̧ päi'önä ucuturu ppäda
pä'ömä ju̧ru̧hua̧tó, o'ca juiyö
juäittötä recuä rö̧jö̧ juiyönätä
cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ päi'önä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca juiyönä adiunä jȩä̧cuä̧huä̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧ pä'ö recuä
rö̧jä̧cuȩ jo̧mȩnö̧ cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧
pä'ö 'cuäopönätä. 9Huȩyu̧tu̧
ku̧nä̧huo̧mȩ päö'anö:

―Rö̧ä̧chi'̧ö̧nä̧ 'cä̧'chä̧rö̧ icu,
usurä isotörö iyä'chinö. Ja̧u̧
jueönätä jȩo̧'ä̧rö̧mä̧
beipächö juiyönä
'cuäopönätä jueönä
jȩä̧cuä̧huä̧ Işa̧―.b

a 9:1 Romanos 15:26 b 9:9 Salmos 112:9
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10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ku̧nä̧huä̧
ote ku̧nä̧huä̧ işa̧rö̧ iyähuä Işa̧tä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttu̧cuȩ pa̧'iņä̧ ttucua
pä'ö iyähuä Işa̧tä̧ ucuturu
ppä̧dä̧cua̧tó. Ja̧u̧tä̧ ucutu
cuiäretucu ku̧nä̧huo̧mȩ jö̧nä̧ jo̧mȩ
rö̧'ä̧chö̧tä̧ rö̧'ä̧chö̧ ka̧ pä'ö iy̧ä̧cua̧,
adiu jȩcu'iņä̧tu̧cu̧'iņä̧ u̧huä̧ju̧ rö̧ȩnä̧
huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'önä. 11O'ca
juiyönättö̧tä̧ rö̧ȩnä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ jö̧nä̧
juocuhuächätucuäcua'a̧nö̧,
korotörö rö̧ȩnä̧ päi'önä
ppäcuhuädätucua pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenämä
ujutu'inä Diosrötä ―adihua'a―
pätäcua'a̧nö̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ korotörö
ppäcuhuädätucua pä'ö cuiäre
adicuämä Diosttö adihuä ttö̧ja̧rö̧
recuä rö̧jö̧mä̧ ttu̧ju̧nä̧rö̧nä̧
iyähui'a'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ja̧u̧tä̧mä̧cö̧. Diosrö ―adihua'a―
pähuä'inä rö̧ä̧chö̧nä̧ pättönä
päi'a'a. 13 Ja̧u̧ ppädäcuähuä
iso päi'önä jö̧nä̧ ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧
tottomenä Diosrötä úcuo
tettähuäcuotö, Cristo adihuä
iḩuȩnȩ cuesetiyätucuä̧u̧mä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätörö'inä,
korotö o'ca toi'önärö'inä rö̧ȩnä̧
ppäcuhuädätucua'a tottomenä
Diosrötä úcuo tettähuäcuotö.
14Diosrö ucuocu kä̧nö̧
―¡totatöhue!― pä'ö amöcuädö
ucuturu repettächi'äcuotö
Diosttö mippoönä ppädäcuähuä
ucutunätä rö̧ä̧cha̧'a̧ttö̧. 15Diosrötä
―adihua'a― pätätucuaja. Chutä
mippoönä iyinömä pättö'a̧nö̧ jö̧'iņä̧
juiyächi'önätä adihua'a.

Rohuäu kä̧nö̧ tujuruhua
pä'ö ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧
―Diosnätä ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧―
pä'ö Pablo jiähuinö huȩnȩ

10 1 Jitämä ttö Pablomä, Cristo
ttu̧huȩcuä̧nä̧ teyocönä ö̧jö̧nä̧

kä̧nö̧ ajuähuipönö pä̧dä̧u̧jä̧tó,
ttö ―tä'ca ö̧jo̧mȩnä̧mä̧ yȩ'ȩcua̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ toepomenämä
pä̧içu̧nä̧ pähuä işa̧―
päcuhuä'ijätucuäcutä. 2 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ cuä'catucu chö̧jo̧mȩnä̧mä̧
pä̧içu̧nä̧nö̧ pädönä päi'önämä
jȩcu̧'huä̧tu̧cuó̧. ―Pä̧içu̧nä̧nö̧ jö̧nä̧
pä̧dä̧cua̧sä̧ korotö pönärömä―
pä'ö chamöcuädönä jä̧cu̧sä̧
―ttidepä huea'anätä jȩpö̧
kä̧tö̧ jahuätömä― pä'ö ujuturu
amöcuädätörömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
piy̧ȩmä̧ ajuähuipönö pä̧dä̧u̧jä̧tó.
3 Juhua'acumä tidepänä tö̧ja̧'a̧nä̧
rohuäumä tidepä hueö'a̧nö̧mä̧
rohuähuocotöjä. 4 Rohuäu kä̧nö̧
ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧ ujutu törohuähua
pä'ö tu̧ju̧nä̧rö̧mä̧ tidepä jähuämäcö
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ujutu
tu̧ju̧nä̧rö̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosnätä
juruhua'a. Taboiyotöttö 'quiyönä
tto'epö ku̧nä̧huo̧ca̧'iņä̧ cuä'epö icu
tujuruunä päi'önä, 5 ja̧'hua̧ta̧nö̧
jäyä amöcuädäcuähuä'inä, o'ca
juiyönä úcuo jähuä a̧'cua̧rö̧nä̧
jö̧ Dios u̧huo̧ju̧ to'ijicu päa
pä'ö ä̧rä̧mi'̧ö̧ juäi'inä, kä'ö icu
tujuruunä päi'önä jö̧, o'ca
juiyönä amöcuädäcuähuä
koro'inä, koro'inä nö'cö
ttöta'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ jȩta̧ pä'ö
Cristo hueötä esetönä päi'önä.
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6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucutu jo̧mȩnö̧
cuesetätucuomenämä o'ca juiyönä
jarodönö amöcuädäcuähuämä
ro̧tȩpa̧ pä'ötä jo̧mȩnö̧ kä̧tö̧jä̧.

7Ucutumä ¿huäme jähuätä
topätöjä tä̧ji?̧ Ya̧tȩ'iņä̧
―ttötä Cristo u̧mö̧huä̧ya̧sä̧―
pä'ö chutä a̧mo̧nä̧ ujurunä
amöcuädäcuäuttumä ja̧u̧mä̧
jareönä amöcuädö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Pa̧'a̧nö̧, ―Cristo u̧mö̧huä̧ya̧
jö̧nä̧ chö̧jö̧mä̧ ttö jö̧ ta̧'a̧nö̧ ja̧'a̧
jitö'inä― pä'ö amöcuädö'a̧nö̧ ja̧'a̧
ujuturumä. 8 Curuhuotö jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧ tö̧jö̧ úcuo tedäuttu'inä
dä'ä ttuhuähuämä juidö'a̧nö̧
ja̧'a̧ ttömä. Ja̧'hua̧nö̧ tö̧jö̧mä̧
Tu̧ru̧hua̧tä̧ hue'ipinö ttö̧ja̧
böo juo'ö ttujuruhuächiyarö
pä'ötä, kä'ö icuähuotö jö̧nä̧
juottächiyarö pä'ömäcö.
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ―cuyäru isojänä
huȩyu̧tu̧ yepe'äjä̧u̧jä̧― jö̧nä̧mä̧
cuamöcuädätucu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧
ttö chötö'cömä. 10 Korotö pö̧nä̧
pä'ätödo ―ru̧hua̧ a̧'cua̧rö̧nä̧
jö̧nä̧ ujurucu jö̧nä̧ päa'a cuyäru
isojänämä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
churutä toäcuähuänämä
juiy̧u̧pa̧tä̧ hua̧, iḩuȩnȩ'iņä̧
ya̧'o̧cuä̧rä̧cuä̧hua̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧―
pä'ätödo. 11 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ätömä
pa̧'a̧nö̧ ttu̧ttȩpä̧rä̧chi'̧ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó
ujuturumä. Totepö pä̧nä̧ cuyäru
isojänä ti̧huȩnȩ ti̧huȩyu̧ti̧nö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ tö̧jö̧ pä̧nä̧'iņä̧ yoräteunätä
jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧.

Pablomä Corinto ttö̧ja̧rö̧
aditiyarö pä'ö Dios hue'ö
ku̧nä̧hua̧ ö̧jiņö̧ huȩnȩ

12 Tta̧mo̧nä̧ hue'äu
ku̧nä̧huä̧tö̧cu̧mä̧ töyorecuä'chö
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ ujutumä. Jahuätö
jö̧ ta̧'a̧nö̧ tö̧ja̧ ja̧ pä'ö'inä yoretö
topäcuäu tamöcuädö juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧. Jahuätömä tta̧'a̧nö̧ huotö
ja̧ pä'ö jitötä tta̧mo̧nä̧ ttö̧rö̧ä̧
topö jitötäcu yorecuä'chö
jȩpä̧tö̧ tta̧mo̧nä̧ ttö̧'quȩtȩttö̧tä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩttä̧'cho̧mȩnä̧mä̧
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä
jui'ätötó. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ujutumä abora̧'a̧ päi'önämä
úcuo te'äu pätö juiyäcuotöjä.
Úcuo te'äunu pätömä, taditiyarö
pä'ö Diosttö hueähui'inome
jubötä úcuo tetähuäcuotöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ taditomemä ucutu'inä
ppäcuhuächi'ätucunä päi'önä
hueähui'ina'a taditiyarö pä'ömä.
14Ujuturu hueähui'inome
yabonänö 'cuä̧'o̧pä̧rö̧mä̧
mȩ'o̧co̧tö̧jä̧, ucutu'inä
ppäcuhuächi'ätucunä taditiyarö
pä'ö hueähui'oca'a jiņa̧'a̧
a̧'cua̧rö̧nä̧mä̧. Cristo adihuä
iḩuȩnȩ ucuturu rȩbȩu̧nä̧
ji'ähuinätömä ujututä jiņa̧'a̧.
15Ujuturu hueähui'inome
'cuä̧'o̧pä̧rö̧mä̧, korotö ttaditähuä
'cho̧'ip̧ä̧rö̧ jö̧nä̧mä̧ úcuo te'äu
pä'ocotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
ucutu cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧
rö̧ä̧cho̧mȩnä̧ ujutu taditome'inä
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jiņä̧ isocutä rö̧ä̧cha̧ pä'ö eseunu
tta̧'ä̧rä̧tö̧jä̧. 16 Juhua'acumä
ucutu cuidepiyutucu abora̧'a̧
ka̧cu̧ o̧du̧nä̧ttö̧'iņä̧ adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ jitähue'äcua̧'a̧nö̧, korotö
jo̧mȩnö̧ ttaditinome 'cho̧'ip̧ä̧rö̧
ta̧mo̧nä̧ úcuo tetäu juiyönä.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ―úcuo
te'äumä Tu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ úcuo
teähuäcua'a̧nö̧―.a 18 Ya̧tȩ chutä
amonätä̧ hue'äu ku̧nä̧u̧mä̧ iso
päi'önä jö̧nä̧ hue'ö ku̧nä̧hua̧mä̧cö̧
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ hue'ö
u̧ju̧nä̧cu̧tä̧ iso päi'önä jö̧nä̧ hue'ö
ku̧nä̧hua̧mä̧.

Pablomä chutä ötö'cö suronätä
ttucuocuä'chiyäcu

iso jö̧nä̧tä̧ ädätinö huȩnȩ

11 1 Tta̧'cua̧ jui'ätö a̧'cua̧rö̧nä̧
chucuocuomenämä cuami

'quicuhuächi'ätucuattöhué.
Juhua'acumä ttömä cuami
'quicuhuächi'ätucuäcusä iso
päi'önä. 2Dios amöcuädönätä
amöcuädösä ucuturumä
―¡ka̧tä̧hua̧rö̧tä̧ repettahué!―
pä'ö. Ttömä cuirecuorömä
Ya̧tȩrö̧tä̧ ö'cätö chu̧ju̧niņä̧u̧jä̧
ucutumä, yajute 'cu̧'huä̧pa̧ju̧ru̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ chij̧ȩpä̧tu̧cua̧cu̧
pä'ö Cristorömä. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
yȩdȩcuä̧rö̧nä̧ jä̧cu̧sä̧ äca jö̧nä̧ hua̧
huo̧juȩcu̧nä̧ jȩpö̧ yapare jiähuäcua,
Eva yapare kesetinö'a̧nö̧ ucutu'inä
cuamöcuädätucu surojuoächö'a̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧, chu̧'ä̧cua̧ Cristorötä
cuamöcuädätucu surojuoächa'acu
pä'ö. 4 Ya̧tȩ ichö ka̧ra̧ Jesús
ötö'cö huȩnȩ, ujutu jitähuococu
piņö̧ ötö'cö huȩnȩ jiäuttu'inä,

ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuȩmä̧tu̧cuo̧co̧cu̧
pinötä̧ ka̧ra̧ a̧'cua̧ru̧hua̧rö̧tä̧
cuȩmä̧tu̧cua̧ pä'ö jö̧ttö̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuesetätucuocö jiņö̧
huȩnȩ koro adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩtä̧
cuesetätucua pä'ö jö̧ttö̧'iņä̧ ja̧'a̧tä̧
tocu'huätucua pä'ö huotöjä
a̧'cua̧ra̧'a̧ ucutumä. ¡Jati ucutuhué!

5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―hueipinä̧u̧ttu̧
jiņä̧ isocu jue'ipotöttö'inä
pabonänötä̧ hua̧mä̧cö̧sä̧
ttömä― pä'ö chamöcuädäunä
jä̧cu̧sä̧. 6 Chiḩuȩnȩnä̧mä̧
micuähuoca'atä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
chucuocua'anä huo̧juä̧huä̧nä̧mä̧
ja̧'hua̧nö̧mä̧ huocösätó. Tö̧jö̧mä̧
o'ca juiyönättö̧tä̧ huäjunä
cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧nä̧ ij̧ȩcuiņä̧tö̧jä̧
ujutumä. 7Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧
micuä juiyönätä ji'ähuinösä
ucuturumä, ttötämä usurä
işa̧tä̧ pädi'önä jȩchä̧cuä̧hua̧'a̧nä̧
ucututä úcuo ttö̧ja̧ jö̧nä̧ huotö
päcuhui'ätucunä. Ja̧'hua̧nö̧
jȩchä̧cuä̧huo̧mȩnä̧ ¿suronä
jȩpiņö̧sä̧ tä̧ji?̧ 8 Korotö jiņä̧
yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ucuturu
ppädädiyatö pä'ö chaditö
micuä ttimita'a chȩmo̧mȩnä̧,
¿nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ pinö̧sä̧ tä̧ji?̧
9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧
chö̧jo̧mȩnä̧ ttörö recuä
rö̧jä̧chi'̧o̧mȩnä̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧ jä̧'ȩpä̧rö̧
jö̧nä̧ mȩ'o̧pä̧ro̧cö̧ pinö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ tö̧jä̧hua̧tö̧ huotö Macedonia
rȩjȩra̧'a̧ttö̧ ichätötä ttörö recuärö̧jö̧
ppättädä̧riņä̧cu̧sä̧. Juhua'acumä
o'ca juiyönättö̧tä̧ ucuturu
mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧ pädi'ö
juiyönätä tta̧'ä̧rä̧cuä̧huiņö̧sä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧'hua̧nö̧tä̧ jö̧nä̧

a 10:17 Jeremías 9:24
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tta̧'ä̧rä̧cuä̧u̧ chö̧jä̧cua̧sä̧ ttömä.
10 Cristottö iso jö̧nä̧ huȩnȩmä̧
ttönätä ka̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
piy̧ȩ Acaya rȩjȩttö̧ úcuo te'äunu
pädä'chömä ya̧tȩ'iņä̧ pädö
juiyönämä tto̧ȩpiy̧ä̧cua̧sä̧.
11 Ja̧'hua̧nö̧ pädäjimä, ¿dä̧bö̧
pä'ö päda'attö? ¿Ucuturumä
repeäcuähuä juida'attö pä'ösä
tä̧ji?̧ Diostä u̧huo̧juä̧cu̧sä̧ ucuturu
repeda'amä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jȩchä̧'ij̧ö̧mä̧ juhua'a yabocutä jȩpö̧
chö̧jä̧cua̧sä̧, ―Pablo jö̧ ta̧'a̧nö̧
yorätehuätöjä ujutumä― pä'ätö
úcuo tettähuä'chö cättädi'önä
jȩcha̧tö̧ pä'ö. 13 Ja̧'hua̧nö̧ huotömä
―ujutu'inä hueipinä̧u̧jä̧― pättömä
yaparehuätö. Ttaditähuämä
yaparetä jȩttä̧'cha̧'a̧nä̧
Cristo hueipinä̧u̧ a̧'cua̧rö̧nä̧
pa̧ja̧cuä̧rä̧'chö̧tä̧ jȩpä̧tö̧. 14 Pomä,
koromenämä jo̧ca̧'a̧tó. Satanás'inä
isoppa hua̧ tȩa̧u̧tä̧ hua̧ Dios
huȩ'ä̧hua̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ pa̧ja̧cuä̧rö̧
jȩpä̧'chö̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ¡chutä
umöhuäyotö'inä adihuänä adicuä
ttö̧ja̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ pa̧ja̧cuä̧rä̧'chö̧
jȩtto̧mȩnä̧mä̧ jeruhuoca'ató!
Jahuätö röjinä ttö̧jä̧cuȩmä̧
ttaditähuä pö̧nä̧ jiņö̧'a̧nö̧tä̧
jä̧cua̧'a̧tó.

Jitörötä pä'önänö tta̧'cua̧ jui'ätö
a̧'cua̧rö̧nä̧tä̧ Pablo päinö huȩnȩ
16 Pä'äji ta̧'a̧nö̧ pä'ösätó. ―a̧'cua̧

jui'̧a̧― jö̧nä̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ päottó.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧ tta̧'cua̧
jui'ätö a̧'cua̧rö̧nä̧ jȩchö̧ttö̧'iņä̧
ja̧'a̧tä̧ topätucuittö, ttö'inä
a̧'u̧cu̧nä̧ cha̧mo̧nä̧ úcuo te'äunu
pädäcua'a̧nö̧. 17 Pa̧'a̧nö̧ cha̧mo̧nä̧
úcuo te'äunu pädä'chömä
Tu̧ru̧hua̧ a̧'cua̧rö̧nä̧mä̧ pä'ocösä.

Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ tta̧'cua̧ jui'ätö
pätta'a a̧'cua̧rö̧nä̧tä̧ pä'ä'chösä.
18 Korotömä recuätö ja̧'a̧ ttidepä
hueähuä a̧'cua̧rö̧nä̧ tta̧mo̧nä̧
úcuo te'äu pä'ätömä. Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ ttö'inä cha̧mo̧nä̧ úcuo
te'äunu pä'ösätó. 19 ¿Ucututä̧cö̧?
huo̧juȩcu̧nä̧ huotö jö̧nä̧
kä̧nö̧, korotötä tta̧'cua̧ juittö
eseunutä ja̧'a̧tä̧ topätömä.
20 Ya̧tȩ, huettö jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧ jö̧nä̧ päcuhui'ätucunä
jȩa̧'a̧nä̧mä̧ ja̧'a̧tä̧ topäcuähuätöjä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucui'a'anä'inä, cuiäre
'choipa'anä'inä, chutätä úcuo
işa̧ jö̧nä̧ jȩä̧cuä̧hua̧'a̧nä̧'iņä̧,
cui'änä 'pȩä̧'cha̧'a̧nä̧'iņä̧ ja̧'a̧tä̧
topätöjä. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
dä̧'ä̧ rö̧jä̧chi'̧a̧'a̧nä̧'iņä̧ pä'ösätó,
ujutumä ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ jȩta̧ pä'ömä
juiyupinätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
korotömä úcuo te'äunu pätta
pä'ö jö̧ttö̧mä̧, ttö'inä úcuo te'äunu
pädajimä ku̧nä̧rö̧sä̧. Jati, tta̧'cua̧
jui'ätö ttucuocu'a̧nö̧tä̧ ucuocusä
pomä.

22 ¿Jahuätötädi ̧ Hebreos ttö̧ja̧
jö̧nä̧ huotömä? Ttö'inä jahuätötä
işa̧sä̧. ¿Jahuätötädi ̧ Israel ttö̧ja̧
jö̧nä̧ huotömä? Ttö'inä jahuätötä
işa̧sä̧. ¿Jahuätötädi ̧ Abrahamminä
ahuaruhuä'cotö jö̧nä̧ huotömä?
Ttö'inä ja̧u̧tä̧ ahuaruhuä isotö
işa̧sä̧. 23 ¿Jahuätömä Cristo hueö
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ tä̧ji?̧ Jati, ttömä
tta̧'cua̧ jui'ätö ttucuocu'a̧nö̧tä̧
ucuocusätó. Ttömä jahuätöttö'inä
abonänö jö̧nä̧ Cristo hueö
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
adicuättömä jahuätöttö'inä
abonänö aditä̧riņö̧sä̧. Cuäcuäpö
ubara ttuhuecuättömä
pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönätä
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cuä̧cuä̧pä̧cuä̧hua̧ pinö̧sä̧. Cärenä
päcuähuättö'inä jahuätöttö'inä
abonänö rö̧ȩnä̧ cärenä pinö̧sä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hua'are örohue'ättömä
rö̧ȩnä̧tä̧. 24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ judíos
ttö̧ja̧ttö̧mä̧ treinta y nuevenö
jo̧mȩnä̧ ä̧nu̧chu̧nä̧ cuäcuäpö
ubara ttu̧'huȩcua̧ pinö̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧mä̧ jȩtti̧nä̧cu̧sä̧ jim̧ö̧tȩ
jähuä jo̧mȩnä̧. 25 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
işo̧'quȩnä̧ cuäcuäpö ubara
ttuhuecuättömä, huäbodäcuänä
jo̧mȩnä̧ jȩtti̧nä̧cu̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ya'utenämä inädunä icuäu
tticuinäcusä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huoi'canä
'chä̧nö̧mä̧ huäbodäcuänä
jo̧mȩnä̧ mo̧'ä̧chiņö̧sä̧ dubora
rö̧orattömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya'ute
yodonö ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya'ute mo̧ro̧
jo̧mȩnä̧ dubora rö̧oranä riņö̧sä̧.
26 Cueächäcuähuä'inä, rö̧ȩnä̧tä̧
cue'ächä'chö usurä ȩmä̧huiņö̧sä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ajehuiyättö'inä
ra̧huȩpij̧o̧mȩ 'cuä'ope'ö örohue'ä
ttu'huinösä. Nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ ra̧huȩpij̧o̧mȩ
'cuä'ope'ö örohue'ä ttu'huinösä.
Cha̧mo̧nä̧ chiŗȩjä̧ ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧
ra̧huȩpij̧o̧mȩ 'cuä'ope'inösä.
Judíos huocotöttö'inä
ra̧huȩpij̧o̧mȩ 'cuä'ope'inösä.
Ötahuiyä rö̧o̧mȩttö̧'iņä̧
ra̧huȩpij̧o̧mȩ 'cuä'ope'inösä.
Ttö̧ja̧ toächomettö'inä
ra̧huȩpij̧o̧mȩ 'cuä'ope'inösä.
Dubora rö̧orattö'inä ra̧huȩpij̧o̧mȩ
'cuä'ope'inösä. ―Tö̧jä̧hua̧tö̧
huotöjä― pättähua'anä yapare
ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ ra̧huȩpij̧o̧mȩ
'cuä'ope'inösä. 27Adicuättö'inä
chijuiyuhuächi'önätä aditä̧rö̧

kiņö̧sä̧. Ä'ö'inä chä'oca'atä
pödi ttu'u kiņö̧sä̧. Ppäi
ttuhuähuättö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
a̧di ̧ ttuhuähuättö'inä usurä
ȩmä̧huiņö̧sä̧. Chu̧cuȩ'iņä̧ juiyönätä
kiņö̧sä̧ rö̧ȩnä̧tä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
chöäreti̧yu̧'iņä̧ juiyönä kä̧nö̧ diyo
ttu'huinösä. 28 Ja̧u̧ jähuätämäcö.
Mo̧ro̧jiņö̧ a̧'u̧cuä̧ o'ca toi'önä
Cristonä pä'i'inätö ttö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧ amöcuä̧rö̧ cha̧'cua̧
tta̧dȩcuä̧'chö̧nä̧ jä̧cu̧sä̧ ämäcö juäi
huä̧mä̧dia̧̧'a̧ a̧'cua̧rö̧nä̧tä̧. 29 Ya̧tȩ
ijuiyuhuächi'önä päi'omenämä
¿ttö'inä chijuiyuhuächi'önä
päi'oca'a tä̧ji?̧ Ya̧tȩ mo̧ä̧chö̧nä̧
jȩtto̧mȩnä̧ ¿ttö'inä cuo'ö
chicua'a a̧'cua̧rö̧nä̧ suro pädi'önä
päi'oca'a tä̧ji?̧ 30 Cha̧mo̧nä̧ úcuo
te'äunu päda pä'ö jö̧ttö̧mä̧
chijuiyuunä jö̧tä̧ cä'epö úcuo
te'äu pä̧dä̧cua̧sä̧tó. 31 Tu̧ru̧hua̧
Jesucristo Ö̧ä̧nä̧hua̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Jä'o Diosmä, cädi'ome'inä
juiyönä adihuä Işa̧ pä̧'ä̧hua̧mä̧
u̧huo̧juä̧cu̧sä̧ yapare pädoca'amä.
32Damasco ötahuiyära̧'a̧ttö̧mä̧
hueähuä ru̧hua̧ Aretas ötö'cönä
ru̧hua̧mä̧* su̧ro̧da̧u̧ru̧ hue'inödo
Damasco ttö̧ja̧ ttöäre ötahuiyä
ä'ca tta̧ttä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö ttörö
'chuttädiyarö pä'ö. 33 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ dejäcänä chȩca̧'a̧nä̧
ötahuiyä tto̧ȩcuo̧ca̧ isatenä
tti̧mȩyȩdiņä̧cu̧sä̧ ja̧u̧ttu̧ chö̧jip̧a̧
pä'ömä.

Pablo idepänä baraunä ka̧ri ̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ kiņö̧ huȩnȩ

12 1 Chamonätä úcuo
te'äunu päda pä'ömä

* 11:32 Ötö'cönä ru̧hua̧mä̧ gobernador pättä'ijäcu'a̧nö̧ huinödo.
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adihuoca'anä pä'ösätó jiņä̧.
Jitämä Chu̧ru̧hua̧ttö̧ ya̧nä̧ jähuä
ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ toäcuähuä'inä, ya̧nä̧
jähuä huäjuätö icuähuä'inä
ji'äusätó. 2 Ya̧tȩ ttö̧ja̧ işa̧rö̧
huo̧jua̧sä̧, Cristonä hua̧rö̧. Ja̧u̧mä̧
mo̧ro̧jä̧, huä̧bo̧jä̧cuä̧ işä̧jä̧ra̧'a̧
päi'önä ȩmip̧ä̧cuä̧hua̧ piņö̧.
¿Jä̧ttä̧pä̧ya̧tä̧ ȩmip̧ä̧cuä̧hua̧
pä'i'inöcö̧? ¿Jä̧ttä̧pä̧ya̧mä̧cö̧
jiņa̧'a̧cö̧ ȩmip̧ä̧cuä̧hua̧ päi'ina'amä?
jȩru̧pa̧sä̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä
huo̧jua̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧ttö̧mä̧
ttö̧jä̧pö̧ttö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ a̧'ȩ jo̧mȩnä̧
'cuäopina'a täcö. 3 Ja̧'hua̧nö̧
hua̧rö̧mä̧ huo̧jua̧sä̧. Ja̧u̧mä̧,
¿Jä̧ttä̧pä̧ya̧tä̧ ȩmip̧ä̧cuä̧hua̧
pä'i'inöcö̧? ¿Jä̧ttä̧pä̧ya̧mä̧cö̧
jiņa̧'a̧cö̧ ȩmip̧ä̧cuä̧hua̧ päi'ina'amä?
jȩru̧pa̧sä̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä
huo̧jua̧. 4 Ja̧u̧mä̧ Paraíso* işä̧jä̧ra̧'a̧
päi'önä ȩmip̧ä̧cuä̧hua̧ pä'i'inö.
Juhua'attömä pä'ö'inä pähuome
juiyönätä jö̧ huȩnȩ ä̧ju̧cuiņö̧, ttö̧ja̧
işa̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧ ucuocua pä'ömä
hueähui'ocötä. 5 Ja̧'hua̧nö̧ hua̧rö̧tä̧
úcuo te'äunu pä̧dä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttötä cha̧mo̧nä̧ úcuo te'äunu
pä'ähuocösä. Chijuiyuu juäitä
úcuo tȩdä̧huä̧cua̧sä̧. 6 Chamonätä
úcuo tedähua pä'ö chöjö'cöttömä
tta̧'cua̧ jui'ätö a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧nä̧ hua̧tä̧
pä'i'ajisä. Iso jö̧ huȩnȩtä̧ jidäu'a̧nö̧
hua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pä'ocösä
ya̧tȩ'iņä̧ ttörö toomettö'inä,
jidähua'a ä̧ju̧cuo̧mȩttö̧'iņä̧
abonänö jö̧nä̧ amöcuädä'chö
juiyäcua'anö chötö'cömä.

7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huäjuätö
icuähuämä juiyo adiunä rö̧ȩnä̧tä̧
ttörö ij̧ȩcuä̧chä̧'cha̧'a̧ttö̧ cha̧mo̧nä̧
úcuo tedähua'acu pä'ömä
chidepänä baraunä ka̧ri ̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧ iyähui'inäcusä, Satanásttö
huȩ'ä̧hua̧rö̧. Ttörö 'ta'taiyarö pä'ö
iyähui'inäcusä abora̧'a̧ 'cuäo'i'önä
cha̧mo̧nä̧ úcuo tedähua'acu
pä'ömä. 8 Ja̧u̧ ttörö cädi'a pä'ömä
huäbodäcuänä ajuähuipönö
jä̧'ȩpä̧riņö̧sä̧ Chu̧ru̧hua̧rö̧mä̧.
9 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧dȩpä̧rä̧cu̧mä̧
päinäcusä ―Ttö mippoönä
ppädädinömä täcö rö̧a̧'a̧. Juhua'a
yabonömä recuärö̧jo̧co̧cu̧jä̧
ucumä. Ttö chujurumä juiyupätö
jö̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ jo̧mȩnö̧
ttujuruhuächönä juoächa'a―
päinäcusä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
jiņä̧ isocumä ttö chijuiyuu
juäitä juiyo esehuä̧rö̧nö̧tä̧ úcuo
tȩdä̧huä̧cua̧sä̧ Cristo ujuru ttönä
kä̧mä̧dä̧rä̧cua̧'a̧nö̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ ttömä chijuiyuhuomenä'inä,
suronä pättomenä'inä, recuä
rö̧jä̧chi'̧o̧mȩnä̧'iņä̧, ru̧'huä̧rȩ'ö̧
ubara ttuttepomenä'inä, huȩnȩ
päi'omenä'inä Cristorö amöcuädö
ȩsȩhuä̧rö̧tä̧ chȩsȩhuä̧rä̧cua̧sä̧
pa̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧. Ttömä
chijuiyuhuomenätä ju̧ru̧hua̧sä̧.

11 ¡Jati! Tta̧'cua̧ jui'ätö
ttucuocu'a̧nö̧ cha̧mo̧nä̧
chötö'cö úcuo tedäunä päi'a'a
ucututä ja̧'hua̧nö̧ chucuocunä
jȩcu̧'huiņä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucututä jiņa̧'a̧ chötö'cö adiu

* 12:4 ―Paraíso― pä'inätödo mo täbocö ttö̧ja̧ a̧diḩuä̧jä̧, mo̧ro̧jä̧nä̧ işä̧jä̧ pä'ö.
Juhua'amä pä'inätödo Edén pätta jiņö̧'a̧nö̧ Dios öadihuä ko̧mȩ adiunätä ttö̧ja̧ pä'ö,
huȩnȩ'iņä̧ juiyönä, yorö'iso eseutä ttesehuome pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧jä̧nä̧tä̧ işä̧jä̧
ja̧'a̧nä̧, mo̧ro̧jä̧ttö̧mä̧ huä̧bo̧jä̧cuȩ işä̧jä̧ jiņa̧'a̧do Diosrö tta̧'cua̧ huȩnä̧riņä̧tö̧ tti̧rȩbȩhuo̧mȩ
tta̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ mä̧cuä̧ ttidepänä ttottächä̧cuȩ tta̧ttä̧ra̧'a̧nä̧.
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cucuocuätucu'a̧nö̧ huinätömä.
Hueipinä̧u̧ huotöttö jiņä̧ iso
jue'ipotöttö'inä pabonänötämä
huocösä ttömä, chamonämä
micuähuocötä hua̧ jö̧nä̧
chö̧ja̧'a̧nä̧. 12Hueipiņä̧u̧ isotö
işa̧ jö̧nä̧ chö̧ja̧'a̧ iso päi'önä
ja̧'a̧ pä'ö cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧nä̧
ij̧ȩcuä̧mä̧ cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ttu̧tä̧
ij̧ȩcuä̧chiņa̧'a̧. Ttötämä chami
'qui'ächi'ö chö̧ja̧'a̧nä̧, Diosttö
ij̧ȩcuä̧'iņä̧, ye'önö ttesehuächi'önä
jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧, Dios ujuru
ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧
topinätöjä. 13 Korotö jiņä̧
yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ttö̧mä̧
¿ti̧yȩttö̧ pabotä jö̧nä̧ huotö
cu̧jiņä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧ ucutumä?
¿Ämäcö cä'epö ttu̧huȩna̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ ucuturu jȩcho̧ca̧'a̧
jiņa̧'a̧ttö̧ tä̧ji ̧ pabotä huotö
cu̧jiņä̧tu̧cua̧'a̧mä̧? Ja̧u̧nu̧mä̧
¡Piy̧ȩ suronä jȩchiņö̧mä̧
unichi'iyätucuittö!*

14 Jitämä täcö huäbodäcuänä
päi'önä ucuturu do'ächö chicha
pä'ömä jo̧mȩnö̧ kö̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
chichomenämä ämäcö cä'epö
ttu̧huȩna̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧mä̧
jȩchiy̧ä̧cuo̧tö̧jä̧, cuiäretucu
ja'ate'ömä chichoca'attö. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ ucuturutä ja'ate'ötä
chiçhä̧cua̧sä̧. Ppo̧'ä̧tö̧mä̧cö̧
ttä̧'o̧tö̧rö̧ tta̧ttä̧ra̧ pä'ö
ca̧ca̧tä̧rö̧ ku̧nä̧tö̧mä̧. Ttä̧'o̧tö̧tä̧
ja̧'a̧ tti̧tti̧mö̧rö̧ tta̧ttä̧ra̧ pä'ö
ca̧ca̧tä̧rö̧ ku̧nä̧tö̧mä̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ucutu cua̧'cua̧rö̧tu̧cu̧

ja'ate'ömä ȩsȩhuä̧rö̧nö̧tä̧ cha̧mo̧nä̧
chiäre be'epäjipö chiçuä̧cua̧sä̧.
Cha̧mo̧nä̧ be'epäcuäu chicuttu'inä
huä̧iņä̧tä̧ jä̧cu̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucuturu rö̧ȩnä̧ repedomenämä
pabonänötä̧ repe'ä̧cuä̧hua̧ pä'i'ösä
pärocua'attömä. 16 Ja̧'hua̧nö̧mä̧
huä̧iņä̧ ja̧'a̧. Ttömä ämäcö cä'epö
ttu̧huȩna̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧mä̧
jȩpo̧cö̧ pinö̧sä̧ ucuturumä.
¿Huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädö yapare
jȩchiņä̧u̧jä̧ tä̧ji?̧ 17 ¿Cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧
huedinä̧u̧nä̧tä̧ cuiäre nä̧u̧cuiņö̧sä̧
tä̧ji ̧ ttötä abonänö chu̧ju̧nä̧rö̧nä̧?
¿Ya̧tȩnä̧tä̧'iņä̧ jȩpiņö̧sä̧ tä̧ji ̧
ja̧'hua̧nö̧mä̧? 18 Titorömä
hue'inösä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧cu̧mä̧
ka̧ra̧ tö̧jä̧hua̧rö̧'iņä̧ hue'inösä.
Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧mä̧ ¿cuiäre
nä̧u̧cuiņö̧ tä̧ji ̧Titomä? ¿Ja̧u̧cu̧, ttöcu
jiņä̧ ya̧tȩ a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ jȩpo̧co̧tö̧
pinätö̧jä̧ tä̧ji?̧ ¿Yoräteunätä jȩpö̧
ko̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧ tä̧ji?̧ 19―Huȩnȩ
huocotö a̧'cua̧rö̧nä̧ tamöcuädiyatö
pä'ötä pä'ätö― jö̧nä̧mä̧
cuamöcuädätucuó ujuturumä.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ujutumä Dios
ä'cattö Cristonätä ucuocuätöjä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juiyo repedä̧u̧, o'ca
juiyönä jȩtö̧mä̧ ucutu böo juo'ö
cujuruhuächiyätucuatö pä'ötä
jȩpä̧tö̧jä̧. 20 Chiŗȩbȩhuo̧mȩnä̧mä̧
ttörö pä̧huä̧ rö̧jo̧co̧mȩ päte'ö
jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ tocha'acu
pä'ö yȩdȩcuä̧rö̧nä̧ jä̧cu̧sä̧.
Pärocua'attö ttö'inä ucuturu pä̧huä̧
rö̧jo̧co̧mȩ päte'ötä chö̧ja̧'a̧cu̧
pä'ö. Pä'ä'chäcuäutä, ―¡ja̧u̧ jö̧

* 12:13 Pablomä Corintos ttö̧ja̧rö̧mä̧ suronä jȩpo̧cö̧ piņö̧. Jitötätä suronä
ucuocuä'chinätömä, ―Pablo suronä jȩpiņö̧ ujuturu― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ suronä
jȩpo̧cö̧ piņö̧. Adiunätä jȩpö̧ kiņö̧ jahuätö ttö̧'quȩtȩnä̧mä̧. Ttöäre iyähuä'inä ȩmo̧cö̧ piņö̧
ju̧huȩnȩ ö̧ja̧'a̧nä̧ u̧cuȩ ucua pä'ö'inä, ä'a pä'ö'inä. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö pä'inödo ―Ämäcö
cä'epö ttu̧huȩna̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jȩcho̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧― pä'ömä.
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ta̧'a̧nö̧ chö̧ja̧hue!― pä'ö pä̧huä̧
ttu'utä, pä̧içuä̧chi'̧ö̧ huopä'chötä,
―¡katä chu̧ju̧nä̧ra̧hué!― pä'ö
amöcuädä'chötä, korotö ttötö'cö
suronä ucuocuä'chötä, ttabo ja̧'a̧nä̧
ucuocuä'chötä, tta̧mo̧nä̧ ttö̧jö̧
úcuo te'ähuä'chötä, 'quȩ'ȩcuä̧chö̧
rohuähuä'chötä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧cu̧
pä'ö. 21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧
chiŗȩbȩhuo̧mȩnä̧ cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ttu̧
dä'ä ttudunä päi'önä Diostä
jȩa̧'a̧cu̧, recuätö suronä jȩttä̧'chiņö̧
cha̧'cua̧ tta̧dȩcua̧'a̧cu̧ pä'ö,
surojuottächinö'inä, ttirecua
pocojucu jȩttä̧chiņö̧'iņä̧,
ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ jȩttä̧'chiņö̧'iņä̧ pärou
ttamöcuädoca'atä topö.

Ka̧cuä̧mö̧ tottäcuähuiyarö
pä'ö Pablo hueinö huȩnȩ

13 1 Jitämä huäbodäcuänä
päi'äcua'ató ucuturu

do'ächö chichäcua'amä. ―O'ca
juiyönä pähuämä iso päi'önä
ja̧'a̧ pä'ö ttu̧huo̧jua̧ pä'ömä,
ta̧ju̧nä̧ jö̧ttö̧'iņä̧ huämetucuänä
jö̧ttö̧'iņä̧ topinätö jittähuomenätä
huo̧juä̧huä̧cua̧'a̧do―.a 2 Pä'äji'inä
jidähuina'anä jitä'inä ju̧huȩnȩtä̧
todärenä päi'önä chiŗȩbȩhuiņö̧
pä̧nä̧ chö̧ja̧'a̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧nä̧
ä'canätä pä'ö ku̧nu̧sä̧tó
todepö pä̧nä̧ ja̧'a̧nä̧ huȩyu̧tu̧
hue'önö, pä'äjitä päi'önä suronä
jȩpiņä̧tö̧rö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
toi'önärö'inä ja̧'a̧nä̧. Pä'äji
ta̧'a̧nö̧ chichöttömä ya̧tȩrö̧'iņä̧
ku̧niçuä̧ juiyönätä jȩchö̧'a̧nö̧tä̧
hua̧sä̧tó. 3―Cristo Pablonä
ucuocua'amä iso päi'önä ja̧ pä'ö
ij̧ȩcuä̧ ka̧cuä̧mö̧ totö'anö ja̧'a̧

ujutumä― päcuhuinätucua'attö
pä'ösä ja̧'hua̧nö̧mä̧. Ja̧u̧mä̧
ucutunämä juiyupocö. Ja̧u̧mä̧
ucutunätä ju̧ru̧hua̧. 4 Ja̧u̧mä̧
juiyuu juäinämä daunä pȩ'o̧pö̧
rö̧nä̧hua̧ jiņa̧'a̧nä̧ Dios ujuruttutä
a̧'cua̧rö̧ kö̧. Ujutu'inä Ja̧u̧nä̧mä̧
juiyupätötä jö̧nä̧ huotöjä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Ja̧u̧cu̧mä̧ Dios ujurunätä
tö̧jä̧cuo̧tö̧jä̧ ucutucumä.

5 Cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧
ja̧ pä'ö usäu topäcuähuätucui
ucututä. Cua̧mo̧nä̧tä̧ ka̧cuä̧mö̧
topäcuähuätucui. ¿Ucututämä
ttu̧'huȩpä̧rä̧cuä̧huo̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji ̧
Jesucristo ucutunätä ö̧ja̧'a̧mä̧?
Hueyecuätötä jö̧nä̧ huotö
cu̧jä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ujutumä hueyecuocotö
jö̧nä̧ huotötä tö̧ja̧'a̧mä̧
cu̧huo̧juiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ötä pä̧huä̧
rö̧jä̧cu̧sä̧ ttömä. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Diosrötä jä'epösä jiy̧ȩtȩ'iņä̧
suronä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ juiya pä'ö.
Ujututä hueyecuocotö jö̧nä̧
tö̧jö̧tä̧ ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ömä
jädepococu. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
adiutä jȩcu̧'huä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧
pä'ö amöcuädötä jädepäcu,
hueyecuätö jö̧nä̧ huotö a̧'cua̧rö̧nä̧
tö̧ja̧'a̧nä̧ ujutumä. 8 Iso jö̧nä̧
jähuämä to'ijicumä jȩtö̧ juiyönätä
huotöjä. Iso jö̧nä̧ jähuä jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
jȩtö̧'a̧nö̧ huotöjä. 9 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ujututämä juiyupätötä
tö̧jö̧ pä̧nä̧mä̧ esehuä̧rä̧tö̧jä̧
ucutumä juruhuätötä jö̧nä̧
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jo̧mȩnö̧
cuadihuächiyätucuatö pä'ömä
Diosrötä jä'epä̧rä̧tö̧jä̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧
pä'ötä amöcuädö huȩyu̧tu̧tä̧

a 13:1 Deuteronomio 19:15
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hue'ösä piy̧ȩ huȩnȩmä̧ todepö
pä̧nä̧tä̧ ja̧'a̧ttö̧, chö̧jö̧ttö̧mä̧ chutä
ujurunätä huediyarö pä'ö ttörö
hueähui'inö jähuänä pä̧içu̧nä̧nö̧
pädö juiyäcua'anö. Ja̧u̧ ujurunä
huediyarö pä'ö hueähui'inömä böo
juo'ö cujuruhuächätucua pä'ötä
jö̧, surojuocuhuächätucunä kä'ö
chicua pä'ömä jo̧cö̧.

Cä'ädö kä̧nö̧ hueipinö huȩnȩ
11 Ye chö̧jä̧hua̧tö̧ cä'ädö

kä̧nö̧ pädömä, esehuä̧rö̧tä̧
esehuä̧rä̧tu̧cui ̧ jö̧nä̧tä̧ pä'ösä.
Jo̧mȩnö̧tä̧ adihuächätucui. Jitämä
cua̧'cua̧ ȩmä̧tu̧cui.̧ Jiņä̧ jiy̧ȩtȩtä̧

amöcuädö kä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧
huȩnȩ juiyönätä kä̧tu̧cui.̧ Huȩnȩ
juiyönä kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧
repe'äcuäu kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ kada'ca
jö̧nä̧ hua̧ Diosmä ucutucutä ö̧jä̧cua̧.
12Adihuänä teäcuähuättötä ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ te'äcuähuätucui. 13O'ca
toi'önä adihuä ttö̧ja̧ jö̧nä̧ huotömä
tettähuä̧u̧jä̧do pä'ätötó. 14 Tu̧ru̧hua̧
Jesucristo mippoönä ppädö'inä,
Dios repeö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧ jiņä̧
jiy̧ȩtȩnä̧ kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ucutu o'ca
toi'önärö̧tä̧ kiy̧a̧ttö̧ pä'ösä. Ye,
ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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Piy̧ȩ huȩnȩmä̧,
Pablo huȩyu̧ti̧nö̧do Galacia rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧,

koro ötahuiyättö'inä,
koro ötahuiyättö'inä Cristonä pä'i'inätö̧rö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

GÁLATAS
Huȩyu̧ti̧nö̧: Pablo Aditinö a̧'ȩ: 49‐52D.C.
Pablo, misionero päi'önä äcuomenä i'̧chiņo̧mȩmä̧ Galacia rȩjȩra̧'a̧

jiņa̧'a̧do. Asia rȩjȩttö̧ ―provincia― pättome jiņa̧'a̧do Galacia rȩjȩmä̧
―estado― pättäji juäi. Ju̧huä̧jä̧ttö̧mä̧, Listra ötahuiyära̧'a̧'iņä̧, Derbe
ötahuiyära̧'a̧'iņä̧, Iconio ötahuiyära̧'a̧'iņä̧ i'̧chiņa̧'a̧ jiņa̧'a̧do. Juhua'attö
ppahuächinö o'ca'a huȩyu̧ti̧nö̧do piy̧ȩ huȩnȩmä̧. Piy̧ȩ huȩnȩtä̧ jiņa̧'a̧
a̧'cua̧ra̧'a̧ äcuomenä iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩmä̧. Hechos 13:51'inä, 14:8'inä,
14:20'inä topi. Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo cäecuächina'attömä ¿14‐17nö a̧'ȩcö̧?
'cuäopinö o'ca'a huȩyu̧ti̧nö̧do.
Ja̧u̧ o̧du̧nä̧mä̧ recuätö judíos ttö̧ja̧ kiņä̧tö̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jahuätöttö

korotö pö̧nä̧mä̧ Hueähuä Huȩnȩnä̧ ttamonä ttujurunä kä̧cuä̧huä̧tä̧
huo̧juȩtä̧'chiņä̧tö̧do, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ Pablo
u̧huo̧juȩti̧nö̧ jiņö̧ unichi'ötä. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Pablo ja̧u̧ huȩnȩ jue'epö icu
huo̧juȩti̧nö̧do piy̧ȩ huȩnȩmä̧.

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

Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ o'ca
päi'önätä tticuipiyäcu Pablo

huȩnȩ 'qui'epö ucuocuinö huȩnȩ

1 1 Ttö Pablomä Jesucristo
hueipinä̧u̧ isotö işa̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧

hua̧ pädi'a pä'ömä pij̧ä̧ ttö̧ja̧tä̧
hue'ähua̧mä̧cö̧sä̧. Pij̧ä̧ ttö̧ja̧tä̧ hue'ö
ku̧nä̧huä̧nä̧mä̧ hueipinä̧u̧ isotö işa̧
pä'i'ocö pinösä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
Jesucristo hue'ö ku̧nä̧huä̧nä̧tä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jä'o Dios hua'inätö
ttö̧'quȩtȩttö̧ ja̧u̧ru̧ tto'ädinö hue'ö
ku̧nä̧huä̧nä̧tä̧ Jesucristo hueipinä̧u̧
isotö işa̧ pä'i'inösä. 2 Ttömä o'ca
toi'önä tö̧jä̧hua̧tö̧ huotöcu kä̧nö̧
ucuturu huȩyu̧tu̧ hue'ösä, Galacia
rȩjȩttö̧ korome'inä, korome'inä,

Cristonä pä'i'inätö jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧. 3 Tä'o Dioscu,
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu mippoönä
ppättädä̧ra̧'a̧nä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧
Cua̧'cua̧tu̧cu̧ adihuächi'önä
jȩtto̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧
4 Ja̧u̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristomä jitä
piy̧ȩ pä̧nä̧ surojö 'chu̧huä̧ro̧mȩttö̧
tejächi'iyarö pä'ömä suronä jȩtä̧'ij̧ö̧
micuä päi'önä iyähuinö, Tä'o
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö pä̧huä̧rö̧jö̧ jȩa̧
pä'ö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ cädome'inä
juiyönätä úcuo tettähuaröjá
'cuäopönätä. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

6 ¡Jati ucutumä! Koro adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧tä̧
cuä̧ju̧cuä̧tu̧cua̧ pä'ö, Cristo
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mippoönä ppädäcuähuänä
päcuhui'ätucunä huopinörömä
¿o'ca päi'önätä icuipinätöjä tä̧ji?̧
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huiy̧ä̧tu̧cuä̧cu̧mä̧
nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧ to̧chä̧rö̧nä̧ jä̧cu̧sä̧
juiyo. 7 Koro adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩmä̧ juiya'a. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ im̧içu̧nä̧ ji'ähuä'chätötä
ka̧cuä̧tö̧mä̧. Cristo adihuä ki'̧içuä̧
iḩuȩnȩ jerutu tticua pä'ötä,
ucuturu mȩ'o̧pä̧rä̧tö̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ'iņä̧ ujutu adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ jitähuinöttö'inä im̧içu̧nä̧nö̧
jö̧ huȩnȩ ucuturu jiäuttumä,
ja̧u̧mä̧ suronätä pä'ö ku̧nä̧hua̧
ö̧jö̧'a̧nö̧ hua̧tó, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ jö̧ttö̧'iņä̧,
ujututtu jö̧ttö̧'iņä̧. 9 Piy̧ȩ huȩnȩmä̧
pä'äji pätinö ta̧'a̧nö̧tä̧ ppa̧'ä̧dip̧ö̧
pä'ösä ttömä pä'äji ta̧'a̧nö̧:
Ya̧tȩ'iņä̧ ucutu adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cu̧ttu̧'iņä̧
im̧içu̧nä̧nö̧ jö̧ huȩnȩ ucuturu
jiäuttumä ja̧u̧mä̧ suronätä pä'ö
ku̧nä̧hua̧ ö̧jö̧'a̧nö̧ hua̧tó. 10 ¿Ttö̧ja̧tä̧
ttöjö'cönä chaditä̧ra̧'a̧ tä̧ji ̧ ttömä?
Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. Jitämä Diostä
öjö'cönä aditä̧rö̧sä̧. ¿Ttö̧ja̧tä̧
ttesehuattö pä'ö u̧sä̧rö̧sä̧ tä̧ji?̧
Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. Jiņä̧ ttö̧ja̧tä̧
ttesehuattö pä'ö jö̧ttö̧mä̧ Cristo
u̧mö̧huä̧ya̧mä̧ huocö pajisä.

Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ, Pablo
jiähuinömä Jesucristottötä

u̧huo̧jui'̧iņö̧ huȩnȩ
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧,

ttö adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähuinö
ötö'cömä cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cu̧nä̧
pädä̧u̧jä̧. Ja̧u̧ adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧ ttö̧ja̧tä̧mä̧

ttuhuäbe'ocö jiņö̧. 12 Ttö̧ja̧tä̧
ttu̧huo̧juȩto̧mȩttö̧mä̧ huo̧juip̧o̧cö̧
pinösä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ ttö jidähuä'ijömä
ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧cho̧mȩttö̧
Jesucristotä u̧huo̧juȩti̧nä̧cu̧sä̧.
13 Ttö chötö'cömä, judíos ttö̧ja̧
ttesetö huȩnȩnä̧ chö̧ji'̧ä̧nö̧mä̧
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧ ucutumä, Dios
umöhuäyotö Cristonä pä'i'inätö
ttesetö huȩnȩ si'epö chicua
pä'ömä, abora̧'a̧ päi'önätä ubara
ttu'epö ru̧'huä̧rȩ'ö̧ chö̧ji'̧ä̧nö̧mä̧.
14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cha̧mo̧nä̧
chahuaruhuä judíos ttö̧ja̧ttö̧mä̧,
jitöcu chu̧huo̧juä̧chä̧u̧ttu̧'iņä̧
abonänö päi'önä huo̧juȩcu̧nä̧
huinösä̧ judíos ttö̧ja̧ ttesetö
huȩnȩttö̧mä̧. Jahuätöttö'inä
abonänö to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ aditä̧riņö̧sä̧
chö̧tä̧möminä jȩtti̧'ä̧nö̧mä̧.
15,16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Chö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä cha̧ju̧ köacuä jacuä
chȩcä̧iţä̧ ttö chö̧jä̧cuȩ pojopö
ku̧niņö̧ pinömä, chutä mippoönä
ppädäcuähuänätä ttörö huopinö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Chutä Diosmä,
Iţti̧ ö̧jö̧ ttönätä ij̧ȩcuä̧chiy̧a̧rö̧
pä'ö kö'quinö Iţti̧ ötö'cö judíos
huocotörö jidähuiyarö pä'ö.
Dios ja̧'hua̧nö̧ jidähuiyarö pä'ö
öjö'cächi'omenämä ttötämä
ttidepä'inä, ttucuoja'inä
ku̧nä̧rä̧tö̧cu̧mä̧ ucuocuocö
pinö̧sä̧ yotäcumä. 17 Ja̧u̧nu̧mä̧
Jerusalén ötahuiyära̧'a̧'iņä̧
huä̧mip̧o̧cö̧ pinösä Jesucristo
ttörö'inä hueipö juiyäi hueipinä̧u̧ru̧
tocha pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
Arabia rȩjȩra̧'a̧tä̧ 'chiņö̧sä̧.
Ja̧u̧nu̧ o'comenämä Damasco
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ötahuiyära̧'a̧tä̧ ppa̧'ä̧chiņö̧sä̧.

Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
Pablo jiähuinömä

hue'icuotö pinätöttö'inä
u̧huo̧jui'̧o̧cö̧ jiņö̧ huȩnȩ

18 Ja̧u̧nu̧ o'comenä huäbodäcuä
a̧'ȩ 'cuäopinö o'ca'a Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ huä̧mip̧iņö̧sä̧
Pedrorö chu̧huo̧juä̧cha̧ pä'ö.
Quincenö mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧tä̧ kiņö̧sä̧
ja̧u̧cu̧mä̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ chö̧ja̧'a̧nä̧
korotö Jesucristo hueipinä̧u̧ru̧mä̧
ya̧tȩrö̧'iņä̧ topocö pinö̧sä̧. Tu̧ru̧hua̧
ö̧jä̧hua̧ Jacoborötä topinösä.
20 Piy̧ȩ huȩnȩ ucuturu huȩyu̧tu̧
huedömä Dios ä'ca jo̧mȩttö̧mä̧
yorö'iso yaparemä pä'ocösä.
21 Ja̧'hua̧nö̧ kä̧ji'̧ca̧mä̧ Siria
rȩjȩra̧'a̧'iņä̧, Cilicia rȩjȩra̧'a̧'iņä̧
'chiņö̧sä̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Judea
rȩjȩttö̧ Cristonä pä'i'inätömä,
koromettö'inä, koromettö'inä
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧
tti'ärenä topömä ttieruhuinäcusä.
23 Jahuätömä ttö chötö'cömä
ä̧ju̧cu̧tä̧ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧ jiņa̧'a̧:
―Pä'äjimä ujuturutä ubara
ttuhuepä'cha pä'ö ru̧'huä̧rȩ'iņö̧mä̧,
tta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ,
chutä si'epö icua päinö huȩnȩtä̧
ji'äudo jitämä― pä'ö jittähua'atä
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧ jiņa̧'a̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧mä̧ ttörö amöcuädö
Diosrötä eseu úcuo te'ähuinätö.

Korotö hue'icuotö Pablo
judíos huocotörö jiähuiyatö

pä'ö ttesecuinö huȩnȩ

2 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a catorcenö
a̧'ȩ 'cuäopinö o'ca'atä pä'äji

ta̧'a̧nö̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
huä̧mip̧iņö̧sä̧ Bernabécu 'chä̧nö̧.

Titorö'inä o'ipinösä. 2 Juhua'a
chu̧huä̧mi'̧a̧ pä'ömä ya̧nä̧ jähuä
ij̧ȩcuä̧cho̧mȩttö̧ hueähui'äcu
huä̧mip̧iņö̧sä̧. Huä̧mip̧ä̧ji'̧ca̧mä̧
ucuotäcuähuotö a̧'cua̧rö̧nä̧
huotöcutä ca̧ca̧cuip̧ö̧, Judíos
huocotörö adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
jidähuä'ijö huȩnȩ ji'ähuinösä
jahuätö ttä'cattömä. Ja̧u̧nu̧mä̧
korotö'inä toome, päcuotö
ucuotäcuähuotöcutä ca̧ca̧cuip̧ö̧
ji'ähuinösä, ―jiähuinö'inä,
jiähuä̧cuȩ'iņä̧ micuähuoca'atä
ji'ähuä'chö― pähuächa'acu
pä'ö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tito'inä,
ttötäcu kiņö̧rö̧mä̧ griego ttö̧ja̧
işa̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧, huettä̧ro̧co̧cu̧ piņö̧
ij̧ȩta̧ 'cuiocuä jȩä̧cuä̧hua̧ pä'ömä.
4 Piy̧ȩ ötö'cömä huȩnȩ ttö̧'ȩpiņä̧tö̧
jiņa̧'a̧ korotö amonätä̧ tö̧jä̧hua̧tö̧
huotö, tö̧'quȩtȩnä̧ yä̧huä̧iņä̧
do'ädäcuähuotömä. Cristo
Jesúsnä päti'inö o'ca'a Hueähuä
Huȩnȩ huȩä̧rö̧ juiyönä tö̧jö̧mä̧
tta̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ pä'ö yä̧huä̧iņä̧ tottä̧ra̧
pä'ö tö̧'quȩtȩnä̧ da̧ja̧huä̧rö̧nö̧
do'ächinätö, Hueähuä Huȩnȩttö̧
nö'cö rötähuotö jö̧nä̧ päti'iyatö
pä'ö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätö
huettömä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
esetocotö pinätö̧jä̧ ujutumä, iso
päi'önä jö̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩtä̧
amöcuädö cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧
ucutumä jiņä̧ juhua'a yabocutä.

6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucuotäcuähuotö a̧'cua̧rö̧nä̧
huinätömä juhua'a yabocunänö
chu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ päi'önämä
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ ttu̧huo̧juȩto̧co̧cu̧
pinösä jareönä jähuämä.
Ucuotäcuähuotö a̧'cua̧rö̧nä̧
huotö úcuounä ttö̧jö̧mä̧
micuähuococusä, Diosmä
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ya̧tȩrö̧'iņä̧ im̧içu̧nä̧ hua̧rö̧mä̧
topocö ja̧'a̧ttö̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
pärocua'acutä judíos huocotörö
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähua
pä'ö ttörötä hueähui'ina'amä
ttu̧'ȩpä̧rä̧chi'̧iņä̧tö̧, ―Pedro judíos
ttö̧ja̧rö̧tä̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
jiähua pä'ö hueähui'inö'anö ja̧'a̧―
pä'ö. 8 Pedro judíos ttö̧ja̧rö̧tä̧
jiähua pä'ö pätetö huȩ'ä̧hua̧ ö̧jö̧nä̧
hue'ipinömä, ttörö'inä pätetö
hue'inö judíos huocotorötä jidähua
pä'ö huȩ'ä̧hua̧ pädi'önä. 9 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Jacobo'inä, Cefas'inä, Juan'inä
jue'ipotö a̧'cua̧rö̧nä̧ huotö ja̧'a̧nä̧,
Dios mippoönä ppädäcuähuä
huȩnȩ ttörötä pätecuächina'a
ttu̧ttȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩnä̧mä̧, ujutucutä
ttesecu ij̧ȩcuä̧ päi'önä ttu̧mö̧nä̧
te'ähuinätö, Bernabérö'inä
ttörö'inä, judíos huocotörö
ji'äu ti̧'cha̧'a̧nä̧, jitömä judíos
ttö̧ja̧rö̧tä̧ jittähuäcua'anö pä'ö.
10 Jiy̧ȩtȩtä̧ tunichi'ö juiyiyatö
pä'ö pä̧huä̧rö̧jiņä̧u̧ jahuätömä,
usurä isotörö ppädäcuähuätä.*
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ttötä'inä ja̧u̧tä̧
juäi to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ chadita pä'ö
pä̧huä̧rö̧jiņä̧cu̧sä̧.

Pedro jäyä jȩiņö̧ Pablo
jue'epö icunu jiähuinö huȩnȩ
11 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ Pedromä,

Antioquía ötahuiyära̧'a̧ ichinö
pä̧nä̧mä̧, chutä jäyä jȩiņa̧'a̧ttö̧
pä̧tȩcuä̧nö̧ kä̧mä̧dö̧ jäyä jȩiņö̧mä̧
jue'epö icunu pädinäcu. 12 Pa̧'a̧nö̧
jȩiņa̧'a̧ttö̧ pädinäcu. Jacobo
huȩiņä̧u̧ ttichö juiyäimä judíos
huocotöcu, u̧cuȩ'iņä̧ cuä'chinö.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttichinö o'ca'amä
'quȩ'ip̧ä̧chä̧'chö̧ jȩpä̧'chiņö̧,
tti̧jȩta̧ 'cui'opö jȩä̧cuä̧huä̧ úcuo
te'ähuätörö yecuä'cha'attö.
13 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö judíos
ttö̧ja̧'iņä̧ Pedro jö̧ ta̧'a̧nö̧ yapare
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ jö̧nä̧ jȩpä̧'chiņä̧tö̧,
Bernabé'inä jahuätö yapare
jȩttö̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩö̧nä̧ päi'inäcu.
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, iso päi'önä jö̧
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ päö ta̧'a̧nö̧
jȩtto̧ca̧'a̧ tochomenä, o'ca toi'önä
ttä'cattö Pedrorömä pä'inösä:
―Ucu, judíos ttö̧ja̧ işa̧mä̧, judíos
huocotö ttö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩpö̧ kö̧jä̧.
Judíos ttö̧ja̧ ttihueye kä̧cuä̧huä̧nä̧
ko̧cö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿dä̧bö̧
pä'ö judíos ttö̧ja̧ ttö̧jö̧'a̧nö̧ ttö̧jiy̧a̧cu̧
pä'ö huecu̧huä̧ra̧'a̧ jä̧ttö̧ judíos
huocotörömä? 15Ujutumä judíos
ttö̧ja̧ jö̧nä̧ uhuäpächinätöjä.
Judíos huocotö suronä jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧ jö̧nä̧ pä'ähuotö jö̧nä̧mä̧
uhuäpächocotö pinätö̧jä̧.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ “ya̧tȩ'iņä̧
Hueähuä Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧
huȩnȩ jui'̧a̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧
pä'i'ocö. Jesucristorö tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ ja̧'a̧ huȩnȩ
jui'ätö jö̧nä̧ huotö pättia'amä”
pä'ömä huo̧juä̧tö̧jä̧. Ujututä'inä
Cristo Jesúsrutä ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ra̧
pä'ö amöcuädinätöjä huȩnȩ
jui'ätö päti'a pä'ömä, Hueähuä
Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧cö̧.
Hueähuä Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧
ya̧tȩ'iņä̧ huȩnȩ jui'̧a̧ pä'i'ajimä
toa'a. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Cristonätä huȩnȩ jui'ätö päti'a
pä'ö tusa'anä ta̧mo̧nä̧ tusurä

* 2:10 Usurä isotömä recuätö jiņa̧'a̧do Jerusalén ötahuiyänä'inä, Judea rȩjȩnä̧'iņä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ judíos huocotömä pärätä ku̧nä̧riņä̧tö̧. Romanos 15:26‐27'inä,
1 Cor 16:3'inä, 1 Cor 9:11'inä, 2 Cor 9:1‐2'inä topi.
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ij̧ȩcuä̧chö̧ttö̧mä̧, ¿Cristo ja̧'a̧
tä̧ji ̧ suronä jȩtö̧nä̧ hue'ä̧rö̧mä̧?
¡Yorö'iso ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧! 18 Kä'ö
chicuinö jiņö̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧
cädepa pä'ö jȩchö̧ttö̧mä̧ suronätä
jȩpa̧jişä̧. 19 Ttömä Hueähuä
Huȩnȩ huȩä̧ro̧mȩttö̧mä̧ täcö
'corupä'i'inötä hua̧sä̧, Diosttötä
a̧'cua̧rö̧ chö̧ja̧ pä'ö.

20 Ttömä Cristocu yo̧mȩtȩnä̧
pȩ'o̧pö̧ rö̧nä̧hua̧ pä'i'ö
'corupä'i'inötä hua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ttömäcö̧ ja̧'a̧ jitä kö̧mä̧.
Cristotä ja̧'a̧ kö̧mä̧, jitä ttönä
kö̧tä̧. Jitä chidepänä chö̧jo̧po̧'ö̧mä̧
Dios Iţti̧rö̧ cha̧'cua̧ huȩnä̧rö̧tä̧
kö̧sä̧. Ja̧u̧mä̧ ttörö repe'ö,
hua'arera̧'a̧ iyähuinö ttötä
chö̧jip̧iy̧a̧rö̧ pä'ö. 21Dios mippoönä
ppä̧dä̧rö̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ mȩya̧dö̧
icuocösä. Diosttö adihuä
ttö̧ja̧ pätti'a pä'ö Hueähuä
Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ jö̧ttö̧mä̧
Cristomä micuähuoca'ara̧'a̧tä̧
'corupä'i'inaji― pädinäcu.

Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ iyäcudo

3 1 ¡Isoo, ucutu Galacia ttö̧ja̧
amöcuädäcuähuä jui'ätöhue!

¿Dijä̧ttö̧ iso jö̧ huȩnȩ cuesetätucu
juiyönä ucuturu 'täppopö tticua'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ jȩpiņö̧mä̧?
Jesucristo daunä pȩ'o̧pö̧ rö̧nä̧hua̧rö̧
cui'ärenä tocu'huätucunä huäjunä
ij̧ȩpö̧nö̧ jiäcuähui'ina'a ucutu
cuä'catucu jo̧mȩttö̧mä̧. 2 Piy̧ȩtä̧
ja̧'a̧ ucututtu chu̧huo̧jua̧ pädömä:
¿Tta̧'a̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧
cuȩmiņä̧tu̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧mä̧? ¿Hueähuä

Huȩnȩ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧
cuȩmiņä̧tu̧cuä̧cu̧ tä̧ji?̧
Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. Cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧nä̧ päi'önä
cuä̧ju̧cuä̧tu̧cuo̧mȩnä̧tä̧
cuȩmiņä̧tu̧cuä̧cu̧. 3 ¡Jati! ¡Juiyodí ̧
ucutu cuamöcuädö jui'ätöhue!
Ucutumä äcuomenämä Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ kä̧mä̧diņä̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ cu̧jä̧mä̧diņä̧tu̧cua̧'a̧nä̧
¿jitämä cua̧mo̧nä̧ cuidepä
ujurunätä jo̧mȩnö̧ huotö
pä'i'ätöjä tä̧ji?̧ 4 Rö̧ȩnä̧ usurä
cuȩmä̧huiņä̧tu̧cua̧'a̧mä̧,
¿micuähuoca'ara̧'a̧tä̧ usurä
ȩmä̧huiņä̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧ ¿Ja̧'hua̧nö̧
jiņö̧ttö̧mä̧ micuähuoca'atä
jiņa̧'a̧ tä̧ji?̧ 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Diosmä, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧
cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧nä̧ ppä̧'ä̧dä̧rö̧, ttö̧ja̧
ttieru juäi'inä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧nä̧
aditä̧ro̧mȩnä̧ ¿Hueähuä
Huȩnȩtä̧ jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cuä̧cu̧
aditä̧rö̧ tä̧ji ̧ ja̧'hua̧nö̧mä̧?
Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. Huȩnȩ ä̧ju̧cu̧
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧riy̧ä̧tu̧cuä̧cu̧
iy̧o̧pä̧rö̧ ppädä̧rä̧u̧jä̧tó.

Abrahamrö ppäda päinömä
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧

ttȩma̧ pä'ö jiņö̧ huȩnȩ
6Abrahamrö ppädinö ta̧'a̧nö̧

ja̧'a̧. Ja̧u̧mä̧ ―Diosrö a̧'cua̧
huȩnä̧riņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ a̧'cua̧
u̧huȩnä̧riy̧ä̧cu̧ chutättö adihuä
işa̧ jö̧nä̧ amöcuädinäcu―.a
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Diosrö tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧tä̧ Abraham iţti̧mö̧
huotö ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ömä
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ä̧tu̧cui.̧ 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
―Diosmä judíos huocotörö'inä

a 3:6 Génesis 15:6
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tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧
adihuä ttö̧ja̧ pätti'önä jȩä̧cua̧'a̧―
pä'ömä pätecuächäcua'a ä'canätä
huȩyu̧cui'̧iņa̧'a̧ Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩnä̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ja̧u̧ Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩnä̧tä̧ adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ jiäcuähui'ina'a
Abrahamrömä, pätecuächäcua'a
ä'canätä. Pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧cuo̧mȩ:
―Ucunätä ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧ pij̧ä̧ttö̧
o'ca toi'önä ttö̧ja̧rö̧mä̧―.a
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ o'ca toi'önä
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ Abrahamrö
ppädinö'anö yoräteunä
ppä'ädäcuähuotö pä'i'ätö.

10O'ca toi'önä Hueähuä Huȩnȩ
jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ ro̧ȩcuä̧nä̧
pä'ö ku̧nä̧huo̧tö̧ ja̧'a̧, pa̧'a̧nö̧
huȩyu̧cuo̧mȩ ka̧'a̧ttö̧: ―Hueähuä
Huȩnȩ cuyärunä huȩnȩ huȩyu̧tu̧
rötähua'a o'ca juiyönätä jo̧mȩnö̧
jȩpo̧'ä̧rö̧ ko̧co̧tö̧mä̧ ro̧ȩcuä̧nä̧
pä'ö ku̧nä̧huo̧tö̧tä̧ huotö o'ca
toi'önätä―.b 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Dios ä'cattömä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a
Hueähuä Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧
adihuä işa̧ pä'i'ajimä. Ja̧'hua̧nö̧
pä'ömä jeruhuoca'atä ja̧'a̧
pa̧'a̧nö̧ päa'attö: ―tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ adihuä ttö̧ja̧
pä'i'ätömä ttö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧―.c
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Hueähuä
Huȩnȩnä̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧, Diosrö
tta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧cö
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ―Hueähuä
Huȩnȩ jȩa̧ pä'ö kö̧mä̧ Hueähuä
Huȩnȩnä̧tä̧ ö̧jä̧cua̧―d päa'attö.

Jesucristotä Hueähuä Huȩnȩttö̧
ro̧ȩcuä̧ mitähuinödo

13Ujutu Hueähuä Huȩnȩ ro̧ȩcuä̧
micuä timitähuajittömä Cristotä
ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö ku̧nä̧hua̧ jö̧nä̧
pä'i'ö tö̧jip̧ö̧nä̧ imitähuiniyä̧u̧jä̧,
pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧tu̧ rötähua'a
ka̧'a̧ttö̧ ―o'ca toi'önä dau
isodänä cä'epö rö̧nä̧huo̧tö̧mä̧
ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ähuotötä jö̧nä̧
huotö―.e 14 Cristo ja̧'hua̧nö̧
ujuturu mitähuinö Abrahamrö
ppä̧dä̧cuȩ pä'ö ku̧nä̧huä̧
jiņö̧ judíos huocotörö'inä
rȩbȩhuä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö Cristo
Jesúsnätä. Juhua'acumä, Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ iyäcua'a päinö
jiņö̧mä̧ ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧
tȩmä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö jiņa̧'a̧.

Dios ppäda päinömä chutä ji'äu
u̧ju̧niņö̧ huȩnȩnä̧tä̧ ȩmä̧huä̧do
15 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ttö̧ja̧ jähuänätä

huȩnȩtö̧ pä'ösätó: Pij̧ä̧ ttö̧ja̧ ucuocu
ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ jo̧mȩnä̧mä̧,
ucuocu ttu̧ju̧nä̧ji ̧ micuähuächönä
jȩpö̧ ttu̧ju̧nu̧ o'ca'amä ya̧tȩ'iņä̧
micuähuächö juiyönä jȩa̧ pä'ömä
juiya'a täcö. Jiy̧ȩtȩ si'epö tticua
pä'ö jö̧ttö̧'iņä̧, rö̧'ä̧dö̧ tticua
pä'ö jö̧ttö̧'iņä̧ jȩä̧cuä̧huo̧cö̧
täcö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios
ji'äu u̧ju̧niņö̧mä̧ ji'äu ku̧nip̧iņö̧
Abrahamrö'inä, Abraham isotö
Işa̧rö̧'iņä̧. ―Ja̧u̧ isotö― jö̧nä̧
recuätönämä päoca'a. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ ya̧tȩrö̧tä̧ päa'a: ―ucuttu

a 3:8 Génesis 12:3 b 3:10 Deuteronomio 27:26 c 3:11 Habacuc 2:4; Romanos 1:17
d 3:12 Levítico 18:5 e 3:13 Deuteronomio 21:23
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isotö Işa̧rö̧―a jö̧nä̧tä̧. Ja̧u̧mä̧
Cristotä ja̧'a̧. 17 Ttö pädömä
piy̧ȩ ja̧'a̧: Dios ja̧'hua̧nö̧ ji'äu
u̧ju̧ni'̧iņa̧'a̧ttö̧mä̧ cuatrocientos
treinta a̧'ȩ jiņö̧ o'ca'atä rȩbȩhuiņö̧
Hueähuä Huȩnȩmä̧. Dios ji'äu
u̧ju̧ni'̧iņö̧ huȩnȩmä̧ ä'canäjitä
päi'önä micuähuächönä jȩpö̧
ku̧nä̧hui'̧iņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Dios Cristonätä ji'äu u̧ju̧niņö̧
huȩnȩ micuähuächö juiyönä
jȩo̧cö̧ Hueähuä Huȩnȩmä̧, Dios
ppäda päinö huȩnȩ si'epö
icua pä'ömä. 18Dios ppäda
päinömä Hueähuä Huȩnȩ
jȩä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ ttȩma̧ pä'ö jö̧ttö̧mä̧
ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩnä̧ ttȩma̧
pä'ö micuähuocö ja̧ji.̧ Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Diosmä, chutä huȩnȩ
ji'äu u̧ju̧na̧'a̧ttö̧tä̧ Abrahamrömä
mippoönä ppä'ädinö.

Hueähuä Huȩnȩmä̧ ppo̧'ä̧tö̧rö̧
huo̧juȩtä̧rö̧nö̧ tä̧bo̧cuä̧
işa̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jiņö̧ huȩnȩ

19 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ ¿däje
pä'ö iyähui'ina'a jä̧ttö̧ Hueähuä
Huȩnȩmä̧? Hueähuä Huȩnȩmä̧
ttö̧ja̧ ttöarodä'cha'attötä
doädäcuähuä jiņö̧ Abraham
isotö Işa̧, Dios ji'äu u̧ju̧niņä̧cu̧tä̧
ichome jubö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧
Hueähuä Huȩnȩ jiņö̧mä̧ Dios
umöhuäyotö isoppa huotö
hue'ö ttu̧ju̧no̧mȩttö̧ iyähui'ina'a,
Diosttö'inä, ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ kä'co
päte'ö adicuä işa̧ u̧mö̧nä̧tä̧.
20 Kä'co päte'ö adicuä işa̧mä̧
ya̧tȩtä̧ ötö'cömä adicuä işa̧mä̧cö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä
ya̧tȩtä̧ jö̧nä̧ Hua̧.

21 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ttö̧mä̧ Hueähuä
Huȩnȩmä̧ ¿Dios ji'äu u̧ju̧niņö̧ttö̧mä̧
to'ijicu jö̧ tä̧ji?̧ ¡Yorö'iso
ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧! Hueähuä Huȩnȩ
jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
ttȩma̧ pä'ömä juiya'a. Hueähuä
Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ ttȩma̧ pä'ö jö̧ttö̧mä̧,
Hueähuä Huȩnȩnä̧tä̧ adihuä
ttö̧ja̧ pä'i'ajatö. 22 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧ o'ca
toi'önä ttö̧ja̧rö̧mä̧ nö'cötä rötina'a
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ttö̧tä̧, Dios ji'äu
u̧ju̧niņö̧mä̧ Jesucristorö tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ iyähui'a pä'ö
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧tä̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧
huȩnȩ rȩbȩu̧ juiyäimä Hueähuä
Huȩnȩttö̧mä̧ nö'cö rötö ppe'tädö
icuähuotö jö̧nä̧ hui'änätöjä, tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩtä̧ huäjuätö
icuähui'ome jubö päi'önä.
24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Hueähuä
Huȩnȩmä̧ ppo̧'ä̧tö̧rö̧ huo̧juȩtä̧rö̧nö̧
tä̧bo̧cuä̧ işa̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jiņö̧
ujuturumä, Cristo ö̧ja̧'a̧cu̧ oipatö
pä'ö, ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ro̧mȩttö̧tä̧
huȩnȩ jui'ätö adihuä ttö̧ja̧tä̧ päti'a
pä'ö. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ rȩbȩhuiņö̧
o'ca'amä ppo̧'ä̧tö̧rö̧ huo̧juȩtä̧rö̧nö̧
tä̧bo̧cuä̧ işa̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧
huȩä̧ro̧co̧u̧jä̧ täcö.

Cristonä päti'inö o'ca'amä Dios
ji'äu u̧ju̧niņö̧ ȩmä̧huä̧ ttö̧ja̧jä̧do
26Ucutumä cua̧'cua̧

cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧mȩttö̧ Cristo
Jesúsnämä Dios iţti̧mö̧ jö̧nä̧
huotöjä o'ca toi'önä. 27Ucutu
Cristonä pötädäcuähuotö

a 3:16 Génesis 22:18
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pä'i'inätömä, Cristo jä̧ttä̧pä̧ya̧ttö̧tä̧
'ca̧tä̧dä̧cuä̧huo̧tö̧ pä'i'inätö̧jä̧.
28 Jitämä judíos ttö̧ja̧ işa̧ jö̧nä̧
hua̧'iņä̧, griego jö̧nä̧ hua̧'iņä̧ toa'a.
Huettö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧'iņä̧, huettö
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ huocö'inä, ubo
jö̧nä̧ hua̧'iņä̧, isaju jö̧nä̧ huaju'inä
toa'a. Jitämä ucutumä, Cristo
Jesúsnämä Ya̧tȩtä̧ huotöjätó o'ca
toi'önätä. 29 Juhua'acumä ucutumä
Cristo jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧
Abraham isotö Işa̧ jö̧nä̧ huotöjä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios ji'äu u̧ju̧niņö̧ jiņö̧
ȩmä̧huä̧ ttö̧ja̧jä̧.

Dios iţti̧mö̧ 'quiyächönä
jö̧nä̧ huotö päti'inö huȩnȩ

4 1 Piy̧ȩ'iņä̧ pä'ösä: Ya̧tȩ, jä'o
öärettö ȩmä̧huä̧ işa̧ pä̧i'̧ä̧cua̧mä̧,

jä'o öäre o'ca juiyönätä
u̧ru̧hua̧ ja̧'a̧nä̧ ji'̧quiçha̧hua̧
ö̧jä̧im̧ä̧ huettö jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ yo̧rä̧tȩhua̧.
2 Jä'o umöhuäyotö huo̧juȩcuä̧
ttö̧ja̧'iņä̧, tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧
huettä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ kö̧ jä'o pä'ö u̧ju̧niņö̧
mo̧ro̧ pätecuächome jubö päi'önä.
3 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ ujutu'inä jiņä̧
ppo̧'ä̧tö̧ jö̧nä̧ tö̧jä̧im̧ä̧ huettö
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧tä̧ jö̧nä̧ ki'̧ä̧nä̧tö̧jä̧,
pij̧ä̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧ tesetipönä
huȩä̧ra̧'a̧nä̧ kä̧nö̧, ä̧cuo̧mȩnä̧
kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
pätetö ku̧nä̧huä̧ mo̧ro̧ jo̧mȩnö̧
pätecuächomenämä, Diosmä
chutä Iţti̧rö̧ hue'inö, isajuttu
uhuäpächönä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Hueähuä Huȩnȩ huȩä̧ra̧'a̧nä̧
ö̧jö̧nä̧'iņä̧ uhuäpächönä.
5Hueähuä Huȩnȩ huȩä̧ra̧'a̧nä̧
ka̧cuiņä̧tö̧ timippotinö jiņö̧
micuättö tejächi'önä imitiyarö
pä'ö hueinäcu, ujuturumä chutä

iţti̧mö̧ 'quiyächönä jö̧nä̧ huotötä
päti'önä jȩa̧ pä'ö. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios
iţti̧mö̧ tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧
päi'önämä Diosmä chutä Iţti̧
A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧, ―Cha̧mo̧nä̧ Chä'o―
pä'ö a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ jä'epörömä
hue'inö cuamiso'quitucunä
ö̧jö̧nä̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ poröttö
yabocumä huettö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧
jö̧nä̧mä̧ huocöjä ucumä täcö.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ iţti̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ iţti̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧ cu̧ja̧'a̧ttö̧
Dios öärettö ȩmä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧
hua̧jä̧ Cristonämä.

Hueähuä Huȩnȩnä̧ ttö̧ja̧
pä'ö jȩä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧ ujuru

juiya'a päinö huȩnȩ
8Ucutumä Diosrö cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧

juiyäimä koroju'huotö ttihueyenä
ka̧cuä̧tö̧rö̧ Cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧
huocotötä huettö jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧ jö̧nä̧, esetö ki'̧ä̧nä̧tö̧jä̧.
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä Diosrö
cu̧huo̧juä̧chi'̧iņä̧tu̧cu̧ o'ca'amä,
juhua'acumä ucutumä̧cö̧
huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧mä̧, Diostä
jiņä̧ iso jȩpiņö̧mä̧ ucuturu
u̧huo̧jua̧ pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧
jiņa̧'a̧mä̧ ujuru'inä pabonänötä̧
juruhuinö juäira̧'a̧, micuäu'inä
pabonänötä̧ micuähuinö juäira̧'a̧
pä'äji ta̧'a̧nö̧ hueö jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧ jö̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ömä
¿tta̧'a̧nö̧ pä'ö ppa̧cu̧huä̧chä̧rä̧tu̧cua̧
päcuhuätucua'a jä̧ttö̧ jitämä?
10 Koro mo̧ro̧'iņä̧, ka̧ra̧ kä̧hua̧'iņä̧,
koronö pä̧nä̧'iņä̧, koro a̧'ȩ'iņä̧
ucuotä'chö jȩpä̧tö̧jä̧. 11 ¡Jati!
Ucuturu chamöcuädomenä
chä'cuoyäcuäunä jä̧cu̧sä̧,
ucuturu chaditinö jiņö̧mä̧
―¿micuähuoca'ara̧'a̧tä̧
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aditinösäcö̧?― pä'ö.
12 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ttömä ucutu
jö̧ ta̧'a̧nö̧ pä'i'inösä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ucutu'inä ttö jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
päcuhui'iyätucuattö pä'ö täcunä
a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ jädepä̧rä̧u̧jä̧tó.
Ucutumä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ suronämä

jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧co̧cu̧ pinösä.
13Ucuturu ä̧cuo̧mȩnä̧ jidähuinömä
cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cu̧sä̧, ―idepänä
na̧huä̧cha̧'a̧ttö̧ adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ ji'äu ö̧ja̧'a̧ pomä― pä'ö.
14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ ka̧cuä̧mö̧
toäcuähuä ttö chidepänä
pa̧'a̧nä̧'iņä̧ ucutumä cujö'cätucu
juiyönämä jȩpo̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧'o̧cuä̧rö̧'iņä̧
ya̧cuo̧cuä̧rä̧tu̧cuo̧co̧cu̧ pinö̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ adiunätä
tocu'huinätucuäcusä. Dios
u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧
a̧'cua̧rö̧nä̧ Cristo Jesúsru
tottaji'a̧nö̧tä̧ tocu'huinätucuäcusä.
15 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧mä̧ adihuä
juäi cuesehuinätucumä ¿ti̧yȩ
jä̧ttö̧? Cutö'cömä ttötä ji'äusätó.
Jȩä̧cuä̧hua̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧ cua̧mo̧nä̧
cui'äriyä barocu icu ttörö
ppäcuhuädätucua pä'ö iyinajatöjä.
16 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ jitämä iso jö̧
huȩnȩ jidähua'attö ¿cuaboiy̧a̧tu̧cu̧
juo'ächinösä tä̧ji?̧

Jäyä huo̧juȩtä̧tö̧ jȩtti̧nö̧ huȩnȩ
17 Jitömä jitötä jittäu huȩnȩtä̧

cujö'cächi'iyätucuatö pä'ö to̧ppo̧
rö̧jö̧nä̧ topä̧rä̧tö̧ ucuturumä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ adihua pä'ömäcö.
Ujututtu 'quȩcuȩcuä̧chiy̧ä̧tu̧cua̧tö̧
pä'ötä pä̧huä̧rö̧jä̧u̧, jitö jittäu
huȩnȩtä̧ pärocua'attö to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧
to̧pä̧rö̧ cujö'cächi'iyätucuatö
pä'ötä. 18 Juhua'acumä

adihuä juäitä to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧
to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ adihua'a. Ttö
ucutucu chö̧jo̧mȩnä̧tä̧mä̧cö̧,
'cuäopönätä adiu. 19 Chiţti̧mö̧ re
ni'̧ä̧tö̧ jö̧nä̧ huotö, ttömä ucuturu
amöcuädö muchaju ku̧mo̧du̧ba̧
ubara ttujaji'anö pä'äji ta̧'a̧nö̧
ubara ttu'usätó, Cristo ucutunätä
böo juoome jubö päi'önä. 20 Jati,
ucuturumä chu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cuä̧u̧
juiyönätä jä̧cu̧sä̧tó. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ucututäcu chö̧ja̧hué jitä'inä,
chiḩuȩnȩ pärotö diyaunänö
pädätucuacu pä'ö.

Koro'inä huȩä̧ra̧'a̧nä̧ tö̧jö̧ juiyönä
tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö hueinö huȩnȩ

21Ucutu Hueähuä Huȩnȩ
huea'anätä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ätömä
ji'ähuätucuittö. ¿Hueähuä Huȩnȩ
hueömä cuä̧ju̧cuä̧tu̧cuo̧cö̧ jiņö̧
tä̧ji?̧ 22Abraham iţti̧mö̧ u̧mä̧tö̧mä̧
ta̧ju̧ru̧ ku̧nä̧riņö̧ pä'ö huȩyu̧tu̧
ku̧nä̧hua̧'a̧ ka̧'a̧. Ka̧ra̧mä̧ huettö
jȩä̧cuä̧huä̧ isajuttu iţti̧ piņö̧.
Ka̧ra̧mä̧ huettö jȩä̧cuä̧huä̧ isaju
huocojuttu iţti̧ piņö̧. 23Huettö
jȩä̧cuä̧huä̧ isajuttu iţti̧mä̧
ttidepättö amöcuädäcuähuättötä
uhuäpächinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
huettö jȩä̧cuä̧huä̧ isaju huocojuttu
iţti̧mä̧ Dios ji'äu u̧ju̧niņö̧
jiņö̧nä̧ amöcuädäcuähuättötä
uhuäpächinö. 24 Ja̧u̧ jiņö̧mä̧ jä̧cuȩ
ij̧ȩcuä̧ päi'önätä jiņö̧. Jahuätö
nä̧tö̧mä̧ Dios todäre jähuä ucuocu
u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ ij̧ȩcuä̧ ttö̧ja̧ jö̧nä̧
huinätö. Koro huȩnȩmä̧ Sinaí
möä'cara̧'a̧ttö̧ ucuocu ku̧nä̧hui'̧iņö̧
jiņa̧'a̧. Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ yajute
kiţti̧mö̧, huettö jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
jö̧nä̧ huotörö kuhuäbecuaji'a̧nö̧
jiņö̧. Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ Agar pä'ö
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micuaju jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jiņö̧. 25Agar
pä'ö micuajumä Arabia rȩjȩnä̧
kä'ca Sinaí möä'ca ij̧ȩcuä̧ isaju.
Jahuä'camä jitä piy̧ȩ pä̧nä̧
Jerusalén ötahuiyä jö̧nä̧ jä'cá.
Jahuäjumä kiţti̧mö̧cu̧tä̧ huettö
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ jö̧nä̧ huotötä
kä̧tö̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ju'tojuttu
Jerusalénmä huettö jȩä̧cuä̧huä̧
isaju huocoju jö̧nä̧ jo̧mȩ, ujutu o'ca
toi'önä ta̧ju̧ jö̧nä̧ jo̧mȩ. 27Huȩyu̧tu̧
ku̧nä̧hua̧'a̧ ka̧'a̧ttö̧, pa̧'a̧nö̧:

―Cuiţti̧mö̧ to'aju, ucu
cuhuäbecu juiyönä
huajumä esehuächi'i.
Ucu moduttu ubara
jerupajumä recuo mo̧ro̧
'corunä cu̧jiņo̧mȩttö̧mä
esehuächi'ötä huopi'i.
Jiņä̧ isocu recuätömä
jaropäcuähuaju kiţti̧mö̧tä̧
ja̧'a̧, kirecuorö ku̧nä̧rä̧ju̧
kiţti̧mö̧ttö̧'iņä̧ abonänö―.a

28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧,
ujutumä Isaac jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ Dios
ji'äu u̧ju̧niņö̧ jiņö̧ttö̧ iţti̧mö̧
huotöjä. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ ttidepä jähuättö
uhuäpächinömä A̧'cua̧ru̧hua̧
jähuättö uhuäpächinörö
ru̧'huä̧rȩ'iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ ta̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ jitä pä̧nä̧'iņä̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ¿tta̧'a̧nö̧ päa'a jä̧ttö̧
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧? ―Huettö
jȩä̧cuä̧huä̧ isajurumä, kiţti̧cu̧tä̧
ya'opö icuiju. Huettö jȩä̧cuä̧huä̧
isaju kiţti̧cu̧, huettö jȩä̧cuä̧huä̧
isaju huocoju kiţti̧cu̧mä̧, jiņä̧
jiy̧ȩtȩmä̧ ttȩmö̧ juiyäcuotö jä'o
öärettömä―b päa'a. 31 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, huettö

jȩä̧cuä̧huä̧ isaju kiţti̧mö̧ jö̧nä̧mä̧
huocotöjä ujutumä. Huettö
jȩä̧cuä̧huä̧ isaju huocoju kiţti̧mö̧
jö̧nä̧tä̧ huotöjä ujutumä.

5 1 Jiy̧ȩtȩttö̧'iņä̧ huȩä̧ra̧'a̧nä̧
todeunä tö̧jö̧ juiya

pä'ö ppädinä̧u̧jä̧ Cristomä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ huȩä̧ra̧'a̧nä̧
kä̧cuä̧huo̧cö̧ huȩnȩttö̧tä̧ 'quiyönä
tta̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cui.̧ Pä'äji huȩä̧riņö̧
jiņö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ huȩä̧rä̧u̧tä̧
jö̧nä̧mä̧ juocuhuächätucuä'.

Tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧tä̧
micuäu huȩnȩ

2 Ttö Pablomä ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧
päda'anä. Tti̧jȩta̧ 'cuiocuänä
jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ö jö̧ttö̧mä̧
Cristottö ppädäcuähuämä ppädö
juiyäcua'ató ucuturumä. 3 ¡Pä'äji
ta̧'a̧nö̧ pä'ösätó tti̧jȩta̧ 'cui'ocuänä
jȩpä̧tö̧ o'ca toi'önärömä! Tti̧jȩta̧
'cui'ocuä jȩpä̧tö̧mä̧ Hueähuä
Huȩnȩmä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ku̧niçuä̧
juiyönä o'ca juiyönätä jȩtta̧
pä'ö hueä̧u̧. 4Ucutu Hueähuä
Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ adihuä
ttö̧ja̧ päcuhui'ätucua pä'ätömä
Cristottömä 'quȩ'ȩcuä̧chiņä̧tö̧jä̧tó.
Mippoönä ppädäcuähuä
huȩnȩttö̧mä̧ mo̧'ä̧chiņä̧tö̧jä̧tó.
5Ujutumä yodoji jä̧cuȩ adihuä
ttö̧ja̧ tta̧ttä̧rö̧ juäimä, Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧u̧ ta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧
tta̧'ä̧rä̧tö̧jä̧. 6 Cristonämä tti̧jȩta̧
'cuiocuä jö̧ttö̧'iņä̧, tti̧jȩta̧
'cuiocuocö jö̧ttö̧'iņä̧ Cristo
Jesúsnämä micuähuoca'ató.
Tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧tä̧
micuäumä, repeäcuähuänä

a 4:27 Isaías 54:1 b 4:30 Génesis 21:10
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adicuätä.

Hueähuähuȩnȩra̧'a̧ ppa̧ttä̧cha̧'a̧cu̧
Pablo ro̧ȩpiņö̧ huȩnȩ

7 Jo̧ttä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
adiu cua̧'cua̧ huȩnä̧riņä̧tö̧jä̧
ä̧cuo̧menämä. ¿Di jä̧ttö̧
iso päi'önä jö̧ cuesetätucu
juiyönä ucuturu tto'epinömä?
8 Ja̧'hua̧nö̧ cuesetätucu juiyönä
ro̧ȩpä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ ucuturu
huopinöttömä räopocö. 9 Pa̧
ppö̧ä̧ma̧ pä'ö ȩnä̧hua̧ppȩmä̧ isähua
jättäyähuatä a̧'tȩpö̧ icu. 10 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttötämä ucuturu amöcuädö
Tu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ cha̧'cua̧ huȩnä̧rö̧sä̧
―imicunämä ttamöcuädö
juiyäcuotö― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucuturu surojuo'epömä ―¿dicö̧
ja̧u̧mä̧?― pä'ö chieruhua'anä
micuämä im̧iţä̧huä̧cua̧tó.

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧,
¿ttömädiţtö̧? Ttömä ―tti̧jȩta̧
'cuiocuä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧―
pä'ö ¿jiņä̧ jidähua'a tä̧ji?̧
Ja̧'hua̧nö̧ jidäuttumä ¿dä̧bö̧
pä'ö ru̧ttä̧rȩ'ä̧cu̧ usurä chȩmä̧hua̧'a̧
jä̧ttö̧ ja̧u̧nu̧mä̧ jiņä̧? Tti̧jȩta̧
'cuiocuä huȩnȩ jiņä̧ jidäuttumä
daunä 'corupäi'inö huȩnȩ
jidähuiyä̧u̧ ttö̧ra̧huä̧rä̧'chä̧'ij̧ö̧mä̧
cä'ädi'ajatö. 12Ucuturu
surojuo'epä̧rä̧tö̧mä̧ jitötä
tta̧mo̧nä̧tä̧ ¡kada'canätä 'cui'ocu
tticuahué! 13 Chö̧jä̧hua̧tö̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧
huȩä̧rö̧ juiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ Diostä
huoinä̧u̧jä̧ ucututämä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ huȩä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönä
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧mä̧ cuidepä pä̧huä̧rö̧jö̧

jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ömäcö. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ repeäcuähuänätä kä̧nö̧
huettö jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ jö̧nä̧ ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ ppä'ädäcuähuätucui.
14Hueähuä Huȩnȩ hueö o'ca
juiyönätä pa̧ja̧cuä̧cha̧ pä'ömä jiy̧ȩtȩ
päähuänätä jo̧mȩnö̧ pa̧ja̧cuä̧cha̧'a̧.
Piy̧ȩnä̧tä̧: ―Cua̧hua̧ru̧hua̧rö̧mä̧
repe'i ucutä cua̧mo̧nä̧ repecuäu
ta̧'a̧nö̧tä̧―a päähuä huȩnȩnä̧tä̧.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, yö̧yö̧pä̧cuä̧u̧
ttucui'äcuähua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧ pä'ä'chäcuäutä, rohuäutä
cu̧jä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧ ttu̧'huȩpä̧rä̧cuä̧u̧nu̧
ka̧cuä̧tu̧cui ̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ to'ädäji
cuicuähuätucua'acu pä'ö.

Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ oipa'anätä
tö̧jo̧mȩnä̧mä̧ tidepä

jähuänä tö̧jiy̧ä̧cuo̧tö̧jä̧do
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pa̧'a̧nö̧tä̧

pä'ösä. Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧
juȩpä̧ra̧'a̧nä̧ jȩpö̧ kä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧nö̧
jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ cuidepättö
pä̧huä̧rö̧jö̧mä̧ jȩcu̧'iy̧ä̧cuo̧tö̧jä̧.
17 Ttidepä jähuä kö'cähuämä
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ jähuäcumä
to'ijicu jähuä jö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ jähuä'inä
ttidepä jähuäcumä to'ijicu
jähuä jö̧. Piy̧ȩ kö'cähuämä,
ttörohuähua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ a̧'cua̧
ko̧mȩnä̧tä̧ rohuähua'a. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ jȩcu̧'a̧ päcuhuätucu
juäimä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ juiyönä
pä̧ip̧ä̧ra̧'a̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ oipä̧ra̧'a̧nä̧
cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ Hueähuä
Huȩnȩmä̧ täcö huȩä̧ro̧co̧u̧jä̧.

a 5:14 Levítico 19:18
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Ttidepä huea'anä kä̧cuä̧huä̧
ötö'cö jiähuinö huȩnȩ

19 Ttidepätä huea'anä
jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ ―ti̧yȩ ja̧
pä'ö― ttu̧huo̧jua̧ pä'ömä
huäjunä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ pa̧'a̧nö̧:
Ttirecuarö kä̧nö̧ korotörö
mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jiņä̧ toö kä̧nö̧ ttirecua
pocojuru'inä, ttirecuo pocörö'inä
mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ja̧u̧ jö̧'a̧nö̧ jö̧ juäittötä
surojuoächäcuähuä'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ abora̧'a̧ 'cuä'opä̧rö̧
jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧. 20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
tätähuä'ca esetäcuähuä'inä,
märipä jähuä esetäcuähuä'inä,
a̧'u̧tä̧cuä̧huä̧'iņä̧, rohuäcuähuä'inä,
korotö ttö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧ ttö̧ja̧ pä'ö
tta̧'cua̧ tta̧huȩcuä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
pä̧içuä̧chi'̧ö̧ huoi'äcuähuä'inä,
jitörötä adihua pä'ö
amöcuädäcuähuä'inä,
'quȩ'ȩcuä̧chä̧'chö̧ jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
'quȩ'ȩpö̧ jäyänänö huo̧juȩcuä̧'iņä̧,
21―jitöja ttö̧jö̧'a̧nö̧ chö̧ja̧hué―
pä'ö amöcuädö tta̧'cua̧
tta̧huȩcuä̧cuä̧huä̧'iņä̧, ttö̧ja̧rö̧ cuä'ö
icuähuä'inä, tä̧mä̧'chä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
pä'cärinä a̧huä̧rö̧ dä'ä juiyönä
jȩpö̧ surojuoächäcuähuä'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä ja̧u̧
jö̧ ta̧'a̧nö̧ jö̧'iņä̧. Piy̧ȩ juäitä
ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧tó ttidepätä huea'anä
jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧. Ä'canäjitä
päi'önä jidähuinö ta̧'a̧nö̧
jidähuä̧u̧jä̧tó. Piy̧ȩ juäinä kä̧tö̧mä̧
Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ ttȩmö̧
juiyäcuotö.

Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ oipa'anä
kä̧cuä̧huä̧ jiähuinö huȩnȩ

22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧ u̧huä̧ju̧ huȩja̧'a̧
jö̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ piy̧ȩ ja̧'a̧:
repeäcuähuä'inä, eseäcuähuä'inä,
huȩnȩ juiyönä kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, tta̧mi ̧
'qui'ächi'ö tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
re toäcuähuä'inä, korotörö adiu
jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧, pättö ta̧'a̧nö̧
jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧, 23tta̧'cua̧ diyaunä
ttu̧huȩcuä̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
tta̧mo̧nä̧ hue'äu kä̧cuä̧huä̧'iņä̧.
Piy̧ȩ kä̧cuä̧huä̧nä̧ kä̧tö̧rö̧mä̧
koro hueähuämä juiya'a to'ijicu
jö̧nä̧ juruhuajimä. 24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Cristonä huotömä tidepättö
surojömä daunä pȩ'o̧pö̧
rö̧nä̧huiy̧o̧tö̧ pä'i'inätö̧jä̧, tidepättö
kö'cähuä'inä, tidepä pä̧huä̧rö̧jö̧'iņä̧
ppächönä. 25 Tö̧jö̧mä̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ kä̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jȩtö̧'iņä̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧
jȩpö̧ tö̧jä̧tu̧cua̧ja̧. 26 Ta̧mo̧nä̧tä̧
ucuotäcuäumä tö̧jö̧ juiy̧ä̧tu̧cua̧ja̧.
Ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧tä̧ pä'ä'chäcuäu, huȩnȩ
jö̧nä̧mä̧ jȩtä̧'chó̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
―korotö ttö̧jö̧'a̧nö̧ chö̧ja̧hué―
pä'ö amöcuädä'chö jö̧nä̧mä̧ tö̧jö̧
juiyätucuajá.

Ttö̧ja̧ işa̧mä̧, u̧ju̧niņö̧ juäi
u̧huä̧ju̧ttu̧tä̧ 'to'ö ȩmä̧cua̧do

6 1 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ya̧tȩ suronä
jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ mo̧ä̧chö̧ttö̧mä̧

ucutu Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ kä̧tö̧mä̧
cua̧'cua̧ diyaunä jȩpö̧nö̧
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ppä'ädätucuirö pä'äji ta̧'a̧nö̧
adiunä ö̧ja̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucutä ppädäcuähuä işa̧ jö̧nä̧
hua̧mä̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧ to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧
jȩpi,̧ ucutä'inä suronä jȩcu̧'a̧ pä'ö
pä̧huä̧rö̧jä̧chi'̧ö̧nä̧ tocu'u juiya
pä'ö. 2Ämäcächi'äcurumä ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ ppä'ädäcuähuätucui.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧
Cristo hueö huȩnȩtä̧ pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧
jȩcu̧'ä̧cuo̧tö̧jä̧. 3 Ya̧tȩ'iņä̧ chutä
amonätämä micuähuocötó.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ya̧tȩ'iņä̧
―ttömä micuäunä hua̧sä̧―
pä'ö amöcuädäcuäuttumä
chutä amonä yaparetä ji'äcuäu.
4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧cu̧nä̧
cuaditähuätucumä ka̧cuä̧mö̧
topäcuähuätucui. Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ cuȩsȩhuä̧rö̧
cu̧ju̧nä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧ cua̧mo̧nä̧tä̧,
korotöttömäcö. 5 Ya̧cu̧nä̧
pö̧nä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧ cua̧mo̧nä̧tä̧
tocu'huäcuähuäcuotöjä.

6 Ya̧tȩ Dios iḩuȩnȩ huo̧juȩtö̧
ku̧nä̧hua̧mä̧, o'ca juiyönä
adihuä juäimä öärehua̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ churutä huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧cu̧tä̧.
7 Cuamonätämä yaparemä
jicuhuäcuähuätucuä'. Diosmä
ya̧'ä̧huä̧'chä̧cuä̧huo̧cö̧. Ttö̧ja̧ işa̧mä̧
o'ca juiyönä u̧ju̧niņö̧ juäi u̧huä̧ju̧tä̧
'to̧ä̧cua̧. 8 Chutä idepä hueö
juäitä ku̧niņö̧mä̧ idepä jähuättötä,
surojuoächäcuähuätä 'to'ö
ȩmä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ hueö juäitä ku̧niņö̧mä̧
A̧'cua̧ru̧hua̧ jähuättötä kä̧cuä̧huä̧
i'cotä 'to'ö ȩmä̧cua̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ¡adiunä jȩä̧cuä̧huä̧ttö̧mä̧
'cuätächi'ó! Pätecuächö mo̧ro̧
päi'omenä 'to'ö tȩmä̧cuo̧tö̧jä̧
juiyupächi'ö cätädi'oca'a jö̧ttö̧mä̧.

10 Juhua'acumä adiunä jȩta̧ pä'ö
pätecuächö jö̧ ta̧'a̧nö̧ o'ca toi'önä
ttö̧ja̧rö̧ adiunä jȩta̧ja̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jiņä̧ isocu adiunä jȩtö̧'a̧nö̧
huotömä ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧
tahuaruhuä huotötä ja̧'a̧.

Cristo daunä 'corupäi'inö huȩnȩtä̧
úcuo tettähua'anö jö̧mä̧

11Ucuturu huȩyu̧tu̧ hueda pä'ö
huȩyu̧tu̧ chötäjimä topätucui
cha̧mo̧nä̧ chu̧mö̧nä̧ bäreunä
chiḩuȩyu̧tä̧ja̧'a̧mä̧. 12 Cuij̧ȩta̧
'cuiocuä jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cua̧tö̧ pä'ö
huȩ'ä̧rä̧tö̧mä̧ ttidepä ujurunä
kä̧cuä̧huä̧tä̧, ttö̧ja̧ tottatö pä'ötä
kö'cätö ja̧'a̧, Cristo daunä
'corupäi'inö huȩnȩ jittäu juiya
pä'ö korotö ru̧'huä̧rȩ'ö̧ ubara
ttuttepomettö usurä ttȩmä̧u̧
juiyäcua'anö pä'ötä. 13 Jitötä
tti̧jȩta̧ 'cuiocuä jȩpä̧cuä̧huo̧tö̧'iņä̧
Hueähuä Huȩnȩ hueö'a̧nö̧mä̧
jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ko̧co̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucutu cuij̧ȩta̧ 'cuiocuä
jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cua̧tö̧ pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧u̧
cuidepä ujurunä jȩä̧cuä̧huä̧tä̧
úcuo tettähua pä'ötä. 14 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttömä koro juäi'inä ¡úcuo
tedähuó! Jiy̧ȩtȩtä̧ úcuo tettäu'a̧nö̧
jö̧mä̧, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo daunä
'corupäi'inö jiņö̧tä̧. Juhuäinä
'corupäi'omenämä pij̧ä̧ jähuämä
dauttutä 'corupäi'iniyä̧cu̧sä̧.
Pärocua'attö ttö'inä juhuäinätä̧
pij̧ä̧ jähuättömä 'to'ocu icu
'corupä'i'inösä. 15 Cristo
Jesúsnämä tti̧jȩta̧ 'cuiocuänä
kä̧cuä̧huä̧ jö̧ttö̧'iņä̧, tti̧jȩta̧
'cuiocuocönä kä̧cuä̧huä̧ jö̧ttö̧'iņä̧
micuähuoca'ató. Jareönä
uhuäbe'äcuähuotö jö̧nä̧ tö̧ja̧
pä'ötä ja̧'a̧ micuähua'amä. 16O'ca
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toi'önä piy̧ȩ huȩnȩnä̧ kä̧tö̧mä̧
tta̧'cua̧ pö̧nö̧ ttö̧jä̧cuo̧tö̧, re rö̧jö̧nä̧
topäcuähuotötä pätti'äcuotö. Dios
ä'ca jo̧mȩttö̧ iso jö̧nä̧ Israel ttö̧ja̧
jö̧nä̧ huotö'inä ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧tä̧
ttö̧jä̧cuo̧tö̧. 17 Poröttö yabocumä
ya̧tȩ'iņä̧ suronä mȩo̧pä̧rö̧ juiyö'anö

ja̧'a̧ ttörömä täcö, ttömä cha̧mo̧nä̧
chidepänämä Chu̧ru̧hua̧ Jesús
ubara ttuhuinö ij̧ȩcuä̧ chȩpa̧'a̧ttö̧.
18 Chö̧jä̧hua̧tö̧, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
cua̧'cua̧ru̧hua̧tu̧cu̧nä̧ mippoönä
ppä̧dä̧ra̧'a̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧. Ye,
ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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Cärenä ö̧'o̧mȩttö̧ iḩuȩyu̧tä̧'chiņö̧ ojiyämä, pa̧ja̧cuä̧nö̧ ojä huȩyu̧ti̧nö̧do
juhua'attömä. Efesios cuyäru'inä ja̧'a̧nä̧, Filipenses cuyäru'inä,
Colosenses cuyäru'inä, Filemón cuyäru'inä jiņa̧'a̧do cärenä pä̧nö̧
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Pablo, Efeso ötahuiyära̧'a̧ttö̧
Cristonä pä'i'inätö̧rö̧
teähuinö huȩnȩ

1 1 Ttö Pablomä, Diosrö pä̧huä̧
rö̧jo̧mȩnä̧ Jesucristo hueipinä̧u̧

isotö işa̧sä̧. Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ huȩyu̧tu̧
hue'ösä ucutu, Efeso ötahuiyänä
ka̧cuä̧tö̧, Diosttö adihuä ttö̧ja̧
pä'i'inätö, Cristo Jesúsru cua̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧rö̧. 2 Tä'o Dioscu
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu mippoönä
ppättä̧dä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧, cua̧'cua̧tu̧cu̧
adihuächi'önä jȩtto̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧
ka̧cuä̧tu̧cui.̧

Cristonä pä'i'inätörömä
tta̧'cua̧ru̧hua̧ jähuä o'ca

juiyönätä Dios iyinö huȩnȩ
3 Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo Ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧,

Jä'o Diosrömä tesehuätucua
―ucumä juiyo adihuä işa̧jä̧―
pä'ö amöcuädö. Ja̧u̧mä̧ ya̧nä̧
jähuättö o'ca juiyönä adihuä
ppädäcuähuämä ppädinä̧u̧jä̧
Cristonä, mo̧ro̧jä̧ttö̧mä̧ adiu
o̧du̧nä̧ttö̧. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧'iņä̧

uhuäbe'ö juiyäi ja̧u̧nä̧tä̧ ȩmö̧
u̧ju̧niņä̧u̧jä̧, chutä ä'ca jo̧mȩ
huȩnȩ'iņä̧ juiyönä, surojö
jui'ätötä tö̧ja̧cuiy̧a̧rö̧ pä'ö.
5Diosmä ja̧'hua̧nö̧ ȩmö̧ u̧ju̧nu̧
juiyäi, ujuturu repe'ö kä̧nö̧
chutä iţti̧mö̧ 'quiyächönä
huotö päti'ä̧cuȩmä̧ ä'canäjitä
amöcuädö ku̧niņö̧ Jesucristonä,
Chutäcu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ päti'iyarö pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädö u̧ju̧niņa̧'a̧mä̧,
churutä pä̧huä̧ rö̧jö̧ jȩa̧ pä'ö
öjö'ca'attö amöcuädö ku̧niņö̧,
6 chutä mippoönä ppädö úcuo
tettähuäcua'a̧nö̧ ―¿juiyodi?̧
adiunä ppä'ädö― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
ujuturu mippoönä ppä'ädö,
chutä esehuä̧u̧ päti'önä jȩiņä̧u̧jä̧
Repeäcunä päti'a'attö. 7 Ja̧u̧
Repeäcunä päti'omenämä,
ucuojanä imitina'attö,
'quiyönä 'chu̧huä̧ro̧mȩttö̧
ejächi'inätöjä. Suronä jȩtä̧'ij̧ö̧
unichi'äcuähuiyotötä pä'i'inätö̧jä̧.
Dios mippoönä ppädömä juiyo
rö̧a̧'a̧ttö̧ ja̧'hua̧nö̧ pä'i'inätö̧jä̧.
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8Mippoönä ppädomenämä
abora̧'a̧tä̧ päi'önä rö̧ȩnä̧
ppädinä̧u̧jä̧. O'ca juiyönä
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä'inä,
huo̧juȩcu̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧
ppädinä̧u̧jä̧. 9 Churutä pä̧huä̧ rö̧jö̧
huȩnȩ, yä̧huä̧iņä̧ amöcuädinö.
Ja̧'hua̧nö̧ yä̧huä̧iņä̧ amöcuädinömä
tu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ jȩiņä̧u̧jä̧, chutä
ja̧'hua̧nö̧ jȩa̧ pä'ö öjö'quinö'a̧nö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ tu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧
jȩiņö̧mä̧, chutä a̧'cua̧ ko̧mȩnȩtä̧
amöcuädö ku̧niņö̧, 10 o'ca
juiyönätä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ päi'äcua'a̧nö̧
Cristonämä.Mo̧ro̧jä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧,
pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧, mo̧ro̧jä̧nä̧
ka̧cu̧'iņä̧, pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧'iņä̧,
chutä päinö pä̧nä̧, röji pä̧nä̧
pätecuächomenä, o'ca juiyönätä
jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ ca̧ca̧tö̧ icuäcua'a̧nö̧
Cristonätä.

11Diosmä o'cajuiyönätä churutä
pä̧huä̧ rö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧ jiy̧a̧rö̧ pä'ö aditö.
Ja̧'hua̧nö̧ churutä pä̧huä̧ rö̧jö̧ jȩa̧
pä'ö amöcuädomenämä, tö̧jä̧cuȩ
amöcuädö ku̧niņö̧ ä'canäjitä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Cristonä
päti'omenämä Jä'o öärettö
tȩmä̧cuo̧tö̧ pä'i'inätö̧jä̧ ujutumä.
12 Juhua'acumä ujutu äcuomenätä
Cristorö ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö
amöcuädinätörö tottomenä, Dios
ösärunä öadihuä eseu, úcuo
tettähuäcua'a̧nö̧. 13Ucutu'inä
Cristonä päcuhui'ätucuomenä Jä'o
öärettö cuȩmä̧cuo̧tö̧ pä'i'inätö̧jä̧.
Iso päi'önä jö̧ huȩnȩ, cu̧jip̧ä̧tu̧cu̧nä̧
ppädinö adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
ä̧ju̧cu̧, Jä'o öärettö cuȩmä̧cuo̧tö̧
pä'i'inätö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädätö'cotö,
Cristonä pä'i'ö, chutä jähuä
jö̧nä̧ huotötä tö̧jö̧nä̧ Adihuä

A̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧ cädi'äcuähuä
juiyönä 'cucuetö ku̧nä̧huo̧tö̧
pä'i'inätö̧jä̧, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
Dios iya päinäcuttu. 14 Ja̧u̧mä̧,
Tä'o öärettö iy̧ä̧cuȩ iso päi'önä
tȩmä̧cuo̧tö̧jä̧ pä'ö ij̧ȩcuä̧ işa̧ päi'önä
ö̧jä̧u̧jä̧. Dios mitö ȩmiņä̧u̧ jo̧mȩnö̧
tö̧jip̧ä̧cuȩ mo̧ro̧ jubö päi'önä
ö̧jä̧u̧jä̧, Dios säruunä öadihuä eseu
úcuo tettähuäcua'a̧nö̧.

Pablo ya̧nä̧ jähuä
ttu̧huo̧juä̧chi'̧iy̧a̧rö̧ pä'ö
Diosrö jäepinö huȩnȩ

15,16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttö'inä
ucuturu eseunu amöcuädö
cädi'äcuähuä juiyönä Diosrö
ucuocusä ―adihua'a― pä'ö.
―Tu̧ru̧hua̧ Jesúsru tta̧'cua̧
huȩnä̧rö̧ ka̧cuä̧tö̧. Diosttö
adihuä ttö̧ja̧ pä'i'inätö o'ca
toi'önä̧rö̧ repe'ätödo― pätta'a
chä̧ju̧cuiņa̧'a̧ttö̧mä̧ ucuturu
amöcuädö cädi'äcuähuä
juiyönä Diosrö jä'epä̧rö̧sä̧.
17 Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo Ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧,
säruunä öadihuä kada'ca Hua̧rö̧,
jä̧'ȩpä̧rö̧sä̧ churutä rö̧ä̧chö̧nä̧
cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ö ucutumä.
Huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä'inä,
huäjunä huo̧juä̧chi'̧ä̧cuä̧huä̧'iņä̧
cua̧'cua̧ru̧hua̧tu̧cu̧nä̧ iyätucuacu
pä'ö jä'epösä churutä adiu
cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
18 Cuamöcuädätucumä
dä'änö uhuähua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
cu̧huo̧juä̧chi'̧iy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ö
jä'epösä, Dios ucuturu huoomenä
cu̧jä̧tu̧cuä̧cuȩ amöcuädinö
huȩnȩ cu̧huo̧juiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutättö adihuä
ttö̧ja̧ pä'i'inätöttö ȩmä̧cuȩ'iņä̧
―juiyodi ̧ adihuäcua'a― pä'ö
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cu̧huo̧juiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ö jä'epösä.
19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujutu Churutä
ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧ ppädö
ujuru'inä cu̧huo̧juiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ö
jä'epösä ―Dios ujurumä juiyodi ̧
beipocö ujurunä ppädä̧rä̧u̧jä̧.
¡Ujuru ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧'ij̧a̧'a̧mä̧
ujuturu'inä juruhua'adi ̧ juiyo!―
pä'ö cu̧huo̧juiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ö.
20 Ja̧u̧ beipocö ujurunätä
aditinö, Cristorö'inä hua'inätö
ttö̧'quȩtȩttö̧ tto'ädö, mo̧ro̧jä̧ttö̧mä̧
adiu o̧du̧nä̧ttö̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧
ö́tähuomenämä. 21 Ja̧'hua̧nö̧
Cristorö u̧huo̧jua̧'a̧nä̧
ö́tähuomenämä, korotöttö'inä,
korotöttö'inä abonänö Ru̧hua̧
päi'önä ö̧jö̧nä̧ hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧.
Isoppanä huȩ'ä̧rä̧tö̧ttö̧'iņä̧,
o'ca toi'önä yanättö tturuhuo
ku̧nä̧rä̧tö̧ttö̧'iņä̧, o'ca toi'önä
ttujuru ku̧nä̧rä̧tö̧ttö̧'iņä̧, o'ca
toi'önä ruhuotöttö'inä, o'ca toi'önä
úcuo ttö̧ja̧do pä'ähuotöttö'inä
abonänö Ru̧hua̧ päi'önä ö̧jö̧nä̧
hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧, jitä piy̧ȩnä̧
ka̧cuä̧tö̧ttö̧'iņä̧, yodoji jä̧cuȩ
pä̧nä̧ ttö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧ttö̧'iņä̧.
22O'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, o'ca
toi'önä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ Cristo
ö̧jä̧pö̧ dea'a rötinö Cristotä hue'ö
ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ o'ca
juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, o'ca toi'önä
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ttu päi'önä hua̧rö̧mä̧
Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ iyinö Diosmä.
23 Cristonä pä'i'inätömä chutä
Cristo jä̧ttä̧pä̧ya̧ jö̧nä̧ huotö.
Ja̧u̧ Cristottötä o'ca juiyönä
ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ su̧'pȩnö̧
ja̧'a̧. Pärocua'acu'inä Chunätä
pä'i'inätöttötä jo̧mȩnö̧ su̧'pȩnö̧
jö̧nä̧ Hua̧.

Cristocutä yo̧mȩtȩnä̧
ttotächinö huȩnȩ

2 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutumä hueähuä
cuhuarodinätucuttu'inä,

suronä jȩcu̧'iņä̧tu̧cu̧ttu̧'iņä̧
hua'ö icuinätötä jö̧nä̧
huotötä ki'̧ä̧nä̧tö̧rö̧mä̧ a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧tä̧ iyinö. 2 Ja̧u̧nu̧mä̧
ja̧u̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧
ki'̧ä̧nä̧tö̧jä̧ ucutumä. Pij̧ä̧ ttö̧ja̧
amöcuädäcuähuä oipome päte'ötä
'chä̧nö̧ icui'änätöjä. Isoppanä
huȩ'ä̧rä̧tö̧ ttu̧ru̧hua̧ oipome
päte'ötä 'chä̧nö̧ icui'änätöjä.
Ja̧u̧ isoppa hua̧mä̧ Diosrö
jarodä'ijätönä aditö kö̧ jitä
piy̧ȩ pä̧nä̧mä̧. 3Ujutu'inä o'ca
toi'önä, jahuätötäcu kä̧nö̧, jitötä
jö̧ ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧ ki'̧ä̧nä̧tö̧jä̧ pä'äjimä.
Tidepä pä̧huä̧ rö̧jä̧chi'̧ö̧'iņä̧, pä̧huä̧
rö̧jö̧'a̧nö̧ tamöcuädö'inä jȩta̧ pä'ö
tidepä hueötä jȩpi'̧ä̧nä̧tö̧jä̧.
Ja̧u̧nu̧ tihueyenä tö̧jö̧mä̧
pä̧içuä̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧ jö̧nä̧ huotötä
hui'änätöjä, korotö jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧.
4,5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios,
re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuä Ru̧hua̧mä̧,
ujuturu rö̧ȩnä̧tä̧ repea'attö
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ iyinä̧u̧jä̧.
Ujutumä hueähuä töarodinöttö
hua'ö icuinätö jö̧nä̧ huotötä
tö̧ja̧'a̧nä̧ Diosmä, Cristocu jiņä̧
yo̧mȩtȩnä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
iyinä̧u̧jä̧. Ucutumä mippoönä
ppädäcuähuänätä ki'̧ip̧iņä̧tö̧jä̧.
6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tto'ädö'inä Cristocu
jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ ttoädiņä̧u̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ttö̧mä̧
adiu o̧du̧nä̧ttö̧, Ja̧u̧tä̧cu̧ jiņä̧
yo̧mȩtȩnä̧ tö̧'ö̧nä̧ ö́tähuinä̧u̧jä̧
Cristo Jesúscu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotö
päti'ina'attö, 7 jitä jä̧'chä̧cuȩ
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pä̧nä̧, ujutu Cristonä huotörö
a̧'cua̧ diyaunä ttu̧huȩcuä̧nä̧ jȩpö̧,
mippoönä ppädinö ij̧ȩpä̧cua̧'a̧nö̧
―Juiyodi ̧ pa̧ja̧cuo̧mȩ juiyönätä
rö̧ȩnä̧ mippoönä ppä'ädinö―
pättäcua'a̧nö̧.

Mippoönä ppädäcuähuänätä
tö̧jip̧iņö̧ huȩnȩ

8Ucutumä cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧mȩttö̧, mippoönä
ppädäcuähuänätä ki'̧ip̧iņä̧tö̧jä̧.
Ucututä cua̧'cua̧ ihueyenä
cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧mä̧ ki'̧ip̧o̧co̧tö̧
pinätö̧jä̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios mippoönä
ppädäcuähuänätä cua̧'cua̧
huȩnä̧rö̧ ki'̧ip̧iņä̧tö̧jä̧. 9Adiunä
jȩä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧ ki'̧ip̧o̧co̧tö̧
pinätö̧jä̧, ya̧tȩ'iņä̧ chutä a̧mo̧nä̧
úcuo teähua'acu ―ttömä ja̧'hua̧nö̧
adiu jȩchiņö̧nä̧ ki'̧ip̧iņö̧sä̧― pä'ö.
10Ujutumä Diostä aditinä̧u̧jä̧.
Cristo Jesúscu jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧
tö̧jö̧nä̧ uhuäbe'inä̧u̧jä̧ adiunä jȩpö̧
tö̧ja̧cuiy̧a̧rö̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ adiunä
jȩpö̧ tö̧jä̧cuȩmä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä
ä'canäjitä jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ku̧niņö̧,
ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ u̧ju̧niņö̧nä̧tä̧ jȩpö̧
tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö.

Judíos huocotörö Cristo
ucuojanä ötö'cödinö huȩnȩ

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
amöcuädi'ätucui pä'äji
cu̧jiņä̧tu̧cu̧mä̧. Ucutumä
cuidepätucuttumä judíos
huocotötä huinä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
judíos ttö̧ja̧, huäme ttidepä
jähuänä tti̧jȩta̧ 'cui'ocuotö
pä'ähuotömä ―tti̧jȩta̧
'cui'ocuocotö jitöjamä― pättä̧u̧jä̧
ucutumä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
amöcuädi'ätucui ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ Cristo

toönä cu̧jiņä̧tu̧cua̧'a̧mä̧. Dios
umöhuäyotö Israel ttö̧ja̧ttö̧mä̧
im̧içu̧nä̧ ka̧cuiņä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Dios ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩmä̧
jerupinätöjä. Cu̧jip̧ä̧tu̧cuä̧cuȩ
amöcuädäcuähuä juiyönätä
ka̧cuiņä̧tö̧jä̧. Pij̧ä̧nä̧tä̧ kä̧nö̧mä̧ Dios
toönä ka̧cuiņä̧tö̧jä̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitämä Cristo Jesúscu jiņä̧
jiy̧ȩtȩ päcuhui'inätucua'attö,
ucutu pä'äji oto huinätömä, Cristo
ucuojanä ötö'cödinä̧u̧jä̧.

Judíos ttö̧ja̧'iņä̧, judíos
huocotö'inä A̧'cua̧ru̧hua̧
Ya̧tȩnä̧tä̧ Dios ä'ca jo̧mȩ

dotächa pä'ö hue'ähuotöjä
14 Ja̧u̧ Cristomä chutätä ja̧'a̧

ta̧'cua̧ adiumä, huȩnȩ juiyönä
tö̧jö̧nä̧ kö̧mä̧. Judíos ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧
judíos huocotöttö'inä, im̧içu̧nä̧
tö̧jö̧nä̧, kä'co päte'ö tto̧ȩpä̧rä̧'ca
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jiņö̧ kä'ö icuinö.
Törohuähuä'chinö jiņö̧ kä'ö icu,
jiņä̧ yotöte isotö päti'önä jȩpiņö̧.
15Hueähuä Huȩnȩ jiņö̧, koro'inä
koro'inä jȩtä̧'chö̧nä̧ huȩä̧riņö̧
jiņö̧mä̧ chutä idepänätä̧ be'epäjipö
icuinö. Juhua'acumä ujutu ta̧ju̧
isotö pinätö̧rö̧mä̧ jiņä̧ Ya̧tȩtä̧
päti'önä jareönä uhuäbe'inö
chutänätä. Ja̧'hua̧nö̧ uhuäbe'ö,
huȩnȩ juitönä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ eseu
tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö jȩpiņö̧. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ujutu ta̧ju̧ isotö pinätö̧mä̧, jiņä̧
Ya̧tȩtä̧ päti'önä jȩpo̧'ö̧, daunä
'corupä'i'ö Diosrö ppa̧huä̧diņä̧u̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ daunä 'corupäi'omenä
törohuähuä'chinö jiņö̧mä̧ cuä'ö
icuiniy̧ä̧u̧jä̧.

17 Ja̧u̧ Cristomä ichö jiähuinä̧u̧jä̧,
ucutu oto huinä̧tö̧rö̧'iņä̧, tö'cönänö
huinä̧tö̧rö̧'iņä̧ huȩnȩ juiyönä
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kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ. 18 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Cristonämä Jä'o
Diosrö docuhuächätucua pä'ö
hue'ähuotöjä. Ucutu judíos
huocotö'inä, ujutu judíos
ttö̧ja̧'iņä̧ o'ca toi'önä A̧'cua̧ru̧hua̧
Ya̧tȩnä̧tä̧ Jä'o Diosrö dotächa pä'ö
hue'ähuotöjä.

Cristonä pä'i'inätömä Dios
ö̧jode päi'önä tö̧jö̧ huȩnȩ

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jitämä
ucutu judíos huocotömä
im̧içu̧nä̧ huocotöjä. Jitämä
ichäcuähuotö a̧'cua̧rö̧nä̧mä̧
huocotöjä. Jitämä ucutumä
Diosttö adihuä ttö̧ja̧ pä'i'inätöcu
jiņä̧ jij̧ä̧tȩ ttö̧ja̧jä̧. 20 Jitämä Dios
iţti̧mö̧cu̧ jiņä̧ yotöte huotöjä.
Jitämä ucutumä isode a̧'cua̧rö̧nä̧
huotöjä. Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä
ttö̧ja̧ pinätö'inä, Jesucristo
hueipinä̧u̧'iņä̧ jittähuinome huäme
adicuotöjä, Chutä Jesucristotä
jiņä̧ isocu dea'anä ppä̧ȩpä̧rä̧'ca
jueipä'ca jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ö̧jö̧nä̧.
21 Ja̧u̧nä̧tä̧ pä'i'ö o'ca toi'önä
isode a̧'cua̧rö̧nä̧ 'ca̧tä̧chö̧nä̧
adicuotömä Dios ö̧jode surojö
juiyode rö̧ä̧chö̧nä̧ juo'ächätöjä
Tu̧ru̧hua̧nä̧tä̧. 22Ucutu'inä
jahuätöcutä ppä'ächi'ö Ja̧u̧nä̧tä̧
'ca̧tä̧chö̧nä̧ adicuotö juo'ächätöjä,
Dios A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ ö̧jode päi'önä.

Pablo, judíos huocotörö jiähua
pä'ö huȩ'ä̧hua̧ ö̧jiņö̧ huȩnȩ

3 1 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ttö Pablomä
Diosrötä ucuocuä̧rö̧sä̧.

Ttömä, Cristo Jesúsru pä̧huä̧
rö̧jo̧mȩnä̧, cärenä pö̧sä̧
ucutu judíos huocotörö ji'äu
ppädäda'attö. 2Ucutumä täcö

ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧ a̧'cua̧ra̧'a̧, Dios
mippoönä ppädä̧rö̧ huȩnȩ ucuturu
jidähuiyarö pä'ö hue'ö ku̧nä̧hua̧
chö̧ja̧'a̧mä̧. 3Dios yä̧huä̧iņä̧
amöcuädö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ ttömä
chu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ jȩiņä̧cu̧sä̧
ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧nä̧ huäjuätö
icu. Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ beometä
huȩyu̧tä̧jişä̧ täcö. 4 Ja̧'hua̧nö̧
chiḩuȩyu̧tä̧ji ̧ cucuocuätucuomenä
cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧
―Pablomä iso päi'önä huo̧jua̧
Cristo ötö'cö Dios yä̧huä̧iņä̧
amöcuädö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ―
pä'ö. 5 Pä'äji ka̧cuiņä̧tö̧rö̧mä̧
jiäcuähui'ocö jiņö̧, ja̧u̧ yä̧huä̧iņä̧
amöcuädö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩmä̧. Jitä
jö̧ ta̧'a̧nö̧mä̧ huo̧juä̧huo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧.
Koronö pänä'inä, koronö pänä'inä
pij̧ä̧ ttö̧ja̧ ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧mä̧
jȩpo̧cö̧ pinö Diosmä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitä piy̧ȩ pä̧nä̧mä̧,
adihuänä hue'ähuotörö'inä,
iḩuȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧rö̧'iņä̧
chutä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ huäjuätö icu
ji'ähuinö. 6 Pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧ yä̧huä̧iņä̧
amöcuädö u̧ju̧niņö̧mä̧: ―Judíos
huocotö'inä judíos ttö̧ja̧'iņä̧ jiņä̧
ya̧tȩnä̧tä̧ pätti'äcuotö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ yoräteunätä chöärettö
ttȩmä̧cuo̧tö̧tä̧ pätti'äcuotö. Adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ ä̧ju̧cu̧, Cristonä
pä'i'ö jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ ttȩmä̧cuo̧tö̧
chiya pä'ö ji'äu chu̧ju̧nu̧mä̧― pä'ö
yä̧huä̧iņä̧tä̧ amöcuädinö. 7 Ja̧u̧
huȩnȩ jidähuiyarö pä'ö u̧mö̧huä̧ya̧
pä'i'inösä ttömä. Dios mippoönä
ppädä̧rö̧ huȩnȩ jidähua pä'ö
chöäre adicuä päi'önä mippoönä
iyinäcusä. Dios ihueyecuocö
ujurunä ja̧'hua̧nö̧ chöäre adicuä
iyinäcusä. 8 Ttömä Diosttö adihuä
ttö̧ja̧ ttidea'anä huotöttö'inä

Efe



613 Efesios 3:9–20

abonänö micuähuocösä. Ja̧'hua̧nö̧
micuähuocörö Dios mippoönä
ppä'ädö chöäre adicuä iyinäcusä
judíos huocotörö jidähuiyarö
pä'ö. Cristo ötö'cö pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧
juiyönä rö̧ä̧ö̧, rö̧ȩnä̧ micuäu juäi
jidähuiyarö pä'ö hueinäcusä.
9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧
tu̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö Dios yä̧huä̧iņä̧
amöcuädö u̧ju̧niņö̧ o'ca toi'önä
ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ jidähuiyarö
pä'ö hueinäcusä. Ja̧u̧ yä̧huä̧iņä̧
amöcuädö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩmä̧
ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧ttö̧ kä̧mä̧dö̧
jitä jä̧cuo̧mȩ päi'önä Diosnätä
dajö icuähua'a kiņa̧'a̧. Ja̧u̧tä̧
ja̧'a̧ o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, o'ca
toi'önä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ Jesucristonä
uhuäbe'inömä. 10 Ja̧'hua̧nö̧tä̧
pä̧huä̧ rö̧jiņä̧cu̧ Diosmä
mo̧ro̧jä̧ttö̧mä̧ adiu o̧du̧nä̧ttö̧
isoppanä huȩ'ä̧rä̧tö̧'iņä̧, isoppa
huotö juruhuätö'inä Cristonä
pä'i'inätö̧rö̧ topö Dios huo̧juȩcu̧nä̧
u̧huo̧ju̧, koro'inä, koro'inä
ttu̧huo̧juä̧chi'̧iy̧a̧rö̧ pä'ö jitämä.
11 Ja̧'hua̧nö̧ ttu̧huo̧juä̧chi'̧iy̧a̧rö̧
pä'ömä kä̧mä̧do̧mȩ'iņä̧ juiyomettö
pätetö amöcuädinö Dios. Ja̧'hua̧nö̧
pätetö amöcuädinö jiņö̧mä̧
pätecuächönä jȩpiņö̧ Tu̧ru̧hua̧
Cristo Jesúsnätä. 12 Tu̧ru̧hua̧
Cristo Jesúsnä päti'ina'attö, Dios
ä'ca jo̧mȩ dotächa pä'ö'inä,
yecuäcuähuä juiyönä tucuocuarö
pä'ö'inä hue'ähuotöjä. Ja̧'hua̧nö̧
do'ächö tucuocumä iso päi'önä
esehuä̧u̧jä̧ pä'ö huäjunätä
huo̧juä̧tö̧jä̧ ja̧u̧ru̧tä̧ ta̧'cua̧
tu̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ucuturu ppädäda'attö
ttö usurä chȩmä̧u̧mä̧ ¡cua̧'cua̧
tta̧cuȩcuä̧tu̧cuó̧! Ja̧'hua̧nö̧ ucuturu

ppä'ädö usurä chȩmä̧u̧mä̧
cúcuohuätucua pä'ötä ja̧'a̧.

Pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönätä
Cristo repeö huȩnȩ

14 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
chihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧ ja̧rȩyu̧nu̧
pä'i'ö Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo Jä'o
Diosrö jä'epä̧rö̧sä̧. 15 Pij̧ä̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧, mo̧ro̧jä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧
o'ca toi'önä iţti̧mö̧ huotö
ti̧mim̧ä̧ o'ö ku̧nä̧huo̧tö̧jä̧ Jä'o
Diosttötä. 16 Ja̧u̧ru̧tä̧ jä'epä̧rö̧sä̧
säruunä öadihuämä juiyo
rö̧a̧'a̧ttö̧, chutä ujuruttu jacuänä
cujuruhuächi'iyätucuattö pä'ö,
chutä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ ujuru
iyätucuacu pä'ö, 17 cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧mȩttö̧ Cristo
churutä pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ jȩpö̧
ö̧jä̧cua̧'a̧nö̧ cuamiso'quitucunä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jä'epä̧rö̧sä̧, dau
po'tiyä 'quiyönä 'chu̧huä̧ra̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ repeäcuähuänätä
'quiyönä kä̧nö̧ 18 Cristo repeötä
ttu̧cuȩpä̧rä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
Öcähue'inä, öoto'inä,
täcua'acu'inä, ju'tojucu'inä
―Cristo repeömä juiyo rö̧a̧'a̧―
pä'ö, o'ca toi'önä Diosttö adihuä
ttö̧ja̧ pä'i'inätöcu jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧
ttu̧cuȩpä̧rä̧chi'̧iy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ö
jä'epä̧rö̧sä̧. 19 Cristo repeömä,
huo̧juä̧huä̧ttö̧'iņä̧ abonänö jö̧
repeäcuähuä cu̧huo̧juiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧
pä'ö jä'epä̧rö̧sä̧, Dios pa̧ja̧cuo̧mȩ
juiyönä ö̧jö̧ttö̧ su̧'pȩnö̧
cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧ ucutumä.

20 ¡Ja̧u̧ru̧tä̧ úcuo tettähuajá!
Ja̧u̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä, chutä
ujuru ujutunä aditä̧rö̧ ka̧'a̧ttö̧,
o'ca juiyönä jätepomettö'inä,
tamöcuädomettö'inä abonänö
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'cuäo'i'önä rö̧ȩnä̧tä̧ jȩö̧'a̧nö̧
hua̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ o'ca
toi'önä Cristonä pä'i'inätömä
Cristo Jesúsnätä úcuo tetähuaja
Diosrö, ¡cädi'äcuähuä'inä juiyönä
'cuäopönätä! ¡Ja̧'hua̧nö̧tä̧
ja̧'a̧cua̧ja̧!

Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ jiņä̧
jiy̧ȩtȩ tamöcuädönä

jȩiņö̧nä̧tä̧ tö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧

4 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧, ttö
Tu̧ru̧hua̧rö̧ pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧

cärenä pö̧mä̧, ucuturumä
rö̧ȩnä̧tä̧ amöcuädö hue'ösätó
pa̧'a̧nö̧: Dios ucuturu huoinö
huȩnȩmä̧ micuähuocö a̧'cua̧rö̧nä̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cuó̧. Cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧rö̧
pä'ö Dios huoinö'a̧nö̧tä̧ jȩpö̧
cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ösä juiyo.
2 Cua̧'cua̧ diyaunä jȩpö̧, cúcuo
juiyönätä ka̧cuä̧tu̧cui ̧ 'cuäopönätä.
Ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repe'äcuäu, cu̧jä̧hua̧tö̧
jäyä jȩttö̧ cuami 'qui'ächi'ö
ka̧cuä̧tu̧cui,̧ pärocua'attö
jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönätä. 3Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧tä̧
cuamöcuädätucunä jȩö̧mä̧
ya̧cuo̧cuä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧tä̧
tta̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cui.̧ Juhua'a
yabocu jȩa̧'a̧nä̧ to̧pä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cui,̧
'quiyönä nö'cädö ttu̧ju̧na̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧tä̧ teseunä
jȩiņa̧'a̧ttö̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jȩpö̧
cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ösä juiyo.
4 Cristo jä̧ttä̧pä̧ya̧ huotömä
ya̧tȩ jä̧ttä̧pä̧ya̧tä̧ huotöjä.
A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ Ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧cuȩ
amöcuädö huoinö'inä jiy̧ȩtȩtä̧
ja̧'a̧. 5 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧

Ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧. Ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧rö̧'iņä̧
jiy̧ȩtȩtä̧ ja̧'a̧. Pötächi'äcuähuämä
jiy̧ȩtȩtä̧ ka̧'a̧. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä Ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧.
O'ca toi'önä Tä'omä ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧.
O'ca juiyönä ka̧cuä̧tö̧ttö̧'iņä̧
abonänö Ru̧hua̧mä̧ ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧. O'ca
toi'önä jȩttö̧nä̧ jȩpö̧mä̧ ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu o'ca toi'önä̧rö̧
kö̧mä̧ ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧.

Taditähuä pö̧nä̧ Cristo
iyä'chinö huȩnȩ

7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutu
ya̧cu̧nä̧rö̧mä̧ mippoönätä iyä'chö
ppädinä̧u̧jä̧, Cristomä ―ja̧'hua̧nö̧
jö̧nä̧― chutä iya päinö'a̧nö̧.
8 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧cua̧'a̧ jiy̧ä̧cu̧ jiņa̧'a̧
pa̧'a̧nö̧ päina'amä:

―Ju'toju cä'ecuächö
kä̧nö̧mä̧ rohuäu icu
'chu'huädö ku̧nä̧huo̧tö̧rö̧
'chu'huädi'ö ȩmip̧iņö̧ chutä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö̧ja̧rö̧mä̧
ttöäre pö̧nä̧ iyä'chinö―a

päina'amä.
9 ¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö päa'attö

―Cä'ecuächinö― jö̧nä̧mä̧?
Ja̧'hua̧nö̧ pä'ömä pa̧'a̧nö̧ pä'ö
päa'a. Ä'canäjimä mȩyȩhuä̧chö̧'iņä̧
mȩyȩhuä̧chiņö̧ koromettö'inä
abonänö täcuome pij̧ä̧ dea'a
pä'ö päa'a. 10 Ja̧'hua̧nö̧
mȩyȩhuä̧chiņö̧mä̧ ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧
cä'ecuächinö'inä. O'ca juiyönä
mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧'iņä̧ abonänö úcuo
isome cä'ecuächinö, o'ca juiyönä
ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ chutättö
su̧'pȩnö̧ ja̧ pä'ö. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
chutämä taditähuä pö̧nä̧ iyä'chinö.
Korotörömä chutä hue'ähuotö

a 4:8 Salmos 68:18
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pätti'önä iyinö. Korotömä Dios
iḩuȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧ pätti'önä,
korotömä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jiäcuähuä
ttö̧ja̧ pätti'önä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
korotömä tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧'iņä̧, huo̧juȩcuä̧ ttö̧ja̧'iņä̧
pätti'önä iyä'chinö. 12 Ja̧'hua̧nö̧
iyä'chinö, Diosttö adihuä ttö̧ja̧
pä'i'inätö jo̧mȩ huotö tö̧jiy̧a̧rö̧
pä'ö, öäre adicuä taditiyarö
pä'ö, Cristo jä̧ttä̧pä̧ya̧ huotömä
'quiyächönä huotötä jö̧nä̧ böo
juo'ö tujuruhuächiyarö pä'ö,
13 ujutu o'ca toi'önätä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
esecutä ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ro̧mȩ
jubö päi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧
jiy̧ȩtȩ amöcuädötä Dios Iţti̧rö̧
huäjunä tu̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩ jubö
päi'önä, Ya̧tȩ ttö̧ja̧ Işa̧ jo̧mȩnö̧
hua̧ jö̧nä̧ huotö päti'äcuome jubö
päi'önä, Cristo jo̧mȩnö̧ hua̧ ö̧rö̧ä̧ttö̧
töyorehuächi'ome jubö päi'önätä,
14 ppo̧'ä̧tö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧mä̧ täcö tö̧jö̧
juiyäcua'anö, isoppa kara'acu'inä
kara'acu'inä ȩmip̧a̧'a̧ a̧'cua̧rö̧nä̧
jäyä ttu̧huo̧juȩtä̧'chö̧ huȩnȩ
tesetö juiyäcua'anö. Pij̧ä̧ ttö̧ja̧ jäyä
huo̧juȩtä̧'chä̧tö̧mä̧ yapare huȩnȩ
huo̧juȩcu̧nä̧ jittähuä̧cuȩ amöcuädö
ku̧nä̧tö̧ iso a̧'cua̧rö̧nä̧tä̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧, ujutumä rȩpȩ'ä̧rö̧nö̧ iso
huȩnȩtä̧ tucuocu'anö ja̧'a̧, o'ca
juiyönättö̧tä̧ böo juotäcua'anö, Tu
päi'önä kö̧nä̧tä̧ böo juotäcua'anö.
Ja̧u̧ Tu päi'önä kö̧mä̧, Cristotä
ja̧'a̧. 16 Ja̧u̧ttu̧tä̧ todeunä ujutu
o'ca toi'önä jä̧ttä̧pä̧ya̧ huotömä
jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ ppö̧'cä̧rä̧cuä̧u̧
'chu̧huä̧rö̧nä̧ huotöjä. Ya̧cu̧nä̧
taditähuättö ttihue'quiyu
rarecuome 'chu̧huä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
todeunä ka̧cuä̧tö̧jä̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
jö̧nä̧. O'ca toi'önä töäre pö̧nä̧ adiu

taditomenä jä̧ttä̧pä̧ya̧ jö̧nä̧ böo
juo'ö juruhuächätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
böo juotomenä jä̧ttä̧pä̧ya̧ huotömä
ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repe'äcuäunu tujuru
ȩmä̧tö̧jä̧ o'ca toi'önä.

Pä'äji jähuä ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧
icuipö jareö jähuättötä

'ca̧tä̧dä̧cuä̧huip̧ö̧ kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pa̧'a̧nö̧

pä'ösä. Jitä porö yabocumä
korotö judíos huocotö'a̧nö̧mä̧ jȩpö̧
cu̧jä̧tu̧cuä̧' ucutumä. Ja̧'hua̧nö̧
pädömä Tu̧ru̧hua̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧
chö̧ja̧'a̧ttö̧ iso päi'önä juea'a
pä'ösä. Jahuätö judíos huocotömä
micuähuocö juäitä amöcuädö
ka̧cuä̧tö̧. 18 Ttamöcuädömä
yo̧ip̧ä̧chiņä̧u̧. Jitötä tta̧mo̧nä̧tä̧mä̧
jerupätötä kä̧tö̧. Ttöaroda'attö
huo̧juä̧chi'̧ä̧cuä̧huä̧mä̧ 'quiy̧ä̧u̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Diosttö
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ 'quȩ'ȩcu̧
icuähuotötä ja̧'a̧. 19 Jahuätömä
tta̧'cua̧nä̧ ucuocua'a'inä
ttu̧ttȩpä̧ro̧ca̧'a̧tä̧ dä'ä juiyönä
'chä̧nö̧ icuinätö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ tta̧mi ̧ 'quittächi'oca'atä
o'ca juiyönä surojö jȩtta̧ pä'ö
iyähuinätö jitötä tta̧mo̧nä̧ ttöjö'cö
ttusa'attö. 20,21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucutumä, iso päi'önä Cristo
päö cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧,
u̧huo̧juȩto̧mȩttö̧'iņä̧
cu̧huo̧jui'̧iņä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧, ja̧u̧
juäimä huo̧juä̧cho̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧
Cristottömä. Iso jähuämä
Jesúsnätä ja̧'a̧. 22 Pä'äji
kä̧cuä̧huä̧nä̧ cu̧jiņä̧tu̧cu̧mä̧,
pä'äji ttö̧ja̧ işa̧nä̧ kä̧nö̧ suronä
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧nä̧ juȩpä̧riņö̧ jiņö̧mä̧, ja̧u̧
yapare esetö töjö'cächönä
oipö juäimä ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧
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icu, jaropi'ätucui. Ja̧'hua̧nö̧
oipa'attö surojuottächönätä böo
juoö. 23 Cuamöcuädätucumä
jareächi'önä pärotö icuätucui,
ya̧nä̧ cua̧'cua̧ru̧hua̧nä̧. 24 Jareönä
ttö̧ja̧ işa̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cu̧ttu̧
'ca̧tä̧dä̧cuä̧huä̧tu̧cui.̧ Ja̧u̧ jareönä
ttö̧ja̧ işa̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cu̧mä̧ Dios chutä
jö̧ ta̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ uhuäbe'inä̧u̧jä̧,
päcuäi adiu jähuänätä, iso jö̧
jähuättö jueö jähuänätä.

25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ yapare
huȩnȩmä̧, ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icu
jaropi'ätucui. Ujutumä Ya̧tȩ
jä̧ttä̧pä̧ya̧ huotötä päti'önä
ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ttö̧ todeunä kä̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ o'ca toi'önä
iso jö̧ huȩnȩtä̧ ucuocuätucui
cua̧hua̧ru̧hua̧cu̧mä̧.a

26 Cu̧ra̧huä̧rä̧tu̧cua̧'a̧nä̧,
suronämä jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'.b
Cu̧ra̧huä̧rä̧jim̧ä̧ Kä̧hua̧ mo̧ä̧cho̧mȩ
jubö päi'önämä cu̧ra̧huä̧rä̧tu̧cuä̧'.
27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutunätä
adita'anämä cuiyähuätucuä'
ähuettärömä.

28Nä̧u̧cuä̧ri'̧ä̧nö̧mä̧ juhua'a
yabocumä cu̧nä̧u̧cuä̧rä̧'. Cä'ädö
ku̧nu̧mä̧ adihuä juäitä cu̧mö̧nä̧ jȩpö̧
a̧diţä̧rö̧tä̧ kä̧hui,̧ recuä rö̧jä̧cu̧ru̧
ppä̧cu̧huä̧dä̧cuȩ cu̧ju̧nä̧rä̧cua̧'a̧nö̧.

29 Jiy̧ȩtȩ'iņä̧ suronämä
päcuhuä'chätucuä'. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ adiunä jö̧tä̧, Cristonä
cu̧jä̧hua̧tö̧ böo juo'ö ttujuruhuächa
pä'ö ttä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ jö̧tä̧,
ucuocuätucui, ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
Dios mippoönä ppädäcuähuänä
adiu pätti'äcua'a̧nö̧. 30Dios
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ a̧'cua̧
tta̧huȩcuip̧ö̧nä̧mä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'. Ja̧u̧

Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧ chutä jähuä
jö̧nä̧ huotötä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ 'cucuetö
rötähuotö pä'i'inätö̧jä̧ ucutumä,
jo̧mȩnö̧ cu̧jip̧ä̧tu̧cuä̧cuȩ mo̧ro̧ jubö
päi'önä.

31O'ca juiyönä cu̧'ä̧içuä̧tu̧cu̧
repeäcuähuä'inä, rohuecu
ra̧huä̧rip̧ä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
pä̧içuä̧cuä̧huä̧'iņä̧, ra̧huä̧rip̧ö̧
pä̧içu̧nä̧ huoäcuähuä'inä, korotörö
suronä ucuocuä'chäcuähuä'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä
ttö̧ja̧rö̧ a̧'u̧tä̧cuä̧huä̧'iņä̧
cä'ädi'ätucui. 32 Pärocua'acu
ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ cua̧'cua̧tu̧cu̧
diyaunä ppä'ädäcuäu, rȩ rö̧jö̧nä̧
topäcuähuätucui. Cu̧jä̧hua̧tö̧
suronä jȩttä̧'chö̧mä̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
unichi'äcuähuätucui, ucuturu'inä
suronä jȩcu̧'huä̧'ij̧ä̧tu̧cu̧ Dios
Cristonä unichi'inö'a̧nö̧.

Yo̧ö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧cu̧mä̧
ppä̧cu̧huä̧chä̧rä̧tu̧cuä̧'

5 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Dios jö̧ ta̧'a̧nö̧
jȩpä̧tu̧cui ̧ chutä iţti̧mö̧ repeä̧u̧

cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
repe'äcuäu ka̧cuä̧tu̧cui ̧ Cristo
ujuturu repe'ö 'corupäi'önä
iyähuinö'a̧nö̧. Cristo ujuturu
repe'ö, ku icu iy̧ä̧hua̧rö̧ Diosrö
ttiyinö'a̧nö̧ chutä 'corupäi'önä
iyähuinö Diosrö a̧dö̧nä̧ amehuoppa
'chopönä. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧
repe'äcuähuätucui ucutu'inä.

3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttirecua
pocojucu, ttirecuo pocöcu
jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧'iņä̧, piy̧ȩ
jö̧'a̧nö̧ jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
o'ca juiyönätä adiunä jo̧cö̧
surojömä jȩcu̧'ä̧'chä̧tu̧cuä̧'.

a 4:25 Zacarías 8:16 b 4:26 Salmos 4:4
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Ucuocutä'inä cucuocuätucu
juiyö'a̧nö̧tä̧ huotöjä ja̧u̧ juäi
ötö'cömä ucutu Diosttö adihuä
ttö̧ja̧ pä'i'inätömä. Ka̧ra̧ öäre pä̧huä̧
rö̧jä̧chi'̧ö̧nä̧'iņä̧ tocu'huätucuä'.
4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ dä'ä juiyönä
suronä ucuocuä'chäcuähuä'inä,
ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ jö̧ micuähuocö juäi
ucuocuä'chäcuähuä'inä, dä̧'ä̧ rö̧jö̧
juäittö doriönä pä'chäcuähuä'inä,
ucuocutä'inä cucuocuätucu
juiyö'a̧nö̧tä̧ huotöjä. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ Dios ppädö amöcuädötä
eseu cucuocuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧.
5 Ttirecua pocojucu, ttirecuo
pocöcu jȩpä̧'chä̧tö̧'iņä̧, ja̧u̧
jö̧'a̧nö̧ adiunä jo̧cö̧ surojö
jȩpä̧'chä̧tö̧'iņä̧, ka̧ra̧ öäre pä̧huä̧
rö̧jä̧chi'̧ö̧nä̧ topä'chätö'inä,
Jä'o Dios öärettömä ttȩmö̧
juiyäcuotö Cristocu, Dioscu
hue'ö ttö̧jo̧mȩttö̧mä̧. Ka̧ra̧ öäre
pä̧huä̧ rö̧jö̧nä̧ topä'chätömä
tätähuä'ca esetätötä ja̧'a̧. Piy̧ȩ
huȩnȩmä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧ ucutumä
täcö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ―isocö,
huä̧iņä̧tä̧ ja̧'a̧ ja̧u̧mä̧― pä'ö yapare
jittähuä'chömä cuesetätucuä'.
Ja̧'hua̧nö̧ yapare jittähuä'chömä iso
jähuä juiyötä ja̧'a̧. Piy̧ȩ pädä'chäji
jȩtta̧'a̧ttö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
churutä jarodätörö ro̧ȩpä̧cua̧'a̧mä̧.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ro̧ȩpä̧cua̧'a̧ ja̧'a̧ttö̧
jahuätöcu ppä̧'ä̧chä̧rö̧mä̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧' ucutumä.

8Ucutumä pä'äjimä yo̧'ö̧tä̧
yo̧ö̧ ttö̧ja̧ pi'änätö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitämä Tu̧ru̧hua̧nä̧tä̧
jiņä̧ ya̧tȩnä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧mä̧
tȩa̧u̧ ttö̧ja̧jä̧. Tȩa̧u̧ iţti̧mö̧ jö̧nä̧

huotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧ tȩa̧u̧ iţti̧mö̧
jö̧nä̧tä̧ jȩpö̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧ 9Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧
u̧huä̧ju̧ huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ o'ca
juiyönä adiu jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧, jueö
jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧, iso jähuä'inä
jȩttö̧nä̧ päi'a'a. 10 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Tu̧ru̧hua̧ öjö'cömä
ti̧yȩ ja̧ pä'ö ka̧cuä̧mö̧ topönö
huo̧juip̧ä̧tu̧cui.̧ 11 Yo̧ö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧cu̧
ppä̧'ä̧chä̧rö̧mä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'.
Yo̧ö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ jȩttö̧mä̧, u̧huä̧ju̧
huȩjo̧coi jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ ―iso päi'önä
suroja'a― pä'ö, huäjuome kä'co
ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ ij̧ȩpö̧tä̧ ij̧ȩpä̧tu̧cui ̧
ucutumä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ yä̧huä̧iņä̧
jȩttö̧mä̧ ucuocu'inä ttucuocu
juiyö'a̧nö̧tä̧ dä̧'ä̧ rö̧jö̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ o'ca juiyönä huäjuome
kä'co ij̧ȩcuä̧chö̧mä̧ tȩa̧u̧ttu̧tä̧
ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧. Tȩa̧huo̧mȩnä̧tä̧ ja̧'a̧
huäjuome kä'co ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧mä̧.
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pa̧'a̧nö̧ päa'amä:

¡Ucu ä̧'ä̧rö̧mä̧ porächi'i!
¡Hua'inätö ttö̧'quȩtȩttö̧mä̧
tto'ächi'i! Cristotä
iţȩjä̧dä̧cua̧jä̧.a

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
amöcuädäcuäunu ttu̧huȩcuä̧nä̧
ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Jerupätö a̧'cua̧rö̧nä̧mä̧
cu̧ja̧cuä̧tu̧cuä̧'. Huo̧juȩcu̧nä̧
huotötä ka̧cuä̧tu̧cui.̧ 16 Jitä piy̧ȩ
pä̧nä̧mä̧ suronätä̧ jȩttö̧ pä̧nä̧
ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ adiu
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ jö̧ pä̧nä̧ jä̧iţä̧ ¡ya'ute
mo̧ro̧'iņä̧ toepo'ächö juiyönä
jȩpä̧tu̧cui!̧ 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧
jerupätötämä cu̧ja̧cuä̧tu̧cuä̧'.
Huo̧juä̧chi'̧ö̧tä̧ huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cui ̧

a 5:14 Isaías 60:1; Isaías 26:19
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Tu̧ru̧hua̧rö̧ pä̧huä̧ rö̧jö̧mä̧.

Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧ra̧'a̧nä̧
kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ

18Uva isoya a̧'ti̧poya a̧huä̧rö̧,
tä̧cu̧huä̧mä̧tu̧cuä̧'. Juhua'acumä
abora̧'a̧ 'cuäoi'äcuähuätä päi'a'a.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Dios A̧'cua̧ru̧hua̧
juȩpä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧
19 Salmos huȩnȩnä̧'iņä̧, Diosrö
eseäcuähuä huȩnȩnä̧'iņä̧, ya̧nä̧
jähuä ra̧huä̧huä̧nä̧'iņä̧ ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ ucuocutä ka̧cuä̧tu̧cui.̧
Tu̧ru̧hua̧rö̧ eseu ra̧huä̧huä̧tä̧
cuamiso'quitucunä 'porächa'anä
ka̧cuä̧tu̧cui.̧ 20O'ca juiyönätä
amöcuädö, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
im̧iņä̧ ucuocu, Jä'o Diosrö
esehuätucui 'cuäopönätä
―adiu ppäcuhuädäcusä― pä'ö.
21Diosrötä adiu ucuotönö huettö
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧tä̧ pä'i'ätucui ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧.

Ubocu isajucu kä̧cuä̧huä̧mä̧
Cristonä päti'inö ij̧ȩcuä̧ ja̧'a̧

22Nä̧tö̧, ucutu cuirecuorö
ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧, cuirecuo hueö
jȩpä̧tu̧cui,̧ Tu̧ru̧hua̧ hueö
jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧.
23 Isaju kirecuomä ku päi'önä
kö̧, Cristo chunätä pä'i'inätö
ttu päi'önä ö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧. Ja̧u̧mä̧
chutä idepä jä̧ttä̧pä̧ya̧ huotö
ttö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä işa̧ ja̧'a̧.
24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Cristonä
pä'i'inätö Cristo hueö jȩttö̧
ta̧'a̧nö̧, ucutu'inä cuirecuorö
ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧, cuirecuo hueötä
jȩpä̧tu̧cui ̧ o'ca juiyönätä hueömä.
25 U̧mä̧tö̧, ucutu cuirecuarö
ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧, cuirecuarö
repe'ätucui, Cristo chunätä

pätti'äcuotörö repeinö'a̧nö̧.
Cristomä chunätä pätti'äcuotörö
repea'attö chutä 'corupäi'önä
iyähuinö irecua jä̧'iņö̧'a̧nö̧
pätti'äcuotörö ppäda pä'ö.
26 Ja̧'hua̧nö̧ iyähuinö Cristomä
irecua jä̧'iņö̧'a̧nö̧ pätti'äcuotörö
surojöttö 'quȩ'ȩpö̧ u̧ju̧na̧ pä'ö,
chutä iḩuȩnȩ ä̧ju̧cu̧, ajiyanä töcö
icuähuotö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ pätti'iyarö
pä'ö. 27 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpiņö̧ Cristomä
irecua jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotörö,
chunätä päti'äcuotörömä,
a̧'cua̧cu̧nä̧ adihuätötä, idicunä
'cucuächi'ö'inä, chari'cuanö
jö̧'iņä̧, juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jö̧'iņä̧
yorö'iso jui'ätörötä chutä a̧mo̧nä̧
ȩmö̧ iyähua pä'ö. Juhua'acumä
irecua jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päti'äcuotömä
surojö jui'ätötä, huȩnȩ'iņä̧
jui'ätötä tö̧jä̧cua̧'a̧nö̧. 28 U̧mä̧tö̧,
ucutu cuirecuarö ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧,
juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ cuirecuarö
repecuhuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧, cua̧mo̧nä̧
cuidepä repecuhuäcuäu ta̧'a̧nö̧tä̧.
Irecuarö repe'ömä chutä'inä
repe'äcuäu. 29 Chutä a̧mo̧nä̧
idepä a̧'u̧tä̧cuä̧huiņö̧mä̧ yorö'isotä
ya̧tȩ'iņä̧ toa'a. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
adiu repe'äcuäutä, tta̧mo̧nä̧
ttu̧cuȩ cuäjecutä tta̧huä̧rä̧cuä̧hua̧'a̧
tta̧mo̧nä̧ ttidepämä. Ja̧'hua̧nö̧tä̧
jö̧nä̧ repe'ö tta̧'ä̧rö̧ Cristomä
chunätä pä'i'inätörömä. 30 Chutä
idepä'inä, ihue'quiyu'inä, jä̧ttä̧pä̧ya̧
jö̧nä̧ huotö tö̧ja̧'a̧ttö̧ ja̧'a̧ ja̧'hua̧nö̧
repe'ö tta̧huä̧rä̧'ij̧a̧'a̧mä̧.

31 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö ya̧tȩ
ubomä, jä'ottö'inä,
ja̧ju̧ttu̧'iņä̧ 'quȩ'ip̧ä̧chö̧,
irecuacutä jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧
pä̧i'̧ä̧cua̧. Jahuätö ta̧ju̧
huotömä ttidepä jiņä̧
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jiy̧ȩtȩtä̧ päi'äcua'a.a
32 Piy̧ȩ Dios yä̧huä̧iņä̧

amöcuädinö huȩnȩmä̧ ¡juiyo
täcunä ȩmip̧a̧'a̧tó! Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Cristocu, chunätä pä'i'inätö
jähuätä pä'ösä. 33 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ucutu u̧mä̧tö̧ ya̧cu̧nä̧mä̧
cuirecuarötä repe'ätucui ucutä
cua̧mo̧nä̧ repecuhuäu ta̧'a̧nö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu nä̧tö̧'iņä̧
cuirecuorö ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧,
cuirecuorötä ucuotätucui.

Ppo̧'ä̧tö̧rö̧ pöttädäcuähuä huȩnȩ

6 1 Ppo̧'ä̧tö̧, Tu̧ru̧hua̧cu̧ jiņä̧
jiy̧ȩtȩnä̧ kä̧nö̧ cuä'o'inä,

cua̧ju̧'iņä̧ huettömä jȩpä̧tu̧cui.̧
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧tä̧
adiumä. 2 Cuä'orö'inä,
cua̧ju̧ru̧'iņä̧ ucuotätucui.b
Ja̧'hua̧nö̧tä̧ päa'a ä̧cuo̧mȩnä̧
hueähuämä.* Ja̧u̧ hueähuä
jȩpä̧tö̧rö̧mä̧ pä'ö ku̧nä̧hui'̧iņa̧'a̧:
3―cucuotätucuttumä
adihuäcuotöjä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
recuo cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧ pij̧ä̧nä̧mä̧― pä'ö
ku̧nä̧hui'̧iņa̧'a̧.

4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu'inä ttä̧'o̧tö̧,
cuiţti̧mö̧ ttö̧ra̧huä̧ri'̧ö̧nä̧mä̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'. Ja̧'hua̧ jo̧ca̧'a̧
Tu̧ru̧hua̧rö̧ pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩ päte'ö
tä̧bo̧tä̧rö̧'iņä̧, huo̧juȩtä̧rö̧'iņä̧
pöttädätucuitö.

Tturuhuotöcu, ttumöhuäyotöcu
kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ

5Ucutu, huettö jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧, pij̧ä̧ttö̧ curuhuotö huettömä
ye'ecu, ttö̧'ä̧u̧nä̧nö̧ ucuotö

jȩpä̧tu̧cui ̧ Cristorö cucuotätucua'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧. Jacuänä
cuamöcuädätucumä a̧mo̧nä̧
jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä amöcuädö
ucuotätucuitö. 6 Ttö̧ja̧ topö
ttesehuatö pä'ö jȩpä̧tö̧'a̧nö̧mä̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧' ucutumä. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ Cristo hueö jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ ucuotätucuitö,
cuamiso'qui jacuättö
amöcuädönö Diosrö pä̧huä̧
rö̧jö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 7 To̧ppo̧
rö̧jö̧nä̧tä̧ jȩpä̧tu̧cui ̧ huettömä,
Tu̧ru̧hua̧ hueö jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧, ttö̧ja̧tä̧ huettö
jȩttö̧'a̧nö̧mä̧cö̧. 8 Täcö huo̧juä̧tö̧jä̧
Tu̧ru̧hua̧ttö̧mä̧ cuaditätucu
ta̧'a̧nö̧tä̧ cuȩmä̧cuo̧tö̧jä̧
micuämä, huettö jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧'iņä̧, huettö jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧ huocö'inä. 9 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ucutu tturuhuotö,
juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩpä̧tu̧cui ̧
pärocua'attö cumöhuäyotörömä,
yepe'ä'chäcuähuä juiyönä.
Amöcuädätucui ucutu'inä
Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ mo̧ro̧jä̧nä̧ kä̧nö̧,
im̧içu̧nä̧ huotörö tooca'amä.

Isoppanä huȩ'ä̧rä̧tö̧cu̧
rohuäu tujuruu huȩnȩ

10 Jitämä chö̧jä̧hua̧tö̧,
Tu̧ru̧hua̧nä̧tä̧ juruhuätucui. Ja̧u̧mä̧
juiyo ju̧ru̧hua̧. Ja̧u̧ ujuruttutä
juruhuätucui. 11 Rohuäu kä̧nö̧
'ca̧tä̧cuä̧huä̧ o'ca juiyönä
'quiyö juäimä, Dios öärettötä
'ca̧tä̧dä̧cuä̧huä̧tu̧cui,̧ ähuettä
öyapareuttu tto̧ȩpä̧ra̧'a̧nä̧ 'quiyönä

* 6:2 Levítico 19:3nämä piy̧ȩ hueähuämä ä̧cuo̧mȩnä̧ işä̧rä̧nä̧ rötähua'a. ¿Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö
pä'inöcö? ―ä̧cuo̧mȩnä̧ hueähuä― pä'ömä.
a 5:31 Génesis 2:24 b 6:2 Éxodo 20:12
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cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧ ucutumä.
12 Ttucuoja'inä, ttidepä'inä
ku̧nä̧rä̧tö̧cu̧mä̧ rohuähuocotöjä.
Isoppanä huȩ'ä̧rä̧tö̧cu̧tä̧, yanättö
tturuhuo ku̧nä̧rä̧tö̧cu̧tä̧, jitä piy̧ȩ
pä̧nä̧ yo̧o̧mȩttö̧ huȩ'ä̧rä̧tu̧cu̧tä̧,
recuätö uhuäpocotö mo̧ro̧jä̧ttö̧mä̧
ttö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ttö̧ surojönä
huȩ'ä̧rä̧tö̧cu̧tä̧ rohuähuätöjä.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ rohuäu
kä̧nö̧ 'ca̧tä̧cuä̧huä̧ o'ca juiyönä
'quiyö juäimä, Dios öärettö ȩmö̧
'ca̧tä̧dä̧cuä̧huä̧tu̧cui,̧ suronä
jȩttö̧ mo̧ro̧mä̧ tto̧ȩpä̧ra̧'a̧nä̧
'quiyönä cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyötä jo̧mȩnö̧
cu̧'ca̧tä̧dä̧cuä̧huä̧tu̧cu̧ o'ca'amä
'quiyönä cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ 'quiyönä
kä̧tu̧cui.̧ Ttäcänä 'quiyönä
ti̧ä̧chä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ iso huȩnȩttö̧
'quiyönä rö̧nä̧hui'̧ip̧ö̧ kä̧tu̧cui.̧
Ttamöcanä isäbi 'quiyäbi
tto̧ȩpä̧ra̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ Dios
jueönätä jȩö̧ttö̧ 'ca̧tä̧dä̧cuä̧huip̧ö̧
kä̧tu̧cui.̧ 15 Ttö̧jä̧pö̧ isä'ca
ku̧nä̧hui'̧ip̧ö̧ jo̧mȩnö̧ ttö̧ja̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ,
tta̧'cua̧ adiu huȩnȩttö̧ to̧ppo̧
rö̧jö̧nä̧ kä̧tu̧cui.̧ 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
tto̧ȩpä̧rä̧cuä̧huäbi cä'epi'ipö
'chu̧ttä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ Diosrötä
cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kä̧tu̧cui.̧
Ja̧'hua̧nö̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧
cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ o'ca juiyönä
su̧ro̧pa̧ u'popä a̧ri ̧ cuoö'a̧ri ̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ na̧cuȩpä̧tu̧cua̧
pä'ö cujuruhuäcuotöjä.
17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttunä 'ca̧tä̧cuä̧huäba
ttu̧huȩnä̧hua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
cu̧jip̧iņä̧tu̧cu̧ huȩnȩ amöcuädö
kä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧ ucurä'chu

cä'epätucui. Dios A̧'cua̧ru̧hua̧
ucurä'chumä Dios iḩuȩnȩtä̧
ja̧'a̧. Piy̧ȩ o'ca juiyönä jo̧mȩnö̧
ttö̧'ca̧tä̧dä̧cuä̧hua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
'quiyönä kä̧tu̧cui ̧ ucutumä.
18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cädi'äcuähuä juiyönä
Diosrö ucuocuätucui. Diosrö
jäecuä'inä, o'ca juiyönä Diosrö
ucuocuäcuähuä'inä A̧'cua̧ru̧hua̧
juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ ucuocuätucuirö.
Ja̧'hua̧nö̧ cucuocuätucu'a̧nö̧ jö̧
topä̧rö̧nö̧, cuami 'qui'ächi'önö
tta̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cui.̧ O'ca
toi'önä Diosttö adihuä ttö̧ja̧
pä'i'inätörö'inä amöcuädö Diosrö
jä'epätucui. 19 Ttörö'inä amöcuädö
Diosrö jä'epätucui. Adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩttö̧ yä̧huä̧iņä̧ amöcuädinö
huȩnȩ, Dios ppädäcuähuänä,
yecuäcuähuä juiyönä, adiu
ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ jidähuäcua'a̧nö̧.
20 Piy̧ȩ huȩnȩtä̧ jidähuiyarö pä'ö
hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧sä̧ ttömä. Ja̧'hua̧nö̧
jidähua'attö cuo̧rä̧u̧sa̧ todehua'anä
cärenä pö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Diosrö jä'epätucuittö jidäu'a̧nö̧
jö̧ yecuäcuähuä juiyönä
jidähuäcua'a̧nö̧.

Cä'ädö kä̧nö̧ Pablo
ucuocuinö huȩnȩ

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö chö̧jö̧
ötö'cö'inä jȩchö̧'iņä̧, ucutu'inä
cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ömä o'ca
juiyönätä Tíquico jiähuomenätä
cu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧u̧mä̧
Cristonä tö̧jä̧hua̧ rȩ ni'̧a̧,
Tu̧ru̧hua̧ aditähuänä huȩnȩ
juiyönätä ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧.
22 Ja̧u̧ru̧mä̧ hue'inösä ujuturu
'cuäopö huȩnȩ cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧nä̧
jiähua pä'ö. Cua̧'cua̧tu̧cu̧
adihuächi'önä'inä ppä'ädö jiähua
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pä'ö huedinäcu ja̧u̧mä̧. 23 Ye,
Jä'o Dioscu Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu
huȩnȩ juiyönä, tta̧'cua̧ adiu
kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, repeäcuähuä'inä,
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧
ppättädä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ kä̧tu̧cui ̧

tö̧jä̧hua̧tö̧ huotömä. 24O'ca
toi'önä Tu̧ru̧hua̧ Jesucristorötä
icuicuä juiyönä repe'ätömä
Dios mippoönä ppä̧dä̧ra̧'a̧nä̧
cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧. ¡Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧
ja̧'a̧cua̧ja̧!
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Piy̧ȩ huȩnȩmä̧
Pablo huȩyu̧ti̧nö̧do

Filipos ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

FILIPENSES
Huȩyu̧ti̧nö̧: Pablo Aditinö a̧'ȩ: 60D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩ Filipenses ttö̧ja̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hue'ö kä̧nö̧, Pablomä Roma

ötahuiyänä cärenä piņö̧do. Filipos ötahuiyära̧'a̧ do'ächö i'̧chiņa̧'a̧ jiņa̧'a̧
misionero päi'önä todärenä i'̧cho̧mȩttö̧. ¿Año 52 D.C.nä jiņa̧'a̧cö̧?
Ja̧u̧nu̧ pänätä äcuomenä Filipos ötahuiyära'a doächinömä. Hechos
16:12 topi. Jahuätörö äcuomenä doächina'attö 9nö a̧'ȩ 'cuäopinö o'ca'a
huȩyu̧ti̧nö̧do piy̧ȩ huȩnȩmä̧. Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo cäecuächina'attömä
27nö a̧'ȩ yabonänö 'cuäopinö o'ca'a huȩyu̧ti̧nö̧do. Filipos ötahuiyära̧'a̧ttö̧
Cristonä pä'i'inätö pinätömä karajumä Lidia'inä, ka̧ra̧mä̧ cärenä
pä̧cuä̧huode tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧'iņä̧, korotömä cärenä pȩjä̧tö̧ pinätö'inä
jiņa̧'a̧do. Hecho 16:14‐35 topi. Jahuätö pinätörö'inä amöcuädö huȩyu̧tu̧
hue'inödo Pablo piy̧ȩ huȩnȩmä̧.

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

Pablo, Roma ötahuiyära̧'a̧ttö̧
cärenä pä̧nö̧, Filipos ttö̧ja̧rö̧
huȩyu̧tu̧ hueinö huȩnȩ

1 1 Ttö Pablomä, Timoteocu
kä̧nö̧ piy̧ȩ cuyäru huȩyu̧tu̧

hue'ösä. Ttö'inä, Timoteo'inä
icuicuä juiyönätä Jesucristo
hueö jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧jä̧. Ye,
ucutu Dios umöhuäyotö, Filipos
ötahuiyättö Cristocu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
huotörö huȩyu̧tu̧ hue'ösä,
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧'iņä̧,
ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧'iņä̧. 2 Tä'o
Dioscu Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu
rettö mippoönä ppättädö'inä,
cua̧'cua̧tu̧cu̧ adihuächi'önä
jȩttö̧'iņä̧ cuesehuiyätucuattö
pä'ösä.

Pablo ahuaruhuä Filipos ttö̧ja̧rö̧
amöcuädö Diosrö jäepinö huȩnȩ
3 'Cuäopönätä ucuturu

chamöcuädomenä, Chö̧ä̧nä̧hua̧
Diosrö ―adihua'a― pä'ö eseunu
ucuocusä. 4 'Cuäopönä Diosrö
chucuocuomenä, esehuächi'önö
jä'epösä, Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ucutu
o'ca toi'önä̧rö̧ ppädiyattö pä'ö.
5Ucutumä adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
ä̧cuo̧mȩnä̧ cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cu̧
mo̧ro̧ttö̧ kä̧mä̧dö̧ jitä päi'önä ttörö
ppä̧'ä̧dä̧rö̧ ka̧cuä̧tö̧jä̧ adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ ji'äu. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ja̧'a̧
eseunu jädepa'amä. 6Diosmä öäre
adicuä kä̧mä̧diņö̧ täcö ucuturu,
adiu päcuhui'iyätucuarö pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ adita pä'ö ö̧jä̧mä̧diņö̧mä̧
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jo̧mȩnö̧ cäda pä'ö, yoyonö 'chä̧nö̧
a̧diţä̧cua̧ Jesucristo ichö mo̧ro̧ jubö
päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ aditäcua'amä,
iso päi'önä jä̧cua̧'a̧ pä'ö huo̧jua̧sä̧.
7Ucutu o'ca toi'önä̧rö̧ ja̧'hua̧nö̧
eseu chamöcuädömä juea'a,
ucuturu rö̧ȩnä̧ repeda'attö.
Cärenä chö̧'o̧mȩnä̧'iņä̧, adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ si'epö tticua
pä'ätörö chädätomenä'inä, ―iso
päi'önä ja̧'a̧― pä'ö ä̧ju̧cuä̧tö̧rö̧
jidähuomenä'inä, Tö̧ä̧nä̧hua̧
mippoönä ppädäcuähuänä ttöcu
yoräteunä aditä̧rä̧tö̧jä̧ ucutumä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ juiyo repedä̧u̧jä̧
ucutumä. 8 Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä
u̧huo̧juä̧cu̧sä̧ ucuturu tocha pä'ö
juiyo cha̧mö̧cuä̧ra̧'a̧mä̧. Jesucristo
ucuturu repedönä jȩa̧'a̧ttö̧,
ucutu o'ca toi'önä̧rö̧ tocha pä'ö
amöcuä̧rö̧sä̧.

9Ucuturu amöcuädö, Diosrötä
jä'epä̧rö̧sä̧ juhua'a yabocutä
rö̧ä̧chö̧nä̧ repecuhuätucuäcua'a̧nö̧
Diosrö'inä, cuahuaruhuärö'inä,
iso päi'önä jö̧'iņä̧ huo̧juä̧chö̧
kä̧nö̧, adiunä jö̧'iņä̧ ttu̧'huȩpä̧rö̧
kä̧nö̧ repecuhuätucuäcua'a̧nö̧,
10―piy̧ȩtä̧ adiumä― pä'ö
huo̧ju̧nä̧ päcuhuätucua pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ o'ca
toi'önä ttä'cattö dä̧'ȩpȩ'ä̧rö̧
a̧mo̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä
cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧, koro'inä huȩnȩtä̧rö̧
pättä'chö juiyäcua'anö ucuturu,
Cristo u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧ pä̧nä̧ jubö
päi'önä. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Diosrö
jä'epä̧rö̧sä̧ adiu jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧
pä'ö, Jesucristo ppädäcuähuänätä.
Adiunä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ u̧huä̧ju̧

huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ jȩpö̧mä̧
Jesucristotä ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧ topö Diosrötä úcuo
te'äu ttesehuäcua'a̧nö̧ korotömä.

Pablo cärenä ö̧'a̧'a̧nä̧'iņä̧
ki'̧içuä̧ huȩnȩ juhua'a
yabocutä ji'ähuinätödo

12 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ttörö surojö
'cuäopinö ötö'cö cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧
pä'ösä. Ttörö 'cuäopinömä
surojoca'a jiņa̧'a̧ adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ ttä̧ju̧cua̧ pä'ömä. Juhua'a
yabocutä ttä̧ju̧cua̧ pä'ö ppädina'a.
13O'ca toi'önä ru̧hua̧ ojusode
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ su̧ro̧da̧u̧'iņä̧,
korotö'inä ä̧ju̧cuiņä̧tö̧, ―Pablomä
Cristocu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ hua̧ ö̧ja̧'a̧ttö̧
cärenä pö̧do― pä'ö. 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cärenä chö̧'iy̧ä̧u̧ yettecuoca'atä
Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧ recuätö
Dios iḩuȩnȩ huäjunä ji'ähuätö
juhua'a yabocutä.

15 Korotö pö̧nä̧ iso päi'önä
ji'ähuätö Cristo ppädinö huȩnȩ.
Iso päi'önä jittähua'anä jäyä
amöcuädö ji'ähuätö. Ttö̧ja̧
tottatö pä'ötä, pättä'chäcuähua
pä'ötä ji'ähuätö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ korotö pönämä jueö
amöcuädö ji'ähuätö, ppättäda
pä'ötä. 16 Jäyä amöcuädätö
pädä̧u̧mä̧, tta̧mo̧nä̧ jähuätä usu
Cristo ppädinö huȩnȩ ji'ähuätö
amonätä̧.* ―Pa̧'a̧nö̧ jitähuomenä
Pablo cärenä ö̧'o̧mȩttö̧ juhua'a
yabocutä usurä ȩmä̧u̧'a̧nö̧ ja̧'a̧
a̧'cua̧ra̧'a̧― pä'ö amöcuädätö
ji'äu kä̧nö̧mä̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jueö amöcuädätö pädä̧u̧mä̧

* 1:16 Pitö jittähuinö huȩnȩmä̧ juea'anä ttamöcuädomettötä im̧içu̧nä̧ jiņa̧'a̧. Jittähuinö
huȩnȩmä̧ im̧içu̧nä̧ huȩnȩ jö̧ttö̧mä̧, ―huä̧iņä̧ ji'ähuätö― pä'ocö pinaji ̧ Pablominämä.
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ttörö repetta'attö ji'ähuätö.
―Pablomä Dios hueinäcu,
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ si'epö
tticu juiyönä jiähua pä'ö―,
pä'ö ttu̧huo̧jua̧'a̧ttö̧ ji'ähuätö.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, huä̧iņä̧
ji'ähuätö jäyä amöcuädätö'inä,
jueö amöcuädätö'inä. Cristo
ppädinö huȩnȩ a̧mo̧nä̧
jittäuttu'inä, iso päi'önä jö̧nä̧
jittäuttu'inä huä̧iņä̧ ji'ähuätö o'ca
toi'önä. Cristo ppädinö huȩnȩ
jittähua'attö eseusä.
Iso päi'önä eseutä

chȩsȩhuä̧cua̧sä̧ juhua'a yabocutä.
19 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧mä̧ adiunä chö̧jip̧a̧
pä'ötä ppädäcua'a iso päi'önä.
Ucutu Diosrö jäcuepätucua'attö
Jesucristo A̧'cua̧ru̧hua̧ ujurunä
chö̧jip̧ä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jä̧cua̧'a̧
jiy̧ä̧cu̧ chȩsȩhuä̧cua̧sä̧ pä'äjisä.
20O'ca juiyönä 'cuädopömä
Jesucristo ujuruhua'attö
chödäpecuoca'atä chö̧já̧ pä'ösä.
Huä̧mȩnä̧mä̧, ttörötä totta'anä,
Cristorötä úcuo tettähuiyattö
pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧ juiyo, pa̧nä̧
chidepänä chö̧jo̧mȩnä̧mä̧. Pä'äji
jiņö̧'a̧nö̧, jitä'inä yedecuoca'atä
iḩuȩnȩ jidähua'a ä̧ju̧cu̧
úcuo tettähuiyattö pä'ösä
Cristorötä. 'Corupädi'öttö'inä,
cha̧'cua̧rö̧ttö̧'iņä̧ Cristorötä úcuo
tettähuiyattö pä'ösä. Ja̧'hua̧nö̧tä̧
jiy̧a̧ttö̧ pä'ö eseunu tta̧'ä̧rö̧sä̧.
21 Ttömä Cristottötä a̧'cua̧rö̧sä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ 'corupädi'öttömä,
pij̧ä̧nä̧ chö̧jö̧ttö̧'iņä̧ abonänö
a̧diḩuä̧cua̧sä̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
pa̧nä̧ chidepänä jiņä̧ chö̧jö̧ttö̧mä̧
juhua'a yabocutä chaditö'a̧nö̧
ja̧'a̧ Chu̧ru̧hua̧ öäremä, u̧huä̧ju̧
adiu huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ recuätörö

ppädäda pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
chö̧jä̧cuo̧mȩmä̧ ¿ti̧yȩttö̧cö̧
chöjö'cömä? jeruhuäcusä.
Todärenä jä̧cu̧sä̧ chamöcuädömä.
23 Todärenä chamöcuäda'anä juiyo
jeruhuäcusä. ¿Jiņä̧ chö̧jö̧'a̧nö̧cö̧?
¿'Corupä'i'ö chiḩua̧'a̧nö̧cö̧?
jȩru̧pa̧sä̧. Cristocutä chö̧ja̧ pä'ö
chiḩua̧ pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ chiu̧̧ttu̧mä̧ pij̧ä̧nä̧
chö̧jö̧ttö̧'iņä̧ abonänö adihuäcusä
yorö'iso. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jiņä̧ pa̧nä̧ chidepänä chö̧ja̧
pä'ö recuärö̧jä̧u̧jä̧ ucututä.
25Ucuturu ppädäda pä'ö
jiņä̧ recuärö̧ja̧'a̧mä̧ huo̧jua̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucutucutä
chö̧jip̧ä̧cua̧'a̧mä̧ huo̧jua̧sä̧,
ucutu o'ca toi'önä̧rö̧ ppädäda
pä'ö jiņä̧, juhua'a yabocutä
cu̧huo̧juä̧chä̧tu̧cua̧ pä'ö Diosrö,
juhua'a yabocutä cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧
kä̧nö̧ cuesehuätucuäcua'anö.
26 Juhua'acumä ja̧'hua̧nö̧ ki'̧ip̧ö̧,
ucutu cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧
ppa̧dä̧chö̧ttö̧mä̧ jiņä̧ isocu
úcuo te'äu cuesehuäcuotöjä
Jesucristorö.

27 Chichöttö'inä, chichoca'a
jö̧ttö̧'iņä̧ jiy̧ȩtȩtä̧ jȩpö̧
cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ösä. Cristo
ppädinö huȩnȩ rö̧ȩnä̧
micuähua'attö adiu jȩpö̧
cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ösä. Micuähuocö
a̧'cua̧rö̧nä̧mä̧ jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧'.
Juhua'acumä ucuturu topö
chichöttö'inä, chichoca'a'
jö̧ttö̧'iņä̧ cutö'cötucu jittähua'a
chä̧ju̧cuä̧cua̧'a̧nö̧, ―jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
amöcuädö, 'quiyönä ka̧cuä̧tö̧
jiņä̧. Korotömä adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧rö̧
juiyiyatö pätta'anä, jiņä̧ yo̧mȩtȩ
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rohuäu juruhuätödo,― pätta'a
chä̧ju̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 28 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
―ttaboiyotörömä ye'ecuocotö
yorö'isotä― pätta'a chä̧ju̧cua̧
pä'ösä ucuturumä. Cuaboiyotörö
yecuäcuähuä juiyönä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧
tottomenä ―jati ujututä iso
päi'önä tote'äcuotömä― pä'ö
jitötä ttamöcuädäcuäunä ij̧ȩcuä̧u̧.
Juhuorö'inä ucutumä Dios
ppädäcuähuänä cu̧jip̧ä̧tu̧cuä̧cuȩ
ij̧ȩcuä̧ ja̧'a̧. 29Ucutumä
Cristorö pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ rö̧ȩnä̧
micuäunä 'cuäcuopätucua pä'ö
hueipinä̧u̧jä̧ Diosmä. Cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö'inä
hueipina'anä, chutä im̧iņä̧ usurä
cuȩmä̧huiy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö'inä
hueipinä̧u̧jä̧, 30ttö chörohuähuinö
ta̧'a̧nö̧ curohuähuätucua pä'ö
Dios iḩuȩnȩ si'epö tticua
pä'ätöcu. Ki'̧içuä̧ huȩnȩ
si'epö tticua pättomenä
chörohuähua'a topinätöjä. Jitä'inä
chörohuähua'a ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧.
Ucutu'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧tä̧ Diosrö
cuesetätucua'attö usurä ȩmä̧u̧nu̧
curohuähuiyätucuarö pä'ö
hueipinä̧u̧jä̧ Diosmä.

Cristo repeö ta̧'a̧nö̧ tahuaruhuärö
repeta pä'ö hueinö huȩnȩ

2 1,2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jiņä̧
jiy̧ȩtȩtä̧ amöcuädö ka̧cuä̧tu̧cui.̧

Jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huȩnȩ amöcuädö,
pä'chäcuähuä'inä juiyönä
repe'äcuähuätucui Cristo
repeö ta̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧
cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ juhua'a
yabocutä chesehuä̧rö̧nä̧ päi'äcusä
ttömä. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧
pä'ömä ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧ Cristocu jiņä̧
jiy̧ȩtȩ kä̧nö̧ cuesehuätucunä

ppädä̧ra̧'a̧ttö̧ chutä. Ja̧u̧mä̧ cua̧'cua̧
adiu päi'ätucuacu pä'ö repe'ö
ppä̧'ä̧dä̧rö̧ ucuturu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Dios A̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧ ucutucu kä̧nö̧
cua̧hua̧ru̧hua̧rö̧ re ȩmä̧huip̧ö̧
re rö̧jö̧nä̧ tocu'ätucua pä'ö
ppä̧'ä̧dä̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jiņä̧
jiy̧ȩtȩ amöcuädö repe'äcuäu
cu̧jä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ucutumä. 3O'ca
juiyönä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧ cua̧mo̧nä̧
jähuätä usu, ―ttötä úcuo işa̧mä̧―
pä'ö amöcuädö kä̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'.
Úcuo ttö̧ja̧ a̧'cua̧rö̧nä̧mä̧
cuamöcuädäcuähuätucuä'.
―Chö̧jä̧hua̧tä̧ ja̧'a̧ úcuo işa̧ päi'önä
chamöcuädö'a̧nö̧ hua̧mä̧―, pä'ö
amöcuädätucui. 4 Cu̧jä̧hua̧rö̧
pä̧huä̧rö̧jö̧ ppäcuhuädätucua pä'ö
usätucui o'ca toi'önä, ucututä
cua̧mo̧nä̧ pä̧huä̧rö̧jö̧tä̧mä̧cö̧.

Cristo úcuo işa̧ jö̧nä̧ ö̧ja̧ pä'ö
usocö jiņö̧ huȩnȩ

5 Cristo Jesús
amöcuädäcuähuinö ta̧'a̧nö̧
amöcuädäcuähuätucui ucutu'inä.
6 Ja̧u̧mä̧ Diostä ö̧jö̧ uhuäunä kiņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ö̧jö̧mä̧ repe'ä̧ro̧cö̧ pinö.
7Usurä işa̧ päi'önä pärohuächö,
huettö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧ jö̧nä̧
ij̧ȩcua̧ pä'ö, ttö̧ja̧ işa̧ jö̧nä̧ hua̧tä̧
ichinö. Ja̧'hua̧nö̧ ttö̧ja̧ işa̧ jö̧nä̧
hua̧tä̧ ij̧ȩcuo̧mȩnä̧, amonä
úcuomä ku̧nip̧ö̧, usurä işa̧ jö̧
ta̧'a̧nö̧ ö̧ja̧ pä'ö jȩpä̧cuä̧huiņö̧.
8 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧cuä̧huiņö̧mä̧,
'corupäi'ome jubö päi'önä Jä'o
hueötä jȩpiņö̧, koro hua'arettö'inä
abonänö surojö hua'arenätä,
daunätä 'corupä'i'inö. 9 Ja̧'hua̧nö̧
jȩiņa̧'a̧ttö̧ Diosmä korotöttö'inä
abonänö úcuo işa̧ ö̧ja̧ pä'ö
hueinäcu. ―Jiņä̧ isocu Ru̧hua̧jä̧
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ucumä― pättarö pä'ö'inä hue'inö.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ im̧im̧ä̧,
―Jesús― pä'ö ä̧ju̧cu̧ o'ca toi'önätä
ttihue'quiyunä ja̧rȩyu̧nu̧ pä̧mä̧dö̧
ttucuotäcuotö ja̧u̧ru̧. Mo̧ro̧jä̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧, pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧,
pij̧ä̧ dea'anä ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧
ttucuotäcuotö ja̧u̧ru̧. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca toi'önätä huäjunä ucuocu Jä'o
Diosrö úcuo te'äu pättäcuotö,
―O'ca juiyönä Ru̧hua̧mä̧
Jesucristotä ja̧'a̧― pä'ö.

Cristonä pä'i'inätömä yo̧ö̧
jacuättö tȩa̧u̧nä̧ kä̧dȩpö̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧do pij̧ä̧nä̧ kä̧nö̧mä̧

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chahuaruhuä
repedä̧u̧, cu̧jip̧iņä̧tu̧cu̧mä̧ jo̧mȩnö̧
uhuäbe'ö ku̧nä̧tu̧cui,̧ ucuotönö
kä̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ esetinätöjä
ucutucu chö̧jo̧mȩnä̧mä̧.
Ju̧huȩnȩttö̧'iņä̧ abonänö
esetätucui todepomenä'inä.
13 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ja̧'a̧
chutä öjö'cö juäi ucuturu
pä̧huä̧rö̧jä̧chi'̧ö̧nä̧ jȩpö̧mä̧.
Jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ö'inä juȩ'ȩpä̧rö̧mä̧
ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧.

14O'ca juiyönä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧
pä'chäcuähuä juiyönä jȩpä̧tu̧cui,̧
―¡Ttöhue!― pä'ö cua̧'cua̧
tta̧cuȩcuä̧'chä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧tä̧.
15 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ Dios iţti̧mö̧, huȩnȩ
juiyönä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö, yapare
jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ juiyönä cu̧jä̧tu̧cua̧
pä'ö, pij̧ä̧ ttö̧ja̧ yaparehuätö,
suronä jȩpo̧'ä̧rä̧tö̧ ttö̧'quȩtȩnä̧
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧. Ja'huätömä
ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧
tottomenä ―Jitöja Dios iţti̧mö̧mä̧
¿juiyodi ̧ huȩnȩ juiyönä ka̧cuä̧tö̧?―
pä'ö ttamöcuädäcuotö. Jahuätö

ttö̧'quȩtȩnä̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧,
pij̧ä̧nä̧ tȩa̧u̧nä̧ kä̧dȩpa̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧jä̧,
16 a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ ji'äu
cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧
cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ösä, ucuturu
amöcuädö chesehuäcua'a̧nö̧
Cristo u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧ pä̧nä̧ päi'omenä,
ucuturu amöcuädö,―juruhuächi'ö
chaditinö jiņö̧mä̧ hueyecuoca'a
jiņa̧'a̧― pädäcua'a̧nö̧.

17Ucutumä Diosrö cua̧'cua̧
huȩnä̧rö̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧, ku
icu iy̧ä̧hua̧rö̧ ttiyina'a jiņö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧. Ttö'inä 'corupädi'öttömä
vino isoya ahuähuoya iy̧ä̧hua̧rö̧
totottinö'a̧nö̧ päi'äcua'a. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ucuturu jidähuiyä̧u̧
ttörö cuä'ö tticuttu'inä huä̧iņä̧
cuä'ö tti̧cuä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
päi'öttömä ucutucutä jiņä̧
jiy̧ȩtȩnä̧ chȩsȩhuä̧cua̧sä̧.
18 Ja̧'hua̧nö̧ päi'öttömä ucutu'inä
ja̧'hua̧ta̧nö̧tä̧ jö̧nä̧ ttöcu jiņä̧
jiy̧ȩtȩnä̧ cuesehuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧.

Timoteo ötö'cö'inä Epafrodito
ötö'cö'inä Pablo jiähuinö huȩnȩ
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧

Jesucristorötä cha̧'cua̧ huȩnä̧rö̧sä̧,
churutä pä̧huä̧rö̧jö̧ttö̧mä̧
Timoteorö hueda pä'ö,
jurunänö ucuturu topö icha
pä'ö täcö. Ja̧'hua̧nö̧ huedarö pä'ö
amöcuädösä cu̧jä̧tu̧cu̧ huȩnȩ
ä̧ju̧cu̧ cha̧'cua̧ adihuächi'attö
pä'ö, pärocua'attö'inä ucutu
ttö chö̧jö̧ huȩnȩ ä̧ju̧cu̧ cua̧'cua̧
adihuächi'äcua'anö. 20 Ttöcu
ka̧cuä̧tö̧ttö̧mä̧, Timoteo'a̧nö̧
ucuturu adiunä repe'ömä toa'a.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧ru̧tä̧ hueda
pä'ösä. 21 Korotömä Cristo
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Jesús jähuä ttusoca'a, jitörötä
pä̧huä̧rö̧jö̧tä̧ jȩtta̧ pä'ö usätö
o'ca toi'önä. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Timoteomä ja̧'hua̧nö̧ huocö pä'ö
huo̧juä̧tö̧jä̧ ucutumä. Jä'ocu
adita'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ icuipoca'atä
ttörö ppä'ädö adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
ji'ähuina'amä adiu ttu̧huo̧juä̧cu̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩiņö̧mä̧ ucutu'inä
cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cu̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ttörö 'cuäopä̧cuȩ
huȩnȩ chu̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧
ja̧u̧ru̧ huȩdä̧cua̧sä̧ täcö.
24 Ja̧'hua̧nö̧ päda'anä Tu̧ru̧hua̧rö̧tä̧
cha̧'cua̧ huȩnä̧rö̧sä̧ churutä
pä̧huä̧rö̧jö̧ttö̧mä̧ ttötä'inä topö
chicha pä'ö täcö.

25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitätämä
Epafroditorötä huedö'a̧nö̧ ja̧'a̧
pä'ö amöcuädäjisä, topö icha
pä'ö ucuturu. Ja̧u̧mä̧ ucututä
huecuhuinätucuäcu po ichö, ttörö
recuärö̧jö̧ ppäda pä'ö. Ja̧u̧mä̧
Cristonä tö̧jä̧hua̧ repedäcu. Ttöcu
jiņä̧ yo̧mȩtȩ aditä̧rö̧, Dios iḩuȩnȩ
si'epötticua pätta'anä'inä, su̧ro̧da̧u̧
tturohuähua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ami
'qui'ächi'ö kö̧ ttö chö̧jä̧'ij̧ö̧ ta̧'a̧nö̧.
26Na̧huä̧cha̧'a̧ cuä̧ju̧cuiy̧ä̧tu̧cuä̧cu̧
a̧'cua̧ tta̧'ȩcuiņö̧ chutämä. Ucutu
o'ca toi'önä̧rö̧ toa pä'ö juiyo
amöcuä̧riņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ucutu cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ppa̧huä̧cha̧
hueda pä'ö amöcuädäjisä jitämä.
27Na̧huä̧cha̧'a̧ cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cu̧mä̧
iso päi'önä jiņa̧'a̧. 'Corupäi'ö'a̧nö̧tä̧
päi'önä na̧'ä̧chiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä re ȩmä̧huip̧ö̧
ppä'ädinö ö̧'ip̧a̧ pä'ö. Ö̧'ip̧a̧ pä'ö

ppädomenä ttörö'inä re ȩmä̧huip̧ö̧
ppäda pä'ö jiņa̧'a̧, cha̧'cua̧
tta̧dȩcuo̧mȩttö̧'iņä̧ abonänö
rö̧ȩnä̧ cha̧'cua̧ tta̧dȩcua̧'a̧cu̧ pä'ö.
28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jurunänö
huedarö pä'ö amöcuädäjisä,
ucutumä ja̧u̧ru̧ topö pä'äji
ta̧'a̧nö̧ cuesehuätucuäcua'a̧nö̧,
ttö'inä cha̧'cua̧ tta̧dȩcu̧
juiya pä'ö täcö. 29 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧mä̧ adiu
esehuätucuirö, Cristonä tö̧jä̧hua̧
ja̧'a̧ttö̧. Ja̧'hua̧nö̧ huotörömä
ucuotönö cuamöcuädätucu'a̧nö̧
ja̧'a̧. 30 Ja̧u̧mä̧ u̧ru̧hua̧ Cristo
öäre adita'attö 'corupäi'a'anä
ki'̧iņö̧, ―Chu̧ru̧hua̧ öäre
aditö kä̧nö̧ 'corupädi'öttö'inä
huä̧iņä̧ 'corupä̧di'̧ä̧cua̧sä̧― pä'ö
amöcuädö. Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädinö
ja̧u̧mä̧, ucutu ttörö ppä'ädö
cuichätucu juiyönä jiy̧ä̧cu̧, chutä
ppä'ädö icha pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ucuotönö amöcuädätucuirö.

Cristorötä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧
pä'äji jȩiņö̧mä̧ micuähuococu

pinödo Pablomä

3 1 Ye chö̧jä̧hua̧tö̧ jitämä koro'inä
pä'ösä. Tu̧ru̧hua̧cu̧ jiņä̧

jiy̧ȩtȩnä̧ eseutä esehuätucui.
Piy̧ȩ huȩnȩ pä'äji ta̧'a̧nö̧ huȩyu̧tu̧
huedätucuacu pä'ömä huä̧iņä̧
jä̧cu̧sä̧ ttömä. Todärenä päi'önä
chiḩuȩyu̧tu̧ttu̧mä̧ ucuturutä
ppäda'a ra̧huȩpij̧ö̧ huȩnȩttö̧
ttu̧'huȩpä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ cu̧jä̧tu̧cua̧
pä'ö. 2 Jäyä huo̧juȩtä̧tö̧ttö̧mä̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧
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Jahuätömä suronätä jȩpä̧tö̧.
Ä̧huiŗiţö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huotö.*
Tti̧jȩta̧ 'cuiocuätä huo̧juȩtä̧'chä̧tö̧
Diosttö adihuä ttö̧ja̧ pätti'a
pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
jahuätöttömä ttu̧huȩcuä̧nä̧
ka̧cuä̧tu̧cui.̧ 3Ujututä Dios ä'ca
jo̧mȩttö̧ tti̧jȩta̧ 'cui'ocuinätö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotömä. Ujutumä
Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧
Diosrö eseu amöcuädätöjä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristo Jesúscu
jiņä̧ jiy̧ȩtȩ kä̧nö̧ esehuätöjä,
jahuätömäcö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ta̧mo̧nä̧
tidepä ujuru, ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ úcuo
te'ähuocotöjä. 4 Tta̧mo̧nä̧ ttidepä
ujuru úcuo tettähua pä'ö jö̧ttö̧mä̧,
ttötä'inä úcuo tedäu'a̧nö̧ hua̧sä̧.
Korotömä, ―ttötä cha̧mo̧nä̧
chujurunä adiunä jȩchö̧'a̧nö̧
hua̧sä̧― pä'ö ttamöcuädöttömä,
ttötä'inä jahuätöttö'inä abonänö
jö̧nä̧ cha̧mo̧nä̧ chidepä ujuru úcuo
tedähua pä'ömä ku̧nä̧rö̧sä̧.
5 Ttömä Israel ttö̧ja̧ işa̧sä̧.
Benjamín isotöttö uhuäpächinösä.
Chuhuäpächina'attö Dios hueinö
ta̧'a̧nö̧ ochonö mo̧ro̧ päi'omenä
chij̧ȩta̧'iņä̧ 'cui'̧o̧cua̧ pinösä.
Chä'o'inä, cha̧ju̧'iņä̧ päcuotö
hebreo tti̧tti̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧ chö̧ja̧'a̧ttö̧
jiņä̧ iso hebreo ttö̧ja̧ işa̧sä̧
ttömä. Judíos ttö̧ja̧ Hueähuä
Huȩnȩ adiu jȩcha̧ pä'ömä,
fariseo'inä pä'i'inösä. 6Diosrö

esetäcuähuä juruhuächi'ö jȩcha̧
pä'ömä Cristonä pä'i'inätörö'inä
ubara ttu'epinösä.** Ja̧'hua̧ta̧nö̧
adihuä işa̧ pädi'a pä'ö Hueähuä
Huȩnȩ jȩpö̧ chö̧jo̧mȩnä̧, ya̧tȩ'iņä̧
―jäyä jȩpä̧jij̧ä̧― pä'ö huȩnȩtö̧
päattö pä'ömä toina'a. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ korotöttö'inä abonänö
jö̧nä̧ cha̧mo̧nä̧ úcuo tedähua
pä'ö ku̧nä̧rö̧sä̧ ttömä. 7 Ja̧u̧
juäi ―rö̧ȩnä̧ micuähua'a―
pädina'anä jitämä yorö'iso
micuähuococusä. ―Cristotä
miçuä̧hua̧mä̧― pä'ösä jitämä.
8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro'inä, koro'inä o'ca
juiyönätä micuähuoca'a ttörömä.
Chu̧ru̧hua̧ Cristo Jesúsrutä juhua'a
yabocu chu̧huo̧jua̧ pä'ösä. Ja̧u̧ru̧
chu̧huo̧ju̧tä̧ rö̧ȩnä̧ micuäumä.
Koromä o'ca juiyönätä huä̧iņä̧
toe'ächinö. Ja̧u̧ juäimä ttite
huau jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jä̧cu̧sä̧ jitämä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ o'ca juiyönä
huä̧iņä̧ icuipinösä Cristorötä
chȩma̧ pä'ö, 9 ja̧u̧cu̧tä̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
hua̧ jö̧nä̧ chö̧ja̧ pä'ö. Ja̧u̧cu̧ jiņä̧
jiy̧ȩtȩ hua̧ chö̧ja̧'a̧ttö̧ Diosttö
adihuä işa̧ pä'i'inösä. Diostä
adihuä işa̧ pädi'önä jȩpiņö̧mä̧,
Cristorö cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧riy̧ä̧cu̧.
Hueähuä Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧
adihuä işa̧ pä'i'ocö pinösä,
cha̧mo̧nä̧ chöadihuä chu̧ju̧nä̧ra̧
pä'ömä. 10 Cristorötä chu̧huo̧jua̧
pä'ösä. Hua'arettö ttoächinö

* 3:2 Täbocö ttö̧ja̧mä̧ ä̧huiŗiţö̧ ttidicuiyä̧u̧ jacuoju'inä dottächö juiyönä ya̧'o̧cuä̧riņä̧tö̧do.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ judíos ttö̧ja̧mä̧ jitötä tta̧mo̧nä̧ úcuo te'äu ä̧huiŗiţö̧nä̧ huȩnȩtö̧ pä'inätödo
judíos huocotörömä. Piy̧ȩ versiculottömä pärocua'acu jitörötä päinä̧u̧do Pablominämä
Cristonä jacuä pätti'oca'a jiy̧ä̧cu̧. ** 3:6 Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ ubara ttuepinömä
Dios hueinömäcö jiņa̧'a̧do. Ahuaruhuä judíos ttö̧ja̧ jȩttä̧'ij̧ö̧tä̧ jiņa̧'a̧do, pa̧'a̧nö̧ jȩcho̧mȩnä̧
¿Dios eseu'a̧nö̧cö̧? pä'ö. ―Cristomä Dios uruhuo 'choipa pä'ö jȩpiņö̧, ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧
cuä'ö ticuinäcu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧miņä̧rö̧ esetätörö'inä ubara ttutepö'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'ö
amöcuädinätödo judíos ttö̧ja̧mä̧.
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ujuru'inä chu̧huo̧jua̧ pä'ösä.
Ubara ttuhuinö'inä chu̧huo̧jua̧
pä'ösä ja̧u̧cu̧tä̧ ppä'ächi'ö, chutä
'corupä'i'inö jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ hua̧
juodächa pä'ö, 11 hua'arettö'inä
ttodächäcua'a̧nö̧.

Pablomä pä'äji jȩiņö̧ unichi'ö
iŗȩbȩhuä̧cuo̧mȩtä̧

amöcuädö ö̧jiņö̧ huȩnȩ
12 Ttömä pä'ocösä, ―täcö

rȩbȩhuiņö̧sä̧, täcö jo̧mȩ hua̧sä̧―
pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
huo̧juip̧ö̧ kö̧sä̧ yoyonö 'chä̧nö̧
chiŗȩbȩhuiy̧a̧rö̧ pä'ö Cristo Jesús
ttörö ȩma̧ pä'ö pätetö amöcuädinö
jiņö̧tä̧. 13 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ―täcö
rȩbȩhuiņö̧sä̧― jö̧nä̧mä̧ pä'ocösä.
Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ pädoca'anä juhua'a
yabocutä 'chö̧sä̧. Pä'äji jȩchiņö̧
unichi'ö, jareönä jä̧cuȩtä̧ amöcuä̧rö̧
'chö̧sä̧ juhua'a yabocutä.
14 Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä, Iţti̧
Cristo Jesúsnä ucuocu huoinäcusä
mo̧ro̧jä̧ jähuä amöcuädö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ joäcuähuä işa̧ röji beipome
iŗȩbȩhua̧ pä'ö juruhuächi'ö joa'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ juhua'a yabocutä 'chö̧sä̧
ttömä, micuä chȩma̧ pä'ö.*

15 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ amöcuädö tö̧jö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ ujutu ta̧'cua̧ru̧hua̧ jähuättö
tä̧mönänö huotömä. Ja̧'hua̧nö̧
cuamöcuädätucuoca'a jö̧ttö̧mä̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ―iso päi'önä
ja̧'a̧― pä'ö u̧huo̧juȩtä̧cuo̧tö̧jä̧.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ piy̧ȩ'iņä̧
pä'ösä, pȩnȩ jubö tö̧ja̧ pä'ö
tu̧huo̧jui'̧iņö̧nä̧tä̧ tö̧jä̧tu̧cua̧ja̧
juhua'a yabocutä. Jiņä̧ jiy̧ȩtȩtä̧

tamöcuädätucuaja.
17 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ttö chö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧

cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö amöcuädätucui
ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩtä̧
amöcuädö. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ amöcuädö
ka̧cuä̧tö̧rö̧ topö cu̧huo̧jui'̧ä̧tu̧cua̧ja̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧tö̧'iņä̧, ttö'inä
ucuturu ij̧ȩcuä̧ ttö̧ja̧ päi'önä
ka̧cuä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ujutu jö̧ ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧
18 Korotörömä cuamöcuädätucuä'.
Korotömä recuätö ka̧cuä̧tö̧
im̧içu̧nä̧tä̧ amöcuädätö. Ja̧'hua̧nö̧
amöcuädätömä Cristo daunä
'corupäi'inö huȩnȩ si'epö tticua
pä'ö usätö. Jahuätö ttötö'cömä
recuo ji'ä̧huä̧riņö̧sä̧ ucuturu.
Jitä'inä ucuturu jidähuomenä
chajuäunätä päi'äcusä, Cristo
'corupäi'inö huȩnȩ si'epö tticua
pä'ö ttusa'attö. 19 Jahuätö ttö̧jö̧
beipomemä to'e'ötä totte'äcuotö.
Ttidepä pä̧huä̧rö̧jö̧tä̧ jȩpä̧tö̧,
ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ tteseta'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧. Jȩttö̧mä̧ dä̧'ä̧rö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
eseutä esehuätö. Pij̧ä̧ jähuätä
amöcuädö ka̧cuä̧tö̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ujutumä mo̧ro̧jä̧ ttö̧ja̧jä̧.
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo tö̧jip̧ö̧nä̧
ppä'ädinömä ju̧huä̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
içhä̧cuȩmä̧ eseunu tta̧'ä̧rä̧tö̧jä̧,
―jurunänö ichahue― pä'ö
amöcuädö. 21 Ichomenämä ujutu
hua'ä tidepä jättäpäyotörö pärotö
içuä̧cua̧ chutä jä̧ttä̧pä̧ya̧ öadihuänä
ö̧jö̧'a̧nö̧ pärohuächö tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ pärotö icuatö pä'ömä
ju̧ru̧hua̧ o'ca juiyönätä chutä päö
ta̧'a̧nö̧ päi'iyarö pä'ö hueähuä

* 3:14 ―Cristo ttörö ȩma̧ pä'ö pätetö amöcuädinö jiņö̧tä̧ chu̧ju̧nä̧ra̧ pä'ösä― päinömä,
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ ȩmä̧cuȩtä̧mä̧cö̧ jiņa̧'a̧do. Jiņä̧ pij̧ä̧nä̧ kä̧nö̧'iņä̧ Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ u̧huo̧juä̧cha̧ pä'ö pä'inödo, re toäcuähuä'inä, ttö̧jä̧hua̧rö̧ ppädäcuähuä'inä,
tturuhuo úcuo teäcuähuocö'inä, koro'inä, a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ böo juoa'a pä'ö.
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ru̧hua̧ ja̧'a̧ttö̧.

4 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chahuaruhuä
repedä̧u̧, Tu̧ru̧hua̧cu̧ jiņä̧

jiy̧ȩtȩnä̧ kä̧nö̧ koro huȩnȩ'iņä̧
'cuäopa'anä 'quiyönä ka̧cuä̧tu̧cui.̧
Ucutumä juiyo chesehuä̧u̧jä̧.
Repe'ösä ucuturumä. ―Cristonä
chö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ tochahué― pä'ö
chamöcuä̧rä̧u̧jä̧ ucutumä.
Ucutumä huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ chaditinö micuä jö̧nä̧
huotöjä.

O'ca juiyönätä 'cuäopa'anä
Tu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ teseu'a̧nö̧ ja̧'a̧do
2 Evodia, Síntique jitämä

ucuturu pä'ösätó. Tu̧ru̧hua̧cu̧
jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧
jiņä̧ jiy̧ȩtȩtä̧ amöcuädätucui
curohuähuä'chätucuoca'atä.
3 Chucu 'cuäopönä chaditä'ijäcu,
ucuru'inä pä'ösätó. Jahuätö nä̧tö̧
jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö ttesehua pä'ö
ppä'ädi ucu'inä. Jahuätö nä̧tö̧mä̧
ttörö ppä'ädä̧riņä̧tö̧ adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähuomenä.
Clemente'inä, korotö ttöcu
aditä'ijätö'inä ppä'ädä̧riņä̧tö̧.
Jahuätömä täcö tti̧mi ̧ rö̧tä̧rä̧tö̧
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ cuyärubanä.

4 Tu̧ru̧hua̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧
kä̧nö̧ esehuätucui chahuaruhuä,
'cuäopönätä. Jiņä̧ todärenä päi'önä
pä'ösätó, ¡esehuätucui! 5 Cua̧'cua̧
diyaunätä jȩpö̧ ka̧cuä̧tu̧cui ̧
o'ca toi'önä ttö̧ja̧rö̧. Tu̧ru̧hua̧
ichäcuomemä tö'cö ja̧'a̧.

6 Koro juäi'inä
cua'cuoyäcuähuätucuä'.
O'ca juiyönätä 'cuäopömä
Diosrötä ucuocuätucui,
―täcö adihua'a Chö̧ä̧nä̧hua̧,
ppäcuhuädäcusä― jö̧nä̧tä̧.

O'ca juiyönä jäcuepätucu'a̧nö̧
jö̧'iņä̧ Diosrötä jä'epätucui.
7 Ja̧'hua̧nö̧ jäcuepätucuomenä
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ppädäcuotöjä
cua̧'cua̧tu̧cu̧ adihua pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
cua̧'cua̧tu̧cu̧ adiumä su̧ro̧da̧u̧
tta̧ttä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ ucuturu
tta̧huä̧rä̧cua̧'a̧, cuesehuätucu'inä
cuamöcuädätucu'inä, jueönä
ja̧ pä'ö. Cristo Jesúscu jiņä̧
jiy̧ȩtȩ huotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧
tta̧huä̧rä̧cuȩtó ja̧u̧mä̧. Dios
ja̧'hua̧nö̧ tta̧'cua̧ adihua pä'ö
ppädömä ¡ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧ juiyönä
jö̧tó! pij̧ä̧ ttö̧ja̧mä̧.

Päcuäi adiutä tamöcuäda
pä'ö hueinö huȩnȩ

8 Ye chahuaruhuä, cädädäcua'a
ä'canä jiņä̧ röjinä pä'ösätó. Adihuä
juäitä amöcuädö ka̧cuä̧tu̧cui.̧
Iso päi'önä jö̧'iņä̧, ttucuotö'a̧nö̧
jö̧'iņä̧, adiunätä jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
surojöcu ppächocö'inä,
ttöjö'cö'a̧nö̧ jö̧'iņä̧, ―adihua'a―
pättö'inä, yorö'iso päcuäi adiutä
jö̧'iņä̧, tteseu'a̧nö̧ jö̧'iņä̧, piy̧ȩ
o'ca juiyönä pätecuächönä
amöcuädö ka̧cuä̧tu̧cui.̧ 9 Ttö
chö̧jö̧ topö, jidähua'a'inä ä̧ju̧cu̧
cu̧huo̧jui'̧iņä̧tu̧cu̧mä̧ jȩpä̧tu̧cui.̧
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ucutucu kä̧nö̧
cua̧'cua̧tu̧cu̧ adiunä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö
jȩä̧cua̧.

Filipos ttö̧ja̧ ppädäcuähuä
ttamöcuädiyäcu

Pablo esehuinö huȩnȩ
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chu̧ru̧hua̧cu̧

jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ kä̧nö̧ juiyo
esehuinösä pä'äji ta̧'a̧nö̧ ttörö
re ȩmä̧huip̧ö̧ ppäcuhuädätucua'a
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tochomenä. Juhua'acumä
ppä'ädömä ppäcuhuädätucua
pä'ö cuamöcuädätucua'anä
huecu juiyätucunä jiņä̧u̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jitämä pä'äji
ta̧'a̧nö̧ ppäcuhuädätucu ttörö
rȩbȩu̧nä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧ tochomenä
juiyo eseusä. 11 Ja̧'hua̧nö̧ eseusä
päda'amä ttörötä recuärö̧jö̧ ötö'cö
amöcuädö pä'ocösä. Juidöttö'inä
chu̧ju̧nä̧rö̧ttö̧'iņä̧, yoräteunätä
eseu chö̧já̧ pä'ö huo̧juip̧iņö̧sä̧.
12Usurä işa̧ päi'önä chö̧já̧ pä'ö'inä,
pärätä ru̧hua̧ päi'önä chö̧já̧
pä'ö'inä yoräteunätä huo̧jua̧sä̧.
Chö̧jo̧mȩ'iņä̧, chu̧ju̧nä̧rö̧'iņä̧
o'ca juiyönätä 'cuädopä'chö
o̧du̧nä̧ eseutä chö̧já̧ pä'ö
huo̧jua̧sä̧. Rö̧ȩnä̧ cuä̧nö̧ chö̧já̧
pä'ö'inä, ppäinä chö̧já̧ pä'ö'inä
huo̧jua̧sä̧. Recuärö̧jo̧mȩttö̧'iņä̧
abora̧'a̧ 'cuäo'i'önä chu̧ju̧nä̧ra̧
pä'ö'inä, jui'ö chö̧já̧ pä'ö'inä
yoräteunätä chesehua pä'ö
huo̧jua̧sä̧. 13 Cristocu jiņä̧
jiy̧ȩtȩ hua̧ chö̧ja̧'a̧ttö̧ o'ca
juiyönätä 'cuäopa'anä'inä o'ca
juiyönätä jȩchö̧'a̧nö̧ hua̧sä̧, ja̧u̧tä̧
chujuruhua pä'ö ppäda'attö.
14 Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ päda'anä
ucutu'inä adiunä jȩpiņä̧tö̧jä̧
pä'ösä ttö usurä chȩmä̧huiy̧ä̧u̧
ppäcuhuädätucuomenämä.

15 Ye chahuaruhuä ucututä'inä
huo̧juä̧tö̧jä̧ korotö Cristonä
pä'i'inätö ttörö ppättädoca'a
jiņa̧'a̧mä̧. Cuiŗȩjä̧tu̧cu̧ Macedonia
rȩjȩttö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ rä'opö
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'äu
chö̧jo̧mȩnä̧ ucututä jiņa̧'a̧ ttörö
ppä'ädinätömä Dios iḩuȩnȩ
jidähua'anä. 16 Tesalónica
ötahuiyänä chö̧jo̧mȩnä̧'iņä̧

ttörö recuärö̧jiy̧ä̧u̧ pärätämä
hue'ä'chinätöjä. 17―Juhua'a
yabocutä iyätucuittö―, päda
pä'ömä pä'ocösätó pomä.
Ppäcuhuädinätucu micuätä
amöcuädösä. Ppäcuhuädinätucu
micuä päi'önämä pärocua'attö
u̧huä̧ju̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧tä̧
rö̧'ä̧chö̧ kiy̧ä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ösä.
18 Ttötämä jo̧mȩnö̧tä̧ kö̧sä̧. Ttörö
recuärö̧jo̧mȩttö̧'iņä̧ abonänö
ku̧nä̧rö̧sä̧ täcö. Huecuhuinätucu
Epafrodito i'cächomettö ȩmiņö̧'ca̧
chö̧ja̧'a̧ttö̧ adihuäcusä täcö.
Ja̧u̧ huecuhuinätucumä, Diosrö
iyähuä jiņö̧ a̧dö̧nä̧ amehuoppa
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ Diosrömä, chutä
adiu eseunä. 19 Pärocua'attömä,
Cristo Jesúscu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotö
jö̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧ ucuturu
recuärö̧jö̧ o'ca juiyönätä iy̧ä̧cua̧
Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä chutä beipocö
säruunä öadihuänä kä̧nö̧ rö̧ȩnä̧
u̧ju̧nä̧ra̧'a̧ttö̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Tä'o Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö eseu
cädi'äcuähuä juiyönä 'cuäopönätä
úcuo tettäu'a̧nö̧ ja̧'a̧ pä'ösä ttömä.
Ye ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

Cä'ädö kä̧nö̧ Pablo
teähuinö huȩnȩ

21 Cristocu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotö,
Dios adihuä umöhuäyotö o'ca
toi'önä̧rö̧ te'ähuiyätucuittö.
Porö'inä Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧ ttöcu
ka̧cuä̧tö̧mä̧ ucuturu te'ähuätödo
pä'ätö. 22Dios adihuä umöhuäyotö
o'ca toi'önä ucuturu te'ähuätötó.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, romanos ttu̧ru̧hua̧
ojusodenä ka̧cuä̧tö̧tä̧ jiņä̧ isocu
te'ähuätömä. 23 Ye, Tu̧ru̧hua̧
Jesucristo juhua'a yabocutä
mippoönä ppäda'anä ka̧cuä̧tu̧cui.̧
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Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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Piy̧ȩ huȩnȩmä̧,
Pablo iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ ja̧'a̧do
Colosas ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

COLOSENSES
Huȩyu̧ti̧nö̧: Pablo Aditinö a̧'ȩ: 60D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧, Efesios cuyäru'inä, Filipenses cuyäru'inä, Filemón

cuyäru'inä jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ Roma ötahuiyära̧'a̧ cärenä ö̧'o̧mȩttö̧ huȩyu̧ti̧nö̧do
Pablomä. Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo cäecuächina'attömä 27nö a̧'ȩ yabonänö
'cuäopinö o'ca'a huȩyu̧ti̧nö̧do. Colosas ötahuiyämä Éfeso ötahuiyättö
kä̧hua̧'a̧ räopa'acu päte'ö 160 kilometros juäi isome jiņo̧mȩdo. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ huäjunä idepänämä i'̧cho̧co̧mȩ jiņo̧mȩdo Pablomä. Colosenses
2:1 topi. Epafrastä jiähuinä̧u̧ a̧'cua̧ra̧'a̧ Colosenses ttö̧ja̧rö̧mä̧. Colosenses
1:7'inä, 4:12‐13'inä, Filemón 1:23'inä topi.

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

Colosas ttö̧ja̧rö̧ Pablo
teähuinö huȩnȩ

1 1–2 Ttö Pablomä, Diosrö pä̧huä̧
rö̧jo̧mȩnä̧ Jesucristo hueipinä̧u̧

isotö işa̧sä̧. Ttömä, Timoteocu kä̧nö̧
huȩyu̧tu̧ hue'ösä ucutu, Colosas
ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧, Diosttö
adihuä ttö̧ja̧ pä'i'inätö, Cristo
Jesúsru cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧.
Tä'o Dioscu, Tu̧ru̧hua̧

Jesucristocu mippoönä
ppättä̧dä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧, cua̧'cua̧tu̧cu̧
adihuächi'önä jȩtto̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧
ka̧cuä̧tu̧cui.̧

Colosenses ttö̧ja̧'iņä̧ adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ ttä̧ju̧cuiņiy̧ä̧u̧

ttesehuinö huȩnȩ
3Ucuturu amöcuädö Diosrötä

'cuäopönä jä'epä̧rä̧tö̧jä̧ Tu̧ru̧hua̧
Jesucristo Ö̧ä̧nä̧hua̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧,
Jä'o'inä Hua̧rö̧mä̧ ―adihua'a―
pä'opä̧rö̧nö̧, 4―Cristo Jesúsru

tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca toi'önä Diosttö adihuä ttö̧ja̧rö̧
repe'ätödo― pä'ö jittähua'a
tä̧ju̧cuiņa̧'a̧ttö̧. 5Amöcuä̧rö̧nö̧
tta̧cu̧huä̧rä̧tu̧cu̧mä̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧
hua'adö ku̧nä̧hua̧'a̧ ka̧'a̧ttö̧. Ja̧u̧
juäimä täcö cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cu̧,
iso jö̧nä̧ huȩnȩ, adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ jiäcuähui'omettö. 6 Ja̧u̧
huȩnȩmä̧ o'ca toi'önä ruhuäcuiyä
pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ rȩbȩhuiņö̧'a̧nö̧
ucuturu'inä rȩbȩhuiņö̧. Ja̧u̧
jiņö̧mä̧ u̧huä̧ju̧'iņä̧ huȩjö̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucututtutä'inä böo
juo'ö rö̧ä̧chö̧ cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cu̧
mo̧ro̧ttö̧ kä̧mä̧dö̧ iso jö̧nä̧ Diosttö
mippoönä ppädäcuähuä huȩnȩ
ttu̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧.
7 Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ Epafras
jiähuomettö huo̧juip̧iņä̧tö̧jä̧
ucutumä, ujutu jö̧ ta̧'a̧nö̧ huettö
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧ chucu
taditä'ijäcu re ni'̧a̧. Ja̧u̧mä̧
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ucuturu'inä jiähua pä'ö, Cristo
u̧mö̧huä̧ya̧, päö ta̧'a̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧ jö̧nä̧ hua̧. 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧tä̧
jiņa̧'a̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧
repe'äcuäu cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ujuturu
ji'ähuinömä.

Colosas ttö̧ja̧rö̧ amöcuädö Pablo
Diosrö jäepä̧riņö̧ huȩnȩ

9 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ ujutu'inä
tä̧ju̧cuiņö̧ mo̧ro̧ttö̧ kä̧mä̧dö̧
ucuturu amöcuädö Diosrö
jätepä̧rö̧mä̧ cä'ädi'ocotö pä'ijätöjä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ churutä pä̧huä̧rö̧jö̧
juäittötä amöcuädö huäjunä
ttu̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧
pä'ö'inä jätepä̧rö̧mä̧ cä'ädi'ocotö
pä'ijätöjä, o'ca juiyönättö̧tä̧
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä'inä
cua̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧ ya̧nä̧ jähuä
ttu̧huȩpä̧rä̧chi'̧ä̧cuä̧huä̧'iņä̧
cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧nä̧ päi'önä.
10 Juhua'acumä Tu̧ru̧hua̧rö̧
adihuome päte'ötä o'ca
juiyönättö̧tä̧ öjö'come päte'ö
cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. O'ca juiyönä
jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ juäittö'inä u̧huä̧ju̧
huȩjö̧nä̧ jȩpö̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧
Dios u̧huo̧ju̧ttu̧'iņä̧ böo juo'ö
cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ujuru o'ca juiyönättömä juruhuätö
jö̧nä̧ huotötä, chutä ujuru öadihuä
jö̧ ta̧'a̧nö̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönättö̧tä̧
cädi'äcuähuä juiyönä usurä
ȩmä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧ cuami
'qui'ächi'ö cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
12 Esehuä̧rö̧nö̧ Jä'o
Diosrötä ―adihua'a―
päcuo̧pä̧rä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧u̧mä̧
chutättö adihuä ttö̧ja̧ tȩa̧u̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧ Tä'o öäre ttȩmä̧cuȩttö̧mä̧
ujutu'inä jahuätöcu ppä'ächi'ö

tȩmä̧cua̧'a̧ pä'ö micuähuotötä jö̧nä̧
huotö päti'önä jȩpö̧ u̧ju̧niņä̧u̧jä̧.
13 Ja̧u̧mä̧ yo̧ö̧ ujuruttu tö̧jip̧ö̧nä̧
rä'epö pärotö icu, Iţti̧ repeäcu
uruhuonä hue'ö ö̧jo̧mȩ u̧ju̧niņä̧u̧jä̧.
14 Ja̧u̧nä̧mä̧ ucuojanätämitö rä'epö
icu ppa̧'ä̧dä̧cuä̧huo̧tö̧ pä'i'inätö̧jä̧,
suronä jȩtä̧'ij̧ö̧ttö̧ tejächi'önä
päi'önä.

Cristomä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ki'̧ö̧
juiyönätä Hua̧ päinö huȩnȩ

15 Ja̧u̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ uhuäpocö
Dios a̧'cua̧juä̧tä̧ jö̧nä̧ Hua̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä uhuäbe'ö
ku̧nä̧huä̧ttö̧mä̧ ä̧cuo̧mȩnä̧
Işa̧ Juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ Hua̧, 16 o'ca
juiyönä ka̧cu̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧
Ja̧u̧nä̧tä̧ uhuäbe'ö ku̧nä̧huiņa̧'a̧ttö̧.
Mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ ka̧cu̧'iņä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧
pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧'iņä̧, uhuäu juäi'inä
ja̧'a̧nä̧, uhuähuocö juäi'inä
jö̧nä̧. Ruhuo deäquiyänä pä̧nö̧
hue'ä̧rä̧tö̧rö̧ jö̧ttö̧'iņä̧, tturuhuonä
hueähuä jö̧ttö̧'iņä̧, jue'ipotö
ruhuotörö jö̧ttö̧'iņä̧, tturuhuo
ku̧nä̧rä̧tö̧rö̧ jö̧ttö̧'iņä̧ o'ca juiyönätä
Ja̧u̧nä̧tä̧ uhuäbe'ö ku̧nä̧huiņa̧'a̧
Ja̧u̧tä̧ öäre päi'önä pätetö
ku̧nä̧huiy̧a̧rö̧ pä'ö. 17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Ja̧u̧mä̧ o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧
juiyäi, o'ca toi'önä ka̧cuä̧tö̧'iņä̧
toäitä kiņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
juiyönä ka̧cu̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ Ja̧u̧ttu̧
todeunätä 'chu̧huä̧ra̧'a̧. 18 Ja̧u̧mä̧
jä̧ttä̧pä̧ya̧ jö̧nä̧ huotö jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ttu päi'önä Hua̧.
Ja̧u̧mä̧ äcuomenättötä päi'önä
kada'ca jö̧nä̧ Hua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hua'ö
icuinätö ttö̧'quȩtȩttö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧
ttä'canä Işa̧ jö̧nä̧ Hua̧ pä'i'inö o'ca
juiyönättö̧tä̧ jiņä̧ isocu úcuo ru̧hua̧
Juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ ö̧ja̧ pä'ö.
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O'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧
Dioscutä ttesecunä päi'önä

erinoyado ucuojamä
19O'ca juiyönä su̧'pȩnö̧ jö̧ttö̧

Ja̧u̧nä̧tä̧ ȩquiy̧ä̧cu̧ Jä'o Diosmä
esehuä̧riņö̧. 20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Ja̧u̧nä̧tä̧ o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ chutäcu
esecu kiy̧a̧rö̧ pä'ö jȩpiņö̧, pij̧ä̧nä̧
ka̧cu̧'iņä̧, mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ ka̧cu̧'iņä̧,
daunä 'corupäi'omenä ucuoja
erinoyanätä huȩnȩ juoächinö
jiņö̧ si'epö icuomenämä.
21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuturu'inä,
pä'äji cu̧jiņä̧tu̧cu̧ pä̧nä̧mä̧ 'quȩ'ȩpö̧
icuähuotötä jö̧nä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
amöcuädäcuähuättö aboiyotö jö̧nä̧
huotötä ki'̧ä̧nä̧tö̧rö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
suronätä jȩpö̧ ki'̧ä̧nä̧tö̧rö̧mä̧
jitämä pä'äji ta̧'a̧nö̧ chutäcu
cuesecuätucunä päi'önä jȩpiņö̧.
22 Ja̧'hua̧nö̧mä̧ jȩpiņö̧, idepänämä
jä̧ttä̧pä̧ya̧tä̧ hua'arenä mitäu, chutä
ä'ca jo̧mȩttö̧ adihuä ttö̧ja̧ jö̧nä̧
huotörötä, huȩnȩ'iņä̧ jui'ätörötä,
―pitömä huȩnȩ jö̧nä̧ huotö―
pättö'a̧nö̧ jö̧'iņä̧ jui'ätörötä
ij̧ȩpa̧ pä'ö. 23 Juhua'acumä iso
päi'önä jö̧nä̧ cädi'äcuähuä juiyönä
cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧ adiu
ppä'epö 'qui'epö ku̧nä̧huä̧'ca
'quiyönä kä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
cu̧jä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩttö̧ adihuä̧cuȩ
amöcuä̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧
pporächi'oca'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
'quiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧. Ja̧u̧
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧ o'ca
juiyönä uhuäbe'ö ku̧nä̧huä̧
mo̧ro̧jä̧ dea'a ka̧cu̧ o̧du̧nä̧ttö̧mä̧
jiäcuähui'a'ató. Ja̧u̧ huȩnȩtä̧
jidähuiyarö pä'ö u̧mö̧huä̧ya̧
pädi'önä hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧sä̧ ttömä.

Dajö ku̧nä̧huä̧ jiņö̧mä̧ Judíos ttö̧ja̧
jö̧nä̧ huocotö ttö̧'quȩtȩttö̧tä̧
huäjuätö ku̧nä̧hui'̧iņa̧'a̧do

24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuturu ja'ate'ö
usurä chȩmä̧huä̧'ij̧a̧'a̧mä̧
esehuä̧rö̧tä̧ esehuä̧rö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
usurä chȩmä̧huo̧mȩnä̧ Cristo chutä
jä̧ttä̧pä̧ya̧ huotörö ja'ate'ö usurä
ȩmä̧cuä̧huä̧ttö̧ jo̧mȩ päi'ocömä
ttö chidepänätä jo̧mȩ päi'a pä'ö
usurä ȩmä̧u̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ttä̧pä̧ya̧
jö̧nä̧ huotömä Chunätä pä'i'inätö
ja̧'a̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧ pä'i'inätö̧rö̧
ppä'ädö chaditä̧ra̧ pä'ö hue'ö
ku̧nä̧hua̧ pä'i'inösä ttömä.
Dios iḩuȩnȩ tta̧dä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö
ucuturu ja'ate'ö hue'ö u̧ju̧niņö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧, jo̧mȩnö̧ pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧tä̧
jidähuäcua'a̧nö̧. 26 Ja̧u̧ huȩnȩmä̧
yä̧huä̧iņä̧tä̧ dajö ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧
kiņa̧'a̧. Koronö pänä'inä koronö
pänä'inä jö̧nä̧, kä̧cuä̧hui'̧iņo̧mȩttö̧
kä̧mä̧dö̧ dajö ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ kiņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ jitämä chutättö
adihuä ttö̧ja̧ jö̧nä̧ huotörötä
huäjuätö ku̧na̧'a̧. 27 Ja̧'hua̧nö̧
huotörömä, jiy̧ȩ dajö ku̧nä̧huä̧
jiņö̧ öadihuämä pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧
juiyönätä ―adihua'a― pä'ö judíos
ttö̧ja̧ jö̧nä̧ huocotö ttö̧'quȩtȩttö̧tä̧
ttu̧huo̧juä̧chi'̧iy̧a̧rö̧ pä'ö pä̧huä̧
rö̧jiņä̧cu̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä.
Ja̧u̧ jiņö̧mä̧ Cristo ucutunä
ö̧jö̧tä̧ ja̧'a̧, säruunä öadihuänä
ti̧jȩcuä̧chä̧cuȩ tta̧tä̧rä̧'ij̧ö̧tä̧. 28 Ja̧u̧
Cristo ötö'cötä ji'ähuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'ötä tä̧bo̧tä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧
o'ca toi'önä ttö̧ja̧rö̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
huo̧juȩtä̧rö̧'iņä̧ o'ca juiyönä
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuänätä
huo̧juȩtä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧ o'ca toi'önä
ttö̧ja̧rö̧mä̧, ya̧tȩ'iņä̧ ö̧jip̧ö̧ juiyönä
o'ca toi'önärö̧tä̧ ―pitömä Cristo
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Jesúsnätä jo̧mȩ huotö pä'i'inätö
ja̧'a̧tó― jö̧nä̧ pä'ähuotörötä
ti̧jȩpä̧cua̧'a̧nö̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧
jä̧cua̧'a̧ pä'ö juruhuächi'ötä
aditä̧rö̧sä̧ ttömä, Ja̧u̧ ujurunätä
chaboiyotörö chujuruhuächi'önä
päi'önä. Ja̧u̧ ujurumä kä̧do̧ppo̧ca̧'a̧
juruhuächi'ötä aditä̧ra̧'a̧ ttönämä.

O'ca juiyönä rȩ niy̧ö̧nä̧
amöcuädäcuähuä

kada'ca Hua̧mä̧ Cristotä

2 1 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ttömä
ucuturu'inä ja̧'a̧nä̧, Laodicea

ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä
chi'ämä yorö'isotä topocotö
pä'ijätörö'inä ja'ate'ö rö̧ȩnä̧tä̧
rohuäu chujuruhua'amä
cu̧huo̧juiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ösä,
2ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ tta̧'cua̧ ttȩmö̧nä̧
ji'äcuähuotö pätti'äcua'a̧nö̧
jahuätömä. Repeäcuähuänätä jiņä̧
jiy̧ȩtȩnä̧ pä'i'ötä, Dios dajö u̧ju̧niņö̧
jiņö̧mä̧, pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönätä
adiumä, jeruhuome'inä juiyönä
huäjunätä ttu̧ttȩpä̧rä̧chi'̧ä̧cua̧'a̧nö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧, Dios
dajö u̧ju̧niņö̧ jiņö̧ huäjunätä
ttu̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧u̧mä̧ Jä'o Dios
ötö'cö'inä ja̧'a̧nä̧, Cristo ötö'cö'inä
ja̧'a̧. 3 Pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönätä
rȩ niy̧ö̧ juäimä o'ca juiyönä
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä'inä,
o'ca juiyönä huo̧juä̧huä̧'iņä̧ Ja̧u̧nä̧tä̧
dajö ku̧nä̧hua̧'a̧ ka̧'a̧tó.

Ttu̧ru̧hua̧rö̧ tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ juhua'a
yabocutä ttö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö
Pablo hueinö huȩnȩ

4 Piy̧ȩmä̧ pä̧dä̧u̧jä̧tó ya̧tȩ'iņä̧
iso a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧ säyuunä ucuocu

jiäuttumä, yapare huȩnȩtä̧
cuesetächi'ätucua'acu pä'ö. 5 Pa̧nä̧
uhuäunämä ucutucu chö̧jo̧ca̧'a̧nä̧
cha̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧ ucututäcu
kö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ kä̧nö̧mä̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧ jȩpö̧ yoräteunä
cu̧jä̧tu̧cu̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristorö
cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧
'quiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧'iņä̧ to̧pä̧rö̧
ȩsȩhuä̧rö̧tä̧ kö̧sä̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Jesucristorö cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ päi'önä
eminätömä cuȩmiņä̧tu̧cu̧'a̧nö̧tä̧,
Ja̧u̧ juȩpä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ kä̧tu̧cui,̧
7 ja̧u̧nä̧tä̧ po'tiyättö 'quiyönä
'chu̧huä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
huotö kä̧nö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ böo
juo'ö juruhuächinätö jö̧nä̧
huotötä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cua̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧ 'qui'epö
ku̧nä̧huo̧tö̧ huotö jö̧nä̧ kä̧nö̧tä̧,
ucuturu huo̧juȩcui'̧iņö̧'a̧nö̧tä̧ o'ca
juiyönättö̧tä̧ ―adihua'a― pä'ö
kä̧nö̧.

Cristonätä jo̧mȩ jö̧nä̧ huotö
päti'önä jȩpiņö̧do Diosmä

8 Topä̧rä̧cuä̧u̧ kä̧tu̧cui ̧ ya̧tȩ'iņä̧
tta̧mo̧nä̧tä̧ huo̧juȩcu̧nä̧
amöcuädäcuähuä huȩnȩnä̧'iņä̧,
micuähuocö jähuänä'inä
yapare cuesetächi'ätucunä
jiähua'acu. Ja̧'hua̧nö̧ jittähuä'ijömä
ttö̧tä̧mö̧miņä̧ttö̧ kä̧mä̧dö̧
jittähue'ä'ijö huȩnȩ jö̧'a̧nö̧tä̧
jö̧, pij̧ä̧ttö̧ huämenä jähuä jö̧'a̧nö̧tä̧,
Cristo ötö'cö jö̧'a̧nö̧mä̧ jo̧cö̧ttö̧tä̧.
9 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ö̧jö̧, jiy̧ȩtȩ'iņä̧
ki'̧ip̧ö̧ juiyönä o'ca juiyönä
pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧tä̧, Cristo idepänätä̧
kö̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Ja̧u̧nä̧tä̧,
o'ca toi'önä tturuhuo ku̧nä̧rä̧tö̧'iņä̧,
tturuhuonä huȩ'ä̧rä̧tö̧'iņä̧ ttu
päi'önä jö̧nä̧ Hua̧nä̧tä̧, jo̧mȩnö̧tä̧
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jö̧nä̧ huotöjä ucutumä.
11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧nä̧tä̧ cuij̧ȩta̧

'cui'opö icuähuotö jö̧nä̧ huotö'inä
pä'i'inätö̧jä̧ ttu̧mö̧nä̧ 'chu'huädö
'cui'ocuättömäcö, Cristo 'cui'opö
içuä̧hua̧ jö̧nä̧ Hua̧ päi'omettö
cuidepänä surojö huȩä̧riņö̧
jiņö̧ cuicuipätucuomenämä.
12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pötädäcuähuotö
jö̧nä̧ huotö päcuhui'ätucuomettö
Ja̧u̧cu̧tä̧ idoränä'inä rötähuotö
pä'i'inätö̧jä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧cu̧tä̧
tto'ädäcuähuotö'inä pä'i'inätö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ pä'i'inätö̧jä̧
Dios hua'inätö ttö̧'quȩtȩttö̧
Ja̧u̧ru̧ tto'ädinö ujuru cua̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧. 13 Surojö
cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧ hua'ö icuinätö
jö̧nä̧ huotötä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuidepä jähuättömä
'cui'ocuocotö jö̧nä̧ huotötä
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧, Ja̧u̧cu̧tä̧ jiņä̧
yo̧mȩtȩnä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
iyinä̧u̧jä̧, o'ca juiyönä suronä
jȩcu̧'huä̧'ij̧ä̧tu̧cu̧ unichi'ö.
14Ujuturu adiu juiyönä to'ijicu
huȩä̧riņö̧ jiņö̧, jȩta̧ pä'ö huȩyu̧tu̧
hueähuä jiņö̧mä̧ daunä pȩ'o̧pö̧
rö̧nö̧, 'ca̧'o̧pö̧ icu, si'epö
icuiniy̧ä̧u̧jä̧, tto̧ȩcuä̧chä̧rö̧nä̧
jä̧'ij̧o̧mȩttö̧mä̧ pporädö icu.
15 Tturuhuo ku̧nä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧,
tturuhuonä huȩ'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧
ttujuru 'cho'ipö, recuätö ttä'cattö
usurä isotö juoepinä̧u̧ jahuätörö
ujuruhuäji dauttutä ij̧ȩpö̧.

Huämenä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧
ttidepä hueö ttö'arodipa
pä'ömä ppädoca'ado

16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ya̧tȩ'iņä̧
ro̧ȩcuä̧nä̧mä̧ pä'ö u̧ju̧nó̧
ucuturumä, cuäcuähuättö

jö̧ttö̧'iņä̧, ahuähuättö jö̧ttö̧'iņä̧,
pä'cäri jȩä̧cuä̧huä̧ mo̧ro̧ jö̧ttö̧'iņä̧,
yodo Kä̧hua̧ ö'ärohuächö pä̧nä̧
jö̧ttö̧'iņä̧, ttö̧ja̧ 'cuättächi'ö
mo̧ro̧ jö̧ttö̧'iņä̧. 17 Piy̧ȩ o'ca
juiyönämä koronö jä̧cuȩ a̧'cua̧juä̧tä̧
päi'önä jö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jiņä̧ iso päi'önä jueipä jähuä
jö̧nä̧ Hua̧mä̧ Cristotä ja̧'a̧.
18Ucuturumä ya̧tȩ'iņä̧ yaparenä
pä'opo'ömä ö̧nä̧u̧cuó̧ micuä
jö̧nä̧ cuesehuächi'inätucumä.
Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ usurä isotö
a̧'cua̧rö̧nä̧ jȩpä̧'chö̧ kö̧, Dios
umöhuäyotö isoppa huotörö'inä
―úcuo te'äusä― pä'ö kä̧nö̧,
topö'inä toocö jiņö̧ huȩnȩ
'co̧'ä̧dä̧rö̧ kä̧nö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
hua̧mä̧ chutä idepättö u̧huo̧ju̧ttu̧tä̧
―úcuo işa̧sä̧di ̧ juiyo ttömä― pä'ö
amonätä̧ úcuo te'äu. 19 Ja̧'hua̧nö̧
hua̧mä̧ Tu päi'önä Hua̧ttö̧mä̧
'quiyönämä chu̧huä̧ro̧co̧cu̧. Tu
päi'önä Hua̧ttö̧mä̧ o'ca toi'önä
jä̧ttä̧pä̧ya̧ jö̧nä̧ huotö rarecu
o̧du̧nä̧ttö̧'iņä̧, huehui appiyättö'inä
'chu̧huä̧rä̧u̧ kä̧nö̧ böo juo'ätöjä,
böo juotönä Diostä jȩa̧'a̧ttö̧.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucutumä
pij̧ä̧ttö̧ huämenä jähuättö 'to'ocu
icu Cristocu 'corupä'i'inätö
jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧mä̧,
¿dä̧bö̧ pä'ö pij̧ä̧nä̧tä̧ ka̧cuä̧tö̧
a̧'cua̧rö̧nä̧ hue'ö ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ
hueönätä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧jä̧ttö̧?
21―¡Mȩcu̧huó̧! ¡Nȩ'o̧pö̧mä̧
tocuhuó! ¡Cuiţi̧huä̧rä̧'chó̧!― jö̧nä̧
pä̧o̧pä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧mä̧. 22 Ja̧u̧
hue'ö ku̧nä̧huä̧ huȩnȩmä̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧
hue'ö ku̧nä̧huä̧tä̧ jö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
huo̧juȩtö̧'iņä̧ ttu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧
huȩnȩtä̧ jö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧mä̧
beipä̧chä̧cuȩtä̧ jö̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧
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jȩä̧cuä̧huä̧ jȩtto̧mȩnä̧ huo̧juȩcu̧nä̧
huotö jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ pä'i'ätö.
Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ úcuo te'ähuätö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö ja̧'a̧nä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
usurä isotö pä'i'ätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧
huotö ja̧'a̧nä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttidepä
ubara ttu'huepätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö
ja̧'a̧nä̧, ttidepättö pä̧huä̧ ttuhuähuä
ttö'arodipa pä'ömä ppädoca'ató
ja̧u̧ jȩä̧cuä̧huä̧mä̧.

Cristocu Diosnä dajö
ku̧nä̧huo̧tö̧mä̧ Cristo ö̧'o̧mȩ päte'ö
jähuätä tamöcuädö'a̧nö̧ ja̧'a̧do

3 1 Ja̧'hua̧nö̧ Cristocu tto'ächinätö
jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧mä̧

ju'toju jähuätä usu kä̧tu̧cui,̧
Dios u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ Cristo ö̧'o̧mȩ
päte'ö jähuätä. 2 Ju'toju jähuä
amöcuä̧rö̧ kä̧tu̧cui,̧ pij̧ä̧ jähuämäcö.
3Ucutumä 'corupä'i'inätö jö̧nä̧
huotöjä. A̧'cua̧rö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧mä̧
Cristocutä Diosnä dajö
ku̧nä̧huo̧tö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧.
4 Cristo ujutu a̧'cua̧rö̧ tö̧jö̧ jö̧nä̧
Hua̧ ij̧ȩcuä̧chi'̧o̧mȩnä̧mä̧, ucutu'inä
Ja̧u̧cu̧tä̧ säruunä öadihuänä
cuij̧ȩcuä̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧.

5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pij̧ä̧ jähuä
ucututtu todȩhuä̧rö̧mä̧ hua'epö
icuätucui. Ttirecua pocojucu
ttirecuo pocöcu jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
surojuoächäcuähuä'inä, dä'ä
juiyönätä pä̧huä̧ ttuhuähuä'inä,
hueähuocö kö'cähuä'inä, abora̧'a̧
päi'önä pä̧huä̧ ttuhuähuä'inä.
Ja̧u̧mä̧ tätähuä'ca úcuo
teäcuähuätä jö̧. 6 Ja̧u̧ juäi

kä̧'cha̧'a̧ttö̧ ja̧'a̧ ttu̧ru̧hua̧ hueö
esetocotörö Dios ö̧'ä̧iņä̧ ro̧ȩcuä̧
rȩbȩhuä̧cua̧'a̧mä̧. 7Ucutu'inä
ja̧u̧ juäinätä cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧
ja̧u̧ juäitä jȩpö̧ ki'̧ä̧nä̧tö̧jä̧ pä'äji
cu̧jiņä̧tu̧cu̧ pä̧nä̧mä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitämä piy̧ȩ o'ca juiyönätä
ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icutticuipa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jaropi'ätucui: cu̧'ä̧iţu̧cu̧'iņä̧,
cu̧ra̧huä̧rä̧'chä̧tu̧cu̧'iņä̧, adiunä
huocotö cu̧jä̧tu̧cu̧'iņä̧, Diosrö
suronätä päcuhuä'chätucu'inä,
cuiḩuȩnȩnä̧ dä'ä juiyönä
suronä päcuhuä'chätucu'inä.
9 Ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧mä̧ yapare
cucuocuä'chätucuä', pä'äji
ttö̧ja̧ işa̧nä̧ cu̧jiņä̧tu̧cu̧ jiņö̧ täbo
jähuämä, surojö pä̧ip̧ä̧rö̧nä̧
jȩä̧cuä̧huä̧cu̧tä̧ ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧
icu cuicuipinätucua'attö täcö.
10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jareönä a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧hua̧ttö̧ 'ca̧tä̧dä̧cuä̧huo̧tö̧
jö̧nä̧ huotö pä'i'inätö̧jä̧. Ja̧u̧
jareönä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧hua̧mä̧ ja̧u̧ru̧
uhuäbe'inö jö̧ ta̧'a̧nö̧ huotötä
jareächä̧rö̧nä̧ pä̧cuip̧ä̧rä̧tu̧cu̧nä̧
kä̧tö̧jä̧, cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cu̧ jö̧
a̧'u̧cuä̧tä̧. 11 Ja̧u̧nä̧mä̧ toa'ató
griego jö̧nä̧ hua̧'iņä̧, judío jö̧nä̧
hua̧'iņä̧, 'cui'̧o̧cua̧ jö̧nä̧ hua̧'iņä̧,
'cui'̧o̧cua̧ jö̧nä̧ huocö'inä, bárbaro
jö̧nä̧ hua̧'iņä̧, escita* jö̧nä̧ hua̧'iņä̧,
huettö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧
hua̧'iņä̧, huettö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧
huocö'inä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Cristotä
ja̧'a̧ o'ca toi'önättötä pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧
päi'önä jö̧nä̧ Hua̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca toi'önä ttö̧ja̧nä̧tä̧ kö̧.

* 3:11 Bárbaro'inä, escita'inä huotömä su̧ro̧pa̧ ähuiri jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ adiunä huocotö
pä'ähuotö jiņa̧'a̧do jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧mä̧.
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Cristottötä 'ca̧tä̧hui'̧ip̧ö̧ ttö̧jiy̧a̧rö̧
pä'ö Pablo hueinö huȩnȩ

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucutumä Dios
ȩmö̧ u̧ju̧niņä̧u̧, Diosttö adihuä
ttö̧ja̧, repe'äcuähuotö jö̧nä̧ huotö
kä̧nö̧mä̧ 'ca̧tä̧huä̧tu̧cui,̧ cua̧'cua̧nä̧
re ȩmä̧huip̧ä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧,
cua̧'cua̧ diyaunä ttu̧huȩcuä̧nä̧
jȩä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧, cua̧mo̧nä̧
cúcuo juiyönä kä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧,
ttu̧huȩcuä̧nä̧ teyocönä
jȩä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧, recuo cuami
'qui'ächi'ö kä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧.
13 Ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ttö̧mä̧ cuami
'qui'ächi'önötä kä̧tu̧cui,̧ korotöttö
pä̧o̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ kö̧ttö̧mä̧ ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ttö̧ suronä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧
unichi'ä̧rä̧cuä̧u̧. Ucuturu'inä suronä
jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ Cristo unichi'inö'a̧nö̧
ucutu'inä unichi'ä̧rö̧tä̧ kä̧tu̧cui.̧
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ piy̧ȩ o'ca
juiyönättö'inä abonänö jö̧nä̧
cu̧'ca̧tä̧dä̧cuä̧huä̧tu̧cua̧ pä'ö
jö̧mä̧ repeäcuähuätä ja̧'a̧tó. Ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ttö̧ jo̧mȩnö̧ todehuä'chönä
cu̧jä̧tu̧cu̧mä̧ repeäcuähuättötä
ja̧'a̧. 15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huȩnȩ
juiyönä kä̧cuä̧huä̧ Diostä iyömä
cuamiso'quinä huea'anätä kä̧tu̧cui,̧
ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ Ya̧tȩ
jä̧ttä̧pä̧ya̧ jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧
huoinö'a̧nö̧tä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
―Adiunä ppäcuhuädinä̧u̧jä̧―
pä'önötä kä̧tu̧cui.̧ 16 Cristo
iḩuȩnȩ pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönä
re niy̧ö̧mä̧ ucutunätä ucuocuä̧rö̧
ka̧'a̧nä̧ kä̧tu̧cui,̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
huo̧juȩtä̧cuä̧huä̧'chö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ tä̧bo̧tä̧rä̧cuä̧u̧
o'ca juiyönä huo̧juȩcu̧nä̧
amöcuädäcuähuättötä. Salmos
huȩnȩnä̧'iņä̧, Diosrö eseäcuähuä
huȩnȩnä̧'iņä̧, ya̧nä̧ jähuä

ra̧huä̧huä̧nä̧'iņä̧ cuamiso'quinämä
Cu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ ra̧ra̧pä̧tu̧cui ̧
―mippoönä ppäcuhuädinäcusä―
pä'ö kä̧nö̧. 17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
juiyönä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧mä̧ päähuänä
jö̧ttö̧'iņä̧, jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ jö̧ttö̧'iņä̧
o'ca juiyönätä jȩpä̧tu̧cui ̧ Tu̧ru̧hua̧
Jesús im̧iņä̧tä̧, Ja̧u̧nä̧tä̧ Tä'o Diosrö
―adihua'a― pä'ö kä̧nö̧.

Cristonä päti'inö o'ca'a
jȩpö̧ tö̧jö̧ huȩnȩ

18Nä̧tö̧, cuirecuorö ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧
cuirecuo hueömä ucuotönö
jȩpä̧tu̧cui ̧ Tu̧ru̧hua̧nä̧tä̧, Tu̧ru̧hua̧rö̧
adihuome päte'ötä. 19 U̧mä̧tö̧,
cuirecuarö ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧,
cuirecuarötä repe'ö kä̧tu̧cui,̧
cua̧'cua̧nä̧ ra̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧mä̧
reö ȩca̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧mä̧
cu̧jä̧tu̧cuä̧' jahuäjucumä.
20 Ppo̧'ä̧tö̧, cuä̧'o̧tö̧ huettömä o'ca
juiyönättö̧tä̧ ucuotönö jȩpä̧tu̧cui.̧
Ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧rö̧
adihua'a. 21 Ttä̧'o̧tö̧ u̧mä̧tö̧,
cuiţti̧mö̧ tta̧mi ̧ surächä̧rö̧nä̧mä̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cuä̧', tta̧'cua̧
juiyächi'oca'atä ttö̧jä̧cua̧'a̧nö̧.
22Huettö jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧, pij̧ä̧ttö̧
curuhuotörömä o'ca juiyönättö̧tä̧
ucuotätucui. Totta'anätämä
jȩcu̧'huä̧tu̧cuä̧', ttö̧ja̧rö̧tä̧
adihua pä'ö jȩtta̧ji'̧a̧nö̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Cuiä̧̧nä̧hua̧
Diosrö ye'ecu ucuotönö, yapare
jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönätä jȩpä̧tu̧cui.̧
23 Juhua'acumä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧mä̧
o'ca juiyönättö̧tä̧ to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧
ȩsȩhuä̧rö̧nö̧tä̧ jȩpä̧tu̧cui,̧
Tu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ amöcuädö, ttö̧ja̧
totta pä'ötämäcö, 24―micuämä
Jä'o öärettö ȩmö̧ Chu̧ru̧hua̧tä̧
iy̧ä̧cua̧sä̧― pä'ö a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧,
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ucutumä Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Cristo
hueötä jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧.
25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ adiunä jo̧cö̧tä̧
jȩpö̧mä̧ adiunä jo̧cö̧ jȩiņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
ȩmä̧cua̧ micuämä, koromenä
hua̧rö̧ toäcuähuämä juiya'attö.

4 1 Tturuhuotö, jueönä adiunä
jö̧tä̧ cuä̧cho̧cö̧ juiyönä jȩpä̧tu̧cui ̧

cumöhuäyotörömä, ―ujutu'inä
mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧rö̧
ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧― pä'ö a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧.

Diosrö jättepiyarö pä'ö
Pablo hueinö huȩnȩ

2Diosrö jäecuämä to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧
jä'epö kä̧tu̧cuij̧ó, jäcuepätucumä
a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧, ―ppäcuhuädäjimä
adihua'a― pä'ö kä̧nö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧
jäcuepätucuomenä ujuturu'inä
amöcuädö jä'epätucui äpate
ba'epö u̧ju̧na̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
Tu̧ru̧hua̧tä̧ iḩuȩnȩ jitäunä
bahuepäcua'a̧nö̧, Cristo ö̧jö̧
dajö ku̧nä̧huä̧ jiņö̧ huäjunä
ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ jitähuäcua'a̧nö̧.
Ja̧u̧ huȩnȩtä̧ jidähua'attö cärenä
pä̧'ij̧ö̧sä̧. 4Diosrö jä'epätucui
jidäu'a̧nö̧ jö̧ jidähuomenä huäjunä
ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jidähuäcua'a̧nö̧.

5 Cristonä pä'i'ocotöttömä
huo̧juȩcu̧nä̧ kä̧tu̧cui,̧ ―koronötä,
koronötä jiḑä̧huä̧cua̧sä̧―
päähuä juiyönä mo̧ro̧ jö̧
a̧'u̧cuä̧tä̧ jo̧mȩnö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧
pä'ö kä̧tu̧cui.̧ 6O'ca juiyönä
päcuhuätucumä re ȩmä̧huip̧ö̧
ppädäcuähuä amöcuädönö
pä'ätucui, cuiḩuȩnȩmä̧
'cäruhuäbö ö̧nö̧ä̧ttö̧ nö̧ȩcuä̧
a̧'cua̧rö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧
yotöcunärö cuädätätucuä̧cuȩmä̧
cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.

Cä'ädö kä̧nö̧ Pablo
teähuinö huȩnȩ

7O'ca juiyönä ttö chötö'cö
cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ömä Tíquicotä
jiä̧̧huä̧cua̧. Ja̧u̧mä̧ tö̧jä̧hua̧ re
ni'̧a̧, churutä pätecuächinömä
päö ta̧'a̧nö̧ adicuä işa̧ jö̧nä̧ hua̧,
Tu̧ru̧hua̧nä̧mä̧ chucu taditä'ijäcu.
8Huedarö pä'ö amöcuädäjisä
ucutu cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ icha pä'ö ucutu
cutö'cö huo̧juä̧chi'̧ö̧ cua̧'cua̧
cuȩmä̧tu̧cu̧nä̧ jiähuäcua'a̧nö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'ötä huedarö pä'ö
amöcuädäjisä, 9Onésimocutä.
Ja̧u̧'iņä̧ tö̧jä̧hua̧ re ni'̧a̧, päö
ta̧'a̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧ hua̧,
ucututä işa̧. O'ca juiyönä pottö
'cuäopömä cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cu̧nä̧
jittähuäcuotöjä.

10Aristarco, cärenä chucu
chö̧'ä̧'ij̧ä̧cu̧mä̧ ucuturu te'äudo.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Bernabé a̧hua̧ru̧hua̧
Marcos'inä te'äudo. Ja̧u̧mä̧
ötö'cö täcö ucuturu jittähuinäcu
piņö̧, ichöttömä ―cuicha'amä
adihua'a― jö̧nä̧tä̧ pä'ätucuirö
pä'ö. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesús,―Justo―
jö̧nä̧ pä̧'ä̧hua̧'iņä̧ ucuturu te'äudo.
Pitötä ja̧'a̧ 'cui'ocuotö pä'ähuotöttö
Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ
jidähua'anä ppä'ädä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧.
Jahuätömä cha̧'cua̧ chemönä
ppä'ädä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧.

12 Epafras'inä te'äudo, ja̧u̧mä̧
ucututä işa̧, Cristo hueö jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧ jö̧nä̧ hua̧. Ja̧u̧mä̧ 'cuäopönätä
rohuäcuähuä işa̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
kä̧nö̧ ucuturu amöcuädö Diosrötä
jä̧'ȩpä̧rö̧, ―jo̧mȩ huotö, Diosrö
pä̧huä̧ rö̧jö̧ jähuättö jiy̧ȩtȩ'iņä̧
jui'ocotö― jö̧nä̧ huotö kä̧nö̧
'quiyönä cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
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13 Ja̧u̧ ötö'cö jidähuä̧u̧jä̧tó,
cädi'äcuähuä juiyönä ucuturu
a̧mö̧cuä̧ra̧'a̧mä̧, ucuturu'inä ja̧'a̧nä̧,
Laodicea ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧
ja̧'a̧nä̧, Hierápolis ötahuiyänä
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧.

14 Lucas, jahuapö adicuä işa̧
re ni'̧a̧'iņä̧, Demas'inä ucuturu
te'ähuätödo.

15 Laodicea ötahuiyänä
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧, Ninfasrö'inä, ja̧u̧tä̧
ojusodettö Cristonä pä'i'inätö
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧
te'ähuiyätucuittö. 16 Pojä cuyäru
isojä chiḩuȩyu̧tojä cucuocuätucu

o'ca'amä Laodicea ttö̧ja̧'iņä̧
ttucuocunä huecuhuätucuaja.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Laodicea ttö̧ja̧rö̧
hueähui'inojämä ucutu'inä
topö cucuocuätucuäcua'a̧nö̧.
17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Arquiporömä
ji'ähuätucui, adita pä'ö Tu̧ru̧hua̧nä̧
ö'ätecuächinömä cädi'oca'atä
jo̧mȩnö̧ adita pä'ö amöcuädönä.

18 Ttö Pablomä cha̧mo̧nä̧
chu̧mö̧nä̧tä̧ te'äunu cä'ädö
huȩyu̧tu̧sä̧. ¡Cärenä chö̧'ä̧'ij̧a̧'a̧mä̧
cunichi'ätucuottó! Mippoönä
ppädä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ kä̧tu̧cui.̧ Ye
ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

Col



Piy̧ȩ huȩnȩmä̧,
Pablo ä̧cuo̧mȩnä̧ iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ ja̧'a̧do Tesalónica ttö̧ja̧rö̧mä̧.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

1 TESALONICENSES
Huȩyu̧ti̧nö̧: Pablo Aditinö a̧'ȩ: 51D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Corinto ötahuiyära̧'a̧ttö̧ huȩyu̧tu̧ hue'inödo Pablo

Tesalónica ttö̧ja̧rö̧. Tesalónica ötahuiyänämä recuomä ko̧cö̧ pinödo.
Huäbodäcuä semanas jo̧mȩtä̧ ji'ähuinödo. Judíos ttö̧ja̧mä̧, Pablo jiäu
huȩnȩ ttöjö'coca'attö ttujurucu jȩpö̧ ya'opö tticuinäcudo juhua'attömä.
Timoteomä Tesalónica ötahuiyära̧'a̧ttö̧ jurunätä jä̧ji ̧ o'ca'a Corinto
ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩu̧, huȩnȩ jiähuäcu piy̧ȩ huȩnȩ huȩyu̧ti̧nö̧do Pablomä.
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo cäecuächina'attömä 19nö a̧'ȩ yabonänö 'cuäopinö
o'ca'a huȩyu̧ti̧nö̧do. Piy̧ȩ huȩnȩ tocu'huäcua'a ä'canämä Hechos
17:1‐34; 18:1 topi.

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

1 1 Ttö Pablomä, Silvanocu'inä,*
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Timoteocu'inä

kä̧nö̧, ucutu Tesalónica ttö̧ja̧ttö̧
Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ huȩyu̧tu̧
hue'ösä, Tä'o Diosnä'inä, Tu̧ru̧hua̧
Jesucristonä'inä ka̧cuä̧tö̧rö̧. Tä'o
Dioscu, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu
mippoönä ppättädä̧ra̧'a̧nä̧ kä̧tu̧cui.̧
Cua̧'cua̧tu̧cu̧ adihuächi'önä
jȩtto̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ kä̧tu̧cui.̧

2Ujutumä ucutu o'catoi'önärö
amöcuädö ―adihua'a― pä'ö
'cuäopönätä Tö̧ä̧nä̧hua̧rö̧
ucuocuä'ijätöjä. Ja̧u̧ru̧
ucuocu kä̧nö̧mä̧ ucuturu'inä
amöcuädö ucuocuätöjä.
3 Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧mȩttö̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧ icuicuä
juiyönätä tamöcuädi'önä
pä̧ip̧ä̧rä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
korotörö rettö pä'ö usurä
ȩmä̧u̧ kä̧nö̧ cuaditä̧rä̧tu̧cu̧'iņä̧,

ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
ichäcuome a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧
cuami 'quicuhuächi'ätucu'inä
tamöcuädi'önä pä̧ip̧ä̧rä̧u̧jä̧ Tä'o
Dios ä'cattömä. 4 Chö̧jä̧hua̧tö̧
Dios repeä̧u̧jä̧ ucutumä.
Ucuturu pätetö ȩmiņa̧'a̧mä̧
huo̧juä̧tö̧jä̧ ujutumä. 5Ujutumä
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ucuturu
jitähuomenämä, huȩnȩtä̧mä̧
ji'ähuocotö pinätö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ Dios ujurunä'inä, Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
to'ijicu'inä amöcuädäcuähuä
juiyönätä ji'ähuinätöjä. Ucututä'inä
huo̧juä̧tö̧jä̧ ucutu cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧
tö̧jiņa̧'a̧mä̧, ucuturu adihuiyatö
pä'ötä jȩti̧na̧'a̧mä̧.

6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutumä rö̧ȩnä̧
usurä ȩmä̧u̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧'iņä̧ Dios
iḩuȩnȩmä̧ ya̧cuo̧cuä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧
eseunutä ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧,

* 1:1 Silvano jö̧nä̧mä̧ latín tti̧huȩnȩ jiņa̧'a̧ Silasrötä pätta pä'ö.
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Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
cuesehuä̧rä̧tu̧cu̧nä̧ jȩa̧'a̧ttö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧
ujutu tö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Tu̧ru̧hua̧ ö̧jiņö̧ ta̧'a̧nö̧'iņä̧
kiņä̧tö̧jä̧ ucutumä. 7 Ja̧'hua̧nö̧
cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ ij̧ȩcuä̧
ttö̧ja̧ pä'i'inätö̧jä̧ o'ca toi'önä
Macedonia rȩjȩttö̧'iņä̧, Acaya
rȩjȩttö̧'iņä̧ tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧mä̧.
8 Tu̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩmä̧ ucututtu
kä̧mä̧dö̧ Macedonia rȩjȩnä̧'iņä̧
ja̧'a̧nä̧, Acaya rȩjȩra̧'a̧'iņä̧
päi'önä úcuohuina'a̧ täcö. Ja̧u̧
o̧du̧nä̧tä̧mä̧cö̧, Diosrö cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧ huȩnȩmä̧ o'ca
juiyönättö̧tä̧ huo̧juä̧hua̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ujututä jitähua
pä'ömä täcö recuärö̧jo̧ca̧'a̧.
9 Pärocua'acu cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧
ti̧rȩbȩhua̧'a̧nä̧ esehuächi'önötä
tocu'huinätucua'amä jitötä
ji'ähuätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Hua'ocö
Cu̧huä̧nä̧hua̧rö̧tä̧, iso jö̧nä̧ Hua̧rö̧tä̧
esetö cuicuätucua pä'ö tätähuä'ca
cuicuipinätucua'a'inä ji'ähuätö.
10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cu̧huä̧nä̧hua̧ Dios
Iţti̧rö̧, hua'arettö ttoädinäcuru
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ içhä̧cua̧rö̧
tta̧cu̧huä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ö tätähuä'ca
cuicuipinätucua'a ji'ähuätö. Ja̧u̧
tta̧cu̧huä̧rä̧tu̧cuä̧cu̧mä̧ Jesústä,
Dios ö̧'ä̧iņä̧ pä̧içu̧nä̧ ro̧ȩpä̧cuȩttö̧
tö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäcuähuä Işa̧tä̧.

Korotö pättä'chiyäcu Pablo
jue'epö icu jiähuinö huȩnȩ

2 1 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ucututä'inä
huo̧juä̧tö̧jä̧ ucuturu do'ächö

tichina'amä ―hueyecua'amä
ichocotö pinätö̧― pä'ömä.
2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧u̧jä̧
Filipos ötahuiyära̧'a̧ttö̧

ubara ttuttepäja'anä'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuotäcuähuä
juiyönä jȩttä̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧ huä̧iņä̧
ichinätöjä ucuturu jitähua pä'ömä.
Tö̧ä̧nä̧hua̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ kä̧nö̧,
yecuäcuähuä juiyönä Dios iḩuȩnȩ
ki'̧içuä̧ huȩnȩ ucuturu ji'ähuinätöjä
korotömä juruhuächi'ö
pättä'chäcuähua'anä'inä.
3Ucuturu jitähuomenämä
jäyä amöcuädömä ji'ähuocotö
pinätö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ suronä
amöcuädö'inä ji'ähuocotö
pinätö̧jä̧. Yapare päta pä'ö'inä
ji'ähuocotö pinätö̧jä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
jitähuiyarö pä'ö Dios ka̧cuä̧mö̧ toäji
o'ca'a eseunu hue'ähuotö tö̧ja̧'a̧ttö̧
ji'ähuätöjä. Ttö̧ja̧ ttesehuatö
pä'ömä ji'ähuocotöjä. Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios, ta̧'cua̧nä̧ tamöcuädö
ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuä Işa̧
esehuatö pä'ötä ji'ähuätöjä.
5 Jitähuinömä huo̧juä̧tö̧jä̧
ucutumä. Cuesehuätucuatö
pä'ö cutu'cötucu säyuunä
ucuocuipömä ji'ähuocotö pinätö̧jä̧
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧. Juhua'a jö̧
ta̧'a̧nö̧ jacuänämä korotö
ttöäre pärätä pä̧huä̧ ttu'u
kä̧nö̧mä̧ huä̧mȩnä̧mä̧ adiu
a̧'cua̧rö̧nä̧ jȩpö̧ jö̧nä̧mä̧ jȩpo̧co̧tö̧
pinätö̧jä̧. Diostä u̧huo̧juä̧u̧jä̧
piy̧ȩmä̧. Ja̧u̧tä̧ to̧pä̧riņö̧mä̧.
6Ucutu cuä'catucuttu'inä,
korotö ttä'cattö'inä, ttö̧ja̧ ttä'ca
jo̧mȩttö̧mä̧ úcuo ttö̧ja̧ päti'a
pä'ömä jȩpo̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧. Cristo
hueipinä̧u̧ jö̧nä̧ huotö tö̧ja̧'a̧ttö̧
huetä̧rö̧'a̧nö̧ huotö tö̧ja̧'a̧nä̧
hue'ä̧rö̧mä̧ ko̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧
ujutumä. 7 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧ tö̧jo̧mȩnä̧mä̧
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ttu̧huȩcuä̧nä̧ jȩpö̧ ta̧'cua̧
diyaunä kiņä̧tö̧jä̧, yajute ka̧mo̧nä̧
kiţti̧mö̧rö̧ kaja pä'ö ttu̧huȩcuä̧nä̧
tta̧'ä̧rö̧ repeja'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧.
8 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ ucuturu rö̧ȩnä̧
repeta'attö Dios iḩuȩnȩ ki'̧içuä̧
huȩnȩ jitähuätucuacu pä'ömä
pä̧huä̧rö̧jiņä̧u̧jä̧. Ja̧u̧tä̧mä̧cö̧.
Ucutumä tahuaruhuä repetä̧u̧
päcuhui'inätucua'attö ta̧mo̧nä̧
ta̧'cua̧rö̧'iņä̧ tiyähuätucuacu pä'ö
pä̧huä̧rö̧jiņä̧u̧jä̧. 9Usurä ȩmä̧u̧
kä̧nö̧ taditä̧riņa̧'a̧mä̧ ucututä'inä
huo̧juä̧tö̧jä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧. Recuärö̧jö̧
juäi ucuturu jätepä̧rö̧ juiya pä'ö
mo̧ro̧'iņä̧, yodo'inä 'cuäoi'önä
juruhuächi'ötä aditä̧riņä̧tö̧jä̧
Dios iḩuȩnȩ ki'̧içuä̧ huȩnȩ
jitähuätucuacu pä'ömä. 10Ucutu
cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧
tö̧jo̧mȩnä̧mä̧ Diosrö ucuotö,
adiunä jȩpö̧ kiņä̧tö̧jä̧ korotö'inä
huȩnȩtä̧rö̧ pättä'chö juiyönätä.
Ja̧'hua̧nö̧ tö̧jiņa̧'a̧mä̧ topinätöjä
ucutumä. Dios'inä topinö.
11,12 Ya̧tȩ a̧mo̧nä̧ iţti̧mö̧rö̧
jiähuä̧rö̧'a̧nö̧ jitähuä̧riņa̧'a̧mä̧
huo̧juä̧tö̧jä̧ ucutumä.
Cujuruhuächi'ätucunä'inä, cua̧'cua̧
cuȩmä̧tu̧cu̧nä̧'iņä̧ ji'ähuä̧riņä̧tö̧jä̧
ucutu o'ca toi'önä̧rö̧ Dios jö̧ ta̧'a̧nö̧
jȩpö̧ cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧tö̧ pä'ö hue'önö.
Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ chutä säruunä öadihuänä
hue'ö ö̧jo̧mȩ docuhuächätucunä
o'ipinömä.

Tesalónica ttö̧ja̧mä̧, Judea
ttö̧ja̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧ tta̧mo̧nä̧
ttahuaruhuä ru̧ttä̧rȩ'ä̧u̧
usurä ttȩmä̧huiņö̧ huȩnȩ

13Ujutumä pa̧'a̧nö̧'iņä̧ jiy̧ä̧u̧
Diosrö ―adihua'a― pätä'ijömä
cä'ädi'ocotöjä. Tö̧ä̧nä̧hua̧ iḩuȩnȩ

jitähua'a cuä̧ju̧cuä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧
―ttö̧ja̧ tti̧huȩnȩmä̧cö̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧
iḩuȩnȩ ja̧'a̧ pomä― pä'ö
amöcuädö, ya̧huo̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧
juiyönä esetinätöjä ucutumä. Ja̧u̧
huȩnȩmä̧, iso päi'önä Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios iḩuȩnȩ ja̧'a̧, ucutu cua̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧ cua̧'cua̧tu̧cu̧ jacuättö
hueyecuocua'a aditä̧rö̧ ka̧cu̧.
14 Chö̧jä̧hua̧tö̧ ucutumä Dios
umöhuäyotö Judea rȩjȩttö̧
Cristo Jesúsnä pä'i'inätö jö̧
ta̧'a̧nö̧ juo'ächinätöjä. Ucutu'inä
cua̧mo̧nä̧ cuidepiyu ttö̧ja̧ ubara
ttuttepä̧u̧ usurä ȩmä̧huiņä̧tö̧jä̧
jahuätö jö̧ ta̧'a̧nö̧. Jahuätö'inä
tta̧mo̧nä̧ ttidepiyunä ka̧cuä̧tö̧
judíos ttö̧ja̧ ubara ttuttepä̧u̧ usurä
ȩmä̧huiņä̧tö̧. 15 Judíos ttö̧ja̧tä̧
jiņa̧'a̧ tta̧mo̧nä̧ ttahuaruhuä
ja̧'a̧nä̧ Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, Tu̧ru̧hua̧ Jesúsru'inä
cuä'ö icuinätömä. Ujuturu'inä
ru̧'huä̧rȩ'ö̧ ya'opö icuinätö. Dios
eseu juiyönätä huotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca toi'önä ttö̧ja̧rö̧mä̧ to'ijicutä
pä'ä'chätö. 16 Judíos huocotö'inä
ttö̧jip̧a̧ pä'ömä jitäu juiyiyatö pä'ö
ro̧'ȩpä̧rä̧'ijä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩtto̧mȩnä̧,
ttihueye jȩttä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧, jitötä suronä
jȩttö̧ pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧ ca̧ca̧tä̧rä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios ö̧'ä̧iņä̧
pä̧içu̧nä̧ ro̧ȩcuä̧ ttȩmä̧cuȩmä̧
pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧ jȩpö̧ ku̧nä̧huiy̧o̧tö̧
ja̧'a̧.

Tesalónica ttö̧ja̧rö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧
do'ächö i'̧cha̧ päinö huȩnȩ

17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧,
cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ttu̧ ujuturu
'quȩ'ȩpö̧ icuinätö. Tidepänätä
'quȩttȩpiņä̧u̧jä̧, beometä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ta̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧
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'quȩttȩpo̧co̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧
jiņä̧ isocu pä̧huä̧rö̧jä̧chi'̧ö̧nä̧ tota
pä'inätöjä ucuturu. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ do'ächö ticha pä'ömä to̧ppo̧
rö̧jö̧nä̧ usinätöjä. 18 Ttötä Pablo'inä
koronö'inä, koronö'inä do'ächö
chicha pä'ö jȩpä̧'chiņö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
do'ächö ticha päta'anä Satanástä
tichö juiyönä tto'epä̧rä̧'chiņö̧.
19 ¿Tiy̧ȩjä̧ttö̧ ujutu a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧
tta̧tä̧rö̧mä̧? Tesehuä̧cuȩ'iņä̧,
micuä päi'önä tunä huä̧nä̧huobö
ȩmö̧ úcuo tetähuä̧cuȩ'iņä̧
¿ti̧yȩjä̧ttö̧? ¡Ucututä ja̧'a̧, Tu̧ru̧hua̧
Jesucristo ichomenä, Chutä ä'cattö
tesehuäcuotömä! 20 Chahuaruhuä
ujutu tucuounä päi'önä jö̧mä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ teseunä päi'önä jö̧'iņä̧
ucututä ja̧'a̧.

3 1,2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ujutumä,
tami 'quitächi'ö juiyönä

päi'omenämä ―huäinä Atena
ötahuiyänätä ki'̧ip̧ä̧tö̧jä̧―
pä'ö amöcuädö Timoteorötä
hue'inätöjä. Ja̧u̧mä̧ tö̧jä̧hua̧ ja̧'a̧,
Dios u̧mö̧huä̧ya̧, Cristo iḩuȩnȩ
ki'̧içuä̧ huȩnȩ jiäcuähuänä chucu
taditä'ijäcu. Ja̧u̧mä̧ ucutu cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧ttu̧ 'quiyönä
cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
cua̧'cua̧ cuȩmä̧tu̧cua̧ pä'ö'inä
huȩnȩ 'qui'epö jiähuätucuacu
pä'ö huetinäcu, 3 ja̧'hua̧nö̧ usurä
cuȩmä̧huä̧tu̧cuä̧'ij̧a̧'a̧nä̧ ya̧tȩ'iņä̧
a̧'cua̧ juiyächi'ö juiyäcua'anö.
―Ihueye ja̧'hua̧nö̧tä̧ usurä
tȩmä̧hua̧ pä'ö pätetö ku̧nä̧huo̧tö̧jä̧
ujutumä― pä'ömä ucututä'inä
huo̧juä̧tö̧jä̧. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ucutucu tö̧jä̧iţä̧ ―¡usurä
tȩmä̧huä̧cuo̧tö̧jä̧tó!― pä'ömä
ä'canätä jitähuä̧riņä̧u̧jä̧ iso
päi'önä. Juhua'a jitähuä̧riņö̧

ta̧'a̧nö̧tä̧ pätecuächina'a.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'ömä huo̧juä̧tö̧jä̧
ucutumä. 5 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ chami
'quidächi'ö juiyönä päi'omenämä
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧ jä'epö
ä̧ju̧cuiy̧a̧ttö̧ pä'ö hue'inösä
―¿ttöjö'cächi'önä jȩä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
surojö ttöjö'cächi'önä jȩä̧rä̧u̧cö̧?
¿Taditähuä jiņö̧ hueyecua'acö̧?―
pä'ö amöcuädö.

Tesalónica ttö̧ja̧ tta̧'cua̧
huȩnä̧rö̧ ttö̧jö̧ topö iḩuä̧ji ̧
Timoteo jiähuinö huȩnȩ

6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Timoteomä
ucutu cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧ ujutu
tö̧ja̧cua̧'a̧ ppa̧'ä̧chö̧mä̧ adihuä
huȩnȩtä̧ ji'ähuäji. Cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧ ötö'cö'inä, adiu
repecuhuätucu ötö'cö'inä ji'ähuäji.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ 'cuäopönä ujuturu
adiu cuamöcuädä̧rä̧tu̧cua̧'a̧mä̧
ji'ähuäji. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuturu tota
pätö ta̧'a̧nö̧ pärocua'attö ujuturu
tocuhuätucua päcuhuätucua'a'inä
ji'ähuäji. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
chö̧jä̧hua̧tö̧ rö̧ȩnä̧ ta̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧
usurä tȩmä̧u̧ pä̧nä̧ ja̧'a̧nä̧ cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ tä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
ta̧'cua̧ tȩmö̧nä̧ päi'ä̧u̧jä̧
ujutumä. 8 Tu̧ru̧hua̧nä̧ 'quiyönä
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧ ujutumä ta̧'cua̧rö̧
jareächi'önä rȩbȩhuä̧u̧jä̧ jitämä.
9Ucuturu tamöcuädomenämä
juiyo esehuätöjä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
ä'cattömä. Teseunä jȩä̧jim̧ä̧ juiyo
rö̧a̧'a̧ttö̧ pärocua'attö Diosrö
pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧ ―adihua'a―
päta pä'ömä ototä beipätöjä.
10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧'iņä̧, yodo'inä
Tö̧ä̧nä̧hua̧rö̧tä̧ juruhuächi'ö
jä'epä̧rä̧tö̧jä̧ ucuturu tota pä'ömä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧
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kä'cohuome yoretö icu ticha
pä'ö jä'epä̧rä̧tö̧jä̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ jitämä Tö̧ä̧nä̧hua̧'iņä̧
ja̧'a̧nä̧, Tä'ö'inä päi'önä kö̧mä̧,
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocutä, ucuturu
do'ächö tichächome ba'epö
icu ottipatö pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧u̧jä̧.
12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juhua'a yabonö
rö̧ä̧chö̧nä̧ repecuhuätucunä
Tu̧ru̧hua̧tä̧ böo juoepätucuacu
pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧u̧jä̧, ucuturu repetö
ta̧'a̧nö̧ ucutu'inä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
repecuhuähuätucuäcua'a̧nö̧
ttö̧ja̧rö̧mä̧ o'catoi'önärötä
repecuhuätucunä päi'önä.
13 Juhua'acumä Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
o'ca toi'önä umöhuäyotö adihuä
ttö̧ja̧cu̧ ichomenä, cua̧'cua̧tu̧cu̧
jacuättömä huȩnȩ'iņä̧, surojö'inä
juiyönä 'quiyönä cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧ Tä'o
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ä'cattömä. Ye,
ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

Ttö̧ä̧nä̧hua̧ öjö'cö
huȩnȩnä̧tä̧ ttö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö
Pablo u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

4 1 Ye chö̧jä̧hua̧tö̧, jiņä̧ pä'ösätó
koro. Tö̧ä̧nä̧hua̧ öjö'cönä

jö̧ ucutu jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ jö̧
kä̧cuä̧huä̧mä̧ huo̧juȩti̧nä̧tö̧jä̧
ucuturu. Ja̧u̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ juhua'a
yabonö̧tä̧ 'chä̧nö̧ cuicuiyätucuatö
pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧u̧jä̧ juiyo. Piy̧ȩmä̧
Tu̧ru̧hua̧ Jesúsnätä kä̧nö̧ huetä̧u̧jä̧.
2Ucututä'inä täcö huo̧juä̧tö̧jä̧
Tu̧ru̧hua̧ Jesús juȩpä̧ra̧'a̧nä̧
ucuturu huetinö huȩnȩmä̧.
3Diosrö pä̧huä̧rö̧jö̧mä̧ piy̧ȩtä̧,
surojö juiyönä kä̧cuä̧huä̧nä̧
juhua'a yabonö rö̧ä̧chö̧nä̧
juocuhuächiyätucuarö pä'ötä,
ttirecua pocojuru'inä, ttirecuo
pocörö'inä mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧

juiyönä cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu ya̧cu̧nä̧
cua̧mo̧nä̧ cuidepätucu
surojö juiyönä, ucuotönö
tta̧cu̧huä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧,
5 judíos huocotö Diosrö jerupätö
juruhuächi'ö kö'cähuänä
pä̧huä̧rö̧jö̧'a̧nö̧ jȩttö̧'a̧nö̧mä̧cö̧.
6 Ja̧u̧ juäi mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧
abora̧'a̧ 'cuäoi'önä jȩä̧cuä̧huä̧tä̧
ja̧'a̧tó. Ya̧tȩ'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧'chö̧
¡ö̧nä̧u̧cuo̧! ö̧jä̧hua̧rö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩpä̧tö̧rö̧mä̧, ya̧tȩ'iņä̧ ö̧jip̧ö̧
juiyönä ro̧'ȩpö̧tó Tu̧ru̧hua̧mä̧. Piy̧ȩ
huȩnȩmä̧ ro̧'ȩpö̧nö̧ jitähuä̧riņä̧u̧jä̧
täcö. 7 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ujuturu
huoomenä suronä jȩpä̧'chö̧
tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ömä huooco̧u̧ pinätö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ surojö juiyönä
tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ötä huoinä̧u̧jä̧.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pa̧'a̧nö̧
tu̧huo̧juȩtö̧ huȩnȩ ya̧'o̧cuä̧rö̧mä̧
ttö̧ja̧ işa̧rö̧tä̧mä̧ ya̧'o̧cuä̧ro̧cö̧.
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä, Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ ujuturu iyinörötä
ya̧'o̧cuä̧rö̧.

Jä̧ȩpä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönä tta̧mo̧nä̧
ttu̧mö̧nä̧tä̧ ttaditiyarö pä'ö
Pablo u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö̧jä̧hua̧rö̧
repe'ö kä̧cuä̧huä̧ ötö'cömä,
ttötä huȩyu̧tu̧ huedätucuacu
pä'ömä recuärö̧jo̧ca̧'a̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diostä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧jä̧ ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ repe'äcuäu cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧rö̧
pä'ö. 10 Juhua'acumä ucutumä
tö̧jä̧hua̧tö̧ huotörö o'ca toi'önä
Macedonia rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧
repe'ö kä̧tö̧jä̧ täcö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, juhua'a
yabocutä rö̧ä̧chö̧nä̧ repe'ö
cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧tö̧ pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧u̧jä̧
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juiyo. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö jähuä
cua̧mö̧cuä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧, cua̧mo̧nä̧
cu̧mö̧nä̧tä̧ aditä̧rö̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧
kä̧tu̧cui,̧ ujutu huetinö ta̧'a̧nö̧tä̧.
12 Ja̧'hua̧nö̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ recuä rö̧jö̧mä̧
juiyäcua'a. U̧miņä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧
ja̧'hua̧nö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ topö adiu
ttamöcuädäcua'anö ucuturu.

Tu̧ru̧hua̧ içhä̧cuȩ ötö'cö
Pablo jiähuinö huȩnȩ

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧,
'corupä'i'inätö ttötö'cömä
cuieruhuiyätucuatö pä'ö
pä̧huä̧rö̧jo̧co̧u̧jä̧, yodoji jä̧cuȩ
eseunu tta̧'ä̧ro̧co̧tö̧'a̧nö̧ cua̧'cua̧
tta̧cuȩcuä̧tu̧cua̧'a̧cu̧ ucutu'inä.

14―Jesúsmä 'corupä'i'äji'ca̧
pä'äji ta̧'a̧nö̧ tto'ächinö― pä'ömä
esetätöjä ujutumä. Juhua'a
jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä
i'̧cä̧chä̧cua̧ Jesúsnätä ä'ä̧rä̧tö̧rö̧mä̧,
Ja̧u̧tä̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧. 15 Pa̧'a̧nö̧
pätömä Tu̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩnä̧tä̧
pä'ätöjä. Ujutu a̧'cua̧rä̧tö̧mä̧,
Tu̧ru̧hua̧ ichome jubö päi'önä
jiņä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ ä̧'ä̧rä̧tö̧ttö̧'iņä̧
ä'canä päti'ö juiyäcuotöjä
yorö'isotä. 16 Iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧
huopönö hueomenä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Dios umöhuäyotö isoppa
huotöttö ya̧tȩ jiņä̧ iso juȩ'ip̧a̧
iḩuȩnȩ rä̧mip̧o̧mȩnä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios öäre trompeta'inä
rä̧mip̧o̧mȩnä̧, Tu̧ru̧hua̧tä̧
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ im̧ȩyȩhuä̧cua̧.
Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenämä Cristonä
huotö 'corupä'i'inätömä ä'canä
ttottächipäcuotö. 17 Ja̧u̧nu̧
o'comenä, ujutu a̧'cua̧rä̧tö̧, jiņä̧
ka̧cuä̧tö̧mä̧ jahuätöcutä yo̧mȩtȩnä̧
ajiya isoppanä ȩmip̧ä̧cuo̧tö̧jä̧

ju'tojucu, isoppara̧'a̧ttö̧ Tu̧ru̧hua̧rö̧
tö'ätecua pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
jö̧nä̧tä̧ Tu̧ru̧hua̧cu̧ tö̧jä̧cuo̧tö̧jä̧
'cuäopönätä. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
piy̧ȩ huȩnȩtä̧ ji'äcuäu cua̧'cua̧tu̧cu̧
cuȩmä̧tu̧cu̧nä̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
ppä'ädäcuähuätucui.

Adiu ttö̧jip̧ä̧cuo̧mȩ
ttamöcuädiyarö pä'ö Pablo huȩnȩ

'qui'epö jiähuinö huȩnȩ

5 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧
―ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ jä̧cua̧'a̧,

ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ jä̧cua̧'a̧―
pä'ö huȩyu̧tu̧ jidähuätucuacu
pä'ömä recuärö̧jo̧co̧u̧jä̧.
2Ucututä'inä adiu huo̧juä̧tö̧jä̧
―Tu̧ru̧hua̧ u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧ pä̧nä̧mä̧
ya̧tȩ nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
yodo ichi'a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
pätecuächäcua'a― pä'ömä.
3―Jitämä ra̧huȩpij̧o̧ca̧'a̧. Huȩnȩ
juiyönä ttu̧huȩcuä̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧
pä̧nä̧ ja̧'a̧ pomä― ttö̧ja̧ pättö
mo̧ro̧ pätecuächomenä, totte'önä
to'ädö icuähuätä jeruhua'ara̧'a̧
rȩbȩhuä̧cuo̧tö̧ muchaju ku̧mo̧du̧ba̧
barahuächia'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧. Ja̧u̧
to'ädö icuähuättömä ki'̧içuo̧mȩ
juiyäcuotö.

4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧,
yo̧ö̧ jacuämä ko̧co̧tö̧jä̧ ucutumä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧nu̧
mo̧ro̧ pätecuächomenämä
nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ 'chuhuäda
pä'ö ichi'a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧mä̧ jiy̧ä̧cua̧'a̧
ucuturumä. 5Ucutu o'ca toi'önämä
tȩa̧u̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧'iņä̧
iţti̧mö̧jä̧. Yodo'inä, yo̧ö̧'iņä̧
huocotöjä ujutumä. 6 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ korotö'a̧nö̧mä̧ ä̧'ä̧rö̧tä̧ tö̧jo̧
ujutumä. Ttu̧'huȩpä̧rä̧cuä̧u̧nu̧
amöcuädö, tä̧'ä̧ro̧ca̧'a̧tä̧
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to̧tä̧rä̧tu̧cua̧. 7Ä'ätömä yodotä
ä'ätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tä̧'ä̧mä̧'chä̧tö̧mä̧
yodotä tä̧'ä̧mä̧'chä̧tö̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ujutu, mo̧ro̧tä̧ huotömä
ttu̧'huȩpä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ amöcuädö
tö̧jä̧tu̧cua̧. Ttamöcanä isäbi
'quiyäbi tto̧ȩpä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
päi'önä repeäcuähuättötä,
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧tä̧
tto̧tȩcuä̧rä̧tu̧cua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttunä 'ca̧tä̧dä̧cuä̧huäba
ttu̧huä̧nä̧hua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
päi'önä tö̧jip̧ä̧cuo̧mȩ amöcuädö
tö̧jä̧tu̧cua̧. 9Diosmä ö̧'ä̧iņä̧
pä̧içu̧nä̧ ro̧ȩcuä̧ tȩmiy̧a̧rö̧ pä'ö
pätetö ku̧no̧cö̧ pinö ujuturumä.
Pärocua'acu Tu̧ru̧hua̧ Jesucristonä
ki'̧içuä̧ tȩmiy̧a̧rö̧ pä'ötä
pätetö u̧ju̧niņä̧u̧jä̧. 10 Tu̧ru̧hua̧
Jesucristomä ujuturutä amöcuädö
'corupäi'iniyä̧u̧jä̧ hua'ö ticuttu'inä,
jiņä̧ ta̧'cua̧rö̧ttö̧'iņä̧, jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧
kä̧nö̧ Chutäcu tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö.
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ cua̧'cua̧tu̧cu̧
cuȩmä̧tu̧cu̧nä̧'iņä̧, bö'o juo'önö
cujuruhuächi'ätucunä'inä
ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ ppä'ädäcuäunu
ucuocuäcuähuätucui,
jȩcu̧'ä̧'ij̧ä̧tu̧cu̧ ta̧'a̧nö̧tä̧.

Tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧
repe'önö ttucuotiyarö pä'ö
Pablo u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

12 Chö̧jä̧hua̧tö̧, Tu̧ru̧hua̧nä̧
ucuturu tta̧'ä̧rä̧tö̧rö̧mä̧,
cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧ kä̧nö̧ aditä̧rö̧'iņä̧
aditä̧rä̧tö̧rö̧, huo̧juȩtä̧rö̧'iņä̧
huo̧juȩtä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ ―titö
ja̧ pä'ö ttu̧'huȩpä̧rö̧nö̧
cuamöcuätiyätucuatö― pä'ö
pä̧huä̧rö̧jä̧u̧jä̧ juiyo. 13 Ja̧'hua̧nö̧
ttaditä̧riy̧ä̧u̧mä̧ repe'önö
amöcuädö adiu ucuotönö

amöcuädätucui jahuätörömä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucututämä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
huȩnȩ juiyönä kä̧tu̧cui.̧

Adiunätä kä̧cuä̧huä̧ Pablo
u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

14 Chö̧jä̧hua̧tö̧, pa̧'a̧nö̧
jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cua̧tö̧ pä'ö huetä̧u̧jä̧tó
ujutumä. Ötähuätörömä
täbotä̧rö̧nö̧ ji'ähuä̧rä̧tu̧cui.̧
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ tta̧'cua̧
juiyächi'ä̧u̧ru̧mä̧ tta̧'cua̧
ttȩmö̧nä̧ ppä'ädö ucuocuätucui.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juiyupächä̧rä̧tö̧rö̧mä̧
cä̧ttȩcuä̧chä̧rö̧nä̧ ppä'ä̧dä̧rä̧tu̧cui.̧
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önärö̧tä̧
cuami 'qui'ächi'önö kä̧tu̧cui.̧
15 Suronä jȩpä̧tö̧rö̧mä̧ pärocua'attö
suronä jȩttö̧ juiyönä ji'ähuä̧rä̧tu̧cui ̧
o'ca toi'önärö̧tä̧. Ucuturu'inä,
korotörö'inä adiu'a̧nö̧ jö̧tä̧
u̧sä̧rä̧tu̧cui ̧ 'cuäopönätä.
16 'Cuäopönätä esehuä̧rö̧ kä̧tu̧cui.̧
17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cädi'äcuähuä
juiyönä Diosrötä ucuocu kä̧tu̧cui.̧
18O'ca juiyönätä 'cuäopa'anä
―adihua'a― pä'ätucuirö. Ucutu
Cristo Jesúsnä ka̧cuä̧tö̧ ja̧'hua̧nö̧tä̧
jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä.

19Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧mä̧
na̧'ȩpö̧ cuicuätucuä'. 20Dios päji
huȩnȩ jittähua'anä cujö'cätucu
juiyönämä tocu'ä̧rä̧tu̧cuä̧'. 21O'ca
juiyönätä ―adihua'a― ja̧ pä'ö
ka̧cuä̧mö̧ topätucui. Adiunä jö̧tä̧
ku̧nä̧rä̧tu̧cui.̧ 22 Surojönä jö̧mä̧,
koro'inä koro'inä o'ca juiyönätä
ya̧'o̧cuä̧rä̧tu̧cui.̧

23 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä, tta̧'cua̧ pö̧nö̧
ttö̧jö̧ kada'ca Hua̧tä̧ surojöttö
'quȩ'ȩpö̧ u̧ju̧nä̧tu̧cua̧cu̧ja̧,
jo̧mȩnö̧tä̧ päi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
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cua̧'cua̧ru̧hua̧tu̧cu̧'iņä̧,
cua̧'cua̧rö̧tu̧cu̧'iņä̧,
cuidepätucu'inä jättäpäyotörötä
huȩnȩ juiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧
tta̧huä̧rä̧tu̧cua̧cu̧ja̧ Tu̧ru̧hua̧
Jesucristo ichome jubö päi'önä.
24Ucuturu pätetö ȩmä̧huä̧ Işa̧mä̧
päö ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
piy̧ȩ o'ca juiyönätä jȩä̧cua̧.

Röjinä cä'ädö kä̧nö̧
Pablo hueinö huȩnȩ

25 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ujuturu'inä
amöcuädö Diosrö ucuocuätucui.

26O'ca toi'önä tö̧jä̧hua̧tö̧
huotörömä surojö juiyönä
teäcuähuänä te'ähuiyätucuitö.
27 Pojä cuyäru isojänä chiḩuȩyu̧tä̧ji ̧
huȩnȩmä̧ o'ca toi'önä Diosttö
adihuä tö̧jä̧hua̧tö̧ ttä̧ju̧cu̧nä̧
cucuocuiyätucuattöpä'ö huedä̧u̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ huedömä, Tu̧ru̧hua̧nä̧tä̧
huedä̧u̧jä̧. 28 Ye, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
mippoönä ppädä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ kä̧tu̧cui.̧
Ye ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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Piy̧ȩ huȩnȩmä̧,
Pablo todärenä päi'önä iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ ja̧'a̧do Tesalónica ttö̧ja̧rö̧mä̧.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

2 TESALONICENSES
Huȩyu̧ti̧nö̧: Pablo Aditinö a̧'ȩ: 51D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩ'iņä̧, 1 Tesalonicenses cuyäru jiņö̧ ta̧'a̧nö̧, Corinto

ötahuiyära̧'a̧ttö̧ huȩyu̧tu̧ hue'inödo Pablomä Tesalónica ttö̧ja̧rö̧.
Äcuomenä cuyäru iḩuȩyu̧ti̧na̧'a̧ttö̧, recuomäcö jiņa̧'a̧do piy̧ȩ
huȩnȩ'iņä̧ jahuätörö huȩyu̧tu̧ hueomenämä. Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
cäecuächina'attömä 19nö a̧'ȩ yabonänö 'cuäopinö o'ca'a huȩyu̧ti̧nö̧do.
Tesalónica ttö̧ja̧ttö̧ Cristonä pä'i'inätömä tta̧'cua̧ juiyächi'inä̧u̧do ―Cristo
u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧ pä̧nä̧mä̧ täcö pätecuächäja'a― pä'ö yapare jittähuä'chä̧u̧
korotömä. 2 Tesalonicenses 2:2 topi. Tu̧ru̧hua̧ u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧ pä̧nä̧ ötö'cömä
cu̧huo̧jui'̧a̧ pä'ömä 1 Tesalonicenses 4:13‐5:4 topi.

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

Pablo, Silvanocu'inä,
Timoteocu'inä kä̧nö̧
iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ

1 1 Ttö Pablomä, Silvanocu'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Timoteocu'inä

kä̧nö̧, ucutu Tesalónica ttö̧ja̧ttö̧
Cristonä pä'i'inätö jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧ huȩyu̧tu̧
hue'ösä, Tä'o Diosnä'inä, Tu̧ru̧hua̧
Jesucristonä'inä ka̧cuä̧tö̧rö̧. 2 Tä'o
Dioscu, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu
mippoönä ppättädä̧ra̧'a̧nä̧
ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Cua̧'cua̧tu̧cu̧
adihuächi'önä jȩtto̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧
ka̧cuä̧tu̧cui.̧

Tesalónica ttö̧ja̧ usurä
ttȩmä̧hua̧'a̧nä̧'iņä̧ Ttu̧ru̧hua̧rö̧
tta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ ttö̧jiņö̧ huȩnȩ
3 Chö̧jä̧hua̧tö̧ ujutumä, adiu'a̧nö̧

jiy̧ä̧u̧ 'cuäopönätä Diosrö
―Adihua'a― pätönä jä̧'ij̧a̧'a̧
ucuturu tamöcuädomenämä

cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧ yoyonö
rö̧ä̧cha̧'a̧ttö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca toi'önä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
repecuhuäcuähuätucu'inä
rö̧ä̧cha̧'a̧ttö̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧
cutö'cötucu úcuo te'ähuipönö
ji'ähuätöjä ujutumä Dios
umöhuäyotö Cristonä
pä'i'inätö ttö̧'quȩtȩttö̧mä̧,
korotö ubara ttuttepätucuacu
pä'ö ru̧ttä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧, usurä
cuȩmä̧huä̧tu̧cua̧'a̧nä̧'iņä̧
cuami 'qui'ächi'ö kä̧nö̧ cua̧'cua̧
huȩnä̧rö̧ tta̧cu̧huä̧rä̧tu̧cua̧'a̧mä̧
ji'ähuätöjä. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧
―Dios micuähuächönä pä'ö
içuä̧cuȩmä̧ jueötä jä̧cua̧'a̧―
pä'ö huäjunä ttu̧huo̧ju̧nä̧
ij̧ȩcuä̧ra̧'a̧, Dios huea'anä
kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ jo̧mȩnö̧ huotötä
docuhuächätucuäcua'a̧nö̧.
Ju̧huȩnȩ docuhuächäcuotötä
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧ ja̧'a̧ usurä
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cuȩmä̧huä̧tu̧cua̧'a̧mä̧. 6Diosmä
jueönätä jȩä̧cuä̧huä̧ Işa̧ ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucutu usurä
cuȩmä̧huä̧tu̧cu̧nä̧ jȩpä̧tö̧rö̧mä̧
usurä ttȩmä̧u̧nä̧ ro̧ȩpä̧cuo̧tö̧
pärocua'attö. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ucutu usurä ȩmä̧huä̧tö̧rö̧mä̧
cua̧'cua̧ cuȩmä̧tu̧cu̧nä̧ jȩä̧cua̧,
ujutu'inä ta̧'cua̧ tȩmö̧nä̧ päi'önä.
Ja̧'hua̧nö̧mä̧ jȩä̧cua̧ Tu̧ru̧hua̧
Jesúsmä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ ij̧ȩcuä̧chö̧,
umöhuäyotö isoppa huotö
juruhuätöcutä. 8Ocuma du'unä
tejä̧dä̧ma̧nä̧ ij̧ȩcuä̧cho̧mȩnä̧
Diosrö jerupätörö'inä Tu̧ru̧hua̧
Jesucristo ötö'cö adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ esetocotörö'inä
pärocua'attö micuä päi'önä
ro̧ȩpä̧cua̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ huotömä
Tu̧ru̧hua̧ ä'cattö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ujuru säruunä öadihuä
ko̧mȩttö̧'iņä̧ rä'epö icuähuotö
jö̧nä̧ cädi'äcuähuä juiyönä jȩpö̧
icuähuänä ro̧'ȩpö̧ icuähuotö
pätti'äcuotö 10 chutä içhä̧cuȩ
mo̧ro̧ pätecuächomenä. Ja̧u̧nu̧
mo̧ro̧mä̧ chutättö adihuä
ttö̧ja̧nä̧tä̧ öadihuä ttucuotarö
pä'ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ ttesehuarö
pä'ö'inä içhä̧cua̧. Ucutu'inä
cuesehuätucuä̧cua̧ jitähuinö
huȩnȩ iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö
esetö cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧
pä'ö cuamöcuädinätucua'attö.
11 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ ucuturu
amöcuädömä 'cuäopönätä
Diosrö jä'epä̧rä̧tö̧jä̧ ujutumä
―pitömä Ttö huochinä̧u̧
ja̧'a̧ttö̧ adiunä micuähuotö―
pätucuacu pä'ö Tö̧ä̧nä̧hua̧mä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä adihuä
juäi cujö'cätucu'inä, cua̧'cua̧

huȩnä̧rö̧ kä̧nö̧ cuaditä'ijätucu'inä
ujurunä pätecuächäcua'a̧nö̧
pä'ö jä'epä̧rä̧tö̧jä̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧tä̧
Diosrö jä'epä̧rä̧tö̧jä̧ Tu̧ru̧hua̧
Jesucristomä ―adihuä Işa̧―
pä̧'ä̧hua̧mä̧ ö̧jä̧cua̧'a̧nö̧ ucutunätä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu'inä Ja̧u̧nä̧tä̧
―adihuä ttö̧ja̧― pä'ähuotö
cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dioscu, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu
mippoönä ppättädönätä.

Cristo u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧
pä̧nä̧ pätecuächäcua'a
ä'canä jä̧cuȩ huȩnȩ

2 1 Ye chö̧jä̧hua̧tö̧, jitämä
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo içhä̧cuȩ

ötö'cö'inä, Ja̧u̧tä̧cu̧ pä̧tȩcuä̧ pä'i'ö
jiņä̧ yo̧mȩtȩ päti'ä̧cuȩ ötö'cö'inä
pä'ätöjäto ucuturumä. 2 Ja̧u̧ ötö'cö
cuamöcuädätucumä cua̧'cua̧
juiyächi'ä̧u̧ o'ca'a päi'önä pärou
cuamöcuädätucuó. ¿Tta̧'cua̧ru̧hua̧
jähuänä huȩnȩnä̧'iņä̧cö̧? ¿jittäu
huȩnȩnä̧'iņä̧cö̧? ¿huȩyu̧tu̧
Hueähuä Huȩnȩnä̧'iņä̧cö̧? ujutu
huȩyu̧tu̧ huetaji a̧'cua̧rö̧nä̧
―Cristo u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧ pä̧nä̧mä̧
täcö pätecuächäja'a― pä'ö
yapare pättä'chöttömä cua̧'cua̧
tta̧ päi'ä̧u̧ cuesetätucuä'. 3 Yapare
jittähuä'chö ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
cuesetätucuä'. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧
pätecuächäcua'a ä'canämä
ttöarodö mo̧ro̧tä̧ pätecuächäcua'a.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö̧ja̧ işa̧ ja̧'a̧nä̧ surojötä
hua̧'iņä̧ huäjunä ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧.
Ja̧u̧mä̧ toe'a pä'ötä pätetö
ku̧nä̧hua̧. 4 Ja̧u̧mä̧ o'ca juiyönä
ttö̧ä̧nä̧hua̧ jähuä pättö'inä,
o'ca juiyönä ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧
ucuotö jȩttä̧'ij̧ö̧'iņä̧ to'ijicu
pä'ä'chö kä̧nö̧ ―¡ttö̧ä̧nä̧hua̧do
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pättäcuttu'inä abonänö hua̧sä̧
ttötä!― pä̧ä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö
kä̧nö̧ ttö̧ä̧nä̧hua̧ a̧'cua̧rö̧nä̧
ij̧ȩcuä̧rö̧, ttö̧ä̧nä̧hua̧ ö̧jodenä pä̧nö̧
―ttötäsä cuiä̧̧nä̧hua̧tu̧cu̧mä̧―
pä'ö ij̧ȩcuä̧rö̧ ö̧jä̧cua̧. 5Ucututäcu
chö̧jä̧i ̧ piy̧ȩ huȩnȩ jidähuina'amä
¿unichi'inä̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧ 6 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitämä ja̧u̧ ij̧ȩcuä̧chö̧ juiyönä
tto̧ȩpä̧rö̧ juäimä huo̧juä̧tö̧jä̧
ucutumä, churutä pätetö ku̧nä̧huä̧
pä̧nä̧ pätecuächomenätä huäjunä
ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧nö̧ chutämä.
7 Jitätämä ij̧ȩcuä̧cho̧ca̧'a̧nä̧
ujurumä surojö jȩttö̧nä̧ yä̧huä̧iņä̧
aditä'ija'a täcö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Tto̧ȩpä̧rä̧cuä̧huä̧ Işa̧mä̧ jitätämä
tto̧'ȩpä̧rö̧ kö̧ ttö̧'quȩtȩttö̧ churutä
pporädö içuä̧hua̧ päi'ome jubö
päi'önä. 8 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä
surojötä hua̧ ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧mä̧.
Ja̧u̧ru̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧tä̧ ä isoppanä
ppö'ö jȩpö̧ içuä̧cua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
säruunä kä̧dȩpö̧nä̧ ichomenä
ösäruu ujurunätä to'ädäji içuä̧cua̧.
9 Ja̧u̧ surojötä hua̧mä̧ Satanás
aditähuänä içhä̧cua̧. Ujuru'inä
rö̧ȩnä̧ kö̧nä̧, koro juäi ij̧ȩcuä̧'iņä̧
ij̧ȩpä̧'chö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ yapare
ttesetiyarö pä'ö ttö̧ja̧ ttieru juäi'inä
jȩpä̧'chö̧ içhä̧cua̧. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
totte'a pä'ö huotö ttö̧'quȩtȩttö̧mä̧
o'ca juiyö juäi jäyä jȩä̧cuä̧huä̧nä̧
rö̧ȩnä̧tä̧ yapare ttesetönä
jiä̧̧huä̧'chä̧cua̧. Iso jö̧ huȩnȩ
repettöttömä ttö̧jip̧ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
yaparetä ttesetäcuotö jahuätömä
iso jö̧ huȩnȩ repettoca'a
ya̧tto̧cuä̧rä̧'ij̧a̧'a̧ttö̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä yapare
jähuätä 'cucuächi'önä ttesetönä
hueipäcuotö, yaparetä tteseta
pä'ö, 12 o'ca toi'önä iso jähuä

ttesetoca'a, surojötä kö'cä'ijätömä
ro̧ȩcuä̧tä̧ ttȩmä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios äcuomenäjitä
päi'önä ujuturu

amöcuädö ȩmiņö̧ huȩnȩ
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧

ucutu, Tu̧ru̧hua̧ repȩä̧u̧ru̧
tamöcuädomenämä, 'cuäopönätä
Diosrö ―Adihua'a― pätönä
jä̧'ij̧a̧'a̧ Dios äcuomenäjitä
päi'önä cu̧jip̧iy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö
amöcuädö ȩmiņä̧u̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧.
A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ surojöttö
'quȩ'ȩcuä̧chö̧ adihuä ttö̧ja̧
päcuhui'ätucunä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ iso
jähuä cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧
cu̧jip̧iy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö amöcuädö
ȩmiņä̧u̧jä̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧
cu̧jip̧ä̧tu̧cu̧nä̧ päi'önä huoinä̧u̧jä̧
ucutumä, ujutu adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ jitähuomettö
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo öadihuä
cuȩmiy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö.

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧
'quiyönä ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Ujutu
ucuturu tu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧tä̧
tta̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cui ̧ icuicuä
juiyönä, ti̧huȩnȩnä̧ jitähuinö
jö̧ttö̧'iņä̧, cuyäru isojänä huȩyu̧tu̧
huetinö jö̧ttö̧'iņä̧. 16,17 Ye jitämä
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristomä, Tä'o
Dioscutä, cua̧'cua̧ cuȩmä̧tu̧cu̧nä̧
chutä jȩä̧tu̧cua̧cu̧ja̧. O'ca juiyönä
adiu pähuä'inä päcuhuätucunä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä adiu
jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧nä̧,
'quiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ päi'önä
jȩä̧tu̧cua̧cu̧ja̧. Ja̧u̧tä̧ ujuturu
repe'ä̧riņö̧mä̧. Beipächocö juäittö
ta̧'cua̧ ȩmä̧huä̧'iņä̧, adiunä jä̧cuȩ
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧ tu̧ju̧nä̧rö̧nä̧
mippoönä ppädinä̧u̧jä̧.
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Diosrö jättepiyarö pä'ö
Pablo hueinö huȩnȩ

3 1 Ye chö̧jä̧hua̧tö̧ röjinä pä'ösä.
Ujuturu'inä amöcuädö Diosrö

jä'epätucui Tu̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩ o'ca
päi'önätä pperecuächäcua'a̧nö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ úcuo tettähuäcua'a̧nö̧
ucutu cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ttu̧ jiņö̧
ta̧'a̧nö̧. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adiunä
amöcuädocotö, suronä jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ tö̧jip̧ö̧nä̧ Diosrö
jäcuehuepätucuaja. O'ca
toi'önä ttö̧ja̧mä̧ päcuotö
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧tä̧mä̧ jo̧ca̧'a̧tó.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧
päö ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧ tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧ Hua̧mä̧ 'quiyönä
cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ ttoepä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧
su̧ro̧pa̧ttö̧mä̧. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ucuturu tamöcuädomenä
―huetömä jȩttä̧cuo̧tö̧, jitä'inä
jȩpä̧tö̧ täcö― pä'ö amöcuädö
Tu̧ru̧hua̧rö̧ ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧jä̧
ujutumä. 5 Cuamiso'quittö
cuamöcuädätucumä Tu̧ru̧hua̧tä̧
oipätucuacuja Dios repeö jacuä
päcuhui'ätucunä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Cristo ami 'qui'ächi'ö ö̧jö̧ jacuä
päcuhui'ätucunä.

Ötähuä'chö ttö̧jö̧ juiya pä'ö
Pablo u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

6 Ye chö̧jä̧hua̧tö̧, koro'inä
huetä̧u̧jä̧tó Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
im̧iņä̧. Tö̧jä̧hua̧tö̧ huotöttö
o'ca toi'önä ujutu jitörötä
tu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧nä̧ ttö̧jo̧ca̧'a̧,
ötähuä'chö kara'a kara'anö
ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ kä̧tö̧cu̧mä̧,
ppä̧cu̧huä̧chä̧rä̧tu̧cuä̧'. 7Ujutu
jö̧ ta̧'a̧nö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ jö̧mä̧
huo̧juä̧tö̧jä̧ ucututä'inä. Ucutu
cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧ tö̧jo̧mȩnä̧mä̧

ötähuä'chömä, kara'a kara'anö
ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧mä̧ ko̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧
ujutumä. 8 Ya̧tȩ u̧cuȩttö̧'iņä̧
mippoönämä cuocotö pinätö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ mo̧ro̧'iņä̧, yodo'inä
usurä ȩmä̧u̧nu̧, juruhuächi'ö
aditinätöjä recuärö̧jö̧ juäi
ya̧tȩrö̧'iņä̧ jätepä̧rö̧ juiyäcua'anö
pä'ö. 9Ujuturu recuärö̧jö̧ juäi
huetätucuacu pä'ö huotö ta'anä,
hue'ömä hue'ocotö pinätö̧jä̧,
ucututä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ jö̧ ij̧ȩpö̧nö̧
tu̧huo̧juȩtä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ö, ujutu
jö̧ ta̧'a̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
10Ucututäcu tö̧jä̧i ̧ pa̧'a̧nö̧'iņä̧
huetinä̧u̧jä̧: ―Ya̧tȩ adita
pä'ocömä cuä̧nö̧'iņä̧ ucuiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧―. 11Ucututtu korotö pö̧nä̧
ttötö'cö ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧jä̧ ujutumä:
―Ttö̧'quȩtȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧do
yotöcunä ötähuä'chötä kara'a
kara'anö ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ kä̧tö̧.
Ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ ttaditoca'a, korotö
jähuätä pä̧huä̧ ttu'ä'chö kä̧tö̧do―
pätta'a. 12 Ja̧'hua̧nö̧ huotörömä
ttu̧huȩcuä̧nä̧ huȩnȩ 'qui'epönö
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristonä huetä̧u̧tó,
ttu̧huȩcuä̧nä̧ kä̧nö̧ huiro'chi'ö
kä̧mä̧dö̧ ttadita pä'ö, jitötä
tta̧mo̧nä̧ ttu̧cuȩttö̧ ttucuäcua'a̧nö̧.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
chö̧jä̧hua̧tö̧, ucututämä
adiunä jȩcu̧'ä̧'ij̧ä̧tu̧cu̧mä̧
'cuäcuhuächi'ätucuo. 14 Pa̧'a̧nö̧
huȩyu̧tu̧ huetö ya̧tȩ'iņä̧
esetoca'a jö̧ttö̧mä̧ ―ja̧u̧
ja̧'a̧― pä'ö ku̧nä̧hua̧cu̧mä̧,
ppäcuhuächi'ätucuä', chutä
ödäpecuächäcua'a̧nö̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ cua̧bo̧iy̧a̧tu̧cu̧ päi'önämä
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
tta̧mo̧nä̧ ttö̧jä̧hua̧ a̧'cua̧rö̧nä̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧ ttötäbotaji'a̧nö̧tä̧
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täbotätucuirö.

Pablo huȩyu̧tu̧
cä'ädö teähuinö huȩnȩ

16 Jitämä huȩnȩ juiyönä
kä̧cuä̧huä̧ Ru̧hua̧tä̧ 'cuäopönätä
huȩnȩ juiyönä kä̧cuä̧huä̧
iyätucuacuja, o'ca juiyönä
'cuäcuopätucu o̧du̧nä̧ttö̧mä̧.
Ucutu o'ca toi'önärömä Tu̧ru̧hua̧tä̧
juhua'a yabonö ö̧jä̧tu̧cua̧cu̧ja̧.

17 Ttö Pablomä piy̧ȩ teäcuähuämä
cha̧mo̧nä̧ chu̧mö̧nä̧tä̧ huȩyu̧tu̧sä̧.
Pa̧'a̧nö̧ chiḩuȩyu̧tu̧mä̧, o'ca
juiyönä chiḩuȩyu̧tä̧'ij̧ö̧ ojiyänämä
pa̧'a̧, iso päi'önä hue'äjimä
―Pablo ja̧'a̧― pä'ö ttu̧huo̧jua̧
pä'ö. 18 Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
ucutu o'ca toi'önä̧rö̧ mippoönä
ppädä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Ye,
ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Pablo ä̧cuo̧mȩnä̧ iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ ja̧'a̧do Timoteorö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

1 TIMOTEO
Huȩyu̧ti̧nö̧: Pablo Aditinö a̧'ȩ: 64D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Timoteorö huȩyu̧tu̧ hue'inödo Pablomä. Timoteorö'inä,

Titorö'inä iḩuȩyu̧tä̧'chiņö̧ huȩnȩmä̧ Cristonä pä'i'inätörö tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
huȩnȩ ötö'cö jiähua'a. Pablo 'corujuoächäcua'a ä'canänö, ¿4nö a̧'ȩ
juiya'acö? huȩyu̧ti̧nö̧do 1 Timoteo cuyärumä. Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
cäecuächina'attömä 31nö a̧'ȩ yabonänö 'cuäopinö o'ca'a huȩyu̧ti̧nö̧do.
Roma ötahuiyänä cärenä ö̧'o̧mȩttö̧ räopächinö o'ca'atä huȩyu̧ti̧nö̧do.
Timoteo'inä Pablocu cue'ächinödo recuo mo̧ro̧, misionero päi'önä

cueächö o̧du̧nä̧ttö̧mä̧. Hechos 16:1‐4 topi. Piy̧ȩ huȩnȩ a̧mö̧riy̧ä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧ verciculomä 1 Timoteo 3:15 topi.

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

Timoteorö Pablo teähuinö huȩnȩ

1 1 Ttö Pablomä Jesucristo
hueipinä̧u̧ isotö işa̧sä̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧

Dios tö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäcuähuä Işa̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
ujutu a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧ tta̧tä̧rä̧cu̧'inä
huettäcu Chutä hueipinä̧u̧
isotö işa̧ pä'i'inösä. 2 Timoteo,
piy̧ȩ huȩnȩ huȩyu̧tu̧ hue'ösä
ucuru, tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧
iso päi'önä jö̧nä̧ chiţti̧rö̧. Tä'o
Dioscu, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu
mippoönä ppä̧ttä̧dä̧ra̧'a̧nä̧ kä̧hui.̧
Re ȩmä̧huip̧ö̧ ppä̧ttä̧dä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧
ja̧'hua̧ta̧nö̧ cua̧'cua̧ pö̧nö̧ cu̧ju̧nä̧
jȩtto̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ kä̧hui.̧

Jäyä huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧rö̧ jue'epö
icu jiähuiyarö pä'ö Pablo
Timoteorö hueinö huȩnȩ

3Macedonia rȩjȩra̧'a̧ 'chä̧nö̧
kä̧nö̧mä̧ ucuru pädinö ta'anö
pä'ösätó jiņä̧. Éfeso ötahuiyänä
cu̧jo̧po̧'iy̧a̧ttö̧ pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧

jiņä̧, jäyä huȩnȩ ttu̧huo̧juȩtä̧'chö̧
juiyönä huecuhua pä'ö korotö
pönärö. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧mo̧nä̧
huȩnȩ'iņä̧, ttö̧tä̧möminärö̧ o'ä'chö
cättädi'oca'atä ucuocuäcuähuä
huȩnȩ'iņä̧ tta̧mö̧cuä̧rö̧ juiyönä
huecuhua pä'ö hue'ö chu̧ju̧nä̧cujä̧.
Ja̧u̧ huȩnȩ ttucuocuomenämä
pättä'chäcuäunätä päi'a'a.
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ttö̧ böo juo'ö
ttujuruhuächa pä'ömä, tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧rö̧nä̧ päi'oca'a.

5 Pa̧'a̧nö̧ huecuhuä̧cuȩmä̧
repettäcuäunä päi'äcua'a̧nö̧
pä'ötä ja̧'a̧, tta̧'cua̧ jacuättö'inä
ucuocuä'choca'atä, adiunä
amöcuädö, iso jö̧nä̧ tta̧'cua̧
huȩnä̧rö̧ repettäcuähuäcua'a̧nö̧.
6 Ja̧u̧ juäittö 'quȩ'ip̧ä̧chö̧,
micuähuocö huȩnȩ
ucuocuä'chäcuähuänätä
re'tehuächinätö korotö pönämä.
7 Jahuätömä Hueähuä Huȩnȩ
huo̧juȩcuä̧ ttö̧ja̧ päi'önä
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ttö̧ja̧ pä'ätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jittäu huȩnȩmä̧, jitötä'inä
huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧. ―Ujutu jitäumä
iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö huo̧juä̧tö̧jä̧―
pätta'anä jerupätö.

Hueähuä Huȩnȩmä̧ ttusurätä
tottäcuähua pä'ö iyähui'inö huȩnȩ

8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Hueähuä
Huȩnȩmä̧ jueönä amöcuädö
ttu̧huo̧juȩtö̧ttö̧mä̧ ―adihua'a―
pä'ö huo̧juä̧tö̧jä̧ ujutumä. 9 Pa̧'a̧nö̧
huo̧juä̧tö̧jä̧: Hueähuä Huȩnȩmä̧
surojö jui'ätörö amöcuädö
iyähui'ocö jiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ ucuotäcuähuä juiyönä
jȩpä̧rä̧tö̧rö̧tä̧, jarode'ätörötä,
Diosrö ucuotocotörötä, suronä
jȩpä̧tö̧rö̧tä̧, adiunä huocotörötä,
Diosrö suronä ucuocuä'chätörötä,
ttä'orö'inä tta̧ju̧ru̧'iņä̧ cuä'ö
icuätörötä, ttö̧ja̧rö̧ cuähuä
ttö̧ja̧rö̧tä̧, 10 ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttirecua
pocojuru mȩ'o̧pä̧rä̧tö̧rö̧tä̧, u̧mä̧tö̧
u̧mä̧tö̧cu̧ jȩpä̧cuä̧huä̧tö̧rö̧tä̧,
ttö̧ja̧rö̧ nä̧u̧cuä̧rä̧tö̧rö̧tä̧,
yaparehuätörötä, yapare
ja̧'a̧nä̧ iso ja̧'a̧ pä'ätörötä, o'ca
juiyönätä adihuä huo̧juȩcuä̧ jo̧cö̧
jȩpä̧tö̧rö̧tä̧ amöcuädö iyähui'inö
Hueähuä Huȩnȩmä̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧
pädäjimä, Dios adihuänä Tö̧ä̧nä̧hua̧
ötö'cö adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩcu̧
esecu jiähuä̧ra̧'a̧, ttu̧huȩcuä̧nä̧
jidähuiyarö pä'ö ttörö hueipinö
huȩnȩcu̧tä̧.

Korotöttö'inä abonänö suronä
jȩpiņö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧rö̧ ij̧ȩcuä̧
işa̧ päi'önä Pablo ö̧jiņö̧ huȩnȩ
12 Ttömä ―adihua'a― pädönä

jä̧'ij̧ä̧cu̧sä̧ chujuru iyä'ijörö,
Tu̧ru̧hua̧ Cristo Jesúsrutä.

―Pablomä tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧
hua̧― pä'ö amöcuädö, Chutä
aditähuä chaditiyarö pä'ö, ttörö
hue'ö u̧ju̧niņa̧'a̧ttö̧ ―adihua'a―
pä'ösä. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ hue'ö
u̧ju̧nu̧ juiyäimä, Diosrömä suronätä
ucuocui'änösä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ru̧'huä̧rȩ'ö̧ ubara ttu'epi'änösä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä̧içu̧nä̧ jȩpä̧'chö̧
ye'epe'ä'chi'änösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Diosmä re ȩmä̧huip̧ö̧ ppädinäcusä
cha̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧
juiyönä jeruputä jȩchä̧'chiy̧ä̧cu̧.
14 Tu̧ru̧hua̧mä̧, abora̧'a̧tä̧ päi'önä
rö̧ȩnä̧tä̧ mippoönä ppädinäcusä.
Cha̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧,
repeäcuähuäcu ppächönä
rȩbȩhuiņä̧cu̧sä̧. Tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
repeäcuähuä'inä Cristo Jesúsnätä
ka̧cu̧.

15 Jitä pädömä o'ca toi'önätä
ttesetö'a̧nö̧, iso päi'önä jö̧ huȩnȩ:
―Cristo Jesúsmä pij̧ä̧ra̧'a̧ ichinö
suronä jȩpä̧tö̧ ttö̧jip̧ö̧nä̧ ppäda
pä'ö. Jahuätö suronä jȩpä̧tö̧ttö̧mä̧,
ttötäsä ka̧ra̧ttö̧'iņä̧ abonänö suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧'iņä̧ Jesucristomä ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ re ȩmä̧huip̧ö̧ ppä'ädinö
ttörö, chutä pa̧ja̧cuo̧mȩ juiyönä
ami 'quiächi'ö ij̧ȩpa̧ pä'ö ttönätä,
korotöttö'inä abonänö suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧nä̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ kä̧cuä̧huä̧ i'co ttu̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö
Ja̧u̧ru̧ tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧rä̧cuo̧tö̧rö̧
ij̧ȩcuä̧ päi'önä hua̧sä̧ ttömä.
17Diosrötä, beipocö Ru̧hua̧rö̧tä̧,
hua'ocörötä, uhuäpocörötä,
chu'ä̧cua̧ huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧rö̧tä̧
eseu ttucuotaja cädi'äcuähuä
juiyönä 'cuäopönätä. ¡Ja̧'hua̧nö̧tä̧
ja̧'a̧cua̧ja̧!
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Timoteorö huȩnȩ 'qui'epö
Pablo ucuocuinö huȩnȩ

18 Ja̧'hua̧nö̧ korotörö
huecuhuä̧cuȩ jidähuäjimä,
ucurutä hue'ö ku̧nu̧sä̧ chiţti̧
Timoteo, pä'äjitä'inä Dios
päji huȩnȩ ucuru ttucuocuinö
ta̧'a̧nö̧ pätecuächönä. Jahuätö
ttucuocuinö huȩnȩnä̧tä̧, adihuä
rohuäcuähuä curohuähuäcua'a̧nö̧,
19 cua̧'cua̧nä̧mä̧ suronä ucuocu
juiyönä, cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧
kä̧nö̧tä̧. Korotömä ja̧'hua̧nö̧
jö̧nä̧ tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö
ya̧tto̧cuä̧ra̧'a̧ttö̧ huoi'ca dö'ö
mo̧ä̧cha̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ mo̧'ä̧chiņä̧tö̧.
20 Ka̧ra̧mä̧ Himeneo'inä, ka̧ra̧mä̧
Alejandro'inä ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧
mo̧'ä̧chiņä̧tö̧. Jahuätörömä
Satanasrötä iyö chicuinä̧u̧ Diosrö
suronä pättä'chö juiya pä'ö
ttu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cua̧'a̧nö̧.

O'ca toi'önä ttö̧ja̧ ttö̧jip̧iy̧a̧rö̧ pä'ö
pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧do Diosmä

2 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pa̧'a̧nö̧
pä'ösätó ä'canäjimä: O'ca

toi'önä ttö̧ja̧rö̧ amöcuädö Diosrö
ttucuocu'a̧nö̧ ja̧'a̧tó, jäecuä'inä,
ucuotönö ucuocuäcuähuä'inä,
korotörö amöcuädö jäecuä'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―adihua'a―
pähuä'inä. 2Hueähuä
ruhuotörö'inä amöcuädö,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä ruhuonä
hue'ätörö'inä amöcuädö Diosrö
jättepö'anö ja̧'a̧tó, huȩnȩ juiyönä,
ja̧ro̧nä̧tä̧ tö̧ja̧cuä̧cua̧'a̧nö̧ ujutumä,
jueö jȩpö̧ kä̧nö̧ Diosrö ucuotönö.
3 Ja̧'hua̧nö̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧ Dios
ä'cattö adiu. Eseu'inä eseu
Tö̧ä̧nä̧hua̧mä̧, ujutu tö̧jip̧ö̧nä̧
Ppädäcuähuä Işa̧mä̧. 4 Ja̧u̧mä̧,

o'ca toi'önä ttö̧ja̧ iso päi'önä jö̧
huȩnȩ huo̧juä̧chi'̧ö̧ ttö̧jip̧iy̧a̧rö̧
pä'ötä pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧. 5 Tö̧ä̧nä̧hua̧
päi'önä kö̧mä̧ Ya̧tȩtä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Diosttö'inä ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ kä'co päte'ö
adicuä Işa̧mä̧, ya̧tȩtä̧ Cristo Jesústä,
Ttö̧ja̧ Işa̧ päi'önä kö̧tä̧. 6 Ja̧u̧mä̧
o'ca toi'önä ttejächi'ö micuä
päi'önämä chutätä iyähuinö,
―pa̧'a̧nö̧ jȩchö̧mä̧ pätecuächö
pänätä jittähuäcua'a̧nö̧― pä'ö
amöcuädö. 7 Ja̧u̧ huȩnȩ jiäcuähuä
işa̧ päi'önä chö̧já̧ pä'ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧
hueipinä̧u̧ isotö işa̧'iņä̧ päi'önä
chö̧já̧ pä'ö hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧sä̧.
Pa̧'a̧nö̧ pädömä isotä ja̧'a̧,
amonämä pä'ocösä. Ttömä tta̧'cua̧
huȩnä̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
iso jö̧ huȩnȩ'iņä̧ judíos huocotörö
huo̧juȩcuä̧ işa̧ päi'önä chö̧já̧ pä'ö
hueähui'inäcusä.

U̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧
Pablo hueinö huȩnȩ

8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ u̧mä̧tö̧mä̧,
o'ca juiyönä ttö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ttö̧mä̧,
ttu̧mö̧ suronä jȩä̧cuä̧huo̧co̧mö̧
cä'epö, Diosrö ttucuocua pä'ö
pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧ ttömä, tta̧mi ̧
surächi'äcuähuä'inä juiyönä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'chäcuähuä'inä
juiyönä. 9 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
nä̧tö̧mä̧ adiunä amöcuädö,
ucuotönö ttö̧'ca̧tä̧hua̧ pä'ö
pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧, abora̧'a̧
a̧'cua̧tä̧'chä̧cuä̧huä̧ juiyönätä,
ttuhuo'che a̧'cua̧cu̧nä̧
hui'äcuähuä'inä juiyönä, orocu,
perlas otecu öräcuähuä'inä
juiyönä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ rö̧ȩnä̧
micuähuäta̧'iņä̧ juiyönä
ucuotönö ttö̧'ca̧tä̧huä̧cua̧'a̧nö̧.
10 Jahuätö nä̧tö̧mä̧ ―Diosrö
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ucuotätöjä― pä'ätö ja̧'a̧ttö̧
adiunä jȩä̧cuä̧huä̧ttö̧tä̧
ttö̧'ca̧tä̧dä̧cuä̧hua̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó.
11Nä̧tö̧mä̧ 'corunä pä̧nö̧tä̧
ttu̧huo̧jui'̧ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó huo̧juȩcuä̧
huȩnȩmä̧, o'ca juiyönätä
ucuotönötä. 12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
nä̧tö̧rö̧mä̧ hue'ocösä u̧mä̧tö̧rö̧
ttu̧huo̧juȩta̧ pä'ö'inä, u̧mä̧tö̧
ttu̧huä̧mȩnä̧ huetta pä'ö'inä.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ 'corunätä
ttö̧'ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó, 13Adánrö̧tä̧
uhuäbe'ina'attö ä'canämä,
Evarömä ja̧u̧nu̧ o'comenätä.
14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Adánmäcö̧ jiņa̧'a̧
yapare esetinömä. Isajutä jiņa̧'a̧
yapare jiäcuähui'äcua esetö suronä
jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ mo̧'ä̧chiņä̧ju̧mä̧.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ nä̧tö̧mä̧, isaju
kuhuäbecua'attötä ttö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧
tta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ ttö̧jö̧ttö̧mä̧,
repeäcuähuänä'inä, surojö jui'ö
kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧ adiu amöcuädö
ttö̧jö̧ttö̧mä̧.

Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ kä̧cuä̧hua̧'a̧do

3 1 Jitä pädömä iso päi'önä
jö̧: Ya̧tȩ to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧*

päi'önä ö̧ja̧ pä'ömä adiunä
adicuome adita pä'ö amöcuädö.
2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧ päi'önä ö̧ja̧ pä'ömä huȩnȩ'iņä̧
juiyönätä ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
irecuarö'inä yajuterötä ö̧jö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ abora̧'a̧ 'cuäoi'ö
jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä ö̧jö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jȩä̧cuȩmä̧

huo̧juȩcu̧nä̧tä̧ amöcuädö'a̧nö̧
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧cuo̧tä̧cuä̧hua̧
ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ kara'attö
ichätörö ojusodenä huea pä'ö
jo̧mȩnö̧ ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
u̧huo̧juȩtä̧cuȩ huȩnȩmä̧
u̧huo̧ju̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
uva isoya a̧'ti̧poya ahuähuänätämä
repeö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
rohuäcuähuämä öjö'cö juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yapare pä'ipö
järe ȩmä̧huä̧nä̧tä̧mä̧ repeö
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
repe'ächi'önötä toö'a̧nö̧ ja̧'a̧
korotörömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧
diyaunätä toö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pärätä ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧tä̧mä̧ öjö'cö
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ojusodenä ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧ adiu
juȩ'ȩpä̧rö̧nö̧ hueö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Iţti̧mö̧rö̧mä̧ adiu ttucuotönä chutä
hueö ttesetönä tta̧huä̧rö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
5 Ya̧tȩ chutä ojusodenä ka̧cuä̧tö̧rö̧
juȩ'ȩpä̧rö̧ hue'ö jȩru̧pa̧mä̧,
¿Dios umöhuäyotö Cristonä
pä'i'inätö̧rö̧ tta̧huä̧rö̧'a̧nö̧ hua̧
tä̧ji?̧ 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧ päi'önä ö̧ja̧ pä'ömä a̧'cua̧
u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö jareönänötä
amöcuädinömä ö̧jö̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧,
chutätä úcuo te'äcuäu ähuettä
huȩnȩ hua̧ juoächinö ta̧'a̧nö̧
juoächa'acu. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristonä
pä'i'ocotö'inä adiu ttamöcuädönä
ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧, ö̧jö̧ ötö'cö suronä
ttucuocua'acu, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ähuettä u ku̧tȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jȩo̧mȩ
mo̧ä̧cha̧'a̧cu̧.

* 3:1 Tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧mä̧ huäbodäcuähuänä micuätö tti̧mim̧ä̧ Dios iḩuȩnȩttö̧mä̧.
Tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧'iņä̧, to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ bö̧o̧ işa̧ jö̧nä̧'iņä̧.
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Cristonä pä'i'inätö̧rö̧
ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧mä̧
pa̧'a̧nö̧ kä̧cuä̧hua̧'a̧do

8 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧
ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧
ucuotäcuähuotö, pättö ta̧'a̧nö̧
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧tä̧ ttö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ uva isoya a̧'ti̧poya
abora̧'a̧ päi'önä ttahua pä'ö
repettö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
yapare pä'ipö järe ȩmä̧huä̧nä̧mä̧
repettö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ
ya̧nä̧ dajö ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ icuicuä
juiyönä amöcuädö ttö̧jö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧, jitötä tta̧'cua̧ jacuättö'inä
suronä ucuocuoca'atä. 10 Ja̧'hua̧nö̧
huotörö hue'ö ttu̧ju̧nä̧cua̧'a̧
ä'ca'anämä ka̧cuä̧mö̧ topötä,
ka̧cuä̧mö̧ tottö'a̧nö̧ ja̧'a̧ pitörö'inä.
Ka̧cuä̧mö̧ tottö o'ca'a huȩnȩ
jui'ätö jö̧ttö̧mä̧ ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧ päi'önä huäinä ttaditö'a̧nö̧
ja̧'a̧. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jitötä jö̧ ta̧'a̧nö̧
ttirecua̧mö̧'iņä̧ ucuotäcuähuotö
ttö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
tti̧rȩcua̧mö̧mä̧ korotö ttötö'cö
suro juottepä'choca'atä ttö̧jö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ abora̧'a̧
'cuäoi'ö jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä
ttö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
juiyönätä jȩttö̧mä̧, pättö ta̧'a̧nö̧
jȩttö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ tti̧rȩcua̧mö̧mä̧.
12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧mä̧ ttirecuarö yajuterötä
ttö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jitötä tti̧tti̧mö̧rö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttojusodenä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ adiu
juȩ'ȩpä̧rö̧nö̧ huettö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
13 Ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ päi'önä
kä̧cuä̧huä̧nä̧ adiu aditätömä
jitötä'inä adihuä ucuotäcuähuotö
pä'i'ätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristo

Jesúsru tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧
huȩnȩ yecuäcuähuä juiyönä
ucuocuäcuähuä ttö̧ja̧ pä'i'ätö.

Ya̧nä̧ dajö ku̧nä̧huä̧mä̧ rö̧ȩnä̧
micuäu ja̧'a̧ päinö huȩnȩ

14 Jurunänö jö̧ o'ca'a ucuru topö
chicha pä'ö chamöcuä̧ra̧'a̧nä̧,
jitätämä huȩyu̧tu̧tä̧ hue'ösä piy̧ȩ
huȩnȩmä̧. 15 Chichäcua'anä recuo
todepöttömä Dios ojusode jö̧nä̧
huotö ttö̧'quȩtȩnä̧ jȩcu̧'u̧'a̧nö̧
jö̧ cu̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö
huȩyu̧tu̧tä̧ hue'ösä. Dios ojusode
huotömä, Ttö̧ä̧nä̧hua̧ hua'ö'inä
icuocö Dios umöhuäyotö ja̧'a̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristonä pä'i'inätö
ja̧'a̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ jueö isä'cacu
dea'anä ppäepä̧rä̧'cacu 'quiyönä
ppäepä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ iso jähuättö
ppä'epä̧rä̧tö̧ ja̧'a̧. 16Diosrö
ucuotönö kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩmä̧
ya̧nä̧ dajö ku̧nä̧huä̧ jö̧. Ja̧u̧
huȩnȩmä̧ iso päi'önätä rö̧ȩnä̧
micuäu ja̧'a̧:

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä
idepänä pä'i'ö tottönä
päi'önä ij̧ȩcuiņö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧

A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ huȩnȩ
juia'a ij̧ȩpiņä̧cu̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios

umöhuäyotö isoppa
huotö'inä tottinäcu.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ judíos

huocotörö'inä ji'ä̧cuä̧hua̧
piņö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ra̧'a̧ttö̧mä̧

tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧rö̧ pä'ö
ttamöcuädinäcu.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juruhuäjimä

úcuounä säruunä
ȩmä̧huä̧chiņö̧ ju'tojuttumä.
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Korotö pö̧nä̧, jäyä huo̧juȩtä̧tö̧rö̧
ä̧ju̧cu̧ jarotti'äcuotö Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ päinö huȩnȩ

4 1Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧
huäjunätä pä'ö pa̧'a̧nö̧:

―Röji pä̧nä̧ päi'omenämä
uhuäpocotö yapare pättö'inä,
ä̧huȩttö̧ ttu̧huo̧juȩtö̧'iņä̧ esetö,
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ
jarotti'äcuotö korotö pönämä.
2 Yapare ji'ähuätö, amonätä̧ jȩpä̧tö̧
jittähuä̧u̧ jarotti'äcuotö. Jahuätö
yapare jittähuäcuotömä tta̧'cua̧nä̧
cuorä̧u̧juä̧ du̧'huä̧juä̧ becuächome
ttirepuhua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
juottächa'attö Dios jitötä tta̧'cua̧
jacuättö ucuocua'a ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧
ttäcuotö. 3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttirecuarö
ȩmä̧huä̧'iņä̧ ro̧ttȩpä̧rä̧cuo̧tö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro juo̧'a̧ idepä'inä
ttucu juiyönä ro̧ttȩpä̧rä̧cuo̧tö̧,
Dios churutä tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧
―adihua'a― pä'ö kä̧nö̧ ttucuiyarö
pä'ö uhuäbe'inä̧u̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ iso päi'önä jö̧
huȩnȩ huo̧juä̧tö̧ ttucuiyarö
pä'ö uhuäbe'inä̧u̧ ja̧'a̧nä̧. 4O'ca
juiyönätä Dios uhuäbe'inömä
adiu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧
ttucu juiyönä ro̧ttȩpä̧rö̧ juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧. O'ca juiyönätä ttucua pä'ö
adiu ―adihua'a― pä'ö kä̧nö̧
ttucuttumä, 5Dios iḩuȩnȩttö̧'iņä̧,
Diosrö ucuocuäcuähuättö'inä
surojöttö 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huä̧
päi'a'attö.

Timoteo jiähuä̧cuȩ
Pablo hueinö huȩnȩ

6 Piy̧ȩ huȩnȩ tö̧jä̧hua̧tö̧ huotörö
cu̧huo̧juȩtö̧ttö̧mä̧ Jesucristo
adihuä u̧mö̧huä̧ya̧ pä̧cu̧hui'̧ä̧cua̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧

huȩnȩttö̧'iņä̧, adihuä huo̧juȩcuä̧
huȩnȩttö̧'iņä̧ ttu̧cuȩ ttucu
o'ca'a jo̧mȩnö̧ ttö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
cu̧jä̧cua̧jä̧, cuä̧ju̧cuiņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧ cuamöcuädä'ija'attö
ucumä. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios
iḩuȩnȩ jo̧cö̧, tta̧'cua̧ jui'ätö
a̧mo̧nä̧ jittähuä'chö huȩnȩmä̧
ya̧'o̧cuä̧ri.̧ Diosrö ucuotönö
kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ cu̧ja̧ pä'ömä
huo̧juip̧ö̧ kä̧hui ̧ ttujuruhuächa
pä'ö ttöärehua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧.
8 Ttidepänätä ttujuruhuächa pä'ö
ttöärehua'amä ji'̧quiçha̧nö̧tä̧
ppäda'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Diosrö
ucuotönö kä̧cuä̧huä̧mä̧ o'ca
juiyönätä ppäda'a, jitä tö̧jö̧'iņä̧,
yodoji pä̧nä̧ tö̧jä̧cuȩ'iņä̧ ppäda
pä'ö ji'äu ku̧nä̧hua̧'a̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧
pädömä o'ca toi'önätä ttesetö'a̧nö̧
iso päi'önä jö̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧
amöcuädö huä̧iņä̧tä̧ usurä ȩmä̧u̧
kä̧nö̧ juruhuächi'ö aditä̧rä̧tö̧jä̧
ujutumä, ujuturu suronä
ttucuocuä'cha'anä'inä, Tö̧ä̧nä̧hua̧
hua'ö'inä icuocö Diosrö ta̧'cua̧
tu̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧. Ja̧u̧mä̧ o'ca toi'önä
ttö̧ja̧ ttö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäcuähuä Işa̧
ja̧'a̧, jiņä̧ iso päi'önämä Churutä
ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ tö̧jip̧ö̧nä̧.
11 Piy̧ȩnä̧tä̧ tti̧'chö̧nä̧ hue'ö'inä,
huo̧juȩtö̧'iņä̧ kä̧hui.̧

Timoteo Efeso ttö̧ja̧ ttä'cattö
ttu̧huȩcuä̧nä̧ ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö
Pablo ötäbotinö huȩnȩ

12Mö̧ä̧ya̧ cu̧ju̧tä̧ topö
ya̧tto̧cuä̧ro̧cuo̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ ttä'cattömä
ij̧ȩcuä̧ işa̧ päi'önä kä̧hui,̧
cuiḩuȩnȩttö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
cu̧ju̧ ötö'cöttö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
repe'äcuähuättö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
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cua̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ päcuäinätä huäjunätä
cu̧ju̧ttu̧'iņä̧ topö ucu jö̧ ta̧'a̧nö̧
jȩttä̧cua̧'a̧nö̧. 13 Chiŗȩbȩhua̧'a̧nä̧mä̧
huȩyu̧cuä̧ huȩnȩ ucuocuä̧rö̧ kä̧hui ̧
ttö̧ja̧ ttä'cattömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ji'ähuä̧rö̧'iņä̧ ji'ähuä̧rö̧ kä̧hui.̧
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huo̧juȩtä̧rö̧'iņä̧
huo̧juȩtä̧rö̧ kä̧hui.̧ 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cuaditähuä ucunätä ka̧cu̧, Dios
mippoönä iyomettö cuȩmiņö̧mä̧
cunichi'ó, tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
Dios päji huȩnȩ jiäcuähuänä ucuru
ttu̧mö̧nä̧ mȩtto̧mȩnä̧ cuȩmiņö̧mä̧.
15 Ja̧u̧ huȩnȩtä̧ amöcuä̧rö̧ kä̧hui.̧
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro huȩnȩ'iņä̧ ppächö
juiyönätä jiy̧ȩnä̧tä̧ kä̧hui,̧ ucu
juhua'a yabocutä jacuä jähuättö
böo juocunä rö̧'ä̧chö̧ ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧
tottäcua'a̧nö̧ o'ca toi'önä.
16Ucutä'inä tta̧'ä̧rä̧cuä̧huij̧o̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huo̧juȩcuä̧ huȩnȩ'iņä̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧ amöcuädö tta̧'ä̧ri.̧
Ja̧u̧nä̧tä̧ 'quiyönä kä̧hui.̧ Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'o̧mȩnä̧mä̧ ucutä adiu
cu̧jip̧ö̧nä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuru
ä̧ju̧cuä̧tö̧ adiu ttö̧jip̧ö̧nä̧'iņä̧
ppä̧cu̧huä̧dä̧cua̧jä̧.

Timoteo jiähuä̧cuȩmä̧ ucuotönö
päiyarö pä'ö Pablo hueinö huȩnȩ

5 1 Tä̧mö̧rö̧mä̧ reppe'ö
pä̧içu̧nä̧mä̧ päcuhuä'.

Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ cua̧mo̧nä̧
cuä'otä a̧'cua̧rö̧nä̧ adiu ucuocu
pä'itö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧mä̧tö̧
möäyotörö'inä cua̧mo̧nä̧ cu̧jä̧hua̧tö̧
a̧'cua̧rö̧nä̧ jȩpi.̧ 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ nä̧tö̧
böecuächätörö'inä cua̧mo̧nä̧
cua̧ju̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ jȩpi.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧
nä̧tö̧ möäyotörö'inä cua̧mo̧nä̧
cu̧jä̧hua̧tö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ jȩpi,̧ suronä

amöcuädä'chäcuähuä ppächö
juiyönätä.

Rȩcua̧mö̧rö̧ ppädäcuähuä huȩnȩ
Pablo u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

3 Rȩcua̧mö̧rö̧mä̧ ucuotönö
ppä'ädi, iso päi'önä rȩcua̧mö̧
recuärö̧jä̧u̧ jö̧ttö̧mä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ yajute recua kiţti̧mö̧rö̧'iņä̧,
kö̧nä̧mö̧rö̧'iņä̧ ku̧nä̧rä̧ju̧ jö̧ttö̧mä̧,
yajutä kiţti̧mö̧tä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
kö̧nä̧mö̧tä̧ tta̧ttä̧rö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧
jahuäjurumä. Jahuätötä Diosrö
ucuotönö kä̧cuä̧huä̧ ä'canä
ttu̧huo̧juä̧chö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ tta̧mo̧nä̧
ttojusodettötä, ¿tta̧ju̧ru̧'iņä̧cö̧?,
¿ttä̧da̧rö̧'iņä̧cö̧? pärocuotötä
ppättädäcua'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧
kä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧ Dios ä'cattömä
adiu. Eseu'inä eseu Tö̧ä̧nä̧hua̧mä̧.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ yajute jiņä̧ iso
päi'önä recua kä̧ju̧mä̧, yajurutä
ppä'ädajatö to'ajumä kö̧ä̧nä̧hua̧
Diosrötä ka̧'cua̧ huȩnä̧rä̧ju̧.
Ja̧'hua̧nö̧ huajumä Diosrö
ucuocuä̧rö̧'iņä̧, jä'epä̧rö̧'iņä̧
kä̧ju̧ mo̧ro̧'iņä̧, yodo'inä 'cuäoi'önä.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pä̧huä̧rö̧jö̧'a̧nö̧
jȩpö̧ kä̧ju̧mä̧ jiņä̧ ka̧'cua̧ra̧'a̧nä̧
'corupä'i'äjutä huaju. 7 Piy̧ȩnä̧tä̧
tti̧'chö̧nä̧ hue'ö kä̧hui,̧ huȩnȩ
juiyönä ttö̧ja̧cuä̧cua̧'a̧nö̧
jahuätömä. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ya̧tȩ, chutä isotörö tta̧huä̧ro̧ca̧'a̧
jö̧ttö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧mo̧nä̧
ojusodenä ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧
tta̧huä̧ro̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧, ja̧u̧mä̧
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ
ä̧ppö̧tä̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧
Diosrö tta̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧ttö̧'iņä̧
abonänö suronä jȩpö̧.

9 Rȩcua̧mö̧ tti̧mi ̧ po̧mȩ
kö̧tä̧rö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ sesentanö a̧'ȩ

1Ti



1 Timoteo 5:10–21 662

yabonänö huajutä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
kirecuorömä ya̧tȩrö̧tä̧ kiņä̧ju̧tä̧.
10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adiu jȩjä̧'ij̧ö̧mä̧ o'ca
toi'önä ttu̧huo̧juä̧cua̧tä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
kiţti̧mö̧rö̧'iņä̧ pöttädä'ijäjutä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ kara'attö ichätörö'inä
kojusodenä ttä'a pä'ö hue'ä'ijäjutä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Diosttö adihuä ttö̧ja̧rö̧
ppä'ädö ttö̧jä̧piy̧ä̧ töcä'ijäjutä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ usurä ȩmä̧huä̧tö̧rö̧
ppä'ädä'ijäjutä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
juiyönätä adiu jȩä̧cuä̧huä̧ jȩja̧
pä'ö iyähuä'ijäjutä kö̧tä̧rö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ kim̧im̧ä̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
möäyaju, recua juo'äjurumä cutä'.
Möäyaju recuamä, yajutä köjö'cö
Cristottö'inä abonänö pä̧huä̧
ttujuomenämä kirecuorö kȩma̧
pä'ötä amöcuädäju. 12 Ja̧'hua̧nö̧
amöcuädömä, ä'canä ji'äu
ku̧ju̧niņö̧ kicuipa'attö huȩnȩ huaju
pä'i'äju. 13 Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧
korotö ttojuhuodehuiyänä
do'ächä'chö ötähuächäju.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö ttötö'cö
ji'ähuä̧rä̧'chä̧ju̧, huȩnȩ ttu̧ju̧nä̧rö̧
o̧du̧nä̧ jä̧'ȩpä̧rö̧ ä̧ju̧cu̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
jittäu juiyö'a̧nö̧ jö̧ ji'ähuä'chötä.
14 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ttömä
rȩcua̧mö̧ möäyotömä pä'äji
ta̧'a̧nö̧ ttirecuorötä ttȩma̧ pä'ö
pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧, tti̧tti̧mö̧rö̧'iņä̧
uhuäbecuipö pöttädö, tta̧mo̧nä̧
ttojusode jähuätä tta̧ttä̧rä̧cua̧'a̧nö̧,
tta̧bo̧ya̧ jitötä ttötö'cö to'ijicu
ucuocuä'chö juiyäcua'anö.
15 Korotö pönämä täcö Satanás
oipa'acu 'quȩ'i'̧ö̧ 'chiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ päda'a juhua'amä.

16Diosrö tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧,
isaju jö̧ttö̧'iņä̧, ubo jö̧ttö̧'iņä̧,

tta̧mo̧nä̧ ttahuaruhuä rȩcua̧mö̧rö̧
ttu̧ju̧nä̧rö̧ttö̧mä̧, jitötätä
ppättädä̧rö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätörö,
Cristo öärenä ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧
ttaditähuä rö̧ȩnä̧ päi'ö
juiyäcua'anö. Juhua'acumä
Cristo öärenä ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧
jiņä̧ iso päi'önä rȩcua̧mö̧rö̧tä̧
ppättädäcua'a̧nö̧.

Tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ ttötö'cö
u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

17 Tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧,
Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ adiu
tta̧'ä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ adiunätä
ttucuotö'a̧nö̧ ja̧'a̧, todäre jähuä'inä
ttȩmö̧nä̧ micuähuächönä. Jahuätö
jiņä̧ iso päi'önä ttucuotö'a̧nö̧
huotömä Dios iḩuȩnȩ ji'äu'inä,
huo̧juȩtö̧'iņä̧ juruhuächi'ö
aditä̧rä̧tö̧tä̧. 18Huȩyu̧cuä̧
huȩnȩnä̧mä̧ päa'a: Päcäyä
idi'comenämä äbanämä isobö
cu̧'ca̧tä̧dä̧tu̧cuä̧'.a Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Adicuä işa̧mä̧ aditähuä micuä
ȩmö̧'a̧nö̧ hua̧,b jö̧nä̧'iņä̧ päa'a.

19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧rö̧ huȩnȩtä̧rö̧ ttucuocumä
cuesetä', ta̧ju̧ jö̧ttö̧'iņä̧,
huä̧mȩtu̧cuä̧ jö̧ttö̧'iņä̧ topinätö
toöttömä. 20 Suronä jȩpä̧tö̧rö̧mä̧
o'ca toi'önä ttä'cattö jue'epö
icunu ucuocui, korotö'inä topö
yettecuäcua'a̧nö̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'ä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ömä Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios ä'cattö'inä, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
ä'cattö'inä, hue'ähuotö isoppa
huotö Dios ȩmö̧ u̧ju̧niņä̧u̧
ttä'cattö'inä iso jö̧nä̧tä̧ huedäcujä,
pojopö ku̧nu̧ repeäcuähuä
juiyönätä jȩcu̧'ä̧cua̧'a̧nö̧.

a 5:18 Deuteronomio 25:4 b 5:18 Lucas 10:7
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Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―o'ca toi'önätä
yorätehuätö― pä'ö amöcuädö
jȩcu̧'ä̧cua̧'a̧nö̧ o'ca juiyönätä
jȩcu̧'u̧mä̧.

22 Ya̧tȩrö̧'iņä̧ cu̧mö̧nä̧
mȩ'ö̧mä̧ hue'ö cu̧ju̧nä̧'
jurunämä, ucu'inä korotö
suronä jȩttö̧nä̧ ppäcuhuächi'ö
juiyäcua'anö. Surojömä
ppächi'ö juiyönätä adiunä
tta̧'ä̧rä̧cuä̧hui ̧ ucutämä. 23 Poröttö
kä̧mä̧dö̧, päcuoya ajiyatämä
cuahuä'. Uva isoya a̧ti̧poya'inä
ji'̧quiçha̧nö̧ ahui, cuhuacuä'inä,
na̧cu̧huä̧chä̧'cha̧'a̧'iņä̧ adiu
päi'äcua'a̧nö̧. 24 Korotö pö̧nä̧
suronä jȩttö̧mä̧, micuähuächönä
pä'ö icuäcua'a ä'ca'anätä'inä
huäjunä ij̧ȩcuä̧chiy̧ä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ korotö pö̧nä̧mä̧ röjinätä
ij̧ȩcuä̧chiy̧ä̧u̧. 25 Juhua'a jö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ korotö pö̧nä̧ adiu jȩttö̧mä̧
huäjunätä ij̧ȩcuä̧chiy̧ä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ adiu jȩttö̧ ij̧ȩcuä̧chiy̧o̧co̧u̧
jȩttö̧mä̧ dajö icuähua'atämä
ka̧cuip̧ö̧ juiy̧ä̧cuȩ.

Huettö jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ ttö̧jö̧
Pablo u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

6 1O'ca toi'önä huettö jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧mä̧ tturuhuotörö

adiu ttucuotö'a̧nö̧ ja̧'a̧ ―ttö
chu̧ru̧hua̧mä̧ u̧cuo̧tä̧cuä̧hua̧― pä'ö
amöcuädö kä̧nö̧, korotömä Dios
im̧i'̧iņä̧, iḩuȩnȩ'iņä̧ suronättucuocu
juiyäcua'anö. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
tturuhuotörö Diosrö tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ ―ttö
chu̧ru̧hua̧mä̧ Cristonä chö̧jä̧hua̧tä̧
hua̧― pä'ö'inä cädi'äcuähuä
juiyönä ttucuotö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Huettömä juhua'a yabocu
adiunätä ucuotö jȩttö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧,

huettö ttaditiyä̧u̧ adiu päi'ätömä
Diosrö tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ ja̧'a̧ttö̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ repetä̧u̧ ja̧'a̧ttö̧.
Piy̧ȩnä̧tä̧ tti̧'chö̧nä̧ huȩnȩ 'qui'epö
huo̧juȩti̧.

Pärätätä pä̧huä̧ ttuhuähuänämä
tta̧'cua̧ tta̧huȩpö̧tä̧ icha'a

3 Ya̧tȩ, jitä pädäji huȩnȩttö̧'iņä̧
to'ijicu u̧huo̧juȩtö̧ttö̧mä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ adihuä huo̧juȩcuä̧'iņä̧,
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo iḩuȩnȩ'iņä̧,
Diosrö ucuotönö kä̧cuä̧huä̧
huȩnȩ'iņä̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuäda
päoca'a jö̧ttö̧mä̧, 4 ja̧u̧mä̧ amonätä̧
ucuotäcuäu. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ huo̧juo̧cö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧mä̧ pä'cha pä'ö
huȩnȩtä̧ u̧sä̧rö̧ huȩnȩ ötö'cötä
pä'cha pä'ö. Pä'chäcuähuämä
märichei jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧tä̧ ku̧nä̧rö̧.
Ja̧u̧ juäi pä'chäcuähuättötä icha'a
korotö ttö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧ ttö̧ja̧ pä'ö
pä̧huä̧ ttuhuähuä'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
rohuähuä'chäcuähuä'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö ttötö'cö
suronä ucuocuä'chäcuähuä'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―ja̧u̧mä̧ suronä
jȩpä̧ji ̧ a̧'cua̧ra̧'a̧― pä'ö
amöcuädäcuähuä'inä,
5 ja̧'hua̧ta̧nö̧ cädi'äcuähuä juiyönä
rohuähue'ö kä̧cuä̧huä̧'iņä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ rohuähue'ätömä
ttamöcuädö surojuo'ecuinätö
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ iso jö̧ huȩnȩ
toe'ächiniyä̧u̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
huotömä ―Diosrö ucuotönö
kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ abonänö 'cuäoi'önä
¿chucuohuip̧ä̧cua̧sä̧cö̧?―
pä'ö amöcuädätö. Ucumä
ja̧'hua̧nö̧ huotöttö 'quȩ'ip̧ä̧chi.̧
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Diosrö
ucuotönö kä̧cuä̧huä̧mä̧ iso
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päi'önä rö̧ȩnä̧tä̧ ppäda'a
ttucuohuipönä, ―chu̧ju̧nä̧ro̧mȩ
jubömä täcö adihuäcusä―
pä'ö amöcuädö ttö̧jo̧mȩnä̧tä̧.
7 Pij̧ä̧nä̧ tuhuäpächomenämä
i'cächömä uhuäpächocotö
pinätö̧jä̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ttö̧ rä'opächö'inä
ȩpö̧mä̧ ti̧u̧ juiyäcuotöjä
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ tu̧cuȩcu̧, tö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧cu̧
jö̧nä̧tä̧ tu̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧tä̧'iņä̧
tesehuätucuaja. 9 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ järe rö̧ȩnä̧ ttu̧ju̧nä̧ra̧
pä'ätömä, u ku̧tȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jo̧mȩ,
suronä jȩtta̧ pä'ö kö'cähuänä
mo̧'ä̧chä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tta̧'cua̧
jui'ätö a̧'cua̧rö̧nä̧ kö'cähuänä'inä,
ra̧huȩpij̧ö̧ kö'cähuänä'inä
mo̧'ä̧chä̧tö̧. Ja̧u̧ kö'cähuänä
mo̧ttä̧cho̧mȩnä̧mä̧ a̧'ä̧u̧ tticua'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ surojuo'ächätö,
tottepo'ächönätä jitötämä.
10 Pärätä pä̧huä̧ ttuhuähuämä
o'ca juiyönätä suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ttö̧ kada'ca jö̧.
Ja̧u̧ juäi pä̧huä̧ ttu'inätömä
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧
huȩnȩttö̧ re'tehuächinätö
korotö pö̧nä̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
re'tehuächö jahuätömä a̧'u̧
ttuhuähuättö ppöracuächä'chinä̧u̧
rö̧ȩnä̧tä̧ tta̧'cua̧ tta̧ttȩcuä̧'chö̧nä̧tä̧
juoächönä.

Jiy̧ȩä̧cuȩ U̧ru̧hua̧ hueinönätä
Timoteo ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö Pablo
jareächi'önä hueinö huȩnȩ

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucu
Dios u̧mö̧huä̧ya̧mä̧, ja̧u̧
juäittömä tö'ipächi. Jueönä
jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧,

ja̧'hua̧ta̧nö̧ Diosrö ucuotönö
kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ repeäcuähuänätä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ tta̧mi ̧ 'qui'ächi'ö
kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ tta̧'cua̧
diyaunä kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ täi ucumä.
12 Tta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kä̧nö̧ adihuä
rohuäcuähuänätä rohuähui.
Kä̧cuä̧huä̧ i'cotä 'chu̧'huä̧rö̧nö̧
kä̧hui.̧ Ja̧u̧ kä̧cuä̧huä̧ i'cotä
cuȩmiy̧a̧rö̧ pä'ö huoinäcujä
ucumä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucumä adihuä
jiäcuähuä täcö ji'ähuinöjä recuätö
ttä'cattö. 13Ucurumä hue'ösä,
Dios o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧,
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
iyähuä Işa̧ ä'cattö, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Cristo Jesús'inä ä'cattö. Cristo
Jesúsmä Poncio Pilato ä'ca
jo̧mȩttö̧ adihuä jiäcuähuä jueö
ji'ähuinö. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
jitä huedäji huȩnȩmä̧ surojö
ppächö juiyönä päcuäinätä
tta̧cu̧huä̧ra̧ pä'ö huedäcujä,
ucuru huȩnȩtä̧rö̧ pättä'chö'inä
juiyönätä Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
ij̧ȩcuä̧cho̧mȩ jubö päi'önä. 15 Ja̧u̧
ij̧ȩcuä̧chä̧cuo̧mȩmä̧ Churutä
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ pätecuächäcua'a.
Ja̧u̧ adihuänä Işa̧mä̧ chu̧'ä̧cua̧tä̧
Ru̧hua̧. O'ca toi'önä hueähuä
ruhuotöttö'inä abonänö hueähuä
Ru̧hua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä
ruhuotöttö'inä abonänö Ru̧hua̧.
16 Ja̧u̧ chu̧'ä̧cua̧tä̧ i'co Ru̧hua̧mä̧.
Ja̧u̧mä̧ tö'cönänö'inä pätti'ö
juiyönätä tȩa̧u̧ jacuä kö̧. Ttö̧ja̧ttö̧mä̧
ya̧tȩ'iņä̧ toococu piņö̧. Topö'inä
tottö juiyö'a̧nö̧tä̧ hua̧. Ja̧u̧ru̧tä̧
ttucuotaja. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧tä̧
beipome juiyönä huea pä'ö ujuru
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u̧ju̧nä̧rä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

Pärätä ruhuotörö
jiähuä̧cuȩ hueinö huȩnȩ

17 Pij̧ä̧ttö̧ järe ruhuotörömä
tta̧mo̧nä̧tä̧ úcuo tettäu juiya
pä'ö hue'i. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttöäre
jeruhua'ara̧'a̧ beipächä̧cuȩnä̧tä̧mä̧
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧rä̧'. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ hua'ö'inä icuocö
Diosrötä tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö
hue'i. Ja̧u̧mä̧ o'ca juiyönätä iyö
juäimä tesehuiyarö pä'ö abora̧'a̧
'cuäoi'önätä iyä̧u̧jä̧. 18 Jahuätömä
adiunä jȩtta̧ pä'ödo, adiunä
jȩä̧cuä̧huä̧ttö̧tä̧ ruhuotö juottächa
pä'ö, ttiya pä'ömä jo̧mȩnö̧ ttö̧jö̧nä̧,
ttu̧ju̧nä̧rö̧'iņä̧ repeäcuähuä juiyönä
ppättädönä. 19 Ja̧'hua̧nö̧ jȩtto̧mȩnä̧
ttö̧jä̧cuode dea'anä ppä̧ȩpä̧rä̧'ca

ttöta'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ yodoji jä̧cuȩ
ca̧ca̧tä̧rä̧tö̧, kä̧cuä̧huä̧ i'cotä
'chu̧'huä̧rä̧nö̧ ttö̧ja̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.

'Quȩ'ip̧ä̧chiņä̧tö̧ jäyä pättö
huȩnȩttö̧ Timoteo ttu̧huȩcuä̧nä̧
ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö Pablo hueinö huȩnȩ
20 Timoteo, ucuru

hueähui'inömä adiu tta̧'ä̧ri.̧
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ to'ijicu
jittähuä'chö huȩnȩmä̧ ya̧'o̧cuä̧ri.̧
Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ Dios iḩuȩnȩ
jo̧cö̧, micuähuoca'ara̧'a̧tä̧
ttucuocuä'chö. ―Huo̧juä̧huä̧
huȩnȩ ja̧'a̧― pätta'anä jäyätä
pättö. 21 Ja̧u̧ juäi huȩnȩ
esetätömä tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧
huȩnȩttö̧mä̧ 'quȩ'ip̧ä̧chiņä̧tö̧. Ye,
Dios mippoönä ppä̧dä̧ra̧'a̧nä̧tä̧
kä̧hui.̧ Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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Piy̧ȩ huȩnȩmä̧,
Pablo todärenä päi'önä iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ ja̧'a̧do Timoteorö

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

2 TIMOTEO
Huȩyu̧ti̧nö̧: Pablo Aditinö a̧'ȩ: 67D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Timoteorö huȩyu̧tu̧ hue'inödo Pablomä. Timoteorö'inä,

Titorö'inä iḩuȩyu̧tä̧'chiņö̧ huȩnȩmä̧ Cristonä pä'i'inätörö tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
huȩnȩ ötö'cö jiähua'a. Piy̧ȩ huȩnȩ Pablo todärenä päi'önä Timoteorö
iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩmä̧ romanos ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧ Nerón röji hue'ö ö̧ja̧ pä'ö
tö'cöhuächi'a'a huȩyu̧ti̧nö̧do. Nerónmä Cristonä pä'i'inätörö rö̧ȩnä̧tä̧
ubara ttu'epä'chinödo. Recuätörö cuä'ä'chö icuinödo. ―Pablo U 'cui'opö
tticua pä'ö hue'inö― pä'ätö korotömä. Ja̧u̧ Nerónmä 'corupä'i'inödo año
68nä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ piy̧ȩ huȩnȩ Pablo 'corujuächäcua'a tö'cöhuächi'a'a
iḩuȩyu̧to̧mȩnä̧, röji pänä 'cuäopä'chä̧cuȩ huȩnȩ huȩyu̧ti̧nö̧. Tu̧ru̧hua̧
Jesucristo cäecuächina'attömä 34nö a̧'ȩ yabonänö 'cuäopinö o'ca'a
huȩyu̧ti̧nö̧do. Roma ötahuiyänä cärenä ö̧'o̧mȩttö̧ räopächinö o'ca'atä
huȩyu̧ti̧nö̧do. 2 Timoteo 3:1‐9; 4:3‐4'inä topi.

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

Pablo Timoteorö huȩnȩ
'quiepinö huȩnȩ

1 1 Ttö Pablomä Diosrö pä̧huä̧
rö̧jo̧mȩnä̧ Jesucristo hueipinä̧u̧

isotö işa̧sä̧. A̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
ji'äu ku̧nä̧huä̧ jiņö̧mä̧ Cristo
Jesúsnätä a̧'cua̧rö̧ tö̧jö̧ ötö'cö
jidähua pä'ötä hueipinä̧u̧ isotö
işa̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧ 2 ucu chiţti̧ re ni'̧a̧
Timoteorö huȩyu̧tu̧ hue'ösä. Tä'o
Dioscu, Tu̧ru̧hua̧ Cristo Jesúscu
mippoönä ppä̧ttä̧dä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧,
re ȩmä̧huip̧ö̧ ppä̧ttä̧dä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ huȩnȩ juiyönä cu̧ju̧nä̧
jȩtto̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ kä̧hui.̧ 3 Ttömä
chö̧tä̧mö̧miņä̧ttö̧ päi'önä Dios
hueötä aditä̧rö̧ kö̧sä̧ cha̧'cua̧
jacuättö suronä ucuocuäcuähuä
juiyönä. Ja̧u̧ru̧ ucuocu kä̧nö̧mä̧
ucurumä cädi'äcuähuä

juiyönätä chamöcuädi'önä
päi'ä'chönä chucuocunä
päi'a'attö ―adihua'a―
pä'ä'ijösä mo̧ro̧'iņä̧, yodo'inä.
4 Ja̧'hua̧nö̧ chamöcuädi'önä
päi'ä'chomenä cua̧juä̧huä̧riņiy̧ä̧cu̧
―tocharöhué― pädä'ijäcujä
chesehuächi'a pä'ö. 5 Iso
jö̧nä̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rö̧
amöcuädä'ijösä. Ja̧'hua̧nö̧
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧
äcuomenämä cuä̧da̧ Loidatä
ka̧'cua̧ ku̧huȩnä̧riņö̧. Ja̧u̧nu̧
o'ca'amä cua̧ju̧ Eunice'inä ka̧'cua̧
ku̧huȩnä̧riņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―ja̧u̧'iņä̧
iso jö̧nä̧tä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧―
pädäcujä.

6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
cuamöcuädi'önä jidähuäcujätó
cuaditähuä ucuru chu̧mö̧nä̧

666
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mȩdo̧mȩttö̧ Dios ucuru
hueipinö, ucunätä ka̧cu̧mä̧,
na̧cuȩcuä̧cho̧ca̧'a̧tä̧ rä̧dȩtä̧rö̧
ttu̧ju̧na̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
rä̧dȩcuä̧chä̧rö̧nä̧tä̧ jȩpi.̧ 7Diosmä
A̧'cua̧ru̧hua̧ yȩ'ȩcua̧rö̧mä̧
iyo̧co̧u̧ pinätö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ Ju̧ru̧hua̧rö̧tä̧, Repe'örötä
ja̧'hua̧ta̧nö̧ jueönä Amöcuädörötä
iyinä̧u̧jä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Tu̧ru̧hua̧
ötö'cö jicuhuähua pä'ö jö̧ttö̧'iņä̧,
Ja̧u̧tä̧ 'chu'huädö u̧ju̧niņa̧'a̧ttö̧
chö̧'ö̧ ötö'cö jicuhuähua pä'ö
jö̧ttö̧'iņä̧ cudäpecuä'. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
ji'äu kä̧nö̧ usurä ȩmä̧cuä̧huä̧mä̧
ttöcutä huäinä usurä ȩmä̧hui ̧
Dios ujurunätä. 9 Ja̧u̧mä̧
tö̧jip̧ö̧nä̧ ppädinä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
huopö'inä huoinä̧u̧jä̧ 'quȩ'ȩpö̧
ku̧nä̧huo̧tö̧tä̧ tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö,
ujututä adiunä jȩta̧'a̧ttö̧mä̧cö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ chutä amöcuädö
u̧ju̧niņö̧'a̧nö̧tä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
mippoönä ppädäcuähuänätä
huopö u̧ju̧niņä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧
ka̧cu̧ pä̧nä̧'iņä̧, kä̧cuä̧huä̧ pä̧nä̧'iņä̧
juiyäitä Cristo Jesúsnätä mippoönä
ppädinä̧u̧jä̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jitämä ja̧u̧ mippoönä ppädinö
jiņö̧mä̧ tö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä
Işa̧ Jesucristo ij̧ȩcuä̧cho̧mȩttö̧
uhuäunä ij̧ȩcuä̧chiņa̧'a̧tó. Ja̧u̧mä̧
hua'are kä'ö icu si'epö icu, a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧ hua'are
juiyönä kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ tȩa̧hua̧'a̧cu̧
rä'epö ku̧niņö̧, adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩnä̧tä̧. 11 Ja̧u̧ huȩnȩnä̧tä̧,
jiäcuähuä işa̧'iņä̧, hueipinä̧u̧
isotö işa̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ judíos
huocotörö huo̧juȩcuä̧ işa̧'iņä̧
chö̧jö̧nä̧ hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧sä̧ ttömä.

12 Ja̧'hua̧nö̧ hua̧ chö̧jo̧mȩnä̧mä̧
usurä ȩmä̧u̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
dä'äcuocösä cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧ra̧
pä'ö chamöcuädinäcurumä
chu̧huo̧jua̧'a̧ttö̧. Ja̧u̧ tta̧huä̧riy̧a̧ttö̧
pä'ö huedipinö toe'ächoca'atä
―jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧ jubö päi'önä iso
päi'önä jö̧nä̧ hua'adö ku̧nä̧huä̧nä̧
ju̧ru̧hua̧― pä'ömä huo̧jua̧sä̧.

Pablo jueönä jiähuinö huȩnȩ
recuätö tticuipiniyä̧cu̧ Timoteorö

huȩnȩ 'quiepinö huȩnȩ
13 Päcuäi adihuä juäi huȩnȩ

a̧'cua̧juä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧, ttöttö
cuä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩmä̧ cädi'äcuähuä
juiyönä a̧mö̧cuä̧rö̧ kä̧hui.̧ Cristo
Jesúsnä kä̧nö̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ repe'ö kä̧nö̧ a̧mö̧cuä̧rö̧
kä̧hui ̧ ja̧'hua̧nö̧mä̧. 14Adihuä
juäi ucuru hueähui'inömä,
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ ujutunä
kö̧nä̧tä̧ adiunä tta̧'ä̧rä̧cuä̧hui.̧
15O'ca toi'önä Asia rȩjȩnä̧
ka̧cuä̧tö̧ ttörö tticuipina'amä täcö
huo̧jua̧jä̧ ucumä. Jahuätöttömä
ka̧ra̧mä̧ Figelo'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ka̧ra̧mä̧ Hermógenes'inä ja̧'a̧.
16Onesíforomä koronö'iņä̧,
koronö'iņä̧ cha̧'cua̧ chemönä
ppä'ädä̧riņö̧, cärenä chö̧'ä̧'ij̧ö̧'iņä̧
ödäpecuoca'atä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ja̧u̧ ojusodenä ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧
Tu̧ru̧hua̧tä̧ re ȩmä̧huip̧ö̧ ppädatöja,
jö̧nä̧tä̧ pä̧dä̧u̧. 17 Ja̧u̧mä̧ Roma
ötahuiyära̧'a̧ iḩuä̧jiņö̧ pä̧nä̧mä̧
ödäpecuoca'a, ötähuächi'oca'atä
usä̧rö̧ ö̧'o̧cui'̧iņä̧cu̧sä̧. 18 Tu̧ru̧hua̧tä̧
re ȩmä̧huip̧ö̧ ppädaröja jiy̧ȩnö̧
mo̧ro̧ päi'omenämä. Éfesora̧'a̧ttö̧
rö̧ȩnä̧tä̧ ppädä̧riņa̧'a̧mä̧ huäjunä
cu̧huo̧juä̧cu̧ ucu'inä.
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Su̧ro̧da̧u̧ işa̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧ Timoteo
ami 'quiächi'iyarö pä'ö Pablo

huȩnȩ 'quiepinö huȩnȩ

2 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chiţti̧,
ucumä Cristo Jesúsnä ka̧cu̧ttu̧

mippoönä ppädäcuähuänä cujuru
ȩmi.̧ 2 Recuätö topinätö ttä'cattö
ttöttö cuä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩmä̧, u̧mä̧tö̧
pättö ta̧'a̧nö̧ jȩpä̧tö̧ jö̧nä̧ huotörö,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotörö ttu̧huo̧juȩta̧
pä'ö ttihueyecuiyö'a̧nö̧ huotörötä
hue'ö ku̧ni.̧ 3Ucutämä Jesucristo
u̧mö̧huä̧ya̧ su̧ro̧da̧u̧ işa̧ jö̧nä̧ hua̧
kä̧nö̧tä̧ usurä cuȩmä̧hua̧'a̧nä̧ cuami
'qui'ächi'ötä kä̧hui.̧ 4 Su̧ro̧da̧u̧
işa̧ jö̧nä̧ hua̧ örohuähua pä'ö
do'ächinömä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a
päcua'atä ö̧jiņö̧nä̧ huihuacuä̧rö̧nä̧
jȩpa̧jim̧ä̧, jiņä̧ iso ȩmö̧ ku̧niņö̧
öjö'come päte'ötä ö̧jiy̧a̧rö̧ päa'attö.
5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ joäcuähuä işa̧ hue'ö
ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ päö ta̧'a̧nö̧ joa
pä'ö jȩo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧ micuämä
iyähuocö. 6 Cuähuä ku̧nä̧huä̧ işa̧mä̧
u̧huä̧ju̧ ucua pä'ömä ä'canämä
aditötä adita pä'ö ja̧'a̧. 7 Pa̧'a̧nö̧
pädömä adiunä amöcuädi. O'ca
juiyönättö̧tä̧ ttu̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ö̧nä̧
Tu̧ru̧hua̧tä̧ u̧huo̧juȩta̧cu̧já̧.
8 Jesucristorö'inä amöcuädi'i.
Ja̧u̧mä̧ Davidminä ö̧nä̧mö̧'cotö işa̧
jö̧nä̧ hua̧mä̧, adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
ttö jidähuä'ijö ta̧'a̧nö̧tä̧ hua'inätö
ttö̧'quȩtȩttö̧ tto̧'ä̧dä̧cuä̧hua̧
pä'i'inö. 9 Ja̧u̧ huȩnȩtä̧ jidähua'attö
usurä ȩmä̧huä̧'ij̧ö̧sä̧ ttömä,
cärenä'inä chö̧'ö̧nä̧ päi'önä, suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ ö̧'a̧ji'̧a̧nö̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Dios iḩuȩnȩmä̧ cärenämä
po̧ca̧'a̧tó. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttömä
ȩmö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧rö̧ repe'ö o'ca
juiyönättö̧tä̧ chami 'qui'ächi'ö
kö̧sä̧, jahuätö'inä Cristo Jesúsnätä

ki'̧içuä̧ ttö̧rȩbȩhuä̧cua̧'a̧nö̧
ttöadihuämä säruunä i'co jähuä
huotötä.

U̧ru̧hua̧ u̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧
hua̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ ö̧ja̧ pä'ö
ja̧'a̧ Pablo päinö huȩnȩ

11 Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ jueö huȩnȩ
ja̧'a̧tó:

Ja̧u̧cu̧tä̧ 'corupä'i'inätö
jö̧nä̧ huotö tö̧jö̧ttö̧mä̧,
kä̧nö̧'iņä̧ Ja̧u̧cu̧tä̧ a̧'cua̧rö̧
tö̧jä̧cuo̧tö̧jä̧.

12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ usurä tȩmä̧hua̧'a̧nä̧
tami 'quitächi'öttömä, Hue'ö'inä
Ja̧u̧cu̧tä̧ hue'ö tö̧jä̧cuo̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧ru̧ ya̧to̧cuä̧rö̧ttö̧mä̧,
Ja̧u̧'iņä̧ ujuturumä ya̧huo̧cuä̧rä̧cua̧.

13 Ta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ tö̧jo̧ca̧'a̧
jö̧ttö̧mä̧, Ja̧u̧mä̧ juhua'a yabocutä
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧rö̧nä̧ hua̧, chutä
amonätämä ya'ocu icu juiyö'a̧nö̧tä̧
hua̧ ja̧'a̧ttö̧.

14 Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ ttamöcuädi'önä
ji'ähuitö. Huȩnȩtä̧ pättä'chäcuäu
juiya pä'ö Tu̧ru̧hua̧ ä'cattö
tä̧bo̧tä̧riţö̧, ja̧'hua̧nö̧
pä'chäcuähuämä ppädocötä
ja̧'a̧ttö̧. Ä̧ju̧cuä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
sorojuottächönätä jö̧tó. 15Diosttö
jo̧mȩnö̧ ka̧cuä̧mö̧ topäcuä̧hua̧
jö̧nä̧ cu̧ju̧ cuij̧ȩcua̧ pä'ömä
to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ jȩpi,̧ adicuä
işa̧ dä'ä juiyönä ij̧ȩcua̧ji'̧a̧nö̧,
iso jö̧ huȩnȩ ttu̧'huȩpä̧rö̧nö̧.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ micuähuocö
huȩnȩ ttucuocuä'chomettömä
'quȩ'ȩcuä̧chä̧rö̧ kä̧hui.̧ Ja̧u̧
huȩnȩmä̧ suronä o'ä'chö
ucuocuäcuähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
jö̧. Diosrö ucuotäcuähuä
juiyönä kä̧cuä̧huä̧ra̧'a̧cu̧tä̧
yoyonötä peächächäcuähuätä
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jö̧. 17 Jahuätö ttucuocuä'chö
huȩnȩmä̧ 'casé jä̧'iņö̧'a̧nö̧
rö̧ä̧chö̧nä̧ cui'i'a'a. Jahuätöttö
ka̧ra̧mä̧ Himeneo'inä, ka̧ra̧mä̧
Fileto'inä ja̧'a̧. 18 Jahuätömä
iso jö̧ huȩnȩttö̧ 'quȩ'ȩcuä̧chö̧
re'tehuächinätö ja̧'a̧tó. Jahuätömä
―Ttoächäcuähuämä täcö
pätecuächina'a― pä'ä'chö korotö
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧rö̧ surojuo'epätö.

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Diosttö
'qui'epö ku̧nä̧huä̧'ca jö̧mä̧ 'quiyönä
ka̧'a̧. Juhuä'ca aditinö im̧i ̧ huȩyu̧tu̧
rötähua'a pa̧'a̧ ―Ttu̧ru̧hua̧mä̧
chutä isotörömä huo̧jua̧―
pä'ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―o'ca
toi'önä Cristo im̧iņä̧ ucuocuätömä
surojöttö 'quȩ'ȩcuä̧chä̧tu̧cui―̧
pä'ö'inä pa̧'a̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
isode rö̧odenämä orottö'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ pärätättö'inä adicuä
o̧'ta̧tä̧mä̧ ko̧ca̧'a̧. Dauttu adicuä
o̧'ta̧'iņä̧, redähuattö adicuä o̧'ta̧'iņä̧
ka̧'a̧. Koro o̧'ta̧mä̧ ucuotäcuähuä
pä̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ o̧'ta̧'iņä̧, koro
o̧'ta̧mä̧ ucuotäcuähuocö
pä̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ o̧'ta̧'iņä̧ ka̧'a̧.
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧'hua̧nö̧
ucuotäcuähuocö pä̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧
o̧'ta̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ttö̧ ya̧tȩ adicu
icuttumä ucuotäcuähuä pä̧nä̧
jȩä̧cuä̧huä̧ o̧'ta̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
pä'i'ö. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ surojöttö
'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧hua̧ pä'i'ö. Ja̧u̧mä̧
Tu̧ru̧hua̧ adita pä'ö jo̧mȩnö̧ kö̧. O'ca
juiyönättö̧tä̧ adiunä jȩa̧ pä'ömä
jo̧mȩnö̧ kö̧. 22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ möäyotö
kö'cönä amöcuädäcuähuättö'inä
'quȩ'ȩcuä̧chä̧rö̧ cuihueyenätä
kä̧nö̧ amöcuädi. Jueönä
jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧, cua̧'cua̧
huȩnä̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧, repe'ö
kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧, huȩnȩ juiyönä

kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ kä̧hui ̧ ucumä,
Ttu̧ru̧hua̧rö̧ ttu̧huo̧juä̧cha̧ pä'ö
jä'epä̧rö̧ ttamiso'quinä suronä
amöcuädocotöcutä. 23 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ amöcuädäcuähuä
juiyönä, ttieruhua'ara̧'a̧
pä'ä'chäcuäu kä̧cuä̧huä̧ttö̧mä̧
cuädäto̧'ä̧ro̧ca̧'a̧tä̧ kä̧hui,̧ ja̧'hua̧nö̧
jȩä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧ rohuäcuähuätä
pöttächa'amä cu̧huo̧jua̧'a̧ttö̧
ucumä. 24 U̧ru̧hua̧ u̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧
hua̧mä̧ rohuähuä'chömä ko̧cö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ o'ca toi'önärö̧tä̧
a̧'cua̧ diyaunä ttu̧huȩcuä̧nä̧
jȩö̧'a̧nö̧ hua̧. Huo̧juȩtö̧'iņä̧
huo̧juȩtä̧cuä̧huä̧ttö̧mä̧ huo̧jua̧tä̧,
ami 'qui'ächi'ö tta̧huä̧rö̧'a̧nö̧
hua̧tä̧ 25 to'ijicu pä'ätörö teyocönä
kä̧nö̧tä̧ jue'epö icu jiähuäcua'a̧nö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ jiähuomenämä
pärou ttamöcuäda pä'ö jö̧ iyö'anö
jö̧ttö̧mä̧ Diostä iyäcua'a̧nö̧, iso jö̧
huȩnȩ ttu̧huo̧juä̧cha̧ pä'ö jitötämä
26 ja̧'hua̧ta̧nö̧ ähuettä u̧ju̧to̧bö̧ttö̧
ttö̧jip̧ö̧nä̧ porächi'ö ye'ädö totta'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ttu̧ttȩpä̧rä̧chi'̧ä̧cua̧'a̧nö̧,
ja̧u̧ru̧ pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩ päteö jȩtta̧
pä'ö 'chu'huädö u̧ju̧niņä̧u̧mä̧.

―Dios iḩuȩnȩ huo̧juȩcuä̧ ttö̧ja̧jä̧―
pä'ätö ja̧'a̧nä̧ yaparehuätöttö
'quȩ'ȩcuä̧chä̧rö̧ ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö

Timoteorö Pablo jiähuinö huȩnȩ

3 1 Piy̧ȩ'iņä̧ cu̧huo̧ju̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó:
Röji pä̧nä̧ päi'omenämä

ra̧huȩpij̧ö̧ pä̧nä̧ jä̧cua̧'a̧tó.
2 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ ttö̧ja̧mä̧,
tta̧mo̧nä̧tä̧ repe'äcuähuätö'inä,
pärätätä repe'ätö'inä, adihuä
ttö̧ja̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ huä̧mȩnä̧tä̧
ij̧ȩcuä̧rä̧tö̧'iņä̧, jitötä tta̧mo̧nä̧tä̧
ttúcuo te'äcuähuätö'inä,
suronätä pä'ö ucuocuä'chätö'inä,

2Ti



2 Timoteo 3:3–15 670

ttä̧'o̧tö̧rö̧ jarodäcuähuä ttö̧ja̧'iņä̧,
ppättädä̧u̧ ja̧'a̧nä̧ ―adihua'a,
ppäcuhuädäcusä― jö̧nä̧'iņä̧
pä'ocotö'inä, Diosrö ucuotönö
jȩä̧cuä̧huä̧ jui'ätö'inä 3tta̧mo̧nä̧
tti̧tti̧mö̧rö̧ repe'ocotö'inä,
huȩnȩ diyadäcuäu tticua
pä'ocotö'inä, huȩnȩtä̧rö̧ yapare
ucuocuä'chätö'inä, tta̧mo̧nä̧
hue'äu tta̧ttä̧rä̧cuä̧hua̧ pä'ö
tta̧mi ̧ 'qui'ächi'ocotö'inä, tta̧mi ̧
du̧'huä̧u̧'iņä̧, adihuä juäi a̧'u̧tä̧tö̧'iņä̧
4 jitötä isotörö mä̧u̧chä̧cuä̧u̧
rötätö'inä, ttu̧huȩcuä̧nä̧
ttamöcuädoca'ara̧'a̧tä̧
jȩpä̧tö̧'iņä̧, tta̧mo̧nä̧ ttúcuotä
amöcuädäcuähuätö'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Diosrö
repettomettö'inä abonänö jö̧nä̧
pij̧ä̧ttö̧ eseäcuähuätä repe'ätö'inä
ttö̧jä̧cuo̧tö̧tó. 5 Jahuätömä
Diosrö ucuotätö a̧'cua̧rö̧nä̧
jȩpä̧tö̧ ja̧'a̧nä̧, ttö̧jö̧nä̧mä̧ ja̧u̧
kä̧cuä̧huä̧ ujuru ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧ jö̧nä̧
huotötä ij̧ȩcuä̧rä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧
huotöttömä 'quȩ'ȩcuä̧chä̧rö̧
kä̧hui.̧ 6 Pa̧'a̧nö̧ huotömä korotö
ttoju odehuiyänä yä̧huä̧iņä̧
do̧'ä̧chä̧rö̧, nä̧tö̧ tta̧mi ̧'cuä'ätörömä
'chu'huädö ttu̧ju̧na̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
ttesetipönä ucuocuä'chö, suronä
jȩttä̧'ij̧ö̧ttö̧ ttämäcächönä
ttö̧ca̧ca̧tä̧rö̧nä̧, ttöjö'cö juäinä
ucuocuä'chö dottoi'ä̧u̧.
7 Jitötämä ―'cuäopönätä
huo̧juip̧ä̧tö̧jä̧― pättähua'anä
iso jö̧ huȩnȩ ttu̧huo̧juä̧chi'̧a̧
pä'ömä rȩbȩhuo̧co̧tö̧ pä'ijätö.
8 Janes'inä, Jambre'inä Moisésrö
to'ijicu pättä'chinö ta̧'a̧nö̧
jahuätö'inä iso jö̧ huȩnȩmä̧
to'ijicutä amöcuädö kä̧tö̧.
Jahuätö u̧mä̧tö̧mä̧ ttamöcuädö

surojuoächinä̧u̧ jö̧nä̧ huotö,
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧mä̧
hueyecuinätö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ huotömä
yabonänömä 'chä̧hui'̧o̧co̧u̧tó
tta̧'cua̧ juittömä o'ca toi'önärö̧tä̧
ij̧ȩcuä̧chiy̧ä̧cuo̧tö̧ ja̧'a̧ttö̧, jitö
pinätö̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧.

Timoteomä Pablo
jiähuä'ijönätä ö̧jiņö̧ huȩnȩ

10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucumä
chu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧ huȩnȩmä̧
cho'ca'anätä rä̧'ij̧ö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
chö̧jö̧'iņä̧, jä̧cuȩ chamöcuädö'inä,
cha̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ chö̧jö̧'iņä̧, usurä
ȩmä̧u̧ kä̧nö̧ chami 'qui'ächi'ö
chö̧jö̧'iņä̧, repe'ö chö̧jö̧'iņä̧,
chami 'qui'ächi'ö tta̧'ä̧rö̧ chö̧jö̧'iņä̧
11 ru̧'huä̧rȩ'ö̧ ubara ttu̧'huȩcua̧
chö̧jö̧'iņä̧, usurä ȩmä̧u̧ chö̧jö̧'iņä̧
cho'ca'anätä rä̧'ij̧ö̧jä̧ ucumä.
Ja̧'hua̧nö̧ ubara ttu̧'huȩcua̧ kä̧nö̧
Antioquía ötahuiyättö'inä,
Iconio ötahuiyättö'inä,
Listra ötahuiyättö'inä usurä
chȩmä̧huo̧menämä o'ca
juiyönättö̧tä̧ Chu̧ru̧hua̧tä̧
chö̧jip̧ȩ'ö̧nä̧ ppädinäcusä.
12 Juhua'acumä o'ca toi'önä
Cristo Jesúsnä kä̧nö̧, Diosrö
ucuotö ttö̧ja̧ pä'ätömä
ru̧'huä̧rȩ'ö̧ ubara ttu'huecuotö
ttö̧jä̧cuo̧tö̧tó. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧cu̧,
yapare jiäcuähuä ttö̧ja̧cu̧
yapare jittähuä'chä̧u̧ yapare
ji'ähuä'chötä juhua'a yabocutä
surojuottächäcuotö. 14 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucumä ―iso päi'önä
ja̧'a̧― pä'ö 'cucuächi'önä esetö
cu̧huo̧jui'̧iņö̧nä̧tä̧ kä̧hui ̧ juhua'a
yabocutä, ucuru huo̧juȩti̧nö̧rö̧mä̧
ttu̧'huȩpä̧rö̧nö̧. 15Ucumä
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cua̧'u̧cuä̧iţtö̧ kä̧mä̧dö̧ Dios
öäretä jö̧nä̧ 'quȩ'ȩpö̧ huȩyu̧tu̧
ku̧nä̧huä̧ huȩnȩmä̧ cu̧huo̧juiņö̧.
Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ Cristo Jesúsru
cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧
ki'̧içuä̧ huȩnȩ huo̧juȩcu̧nä̧tä̧
cu̧ju̧nä̧ jȩö̧ huȩnȩtó. 16O'ca
juiyönä huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hui'̧iņö̧
huȩnȩmä̧ Dios amiyuppanä
ucuocuomettötä huȩyu̧tu̧
ku̧nä̧hui'̧iņa̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ja̧u̧ huȩnȩmä̧ huo̧juȩcuä̧nä̧'iņä̧,
jueö jähuä ja̧ pä'ö ka̧cuä̧mö̧
toäcuähuänä'inä, jue'epö icu
huo̧juȩcuä̧nä̧'iņä̧, jueönä jȩpö̧
kä̧cuä̧huä̧ huo̧juȩcuä̧nä̧'iņä̧ adiu.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Dios u̧mö̧huä̧ya̧
jö̧nä̧ hua̧mä̧ ja̧u̧ huȩnȩttö̧tä̧
jo̧mȩnö̧ adihuächäcua'a̧nö̧, o'ca
juiyönätä adiunä jȩä̧cuä̧huä̧ttö̧mä̧
jo̧mȩnö̧tä̧ hua̧ ö̧jä̧cua̧'a̧nö̧.

Timoteorö pätecuächinömä
jo̧mȩnö̧ aditä̧rö̧ ö̧jiy̧a̧rö̧
pä'ö Pablo hueinö huȩnȩ

4 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Dios
ä'cattö'inä, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo

ä'cattö'inä hue'ö chu̧ju̧nä̧cu̧jä̧.
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo ij̧ȩcuä̧chö̧
pä̧nä̧ päi'omenämä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
uruhuonä hue'ö ö̧jö̧ pänä'inä
pätecuächomenä a̧'cua̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧,
'corupä'i'inätörö'inä
micuähuächönä pä'ö içuä̧cua̧tó.
Ja̧u̧ ä'cattö hue'ö chu̧ju̧nä̧cu̧jä̧
2 iḩuȩnȩ jicuhuähua pä'ö.
Pätecuächö pänä'inä,
pätecuächocö pänä'inä jo̧mȩnö̧
hua̧tä̧ kä̧hui.̧ Jue'epö icu ji'ähui.
Ro̧'ȩpö̧nö̧ pä'i. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
juiyönättö̧tä̧ cuami 'qui'ächi'ö
kä̧nö̧ täbotö huo̧juȩtä̧rö̧nö̧ ji'ähui.

3 Koronö mo̧ro̧ päi'omenä ttö̧ja̧mä̧
päcuäi adihuä juäi huo̧juȩcuä̧
ttä̧ju̧cua̧ pä'ömä ttöjö'cö
juiyäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttä̧ja̧ isäju i'quihua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ jitötä ttöjö'come päte'ö
ji'ähuätöttö recuätö huo̧juȩcuä̧
ttö̧ja̧rö̧ hue'ö ttu̧ju̧nä̧cuo̧tö̧. 4 Iso
jö̧ huȩnȩ ä̧ju̧cuä̧cuä̧huä̧ttö̧mä̧
'quȩttȩcuä̧chä̧cuo̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
'quȩ'ȩcuä̧chö̧ iso jo̧cö̧ huȩnȩtä̧
ttä̧ju̧cua̧ pä'ö ttöjö'cäcuotö.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucumä o'ca
juiyönättö̧tä̧ to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧
huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧tä̧ kä̧hui.̧ Usurä
cuȩmäunä jȩttä̧'cha̧'a̧nä̧'iņä̧ cuami
'qui'ächi'ötä kä̧hui.̧ Adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ jiäcuähuä işa̧ jö̧nä̧ aditä̧rö̧
kä̧hui.̧ Ucuru pätecuächinömä
jo̧mȩnö̧ aditä̧rö̧ kä̧hui.̧

Pablorö pij̧ä̧ttö̧ räopächa
pä'ö tö'cöhuächinö huȩnȩ

6Huȩnȩ diyahuächa pä'ö cuä'ö
içuä̧hua̧ jä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ ttörö
cuä'ö tticuäcuometä päi'önä
kö̧sä̧. Rädopächäcuomemä
täcö tö'cöhuächa'ató. 7Adihuä
juäi rohuäcuähuämä täcö
rohuähuinösä. Jocha pä'ö
chö'ätecuächinömä täcö jo̧mȩnö̧
cä'ädösä. Ta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧mä̧ cädädi'oca'atä
tta̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧'ij̧ö̧sä̧. 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jueönä jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧ttö̧ micuä
päi'önä huä̧nä̧rä̧cuä̧huo̧bö̧mä̧ ttörö
pätetö hua̧'a̧dä̧rö̧ u̧ju̧nä̧rä̧'ij̧o̧bö̧mä̧
Tu̧ru̧hua̧tä̧ u̧huä̧nä̧cua̧sä̧ jiy̧ȩnö̧
mo̧ro̧ päi'omenä. Ja̧u̧mä̧ jueönätä
micuähuächönä pä'ö icuähuä
Işa̧. Ttörötämäcö, ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
o'ca toi'önä içhä̧cuȩ repe'ö
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tta̧'ä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧ u̧huä̧nä̧cua̧.

Cä'ädö kä̧nö̧ Pablo
iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ

9 Topö cuichattö pä'ömä
jurunänö cuichö'a̧nö̧ ja̧ pä'ö
jȩcu̧'u̧'a̧nö̧ jo̧mȩ jubö jȩpi.̧ 10 Jitä
piy̧ȩ pä̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ repe'ö
Demas pi'änömä Tesalónica
ötahuiyära̧'a̧ iu̧̧ icuipinäcusä.
Crescentemä Galacia rȩjȩra̧'a̧
iḩuiņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Titomä
Dalmacia rȩjȩra̧'a̧ iḩuiņö̧.
11 Ttöcumä ka̧tä̧hua̧ Lúcastä
kö̧. Marcorömä ucutäcu icha
pä'ö o'ipirö. Ja̧u̧mä̧ Dios
iḩuȩnȩ chaditä̧rä̧'ij̧o̧mȩttö̧mä̧
adiunä ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
jö̧nä̧ hua̧ ja̧'a̧ttö̧. 12 Tíquicomä
Efeso ötahuiyära̧'a̧ huedinäcu.
13Huä̧mȩnä̧ chö̧'ca̧tä̧huä̧ri'̧ä̧nä̧'pi
Troas ötahuiyättö Carpo ojusodenä
chöti'inä'pi i'cächö cuichaja
cuichomenämä. Cuyäru'inätó.
Cuyäru'inä cui'cächa'anä jiņä̧
iso päi'önämä huȩyu̧tu̧ rötähuä
o̧ta̧'iņä̧tó. 14Alejandro 'quiyö
juäi cuoräu adicuä işa̧mä̧ juiyo
suronätä jȩiņä̧cu̧sä̧tó. Jȩiņö̧'a̧nö̧tä̧
micuähuächönämä Chu̧ru̧hua̧tä̧
im̧iţä̧cua̧. 15Ucu'inä ttu̧huȩcuä̧nä̧
kä̧huij̧ó ja̧u̧ttu̧mä̧. Tu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧
huȩnȩmä̧ juruhuächi'ötä, to'ijicutä
pä'ä'chinötó ja̧u̧mä̧. 16 Ru̧hua̧
ä'cattö chö̧jip̧a̧ pä'ö ä̧cuo̧mȩnä̧
chucuocuinö pä̧nä̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧
toina'a chippeyenä kä̧nö̧ ttörö
ppä'ädajimä. O'ca toi'önätä

tticuipinäcusä. Ja̧'hua̧nö̧ jȩtti̧nö̧mä̧
micuä päotó. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Chu̧ru̧hua̧tä̧ chippeyenä kiņö̧. Ja̧u̧tä̧
jiņa̧'a̧ ttö jidäunätä iḩuȩnȩ jo̧mȩnö̧
pätecuächönä jiäcuähui'iyarö
pä'ö chujuru iyinömä, judíos
jö̧nä̧ huocotö o'ca toi'önätä
ttä̧ju̧cua̧ pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧
ki'̧ip̧iņö̧sä̧ mö yähui ucui'ö'a̧nö̧
jo̧mȩttö̧mä̧. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
juiyönätä suronä amöcuädö
ttaditä̧rä̧'ij̧o̧mȩttö̧ chö̧jip̧ö̧nä̧
ppä̧dä̧rä̧cua̧sä̧ Chu̧ru̧hua̧tä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ttö̧ chutä
uruhuonä hue'ö ö̧jo̧mȩ pädi'ome
jubötä tta̧huä̧rä̧cua̧sä̧. ¡Koronö
pänä'inä, koronö pänä'inä
cädäcuähuä juiyönä úcuo
te'äcuä̧hua̧mä̧ Ja̧u̧tä̧ ö̧ja̧ja̧!
Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

19 Priscilarö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Aquilarö'inä te'ähuiyittö,
Onesíforo ojusodenä
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧. 20 Erastomä
Corinto ötahuiyänätä ki'̧ip̧iņö̧tó.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Trófimorömä
Mileto ötahuiyättömä na̧'ä̧chö̧rö̧tä̧
chu̧ju̧ni'̧iņä̧cu̧. 21 A̧'ȩ päi'äcua'a
ä'canänö cuicha pä'ö jȩcu̧'a̧nö̧
jo̧mȩ jubö jȩpi.̧ Eubulomä
teähuäcujädo. Pudente'inä,
Lino'inä, Claudia'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca toi'önä tö̧jä̧hua̧tö̧ huotömä
tettähuäcujädo. 22 Tu̧ru̧hua̧
Jesucristomä cua̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧
ö̧ja̧cu̧ja̧. Mippoönä ppädä̧ra̧'a̧nä̧tä̧
kä̧tu̧cui.̧ Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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TITO
Huȩyu̧ti̧nö̧: Pablo Aditinö a̧'ȩ: 65D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Titorö huȩyu̧tu̧ hue'inödo Pablomä. Titomä griego ttö̧ja̧

işa̧ ja̧'a̧nä̧ Pablorö rö̧ȩnä̧tä̧ ppädä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jiņa̧'a̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Pablomä Creta kä'cö işä̧sa̧nä̧ Titorö ku̧nip̧iņö̧do ju̧huä̧sa̧ttö̧mä̧ ötahuiyä
jö̧ a̧'u̧cuä̧ Cristonä pä'i'inätörö huo̧juȩtö̧ ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö. Piy̧ȩ huȩnȩ
iḩuȩyu̧to̧mȩnä̧ Pablo 'corujuoächäcua'a tö'cöhuächi'a'a huȩyu̧ti̧nö̧do,
¿todärenö a̧'ȩcö̧? ¿huäbodäcuänö a̧'ȩcö̧? juiya'a 'corujuoächa pä'ömä.
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo cäecuächina'attömä 32nö a̧'ȩ yabonänö 'cuäopinö
o'ca'a huȩyu̧ti̧nö̧do. Roma ötahuiyänä cärenä ö̧'o̧mȩttö̧ räopächinö
o'ca'atä huȩyu̧ti̧nö̧do. Tito ötö'cömä koro verciculomä 2 Corintios 2:13;
7:6‐14; 8:6‐23; 12:12; Gálatas 2:1‐3; 2 Timoteo 4:10 topi.
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Kä̧cuä̧huä̧ i'co tȩmä̧cuȩ
kä̧mä̧do̧mȩ'iņä̧ juiyäitä Dios
amöcuädö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ

1 1 Ttö Pablomä Dios hueö
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧

Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧
päi'önä chö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö hueinäcusä
Diostä amöcuädö ȩmiņä̧u̧mä̧
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧rä̧cua̧'a̧nö̧
pä'ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ iso jö̧ huȩnȩ
ttu̧ttȩpä̧rä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö. Iso jö̧
huȩnȩ ttu̧ttȩpä̧ro̧mȩnä̧mä̧ Diosrö
ttucuotönä päi'a'a. 2 Iso päi'önä
jä̧cuȩ a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧ tta̧tä̧rö̧mä̧
kä̧cuä̧huä̧ i'co ja̧'a̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios, yapare pähuä jui'̧a̧mä̧ ja̧u̧
kä̧cuä̧huä̧ i'comä kä̧mä̧do̧mȩ'iņä̧
juiyäitä pä'ö ku̧niņö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧
pä'ö u̧ju̧niņa̧'a̧nä̧, chutä ö'ätetinö
pä̧nä̧ pätecuächomenä iḩuȩnȩ
ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ jȩpiņö̧ iḩuȩnȩ
jiäcuähuänätä. Ja̧u̧ jiäcuähuämä,
Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ujutu tö̧jip̧ö̧nä̧

ppädäcuähuä Işa̧ hueomenä,
ttötä'inä chöäre adicuä päi'ina'a.
4 Tito, ucuru huȩyu̧tu̧ hue'ösä,
ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧ iso
päi'önä jö̧nä̧ chiţti̧rö̧. Tä'o
Dioscu, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
tö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäcuähuä Işa̧cu̧
mippoönä ppättädä̧ra̧'a̧nä̧ kä̧hui.̧
Re ȩmä̧huip̧ö̧ ppä̧ttä̧dä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ cua̧'cua̧ pö̧nö̧ cu̧ju̧nä̧
jȩtto̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ kä̧hui.̧

Cristonä pä'i'inätöttö
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ ttötö'cö
5 Creta kä'co işä̧sa̧nä̧mä̧ pa̧'a̧nö̧

jiy̧ä̧cu̧ chu̧ju̧ni'̧iņä̧cu̧jä̧ jo̧mȩ päi'ocö
jiņö̧ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ cu̧ju̧na̧ pä'ö
ucutä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötahuiyä jö̧
a̧'u̧cuä̧ tä̧mö̧ huotörö hue'ö cu̧ju̧na̧
pä'ö ucuru huedinö ta̧'a̧nö̧tä̧.
6 Cristonä pä'i'inätöttö bö̧o̧ işa̧
jö̧nä̧ aditömä huȩnȩ juiyönä
ö̧jö̧'a̧nö̧ hua̧, yajutetä kirecuo,
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iţti̧mö̧'iņä̧ pättö ta̧'a̧nö̧ jȩpä̧tö̧
ttä'o, ―ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ huotö, juiyo
jarodätö― pä'ähuocotö ttä'o.
7 Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧mä̧ Dios ojusodenä ka̧cuä̧tö̧rö̧
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ päi'önä kö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ huȩnȩ juiyönä
ö̧jö̧'a̧nö̧ hua̧. Chutä a̧mo̧nä̧ öjö'cötä
jȩa̧ pä'ö öarodö juiyö'a̧nö̧ hua̧.
O'ca päi'önä'iņä̧ ra̧huä̧rip̧ä̧'cho̧cö̧.
Uva isoya a̧'ti̧poya ahuähuänätämä
repe'ocö. Pä̧içuo̧cö̧. Yapare pä'ipö
pärätä ȩma̧ pä'ö öjö'cö juiyö'a̧nö̧
hua̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ojusodenä
ichätörömä ttä'ome'inä eseunutä
hue'ö. Adihuä juäitä eseu.
Amöcuädömä adiu amöcuädö.
Jueönä jȩpö̧. Surojöttö 'quȩ'ȩpö̧
ku̧nä̧hua̧. Chutä'inä ttu̧huȩcuä̧nä̧
tta̧'ä̧rä̧cuä̧u̧. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ churutä
ttu̧huo̧juȩti̧nö̧ jiņö̧, tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧ jö̧ huȩnȩ, repe'i'ö
ö̧jö̧'a̧nö̧ hua̧ korotörö'inä huȩnȩ
'quiepäcua'a̧nö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ to'ijicu
pä'ä'chätörö jueö huo̧juȩcuä̧nä̧tä̧
jue'epö icu ucuocuäcua'a̧nö̧,
10 jarodäcuähuä ttö̧ja̧mä̧ recuätö
ja̧'a̧ttö̧.

Korotörö surojuo'epätö ttötö'cö
Jarode'ätömä ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧

ucuocuä'chätö'inä, yapare
ji'ähue'ätö'inä recuätö ja̧'a̧tó. Jiņä̧
iso päi'önämä judíos ttö̧ja̧ ja̧'a̧
ja̧'hua̧nö̧ huotömä. 11 Pärätätä
ja'ate'ö ttu̧huo̧juȩtö̧ juiyö'a̧nö̧tä̧
jö̧ huo̧juȩtä̧'chö̧ ka̧ra̧ ojusodenä
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧, ka̧ra̧ ojusodenä
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ surojuo'epätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jahuätörömä
ttö'coruchi'önä jȩttö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
12 Jahuätöttö ya̧tȩmä̧, jitötä
isotö işa̧, ―Dios päji jiäcuähuä

işa̧― pättinäcu ja̧'a̧nä̧ pä'inödo,
―Creta kä'co işä̧sa̧ ttö̧ja̧mä̧
ttihueye yaparehuätö. De'a ruhuä
pä̧içuä̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö. Ötäutä
ötähuätö. Cuänötä cuätö―
pä'inödo. 13 Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ iso
päi'önä ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
jahuätörö jue'epö cuicua pä'ömä
pä̧içu̧nä̧nö̧ ro̧'ȩpö̧nö̧ ucuocuitö,
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧tä̧ adiu
pätti'äcua'a̧nö̧ 14 judíos ttö̧ja̧
ttö̧tä̧mö̧miņä̧ a̧mo̧nä̧ jittähuinö
huȩnȩ'iņä̧, iso päi'önä jö̧ huȩnȩ
ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧ huettö'inä ttesetö
juiyäcua'anö.

Surojuo'ächinätö ttötö'cö
15 Päcuotö ttö̧ja̧rö̧mä̧, o'ca

juiyönätä päcuäi adihua'a.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ surojuo'ächinätö,
tta̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧rö̧mä̧
päcuäi adihuä juäimä juiya'a.
Ttamöcuädö'inä, tta̧'cua̧nä̧
ucuocu'inä surojuo'ächinätö
ja̧'a̧ttö̧. 16 Tti̧huȩnȩnä̧mä̧ ―Diosrö
huo̧juä̧tö̧jä̧― pätta'anä jȩttö̧nä̧mä̧
Diosrö ä̧ppö̧tä̧rä̧tö̧tä̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
huotömä su̧ro̧tö̧tä̧ su̧ro̧tä̧cuä̧huo̧tö̧
ja̧'a̧ttö̧. Jarode'ötä jarode'ätö.
Adiunä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧
jȩtta̧ pä'ömä hueyecuätö.

Yotöte pönärö Tito
u̧huo̧juȩtä̧cuȩ ötäbotinö huȩnȩ

2 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucumä
adihuä huo̧juȩcuä̧ huȩnȩ päö

ta̧'a̧nö̧tä̧ ji'ähui. 2 Tä̧mö̧rö̧mä̧
abora̧'a̧ jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä ttö̧jö̧nä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuotäcuähuotö'inä
ttö̧jö̧nä̧, huo̧juȩcu̧nä̧
amöcuädätö'inä ttö̧jö̧nä̧,
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧,
repeäcuähuättö'inä, tta̧mi ̧
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'quiächi'äcuähuättö'inä päcuäi
jähuänätä ttö̧jö̧nä̧ huo̧juȩti̧.
3 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ nä̧tö̧ tä̧mö̧rö̧'iņä̧
ucuotäcuähuotö jö̧nä̧ jȩpö̧ ttö̧ja̧
pä'ö huo̧juȩti̧, korotö ttötö'cö'inä
suronä ttucuocuä'choca'a, uva
isoya a̧'ti̧poya'inä abora̧'a̧ päi'önä
ttahua pä'ö repettoca'a, adihuä
juäitä huo̧juȩtö̧ ttö̧ja̧ pä'ö nä̧tö̧
möäyotörö ttu̧huo̧juȩtä̧cua̧'a̧nö̧.
4Nä̧tö̧ möäyotörö ttu̧huo̧juȩtö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧, ttirecuorö'inä, tti̧tti̧mö̧rö̧'iņä̧
adiu ttesehua pä'ö. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ pä̧huä̧ ttuhuähuä'inä
juiyönä, suronä ttamöcuädö
juiya pä'ö'inä, ttojusode
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧tä̧ ttu̧huo̧jui'̧a̧
pä'ö, adiunätä jȩpö̧, päcuäi
ttirecuo hueönätä ttö̧ja̧ pä'ö
ttu̧huo̧juȩta̧ja̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩtto̧mȩnä̧
Dios iḩuȩnȩ'iņä̧ suronä ttucuocu
juiyäcua'anö korotömä.

6 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ u̧mä̧tö̧
böecuächocotörö'inä ttu̧huȩcuä̧nä̧
tta̧'ä̧rä̧cuä̧u̧ ttö̧jö̧nä̧ ji'ähui.
7Ucutämä o'ca juiyönättö̧tä̧ adiu
jȩä̧cuä̧huä̧ ij̧ȩcuä̧ işa̧ päi'önä
kä̧hui,̧ ucuru topö ucu jö̧ ta̧'a̧nö̧
adiu jȩttä̧cua̧'a̧nö̧ jitö'inä.
Cu̧huo̧juȩto̧mȩnä̧mä̧ yapare
juiyönä kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, ucuotönö
kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, beipächocö juäinä
kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ij̧ȩcuä̧ işa̧ päi'önä
kä̧nö̧ huo̧juȩti̧. 8Huo̧juȩtö̧ kä̧nö̧
cucuocumä päcuäi jähuätä suronä
pä̧o̧pä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧ juiyönä
ucuocui ya̧tȩ'iņä̧ suronä pä'chö
juiyäcua'anö, to'ijicu pä'ä'chömä
päcuäi jähuä cucuocua'a topö
ödäpecuächäcua'a̧nö̧, ucu cutö'cö
suronä päajimä juiyäcua'anö.

9Huettö jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧'iņä̧
jitötä tturuhuotörö ttucuotönä

huo̧juȩti̧, ä̧dä̧tä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧
juiyönä, o'ca juiyönättö̧tä̧
tturuhuotö tteseunä ttö̧jä̧cua̧'a̧nö̧.
10 Tturuhuotö ttöäre ttö̧nä̧u̧cuä̧rö̧
juiyönä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ päcuotö
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧ huotötä
ttö̧jö̧nä̧ huo̧juȩti̧. Juhua'acumä
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, ujutu tö̧jip̧ö̧nä̧
Ppädäcuähuä Işa̧ ötö'cö
huo̧juȩcuä̧ huȩnȩmä̧ o'ca
juiyönättö̧tä̧ a̧'cua̧cuä̧chi'̧ö̧nä̧
jȩttä̧cua̧'a̧nö̧, 11 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
ki'̧içuä̧ rȩbȩu̧nä̧ mippoönä
ppädinömä o'ca toi'önä ttö̧ja̧rö̧
ij̧ȩcuä̧chiņa̧'a̧ttö̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧
mippoönä ppädinömä böo
juotönä ujuturu huo̧juȩta̧'a̧. Dios
jähuättö to'ijicu jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧, pij̧ä̧
jähuä kö'cähuä'inä ya̧to̧cuä̧rö̧nä̧
päi'önä huo̧juȩta̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ tö̧jö̧ ötö'cö'inä
ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ jö̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧ juiyönä,
jueönätä jȩpö̧, Diosrö ucuotönö
tö̧jö̧nä̧ huo̧juȩta̧'a̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧
tö̧jö̧nä̧ huo̧juȩtä̧u̧jä̧ adihuä
eseäcuähuä mo̧ro̧ tta̧tä̧rä̧'ij̧ö̧
pätecuächome jubö, ja̧'hua̧ta̧nö̧
tö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä Işa̧
Jesucristo tȩa̧u̧nä̧ ij̧ȩcuä̧cho̧mȩ
jubö. Ja̧u̧mä̧ tö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä
Işa̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧ jiņä̧ isocu
böo Dios'inä hua̧. 14 Ja̧u̧mä̧
ujuturutä ja'ate'ö hua'arera̧'a̧
iyähuinö, o'ca juiyönä suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ttö̧ tejächi'ö micuä
päi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Chutä a̧mo̧nä̧
umöhuäyotö päti'önä töcö
icuatö pä'ö iyähuinö, adiunä
jȩä̧cuä̧huä̧ttö̧ to̧ppo̧ rö̧jä̧chi'̧ö̧nä̧
jȩpä̧tö̧tä̧ tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö. 15 Ja̧u̧
huȩnȩtä̧ ji'ähui, huȩnȩ 'qui'epönö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ to'ijicu pä'ätörömä
täbotönö ucuocui jiņä̧ isocu
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ru̧hua̧ ucuocuaji'a̧nö̧. Ucurutä'inä
ttucuotönä jȩpä̧cuä̧hui.̧ Ya̧tȩ'iņä̧
ucuotäcuähuä juiyönä jȩo̧cuo̧.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios re rö̧jö̧nä̧
toäcuähuänätä tö̧jip̧iņö̧ huȩnȩ

3 1―Ruhuotörö'inä, hueähuä
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧ tucuotö'anö

ja̧'a̧― pä'ö ttamöcuädi'önä
ji'ähuitö. ―Ruhuotö huettö'inä
jȩtö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Adiunä jȩta̧
pä'ömä, 'cuäopönätä jo̧mȩnö̧
tö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 2 Ya̧tȩ ötö'cö'inä
suronä tucuocu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Rohuäu'inä törohuäu juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧. Ta̧'cua̧ diyaunätä jȩpö̧
tö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ korotörömä. O'ca
toi'önä ttö̧ja̧ ttä'cattö ta̧mo̧nä̧
tucuotäcuäu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧―
pä'ö ttamöcuädi'önä ji'ähui.
3Ujututä'inä ta̧'cua̧ jui'ätötä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ jarodätötä huinätöjä
pä'äjimä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yapare
esetätötä huinätöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pij̧ä̧ jähuätä tesehua pä'ömä
pij̧ä̧ jähuä koro koronö kö'cähuä
umöhuäyotötä kiņä̧tö̧jä̧ rö̧ȩnä̧tä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ suronätä jȩpö̧ kä̧nö̧,
―¡korotö ttö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧ chö̧ja̧hue!―
pä'ö pä̧huä̧ ttu'u ki'̧ä̧nä̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujututä'inä ttö̧ja̧
a̧'u̧tä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ tö̧ja̧'a̧ttö̧, ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ a̧'u̧tä̧cuä̧huo̧tö̧tä̧ huinä̧tö̧jä̧.
4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios,
ujutu tö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä Işa̧
re rö̧jö̧nä̧ toö'inä, repeö'inä pij̧ä̧
ttö̧ja̧rö̧ ij̧ȩcuä̧cho̧mȩnä̧ 5 tö̧jip̧ö̧nä̧
ppädinä̧u̧jä̧. Ujututä adiunä
jȩta̧'a̧ttö̧mä̧ tö̧jip̧ö̧nä̧ ppädoco̧u̧
pinätö̧jä̧. Chutä re ȩmä̧huip̧a̧'a̧ttö̧tä̧
tö̧jip̧ö̧nä̧ ppädinä̧u̧jä̧.
Jareönä ttuhuäpächönä töcö
icuähuänä'inä, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧

jareönä ö̧jä̧mä̧dö̧nä̧'iņä̧ tö̧jip̧ö̧nä̧
ppädinä̧u̧jä̧. 6 Ja̧u̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧mä̧ iyö u̧ju̧niņä̧u̧jä̧
pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönätä, Tu̧ru̧hua̧
Jesucristonätä, ujutu tö̧jip̧ö̧nä̧
Ppädäcuähuä Işa̧nä̧tä̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧
jȩpiņö̧ ujutumä mippoönä
ppädäcuähuänä huȩnȩ jui'ätö
päti'inö o'ca'a, Jä'o öärettö
tȩmä̧cuo̧tö̧ päti'iyarö pä'ö,
kä̧cuä̧huä̧ i'co tu̧ju̧nä̧rä̧cuo̧mȩ
a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧ tta̧tä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö.
8 Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ ttesetö'a̧nö̧ iso
päi'önä jö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧
juäitä 'cucuächi'önä esetönö
jicuhuä̧huä̧ra̧ pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧,
Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧
pä'ö amöcuädinätömä adiu
jȩpö̧ ttö̧ja̧ pä'ö ttu̧huȩcuä̧nä̧
ttamöcuädäcua'a̧nö̧. Piy̧ȩ
huȩnȩmä̧ adihua'ató. Ttö̧ja̧rö̧mä̧
adiunä ppäda'a.

Pä'chäcuähuä huȩnȩttö̧
'quȩip̧ä̧chä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ

9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ tta̧'cua̧
juiyönä pä'chäcuähuättö'inä,
ttö̧tä̧möminärö̧ o'ä'chäcuähuä
huȩnȩttö̧'iņä̧, pä'chäcuähuä
huȩnȩttö̧'iņä̧, Hueähuä Huȩnȩ
ötö'cö pä'chäcuähuättö'inä
'quȩ'ip̧ä̧chi.̧ Ja̧u̧ huȩnȩmä̧
micuähuocö. Ppä'ädö'inä
ppädocö. 10 Ttamöcuädö huȩnȩttö̧
'quȩttȩcuä̧chö̧nä̧ jȩpä̧'chö̧rö̧mä̧
ro̧'ȩpö̧nö̧ ucuocui todärenätä.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jiņä̧ öarodöttömä
'quȩ'ip̧ä̧chiŗö̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ hua̧rö̧mä̧
ttu̧cuȩpä̧rä̧cua̧jä̧, ―Amöcuädömä
surojuoächinäcu. Suronätä jȩpö̧
kö̧ ja̧u̧mä̧― pä'ö. Chutä'inä a̧'cua̧
ucuocuäcu huo̧juä̧cuä̧u̧ ―huȩnȩ
hua̧sä̧ ttömä― pä'ö.
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Cä'ädö kä̧nö̧ Pablo
ucuocuinö huȩnȩ

12Artemasrö̧ jö̧ttö̧'iņä̧, Tíquicorö
jö̧ttö̧'iņä̧ huedö jiy̧ȩnä̧tä̧ räcuopaja
ucumä Nicópolis ötahuiyära̧'a̧ttö̧
tocu'huattö. Nicópolis
ötahuiyänätä a̧'ȩ 'cuädopa
pä'ö amöcuädösä. 13 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
abogado hua̧ Zenasrö'inä,
Apolosrö'inä tti̧'chä̧cuȩ recuä rö̧jö̧
juiyönätä tti̧'chö̧nä̧ huecuhuatöja
jurunätä. 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujututä

isotö'inä adiunä jȩpö̧ ttö̧ja̧
pä'ö ttu̧huo̧jui'̧a̧ja̧. Recuä
rö̧jä̧chi'̧o̧mȩnä̧mä̧ ―ppätädö'a̧nö̧
ja̧'a̧― pä'ö ttu̧huo̧jui'̧a̧ja̧ u̧huä̧ju̧
juiyönämä ttö̧jö̧ juiyäcua'anö.
15O'ca toi'önä ttöcu ka̧cuä̧tö̧mä̧
tettähuäcujädo pä'ätö. Tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧ ujuturu repe'ätörömä
te'ähuiyitö. Dios mippoönä
ppädä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ ka̧cuä̧tu̧cui ̧ ucutu
o'ca toi'önä. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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Piy̧ȩ huȩnȩmä̧,
Pablo iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ ja̧'a̧do

Filemón pä'ö miçua̧rö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ micuojä pojä cuyäru isojämä:

FILEMÓN
Huȩyu̧ti̧nö̧: Pablo Aditinö a̧'ȩ: 60D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧, Roma ötahuiyära̧'a̧ cärenä ö̧'o̧mȩttö̧ huȩyu̧ti̧nö̧do

Pablomä Filemónrö huea pä'ö. Filemónmä Colosas ötahuiyättö úcuo işa̧
jiņa̧'a̧do. Tíquicotä ȩpö̧ iyinödo pojämä, Onésimo'inä ja̧u̧cu̧tä̧ i'̧cha̧'a̧nä̧.
Colosenses 4:7‐9 topi. Onésimomä Filemón u̧mö̧huä̧ya̧ jiņa̧'a̧nä̧
ucuotäcuähuä juiyönä jȩpä̧'chö̧ ö̧jiņö̧ o'ca'a Roma ötahuiyära̧'a̧ttö̧
U̧ru̧hua̧ Jesucristo mippoönä ppädäcuähuä huȩnȩ ä̧ju̧cuiņö̧do Pablo
jiähuomettö. Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩttö̧ Pablo iţti̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ jareönä
uhuäpächinödo U̧ru̧hua̧ Cristonämä. Filemón 1:10 topi. Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ Pablomä pä'äji ta̧'a̧nö̧ pij̧ä̧ttö̧ u̧ru̧hua̧ ö̧ja̧'a̧tä̧ hueinäcudo huȩnȩ
jiņö̧ siähuächa pä'ö. Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo cäecuächina'attömä 27nö a̧'ȩ
yabonänö 'cuäopinö o'ca'a huȩyu̧ti̧nö̧do. Roma ötahuiyänä cärenä
ö̧'o̧mȩttö̧ räopächinö o'ca'atä huȩyu̧ti̧nö̧do.

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

Pablo iḩuȩyu̧tojä tottäcuotörö
öä'chinö huȩnȩ

1 1 Ttö Pablo, Jesucristotä
'chu'huädö u̧ju̧niņä̧cu̧ jö̧nä̧

hua̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ tö̧jä̧hua̧
Timoteocu kä̧nö̧ ujuturu
ppä̧'ä̧dä̧rö̧ aditä'ijö, re ni'̧a̧,
ucu Filemónrö huȩyu̧tu̧
hue'ösä. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ re ni'̧a̧ju̧
Apiarö'inä, ujuturu ppä̧'ä̧dä̧rö̧
rohuähuä'ijö Arquiporö'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuojusodettö jiņä̧
yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧
huȩyu̧tu̧ hue'ösä. 3 Tä'o Dioscu,
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu mippoönä
ppättädä̧ra̧'a̧nä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧
Cua̧'cua̧tu̧cu̧ adihuächi'önä
jȩtto̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧

Filemón ötö'cö adiu úcuohuiyäcu
Pablo esehuinö huȩnȩ

4Diosrö chucuocu pä̧nä̧mä̧
ucuru'inä amöcuädö Chö̧ä̧nä̧hua̧rö̧
―adihua'a― pä'ä'ijösä
'cuäopönätä. 5―U̧ru̧hua̧
Jesúsru'inä, o'ca toi'önä Diosttö
adihuä ttö̧ja̧ pä'i'inätörö'inä
repe'ödo― pä'ö jittähua'a
chä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
―a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kö̧do― pä'ö
jittähua'a'inä chä̧ju̧cuo̧mȩnä̧mä̧
Chö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ―adihua'a―
pä'ä'ijösä. 6 Cristonätä kä̧nö̧ o'ca
juiyönä adihuä juäi ucutunätä
ka̧cu̧ cu̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧'ij̧ö̧mä̧
korotörö'inä adiu micuähuächönä
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rȩbȩhuä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö Diosrö
jä'epä̧rö̧sä̧. 7―Repe'ö kö̧do―
pä'ö jittähua'a tä̧ju̧cuo̧mȩnä̧mä̧
rö̧ȩnä̧tä̧ ta̧'cua̧ ȩmö̧ tesehuä̧rö̧nä̧
jä̧u̧jä̧ ujutumä, Diosttö adihuä
ttö̧ja̧ tta̧'cua̧ adiu pätti'önä
ppäcuhuädä̧ra̧'a̧ttö̧ chö̧jä̧hua̧
ucumä.

Filemón a̧'cua̧ ko̧mȩnä̧tä̧
U̧ru̧hua̧nä̧ amöcuädiyarö
pä'ö Pablo jiähuinö huȩnȩ

8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jȩcu̧'a̧nö̧ jö̧
Cristonämä hue'ötä huedö'a̧nö̧
hua̧ chö̧ja̧'a̧nä̧ hue'ömä
hue'ocösä. 9 Ttömä ―Pablo
bö̧o̧ işa̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesucristo
'chu'huädö u̧ju̧niņä̧cu̧ jö̧nä̧
hua̧― chö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ajuähuipönö
repeäcuähuänätä jädepäcujä.
10 'chu'huädö ku̧nä̧hua̧ chö̧'ö̧ pä̧nä̧
chiţti̧ jö̧nä̧ juodepinäcu Onésimo
ötö'cö jädepäcujä. 11 Ja̧u̧mä̧
pä'äjimä adihuä cu̧mö̧huä̧ya̧
jö̧nä̧ huocö piņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jitämä ucu'inä, ttö'inä adihuä
tu̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧ hua̧. 12 Ja̧u̧ru̧mä̧
pä'äji ta̧'a̧nö̧ juhua'a cu̧ja̧'a̧tä̧
huedäcutó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧
ttö cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧rä̧cu̧ru̧mä̧
ucumä ttötä chö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧
tocu'huaji'a̧nö̧ eseunutä topirö
ö̧rȩbȩhua̧'a̧nä̧. 13 Ttömä ucu
ppäcuhuädä̧rö̧'a̧nö̧ jo̧mȩ adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähuomettö
cärenä chö̧'o̧mȩ ppädä̧ra̧ttö̧ pä'ö
―huä̧iņä̧ ttöcutä kä̧hui―̧ pädö'a̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ huedäcu. 14―A̧― pä'ö
cuädätoca'ara̧'a̧mä̧ jȩcha̧ pä'ömä
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ amöcuädocö päjisä.
Ucu mippoönä ppäcuhuädö'a̧nö̧
jö̧mä̧ ucutä cua̧mo̧nä̧ amöcuädö
to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ jȩcu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧,

ttö hueda'attömäcö. 15 ¿Pa̧'a̧nö̧
jiy̧a̧rö̧ pä'öcö̧? ucuttu 'quȩ'ȩcuä̧chö̧
ö̧jiņa̧'a̧mä̧ recuonänö, pä'äji
ta̧'a̧nö̧mä̧ päcua'a päi'önätä
doächäcua'a̧nö̧ pä'ö. 16 Pä'äji
ö̧jiņö̧'a̧nö̧ huettö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧
jö̧nä̧ ö̧ja̧ pä'ömäcö. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ jitämä huettö jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧ ö̧jiņo̧mȩttö̧'iņä̧ abonänö jö̧nä̧
hua̧tä̧ ö̧ja̧ pä'ö, tö̧jä̧hua̧ re ni'̧a̧ jö̧nä̧
hua̧tä̧, ttö repedä'ijomettö'inä
abonänö ucu'inä ju̧huȩnȩ
yabonänö repecuhuarö pä'ö,
tidepänä kä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧,
Tu̧ru̧hua̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧.

17―Ja̧u̧mä̧ chucu chaditä'ijäcu―
ttörö päcuttumä, ttö
chö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ tocu'huaji'a̧nö̧
eseunutä topirö ö̧rȩbȩhua̧'a̧nä̧.
18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiy̧ȩtȩ suronä
jȩiņö̧ttö̧'iņä̧, jiy̧ȩtȩ imippotöttö'inä
ttö chimitäcuometä rötiyirö. 19 Ttö
Pablo chim̧iţä̧cuȩmä̧ chu̧mö̧nä̧tä̧
huȩyu̧tu̧ rötösä, ―ucutä
jä̧ttä̧pä̧ya̧tä̧ cuimippotäcusä―
jö̧nä̧mä̧ pädö'a̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pädö
juiyäcua'anö. 20 Ja̧'hua̧nö̧tä̧tó
chö̧jä̧hua̧, Chu̧ru̧hua̧nä̧mä̧
ucuru chesehua'anä ja̧'a̧tä̧
topittö. Chu̧ru̧hua̧nä̧tä̧ cha̧'cua̧
esehuächi'önä jȩpi.̧ 21 Cuhuarodö
juiy̧ä̧cuȩ cha̧'cua̧ huȩnä̧rö̧tä̧
huȩyu̧tu̧sä̧ pomä,―pädomettö'inä
abonänö jö̧nä̧ jȩä̧cua̧― pä'ömä
chu̧huo̧jua̧'a̧ttö̧.

Cä'ädö kä̧nö̧ Pablo
teähuinö huȩnȩ

22 Chä'äcuome jo̧mȩnö̧
jȩpö̧ ku̧niy̧iţtö̧. Diosrö
jäcuepärä̧'ij̧ä̧tu̧cu̧mä̧ tta̧'ä̧rö̧sä̧
pätecuächönä chichäcua'a̧nö̧
pä'ö. 23 Cristo Jesúsnämä,
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chucu cärenä chö̧'ä̧'ij̧ä̧cu̧
Epafras'inä te'äudo. 24Marcos'inä,
Aristarco'inä, Demas'inä, Lucas'inä,
jahuätömä jitöcu chaditä'ijä̧u̧mä̧

te'ähuätödo. 25 Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
cua̧'cua̧ru̧hua̧tu̧cu̧nä̧ mippoönä
ppädä̧ra̧'a̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧. Ye,
ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ judíos ttö̧ja̧rö̧ pätetö huȩyu̧cui'̧iņö̧ huȩnȩdo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

HEBREOS
Huȩyu̧ti̧nö̧: Jeruhua'ató Aditinö a̧'ȩ: 68D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩ ―¿di jiņa̧'a̧ huȩyu̧ti̧nö̧mä̧?― pä'ö jerupätöjä. Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧nä̧ Hebreos ttö̧ja̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hue'inö pä'ömä huäjunä huo̧jä̧tö̧jä̧.
―Hebreos― pä'ö judíos ttö̧ja̧ koro tti̧mi ̧ jiņa̧'a̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ piy̧ȩ huȩnȩ huȩyu̧ti̧nö̧nä̧ ucucuinö, o'ca toi'önä
judíos ttö̧ja̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hueiyarö pä'ö. Judíos ttö̧ja̧mä̧ o'ca juiyönätä
kiņä̧tö̧do ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ jiņä̧jä̧ttö̧mä̧. Ta̧ju̧tä̧ jiņa̧'a̧do ―Jesústä ja̧'a̧ Dios
huea päinäcu Cristomä― pä'ö esetinätömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ recuätömä
esetocotö pinätödo jiņä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ piy̧ȩ huȩnȩmä̧, o'ca toi'önä
judíos ttö̧ja̧rö̧ hueähui'ina'ado, Jesúsru tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧,
tta̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧rö̧'iņä̧. A̧mö̧riy̧ä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ ―Jesústä ja̧'a̧
Cristomä, isoppa huotöttö'inä, Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧ pinätöttö'inä,
Hueähuä Huȩnȩnä̧ jähuättö'inä abonänö HUA̧MÄ̧― pä'ö. Jesúsru
ya̧tto̧cuä̧rö̧ttö̧mä̧, ¿ka̧ra̧nä̧'iņä̧cö̧?, ¿koro juäinä'inäcö? ttö̧jip̧a̧ pä'ömä
juiya'ado.

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

Röji pä̧nä̧, Diosmä Iţti̧nä̧tä̧
ucuocuinö huȩnȩ

1 1 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä koronö'inä,
koronö'inä rö̧ȩnä̧tä̧ ucuocue'inö

koromenänö jö̧ huȩnȩnä̧'iņä̧
ja̧'a̧nä̧, täbocömä chutä päji huȩnȩ
jiäcuähuä ttö̧ja̧nä̧ ucuocue'inö
tä̧do̧tö̧miņä̧ttö̧ kada'ca jö̧nä̧
huotörömä. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
piy̧ȩ röji pä̧nä̧mä̧ chutä Iţti̧nä̧tä̧
ucuocuinä̧u̧jä̧tó. Ja̧u̧ru̧mä̧ o'ca
juiyönä ka̧cu̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧
ru̧hua̧ jö̧nä̧ ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö hue'ö
u̧ju̧niņä̧cu̧. O'ca juiyönätä
Ja̧u̧nä̧tä̧ uhuäbe'inö. 3Dios
öadihuättö ösäruumä Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧tó.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios ö̧jö̧ ij̧ȩcuä̧ işa̧tä̧
jö̧nä̧ hua̧mä̧ Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧tó. O'ca
juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧

chutä ujuru iḩuȩnȩttö̧tä̧ todeunä
'chu̧huä̧ra̧'a̧tó. Ja̧u̧mä̧ ujutu
surojö tu̧ju̧nä̧rö̧ tadihuächi'önä
chutätä töcö icuäji'ca̧, ju'tojuttumä
koromettö'inä abonänö Ruhuo
isome u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ pä̧mä̧diņö̧.

Hue'ähuotö isoppa
huotöttö'inä abonänö

ttu̧huä̧mȩnä̧ hua̧ Iţti̧ Diosmä
4 Ja̧u̧mä̧, hue'ähuotö

isoppa huotöttö'inä abonänö
ttu̧huä̧mȩnä̧, rö̧ȩnä̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧tä̧
juo'ächinötó, Jä'o öärettö ȩma̧
pä'ö Iţti̧ jö̧nä̧tä̧ im̧içua pä'ö
pätetö ku̧nä̧huä̧nä̧ iŗȩbȩhuiņa̧'a̧ttö̧
jahuätö tti̧miţtö̧'iņä̧ abonänö
adihuä im̧i.̧ 5Hue'ähuotö huotö
isoppa huotöttömä Diosmä
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ya̧tȩrö̧'iņä̧ pa̧'a̧nö̧mä̧ pä'ocö
pinötó: ―Ucumä ttö Chiţti̧jä̧. Jitä
mo̧ro̧ ttö chiţti̧ jö̧nä̧ cuhuäpächönä
kä̧cuä̧huä̧ chiyäcujä―.a Jiņä̧ pä'äji
ta̧'a̧nö̧: ―Ttömä Ja̧u̧tä̧ Jä'o jö̧nä̧
hua̧tä̧ chö̧jä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Ja̧u̧mä̧ Ttö Chiţti̧ jö̧nä̧ hua̧tä̧
ö̧jä̧cua̧―.b

6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Iţti̧ chu̧'ä̧cua̧rö̧
pij̧ä̧nä̧ do'ädö kä̧nö̧mä̧ jiņä̧
pä'äji ta̧'a̧nö̧ pä'inö: ―O'ca
toi'önätä chumöhuäyotö isoppa
huotömä úcuo te'äu jȩä̧cuä̧huä̧
jȩpä̧tu̧cuiŗö―̧.c

7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
hue'ähuotö isoppa huotö
jö̧nä̧ huotö ttötö'cömä pä'inö:
―Chumöhuäyotö hue'ähuotö
huotömä isoppa huotö jö̧nä̧
huotötä ttö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huedö
jȩttö̧nä̧ hue'ähuotömä ocuma jö̧nä̧
huotötä ttö̧jä̧―d jö̧nä̧.

8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Iţti̧ jö̧nä̧
hua̧rö̧mä̧: ―Ucu Diosmä,
curuhuonä cuideäcänämä
cädi'äcuähuä juiyönätä hue'ö
cu̧jä̧cua̧jä̧tó ucumä. Hue'ö kä̧nö̧
cuitta'camä surojö juiyönä
curuhuonä hue'ö cu̧ju̧ ij̧ȩcuä̧rä̧'ca.
9 Surojö juiyönä kä̧cuä̧huä̧tä̧
repe'ä'ijöjä ucumä. Surojömä
a̧'u̧tä̧'ij̧ö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Ttö
Dios jö̧nä̧ hua̧mä̧, ucu Dios jö̧nä̧
hua̧rö̧mä̧ eseäcuähuä a̧dȩttö̧
da'epö pätetö chu̧ju̧niņä̧cu̧jä̧,
korotö hue'ätöttö'inä abonänö
jö̧nä̧ hua̧tä̧ cu̧ju̧nä̧―.

10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Ucu, Ttu̧ru̧hua̧
jö̧nä̧ hua̧mä̧ äcuomenämä
pij̧ä̧tä̧ uhuäbe'inöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
mo̧ro̧jiy̧ä̧'iņä̧ cu̧mö̧piy̧ä̧tä̧ aditähuä

ja̧'a̧. 11 Ja̧u̧mä̧ toepächä̧cuȩtä̧
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Ucumä
'cuäopönätä kö̧jä̧. Ja̧u̧ juäimä
o'ca juiyönätä 'ca̧tä̧cuä̧huä̧ta̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ böecuächäcua'ató.
12 Ja̧u̧ juäimä huäme işä̧ta̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ juä'opö cu̧tä̧cua̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huo̧mȩnä̧mä̧ pärotö
icuähuä o̧jä̧tä̧ kä̧cua̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucumä pärohuächocötä
kö̧jä̧. Ucu cu̧ju̧ pä̧nä̧mä̧ yorö'isotä
beipächiyococujä―.e

13Hue'ähuotö huotö isoppa
huotöttömä Diosmä ya̧tȩrö̧'iņä̧
pa̧'a̧nö̧mä̧ pä'ocö pinötó:
―Chu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ pä̧mä̧di ̧
cuaboiyotörö cu̧jä̧piy̧ä̧ dea'a
chö́tome jubö päi'önä―f jö̧nä̧mä̧.
14 Jahuätö päcuotö isoppa
huotömä ¿huedö jȩä̧cuä̧huä̧
isotötä jö̧nä̧ huocotö tä̧ji,̧ ki'̧içuä̧
ttȩmä̧cuo̧tö̧rö̧ ppä̧ttä̧dä̧ra̧ pä'ö
hue'ähuotömä?

Judíos ttö̧ja̧ Jesucristorö
ttöarodöttömä ka̧ra̧nä̧ ttö̧jip̧a̧

pä'ömä juiya'ado

2 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ tä̧ju̧cuiņö̧
huȩnȩmä̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧

tta̧tä̧rö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó ti̧'cho̧mȩ kä'cottö
'quȩti̧pä̧cha̧'a̧cu̧. 2Hue'ähuotö
isoppa huotö jittäunä ucuocuinö
huȩnȩ jiņö̧ micuähuinöttömä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä jarodö
jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧, jarodäcuähuä'inä
jueötä micuähuächinöttömä,
3 ¿ujutumä tta̧'a̧nö̧ jȩpö̧tä̧
tö̧jip̧ä̧cua̧'a̧ jä̧ttö̧ tö̧jip̧iy̧a̧rö̧ pä'ö
juiyo adiunätä ppädinö huȩnȩttö̧
'quȩti̧pä̧chö̧ttö̧mä̧? Ja̧u̧ huȩnȩ
äcuomenämä Tu̧ru̧hua̧tä̧ ji'ähuinö.

a 1:5 Salmos 2:7 b 1:5 2 Samuel 7:14 c 1:6Deuteronomio 32:43 d 1:7 Salmos 104:4
e 1:12 Salmos 102:25‐27 f 1:13 Salmos 110:1

Heb



683 Hebreos 2:4–14

Ja̧u̧nu̧ o'comenämä ä̧ju̧cuiņä̧tö̧'iņä̧
isopäi'önä jiņa̧'a̧ pä'ö jittähuinä̧u̧jä̧.
4Dios'inä jahuätöcutä iso päi'önä
jiņa̧'a̧ pä'ö ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧nä̧'iņä̧,
ye'önö ttesehuächi'önä jö̧nä̧'iņä̧,
ttö̧ja̧ ttieru juäinä'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
churutä pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ iyä'chäcuähuänä'inä
ji'ähuinö.

Uhuäbe'ö ku̧nä̧huä̧ jiņö̧mä̧ ttö̧ja̧
işa̧rö̧tä̧ úcuota pä'ö ja̧'a̧do

5Diosmä pij̧ä̧ ja̧rȩä̧jä̧ içhä̧cuȩjä̧
ujutu tucuocuäjä̧nä̧mä̧ hue'ähuotö
isoppa huotö hue'ö ttö̧jiy̧a̧rö̧
pä'ömä hue'ipocö pinötó.
6 Koromettömä iso päi'önä jä̧cua̧'a̧
pä'ö ya̧tȩ ji'ähuinö pa̧'a̧nö̧:
―Cuamöcuädarö pä'ö ¿ttö̧ja̧
işa̧mä̧ däjetä jö̧nä̧ hua̧jä̧ttö̧?
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ re niy̧ä̧chi'̧ö̧nä̧
tocu'huarö pä'ömä ¿ttö̧ja̧ işa̧mä̧
däjetä jö̧nä̧ hua̧jä̧ttö̧? 7Hue'ähuotö
isoppa huotöttö'inä pabonänötä̧
ttidea'anä hua̧tä̧ ö̧jö̧nä̧
jȩcu̧'huiņä̧cu̧ ttö̧ja̧ işa̧mä̧. Ruhuonä
kä̧nö̧ huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧ päi'önämä
säruunä cuhuadihuättö'inä,
cúcuottö'inä cu̧huȩniņä̧cu̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu̧mö̧piy̧ä̧ aditähuä
hue'ö ö̧jiy̧a̧cu̧ pä'ömä hue'ö
cu̧ju̧niņä̧cu̧. 8O'ca juiyönä
ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ churutä
ttesetönä ö̧jä̧pö̧ dea'atä hue'ö
ö̧jö̧nä̧ huecuhuinäcu―.a O'ca
juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧'iņä̧
ttö̧ja̧ işa̧rö̧tä̧ ttesetönä hue'ö
u̧ju̧no̧mȩnä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧, ya̧tȩ'iņä̧
esetö juiyönämä hue'ö ku̧no̧cö̧
pinö. Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ jitä piy̧ȩ
pä̧nä̧mä̧ ttö̧ja̧ işa̧rö̧ eseta'amä jiņä̧

topocotöjä.

Hua'are ujuruhua pä'ö
hue'ähuotö isoppa

huotöttö pabonänötä̧ hua̧
ö̧jö̧nä̧ päi'inö huȩnȩ

9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsrumä
topätöjä, hua'arettö usurä
ȩmä̧huiy̧a̧rö̧ pä'ö hue'ähuotö
isoppa huotöttö'inä ttidea'anä
pabonänötä̧ hua̧ ö̧jö̧nä̧ jȩiņä̧cu̧ru̧.
Ruhuonä kä̧nö̧ huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧
päi'önämä säruunä öadihuättö'inä,
úcuottö'inä u̧huȩniņä̧cu̧ Ja̧u̧mä̧
Dios mippoönä ppädäcuähuänä
o'ca toi'önä̧rö̧ ja'ate'ö hua'are
mȩiy̧a̧rö̧ pä'ö. 10O'ca juiyönä
ka̧cu̧mä̧ chutä öäretä jö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Ja̧u̧ttu̧tä̧ 'chu̧huä̧ra̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ iţti̧mö̧ recuätörömä
säruunä öadihuära̧'a̧ ȩpiy̧a̧rö̧ pä'ö
Diosmä adihuinäcu ttö̧jip̧ö̧nä̧
ppädäcuähuä kada'ca jö̧nä̧ Hua̧
usurä ȩmä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ jo̧mȩnö̧
aditö içuä̧hua̧ päi'iyarö pä'ö.
11 Surojöttö ttadihuächi'önä
adicuä işa̧'iņä̧, ttadihuächi'önä
aditö icuähuotö'inä o'ca toi'önä
ya̧tȩtä̧ huotötó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
―chö̧jä̧hua̧tö̧ huotöjä― jö̧nä̧
päatö pä'ömä dä'äcuocö Ja̧u̧mä̧.
12 Pa̧'a̧nö̧ pä'inö: ―Chö̧jä̧hua̧tö̧
huotörömä cuim̧i ̧ jiḑä̧huä̧cua̧sä̧.
Jiņä̧ yo̧mȩtȩ pätti'omettömä
ucurutä úcuo te'äunu
ra̧dä̧cua̧sä̧―.b 13 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pä'äji ta̧'a̧nö̧ pä'inö: ―Ja̧u̧ru̧tä̧
cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧rä̧cua̧sä̧―.c
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧: ―Pȩnȩtä̧
kö̧sä̧ iţti̧mö̧ huotö Ttörö Dios
iyinä̧u̧cu̧―. 14 Juhua'acumä

a 2:8 Salmos 8:4‐6 b 2:12 Salmos 22:22 c 2:13 Isaías 8:17
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iţti̧mö̧ huotömä ttidepäcu'inä
ttucuojacu'inä pätti'ina'attö Ja̧u̧'iņä̧
juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ pä'i'inö, hua'ö
tticuiyarö pä'ötä päopä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧rö̧mä̧ hua'arenätä be'epäjipö
icuarö pä'ö. Ja̧u̧mä̧ ähuettätä
ja̧'a̧. 15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä
jiņä̧ tta̧'cua̧rä̧im̧ä̧ 'cuäopönä
hua'aretä ye'ecu kä̧nö̧ huettö
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ jö̧nä̧ huotörö
ejädö icuinö. 16 Iso päi'önätä
ja̧'hua̧nö̧ ejädö icu ppäda pä'ömä
hue'ähuotö isoppa huotö işa̧
ö̧jö̧nä̧mä̧ pä'i'ocö pinö. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ Abraham ö̧nä̧mö̧'cotö
işa̧tä̧ pä'i'inö. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
o'ca juiyönättö̧tä̧ chutä ö̧jä̧hua̧tö̧
huotö ttö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ hua̧ päi'ö'anö
jiņa̧'a̧tó, re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuä
işa̧ jö̧nä̧ kä̧nö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ päö
ta̧'a̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧ kä̧nö̧,
sacerdotes huotöttö jiņä̧ isocu
juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ hua̧ ö̧ja̧ pä'ö, Dios öäre
adicuä işa̧ jö̧nä̧ hua̧ ö̧ja̧ pä'ömä,
ttö̧ja̧ surojö ttu̧ju̧nä̧rö̧ huȩnȩ si'epö
icu aditö icuäcua'a̧nö̧. 18 Chutä'inä
ka̧cuä̧mö̧ topäcuä̧hua̧ pä'i'ö usurä
ȩmä̧huiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ korotö
ka̧cuä̧mö̧ topäcuähuotörö'inä
ppäda pä'ömä ujuru ku̧nä̧rö̧.

Iţti̧ jö̧nä̧ hua̧tä̧ u̧mö̧huä̧ya̧ttö̧'iņä̧
abonänö Hua̧mä̧

3 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧,
ujutu ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧rö̧

huȩnȩttö̧ huȩ'ä̧hua̧ jö̧nä̧'iņä̧
ö̧ja̧'a̧nä̧, sacerdotes huotöttö
jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ hua̧rö̧mä̧
a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧ kä̧tu̧cui,̧ ucutuDiosttö
adihuä ttö̧ja̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ huopö
ku̧nä̧huä̧nä̧ ppä'ächi'inätömä.
Ja̧u̧mä̧ Cristo Jesús. 2 Ja̧u̧mä̧
churutä hue'inö päö ta̧'a̧nö̧tä̧

jȩpiņö̧, Dios ojusode jättäyode
jö̧nä̧ huotörö Moisés jȩiņö̧'a̧nö̧.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ Cristo
Jesúsmä Moisésttö'inä abonänö̧tä̧
úcuo işa̧ jö̧nä̧ hua̧do pä'ö
ttamöcuädäcu, isode adicuä işa̧mä̧
aditinodettö'inä abonänö úcuo
işa̧ pä'ö ttamöcuädaji'anö̧tä̧.
4 Isodemä adicuä işa̧ toönämä
ko̧cö̧. Juhua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ o'ca
juiyönä ka̧cu̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧
aditinömä Diostä ja̧'a̧. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Moisésmä Dios ojusode jättäyode
jö̧nä̧ huotörömä Dios u̧mö̧huä̧ya̧tä̧
jö̧nä̧ kä̧nö̧mä̧ hueö ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩpiņö̧.
Ja̧u̧nu̧ o'comenä Dios pä̧cuȩ huȩnȩ
iso päi'önä jä̧cua̧'a̧ pä'ö ij̧ȩcuä̧ işa̧
päi'önä. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Cristomä
Dios Iţti̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧ kä̧nö̧ chutä
ojusode jö̧nä̧ huotörö hue'ö
kö̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ojusode jö̧nä̧
huotömä ujututä ja̧'a̧, röji mo̧ro̧
jubö 'quiyönä ta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧,
yodoji jä̧cuȩ tta̧'ä̧rö̧ kä̧nö̧ eseu
tö̧jö̧ttö̧mä̧.

Dios öärome 'cuä'ächö
kä̧cuä̧huo̧mȩ dottächa pä'ömä
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩ
ä̧ju̧cuä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ ja̧'a̧tó

7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ päö'a̧nö̧tä̧
amöcuädätucui: ―Jitä piy̧ȩ
mo̧ro̧ iḩuȩnȩ rä̧mip̧a̧'a̧
cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧
8 cuamiso'quittömä cuami
'quicuhuätucuä' ttöarodinö pä̧nä̧
jiņö̧'a̧nö̧mä̧, ttö̧ja̧ toächomettö
ka̧cuä̧mȩ'ö̧ toäcuähuä pä̧nä̧
jiņö̧'a̧nö̧mä̧. 9 Juhua'attömä
cu̧tä̧möminämä tta̧'a̧nö̧ hua̧tä̧
chö̧já̧ ja̧ pä'ö ka̧cuä̧mȩ'ö̧
tottinäcusä chaditähuämä
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cuarentanö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧
totta'anä'inä. 10 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
chöjö'cö juiyönä päi'inäcusä
ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ ka̧cuiņä̧tö̧rö̧mä̧.
“Tta̧'cua̧nä̧mä̧ ¿'cuäopönätä
'quȩ'ip̧ä̧chä̧rä̧tö̧di?̧” Ja̧'hua̧ta̧nö̧
“¿chihueyenä chaditömä
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧di?̧”
pä'inösä. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
pä̧içuä̧chi'̧ö̧mä̧ hueyecuiya pä'ötä
pä'ö ku̧niņö̧sä̧ pa̧'a̧nö̧: “chöärome
'cuä'ächö kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧
yorö'isotä do'ächocotö ttäcuotötó”
pä'inösä―a päö'anö.

12 Chö̧jä̧hua̧tö̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧tä̧
tta̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cuij̧ó, ucututtumä
ya̧tȩ'iņä̧ a̧'cua̧nä̧mä̧ ―isocö―
pä'ö, hua'ocö Diosttö 'quȩip̧ä̧cha̧
pä'ömä suronä amöcuädäcuähuä
u̧ju̧nä̧ra̧'a̧cu̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
―jitä mo̧ro̧― pähuä kä̧iţä̧
mo̧ro̧jiņö̧ a̧'u̧cuä̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
huȩnȩ 'qui'ecuä'chötä kä̧tu̧cui,̧
ucututtumä ya̧tȩ'iņä̧ suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ öyaparehuomenä
öarodipa'acu. 14Ujutumä
Cristocu ppätächi'önä jȩpö̧
ku̧nä̧huo̧tö̧tä̧ kä̧tö̧jä̧, iso päi'önä
ä̧cuo̧mȩnä̧ ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ra̧
pä'ö tamöcuädinö'a̧nö̧ röji mo̧ro̧
jubö päi'önä 'quiyönä ta̧'cua̧
huȩnä̧rö̧ tö̧jö̧ttö̧mä̧. 15 Pa̧'a̧nö̧
päö'anö: ―Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ iḩuȩnȩ
rä̧mip̧a̧'a̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧
cuamiso'quittömä cuami
'quicuhuätucuä' ttöarodinö
pä̧nä̧ jiņö̧'a̧nö̧mä̧― päö'anö.

16 ¿Titö jiņa̧'a̧ttö̧ ttä̧ju̧cua̧'a̧nä̧
jarodinätömä? ¿O'ca toi'önä
Egipto rȩjȩra̧'a̧ttö̧ Moisés oipa'anä
rä'opinätö̧tä̧ jo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧ tä̧ji?̧

17 Cuarentanö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧mä̧
¿Titörötä öjö'cö juiyönä jiņä̧cu̧
jä̧ttö̧? ¿Suronä jȩpiņä̧tö̧rö̧mä̧cö̧
jiņa̧'a̧ tä̧ji?̧ ¿ttö̧ja̧ toächomettö
hua'ö icu, tto'co jähuä rötipinätötä
jo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧ tä̧ji?̧ 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
¿Titörötä hueyecuiya pä'ö, pä'ö
u̧ju̧niņa̧'a̧ttö̧―chöärome 'cuä'ächö
kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ yorö'isotä
do'ächocotö ttäcuotötó―
pä'ömä? Jarodinätö pinätö̧rö̧tä̧
¿pä'ocö pinö tä̧ji?̧ 19 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧u̧mä̧ tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧ttö̧
do'ächocotö pinätö̧ ja̧'a̧ pä'ömä
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ä̧tö̧jä̧ ujutumä.

Dios öärome 'cuä'ächö
kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ Josué
doädinomemäcötó

4 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ öärome
do'ächö 'cuä'ächö tö̧jiy̧a̧rö̧

pä'ö ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ
ka̧'a̧ttö̧mä̧, ye'ecunänö
tamöcuädö'a̧nö̧ ja̧'a̧tó ucututtu
ka̧ra̧ pö̧nä̧mä̧ iŗȩbȩhuo̧ca̧'a̧
o'ca'atä ki'̧ip̧iņö̧ ö̧jö̧ttö̧mä̧.
2Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧
ujuturu'inä jiäcuähui'ina'a jitörö
jiņö̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huȩnȩ
jiäcuähui'omettö ttä̧ju̧cua̧'a̧nä̧
ppädoco̧u̧ pinätö̧tó tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönätä
ttä̧ju̧cua̧'a̧ttö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ujutu ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö
amöcuädinätömä 'cuä'ächö
kä̧cuä̧huo̧mȩ do'ächätöjä
chutämä pa̧'a̧nö̧ päina'anä:
―Pä̧içuä̧chi'̧ö̧mä̧ hueyecuiya
pä'ötä pä'ö ku̧niņö̧sä̧
pa̧'a̧nö̧: “chöärome 'cuä'ächö
kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ yorö'isotä

a 3:11 Salmos 95:7‐11

Heb



Hebreos 4:4–15 686

do'ächocotö ttäcuotötó”―
päina'anä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutä
aditähuämä pij̧ä̧ uhuäbe'inomettö
kä̧mä̧dö̧ jo̧mȩnö̧ päi'önä
cä'ädö ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ kiņa̧'a̧tó.
4 Koromettömä pa̧'a̧nö̧'iņä̧ pä'inö
ko̧ro̧mö̧ttö̧ todärenö mo̧ro̧
ötö'cö: ―ko̧ro̧mö̧ttö̧ todärenö
mo̧ro̧ päi'omenä o'ca juiyö
aditähuä jä̧jim̧ä̧ cä'ädö ku̧nu̧
huirochi'inö Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä―a
5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧
pä'inö: ―chöärome 'cuä'ächö
kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ yorö'isotä
do'ächocotö ttäcuotötó―b
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ju̧huȩnȩ
'cuä'ächö kä̧cuä̧huo̧mȩ
dottächö'a̧nö̧ huotö dottächa pä'ö
jiņä̧ ka̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ jiäcuähui'omettö
ä̧cuo̧mȩnä̧ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧mä̧ tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧ttö̧ do'ächocotö
pinätö̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Diosmä
―jitä mo̧ro̧― jö̧nä̧ recuo jiņö̧
o'ca'a Davidnätä ucuocu
jiy̧ȩtȩ mo̧ro̧ 'quȩ'ȩpö̧ ku̧niņö̧
pa̧'a̧nö̧: ―Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ iḩuȩnȩ
rä̧mip̧a̧'a̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧
cuamiso'quittömä cuami
'quicuhuätucuä'―c pädäji'a̧nö̧.

8 Josuétä 'cuä'ächö kä̧cuä̧huo̧mȩ
jahuätörö doädinöttömä, Diosmä
ja̧u̧nu̧ o'comenä koro mo̧ro̧
ötö'cömä ucuocuocö pinajiţó.

Jesúsru a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö
amöcuädinömä jo̧mȩnö̧
adicuometä̧ 'cuä'ächö

9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Diosttö
todepotö 'cuä'ächö
kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ yo̧mȩtȩ ki'̧ip̧a̧'a̧tó

jiņä̧. 10Dios öärome 'cuä'ächö
kä̧cuä̧huo̧mȩ do'ächinömä chutä
aditähuä jiņö̧'iņä̧ cä'ädö ku̧niņö̧
Dios jȩiņö̧'a̧nö̧tä̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ujutumä Dios öärome
'cuä'ächö kä̧cuä̧huo̧mȩ dotächi'a
pä'ömä kö'cächi'önö to̧ppo̧
rö̧jö̧nä̧ jȩtö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó, jahuätö
tto'co jähuä rötipinätö jiņö̧'a̧nö̧tä̧
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönä
kä̧nö̧ ya̧tȩ'iņä̧ ihueyecua'acu.
12Dios iḩuȩnȩmä̧ hua'ö
icuocö ja̧'a̧ttö̧ a̧'cua̧rö̧'iņä̧ ka̧'a̧,
ujuru'inä ka̧'a̧, curodä pätecu
sa̧huȩcuodättö'inä abonänö
'cuiocuächönä so̧a̧'a̧. Tta̧'cua̧nä̧
jähuä'inä tta̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧
'toruhuipö 'quȩȩcuä̧chö̧nä̧
doächa'ató. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttihue'ca
jacuä isähua'inä todehuomettö
'toruhuipö 'quȩȩcuä̧chö̧nä̧
doächa'ató. Koro ttamöcuädö'inä,
jȩttä̧cuȩ tta̧'cua̧nä̧ ttamöcuädö'inä
huo̧ju̧nä̧tä̧ ttu̧huȩpä̧ra̧'a̧tó. 13O'ca
juiyönätä uhuäbe'ö ku̧nä̧huä̧mä̧
toä̧ro̧mȩttö̧ dajahuächa pä'ömä
juiya'a. O'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧,
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ a̧tto̧cuo̧mȩ'iņä̧
juiyönätä bahuecuä̧rö̧nä̧
topä̧rö̧tó, ä'ca jo̧mȩ kä̧mä̧dö̧
jȩti̧nö̧ jitä̧huä̧cua̧mä̧.

14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ sacerdotes
huotö korotöttö'inä abonänö jiņä̧
isocu juȩ'ip̧a̧rö̧, Jesús Dios Iţti̧rö̧,
mo̧ro̧jiy̧ä̧'iņä̧ abo 'cuä'oi'inörötä
tu̧ju̧nä̧ra̧'a̧ttö̧ ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧rö̧
huȩnȩmä̧ 'quiyönä 'chu̧'huä̧rö̧
tta̧tä̧rä̧cuä̧u̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 15 Sacerdotes
huotöttö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ ujutu
hueyecu tijuiyuu ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧
re ȩmä̧huip̧o̧cö̧rö̧mä̧ ku̧nä̧ro̧co̧tö̧jä̧.

a 4:4 Génesis 2:2 b 4:5 Salmos 95:11 c 4:7 Salmos 95:7‐8
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Ujutu tu̧ju̧nä̧rä̧cu̧mä̧ o'ca
juiyönä surojö töjö'cächi'önä
ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuä jö̧ ta̧'a̧nö̧
yoräteunä 'cuä'opinö, ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Ja̧u̧mä̧ suronä jȩo̧ca̧'a̧nä̧.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ yetecuoca'atä
ruhuo deäcä mippoönä
ppädäcuähuä räopä̧rä̧cära̧'a̧tä̧
tötö'cöhuächätucua, re
toäcuähuä'inä tȩma̧ pä'ö,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ mippoönä
ppädäcuähuä'inä tö̧'o̧cui'̧a̧
pä'ö recuä rö̧jä̧chi'̧ö̧ pätecuächö
pä̧nä̧ ppädatö pä'ö.

Sacerdotes huotöttö jiņä̧ isocu
jue'ipotö ttötö'cö jiähuinö huȩnȩ

5 1 Sacerdotes huotöttö jiņä̧
isocu jue'ipotö jö̧nä̧ huotömä,

o'ca toi'önä pij̧ä̧ ttö̧ja̧ttö̧tä̧ ȩmö̧
ku̧nä̧huo̧tö̧mä̧, Dios ä'ca jo̧mȩttö̧
ttö̧ja̧rö̧ ppättäda pä'ö hue'ö
ku̧nä̧huo̧tö̧ ja̧'a̧, suronä jȩttä̧'ij̧ö̧
amöcuädö ttöäre iyähuä'inä, işa̧rö̧
cuä'ö icu iyähuä'inä ttiya pä'ö.
2 Jahuätömä jerupätörö'inä, jäyätä
jȩpä̧'chä̧tö̧rö̧'iņä̧ amöcuädö tta̧'cua̧
diyaunä ttu̧huȩcuä̧nä̧tä̧ aditätö
jitötä'inä ttijuiyuu ttu̧ju̧nä̧ra̧'a̧ttö̧.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttö̧ja̧ suronä
jȩttö̧'iņä̧ jitötä suronä jȩttö̧'iņä̧
amöcuädö, cuä'ö icu iyähuä
ttiya pä'ö hue'ö ku̧nä̧huo̧tö̧.
4 Pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ úcuo isome adita
pä'ömä ya̧tȩ'iņä̧ a̧mo̧nä̧ ujurunä
ö̧rȩbȩhuo̧co̧mȩtó. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧

Aarónrö jiņö̧'a̧nö̧ Dios hue'ö
u̧ju̧nä̧cu̧tä̧ aditome.

Cristomä Melquisedec
ju̧'hua̧ jö̧nä̧tä̧ sacerdotes
huotöttö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧
jö̧nä̧ hua̧ päi'inö huȩnȩ

5 Jahuätö jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ Cristo'inä
amonätämä úcuo te'äcuähuocö
pinö sacerdotes huotöttö jiņä̧
isocu juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ jȩä̧cuä̧hua̧
pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Diostä
päinä̧cu̧: ―Ucumä ttö Chiţti̧jä̧. Jitä
mo̧ro̧ ttö chiţti̧ jö̧nä̧ cuhuäpächönä
kä̧cuä̧huä̧ chiyäcujä―.a

6 Korome'inä päö'anö:
―Melquisedec ju̧'hua̧ jö̧nä̧tä̧
cädi'äcuähuä juiyönä 'cuäopönätä
sacerdote jö̧nä̧ hua̧jä̧ Ucumä―.b

7 Ja̧u̧ idepänä ö̧jiņö̧ pä̧nä̧mä̧
ȩ'chȩrȩja tahuipa'anätä
juruhuächi'ö huopönö Diosrömä
a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ jä'epä̧rö̧ ucuocuinö
hua'arettö ö̧jip̧ö̧nä̧ ppädö'a̧nö̧
hua̧rö̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jäepäjimä
ä̧ju̧cuiņiy̧ä̧cu̧ Diosrö ucuotönö
jäepä̧ra̧'a̧ttö̧. 8 Iţti̧ jö̧nä̧ hua̧'iņä̧
ja̧'a̧nä̧ usurä ȩmä̧u̧tä̧ huettö ta̧'a̧nö̧
jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ huo̧juä̧chi'̧iņö̧.
9 Jo̧mȩnö̧ aditö içuä̧hua̧tä̧
pä'i'äji'ca̧mä̧ i'conä ki'̧içuä̧
kada'ca jö̧nä̧ hua̧tä̧ pä'i'inö o'ca
toi'önä Ja̧u̧ru̧tä̧ ä̧ju̧cu̧ esetätörömä.
10 Sacerdotes huotöttö juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧
hua̧tä̧ ö̧jö̧nä̧ Melquisedec ju̧'hua̧
jö̧nä̧tä̧ Diostä pä'ö u̧ju̧niņä̧cu̧.

a 5:5 Salmos 2:7 b 5:6 Salmos 110:4
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Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ jitötä
tta̧'cua̧nä̧ ucuocua'amä

'chuhuädönä ttä̧ju̧cu̧ juiyönä
huotö ttö̧jiņö̧ huȩnȩ

11 Ja̧u̧ ötö'cö päta pä'ömä
rö̧ȩnä̧ ka̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cu̧nä̧ jitähua
pä'ömä juiyo jeruhua'ató
huȩnȩ 'chuhuädönä
cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧ juiyönätä
juocuhuächinätucua'attö.
12 Täcö pȩnȩ jubömä huo̧juȩcuä̧
ttö̧ja̧tä̧ jö̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cu̧'a̧nö̧tä̧
huotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Dios iḩuȩnȩttö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧tä̧
ä̧cuo̧mȩnä̧ jähuättötä rötädipö
jittähuätucuacu pä'ötä recuä
rö̧jä̧u̧jä̧ ucutumä. Ttahuate isoya
ahuätörö recuä rö̧jö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
juo'ächinätöjä ttu̧cuȩ cuä̧nö̧ kä̧tö̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧mä̧cö̧. 13O'ca toi'önä
ttahuate isoya ahuätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧
huotömä surojö juiyönä kä̧cuä̧huä̧
huȩnȩttö̧mä̧ huo̧juȩcu̧nä̧mä̧
huocotötó, ppo̧'ä̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
jö̧nä̧ huotö ja̧'a̧ttö̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ cuäcuähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧
tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotö kä̧cuä̧huo̧mȩ
rȩbȩhuiņä̧tö̧tä̧ ttucua pä'ö jö̧tó.
Ja̧'hua̧nö̧ huotömä tta̧'cua̧nä̧
ucuocu huȩnȩ adiu'inä, surojö'inä
¿ti̧yȩ ja̧? pä'ö ttu̧'huȩpä̧rä̧cuä̧u̧nu̧
ttö̧ja̧ pä'ö hueyé juo'ächinätötä
ttucua pä'ö ja̧'a̧.

Tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧
'quiyächönä ttö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö
huȩnȩ 'quiepinö huȩnȩ

6 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Cristo ötö'cö
huȩnȩttö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ jähuä

cä'ädö ku̧no̧po̧'ö̧, juhua'a yabocutä
jo̧mȩnö̧ aditö icuähuotötä
jö̧nä̧ juotächa pä'ätucui.

Ä̧cuo̧mȩnä̧ ppäecuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧mä̧ tucuocu
juiyäcuotöjätó. Huȩnȩ a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ juiyö jȩtto̧mȩttö̧ pärou
amöcuädäcuähuä huȩnȩ'iņä̧,
Diosrö tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö
amöcuädäcuähuä huȩnȩ'iņä̧,
2 ajiyanä pötächi'äcuähuä
huȩnȩ'iņä̧, ttu̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧ hue'ö
ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ'iņä̧, 'corupä'i'inätö
ttottächä̧cuȩ huȩnȩ'iņä̧, i'co
jähuänätä micuähuächönä
pä'ö ku̧nä̧huä̧cuä̧ huȩnȩ'iņä̧
tucuocu juiyäcuotöjätó. 3Diosrö
pä̧huä̧ rö̧jö̧ttö̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧
jö̧nä̧ jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧. 4 Pä'äjitä
tȩa̧huä̧chi'̧iņä̧u̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
mo̧ro̧jä̧ jähuättö mippoönä
iyähuä cuä̧nö̧ topinätömä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧cu̧
ppä̧'ä̧chä̧riņä̧tö̧mä, 5 ja̧'hua̧ta̧nö̧
Dios a̧'cua̧cu̧nä̧ adihuä iḩuȩnȩ
kö'quinätömä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
jitä içhä̧cuȩ pä̧nä̧ ujuru'inä
kö'quinätömä, 6 'quȩ'ȩcuä̧chö̧
ttire'tehuächöttömä pä'äji ta̧'a̧nö̧
jareächi'önä pärou ttamöcuäda
pä'ömä hueyecua'ató, Dios Iţti̧
jö̧nä̧ hua̧rö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ ppädatö
pä'ö daunä pȩ'o̧pö̧ ttö̧na̧ji'̧a̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧, recuätö ttä'ca jo̧mȩttö̧
ja̧u̧ru̧ dä'ä ttuttepaji'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧.
7 Rȩjȩmä̧, ajiya ichä'chö ta̧'a̧nö̧
ju̧huä̧jä̧nä̧ tahuipoyamä rȩjȩ
jacuätä 'cucuächä̧ra̧'a̧, cuäcuähuä
ju̧huä̧jä̧nä̧ ku̧nu̧ aditätörö adihua
pä'ötä ppuruhuä̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jä̧jä̧mä̧ Diosmä adiunätä pä'ö
u̧ju̧nä̧jä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
so̧ä̧'cuatä, so̧ö̧ ocätä bahuä̧jä̧mä̧
micuähuoco̧jä̧, ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö
icua pä'ötä tö'cödö ku̧nä̧huä̧jä̧.
Ju̧huä̧jä̧mä̧ röjinämä kuutä
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icuähuä̧cuä̧jä̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
chö̧jä̧hua̧tö̧ rȩ ni'̧ä̧tö̧, ja̧'hua̧nö̧'iņä̧
päta'anä, ucuturu jä̧cuȩmä̧
ja̧u̧ juäittö'inä abonänö adiu
juäitä, jä̧cua̧'a̧ pä'ömä huäjunä
huo̧juä̧tö̧jä̧ ki'̧içuä̧mä̧ jiy̧ȩcu̧tä̧
ppächönä cuȩmä̧tu̧cuä̧cuȩ
juäitä. 10Diosmä huȩnȩ jö̧nä̧
hua̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧mä̧ huocö, chutä
im̧iņä̧ repe'ö pa̧nä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧
ppä̧'ä̧dä̧rö̧ cuaditinätucu unichi'a
pä'ömä, chutättö adihuä ttö̧ja̧rö̧
ppä̧cu̧huä̧dä̧riņä̧tu̧cu̧'iņä̧
ja̧'a̧nä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧
ppä̧cu̧huä̧dä̧rä̧tu̧cu̧mä̧.
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutu
o'ca toi'önätä ja̧'hua̧nö̧
ppä̧cu̧huä̧dä̧rä̧tu̧cuä̧'ij̧ö̧mä̧, iso
jö̧nä̧ jä̧cuȩ tta̧cu̧huä̧rä̧tu̧cu̧mä̧
cädi'äcuähuä juiyönä juhua'a
yabocutä ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ to̧ppo̧
rö̧jö̧nä̧ jȩpö̧ cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧tö̧
pä'ö pä̧huä̧ rö̧jä̧u̧jä̧ ujutumä,
röji mo̧ro̧ jubö päi'önä,
12 cutähuächätucua'acu. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ tta̧mi ̧ 'qui'ächi'ö tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ Dios ji'äu
u̧ju̧nä̧'chiņö̧ ȩmä̧tö̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧
jȩpä̧tu̧cui.̧

Jesústtu todeunä tö̧ja̧'a̧ttö̧
tto̧ȩcuä̧ta̧ abo doächinome
ujutu'inä dotächinö huȩnȩ

13Diosmä Abrahamrö ji'äu
u̧ju̧niņö̧ pä̧nä̧mä̧, chutättö'inä
abonänö jö̧nä̧ hua̧ ka̧ra̧mä̧
toa'attö, ka̧ra̧ im̧iņä̧ päö juiyönä
jä̧cu̧, chutä im̧iņä̧tä̧ hueyecu
juiya pä'ötä, pä'ö ku̧niņö̧.
14 Pa̧'a̧nö̧ pä'inö: ―Rö̧ȩnä̧tä̧

ppä̧dä̧dä̧cua̧jä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
cuahuaruhuä'cotömä recuätötä
juottächönä ppä̧dä̧dä̧cua̧jä̧―a

pä'inö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ami 'qui'ächi'ö tta̧huä̧riņö̧
o'ca'atä ji'äu u̧ju̧niņö̧ jiņö̧mä̧
ȩmiņö̧. 16 Ttö̧ja̧mä̧ jitötättö'inä
abonänö huotö tti̧miņä̧tä̧ huȩnȩ
pä'ö ku̧nä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö
ttu̧ju̧nä̧ji ̧ o'ca'amä huȩnȩ 'qui'epö
ttu̧ju̧nä̧ji ̧ o'ca'a ja̧'a̧ttö̧ juhua'a
yabocumä pättä'chäcuäu
juiyönätä päi'a'a. 17 Juhua'a jö̧
ta̧'a̧nö̧ Dios'inä ―jȩcha̧ pä'ö
amöcuädö chu̧ju̧niņö̧mä̧ yorö'isotä
pärohuocösä― pä'ö, chutä ji'äu
u̧ju̧niņö̧ ttȩmä̧cuo̧tö̧rö̧, huäjunätä
ij̧ȩpa̧ päomenä jȩä̧cuȩmä̧ pä'ö
ku̧niņö̧. 18Ujutumä tö'ipächö
dajahuächäcuähuome usinätöjä
yodoji jä̧cuȩ amöcuä̧rö̧ 'quiyönä
'chu̧tä̧rä̧cuä̧hua̧ pä'ö, ja̧u̧ todäre
jähuä pärotö icu amöcuädö
juiyö'a̧nö̧ jö̧ huȩnȩnä̧tä̧ 'quiyö
juäittötä ta̧'cua̧ tȩmä̧cua̧'a̧nö̧,
Dios yapare päa pä'ömä
juiya'attö. 19 Ja̧u̧ 'quiyö juäi
huȩnȩmä̧ huoi'ca 'quiyönä ra̧
pä'ö 'chu̧huä̧rä̧cä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
'chu̧huä̧rä̧u̧jä̧ ta̧'cua̧ro̧ppanämä,
iso jö̧nä̧tä̧ 'quiyönä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧
huȩnȩmä̧ tto̧ȩcuä̧ta̧ abo 'cuäoi'önä
doächa'a. 20 Ju̧huȩnȩmä̧ Jesústä,
Melquisedec ju̧'hua̧ jö̧nä̧tä̧,
beipächö juiyönä sacerdotes
huotöttö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧
jö̧nä̧ hua̧ päi'inö o'ca'a,
korotö dottächäcua'a ä'canä
doächäcuähuä işa̧ jö̧nä̧, ujuturu
ja'ate'ö doächinome.

a 6:14 Génesis 22:16‐17
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Melquisedec ötö'cö huäjuätö
icunu jiähuinö huȩnȩ

7 1 Ja̧u̧ Melquisedecmä Salem
ötahuiyättö hueähuä ru̧hua̧

jö̧nä̧ kö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ sacerdotes
hua̧'iņä̧ jö̧nä̧ kö̧mä̧ jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧
Diosttö to̧dȩpa̧ jiņa̧'a̧. Abrahammä
hueähuä ruhuotörö rohuäu kä'ö
icu iḩuä̧ji'̧ca̧ ppa̧huä̧cho̧mȩnä̧ Ja̧u̧
Melquisedecmä rä'opäji'ca̧ topö
Diostä ppädiyarö pä'ö, adiunä
pä'ö u̧ju̧niņä̧cu̧. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca juiyönä ȩmä̧ji ̧ jä̧jiţtö̧mä̧
to̧mö̧rȩ jähuättö jiy̧ȩtȩ 'quȩ'ȩpö̧
ku̧nä̧huä̧ jiņö̧'iņä̧ ja̧u̧ru̧tä̧ iyinö
Abrahammä. Ja̧u̧ im̧im̧ä̧ ä'canäjimä
―surojö juiyönä hueähuä
Ru̧hua̧― pä'ö päähuä ja̧'a̧. Ja̧u̧nu̧
o'comenä ―Salem jö̧nä̧tä̧ hueönä
hueähuä Ru̧hua̧― pä'ö päähuä
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ömä ―huȩnȩ
juiyönätä hueähuä Ru̧hua̧― jö̧nä̧
päähuä ja̧'a̧. 3 Ja̧u̧mä̧ jä'o'inä,
ja̧ju̧'iņä̧, ö̧tä̧mö̧miņä̧'iņä̧ to̧'a̧.
Ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧ ö̧jiņö̧'iņä̧ jui'̧a̧.
A̧'cua̧rö̧ ö̧jö̧mä̧ beipome'inä jui'̧a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Dios Iţti̧ jö̧nä̧ hua̧
jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jö̧nä̧ sacerdotes jö̧nä̧
hua̧tä̧ kö̧ cädi'äcuähuä juiyönä
'cuäopönätä.

Melquisedecmä, Leví isotö
sacerdotes huotöttö'inä
ttuhuämenä ö̧jö̧ huȩnȩ

4 Ja̧u̧mä̧ böo jö̧nä̧ hua̧ ö̧jö̧mä̧
―ju̧huȩnȩnä̧ hua̧ ja̧'a̧― pä'ömä
adiunä amöcuädätucuirö,
kada'cattömä tä'o jö̧nä̧ huinö
Abraham'inä rohuäu ujuruhuäji
micuä ȩmä̧ji ̧ jä̧jiţtö̧mä̧ to̧mö̧rȩ
jähuättö jiy̧ȩtȩ 'quȩ'ȩpö̧ iyina'amä.
5 Leví ahuaruhuä'cotömä
sacerdotes jö̧nä̧ ttadita pä'ö

pätecuächä̧u̧mä̧ Hueähuä
Huȩnȩ päö'anö to̧mö̧rȩ jähuättö
jiy̧ȩtȩ 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huä̧mä̧
ttö̧ja̧ ttiyomettö ttȩma̧ pä'ö
hueähui'ina'a, ttö̧jä̧hua̧tö̧
jö̧nä̧ huotöttö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jahuätö'inä Abraham
jacuättötä uhuäpächinätö
ja̧'a̧tó. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧mä̧,
jahuätö isotö işa̧mä̧cö̧ ja̧'a̧nä̧,
to̧mö̧rȩ jähuättö jiy̧ȩtȩ 'quȩ'ȩpö̧
ku̧nä̧huä̧mä̧ Abraham iyomettö
ȩmiņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios ji'äu
u̧ju̧nä̧'chiņö̧ huȩnȩ ku̧nä̧rö̧rö̧mä̧
Diostä ppädiyarö pä'ö, adiunä
pä'ö u̧ju̧niņä̧cu̧. 7 Jiy̧ȩtȩ'iņä̧
pä'chäcuähuä juiyönätä ja̧'hua̧nö̧
jiņö̧mä̧ dea'anätä jö̧nä̧ hua̧mä̧,
uhuämenä jö̧nä̧ hua̧ttö̧ Dios
ppädiyarö pä'ö adiunä pä'ö
ku̧nä̧hua̧ pä'i'inö. 8 Porömä
ttö̧ja̧ hua'ä ttö̧ja̧ jö̧nä̧ huotötä
to̧mö̧rȩ jähuättö jiy̧ȩtȩ 'quȩ'ȩpö̧
ku̧nä̧huä̧ ȩmä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
yorömä ―jiņä̧ kö̧― pä'ö iso jö̧nä̧
jitähuä'ijäcutä ȩmiņö̧. 9 Pa̧'a̧nö̧'iņä̧
päta pä'ö ja̧'a̧tó: Leví'inä to̧mö̧rȩ
jähuättö jiy̧ȩtȩ 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huä̧
ȩmä̧huä̧ işa̧ ja̧'a̧nä̧ Abrahamnätä
mitinö, 10 jä̧do̧miņä̧ Abraham
jacuänätä ȩco̧mȩttö̧. Levímä
jä̧do̧miņä̧ Abraham jacuätä
ȩquiņö̧tó Melquisedec rä'opäji'ca̧
toomenämä.

Leví isotö sacerdotes huotömä
jo̧mȩnö̧ adihuä ttö̧ja̧ pätti'a
pä'ömä ttihueyecuinö huȩnȩ
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Leví isotö

sacerdotes huotö ttaditomettö
jo̧mȩnö̧ adihuä ttö̧ja̧ jö̧nä̧ huotö
pätti'a pä'ö ja̧jiţtö̧mä̧ ¿dä̧bö̧ recuä
rö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ka̧ra̧ sacerdote
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jö̧nä̧ hua̧ Melquisedec ju̧'hua̧
jö̧nä̧tä̧ icha pä'ömä? ¿Aarón
ju̧'hua̧ jö̧nä̧tä̧ ja̧'a̧mä̧? Ttö̧ja̧mä̧ Leví
isotö sacerdotes ju'huotö jö̧nä̧tä̧
Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧ ttȩmiņa̧'a̧mä̧.
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ sacerdote jö̧nä̧
adicuä jiņö̧ pärotö icuomenämä,
Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧ pärohuächa
pä'ötä ja̧'a̧tó. 13 Piy̧ȩ huȩnȩ
pätecuächönä ucuocuäcumä,
ka̧ra̧tä̧ isotö işa̧ jö̧nä̧ hua̧tó.
Ja̧u̧ isotöttömä ya̧tȩ'iņä̧ ku icu
iyähuoca̧nä̧mä̧ aditocö pinö.
14―Tu̧ru̧hua̧mä̧ Judá isotöttö
ichinö― pä'ömä jeruhuoca'atä
huo̧juä̧tö̧jä̧. Jahuätöttö jä̧cua̧'a̧
pä'ömä Moisésmä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
ucuocuocö pinö sacerdotes jö̧nä̧
adicuä ötö'cömä. 15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jahuätöttö'inä im̧içu̧nä̧ hua̧,
Melquisedec jiņö̧'a̧nö̧ hua̧tä̧
räopomenämä ju̧huȩnȩ yabonänö
jeruhuoca'atä huo̧juä̧tö̧jä̧.
16 Ja̧u̧mä̧ sacerdote jö̧nä̧ hua̧ ö̧ja̧
pä'ömä pa̧nä̧ jähuä hueähuänämä
ichocö pinö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
i'conä kä̧cuä̧huä̧ ujurunätä ichinö.
17 Iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö ötö'cömä
pa̧'a̧nö̧tä̧ päa'attö: ―Melquisedec
ju̧'hua̧ jö̧nä̧tä̧ cädi'äcuähuä juiyönä
'cuäopönätä sacerdote jö̧nä̧ hua̧jä̧
Ucumä―.a

18 Pä'äji hueähui'inö jiņö̧mä̧
pporädötä ku̧nä̧huä̧ päi'inö
juiyuhuinö ja̧'a̧ttö̧, ppä'ädö'inä
ppädocö jiņö̧ ja̧'a̧ttö̧. 19Hueähuä
huȩnȩmä̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ ppädocö
jiņö̧ jo̧mȩnö̧ adihuä ttö̧ja̧ pätti'a
pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧
jiņö̧ttö̧'iņä̧ abonänö adiunä
jä̧cuȩ tta̧tä̧rö̧ huȩnȩmä̧ korotä

rȩbȩhua̧'a̧tó. Ja̧u̧ huȩnȩnä̧tä̧
tö'cöpächätöjä Diosrömä. 20 Piy̧ȩ
huȩnȩmä̧ hueyecu juiya pä'ötä
pä'ö ku̧nä̧hui'̧iņö̧tó. 21 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ korotö pinätö̧mä̧ sacerdotes
huotö jö̧nä̧ adicuä ttö̧ja̧ pätti'a
pä'ömä hueyecu juiya pä'ö,
pä'ö ku̧nä̧huä̧ huȩnȩnä̧mä̧ hue'ö
ku̧nä̧hui'̧o̧co̧tö̧ pinätö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä hueyecu juiya
pä'ö, pä'ö ku̧nä̧huä̧ huȩnȩnä̧tä̧
sacerdote jö̧nä̧ hua̧tä̧ pä'i'inö,
churutä pä'ö ku̧niņö̧ iḩuȩnȩnä̧tä̧.
Pa̧'a̧nö̧: ―Hueyecu juiya pä'ö, pä'ö
ku̧niņö̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö
u̧ju̧niņö̧mä̧ pärotö icu juiy̧ä̧cua̧:
“Melquisedec ju̧'hua̧ jö̧nä̧tä̧
cädi'äcuähuä juiyönä 'cuäopönätä
sacerdote jö̧nä̧ hua̧jä̧ Ucumä”―.

22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucuocu
ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ, jiņä̧ isocu jueipä
jähuä, iso jö̧nä̧tä̧ jä̧cua̧'a̧ pä'ömä,
Jesústä ja̧'a̧ hueyecuocö jä̧cuȩ
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧.

Korotö hua'ä ttö̧ja̧ sacerdotes
jö̧nä̧ huotö ttaditähuämä

amonätä̧ ppädinö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jesús aditähuämä

beipächoca'atä ppädä̧ra̧'a̧do.
23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ recuo

aditö ttö̧jö̧ juiyönä hua'aretä
ttoepä̧ra̧'a̧ttö̧ korotö sacerdotes
huotömä recuätö juo'ächinätö.
24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Ja̧u̧
Jesúsmä 'cuäopönätä ö̧ja̧'a̧ttö̧
sacerdote jö̧nä̧ aditähuämä
yorö'isotä pärohuächiyococu.
25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Ja̧u̧nä̧tä̧
Diosrö tö'cöpächätörömä
hueyecuoca'a 'cuäopönätä

a 7:17 Salmos 110:4
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ttö̧jip̧ȩ'ö̧nä̧ ppädäcuähuä
işa̧ päi'önä kö̧, jahuätörö
ja'ate'ö Diosrö ucuocuä̧ra̧ pä'ö
'cuäopönätä ö̧ja̧'a̧ttö̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧
hua̧rö̧tä̧ recuä rö̧jiņä̧u̧jä̧ ujutumä
sacerdotes huotöttö jiņä̧ isocu
juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ hua̧ ö̧jiy̧a̧tö̧ pä'ömä,
surojö'inä jui'̧a̧rö̧tä̧, huȩnȩ
jö̧nä̧'iņä̧ huocörötä, usurä'inä
jui'̧a̧rö̧tä̧, suronä jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ todeunä ko̧cö̧rö̧tä̧.
Ja̧u̧mä̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧'iņä̧ huäme,
ka̧ra̧ttö̧'iņä̧ abonänö úcuo işa̧
jö̧nä̧ hua̧tä̧ juo'ächinö. 27 Ja̧u̧mä̧
korotö sacerdotes huotö jue'ipotö
jiņö̧'a̧nö̧mä̧ mo̧ro̧jiņö̧ a̧'u̧cuä̧
işa̧rö̧ cuä'ö icu iyähuä iyä'cha
pä'ömä recuä rö̧jo̧co̧cu̧. Jahuätömä
äcuomenämä jitötä suronä jȩttä̧'ij̧ö̧
micuä, ja̧u̧nu̧ o'comenä ttö̧ja̧'iņä̧
suronä jȩttä̧'ij̧ö̧ micuä işa̧rö̧
cuä'ö icu iyä'chinätö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Ja̧u̧mä̧ suronä jȩttä̧'ij̧ö̧
ja'ate'ö ya'utenätä iyähua'anä
'cuäopönätä beipächoca'atä
micuähuächä̧rö̧nä̧ iyähuinötó.
28Hueähuä huȩnȩnä̧mä̧,
sacerdotes huotö jue'ipotö
ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧ juiyupätörötä hue'ö
ku̧na̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Hueähuä
Huȩnȩ jiņö̧ o'comenä rȩbȩhuiņö̧
huȩnȩmä̧, hueyecu juiya pä'ö, pä'ö
ku̧nä̧huä̧ huȩnȩnä̧mä̧, Iţti̧ jö̧nä̧
Hua̧rö̧tä̧, cädi'äcuähuä juiyönä
jo̧mȩnö̧ adihuä işa̧rö̧tä̧ hue'ö

ku̧na̧'a̧tó.

Korotö pinätö̧mä̧ a̧'cua̧juä̧ jö̧nä̧
jö̧tä̧ ttaditina'anä Cristomä
iso jö̧nä̧ jähuä, mo̧ro̧jä̧

jähuänätä aditä̧rö̧ ö̧jö̧ huȩnȩ

8 1 Jiņä̧ isocu jueipä jähuä jö̧nä̧
tucuocuä̧rä̧jim̧ä̧ piy̧ȩtä̧ ja̧'a̧tó:

Jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ sacerdotes jö̧nä̧
hua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧, mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧mä̧
koromettö'inä abonänö Ruhuo
isome ruhuo ideäcä u̧huo̧jua̧'a̧nä̧
isäcänä pä̧mä̧diņö̧rö̧. 2 Ja̧u̧mä̧ jiņä̧
isocu 'quȩȩcuo̧ca̧nä̧ adicuä işa̧
ja̧'a̧, cueädäcuähuode jiņö̧'a̧nö̧
jode ja̧'a̧nä̧ jiņä̧ iso päi'önä Dios
ö̧jodettö, Tu̧ru̧hua̧tä̧ aditinode,
ttö̧ja̧ işa̧mä̧ aditocode. 3O'ca
toi'önä sacerdotes jö̧nä̧ huotömä
ttöäre iyähuä'inä, işa̧rö̧ cuä'ö
icu iyähuä'inä ttiyä'cha pä'ö
hue'ö ku̧nä̧huo̧tö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Ja̧u̧'iņä̧ jiy̧ȩtȩ iya pä'ö
recuä rö̧jiņa̧'a̧. 4 Ja̧u̧mä̧ pij̧ä̧nä̧tä̧
ö̧jö̧ttö̧mä̧ sacerdote jö̧nä̧mä̧ huocö
paji, korotö sacerdotes jö̧nä̧
huotö Hueähuä Huȩnȩ hueö'a̧nö̧
ttöäre iyähuä iyä'chätö ttö̧ja̧'a̧ttö̧.
5 Jahuätömä mo̧ro̧jä̧nä̧ ka̧cu̧
a̧'u̧cuä̧tä̧, a̧'cua̧juä̧tä̧ aditä'chätö.
Dios ö̧jode cueädäcuähuode
Moisés adita pä'ö täbotönö
huo̧juȩcui'̧iņö̧'a̧nö̧. Pa̧'a̧nö̧:
―Möä'cara̧'a̧ttö̧ ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧
tocu'huinode a̧'u̧cuä̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧
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o'ca juiyönätä cuadita pä'ömä
ttu̧huȩcuä̧nä̧tó―.a

6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä
jahuätö ttaditähuättö'inä abonänö
adiu rȩbȩhuiņä̧cu̧, Diosttö ucuocu
ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ korottö'inä
abonänö adihuä huȩnȩttö̧ kä'co
päte'ö adicuä işa̧ ja̧'a̧ttö̧, ja̧u̧mä̧
korottö'inä abonänö adiunä ji'äu
u̧ju̧niņo̧mȩttö̧ räopinö huȩnȩ
ja̧'a̧ttö̧.

Täbo jähuä cä'ädö ku̧nu̧ jareö
huȩnȩtä̧ ucuocu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ
7 Ja̧u̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ ucuocu

ku̧nä̧hui'̧iņö̧ huȩnȩmä̧, huȩnȩ
juiyönätä kiņö̧ttö̧mä̧ todärenä
päi'önä ucuocu ku̧nä̧hui'̧ö̧nä̧
pärotö icua pä'ömä amöcuädocö
pinaji.̧ 8 Jäyä jȩtti̧nö̧ jue'epö
icunumä pa̧'a̧nö̧ pä'ödo:
―Tu̧ru̧hua̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ pä'ödo:
“Israel ahuaruhuärö'inä,
Judá ahuaruhuärö'inä jareö
huȩnȩ ucuocu chu̧ju̧nä̧cuȩ
mo̧ro̧mä̧ pätecuächäcua'ató.
9 Ttä̧do̧tö̧miņä̧rö̧ ttu̧mö̧nä̧
'chu'huädö Egipto rȩjȩra̧'a̧ttö̧
rä'epö chicuinö pä̧nä̧ ucuocu
chu̧ju̧niņö̧'a̧nö̧mä̧ jo̧cö̧ jä̧cuȩ.
Jahuätömä ja̧u̧nu̧ ucuocu
chu̧ju̧niņö̧ huȩnȩ repe'önö
unichi'äcuähuä juiyönä
ttö̧jo̧ca̧'a̧ttö̧ cä'ädötä chu̧ju̧niņä̧u̧”
pä'ö Tu̧ru̧hua̧mä̧. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
“Jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧ pätecuächö o'ca'amä
pa̧'a̧nö̧tä̧ ucuocu chu̧ju̧nä̧cua̧sä̧
Israel ttö̧ja̧rö̧mä̧: Huedö huȩnȩmä̧
ttamöcuädö jacuätä chö́tiyäcuotö,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ tta̧'cua̧ ucuocunätä
huȩyu̧tu̧ chö́tiyäcuotö. Jahuätö

Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios jö̧nä̧ chö̧jä̧cua̧sä̧
Ttömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätömä
Ttö chumöhuäyotö jö̧nä̧ huotötä
ttö̧jä̧cuo̧tö̧. 11 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧
a̧hua̧ru̧hua̧rö̧'iņä̧, ö̧jä̧hua̧rö̧'iņä̧
ya̧tȩ'iņä̧ u̧huo̧juȩti̧yä̧cua̧
¡Tu̧ru̧hua̧rö̧ huo̧juä̧chi'̧i ̧ ucu'inä!
jö̧nä̧ pä'ä'chömä, o'ca toi'önä
ttu̧huo̧juä̧cu̧tä̧ chö̧ja̧'a̧ttö̧.
Ji'̧quiçha̧hua̧ttö̧ kä̧mä̧dö̧ böora̧'a̧
cä'ädö ttu̧huo̧juä̧cua̧sä̧. 12 Jäyä
jȩttä̧'chö̧'iņä̧ re toäcuähuä işa̧
jö̧nä̧tä̧ chö̧jä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Hueähuä Huȩnȩ jarodö suronä
jȩttä̧'chö̧'iņä̧ juhua'a yabocumä
ya'utenä'inä chamöcuädö
juiy̧ä̧cua̧sä̧” pä'ödo Tu̧ru̧hua̧mä̧―.b

13―Jareönä ucuocu ku̧nä̧huä̧
huȩnȩ― jö̧nä̧ chutä päa'attö
täbocö ucuocu ku̧nä̧huä̧ jiņö̧mä̧
juhua'a yabonömä micuähuiya
pä'ötä pä'ötó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
böecuächö micuäu juiyönä
juoächö huȩnȩmä̧ toepächa
pä'ömä täcö tö'cötä juoächa'ató.

Täbocö ucuocu ku̧nä̧huä̧
huȩnȩ jiņö̧mä̧ ya̧nä̧ jähuä
a̧'cua̧juä̧tä̧ jiņö̧ huȩnȩ

9 1 Juhua'acumä ä̧cuo̧mȩnä̧
ucuocu ku̧nä̧hui'̧iņö̧nä̧mä̧ Dios

jähuä ttadita pä'ö hueähua'a'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa̧nä̧ jähuättömä
surojöttö 'quȩȩcuo̧ca̧nä̧ ttadita
pä'ö'inä kiņa̧'a̧. 2Dios ö̧jode
cueädäcuähuodenämä pa̧'a̧nö̧
jö̧nä̧ adicui'ina'a: Ä̧cuo̧mȩnä̧
işo̧ca̧, ―surojöttö 'quȩȩcuo̧ca̧―
jö̧nä̧ pä̧ä̧huo̧ca̧ jacuämä, lámpara
ku̧nä̧huä̧cä'inä, mesa isodä'inä,
Dios jähuätä jö̧nä̧ 'quȩ'ȩpö̧

a 8:5 Éxodo 25:40 b 8:12 Jeremías 31:31‐34
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rötähuä pa̧ o̧ppä̧'iņä̧ kiņa̧'a̧.
3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ todärenä päi'önä
tto̧ȩcuä̧ta̧ ya̧nä̧ abota̧nä̧mä̧ ―jiņä̧
isocu surojöttö 'quȩȩcuo̧ca̧―
pä̧ä̧huo̧ca̧ kiņa̧'a̧. 4 Ju̧huo̧ca̧
jacuämä, a̧dö̧nä̧ kuhuähuo'ta̧
orottö adicuo̧'ta̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Dios ucuocu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ ȩjä̧ca̧,
jä̧ttä̧yo̧ca̧tä̧ a̧ttä̧chi'̧ö̧nä̧ orottötä
ttä̧rä̧dä̧'chö̧ a̧diçuo̧ca̧'iņä̧ kiņa̧'a̧.
Ju̧huä̧ca̧ jacuämä maná ȩcä̧ba̧
orottö adicuä̧ba̧'iņä̧, Aarón itta'ca
ȩ'u̧cuä̧chi'̧iņä̧'ca'inä, Dios ucuocu
u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ huȩyu̧cu̧ obi'inä
ȩjiņa̧'a̧. 5 Ju̧huä̧ca̧ huämemä
querubines huotömä Dios säruunä
öadihuä ko̧mȩ kä̧tö̧mä̧, re rö̧jö̧nä̧
toäcuähuodä a̧ttä̧chä̧rö̧nä̧ kiņä̧tö̧.
Ja̧u̧ juäi ötö'cömä jiy̧ȩtȩ pö̧nä̧
adiunä päi'önä o'ä'chö jitätämä
tucuocu juiyö'a̧nö̧ jö̧.

6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ juäi
jo̧mȩnö̧ aditö ttu̧ju̧nä̧ji ̧ o'ca'amä
cueädäcuähuodettö ä̧cuo̧mȩnä̧
işo̧ca̧nä̧mä̧ cättädi'oca'atä
do'ächä'chinätö sacerdotes
huotömä Dios jähuä ttadita pä'ö.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ todärenä päi'önä
işo̧ca̧nä̧mä̧, sacerdote huotöttö
jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ hua̧tä̧,
a̧'ȩttö̧mä̧ ya'utenätä do'ächi'änö.
Işa̧ ucuoja juiyönämä do'ächocö
pi'änö. Doächomenämä chutä
suronä jȩö̧ micuä'inä, ttö̧ja̧ suronä
jȩttä̧'chö̧ micuä'inä ja'ate'ö işa̧
ucuoja iya pä'ötä do'ächi'änö.
8―Cueädäcuähuodettö
ä̧cuo̧mȩnä̧ işo̧ca̧ jiņä̧ kä̧im̧ä̧,
jiņä̧ isocu 'quȩȩcuo̧ca̧ra̧'a̧
doächäcuähuä mä̧nä̧mä̧ jiņä̧

huäjuächi'ocö pä̧nä̧ ja̧'a̧ttö̧
jeruhuina'ató― pä'ö Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ huäjuätö icu ji'äu.
9 Jiy̧ȩmä̧ jitä jähuä a̧'cua̧juä̧tä̧ jiņa̧'a̧.
Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧, öäre iyähuä'inä,
işa̧rö̧ cuä'ö icu iyä'chinö'inä
chutä Dios jähuä adicuä işa̧ a̧'cua̧
adihuächi'önä adiunä päi'a pä'ömä
hueyecuiniy̧ä̧cu̧. 10 Ja̧u̧ juäi adicuä
jiņö̧mä̧, cuäcuähuätä, ahuähuätä,
töcopä̧rö̧'iņä̧ töcähuä̧rö̧'iņä̧
kä̧cuä̧huä̧tä̧, ttidepänä kä̧nö̧
jȩä̧cuä̧huä̧ hue'ö ku̧nä̧huä̧tä̧. Ja̧u̧
hue'ö ku̧nä̧huä̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧
adihuächi'önä adicui'ome jubötä
jȩtta̧ pä'ö pätetö ku̧nä̧huä̧ jiņö̧.

Ä̧cuo̧mȩnä̧ jähuä jiņö̧mä̧ ya̧nä̧ i'co
jähuä a̧'cua̧juä̧tä̧ jiņö̧ huȩnȩ

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cristotä
sacerdote jö̧nä̧ jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧mä̧
adihuä juäi içhä̧cuȩ adicuä
işa̧tä̧ jö̧nä̧ ij̧ȩcuiņö̧, Dios ö̧jode
cueädäcuähuode jiņodettö'inä
abonänö jiņä̧ isocu úcuo isodettö,
ttö̧ja̧ ttu̧mö̧nä̧ adicuocodettö,
pa̧nä̧ uhuäunä uhuäbe'ö
ku̧nä̧huä̧ttö̧'iņä̧ adicuocodettö.
12 Ja̧'hua̧nö̧ ij̧ȩcu̧mä̧, chivotö̧
u̧mä̧tö̧ ttucuojacu'inä pä̧cä̧yö̧
ppo̧'ä̧tö̧ ttucuojacu'inä ȩpö̧mä̧
ij̧ȩcuo̧cö̧ pinö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
cädi'äcuähuä juiyönä ki'̧içuä̧
micuä mitö icu chutä ucuojatä
ȩpö̧, jiņä̧ isocu 'quȩȩcuo̧ca̧nä̧
ya'utenätä do'ächinö, 'cuäopönä
beipächoca'atä micuähuächä̧rö̧nä̧.
13 Pä̧cä̧yö̧ u̧mä̧tö̧cu̧ chivotö̧
u̧mä̧tö̧cu̧ ttucuoja'inä päcäyä
isaju ji'̧quiçha̧huajuru
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ku icuähua̧ppȩ'iņä̧* ya̧tȩ
surojuo'ecuäjirö ririttomenä
pa̧nä̧ idepänä kä̧cuä̧huä̧ttö̧
adihuächi'inöttömä, 14 ¿Cristo
ucuojamä ja̧u̧ jiņö̧ttö̧'iņä̧
abonänö jö̧nä̧ micuähuächocoya
tä̧ji?̧ Ja̧u̧mä̧ be'ipächocö
A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧ usurä'inä
jui'̧a̧tä̧ Diosrö iyähuinö. ¿Ja̧'hua̧nö̧
iyähuomenä ja̧u̧ jiņö̧ttö̧'iņä̧
abonänö jö̧nä̧ micuähuoca'a
jiņa̧'a̧ tä̧ji ̧ a̧'cua̧rö̧ juiyönä kä̧nö̧
jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ surojuo'ȩcuä̧rä̧tö̧
cuadihuächi'ätucunä päi'önämä?
¿Hua'ocö Diosrö esetö jȩä̧cuä̧huä̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ömä? 15 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧mä̧ hua'arenätä jareönä
ucuocu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩttö̧ kä'co
päte'ö adicuä işa̧ päi'önä kö̧,
ä̧cuo̧mȩnä̧ ucuocu ku̧nä̧huä̧
huȩnȩnä̧ kä̧nö̧ suronä jȩti̧nö̧
micuättö ejädö icuähuotö
pä'i'inätömä, ä̧tȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧rö̧
iya pä'ö ji'äu u̧ju̧niņö̧mä̧ i'co
jähuätä tȩmä̧cua̧'a̧nö̧.

Ucuoja juiyönämä
micuähuächocö huȩnȩ

16 Ȩmä̧hui'̧ä̧cuȩ ucuocu ku̧nä̧huä̧
huȩnȩ jo̧mȩnä̧mä̧ chutä ucuocu
ku̧niņö̧ 'corupäi'a pä'ötä recuä
rö̧ja̧'a̧ huȩnȩmicuähuächa pä'ömä.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ucuocu ku̧nä̧huä̧
huȩnȩmä̧ 'corupäi'omenätä
micuähuächa'a, jiņä̧ a̧'cua̧rä̧im̧ä̧
micuähuächoca'attö. 18 Juhua'a
jö̧ ta̧'a̧nö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ ucuocu

ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ jiņö̧'iņä̧, işa̧ ucuoja
juiyönämämicuähuächönä ucuocu
ku̧nä̧hui'̧o̧cö̧ jiņö̧. 19Hueähuä
huȩnȩ jiņö̧mä̧ o'ca juiyönätä
Hueähuä Huȩnȩ päö'a̧nö̧tä̧ ttö̧ja̧rö̧
jiähuä'chäji'ca̧, Moisésmä pä̧cä̧yö̧
ppo̧'ä̧tö̧ ttucuojacu, chivotö̧ u̧mä̧tö̧
ttucuojacu, ajiyanä huihuatö
ohueja uhuo'che tädönä tuhuä'che
hisopo işo̧'quȩnä̧ nö̧'cä̧huä̧'chȩnä̧
riripinö, cuyärunä'inä, ttö̧ja̧nä̧'iņä̧
rä̧mä̧dö̧nä̧, 20 pa̧'a̧nö̧ pä'ö
kä̧nö̧: ―poya ttucuojamä,
Dios ucuocu u̧ju̧nä̧ji ̧ huȩnȩ
micuähuächönä joyado―a pä'ö
kä̧nö̧. 21 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ Dios
ö̧jode cueädäcuähuodenä'inä̧
ja̧'a̧nä̧, Dios im̧iņä̧ adicuä juäinä'inä
o'ca juiyönätä rä̧mä̧dä̧'chö̧nä̧
ttucuoja riripinö. 22O'ca
juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧'iņä̧
ttadihuächi'önä ttucuojanätä töcö
icua'a pädö'a̧nö̧ päi'äcusä. Ucuoja
cuocuoca'ara̧'a̧mä̧ suronä jȩttö̧
micuämä unichi'äcuähuä juiya'ató.

Mo̧ro̧jä̧ttö̧ juȩip̧o̧ca̧nä̧ Cristomä
chutä ucuojatä ȩpö̧

ya'utenätä doächinö huȩnȩ
23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ mo̧ro̧jä̧ jähuä

a̧'cua̧juä̧tä̧ jö̧nä̧ jö̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ töcö
ku̧nä̧hui'̧a̧ pä'ötä recuä rö̧jiņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ mo̧ro̧jä̧ jähuämä
jiy̧ȩtä̧'iņä̧ adihuächi'a pä'ömä jiy̧ȩ
jiņö̧ttö̧'iņä̧ abonänö adihuä işa̧
cuä'ö icu iy̧ä̧hua̧rö̧tä̧ recuä rö̧jiņa̧'a̧.
24 Cristomä surojöttö 'quȩȩcuo̧ca̧,

* 9:13 Judíos ttö̧ja̧ Hueähuä Huȩnȩnä̧ kiņä̧tö̧mä̧ hueähuocö juäi, 'corupä'i'äjirö ttu̧mö̧nä̧
mȩttö̧ttö̧mä̧ suro juo'ecuinätödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ ttadihuächi'a pä'ömä
sacerdote jö̧nä̧ huotömä işa̧ ucuojacu, ajiya adihuoyacu, işa̧rö̧ ku icuä̧hua̧ppȩcu̧ huihuatö
riripinätö suro juo'ecuäjirömä. Ja̧'hua̧nö̧ ririttäcumä pä'äji ta̧'a̧nö̧ Dios ö̧jodenä do'ächö
Dioscu esecua pä'ö adihuinäcudo. Números 19:9‐11 topi.
a 9:20 Éxodo 24:8
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ttö̧ja̧ ttu̧mö̧nä̧tä̧ a̧diçuo̧ca̧nä̧mä̧,
jiņä̧ isocu juȩip̧o̧ca̧ a̧'cua̧juä̧tä̧
jiņo̧ca̧nä̧mä̧ do'ächocö pinö.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jitämä ujuturutä
ja'ate'ö Dios ä'ca jo̧mȩttö̧ ij̧ȩcua̧
pä'ömä, mo̧ro̧jä̧nä̧tä̧ do'ächinötó.
25 Juhuorömä sacerdotes huotöttö
juȩ'ip̧a̧, ka̧ra̧ ucuojatä ȩpö̧, jiņä̧
isocu surojöttö 'quȩȩcuo̧ca̧nä̧ a̧'ȩ jö̧
a̧'u̧cuä̧ doächinö'a̧nö̧, koronö'inä,
koronö'inä iyähua pä'ömä
do'ächocö pinö. 26 Ja̧'hua̧nö̧
jiņö̧ttö̧mä̧ pij̧ä̧ uhuäbe'inomettö
kä̧mä̧dö̧ koronö'inä, koronö'inä
ubara ttu'huä'chö usurä ȩmä̧u̧'a̧nö̧
jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitä piy̧ȩ
röji pä̧nä̧mä̧, cuä'ö icu iy̧ä̧hua̧ jö̧nä̧
hua̧tä̧ iyäu, suronä jȩttö̧ be'epäjipö
icua pä'ö ya'utenätä ij̧ȩcuiņö̧
'cuäopönätä micuähuächä̧rö̧nä̧.
27 Ttö̧ja̧mä̧ ya'utenätä hua'ö tticua
pä'ötä, pä'ö ku̧nä̧hui'̧iņa̧'a̧, ja̧u̧nu̧
o'comenämä micuähuächönä
pä'ö icuähuometä tti̧'cha̧ pä'ö.
28 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ Cristomä
ya'utenätä cuä'ö icu iy̧ä̧hua̧
jö̧nä̧ pä'i'inö, recuätö suronä
jȩttö̧ mitäu si'epö icua pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ todärenä päi'önä
ij̧ȩcuä̧cho̧mȩnä̧mä̧ surojö jȩpö̧ icua
pä'ömäcö jä̧cua̧'a̧. O'ca toi'önä
churutä tta̧'ä̧rä̧tö̧rö̧tä̧ ttö̧jip̧ö̧nä̧
ppäda pä'ötä jä̧cua̧'a̧.

Jareönä ucuocu ku̧nä̧huä̧
huȩnȩttö̧mä̧ ya'utenätä cuä'ö

icu iy̧ä̧hua̧ ö̧jiņö̧ huȩnȩ

10 1Hueähuä huȩnȩmä̧ adihuä
juäi içhä̧cuȩ a̧'cua̧juä̧tä̧ jiņö̧.

Iso päi'önä jö̧nä̧ jiy̧ȩtä̧mä̧ jo̧cö̧
jiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧ juäi

cättädi'oca'atä a̧'ȩ jö̧ a̧'u̧cuä̧ cuä'ö
icu iyähuämä tö'cöpächätörömä
jo̧mȩnö̧ ttadihuächi'önämä
yorö'isotä ppädocö jiņö̧.
2 ¿Ppädinöttömä cuä'ö icu
iyähuämä cä'ädi'ocotö piņa̧ja̧tö̧
tä̧ji?̧ Diosrö úcuo te'ähuätörö
ya'utecutä ppädinöttömä surojö
ttu̧ju̧nä̧rö̧mä̧ tta̧'cua̧ ucuocu
juiyönätä ttadihuächi'önä
päi'ö'anö jiņa̧'a̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ a̧'ȩ jö̧ a̧'u̧cuä̧ ja̧'hua̧nö̧ cuä'ö
icu ttiyomettö ttamöcuädönä
päi'ä'cha'a suronä jȩttä̧'chä̧'ij̧ö̧mä̧.
4 Pä̧cä̧yö̧ u̧mä̧tö̧ ttucuoja'inä,
chivotö̧ u̧mä̧tö̧ ttucuoja'inä
ttö̧ja̧ suronä jȩttö̧ töcö icua
pä'ömä hueyecua'a. 5 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ pij̧ä̧nä̧ do'ächö kä̧nö̧mä̧:
―Işa̧rö̧ cuä'ö icu iyähuä'inä,
ttöäre iyähuä'inä kö'cocö
pinöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chidepä
jä̧ttä̧pä̧ya̧tä̧ jö̧nä̧ chö̧jä̧cuȩmä̧
jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ku̧niņö̧jä̧. 6 Suronä
jȩttö̧ micuä päi'önämä ku icu
iyähuä'inä, işa̧rö̧ cuä'ö icu
iyähuä'inä esehuocö pinöjä.
7 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧mä̧ “Dios, ucuru
pä̧huä̧ rö̧jö̧tä̧ jȩcha̧ pä'ömä pȩnȩtä̧
kö̧sä̧tó, cuyäru huȩyu̧cuä̧banä
ttörötä pätetö huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧huä̧
päö'a̧nö̧tä̧” pä'inösä―a pä'inö.

8Ä̧cuo̧mȩnä̧ päina'a jä̧ji'̧a̧nö̧:
―Işa̧rö̧ cuä'ö icu iyähuä'inä, ttöäre
iyähuä'inä, ku icu iyähuä'inä,
suronä jȩttö̧ micuä iyähuä'inä
kö'cocö pinöjä. Eseu'inä esehuocö
pinöjä.― Ja̧u̧ juäimä Hueähuä
Huȩnȩnä̧ hueö'a̧nö̧tä̧ iyähuä jiņö̧.
9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧nu̧ o'comenä
päina'a jä̧ji'̧a̧nö̧: ―Dios, ucuru

a 10:7 Salmos 40:6‐8

Heb



697 Hebreos 10:10–23

pä̧huä̧ rö̧jö̧tä̧ jȩcha̧ pä'ömä
pȩnȩtä̧ kö̧sä̧tó.― Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ jähuä jiņö̧mä̧
be'epäjipö icu, röjinä jähuätä
'quiyönä kä̧cua̧'a̧nö̧. 10 Ja̧u̧ pä̧huä̧
rö̧jiņö̧ jiņö̧nä̧tä̧ surojöttö 'quȩ'ȩpö̧
ku̧nä̧huo̧tö̧ pä'i'inätö̧jä̧ ujutumä,
Jesucristo idepä jä̧ttä̧pä̧ya̧ cuä'ö
icu iy̧ä̧hua̧nä̧tä̧, 'cuäopönätä
beipächoca'atä micuähuächä̧rö̧nä̧
iy̧ä̧hua̧nä̧tä̧.

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä
sacerdotes jö̧nä̧ huotömä mo̧ro̧
jö̧ a̧'u̧cuä̧ jiy̧ȩä̧cuȩtä̧ koronö'inä,
koronö'inä ttiyä'chä'ijö juäitä
iyä'chö aditä̧rö̧ kä̧tö̧, yorö'isotä
suronä jȩttö̧ be'epäjipö icuocö
juäitä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cristomä,
suronä jȩttö̧ micuä päi'önä, işa̧rö̧
cuä'ö icu iyähuä päi'önä jö̧mä̧,
'cuäopönätä beipächoca'atä
micuähuächä̧rö̧nä̧ ya'utenätä
iyähuäji'ca̧ Dios u̧huo̧jua̧'a̧nä̧
pä̧mä̧diņö̧, 13 ja̧'hua̧nö̧
ö̧'ä̧mä̧do̧mȩttö̧ yabocumä
aboiyotörö ö̧jä̧piy̧ä̧ dea'a
rötähui'ome jubö tta̧huä̧ra̧ pä'ö.
14 Ya'utenätä iyähuänätä surojöttö
'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧ pä'i'ätörömä
'cuäopönätä beipächoca'atä
micähuächä̧rö̧nä̧ aditö icuinö.
15Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧ iso
päi'önä ja̧'a̧ pä'ö jiähuinä̧u̧jä̧.
Ä̧cuo̧mȩnä̧ rötädipömä
pa̧'a̧nö̧ pä'inö: 16―Jiy̧ȩnö̧
pä̧nä̧ pätecuächö o'ca'amä
pa̧'a̧nö̧tä̧ ucuocu chu̧ju̧nä̧cua̧sä̧
jahuätörömä: Huedö huȩnȩmä̧
tta̧'cua̧ ucuocunätä chö́tiyäcuotö,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttamöcuädö jacuätä
huȩyu̧tu̧ chö́tiyäcuotö― pä'inö.
17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧nu̧ o'comenä
rö̧'ä̧dip̧ö̧nö̧ jiņä̧ pa̧'a̧nö̧ pä'inö:

―Hueähuä huȩnȩ jarodö suronä
jȩttä̧'chö̧'iņä̧ juhua'a yabocumä
ya'utenä'inä chamöcuädö
juiy̧ä̧cua̧sä̧ pä'ödo Tu̧ru̧hua̧mä̧―.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧ juäi
jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧ttö̧ ttö̧jip̧iņö̧
o'ca'amä, suronä jȩttö̧ micuä
päi'önä iyähuämä juhua'a
yabocumä täcö juiya'a.

Yecuäcuähuä juiyönä
dotächiyarö pä'ö mä̧nä̧

ja̧rȩä̧mä̧ 'tä̧'ȩpö̧ ö̧niņö̧ huȩnȩ
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧,

jiņä̧ isocu surojöttö 'quȩȩcuo̧ca̧ra̧'a̧
Jesucristo ucuojanämä
yecuäcuähuä juiyönä dotächa
pä'ötä huotöjä, 20mä̧nä̧
ja̧rȩä̧mä̧nä̧tä̧, hua'ö'inä
icuocomänätä. Jareönätä 'tä̧'ȩpö̧
ö̧niņiy̧ä̧u̧jä̧ tto̧ȩcuä̧rä̧'ij̧ä̧ta̧ abo
päti'önä. Ju̧huä̧ta̧ jö̧nä̧ jiņö̧mä̧
idepätä. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ujutu,
Dios ahuaruhuä repeä̧u̧ jö̧nä̧
huotömä, sacerdote jö̧nä̧ hua̧
Úcuo ru̧hua̧rö̧ tu̧ju̧nä̧ra̧'a̧ttö̧
22 tötö'cöhuächätucua iso
jö̧nä̧tä̧ amöcuädö, koro
im̧içu̧nä̧ amöcuädäcuähuä'inä
juiyönä ta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧tä̧.
Ta̧'cua̧nä̧ amöcuädäcuähuänä
suro juo'ecuinätömä ta̧'cua̧nä̧
tadihuächi'önä riripäcuähuotö
pä'i'inätömä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ tidepämä
ajiya päcuäoya adihuoyanätä
töcö icuähuotö jö̧nä̧ huotö
pä'i'inätömä tötö'cöhuächätucua.
23 Ji'äu ku̧niņö̧mä̧ päö ta̧'a̧nö̧
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ jä̧cuȩ amöcuädö
tta̧'ä̧rö̧ ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧rö̧
huȩnȩttö̧mä̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
jäyäcu 'quȩi'̧ä̧cuä̧huä̧ juiyönä
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'quiyönä tta̧tä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cua̧.
24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
tamöcuädäcuähuätucua
repe'ö kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, adiunä
jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ rä̧dȩcuä̧chä̧rö̧nä̧
ppätädäcuähua pä'ö.
25 Jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä̧ti̧pä̧rö̧mä̧
cätädi'iyätucuaja korotö
jȩttä̧'chö̧'a̧nö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ huȩnȩ
'qui'epä̧rä̧cuä̧u̧tä̧ tö̧jä̧tu̧cua̧ja̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―jiy̧ȩnö̧
mo̧ro̧ pätecuächa pä'ö
tö'cöhuächi'a'ató― pä'ö
ttu̧'ȩpä̧rä̧chi'̧ö̧mä̧ jiņä̧ isocutä
huȩnȩ 'qui'epä̧rä̧cuä̧u̧tä̧
cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧.

Judíos ttö̧ja̧rö̧ täbotönö
ucuocuinö huȩnȩ a̧'cua̧juä̧

jähuära̧'a̧tä̧ ppa̧ttä̧chä̧chö̧ttö̧mä̧
koro ki'̧içuä̧mä̧ juiya'ató pä'ö
26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ iso päi'önä

jö̧ huȩnȩ tu̧huo̧juä̧chi'̧iņö̧ o'ca'a
ttu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ 'quȩtti̧pä̧chö̧ttö̧mä̧
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ micuä päi'önä
iyähuämä koromä juiya'ató.
27Micuähuächönämä tta̧'cua̧'iņä̧
juiyächi'önä pä'ö icuähuätä
ki'̧a̧'a̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ocurä
du'huarätä ki'̧a̧'a̧tó, to'ijicu
pä'ä'chätö bettipächäcuarätä.
28Moisés Hueähuä Huȩnȩ
ucuotäcuähuä juiyönä jȩpa̧ja̧tö̧mä̧,
re juiyönätä 'corupä'i'inajatödo
ta̧ju̧ jö̧ttö̧'iņä̧, huä̧mȩtu̧cuä̧
jö̧ttö̧'iņä̧ topäjätö jittäuttumä.
29 ¿Micuä päi'önämä ja̧u̧ jiņö̧ttö̧'iņä̧
abonänö ttimitäu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧
tä̧ji,̧ Dios Iţti̧rö̧ ttöjö'cocö juäi
ttö̧jä̧da̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jȩpa̧ja̧tö̧mä̧,

ucuocu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ
micuähuoya ucuojamä, surojöttö
'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧ pätti'a pä'ö
joya ja̧'a̧nä̧ ―idicuoyatä jö̧nä̧
joyató― pä'ö amöcuädajatömä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ A̧'cua̧ru̧hua̧
mippoönä ppädäcuähuä iyähuä
Işa̧rö̧ ucuotäcuähuä juiyönä
jȩpa̧ja̧tö̧mä̧? 30 Juhua'acumä
pa̧'a̧nö̧ pä'i'inörömä huo̧juä̧tö̧jä̧:
―Pärocua'attö micuähuächönä
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧ Ttötä ja̧'a̧tó.
Ttimitäunä jȩchä̧cua̧mä̧ Ttötä―
pä'ö Tu̧ru̧hua̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧
pä'inö: ―Umöhuäyotö ttö̧ja̧rö̧mä̧
micuähuächönätä pä'ö içuä̧cua̧tó
Tu̧ru̧hua̧mä̧―a jö̧nä̧. 31Hua'ocö
Dios u̧mö̧ jacuä ȩquiçuä̧nä̧mä̧
ye'ecu tta̧'cua̧ juiyächi'önä
päi'a'ató. 32 Tejädäcuähuotö
päcuhui'inätucu o'ca'a jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧
rö̧ȩnä̧ usurä cuȩmä̧huä̧tu̧cua̧'a̧nä̧
cuami 'quicuhuächi'inätucua'amä
amöcuädi'ätucui. 33 Koronö
pönämä recuätö ttä'ca jo̧mȩttö̧
dä'ä ttuhuepäcuähuänä'inä,
ru̧'huä̧rȩ'ö̧ ubara
ttuhuepäcuähuänä'inä usurä
ȩmä̧huiņä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koronö
pönämä juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧
korotö usurä ȩmä̧huä̧tö̧cu̧ jiņä̧
yo̧mȩtȩ päcuhui'ätucuomettö'inä
usurä ȩmä̧huiņä̧tö̧jä̧. 34 Cärenä
chö̧'iy̧ä̧u̧'iņä̧ re topinätöjä,
ttujurucu jȩpö̧ cuiäre
'chottipa'anä'inä eseunutä
usurä ȩmä̧huiņä̧tö̧jä̧, ja̧u̧ juäittö'inä
abonänö adihuä juäi beipocö,
mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧
juäitä amöcuädö. 35 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ―iso päi'önätä ja̧'a̧―
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pä'ö cuamöcuädätucumä
cäcuhuädi'ätucuó. Ja̧'hua̧nö̧
cuamöcuädätucumä,
micuä päi'önä rö̧ȩnä̧tä̧
micuähuächäcua'a. 36 Tta̧mi ̧
'qui'ächi'ö tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧tä̧
recuä rö̧jä̧u̧jä̧tó ucutumä, Diosrö
pä̧huä̧ rö̧jö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ o'ca'atä ji'äu
u̧ju̧niņö̧mä̧ cuȩmä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧:

37―Recuoca'atä
o'ca'a içhä̧cua̧mä̧
recuo tta̧huä̧ro̧ca̧'a̧tä̧
içhi'̧ä̧cua̧tó. 38 Tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧
huȩnȩ jui'̧a̧ pä'i'inömä
hua'ö icuoca'atä
ö̧jä̧cua̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
o'ca'acu ppa̧'ä̧chä̧chö̧mä̧
cha̧'cua̧nä̧mä̧
chesehuococu―.a

39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutumä
tto'ca'acu ppa̧'ä̧chä̧chö̧ to'e'ätö
isotömäcöjä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
ujutumä tta̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ hua'ö
tticu juiya pä'ö tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧
isotöjä.

Ya̧nä̧ jähuä tottoca'anä iso jö̧nä̧
ka̧'a̧ pä'ö huäjunä huo̧juä̧huä̧

ja̧'a̧do tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧

11 1 Jiy̧ȩtä̧ jueipä tta̧ttä̧rö̧
juäimä tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧rö̧tä̧

ja̧'a̧tó, uhuähuocö juäi ja̧'a̧nä̧
―iso jö̧nä̧ ka̧'a̧― pä'ö huäjunä
huo̧juä̧huä̧tä̧. 2 Pä'äji kiņä̧tö̧'iņä̧
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧
―huȩnȩ jui'ätö― jö̧nä̧ pä'ähuotö
pä'i'inätö. 3O'ca juiyönätä Diosmä
iḩuȩnȩnä̧tä̧ uhuäbe'inö pä'ömä
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧
huo̧juä̧chi'̧ä̧tö̧jä̧, uhuäu juäimä

uhuähuocö jiņö̧ttö̧ uhuäbe'inö
pä'ö.

Abel'inä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
4Abelmä Diosrö a̧'cua̧

u̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧tä̧, Caín öäre
iyähuättö'inä abonänö adihuä
juäi iyinö. Ja̧'hua̧nö̧ a̧'cua̧
u̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧―huȩnȩ jui'̧a̧― jö̧nä̧
pä̧'ä̧hua̧tä̧ pä'i'inö. Ja̧'hua̧nö̧ öäre
iyähuä iyä'chä'ijömä ―adihua'a
pä'ösä Ttömä― pä'inö Diosmä.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩiņö̧mä̧ 'corupäi'inö
o'ca'a'inä jiņä̧ ucuocu ka̧'a̧.

Enoc'inä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
5 Enocmä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧

ȩmip̧ä̧cuä̧hua̧ pä'i'inö hua'arera̧'a̧
iŗȩbȩu̧ juiya pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ttö̧'o̧cui'̧o̧co̧cu̧ pinö,
Diostä ȩmip̧ä̧jä̧cu̧ ja̧'a̧ttö̧.
Ȩmip̧ä̧cuä̧hua̧ päi'ö juiyäimä
―Dios eseunä ö̧ja̧'a̧mä̧―
ttu̧huo̧juiņä̧cu̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönä
kä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧ Dios eseunä
ttö̧ja̧ pä'ömä hueyecua'ató.
Dioscu ttesecua pä'ätö ttö̧jö̧ttö̧mä̧
―Diosmä iso päi'önätä kö̧― pä'ö
esetö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―Ja̧u̧cu̧ ttesecua
pä'ö usätörömä micuä päi'önä
adihuä juäi iy̧ä̧cua̧― pä'ö tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.

Noé'inä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
7Noémä, jiņä̧ toäcuähui'ocö

jä̧'ij̧ö̧ ötö'cö Diosttö täbotönö
huo̧juȩcua̧ kä̧nö̧tä̧, a̧'cua̧
juiyächi'äcu, a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧
huoi'ca rö̧ä̧'ca aditinö
ahuaruhuä ttö̧jip̧iy̧a̧rö̧ pä'ömä.

a 10:38 Habacuc 2:3‐4
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Ja̧u̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧nä̧tä̧
pij̧ä̧ ttö̧ja̧rö̧ ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö
ku̧nä̧hui'̧iņa̧'a̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―a̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ huȩnȩ jui'̧a̧―
pä'ö ku̧nä̧hua̧ pä'i'inö.

Abrahamcu, Saracu tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ

8Abrahammä ȩmiy̧a̧rö̧ pä'ö
ji'äu u̧ju̧niņä̧jä̧ra̧'a̧ i'̧cha̧ pä'ö
ä̧tȩpö̧ ku̧nä̧hua̧ päi'omenä
a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧ esetö
rä'opinö. Iŗȩbȩhuä̧cuo̧mȩ'iņä̧
ieruhua'ara̧'a̧tä̧ rä'opö 'chiņö̧.
9 A̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧mä̧ ȩmiy̧a̧rö̧
pä'ö ji'äu u̧ju̧niņä̧jä̧nä̧mä̧ korotö
tti̧rȩjä̧nä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧tä̧
kiņö̧. Isaaccu'inä, Jacobcu'inä
cueädäcuähuä odehuiyänätä
kä̧'chiņö̧, jahuätö'inä ji'äu
u̧ju̧niņä̧jä̧mä̧ yoräteunä
ttȩmä̧cuo̧tö̧ ja̧'a̧ttö̧, 10 ötahuiyä
rö̧o̧mȩ, dea'anä 'quiyönä ppä'epö
rötö adicuome amöcuä̧rö̧
tta̧huä̧ra̧'a̧ttö̧. Ju̧huȩnȩmä̧
―ja̧'hua̧nö̧ jä̧cuo̧mȩ― pä'ö
amöcuädäcuähuä Işa̧'iņä̧, adicuä
Işa̧'iņä̧ Diostä ja̧'a̧. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Sara'inä muchaju päji'ö juiyönätä
juo'ächinäju ja̧'a̧nä̧, muchaju päji'a
pä'ömä adiunätä päi'inäcua̧
ka̧'cua̧ ku̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧tä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ päji'inö o'ca'atä,
ku̧ju̧nä̧rö̧'a̧nö̧ jö̧ pä̧nä̧mä̧ 'cuäopinö
o'ca'a'inä ja̧'a̧nä̧ uhuäbecuinäju,
―ji'äu ku̧niņö̧mä̧ päö ta̧'a̧nö̧tä̧
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ ja̧'a̧― pä'ö ka̧'cua̧
ku̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ya̧tȩttö̧tä̧, 'corupäi'ometä
hua̧ttö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧, recuätö
uhuäpächinätö, mo̧ro̧jä̧ttö̧ siŗi'̧cö̧

recuätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
rȩba̧ işa̧ppȩ pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönä
ja̧ppȩ, dubora rö̧ora jäyora pa̧ppȩ
jö̧ ta̧'a̧nö̧ recuätö.

13 Jahuätö o'ca toi'önätä tta̧'cua̧
huȩnä̧rö̧ kä̧nö̧tä̧ 'corupä'i'inätö
iya pä'ö ji'äu u̧ju̧niņö̧ jiņö̧'iņä̧ jiņä̧
ttȩmo̧ca̧'a̧nä̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ji'äu u̧ju̧niņö̧ jiņö̧mä̧, oto kä̧nö̧
totta'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ―iso päi'önätä
tȩmä̧cuo̧tö̧jä̧― pä'ö esetö
ya̧'o̧cuä̧ro̧co̧tö̧ pinätö̧. ―Ujutumä
ichäcuähuotö jö̧nä̧tä̧ huotöjä.
Pij̧ä̧nä̧ tö̧jä̧im̧ä̧ cue'ächäcuähuotö
jö̧nä̧tä̧ huotöjä― pä'inätö.
14 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ätömä tta̧mo̧nä̧
tti̧rȩjä̧ ttusa'amä huäjunä
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ä̧cuä̧huiy̧o̧tö̧.
15 Rä'opö ttichinä̧jä̧tä̧
ttamöcuädinöttömä ju̧huä̧jä̧ra̧'a̧tä̧
ppa̧ttä̧chö̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ju̧huä̧jä̧
jiņä̧jä̧ttö̧'iņä̧ abonänö adihuä̧jä̧tä̧
a̧mö̧cuä̧riņä̧tö̧, ya̧nä̧ jähuä işä̧jä̧tä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Diosmä ―Ttömä
jahuätö Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä
jö̧nä̧ hua̧sä̧― päa pä'ömä dä̧'ä̧
rö̧jo̧co̧cu̧, ötahuiyä rö̧o̧mȩ jitötä
tti̧rȩbȩhuä̧cuo̧mȩmä̧ jo̧mȩnö̧ aditö
u̧ju̧niņa̧'a̧ttö̧.

17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Abrahammä
ka̧cuä̧mö̧ topäcuä̧hua̧ päi'inö
pä̧nä̧mä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧
öäre iyähuämä Isaacrötä
iyinäcu. Iya pä'ö ji'äu u̧ju̧niņä̧cu̧
ja̧'a̧nä̧'iņä̧ öäre iyähuämä iţti̧
chu̧'ä̧cua̧rö̧tä̧ iyinäcu. 18 Ja̧u̧tä̧
jiņa̧'a̧ ―Cuahuaruhuä'cotömä
Isaac isotö jö̧nä̧ pä'ähuotötä
ttö̧jä̧cuo̧tö̧―a pä'ö Dios
päinäcumä. 19Hua'inätö

a 11:18 Génesis 21:12
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ttö̧'quȩtȩttö̧'iņä̧ ttoäda pä'ö
ujuru ku̧nä̧rö̧ Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä
pä'ö amöcuädinö. Juhua'acumä
hua'inätö ttö̧ja̧cuo̧mȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jo̧mȩttö̧ ȩmiņä̧cu̧ jiņa̧'a̧.

Isaac'inä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
20 Isaacmä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧

yodoji jä̧cuȩ amöcuädö
Jacobrö'inä, Esauru'inä adiunä
ttö̧jä̧cuȩ ucuocu pä'ö ku̧niņö̧.

Jacob'inä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
21 Jacobmä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧,

täcö 'corupäi'ometä päi'a'a, itta'ca
päjurettö iţta̧cuä̧nö̧ kä̧nö̧, ja̧rȩyu̧nu̧
pä'i'ö Diosrö úcuo te'äu jȩpö̧
kä̧nö̧ adiunä ttö̧jä̧cuȩ ucuocu pä'ö
ku̧niņö̧ José iţti̧mö̧ttö̧ ya̧cu̧nä̧rö̧.

José'inä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
22 Josémä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧,

täcö 'corupäi'ometä päi'a'a, Israel
ttö̧ja̧ rättopäcuotö pä'ö ji'ähuinö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ihue'quiyu jȩttä̧cuȩ
ötö'cö'inä hue'ö ku̧niņö̧.

Moisés jä̧'o̧tö̧'iņä̧ tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ

23Moisés jä̧'o̧tö̧mä̧ tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧, ji'̧quiçha̧hua̧
uhuäpächomenämä a̧diḩua̧ jiy̧ä̧u̧
kä̧hua̧tö̧ huämetucuä jo̧mȩnä̧ dajö
tticuinäcu, ru̧hua̧ hue'ö u̧ju̧nä̧ji'̧iņä̧
yettecuoca'atä.

Moisés'inä a̧'cua̧
u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ

24Mosisésmä a̧'cua̧
u̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧, böo juoächinö
o'ca'amä Faraón ittiju kiţti̧ jö̧nä̧
pättarö pä'ömä ya'ocuinö.

25 Surojötä jȩpö̧ kä̧nö̧ beometä
eseäcuähuä ya'ocu icu, ubara
ttuttepomettö Dios umöhuäyotö
huotöcu usurä ȩmä̧hua̧ pä'ötä
amöcuädinö. 26 Egipto ttö̧ja̧
ttöäre re niy̧ö̧ juäittö'inä abonänö
kö'quinö Cristo jähuättö usurä
ȩmä̧cuä̧huä̧tä̧, yodoji micuä
ȩmä̧cuȩtä̧ ja'ate'ö amöcuäda'attö.
27 A̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧ hueähuä
ru̧hua̧ ö̧'ä̧i'̧iņä̧ yeecuoca'atä
Egipto rȩjȩmä̧ jaropi'inö,
Uhuäpocörötä tottä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
topö ami 'quiächi'a'attö. 28 A̧'cua̧
u̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧ ttuhuämenä
'cuäopä̧cuȩ pä'cäricu, işa̧ ucuoja
erönä jȩä̧cuä̧huä̧cu̧ jȩpiņö̧,
ä'canä uhuäpächinätörö jȩpö̧
icuähuä işa̧mä̧ mȩö̧ juiya pä'ö.
29 Tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧
dubora tuhuora'inä rȩjȩ joä̧jä̧nä̧
tti̧'cha̧ji'̧a̧nö̧ 'chä̧nö̧ 'cuä'opinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Egipto ttö̧ja̧mä̧
jahuätö 'cuättopö ta̧'a̧nö̧ 'cuättopa
pä'ö jȩtto̧mȩnä̧ a̧'ä̧huä̧chiņä̧tö̧.

Josuécu, Israel ttö̧ja̧cu̧ tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ

30 Tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧ Jericó
ötahuiyä jäyänä ttoecuä'camä,
ko̧ro̧mö̧ttö̧ todärenö mo̧ro̧
jo̧mȩnä̧ ttösobötä'chäji o'ca'amä
mo̧ä̧chiņiy̧ä̧u̧.

Rahab ka̧'cua̧ ku̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
31 Ka̧'cua̧ ku̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧, Rahab

micuänä kidepä iyä'chäcuähuä
isajumä, tta̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧cu̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩnämä to'e'ocoju
pinäju, yä̧huä̧iņä̧ usäcuähuä ttö̧ja̧rö̧
huȩnȩ juiyönätä kojusodenä
dojädina'attö.
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Korotö'inä recuätö tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ

32 Ju̧huȩnȩ yabonämä ¿däjetä
pädäcua'a jä̧ttö̧? Pädä'cha pä'ö
jö̧ttö̧mä̧ mo̧ro̧mä̧ bea'ató,
Gedeón ötö'cö'inä, Barac
ötö'cö'inä, Sansón ötö'cö'inä,
Jefté ötö'cö'inä, David ötö'cö'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Samuelcu Dios päö
jiäcuähuä ttö̧ja̧cu̧ ttötö'cö'inä
pädä'cha pä'ömä. 33 Jahuätömä
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧'a̧ttö̧
ruhuotö huettome'inä rohuäu
juruhuinätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jueönä jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧'iņä̧
hue'ö ku̧niņä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ji'äu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ'iņä̧
rȩbȩhuiņä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mö
yä̧huiţö̧ ttä'inä mö̧'ȩpö̧ icuinätö.
34 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ocurä ujuru'inä
na̧'ȩpö̧ icuinätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
curodä so̧omettö'inä ki'̧ip̧iņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttijuiyuhuomettö'inä
juruhuächi'inätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
curä ttörohuähuomettö'inä
juruhuächi'inätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
korojä̧ra̧'a̧ttö̧ ichäcuähuotö
su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧ tti̧hui'̧ö̧nä̧tä̧
ya'opö icuinätö. 35 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
nä̧tö̧'iņä̧ tti̧tti̧mö̧ 'corupä'i'äjätömä
pä'äji ta̧'a̧nö̧ a̧'cua̧rä̧tö̧ ttö̧jö̧nä̧
ttottächiniyä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
korotömä ttö̧jip̧a̧ji ̧ yattocua'attö,
ubara ttu'ecuotötä kiņä̧tö̧,
ja̧'hua̧nö̧ ttö̧jip̧a̧jiţtö̧'iņä̧ abonänö
adihuä juäi ttoächäcuähuätä
ja'ate'ö. 36 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö
pönämä, ya̧'ä̧huä̧'chö̧ dä'ä
ttuhuecuättö'inä, cuäcuäpö
ubara ttuhuecuättö'inä, cuoräu
işo̧bö̧nä̧ yö̧'ȩpö̧ ku̧nä̧huä̧ttö̧'iņä̧,
cärenä pä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧ usurä
ȩmä̧huiņä̧tö̧. 37 Ja̧'hua̧ta̧nö̧

inädunä icuäu cuä'ö icuähuotö'inä
pä'i'inätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ roähuäcänä
ro'ö saropö icuähuotö'inä
pä'i'inätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧cuä̧mö̧
topäcuähuotö jö̧nä̧ huotö'inä
pä'i'inätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ curodä
so̧odänä cuä'ö icuähuotö'inä
pä'i'inätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o̧huȩja̧tö̧
tti̧jȩti̧yu̧tä̧, chivotö̧ tti̧jȩti̧yu̧tä̧
juä'ocuä'chö ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧
cue'ächä'chö usurä isotö jö̧nä̧
kä̧nö̧tä̧, a̧'u̧ ttu'huecuotötä, ubara
ttu'huecuotötä kiņä̧tö̧. 38 Jahuätö
ttä'ca jo̧mȩttö̧mä̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧mä̧
micuähuocotö huotötä jiņa̧'a̧.
Tti̧rȩbȩhuä̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönätä
ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ cue'ächä'chinätö, ttö̧ja̧
toö o̧du̧nä̧'iņä̧, möä'quiyura̧'a̧'iņä̧,
idoriyänä'inä, rejuhuiyänä'inä
kä̧'chö̧tä̧. 39 Jahuätö o'ca toi'önä
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ro̧mȩttö̧tä̧
ttötö'cömä adiunä pä'ähuotötä
huotö pätti'ina'anä'inä ji'äu
ku̧nä̧huä̧ jiņö̧mä̧ jiņä̧ ȩmo̧co̧tö̧
pinätö̧. 40Diostä ja̧'hua̧nö̧
amöcuädinö ujuturumä, jahuätö
ttötö'cö úcuohuomettö'inä
abonänö adihuä juäi iya pä'ö, ujutu
toönämä jo̧mȩnö̧ adihuä ttö̧ja̧
pätti'ö juiyäcua'anö jahuätömä.

Jesúsrutä topä̧rö̧nö̧ tö̧ja̧ pä'ö
recuä rö̧ja̧'a̧do, surojöttö

juätocuä̧chä̧rö̧ juiya pä'ömä

12 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ―iso
päi'önä ja̧'a̧― pä'ö

toä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧mä̧ ajiya isoppa
rö̧oppa jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧, tö̧jo̧mȩmä̧
recuätö soböcuächönätä ttö̧ja̧'a̧ttö̧,
suronä jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧, o'ca juiyönä
ämäcö juäi'inä ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧
ticua pä'ätucuijó, ja̧u̧ juäittömä
jeruhuoca'atä juätocuä̧chä̧rö̧nä̧
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päipä̧ra̧'a̧ttö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧
icuipömä, tami 'qui'ächi'ö kä̧nö̧tä̧
joäcuähuä jotta'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ tä'ca
ja̧'a̧cu̧ jotiyarö pä'ö ö'ätetinömä
jotätucua. 2 Jesúsrutä topä̧rö̧nö̧
jotätucuaja, ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧
uhuäbe'inö'inä ja̧'a̧nä̧, jo̧mȩnö̧
cädäcuähuä işa̧'iņä̧ jö̧nä̧ hua̧rö̧tä̧.
Ja̧u̧mä̧ ä'ca ja̧'a̧cu̧ eseu kä̧cuä̧huä̧tä̧
ȩmiy̧a̧rö̧ pä'ö ö'ätetinö ja'ate'ö,
dauttumä huä̧iņä̧ usurä ȩmä̧huiņö̧.
Dä'ä ttuttepa'anä'inä ―huä̧iņä̧tä̧
ja̧'a̧― pä'ö amöcuädäji'ca̧tä̧ Ru̧hua̧
ideäcättömä Dios u̧huo̧jua̧'a̧nä̧tä̧
pä̧mä̧diņö̧.

Jä'omä iţti̧ repeäcuru täbotönö
u̧huo̧juȩtö̧ huȩnȩ

3 Ja̧u̧mä̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ suronä jȩttä̧cu̧
usurä ȩmä̧u̧ ami 'qui'ächi'ö
ö̧jiņa̧'a̧mä̧ amöcuädätucui,
cua̧'cua̧ cuȩmä̧tu̧cu̧
juiyönä päi'ä̧u̧ 'cuä'ächi'ö
cuidiyahuächi'ätucua'acu.
4Ucutumä surojöcu rohuäu
cucuoja cuocunä jȩä̧cuä̧huo̧mȩ
jubömä cuami 'qui'ächi'ö jiņä̧
rȩbȩhuo̧co̧tö̧ pä'ijätöjätó.
5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ iţti̧mö̧ jö̧nä̧ huotörö
ucuturu huȩnȩ 'qui'epö ucuocuinö
huȩnȩmä̧ täcö unichi'inä̧tö̧jä̧tó
ucutumä. Piy̧ȩ huȩnȩ: ―Chiţti̧,
Cu̧ru̧hua̧ täbotönö u̧huo̧juȩtö̧mä̧
micuähuocö a̧'cua̧rö̧nä̧mä̧
tocu'huä'. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuru
ro̧'ȩpö̧nö̧ päomenämä
cuidiyahuächi'ä'. 6 Tu̧ru̧hua̧
repeäcurumä täbotönö huo̧juȩtö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä iţti̧mö̧ jö̧nä̧
pä'i'ätörömä cuä'önö täbotötó―a

päa'attö.
7 Täbotönö huo̧juȩcuä̧ cuami

'qui'ächi'ö kä̧tö̧mä̧, ―pitömä Ttö
chiţti̧mö̧ jö̧nä̧ huotötó― pä'ö
jȩä̧u̧jä̧tó ucutumä. ¿Ya̧tȩ kö̧ tä̧ji ̧
jä'o täbotönö u̧huo̧juȩto̧co̧cu̧
pajimä? 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
täbotönö huo̧juȩcuä̧ juiyönätä
cu̧jä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧ iţti̧mö̧ huotö
jö̧nä̧mä̧ huocotöjä. Kirecuo
pocöttö kiţti̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huotöjä,
ttä'orö ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ o'ca toi'önätä
ttä'o täbotönö u̧huo̧juȩtä̧u̧ ja̧'a̧ttö̧.
9 Tidepättö tä̧'o̧tö̧rö̧'iņä̧, täbotönö
huo̧juȩtä̧tö̧rö̧ ku̧nä̧riņä̧tö̧jä̧.
Tidepättötä tä̧'o̧tö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧
ucuotinätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧
a̧'cua̧rö̧ tö̧ja̧ pä'ömä ¿jahuätörö
tucuotinomettö'inä abonänö
jö̧nä̧ tucuotö juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧ tä̧ji,̧ ta̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧
Tä'orömä? 10 Jahuätömä
jitö'inä ttihueyenä beometä
täbotönö ttu̧huo̧juȩti̧nä̧u̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ta̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧
Tä'omä ujuturu adihuiyarö
pä'ötä amöcuädö täbotönö
u̧huo̧juȩtä̧u̧jä̧tó, chutä surojö
juiyönä ö̧jö̧ttö̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧tä̧
tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
täbotönö huo̧juȩcuä̧mä̧ yotäcu
eseäcuähuämä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ juiya'a,
barau a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧tä̧ ka̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ o'ca'amä,
o'ca toi'önä ja̧u̧ttu̧ täbotönö
huo̧juȩcuo̧tö̧ pä'i'inätömä u̧huä̧ju̧
päi'önä jö̧mä̧ surojö juiyönä
tta̧'cua̧ pö̧nö̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ ttö̧jö̧nä̧
päi'a'a.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ cu̧mö̧piy̧ä̧
'cuäächächinä̧u̧ jö̧nä̧ huotömä,

a 12:6 Proverbios 3:11‐12
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ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuihue'quiyu'inä
juiyuhuächi'inä̧u̧ jö̧nä̧ huotömä
cujuru ȩmä̧tu̧cuij̧ó. 13 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cuij̧ä̧pö̧nä̧ cui'̧chä̧cuȩ o̧du̧nä̧mä̧
mä̧niy̧ä̧ jue'epätucuijó, ko̧yu̧
ko̧yu̧nu̧ kö̧'iņä̧ mä̧nä̧ttö̧ 'quȩip̧ä̧chö̧
juiyäcua'anö, ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
ö̧'ip̧ö̧nä̧ aditö içuä̧hua̧tä̧
ö̧jä̧cua̧'a̧nö̧. 14O'ca toi'önä
ttö̧ja̧cu̧mä̧ huȩnȩ juiyönä
kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧, surojö juiyönä
kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö
usätucui. Ja̧u̧ juäinä kä̧cuä̧huä̧
juiyönämä ya̧tȩ'iņä̧ toiyä̧cua̧tó
U̧ru̧hua̧rö̧mä̧. 15 Ttu̧huȩcuä̧nä̧
topä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cui ̧ ―Dios
mippoönä ppädäcuähuä ¿iso
jö̧nä̧ rȩbȩhuiņö̧sä̧di?̧― pä'ö, reö
juäi po'tättö bahuia'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
päi'omenä huȩnȩ juo'ächö korotö
recuätö suro juottächa'acu,
16 ya̧tȩ ö̧jo̧ca̧'a̧nä̧ mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧'iņä̧cö̧, Diosrö ucuotocö'inäcö̧
ö̧ja̧'a̧cu̧. Esaú jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ hua̧
ö̧ja̧'a̧cu̧. Ja̧u̧mä̧ ä'canä işa̧ ȩma̧ pä'ö
pätetö ku̧nä̧huä̧ jiņö̧mä̧ ya'utenä
cuäcuähuänätä iyö icuinö.
17 Ja̧u̧ ötö'cömä täcö huo̧juä̧tö̧jä̧
ucutumä. Iyö icuinö o'ca'amä
jä'ottö adiunä pä'ö ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ
hueähui'arö pä'ö jäepomenämä
hueähui'ococu pinö. Pärou
icu amöcuäda pä'ö ajuäunu
jäepä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ micuähuiyococu
pinö.

Pa̧nä̧ jähuätä ko̧mȩ
tötö'cöhuächocö jiņö̧ huȩnȩ

18Ucutumä möä'ca
mȩä̧hui'̧ä'cara̧'a̧mä̧
tö'cöpächächocotö pinätö̧jä̧,

ocurättö cuo'ö kiņä'cara̧'a̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ yo̧'cú̧ jö̧nä̧tä̧
idicuoppara'a'inä, yo̧o̧mȩ'iņä̧,
kä̧rö̧'co̧huome'inä, 19 trompeta
rä̧mip̧o̧mȩ'iņä̧, ucuocua'a iḩuȩnȩ
rä̧mip̧o̧mȩ'iņä̧ tö'cöpächocotö
pinätö̧jä̧. Ja̧u̧ iḩuȩnȩ rä̧mip̧a̧'a̧
ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ juhua'a yabonö
ucuocu juiyiyatö pä'ö a̧juä̧huä̧rö̧nö̧
jä'epä̧riņä̧tö̧. 20 Ja̧u̧ hue'ö ku̧nä̧huä̧
jiņö̧mä̧ tta̧mi ̧ 'quittächi'ö juiyönätä
jiņö̧, pa̧'a̧nö̧: ―Äjicuäcuähua̧
jö̧ttö̧'iņä̧ ya̧tȩ pi'ca möä'canä
mȩö̧ttö̧mä̧, inädunä icuäu'inä,
ta'ö icu jö̧ttö̧'iņä̧ jȩpö̧ içuä̧hua̧tä̧
päi'ö'anö ja̧'a̧―.a 21 Ja̧'hua̧nö̧
uhuähua'a tottinömä juiyo rö̧ȩnä̧
yettecunätä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ttö̧
Moisésmä pa̧'a̧nö̧ pä'inö:
―Ye'ecuä'chö ttö̧dä̧u̧nä̧tä̧
jä̧cu̧sä̧―b pä'inö.

22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä Sión
möä'cara̧'a̧tä̧ tö'cöpächinätöjä,
hua'ocö Dios öäre ötahuiyä
rö̧o̧mȩtä̧, ya̧nä̧ jähuättö Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧tä̧, pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧
juiyönä recuätö hue'ähuotö
isoppa huotö ttö̧ja̧cuo̧mȩtä̧,
23 ja̧'hua̧ta̧nö̧ ä'canä işa̧nä̧
pä'i'inätö ttö̧ca̧ca̧cuä̧ro̧mȩtä̧,
mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧ tti̧mi ̧ huȩyu̧tu̧
rötähuiyotö ttö̧jo̧mȩtä̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios o'ca toi'önä̧rö̧ micuähuächönä
pä'ö icuähuä Işa̧ ö̧jo̧mȩtä̧, huȩnȩ
jui'ätö jö̧nä̧ huotö jo̧mȩnö̧
huotötä ttö̧jö̧nä̧ aditö icuähuotö
tta̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ ttö̧jo̧mȩtä̧,
24 ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesús jareönä
ucuocu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩttö̧ kä'co
päte'ö adicuä Işa̧ ö̧jo̧mȩtä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuoja ririinometä,

a 12:20 Éxodo 19:13 b 12:21 Deuteronomio 9:19
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Abel iyinoyattö'inä abonänö
micuähuächönä ucuocuoya
ko̧mȩtä̧.

Dios mippoönä ppädäcuähuä
huȩnȩmä̧ 'quiyönä

'chu̧huä̧rä̧nö̧ ttö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö
huȩnȩ 'quiepinö huȩnȩ

25 Ttu̧huȩcuä̧nä̧ amöcuädätucui
ucuocuäcuähuä Işa̧rö̧
ya̧cuo̧cuä̧rä̧tu̧cua̧'a̧cu̧. Pij̧ä̧ttö̧
täbotä̧rö̧nö̧ huo̧juȩcuä̧ Işa̧ iḩuȩnȩ
jarodinätömä tö'ipächö ki'̧ip̧o̧co̧tö̧
pinätö̧. Juhua'attö'inä abonänö
ki'̧ip̧o̧co̧tö̧ ttäcuotö mo̧ro̧jä̧ttö̧
täbotä̧rö̧nö̧ huo̧juȩcuä̧ Işa̧
iḩuȩnȩttö̧ 'quȩtti̧pä̧chö̧ttö̧mä̧.
26 Jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧mä̧ Ja̧u̧ iḩuȩnȩmä̧
rȩjȩ ttö̧ȩpö̧nä̧ rä̧mip̧iņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitä jä̧cuȩ ji'äu ku̧nu̧
pä'inö: ―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pä'äji
ta̧'a̧nö̧mä̧ rȩjȩtä̧ ttö̧ȩpö̧nä̧mä̧
jȩchö̧ juiy̧ä̧cua̧sä̧. Rȩjȩ'iņä̧ ja̧'a̧nä̧,
mo̧ro̧jä̧'iņä̧ ttö̧'ȩpö̧ icunätä
jȩchä̧cua̧sä̧―.a 27 Ja̧'hua̧nö̧
―pä'äji ta̧'a̧nö̧― jö̧nä̧ päina'amä
ttö̧ȩpö̧ juäimä ȩmö̧ içuä̧cua̧ pä'ö
pä'inötó, uhuäbe'inö juäimä,
ttö̧'ȩpö̧'iņä̧ ttö̧ȩpo̧cö̧ juäitä
ki'̧ip̧ö̧nä̧. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ujutumä huea'anä kä̧cuä̧huä̧
ttö̧'ȩpö̧'iņä̧ ttö̧ȩpo̧cö̧ juäitä
tȩma̧'a̧ttö̧ mippoönä ppädäcuähuä
'chu̧huä̧rä̧nö̧ tö̧jä̧tu̧cua̧, ja̧u̧
juäinätä Dios eseunä päi'önä
úcuo tetähuäcua'a̧nö̧, ye'ecunu
ucuotönö kä̧nö̧tä̧, 29 Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä ocurä, juiyönätä cuo'ö
icuarä jö̧nä̧ hua̧ ja̧'a̧ttö̧.

Cristonä pätti'inö o'ca'a
kä̧cuä̧huä̧ u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

13 1 Cuamonä cu̧jä̧hua̧tö̧
jö̧nä̧ repe'äcuäutä

cu̧jä̧tu̧cu̧mä̧ cäcuhuädi'ätucuó.
2 Cuieruhuätucuä̧u̧ cuojusodenä
do'ächö ichätörö adiunä
jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧ pä'ömä
cunichi'ätucuó, korotö
pönämä ja̧'hua̧nö̧ jȩtto̧mȩnä̧
ttieruhua'anätä hue'ähuotö isoppa
huotörö adiunä jȩpiņä̧tö̧. 3 Cärenä
pȩjä̧tö̧rö̧'iņä̧, amöcuädätucui
jahuätöcu jiņä̧ yo̧mȩtȩ
cu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧. Ubara
ttu'ecuotörö'inä amöcuädätucui
ucututä'inä jahuätö ttidepättö
todeunä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧. 4Ubocu isajucu ppä'ächi'ö
kä̧cuä̧huä̧mä̧ o'ca toi'önätä
úcuounä ttö̧ja̧ pä'ö ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jahuätö jiņä̧ yo̧mȩtȩ pätti'ömä
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ surojoca'a.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö̧jo̧ca̧'a̧nä̧tä̧
jȩpä̧'chä̧tö̧rö̧'iņä̧, ttö̧ja̧'a̧nä̧
korotöcu jȩpä̧'chä̧tö̧rö̧'iņä̧
Diostä micuähuächönä pä'ö
icuäcuotötó. 5 Korotö ttöäre pä̧huä̧
ttu'huä'chömä cu̧jä̧tu̧cuó. Jitä piy̧ȩ
mo̧ro̧ jubömä cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cuo̧mȩ
jubötä esehuätucui, Chutä
pa̧'a̧nö̧ päina'attö: ―Yorö'isotä
jarochi'ococujä, icuipö'inä
katämä chicuipococujä―b jö̧nä̧
päina'attö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ päina'attö
ujutumä yeecuäcuähuä juiyönä
pätö'a̧nö̧ ja̧'a̧: ―Chu̧ru̧hua̧mä̧
ttörö ppädäcuähuä Işa̧ päi'önä
kö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ye'ecumä
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ye'ecuocösä. Pij̧ä̧ ttö̧ja̧tä̧ ttörö
jȩtta̧jim̧ä̧ micuähuoca'a―a

pätö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
7Ucuturu tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧

ttö̧ja̧rö̧mä̧ cunichi'ätucuó
ucuturutä Dios iḩuȩnȩ
ji'ähuinätörömä. Jahuätö
ttö̧jä̧'ij̧ö̧ beipome amöcuädätucui.
Diosrö tta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ ttö̧jä̧'ij̧ö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kä̧tu̧cui.̧
8 Jesucristomä nip̧o̧'iņä̧, jitä'inä,
yodoji'inä cädi'äcuähuä juiyönätä
yorätehua̧. 9 Koromenä jö̧ huȩnȩ
koro'inä, koro'inä ttu̧huo̧juȩtä̧'chö̧
huȩnȩ jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧ pä'ömä
cuiyähuätucuó. Tta̧'cua̧nä̧
tta̧möcuädömä mippoönä
ppädäcuähuättö 'quiyönä
kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ ja̧'a̧ adihua'amä,
cuäcuähuättömäcö.* Ja̧u̧ juäi
cuäcuähuä amöcuädäcuähuänätä
adiunä päi'äcuähua'a pä'ö
amöcuädätömä hueyecutä
hueyecuinätö.

Işa̧ idepämä ötahuiyä u̧miţtö̧tä̧ ku
tticuinö'a̧nö̧ Jesús'inä Jerusalén
ötahuiyä u̧miţtö̧tä̧ 'corupäi'inö
10Ujutumä ku icu iyähuo̧ca̧

ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧, juhuoca̧ttö̧mä̧
cueädäcuähuodenä adicuä ttö̧ja̧
ttucua pä'ömä hueähui'ococa̧.
11Äjicuäcuähuotö ttidepämä,
ttucuoja ttö̧ja̧ suronä jȩttö̧ ja'ate'ö
surojöttö 'quȩȩcuo̧ca̧ jacuä
sacerdotes huotö dottädö o'ca'a
Israel ttö̧ja̧ ttö̧jo̧mȩ u̧miţtö̧tä̧
ku icuä'ijätö. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧

Jesús'inä chutä ucuojanätä ttö̧ja̧mä̧
surojöttö 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧tä̧
ttö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ömä ötahuiyä
ttoecuä'ca äpate u̧miţtö̧tä̧ usurä
ȩmä̧huiņö̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Israel ttö̧ja̧ ttö̧jo̧mȩttö̧mä̧ u̧miţä̧
rätopätucua Ja̧u̧ru̧ ya̧'ä̧huä̧'chö̧
dä'ä ttuhuecuä jiņö̧mä̧ ja̧u̧cu̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ usurä tȩmä̧hua̧
pä'ö. 14 Pij̧ä̧ttö̧mä̧ ötahuiyä rö̧o̧mȩ
beipächocomemä jui'ätöjä.
Korome ötahuiyä rö̧o̧mȩ içhä̧cuȩtä̧
tta̧'ä̧rä̧tö̧jä̧.

Tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧mä̧
tta̧ttä̧rä̧u̧ tta̧'cua̧nä̧

ttamöcuädö re'tehuächö
juiyiyatö pä'ö tottä̧rö̧ huȩnȩ

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ işa̧rö̧ cuä'ö
icu ttöäre iyähuä ttiyinö jiņö̧'a̧nö̧,
Diosrö töäre iyähuä päi'önämä
Jesucristonätä eseunu úcuo
tetähuätucuaröja. Ja̧'hua̧nö̧
pädömä u̧huä̧ju̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧
chutä im̧i ̧ ji'äu icu tättö räopötä
pä'ösätó. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
adiunä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧'iņä̧, ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ ppä'ädäcuäu cu̧jä̧tu̧cu̧'iņä̧
cunichi'ätucuó. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ işa̧rö̧
cuä'ö icu iyähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ cuiäre
iyähuä päi'önä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧mä̧
Diosrö adiu.

17Ucuturu tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧rö̧mä̧ ucuotätucui.
Huettömä jȩpä̧tu̧cui,̧ cua̧'cua̧nä̧
cuamöcuädätucu re'tehuächö
juiyönä toä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ ja̧'a̧ttö̧,
jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧nä̧ huettinö jö̧ a̧'u̧cuä̧

* 13:9 ―Cuäcuähuättötämäcö― päomemä judíos ttö̧ja̧mä̧ amöcuädinätödo suroja'a
pä'ö. Korotö a̧mo̧nä̧ ttö̧ä̧nä̧hua̧tö̧rö̧ işa̧ idepä ttöäre iyähuä päi'önä ttiyäji o'ca'a
ttucuttumä suroja'a pä'inätö. Ttöäre iyähuä päi'önä iyähuocörötä ttucuomenä tta̧'cua̧nä̧
ttamöcuädö'inä adiunä päi'äcuähua'a pä'inätödo.
a 13:6 Salmos 118:6
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Chutä ä'cattö jittähuäcuotö ja̧'a̧ttö̧.
Eseunutä huettönä kä̧tu̧cui,̧
tta̧'cua̧nä̧ surojö päi'önämäcö.
Tta̧'cua̧nä̧ surojö pätti'önä
cu̧jä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧ ucuturumä
adihuä juäimä i'cächoca'a.
18Ujuturu amöcuädömä
Diosrötä ucuocuätucui. Ujutumä
―ta̧'cua̧nä̧mä̧ adiunä ucuocuä̧u̧jä̧,
o'ca juiyönättö̧tä̧ yapare jȩä̧cuä̧huä̧
juiyönä tö̧ja̧ pä'ätöjä― pä'ömä
ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧jä̧. 19 Jiņä̧ isocu
Diosrö cucuocuiyätucuattö pä'ö
pätetö jädepömä pä'äji ta̧'a̧nö̧
jareächi'önä ucututäcu chö̧já̧ pä'ö
jä'epösä.

Röji jähuä cä'ädö
kä̧nö̧ teähuinö huȩnȩ

20 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä, huȩnȩ
juiyönä kä̧cuä̧huä̧ iyähuä işa̧mä̧,
i'conä ucuocu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩmä̧
Jesús ucuoja micuähuächönä
joyánä, hua'inätö ttö̧'quȩtȩttö̧
o̧huȩja̧tö̧rö̧ Tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
Işa̧ jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ Tu̧ru̧hua̧
Jesucristorö tto'ädinö. 21 Ja̧u̧,
huȩnȩ juiyönä kä̧cuä̧huä̧ iyähuä

işa̧mä̧, o'ca juiyönä adiunä
jȩä̧cuä̧huä̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧nä̧ päi'önä
jȩä̧tu̧cua̧cu̧já̧, churutä pä̧huä̧
rö̧jö̧ jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
Jesucristonätä chutä ä'ca jo̧mȩttö̧
eseunä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧nä̧ päi'önä
jȩä̧tu̧cua̧cu̧já̧. Ja̧u̧ru̧tä̧ cädome'inä
juiyönä 'cuäopönätä úcuo
tettähuaröjá. Ye ja̧'hua̧nö̧tä̧
ja̧'a̧cua̧ja̧.

22 Chö̧jä̧hua̧tö̧, pa̧'a̧nö̧
huȩnȩ 'quiepö huȩnȩmä̧,
cuami 'qui'ächi'önö
cuä̧ju̧cuiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧hué pä'ö,
beometä huȩyu̧tä̧jişä̧tó. 23 Koro'inä
pä'opo'ösätó cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧
pä'ömä. Tö̧jä̧hua̧ Timoteomä
cärenä ö̧'o̧mȩttö̧ rä'opäjido.
Jurunänö ichi'öttömä ja̧u̧cu̧tä̧ ichö,
ucuturu topö chiçhä̧cua̧sä̧. 24O'ca
toi'önä ucuturu tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, o'ca toi'önä
Diosttö adihuä ttö̧ja̧rö̧'iņä̧
te'ähuiyätucuittö. Italia rȩjȩnä̧
ka̧cuä̧tö̧mä̧ ucuturu te'ähuätötó.
25Dios mippoönä ppädä̧ra̧'a̧nä̧tä̧
ka̧cuä̧tu̧cui ̧ ucutu o'ca toi'önä. Ye,
ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Jesucristo idepättö ö̧jä̧hua̧ Jacobo iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩdo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

JACOBO
Santiago

Huȩyu̧ti̧nö̧: Jacobo Aditinö a̧'ȩ: 45‐50D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩ huȩyu̧ti̧nö̧do Jacobo, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo ja̧ju̧ttu̧ ö̧jä̧hua̧.

Mateo 13:55 topi Tu̧ru̧hua̧ idepättö ö̧jä̧hua̧tö̧ tti̧mi ̧ po̧mȩmä̧. Jacobomä
Jesucristo idepättö ö̧jä̧hua̧ jiņa̧'a̧do. San Juan 7:1‐5'inä, 1 Corintios
15:7'inä, Hechos 1:14'inä, Mateo 13:55'inä topi. Judas'inä jiņa̧'a̧do ka̧ra̧
Jesús ö̧jä̧hua̧mä̧ Judas 1:1 topi.
Jacobo äcuomenämä uböo Jesúsru esetocö pinödo. Juan 7:5 topi.

Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ ja̧u̧nu̧ o'ca'a a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧rö̧ pä'ö amöcuädinödo.
Ja̧u̧nu̧ o'comenä Tu̧ru̧hua̧ cäecuächinö o'ca'a Jerusalén ötahuiyättö
Cristonä pä'i'inätörö tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧ aditinödo. Hechos 12:17;
15:13‐29; 21:17‐18'inä topi. Pojätä, Jacobomä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ iḩuȩyu̧ti̧nojätä jiņa̧'a̧do Nuevo Testamento o'tättö
äcuomenä huȩyu̧cui'̧iņo̧jä̧mä̧, Pablo'inä iḩuȩyu̧tu̧ juiyäitä. Jacobomä
Pablo yanä jähuä huäjuätö icu u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ rö̧ȩnä̧mä̧
ieruhuina'ado jiņä̧. Jacobo'inä Hebreos cuyäru ta̧'a̧nö̧ judíos ttö̧ja̧rö̧tä̧
huȩyu̧tu̧ hue'inödo. Jacobo 1:1 topi. Repeäcuähuätä cä'epö huo̧juȩti̧nö̧
rö̧ȩnä̧mä̧, uböo Jesucristo u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩtä̧. Mateo 22:36‐40'inä,
Jacobo 2:8'inä topi.

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

Iso jö̧nä̧ tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧ja̧ pä'ö
ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuämä tta̧mi ̧
'quiächi'äcuähuätä i'cächa'ado

1 1 Ttö Jacobomä,* Dios'inä
ja̧'a̧nä̧, Chu̧ru̧hua̧ Jesucristo'inä

hueötä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧sä̧.
Israel ttö̧ja̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧
huotö ttahuaruhuä'cotöttö
pperecuächinätörö huȩyu̧tu̧
hue'ö, te'äusätó. 2 Chö̧jä̧hua̧tö̧,

korottö'inä korottö'inä ka̧cuä̧mö̧
topäcuähuotö päcuhui'ätucu pä̧nä̧
cui'ätecuächätucu jö̧ o̧du̧nä̧ttö̧mä̧
esehuä̧rö̧tä̧ cuesehuä̧rä̧tu̧cua̧já.
3 Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧ja̧
pä'ö ka̧cuä̧mö̧ topäcuähuotö
päcuhui'ätucuomenämä, cuami
'qui'ächi'ö tta̧cu̧huä̧rä̧tu̧cu̧nä̧
päi'a'ató. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ tta̧mi ̧
'qui'ächi'ö tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ jo̧mȩnö̧

* 1:1 Jacobo im̧im̧ä̧ jäyätä pättinäcutó säbäräri tti̧huȩnȩnä̧ ―Santiago― jö̧nä̧. Korotö
tti̧huȩnȩnä̧ ―Tiago― jö̧nä̧ pä'inätödo Jacobo pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ recuo a̧'ȩ ö̧jiņö̧
o'ca'amä im̧i ̧ päi'önä ―San Jacobo― pättömä ―San Tiago― jö̧nä̧tä̧ juoächina'attö
Santiago jö̧nä̧ pä'inätö säbärärimä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jäyä ja̧'a̧tó. Griegos tti̧huȩnȩnä̧
―Ιάκωβος― jö̧nä̧ ―Iakobos― pä'ömä Jacobo pä'ö pähuä.
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'quiyächa'anä ja̧'a̧tä̧ topätucui,
jo̧mȩnö̧ 'quiyächiniyä̧u̧tä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ jo̧mȩnö̧ adicuiyotö
jö̧nä̧ huotötä cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧,
jiy̧ȩtȩ'iņä̧ recuä rö̧jo̧co̧u̧tä̧
cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 5Ucututtu
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä
juiyönä ö̧jö̧ttö̧mä̧, Diosrötä
jä'epätucui ya̧tȩrö̧'iņä̧
im̧içu̧nä̧ hua̧rö̧ tooca'atä,
repeäcuähuä juiyönä, rö̧ȩnä̧
iyähuä işa̧rö̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jäcuepätucuttumä iyähui'äcuotöjä.
6 Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ päda'anä cua̧'cua̧
huȩnä̧rö̧nö̧tä̧ jä'epätucuirö
―¿Iy̧ä̧cua̧cö̧? ¿Iy̧iy̧ä̧cua̧cö̧?―
pä'ö ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ to'ijicu
amöcuädäcuähuä juiyönätä.
―¿Iy̧ä̧cua̧cö̧? ¿Iy̧iy̧ä̧cua̧cö̧?― pä'ö
amöcuädä'chömä kä̧rö̧'coppa
döomenä dubora rö̧orattö
ajiya yu'huecu kara'acu'inä,
kara'acu'inä ȩmip̧a̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
hua̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädajimä
―Chu̧ru̧hua̧ttö̧mä̧ jiy̧ȩtȩtä̧'iņä̧
chȩmä̧cua̧sä̧― pä'ö'inä
amöcuädó, 8 ja̧'hua̧nö̧ todärenä
amöcuädäcuähuä işa̧mä̧ o'ca
juiyönä jȩö̧ o̧du̧nä̧ttö̧mä̧ 'quiyönä
ko̧cö̧.

Úcuo juiyönä kö̧'iņä̧, järe
ru̧hua̧'iņä̧ ya̧nä̧ jähuätä ja'ate'ö

úcuo tettäu'a̧nö̧ jö̧ huȩnȩ
9 Ya̧tȩ tö̧jä̧hua̧ úcuo'inä juiyönä

kö̧mä̧, úcuo işa̧ jö̧nä̧ päi'inö
amöcuädö eseu'a̧nö̧ ja̧'a̧tó.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ järe ru̧hua̧'iņä̧
úcuo juiyönä juoächomenämä
eseutä eseu'a̧nö̧ hua̧, ajare'cua
ȩ'u̧ toepächaji'a̧nö̧tä̧ toepä̧chä̧cua̧

ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧'iņä̧. 11 Kä̧hua̧ räoi'omenä
du'unä kä̧dȩpo̧mȩnä̧ ajare'cuamä
jo'i'ö, ȩ'u̧ jä̧'ij̧ö̧mä̧ tta'ähuächö
a̧'cua̧cu̧nä̧ öadihuä jä̧'ij̧ö̧mä̧
toepächa'a. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ järe
ru̧hua̧ pä'ijö'inä upparuhuä̧chä̧cua̧,
o'ca juiyönä amöcuädä'chä'ijöcutä.

Diosmä tta̧'cua̧nä̧ adiunä
ttamöcuädönätä ucuocu huȩnȩ
12 Ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuä

tta̧mi ̧ 'qui'ächi'ätömä adiunä
ttö̧jä̧cuo̧tö̧tó, ja̧u̧ ka̧cuä̧mö̧
toäcuähuä tta̧mi ̧ 'quittächi'ö
o'ca'amä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ttö̧
huȩnä̧cuä̧huo̧bö̧, Diosmä churutä
repe'ätörö iya pä'ö ji'äu u̧ju̧niņo̧bö̧
ttȩmä̧cua̧'a̧ ja̧'a̧ttö̧. 13 Surojöttö
ka̧cuä̧mö̧ topäcuähuotö pä'i'ätömä
―Diostä ka̧cuä̧mö̧ toäcusä―
jö̧nä̧ pättö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Diosmä
surojö juäinämä ka̧cuä̧mö̧'iņä̧
topäcuähui'ocö. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧
ya̧tȩrö̧'iņä̧ surojöttö ka̧cuä̧mö̧
topocö. 14 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
ya̧cu̧nä̧rö̧mä̧ jȩtta̧ pä'ö hueähui'ocö
juäi jitötä ttöjö'comettötä jäyäcu
ttamöcuädönä ȩpö̧ icua'a,a
ttöjö'cäji jacuätä ttȩquip̧ö̧nä̧
päi'önä. 15 Ja̧u̧nu̧ o'comenä
jȩtta̧ pä'ö hueähui'ocö juäi
ttöjö'cäjitä ȩquip̧o̧mȩnä̧mä̧,
suronä jȩä̧cuä̧huä̧tä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧
uhuäbecu röta'a. Ja̧'hua̧nö̧
uhuäbecu rötäji o'ca'a
'quiyächomenä röjinämä hua'aretä
uhuäbecu röta'ató.

16 Chö̧jä̧hua̧tö̧ re ni'̧ä̧tö̧, jäyämä
cuamöcuädätucuä'. 17O'ca juiyönä
adihuä juäi'inä, jo̧mȩnö̧ adiunä
jö̧'iņä̧ tȩa̧u̧ Jä'o päi'önä kada'ca

a 1:14 Mateo 12:33‐37
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jö̧nä̧ hua̧mä̧ ö̧jo̧mȩ ju'tojuttu
jui'ä̧dä̧rö̧ iyä'ijötó. Ja̧u̧ tȩa̧u̧
Jä'o päi'önä kö̧mä̧ todärenä
amöcuädäcuähuä'inä, pärotä'chö
icu amöcuädäcuähuä'inä jui'̧a̧,
tti jo̧mȩ pärohuä'chö kö̧'a̧nö̧mä̧.
18 Ja̧u̧mä̧, churutä pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧
iso jö̧ huȩnȩttö̧ tuhuäpächönä
jȩiņä̧u̧jä̧, o'ca juiyönä uhuäbe'inö
juäittömä ä'canä uhuäpächinätö
jö̧nä̧ huotö tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö.

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧
re ni'̧ä̧tö̧, o'ca päi'önänö
cuä̧ju̧cuä̧tu̧cua̧ pä'ömä jo̧mȩnö̧tä̧
kä̧tu̧cui ̧ o'ca toi'önätä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ cucuocuätucua pä'ö'inä,
cu̧ra̧huä̧ri'̧ä̧tu̧cua̧ pä'ö'inä
recuonänö tta̧'ä̧rä̧tu̧cui,̧ 20ttö̧ja̧
ttö̧ra̧huä̧rä̧'chö̧mä̧ Diosttö
surojö juiyönä kä̧cuä̧huä̧
i'cächoca'attö. 21 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ o'ca juiyönä iditä'chö
icu juäittö'inä, abora̧'a̧ päi'önä
suronä amöcuädäcuähuättö'inä
ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icuipö, cúcuo juiyönä
kä̧nö̧tä̧ iḩuȩnȩ jacuä do'ädö
ku̧nä̧huä̧ huȩnȩtä̧ ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧
Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ cu̧jip̧ä̧'chä̧tu̧cu̧nä̧
hueyecuoca'atä ppäda pä'ömä
ujuru ka̧'a̧.

―Repedä'ijönätä kä̧tu̧cui―̧
pä'ö hueähui'inö huȩnȩ
tä̧ju̧cuo̧mȩnä̧mä̧ ejächi'ö
kä̧cuä̧huä̧tä̧ i'cächa'ado

22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ iḩuȩnȩ
rä̧mip̧a̧'a̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧mä̧
ä̧ju̧cu̧tä̧mä̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cuó̧.
Jȩpö̧'iņä̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧ja̧,
cua̧mo̧nä̧tä̧ yapare ji'äcuäu
cu̧jä̧tu̧cu̧ juiyäcua'anö.
23 Iḩuȩnȩ rä̧mip̧a̧'a̧ jȩpö̧'iņä̧
jȩo̧ca̧'a̧ra̧'a̧ ä̧ju̧cu̧tä̧ ä̧ju̧cuä̧jim̧ä̧

tti'ä toäcuähuodänä i'ä
topäcuähuäji'a̧nö̧tä̧ hua̧tó.
24 Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ topäcuäu
kä̧nö̧mä̧ ―¿ja̧'hua̧nö̧ hua̧sä̧di?̧―
pä'ömä amöcuädö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ rä'opö i'̧cho̧mȩnä̧ ―¿tta̧'a̧nö̧
hua̧sä̧jó?― pä'ö toäcuähuäjimä
o'ca päi'önätä unichi'ö. 25 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ päcuäi adiutä jö̧nä̧
ttejächi'önä Hueähuä Huȩnȩtä̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧ topä̧rö̧mä̧, icuipö'inä
icuicuä juiyönä jiy̧ȩnä̧tä̧ kö̧mä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ unichi'äcuähuä juiyönä
ä̧ju̧cu̧'iņä̧ ä̧ju̧cua̧'a̧nä̧, ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧
jȩpö̧'iņä̧ kö̧mä̧, adiunätä ö̧jä̧cua̧tó
chutä jȩö̧ juäittömä.

Diosrö esetö kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ
26Ucututtu ya̧tȩ ―ttömä Diosrö

esetösä― pä'ä'ijö ö̧ja̧'a̧nä̧ chutä
iḩuȩnȩ pȩä̧dä̧rä̧cuä̧hua̧ pä'ö
jȩru̧pa̧mä̧, a̧'cua̧nä̧ amöcuädömä
yaparetä pä'äutó. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧
Diosrö eseta pä'ö jȩö̧mä̧ jacuänä
jähuä juiya'attö micuähuocö.
27 Tä'o Dios ä'cattö iditä'chäcuäu
icuähuä juiyönä päcuäi adihuä
juäi churutä esetö kä̧cuä̧huä̧mä̧
piy̧ȩ ja̧'a̧tó: Reyotörö do'ächö
toäcuähuä'inä, rȩcua̧mö̧
usurä ttȩmä̧u̧ pä̧nä̧ do'ächö
toäcuähuä'inä ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pij̧ä̧ jähuättö iditä'chäcuäu
icuähuä juiyönä chutä ö̧jö̧
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ja̧'a̧tó.

―Repedä'ijönätä kä̧tu̧cui―̧ pä'ö
Hueähuä Huȩnȩnä̧ ttö̧jiy̧a̧rö̧
pä'ö u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

2 1 Chö̧jä̧hua̧tö̧ Tu̧ru̧hua̧
Jesucristorö, chutä säruunä

öadihuänä kö̧rö̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧
cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ömä ka̧ra̧rö̧'iņä̧
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im̧içu̧nä̧ hua̧rö̧ toäcuähuä juiyönä
kä̧nö̧tä̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tu̧cuiŗö̧.
2 Ya̧tȩ ödo'chenä oro işo̧bö̧
rä̧cu̧, ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧'iņä̧ a̧'cua̧cu̧nä̧
a̧diḩuä̧ta̧ 'ca̧tä̧u̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
päcuip̧ä̧rä̧tu̧cuo̧mȩ doächa'anä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ usurä işa̧,
ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ idicuä̧ta̧tä̧ 'ca̧tä̧u̧'iņä̧
doächomenä, 3 a̧'cua̧cu̧nä̧ a̧diḩuä̧ta̧
'ca̧tä̧u̧ru̧tä̧ repe'ächi'önö topö,
―ucumä pȩnȩ adicuometä̧
pä̧mä̧di―̧ päcuhuätucuttumä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ usurä işa̧rö̧mä̧,
―ucumä yȩnȩtä̧ kä̧hui,̧
ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧,
chö̧jä̧piy̧ä̧ ppeyé rȩjȩtä̧ pä̧mä̧di―̧
4 päcuhuätucuttumä ¿im̧içu̧nä̧ jö̧nä̧
toäcuähuä jo̧ca̧'a̧ tä̧ji ̧ ucututä işa̧rö̧
suronä amöcuädö micuähuächönä
pä'ö cuicuätucua'amä?
5 Chö̧jä̧hua̧tö̧ re ni'̧ä̧tö̧ ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧
¿Diosmä pij̧ä̧ttö̧ usurä isotörötä
ȩma̧ pä'ö amöcuädocö pinö
tä̧ji,̧ tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧
ruhuotö jö̧nä̧ huotö ttö̧jiy̧a̧rö̧
pä'ömä? ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿huea'anä
kä̧cuä̧huä̧ churutä repe'ätörö
iya pä'ö ji'äu u̧ju̧niņö̧ ttȩmiy̧a̧rö̧
pä'ömä? 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucutumä ucuotäcuähuä
juiyönä jȩpä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧tó usurä
işa̧rö̧mä̧. ¿Järe ruhuotömäcö
tä̧ji ̧ ucuturu ucuotäcuähuä
juiyönä hue'ä̧rä̧tö̧mä̧? ja̧'hua̧ta̧nö̧
¿ruhuotö ttä'cattö pä'ö icuähuome
ttujurucu jȩpö̧ ucuturu
ȩmip̧ä̧rä̧tö̧mä̧? 7 ¿Jahuätömä
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuä̧cu̧
adihuä im̧i ̧ suronä pä'ä'chocotö
tä̧ji?̧ 8Hueähuä huȩnȩ jiņä̧

isocu jueipä huȩnȩ iso päi'önä
päö'anö jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧
adiunä jȩpa̧ja̧tö̧jä̧. Pa̧'a̧nö̧
päome: ―Cua̧hua̧ru̧hua̧rö̧mä̧
repecu'a̧nö̧ ja̧'a̧, ucutä cua̧mo̧nä̧
repecuhuäu ta̧'a̧nö̧tä―̧a päome.
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧ pö̧nä̧rö̧mä̧
im̧içu̧nä̧ hua̧rö̧ tocu'huätucuttumä
suronä jȩpa̧ja̧tö̧jä̧tó. Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧ Hueähuä
Huȩnȩttö̧ ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö
ku̧nä̧huo̧tö̧tä̧ pä'i'ajatöjätó.
10Hueähuä huȩnȩmä̧ o'ca
juiyönätä jȩtta̧'a̧nä̧, jiy̧ȩtȩ
hueähuätä'inä ttihueyucuttumä,
Hueähuä Huȩnȩttö̧mä̧ o'ca
juiyönättö̧tä̧ huȩnȩ huajatö.
11―Cuirecua pocojucu'inä,
cuirecuo pocöcu'inä suripächömä
suronä jȩcu̧'huä̧tu̧cuä̧'―b

pä'inömä ―Ttö̧ja̧ işa̧rö̧mä̧
cuä'ö cuicuätucuä'―c jö̧nä̧'iņä̧
pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ cuirecua
pocojucu suripächö suronä
jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧nä̧ ka̧ra̧rö̧mä̧
cuä'ötä cuicuätucuttumä
Hueähuä Huȩnȩttö̧ huȩnȩ
huotötä pä'i'ajatöjä. 12 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ¿ttejächi'önä Hueähuä
Huȩnȩnä̧ micuähuächönä pä'ö
içuä̧cua̧sä̧di?̧ pä'ö amöcuädönö
ucuocu'inä, jȩpö̧'iņä̧ kä̧tu̧cui ̧
ucutumä. 13Micuähuächönä pä'ö
icuähuämä re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuä
juiyönätä pä'ö icuähui'äcua'ató
re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuä juiyönä
kiņä̧tö̧rö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuätä
ja̧'a̧tó micuähuächönä pä'ö
icuähuättö'inä abonänö

a 2:8 Levítico 19:18; Mateo 22:39 b 2:11 Éxodo 20:14 c 2:11 Éxodo 20:13
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juruhua'amä.

Iso jö̧nä̧ tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧

jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ uhuähua'a
pä'ö u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

14 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ya̧tȩ ―ttömä
cha̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kö̧sä̧― pä'ajimä
ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ jui'ö
kä̧nö̧ päöttömä ¿micuähuajacu
tä̧ji?̧ ¿A̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧tä̧
ö̧jip̧ö̧nä̧ ppädajacu tä̧ji?̧
15 Tö̧jä̧hua̧ jö̧nä̧ hua̧ jö̧ttö̧'iņä̧cö̧,
töjähuaju jö̧nä̧ huaju jö̧ttö̧'iņä̧cö̧
ttö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧'iņä̧, mo̧ro̧ jiņö̧
a̧'u̧cuä̧ ttucui'ä̧cuȩ'iņä̧ juiyönätä
ttö̧ja̧'a̧nä̧ 16 ucututtu ya̧tȩ ja̧'hua̧nö̧
huotörö, ―huȩnȩ juiyönä tätucui,
du̧'huo̧sȩnö̧'iņä̧ pä'i'ätucui.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ su'huädi'ö'inä
su'huädi'ätucui― ttidepänä
ttö̧jo̧mȩnä̧ recuä rö̧jö̧'iņä̧
iyoca'ara̧'a̧tä̧ päöttömä ¿däjettö
micuähuajacu jä̧ttö̧? 17 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧ji'̧a̧nö̧, tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧
ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ juiyöttömä
jiy̧ȩtä̧mä̧ 'corupä'i'ätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
jö̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö
pönämä pä'ajatö: ―Ka̧ra̧ pö̧nä̧mä̧
a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧tä̧ kö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧ pö̧nä̧mä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧
jȩä̧cuä̧huä̧tä̧ jȩpö̧ kö̧― jö̧nä̧
pättöttömä pärocua'attömä
pa̧'a̧nö̧ pä'ajisätó: ―Ucutumä
ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä
kä̧nö̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧tä̧
ij̧ȩpä̧tu̧cuiţtö̧. Ttömä cha̧'cua̧
chu̧huȩnä̧rö̧mä̧ chij̧ȩpä̧cua̧sä̧
ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧―.
19 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä ya̧tȩtä̧
ja̧'a̧ pä'ö cuesetätucua'amä

adihua'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ä̧huȩttö̧'iņä̧ esetömä ttö̧'ä̧huä̧tö̧tó.
20 Ja̧'hua̧nö̧ tta̧'cua̧ jui'ätö jö̧nä̧
pä'ajatömä amöcuädätucui,
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧
ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ juiyöttömä
'corupä'i'ätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jö̧
pä'ömä.

Abrahamrö'inä, Rahabrö'inä
cä'epö u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

21 ¿Tä̧do̧miņä̧
Abrahammiņä̧mä̧diţtö̧?
¿Ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧
Diosttö adihuä işa̧ pä'i'ocö
pinö tä̧ji,̧ iyähuä päi'önä ku icu
iyähuome ju'tä iţti̧ Isaacrötä cä'epö
u̧huä̧no̧mȩnä̧mä̧? 22 A̧'cua̧
u̧huȩnä̧rö̧cu̧, ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧
jȩö̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ jähuätä
jö̧nä̧, a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧mä̧
ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩo̧mȩttö̧tä̧ jo̧mȩ
päi'ina'amä ¿huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧jä̧
tä̧ji?̧ 23Huȩyu̧cuä̧ huȩnȩmä̧
ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ pätecuächina'a:
―Abrahammä Diosrö a̧'cua̧
huȩnä̧riņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ a̧'cua̧
u̧huȩnä̧riy̧ä̧cu̧ Chutättö adihuä
işa̧ päi'önä jȩiņä̧cu̧―a päome.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ―Dios
a̧hua̧ru̧hua̧ repeäcu― jö̧nä̧tä̧
pä̧'ä̧hua̧ pinö. 24 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ―ttö̧ja̧mä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧
jȩä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧ Diosttö
adihuä ttö̧ja̧ pä'i'ätö― pä'ömä
ttu̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ä̧tu̧cua̧ pä'ö ja̧'a̧tó,
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧mä̧cö̧.
25 Rahab, micuänä kidepä
iyä'chäcuähuä isaju'inä,
ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ ¿ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧
jȩä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ Diosttö adihuä

a 2:23 Génesis 15:6

Jac



713 Jacobo 2:26–3:13

isaju pä'i'ocoju pinäju tä̧ji,̧
hue'ähuotörö do'ädäjäju'caju
ko̧ro̧mä̧nä̧tä̧ hue'ö kicuomenämä?
26 Ttidepämä tta̧'cua̧ru̧hua̧
toönämä 'corupä'i'ätö jö̧nä̧tä̧
ja̧'a̧. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧
jȩä̧cuä̧huä̧ juiyöttömä 'corupä'i'ätö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jö̧tó.

Tti̧nȩmä̧ ya̧tȩ'iņä̧ iteyodocö ja̧'a̧ttö̧
ju'toju jähuä amöcuädäcuähuätä

recuä rö̧ja̧'a̧do

3 1 Chö̧jä̧hua̧tö̧ ucututtumä
huo̧juȩcuä̧ ttö̧ja̧ recuätö

jö̧nä̧mä̧ juocuhuächätucuó, ujutu
huo̧juȩcuä̧ ttö̧ja̧mä̧ abonänö
micuähuächönä pä'ö icuähuotö
jö̧nä̧ huotötä tö̧jä̧cua̧'a̧ ja̧'a̧ttö̧.
2 Koronö pönämä ihueye o'ca
toi'önätä hueyecuä'chötä
hueyecuä'chätöjä. Ya̧tȩ pö̧nä̧
päcuäi adihuä huȩnȩtä̧ päähuä işa̧
ö̧jö̧ttö̧mä̧ jo̧mȩnö̧ adihuä işa̧tä̧ jö̧nä̧
huaji. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ idepä'inä
jä̧ttä̧pä̧ya̧tä̧ pȩ'ä̧dä̧rä̧cuä̧hua̧ji.̧
3 Pȩä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧cä ca̧hua̧yu̧tu̧
ttänä 'ca̧tä̧dö̧ tu̧ju̧no̧mȩnä̧mä̧
ujuturutä ttesetönä,
jättäpäyotörötä pȩ'ä̧dä̧rä̧tö̧jä̧.
4 Bäreu huoi'quiyu'inä
amöcuädätucui. Bäreu o'ca
ja̧'a̧nä̧, kä̧rö̧'coppa'inä pä̧içu̧nä̧
dö'ö icua'anä'inä pȩä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧ pȩä̧dä̧ro̧mȩ päte'ötä 'chö̧nä̧
pȩ'ä̧dä̧rö̧, huoi'ca pȩä̧dä̧rä̧bi ̧
a̧'u̧cuä̧biţä̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧. 5 Juhua'a
jö̧ ta̧'a̧nö̧ tti̧nȩmä̧ ttidepä
jähuättömä ppo̧ö̧ juäitä ja̧'a̧nä̧,
bäreu jähuätä päi'önä tta̧mo̧nä̧
úcuo te'äcuäu ucuocu tticunä
päi'a'a. O̧cu̧rä̧mä̧ ji'̧quiçha̧ja̧rä̧tä̧
ja̧'a̧nä̧'iņä̧ de'a rö̧o̧mȩ'iņä̧ o'ca

juiyönätä rȩdȩcuä̧chö̧ cuo'ö
icua'amä amöcuädätucui.
6 Tti̧nȩmä̧ ocurä jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
jö̧tó, ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧,
surojötä ȩcä̧jä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
jö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ti̧nȩmä̧
tidepänä ka̧cu̧ttu̧ jiy̧ȩtȩtä̧ ja̧'a̧nä̧
jättäpäyotörötä surojuoepa'a. O'ca
juiyönä uhuäbe'ö ku̧nä̧huä̧ra̧'a̧
rȩbȩu̧nä̧ rȩdȩcuä̧cha̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ja̧u̧ ti̧nȩmä̧ surojö kuhuä'chö
icuähuomettö rȩdȩcuä̧chä̧ra̧'a̧.
7O'ca toi'önä pä̧içuä̧tö̧ de'a
ruhuärö teyodö ku̧nä̧tö̧ ttö̧ja̧mä̧,
o'ca toi'önä ppiy̧u̧ ju'tojunä
co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, o'ca toi'önä
rȩjȩnä̧ do'ähuätörö'inä, o'ca
toi'önä dubora rö̧ora jacuä
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ya̧tȩ'iņä̧ ttö̧ja̧ işa̧mä̧ chutä iņȩ'iņä̧
teyodocö. Tiņȩmä̧ surojötä jö̧.
Huirodö'inä huirodäcuähui'ocö.
'Corupätti'önä niy̧ȩcuä̧ttö̧
su̧'pȩnö̧tä̧ jö̧. 9 Tiņȩnä̧ ucuocumä,
Tä'o Diosrömä adiunätä pä'ätöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧rö̧mä̧,
Dios jö̧ ta̧'a̧nö̧ huotö ttö̧jö̧nä̧
aditinä̧u̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ suronätä
pä'ä'chätöjä. 10 Täńämä, jiyätenätä
ja̧'a̧nä̧ adiunä pätö'inä, suronä
pätä'chö'inä räopä̧ra̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧
jö̧nä̧mä̧ adihuoca'ató chö̧jä̧hua̧tö̧.
11 ¿Ajiya ppöepäju jijutettötämä
adihuoya'inä, reoya'inä räopö
tä̧ji?̧ 12 ¿Aceitunamä higo daunä
huȩja̧'a̧ tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿higomä
uva po'tänä huȩja̧'a̧ tä̧ji?̧ Juhua'a jö̧
ta̧'a̧nö̧ jijute ajiya ppöepäjuttumä
ajiya adihuoyacu, reoyacu jö̧nä̧mä̧
rä'opö ko̧ca̧'a̧.

13Ucututtu ya̧tȩ ttu̧huȩpä̧rö̧nä̧
huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧ ö̧jö̧ttö̧mä̧,
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuättö
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úcuo juiyönä ö̧jö̧mä̧ ij̧ȩpö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧tó ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩö̧nä̧tä̧.
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ reoya jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧ a̧'u̧tä̧'chä̧cuä̧huä̧'iņä̧, ucuturu
adihua pä'ötä usähuä'inä pä̧huä̧
ttucuhuätucuttumä cua̧mo̧nä̧ úcuo
tecuhuähuätucua pä'ömä jo̧cö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧ iso jö̧
huȩnȩ to'ijicu pä'chäcuähuätä
ja̧'a̧tó. 15 Ja̧u̧ huo̧juȩcu̧nä̧
amöcuädäcuähuämä ju'tojuttumä
ichoca'a. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
pij̧ä̧ jähuätä jö̧, a̧'cua̧ru̧hua̧
jähuämäcö. Ähuettä jähuätä
jö̧. 16 A̧'u̧tä̧'chä̧cuä̧huä̧cu̧,
jitörö adihua pä'ötä pä̧huä̧
ttuhuähuäcu ko̧mȩmä̧, tta̧'cua̧
pö̧nö̧ amöcuädäcuähuocötä, o'ca
juiyönä suronä jȩä̧cuä̧huä̧tä̧
ko̧mȩtó ju̧huȩnȩmä̧.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huo̧juȩcu̧nä̧
amöcuädäcuähuä ju'tojuttu
ichömä äcuomenämä päcuäi
jähuänä amöcuädäcuähuätä
i'cächa'a. Ja̧u̧nu̧ o'comenämä
huȩnȩ juiyönä kä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
tta̧'cua̧ diyaunä kä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
ttä̧dä̧to̧'ä̧ro̧ca̧'a̧tä̧ jȩpö̧
kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, re topö kä̧cuä̧huä̧cu̧
u̧huä̧ju̧ huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ adiunä
jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧cu̧ su̧'pȩnö̧ jö̧nä̧
kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ i'cächa'a. Ka̧ra̧rö̧'iņä̧
im̧içu̧nä̧ hua̧rö̧ toäcuähuä
juiyönä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧mo̧nä̧
yapare jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ juiyönä
kä̧cuä̧huä̧ i'cächa'a. 18Huȩnȩ
juiyönä ttö̧jiy̧a̧tö̧ pä'ö jȩpä̧tö̧mä̧,
u̧huä̧ju̧ huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
surojö juiyönä kä̧cuä̧huä̧mä̧ huȩnȩ
juiyönä kä̧nö̧tä̧ ku̧nä̧tö̧.

Ttúcuo juiyönä ttö̧jiy̧a̧rö̧
pä'ö u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

4 1 Rohuähuä'chö kä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
pä'ä'chäcuäu kä̧cuä̧huä̧'iņä̧

¿ucututtumä torö räo̧pä̧ra̧'a̧ttö̧?
¿Ucututä cua̧mo̧nä̧ cuidepä
jacuättö kö'cähuä rohuäu ko̧mȩttö̧
räo̧pä̧ro̧ca̧'a̧ tä̧ji?̧ 2 Kö'cächi'önö
to̧pä̧rö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ ȩmö̧mä̧
ȩmo̧co̧tö̧jä̧. Cuä'ö icu'inä,
pä̧huä̧ ttu'u'inä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧
jo̧mȩnö̧mä̧ pä'i'ocotöjä.
Pä'ä'chäcuäutä, rohuähuä'chötä
kä̧tö̧jä̧. Jui'ötä jui'ätöjä
jäcuepätucuoca'attö. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jäcuepätucuäjimä
ucuturutä adihua pä'ö,
suronä amöcuädä'chö kä̧nö̧
jäcuepätucua'attö ȩmo̧co̧tö̧jä̧.
4 Ttirecua pocojuru, ttirecuo
pocörö mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotöjätó ucutumä. Pij̧ä̧
jähuätä repeäcuähuämä Diosrötä
to'ijicu jȩä̧cuä̧huä̧ ja̧'a̧ pä'ömä
¿jerupätöjä tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
pij̧ä̧ jähuätä repe'ömä Diosrö
a̧'u̧tä̧'chä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧ pä'i'ötó.
5 ¿Huȩyu̧cuä̧ huȩnȩmä̧ amonätä̧
päa'acö pä'ö amöcuädätöjä tä̧ji?̧
pa̧'a̧nö̧ päa'amä: ―A̧'cua̧ru̧hua̧
ujutunätä kö̧mä̧, “Ttö ka̧tä̧hua̧rö̧tä̧
repettahué” pä'ö pä̧huä̧
ttu'u―* jö̧nä̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ juhua'attö'inä abonänö
rö̧ȩnä̧ mippoönä ppä̧'ä̧dä̧rö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pa̧'a̧nö̧'iņä̧
pä'ö: ―Tta̧mo̧nä̧tä̧ úcuo
te'äcuähuätörömä ya'ocutä
ya̧'o̧cuä̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttúcuo
juiyönä kä̧tö̧rö̧mä̧ mippoönätä

* 4:5 Éxodo 20:5 ja̧u̧ huȩnȩ tö'cönänö päa'a
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ppä̧'ä̧dä̧rö̧―.a
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Dios

hueö jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧tä̧ jö̧nä̧
pä'i'ätucui. Ähuettärömä to'ijicu
päi'önätä ya'ocu icuätucuirö.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuä̧cu̧
ucututtumä tö'ipächä̧cua̧.
8Diosrötä tö'cöpächätucui.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuä̧cu̧ Ja̧u̧'iņä̧
ucuturu ötö'cöhuä̧chä̧cua̧. Ucutu
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ jö̧nä̧
huotö cu̧mö̧piy̧ä̧tu̧cu̧mä̧ töcäu
icuätucui. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu
todärenä amöcuädäcuähuä ttö̧ja̧
cua̧'cua̧nä̧ cuamöcuädätucumä
adihuächi'önä adicu icuätucui.
9 Juiyupächi'ö a̧'u̧ ttu'u
ajuähuätucui. Ya̧cu̧huä̧huä̧tu̧cu̧mä̧
a̧'u̧ ttuhuähuänätä pärotö
icuätucui. Cuȩsȩhuä̧rä̧tu̧cu̧mä̧
cua̧'cua̧ tta̧huȩcuä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧
pärotö icuätucui. 10 Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧
ä'cattömä cúcuo'inä jui'ätötä
pä'i'ätucui. Ja̧'hua̧nö̧
päcuhui'ätucuomenätä úcuo
ttö̧ja̧ päcuhui'ätucunä cä'epö
u̧ju̧nä̧cuo̧tö̧jä̧.

11 Chö̧jä̧hua̧tö̧, cu̧jä̧hua̧tö̧ jö̧nä̧
huotö ttötö'cö, korotöcumä suronä
cucuocuä'chäcuähuätucuä'.
Ö̧jä̧hua̧ ötö'cö suronä ucuocu
micuähuächönä pä'ö icumä,
Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧ suronätä
pä'ö micuähuächönä pä'ö
ku̧nu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Hueähuä
Huȩnȩ micuähuächönä pä'ö
cu̧ju̧nä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧ Hueähuä
Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ jö̧nä̧mä̧
huocotöjä. Hueähuä huȩnȩ

micuähuächönä pä'ö icuähuä
ttö̧ja̧tä̧ jö̧nä̧ huotö pä'i'ajatöjätó.
12 Ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧tó Hueähuä Huȩnȩ
pȩä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ Işa̧mä̧. Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧tó
ppäda pä'ö jö̧ttö̧'iņä̧ ppädö'a̧nö̧
hua̧mä̧, be'epäjipö icua pä'ö
jö̧ttö̧'iņä̧ be'epäjipö icu'a̧nö̧
hua̧mä̧. Ucutumä, cu̧jä̧hua̧rö̧
micuähuächönä pä'ö cuicuätucu
juiyö'a̧nö̧tä̧ huotöjätó.

13 Jitämä yotöcunä
päcuhuä'ijätucumä mä̧cuä̧
ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧ päda'anä. ―Jitä mo̧ro̧
jö̧ttö̧'iņä̧, yo̧ȩi ̧ mo̧ro̧ jö̧ttö̧'iņä̧
ja̧u̧ ötahuiyära̧'a̧ ti̧'chä̧cuo̧tö̧jä̧.
Juhua'attömä ya'ute a̧'ȩ jo̧mȩnä̧
kä̧nö̧ mitä'chö'inä iyä'chö'inä
jȩpö̧ pärätä tȩmä̧cuo̧tö̧jä̧―.
14 Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuä'ijätucua'anä
yo̧ȩi ̧ mo̧ro̧ jä̧cuȩmä̧ jerupätöjätó.
¿A̧'cua̧rö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧mä̧ däje
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧? Diyahuoppa
jurunätä ij̧ȩcuä̧choppa jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
ja̧'a̧tó. Ij̧ȩcuä̧chä̧ji ̧ o'ca'amä
toepächoppa. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
pa̧'a̧nö̧tä̧ päcuhuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧:
―Chu̧ru̧hua̧rö̧ pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧
cha̧'cua̧rö̧ttö̧mä̧ pa̧'a̧nö̧'iņä̧,
pa̧'a̧nö̧'iņä̧ jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧―
16 jö̧nä̧ päcuhuätucu'a̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ cua̧mo̧nä̧tä̧ úcuo
te'äcuäu cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩttö̧tä̧
ucuocuä'chätöjä. Ja̧u̧ juäi
tta̧mo̧nä̧ úcuo te'äcuäu
ucuocuä'chäcuähuämä o'ca
juiyönätä surojötó. 17 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ adihuä juäi jȩä̧cuä̧huä̧
u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ jȩpo̧cö̧mä̧ suronä
jȩä̧cuä̧huä̧tä̧ jȩpö̧tó.

a 4:6 Proverbios 3:34
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Ahuaruhuä judíos ttö̧ja̧ttö̧ järe
ruhuotö tta̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧rö̧
täbotönö u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

5 1 Jitämä järe ruhuotö jö̧nä̧
huotö, mä̧cuä̧ ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧

ucuturu päda'anä. Ucutu
usurä cuȩmä̧huä̧tu̧cuä̧cuȩ
amöcuädö ajuäutä
huopätucui. 2 Cuiäretucumä
pparuhuächötä pparuhuächinötó.
Cu̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧'iņä̧ isotötä 'co'ö
tticuinötó. 3 Cuiäre oro'inä,
pärätä'inä ö̧tä̧nȩcuä̧chö̧tä̧
ö̧tä̧nȩcuä̧chiņö̧tó. Ja̧u̧ ö̧tä̧nȩtä̧
jä̧cua̧'a̧tó topinö jiäcuähuä
işa̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ucuturu to'ijicu
jiähuä̧cuȩmä̧, ocuränä cuo'ö
icua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ cuidepämä
ucui'äcua'ató. Röji pä̧nä̧tä̧
ja̧'a̧nä̧ cuiäretucumä hua̧'a̧dä̧rö̧
rötinätöjätó. 4 Cuiŗȩjä̧nä̧ adicuä
ttö̧ja̧rö̧ ttaditinö micuä yaparenä
jȩpö̧ cuimitätucuocö jiņö̧mä̧
a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ huotta'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
ucuturu to'ijicu jiähuä̧u̧jä̧tó.
'To'ö adicuä ttö̧ja̧ a̧juä̧huä̧rö̧nö̧
huottä'chinömä o'ca juiyönä
Ju̧ru̧hua̧* ä̧ju̧cu̧nä̧ päi'önä
rȩbȩhuiņa̧'a̧tó. 5Ucutumä
pij̧ä̧nä̧ kä̧nö̧mä̧ ucuturutä adihua
pä'ö a̧'cua̧cu̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧
juo'ächinätöjä. Äji cuäcuähuotörö
cuä'ö tticuäcua'a ä'canä
ttubärehuächönättu̧cuȩttiyä'cha'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ cuamiso'quinä
ucuturu adihuome päte'ötä jȩpö̧,
cuä̧tȩcuä̧tä̧ rö̧ä̧chö̧nä̧ jȩpiņä̧tö̧jä̧
ucutumä. 6Huȩnȩ juiyönä

kö̧rö̧mä̧ ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö ku̧nu̧,
cuä'ötä cuä'ö icuinätöjä chutämä
pärocua'attömä jȩo̧ca̧'a̧nä̧tä̧.

Usurä ttȩmä̧hua̧'a̧nä̧'iņä̧
tta̧mi ̧ 'qui'ächö ttö̧jiy̧a̧rö̧
pä'ö u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧,
Tu̧ru̧hua̧ ichome jubö
cuami 'qui'ächi'ö kä̧tu̧cuij̧ó.
Pättanä cuähuä ku̧nä̧huä̧
işa̧ u̧ju̧nä̧ji ̧ u̧huä̧ju̧ re niy̧ö̧
huȩjo̧mȩ jubö, ami 'qui'ächi'ö
tta̧huä̧ra̧'a̧mä̧ amöcuädätucui,
ä̧cuo̧mȩnä̧ ichoya'inä, röjinä
ichoya'inä icha'anä ami
'qui'ächi'ö tta̧huä̧ra̧'a̧mä̧.
8Ucutu'inä juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧
cuamiso'quitucunä 'quiyönä kä̧nö̧
cuami 'qui'ächi'ö tta̧'ä̧rä̧tu̧cui,̧
Tu̧ru̧hua̧ ichäcuomemä täcö
tö'cöhuächa'attö. 9 Ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧mä̧ pärocua'attö
curohuecuä'chätucuoca'atä
kä̧tu̧cui,̧ micuähuächönä pä'ö
icuähuotötä päcuhui'ätucua'acu.
Micuähuächönä pä'ö icuähuä
işa̧mä̧ äpate ä'catä kö̧tó.
10 Chö̧jä̧hua̧tö̧, Dios päö
jiäcuähuä ttö̧ja̧ pinätö̧ Ttu̧ru̧hua̧
im̧iņä̧ jittähua'attö usurä
ttȩmä̧hua̧'a̧nä̧'iņä̧ tta̧mi ̧ 'qui'ächi'ö
ttö̧jiņö̧ huȩnȩ amöcuädätucui,
jahuätö jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧
pä'ö ucutu'inä. 11―Usurä
ttȩmä̧hua̧'a̧nä̧ tta̧mi ̧
'qui'ächi'ä'ijätömä adiunä kä̧tö̧―
jö̧nä̧ pä'ä'ijätöjä ujutumä. Job

* 5:4 O'ca juiyönä Ju̧ru̧hua̧ päome säbäräri tti̧huȩnȩnä̧mä̧ ―Señor de los ejércitos―
päome. Judíos ttö̧ja̧ ja̧'hua̧nö̧ pättinömä ya̧nä̧ttö̧ Dios umöhuäyotö isoppa huotö
juruhuätö su̧ro̧da̧u̧ jö̧nä̧ pä'ö pä'inätödo. Jahuätömä pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönä recuätödo.
Ttö̧rö̧ä̧'iņä̧ bärepätö, ttörohue'ä'inä ku̧nä̧rä̧tö̧. Jahuätö'inä Ttu̧ru̧hua̧do Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
o'ca juiyönä Ju̧ru̧hua̧mä̧.
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ami 'qui'ächi'ö ö̧jiņö̧ huȩnȩ'iņä̧
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧ ucutumä. Job röjinä
ö̧jä̧cuȩ Tu̧ru̧hua̧tä̧ amöcuädinömä
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧iņä̧tö̧jä̧ ucutumä,
a̧'cua̧ diy̧a̧pa̧ pä'ö'inä, re rö̧jö̧nä̧
toäcuähuä işa̧ jö̧nä̧'iņä̧ ö̧ja̧'a̧mä̧.
12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, jiņä̧ iso
jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ jö̧mä̧, jiy̧ȩtȩ'iņä̧
pä'ä'chömä cu̧ju̧nä̧tu̧cuó koro
juäi jȩcu̧'huä̧tu̧cuä̧cuȩmä̧. Mo̧ro̧jä̧
im̧iņä̧'iņä̧, pij̧ä̧ im̧iņä̧'iņä̧, koro
juäi im̧iņä̧ jö̧ttö̧'iņä̧ pä'ä'chömä
cu̧ju̧nä̧tu̧cuä̧'. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
―A̧― päcuhua pä'ö jö̧ttö̧mä̧ ―A̧―
jö̧nä̧tä̧ pä'ätucuijó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
―ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧― päcuhua pä'ö
jö̧ttö̧'iņä̧ ―ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧― jö̧nä̧tä̧
pä'ätucuijó, micuähuächönä pä'ö
icuähuotö juocuhuächätucua'acu.

Tta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ Diosrö
ucuocuäcuähuä

u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ
13Ucututtu korotö pö̧nä̧mä̧

usurä ȩmä̧huä̧tö̧ ttö̧jö̧ttö̧mä̧
Diosrötä ttucuocu'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucututtu korotö
pö̧nä̧ esehuä̧rä̧tö̧ ttö̧jö̧ttö̧mä̧
úcuo te'äu ra̧huä̧huä̧ ra̧ttö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucututtu korotö pö̧nä̧
na̧'ä̧chä̧tö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧, Cristonä
pä'i'inätö̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧rö̧ jicuhuähuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧,
Ttu̧ru̧hua̧ im̧iņä̧ cúnä a̧dȩ isoya
da'epö Diosrötä ttucuocua pä'ö
ucuturu. 15 Ja̧'hua̧nö̧ tta̧'cua̧

huȩnä̧rö̧nö̧ Diosrö jättepomenä
na̧'ä̧chä̧jä̧tö̧mä̧ ttö̧'ip̧ä̧cuo̧tö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧tä̧ ttä̧rä̧mö̧nä̧
jȩä̧cuo̧tö̧. Suronä jȩtti̧nö̧ttö̧'iņä̧
unichi'äcuähuiyotö pätti'äcuotö.
16 Jäyä jȩcu̧'huä̧'ij̧ä̧tu̧cu̧mä̧ ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ ji'äcuäu icu Diosrötä
ucuocuätucui, ucuturu'inä
ttucuocua'anä pärocua'attö'inä
ucuocuätucuitö. Huȩnȩ juiyönä
kö̧mä̧, Diosrö ucuocuomenämä
Dios ujurunä rö̧ȩnä̧tä̧ päi'iyäcutó.
17 Elíasmä, ujutu jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ hua̧
ja̧'a̧nä̧, ajiya ichö juiya pä'ömä
Diosrötä jä'epä̧rö̧ ucuocuinö.
Ja̧'hua̧nö̧ ucuocuomenä pij̧ä̧nä̧mä̧
ajiya ichoca'a jiņa̧'a̧ huäbodäcuä
a̧'ȩ ja̧'a̧nä̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧ ya̧tȩnö̧ Kä̧hua̧
jo̧mȩnä̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ o'ca'a
pä'äji ta̧'a̧nö̧ Diosrö ucuocuomenä
mo̧ro̧jä̧ttö̧mä̧ ajiya ichina'a, pij̧ä̧ttö̧
cuäcuähuä u̧huä̧ju̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧
huȩjö̧nä̧.

Ya̧tȩ re'tehuächinö'ca̧ kö̧rö̧
ppa̧huä̧dä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ

19 Chö̧jä̧hua̧tö̧ ucututtu ya̧tȩ
iso jö̧ huȩnȩttö̧ re'tehuächinö'ca̧
kö̧rö̧ ka̧ra̧tä̧ ppa̧huä̧dö̧ttö̧mä̧,
20 amöcuädätucui,
re'tehuächinö'ca̧ suronä
jȩpö̧ kö̧rö̧ jäyä jȩiņo̧mȩttö̧
pärou amöcuädönä jȩpö̧mä̧
'corupäi'ö'a̧nö̧ jo̧mȩttö̧ ö̧'ip̧ö̧nä̧
jȩpö̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rö̧ȩnä̧ suronä
jȩpä̧'chö̧ ö̧ja̧jim̧ä̧ a̧tto̧pö̧ icutó.
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Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧ Simón
Pedro ä̧cuo̧mȩnä̧ iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩdo.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

1 PEDRO
Huȩyu̧ti̧nö̧: SimónPedro Aditinö a̧'ȩ: 65D.C.
Äcuomenämä, po̧iŗö̧ huoähuä işa̧ jiņa̧'a̧do Pedromä. Ja̧'hua̧nö̧

hua̧rö̧ ȩma̧ pä'ö amöcuädinödo Tu̧ru̧hua̧mä̧. Mateo 4:18‐20'inä,
Lucas 5:1‐11'inä topi. Tu̧ru̧hua̧ cäecuächina'attö recuo a̧'ȩ 'cuäopinö
o'ca'a Pedromä piy̧ȩ huȩnȩ huȩyu̧ti̧nö̧do. Hebreo cuyäru ta̧'a̧nö̧ judíos
ttö̧ja̧rö̧ ja'ate'ö huȩyu̧ti̧nö̧do Pedromä. 1 Pedro 1:1 topi. Pedromä
judíos ttö̧ja̧rö̧ jiähua pä'ö pätetö ku̧nä̧hua̧ pinödo. Gálatas 2:7‐9 topi.
Pedro 'corujuoächäcua'a ¿todärenö a̧'ȩtä̧ juiya'acö? huȩyu̧ti̧nö̧do piy̧ȩ
huȩnȩmä̧.

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

Pedro ahuaruhuä pperecuächö
'chiņä̧tö̧'cotö ka̧cuä̧tö̧rö̧
te'äunu iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ

1 1 Ttö Pedromä, Jesucristo
hueipinä̧u̧ isotö işa̧sä̧. Ucutu

pperecuächö 'chiņä̧tö̧'cotö
ka̧cuä̧tö̧rö̧, Ponto rȩjȩnä̧'iņä̧,
Galacia rȩjȩnä̧'iņä̧, Capadocia
rȩjȩnä̧'iņä̧, Asia rȩjȩnä̧'iņä̧,
Bitinia rȩjȩnä̧'iņä̧ kara'attö
'chä̧cuä̧huo̧tö̧ jö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧
huȩyu̧tu̧ hue'ösä. 2Ucutumä
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ surojöttö
'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧,
Tä'o Diostä ucuturu amöcuädö
ȩmä̧cuȩmä̧ äcuomenäjitä päi'önä
u̧huo̧juiņä̧u̧jä̧tó, esetö'inä
cuesetätucua'anä, Jesucristo
ucuojattö'inä riripäcuähuotö
päcuhui'iyätucuarö pä'ö.
Mippoönä ppädäcuähuä'inä,
cua̧'cua̧tu̧cu̧nä̧ adiu'inä rö̧'ä̧chö̧tä̧
kiy̧a̧ttö̧ pä'ösä.

Usurä ttȩmä̧hua̧'a̧nä̧'iņä̧ Cristo
ij̧ȩcuä̧chä̧cuȩ mo̧ro̧ amöcuädö
tta̧mi ̧ 'quiächi'äcuähuä huȩnȩ
3Adihuä işa̧ pä̧'ä̧hua̧tä̧ ö̧jä̧cua̧tó

Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo Jä'o'inä
ja̧'a̧nä̧, Ö̧ä̧nä̧hua̧'iņä̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧.
Ujuturumä rö̧ȩnä̧tä̧ re rö̧jö̧nä̧
toa'attö jareönä tuhuäpächönä
jȩiņä̧u̧jä̧tó, hua'inätö ttö̧'quȩtȩttö̧
Jesucristo ttoächinö jiņö̧nä̧tä̧
hua'ö icuocö jä̧cuȩ amöcuädö
tta̧tä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö, 4 ja̧'hua̧ta̧nö̧
Tä'o iyomettö pparuhuächocö
juäi'inä tȩmä̧cuo̧tö̧tä̧ tö̧jiy̧a̧rö̧
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ tȩmä̧cuȩmä̧
surojuo'ächö'inä surojuoächocötó,
öadihuä'inä beipächocömä.
Mo̧ro̧jiy̧ä̧ttö̧mä̧ ucuturutä pätetö
hua'adö ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ ka̧'a̧ ja̧'hua̧nö̧
cuȩmä̧tu̧cuä̧cuȩmä̧. 5Ucutumä
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧nä̧tä̧ Dios
ujurunä tto̧'ȩpä̧rö̧ tta̧huä̧rä̧u̧jä̧,
ki'̧içuä̧ jo̧mȩnö̧tä̧ jȩpö̧ u̧ju̧niņö̧
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röji pä̧nä̧ ij̧ȩcuä̧chä̧cuo̧mȩ jubö
päi'önä.

6 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ ucutumä
röä̧nä̧tä̧ esehuä̧rä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitätämä beometä
ja̧'a̧nä̧ korottö'inä, korottö'inä
ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuättö usurä
cuȩmä̧huä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ cua̧'cua̧
tta̧'ȩcu̧ usurä ȩmä̧huä̧tö̧jä̧tó,
7 cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧mä̧, oro
ku icu ka̧cuä̧mö̧ totta'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧, iso jö̧nä̧tä̧ micuähuächäcua'a̧nö̧
Jesucristo ij̧ȩcuä̧chä̧cuȩ
mo̧ro̧ pätecuächomenämä,
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧riņä̧tu̧cu̧
topö a̧'cua̧cu̧nä̧ adihuiy̧ä̧u̧
eseutä, úcuo tettähuäcua'a̧nö̧.
Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧mä̧
toe'ächö juäi orottö'inä abonänö
rö̧ȩnä̧ micuähua'a. 8 Ja̧u̧ru̧mä̧
tocu'huätucuoca'a jiņa̧'a̧nä̧
repecuhuätucuäcu. Jitätä'inä
tocu'huätucuoca'anä cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧
cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kä̧nö̧mä̧
pä'ö'inä päähuome juiyönätä jö̧
eseäcuähuättö cuesehuätucuäcu.
Eseäcuähuä úcuo jähuättö'inä
cuesehuätucuäcu. 9 Ja̧'hua̧nö̧
eseu kä̧nö̧mä̧ cua̧'cua̧rö̧ ki'̧ip̧ä̧cuȩ
ja'ate'ö cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö
cuamöcuädinätucumä ȩmä̧tö̧jä̧.
10 Ja̧u̧ ki'̧içuä̧ ötö'cömä Dios päö
jiäcuähuä ttö̧ja̧mä̧, mippoönä
ppädäcuähuä ucuturu rȩbȩhuä̧cuȩ
Dios päa'anä jittähuäji ötö'cömä
ttu̧huȩcuä̧nä̧ usä̧rö̧ amöcuädinätö.
11 Cristo A̧'cua̧ru̧hua̧ jitönätä
kö̧mä̧ dirö jä̧cua̧'a̧ ja̧ pä'ö'inä,
ti̧yȩnö̧ pä̧nä̧ jä̧cua̧'a̧ ja̧ pä'ö'inä
pätetö jiähuomettö ttu̧huȩcuä̧nä̧

usä̧rö̧ amöcuädinätö Cristo ubara
ttu̧huä̧cuȩ huȩnȩ'iņä̧, ja̧u̧nu̧
o'comenä öadihuä jä̧cuȩ'iņä̧
ä'canätä jiähuomettö. 12 Jahuätö
Dios päö jiäcuähuä ttö̧ja̧mä̧
―pa̧'a̧nö̧ taditömä ujuturutämäcö
ja̧'a̧, yodoji ttö̧jä̧cuo̧tö̧rö̧ jä̧cua̧'a̧
piy̧ȩmä̧― jö̧nä̧ ttu̧ttȩpä̧rä̧chi'̧ö̧nä̧
päi'inä̧u̧, ujuturutä jä̧cua̧'a̧ jiy̧ä̧u̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ttaditinö huȩnȩmä̧,
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ mo̧ro̧jä̧ttö̧
huȩ'ä̧hua̧nä̧ ucuturumä adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ jittähuomettö
cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧nä̧ jiäcuähui'ina'a.
Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ hue'ähuotö isoppa
huotö'inä topö ttu̧huo̧juä̧chi'̧a̧ pä'ö
ttöjö'cö.

Surojö juiyönä
kä̧tu̧cui ̧ päinö huȩnȩ

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
cuamöcuädätucunämä
jo̧mȩnö̧tä̧ jȩpä̧cuä̧huip̧ö̧ kä̧tu̧cui.̧
Ttu̧huȩcuä̧nä̧ kä̧tu̧cui.̧ Jesucristo
ij̧ȩcuä̧cho̧mȩnä̧ mippoönä
ppädäcuähuä ucuturu iyähui'ä̧cuȩ,
jiy̧ȩ'ä̧cuȩtä̧ amöcuädö cua̧'cua̧
huȩnä̧rö̧ kä̧tu̧cui.̧ 14 Ttä'orö
ucuotö kä̧tö̧ jö̧nä̧ huotötä
kä̧tu̧cui.̧ Jerupu pä'äji ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧
jȩpö̧ cu̧ji'̧ä̧nä̧tu̧cu̧'a̧nö̧mä̧ jȩpö̧
cu̧jä̧tu̧cuä̧'. 15 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
ucuturu huopinö surojö juiyönä
ö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧, ucutu'inä o'ca juiyönätä
jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ o̧du̧nä̧ttö̧mä̧ surojö
juiyönätä jȩpö̧ kä̧tu̧cui,̧ 16 huȩyu̧tu̧
ku̧nä̧huo̧mȩ ka̧'a̧ttö̧: ―Ttömä
surojö juiyönä chö̧ja̧'a̧ttö̧ ucutu'inä
surojö juiyönätä kä̧tu̧cui―̧a päome
ka̧'a̧ttö̧. 17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tä'o Diosrö
jäcuepätucua pä'ö cu̧jä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧,
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pij̧ä̧nä̧mä̧ recuo kä̧cuä̧hui'̧o̧ca̧'a̧ttö̧
cuecuhuächätucu o̧du̧nä̧ttö̧mä̧
ye'ecunänö ttu̧huȩcuä̧nä̧
tta̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cui,̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧
im̧içu̧nä̧ hua̧rö̧ toäcuähuä
juiyönä ya̧cu̧nä̧ jȩtti̧nö̧ micuä
röji pä'ö icuähuä işa̧ ja̧'a̧ttö̧.
18 Cuä̧do̧tö̧miņä̧ jȩtti̧'ä̧nö̧'a̧nö̧
micuähuocö juäitä jȩpä̧'chö̧
cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩttö̧ cuejächi'ätucunä
mitö icuähuiyotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧mä̧
amöcuädi'ätucui. Oronä jö̧ttö̧'iņä̧,
pärätänä jö̧ttö̧'iņä̧ pparuhuächö
juäinämä mitö icu ȩmo̧co̧u̧
pinätö̧jä̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ohueja
ötta'inä, usurä'inä jui'̧a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
hua̧ Cristo ucuoja re niy̧oyanätä
mitö icu ȩmiņä̧u̧jä̧. 20 Pij̧ä̧'iņä̧
uhuäbe'ö juiyäitä pätetö ku̧nä̧hua̧
ö̧jiņa̧'a̧nä̧, ucuturu rettö pä'ömä
jitä piy̧ȩ röji pä̧nä̧tä̧ ij̧ȩcuä̧chiņö̧tó.
21Ucutumä Ja̧u̧nä̧tä̧ Diosrö
cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧jä̧, hua'inätö
ttö̧'quȩtȩttö̧ Ja̧u̧ru̧ tto'ädö, säruunä
öadihuä'inä iyinörö, yodoji jä̧cuȩ
amöcuädö Diosrötä cua̧'cua̧
huȩnä̧rö̧ cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö.

Dios be'ipocö iḩuȩnȩttö̧tä̧ jareönä
uhuäpächäcuähuä huȩnȩ

22Ucutumä Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ iso jö̧ huȩnȩ
cuesetätucuomenämä cua̧'cua̧nä̧
surojöttö aditö icuähuotötä
pä'i'inätö̧jä̧, cua̧mo̧nä̧ cu̧jä̧hua̧tö̧
jö̧nä̧ repe'äcuäutä cu̧jä̧tu̧cua̧
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ amonätä̧
jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
jö̧nä̧mä̧ rö̧ȩnä̧ repe'äcuäutä
kä̧tu̧cui.̧ 23Ucutumä amöriy̧ä̧
pparuhuächö juäittömä jareönä

uhuäpächocotö pinätö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ amöriy̧ä̧ pparuhuächocö
juäittötä jareönä uhuäpächinätöjä,
hua'ocö Dios 'cuäopönätä kö̧
iḩuȩnȩttö̧tä̧. 24 Pa̧'a̧nö̧ päa'attö:
O'ca toi'önä ttidepämä mȩjiy̧ä̧'che
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
juiyönä ttö̧ja̧ işa̧ öadihuämä
mȩjiy̧ä̧'che ȩ'u̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jö̧.
Mȩjiy̧ä̧'che joi'omenämä ȩ'u̧mä̧
moä̧chö̧; 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
TU̧RU̧HUA̧ iḩuȩnȩmä̧ beipächoca'a
'cuäopönätä kö̧.a Ja̧u̧ iḩuȩnȩnä̧tä̧
jiņa̧'a̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ucuturu
jiäcuähui'ina'amä.

Dios iḩuȩnȩttö̧tä̧ böo
juoähuä huȩnȩ

2 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ o'ca juiyönä
surojömä, o'ca juiyönä yapare

ttesetönä jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
amonätä̧ jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
korotötä adiunä pätti'iyä̧u̧
a̧'u̧tä̧'chä̧cuä̧huä̧'iņä̧, o'ca
juiyönä korotö ttötö'cö
suronä ucuocuä'chäcuähuä'inä
jaropi'ätucui. 2 Ppo̧'ä̧tö̧ jareönä
uhuäpächätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧, iḩuȩnȩ
ttatate isoya päcuäoya adihuoya
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧tä̧ pä̧huä̧ rö̧jö̧nä̧
topätucui, ja̧u̧ huȩnȩnä̧tä̧
tä̧mö̧ juocuhuätucuäcua'anö,
3 Tu̧ru̧hua̧ adihuä işa̧ jö̧nä̧
ö̧jö̧, iso päi'önä pä̧huä̧ rö̧jö̧nä̧
tocu'huinätucuttumä.

Jiņä̧ isocu jueipo'qui
ttöjö'cocö jiņö̧ huȩnȩ

4 Ja̧u̧ ido'qui a̧'cua̧rö̧ ko̧'qui jö̧nä̧
hua̧mä̧, ttö̧ja̧mä̧ ttöjö'coco'qui
jiņo̧'qui ja̧'a̧nä̧, re niy̧o̧'qui
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Diostä ȩmö̧ u̧ju̧niņo̧'qui. Ja̧u̧ru̧tä̧
tö'cöpächätucui. 5Ucutu'inä,
inä o'qui a̧'cua̧rö̧ ka̧cu̧ o'qui
jö̧nä̧ huotömä, ya̧nä̧ jähuättö
isode jö̧nä̧ juoächönä 'ca̧tä̧chö̧nä̧
adicuotö jö̧nä̧ huotöjä, surojö
jui'ätötä sacerdotes jö̧nä̧ kä̧nö̧
ku icu iyähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧
ya̧nä̧ jähuättötä Dios eseunä
cuiyätucuäcua'anö Jesucristonätä.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩnä̧'iņä̧ päa'a: Sionnämä
isode ö̧yö̧'ca̧riņä̧ rötähuo'qui,
jiņä̧ isocu jueipo'quimä, ȩmö̧
ku̧nä̧huo̧'qui, re niy̧o̧'qui rötösä.
Ja̧u̧ru̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧mä̧ dä'ä
ttu'huecuocö jä̧cua̧.a

7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucutu cua̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ Ja̧u̧mä̧ re ni'̧a̧tó.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ esetocotörömä:
Adicuä ttö̧ja̧ ttöjö'coco'qui
jiņo̧'quimä isode ö̧yö̧'ca̧riņä̧
rötähuo'quittömä jueipo'quitä
päi'ino'quitó.b

8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧: 'Tö̧'ȩpö̧
moä̧huo'quitä päi'o'quitó.
Mo̧'ö̧tä̧ mo̧ttähuä ja̧'a̧ttö̧
ttöjö'cocohuätó.c Iḩuȩnȩ
ttesetoca'attö 'tö̧'ȩpö̧ mo̧'ä̧tö̧
jitörötä pätetö ku̧nä̧hui'̧iņö̧'a̧nö̧.

Mo̧ro̧jä̧ ttö̧ja̧ ja̧'a̧ttö̧ pij̧ä̧ttö̧mä̧
kara'attö 'chä̧cuä̧huo̧tö̧

jö̧nä̧tä̧ tö̧jö̧ huȩnȩ
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä

Ya̧tȩ iţti̧mö̧ jö̧nä̧ huotötä
cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ ȩmö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ sacerdotes jö̧nä̧
hueähuä ruhuotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cuiŗȩjä̧ttö̧mä̧ surojö juiyönä
ka̧cuä̧tö̧ jö̧nä̧ huotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧

Dios chutä adihuä umöhuäyotö
jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ ȩmiņä̧u̧jä̧.
Yo̧ö̧ jacuättö a̧'cua̧cu̧nä̧ iţȩa̧u̧
ka̧'a̧cu̧ cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧, huopö
u̧ju̧niņä̧u̧jä̧ adiunä jȩiņö̧
jicuhuähuiyätucuarö pä'ö.
10Ucutumä pä'äji pä̧nä̧mä̧
umöhuäyotö jö̧nä̧ huocotö
pi'̧ä̧nä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jitämä Dios umöhuäyotö jö̧nä̧
huotöjä. Pä'äji pä̧nä̧mä̧ re rö̧jö̧nä̧
topäcuähuotö jö̧nä̧ huocotö
pi'̧ä̧nä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä
re rö̧jö̧nä̧ topäcuähuotö jö̧nä̧
huotöjä.

11 Repedä̧u̧, ucutu kara'attö
'chä̧nö̧ cue'ächäcuähuotö
jö̧nä̧ huotömä cuidepätucunä
kö'cähuämä cua̧'cua̧nä̧
surojuoepö juäittömä
'quȩcuip̧ä̧chiy̧ä̧tu̧cua̧ttö̧ pä'ösä.
12 Judíos huocotö ttö̧'quȩtȩnä̧
kä̧nö̧mä̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧tä̧ kä̧tu̧cui,̧
ucuturu suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
a̧'cua̧rö̧nä̧ ucuocuä'chä'ijätömä,
adiunä jȩpö̧ cu̧jiņä̧tu̧cu̧ topö
Diosrötä úcuo tettähuäcua'a̧nö̧ röji
pä'ö icuähuä işa̧ ichö pä̧nä̧mä̧.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧
tturuhuotö jö̧nä̧ huotö huettömä
Cu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ amöcuädö o'ca
juiyönätä ucuotätucui. Hueähuä
ru̧hua̧ jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧
hua̧rö̧ jö̧ttö̧'iņä̧, 14 gobernadores
jö̧nä̧ huotörö jö̧ttö̧'iņä̧ ¿suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧ ro̧ttȩpiy̧a̧rö̧
pä'ö'inäcö̧? ¿adiunä jȩpä̧tö̧rö̧mä̧
adiunä jȩttö̧ ttesehuiyarö
pä'ö'inäcö̧? ja̧u̧tä̧ hueinä̧u̧
ja̧'a̧ttö̧. 15 Piy̧ȩtä̧ ja̧'a̧tó Diosrö
pä̧huä̧ rö̧jö̧mä̧, ja̧'hua̧nö̧ adiunä
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jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧tä̧ jä̧cua̧'a̧tó tta̧'cua̧
jui'ätö ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ pättä'chö
'corudä̧cuȩmä̧. 16Huȩttä̧ro̧co̧u̧
jö̧nä̧ huotötä kä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ―Ya̧tȩ'iņä̧ hueocome
tö̧ja̧'a̧ttö̧ huäinä suronä jȩpä̧tö̧jä̧―
päcuhuätucua pä'ömäcö. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ Dios hueö jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧tä̧ jö̧nä̧ kä̧tu̧cui.̧ 17O'ca
toi'önärömä ucuotätucui.
Cu̧jä̧hua̧tö̧ huotörömä repe'ätucui.
Diosrömä ye'ecunänötä kä̧tu̧cui.̧
Hueähuä ru̧hua̧rö̧mä̧ ucuotätucui.

18 Ttumöhuäyotö jö̧nä̧ huotö,
curuhuotö jö̧nä̧ huotö huettömä
ye'ecunänö ucuotö jȩpä̧tu̧cui.̧
Ttu̧huȩcuä̧nä̧ hue'ätörötämäcö.
Pä̧içu̧nä̧ hue'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧ ucuotönö
jȩpä̧tu̧cui.̧ 19 Ya̧tȩ pä̧içu̧nä̧
huettäcumä öä̧nä̧hua̧rö̧tä̧
ucuota'attö adiunä jo̧ca̧'a̧nä̧tä̧
usurä ȩmä̧hua̧'a̧nä̧ Dios ä'ca
jo̧mȩttö̧mä̧ adihua'ató. 20Ucutumä
suronä jȩcu̧'huä̧tu̧cuä̧ji ̧ micuä
päi'önämä 'ta'tapö icuähuotötä
päcuhui'ätucuomenä cuami
'quicuhuächi'ätucuttumä
¿däjetä micuähuächäcua'a
jä̧ttö̧? Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ adiunätä
jȩpö̧ kä̧nö̧ usurä ȩmä̧cuä̧huä̧ cuami
'quicuhuächi'ätucumä, Dios ä'ca
jo̧mȩttö̧mä̧ adihua'ató.

Ujutu usurä tȩmä̧hua̧jim̧ä̧ Cristotä
usurä ȩmä̧huiņö̧ huȩnȩ

21 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ huotötä
cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö huoinä̧u̧jä̧
ucutumä. Cristo'inä ujuturu
ja'ate'ö usurä ȩmä̧huiņö̧. Ujutu
jȩtä̧cuȩ ij̧ȩcuä̧mä̧ u̧ju̧ni'̧iņa̧'a̧ttö̧
usurä ȩmä̧u̧tä̧ ka̧cuä̧tö̧jä̧, Chutä

o'co to̧pä̧rö̧ tti̧'cha̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
i'̧chiņo̧mȩnä̧tä̧ cui'̧chiy̧ä̧tu̧cua̧rö̧
pä'ö.

22 Ya'utenätä'inä suronämä
jȩpo̧cö̧ pinö Ja̧u̧mä̧. Yapare
päinö'inä ttö̧'o̧cui'̧iy̧o̧co̧cu̧ pinö.a

23 Suronätä pättä'chäcu'inä,
pärocua'attömä suronä
pä'ömä ädätocö pinö. Usurä
ȩmä̧hua̧'a̧nä̧'iņä̧ ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ömä
ye'epe'ä'chocö pinö. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ usurä ȩmä̧u̧mä̧ jueönätä
micuähuächönä röji pä'ö icuähuä
Işa̧rö̧tä̧ iyähuinö. 24Ujuturu surojö
pä̧ip̧ä̧rö̧mä̧ Chutä jä̧ttä̧pä̧ya̧nä̧tä̧
daunä rä̧nö̧ cä'ecu huȩnä̧huiņö̧,
ujutu surojö tu̧ju̧nä̧rö̧ttö̧ 'to'ocu
icu 'corupäti'ö o'ca'a, jueö
jähuänätä tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cuocunä toe'inö jiņö̧nä̧tä̧
aditö icuähuotö pä'i'inätö̧jä̧
ucutumä. 25Ucutumä o̧huȩja̧tö̧
'quȩ'ip̧ä̧chä̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
hui'änätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä
cua̧'cua̧tu̧cu̧ Tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
Işa̧ jö̧nä̧ hua̧rö̧tä̧ ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧jä̧,
Tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ Işa̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧
cua̧'cua̧rö̧ Toä̧rä̧cuä̧huä̧ Işa̧'iņä̧ jö̧nä̧
hua̧rö̧tä̧.

Cristonä pätti'inö
o'ca'a kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ

3 1 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ nä̧tö̧,
cuirecuorö ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧

cuirecuo hueömä ucuotönö
jȩpä̧tu̧cui,̧ Dios iḩuȩnȩ esetocotö
pä'ijätö'inä tti̧rȩcua̧mö̧mä̧
jiy̧ȩtȩ'iņä̧ jicuhuähuätucuoca'anä
cu̧jä̧tu̧cu̧ topötä'inä ppättächi'önä
ȩmä̧huo̧tö̧ pätti'äcua'a̧nö̧,
2 ye'ecunänö ucuotö adiunä
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cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ tottomenä.
3 Cuhuadihuätucumä huämenä
jähuättötämä a̧'cua̧tä̧'chö̧
cu̧ju̧nä̧tu̧cuä̧', cuhuo'che sa̧'ȩcu̧
hui'ähuä'chö ku̧nu̧, orottö adicuätä
örähuä'chö, a̧'cua̧cu̧ o̧ta̧ttö̧tä̧
'ca̧tä̧huä̧'chö̧ jö̧nä̧'iņä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧, jacuänä uhuähuocome
kö̧rö̧tä̧, cua̧'cua̧ru̧hua̧ öadihuä
päi'önä pparuhuächocö juäi,
cua̧'cua̧ diyaunä kä̧nö̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧
pähuättötä a̧'cua̧tä̧'chö̧ ku̧nä̧tu̧cui.̧
Ja̧u̧ juäitä ja̧'a̧ Dios ä'ca jo̧mȩttö̧
rö̧ȩnä̧ micuäumä. 5 Pä'äji
ka̧cuiņä̧tö̧'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧tä̧
a̧'cua̧tä̧'chö̧ ku̧ni'̧ä̧nä̧tö̧ nä̧tö̧
surojö juiyönä kä̧nö̧ Diosrö
tta̧'cua̧ huȩnä̧riņä̧tö̧mä̧, jitötä
ttirecuorötä ucuotönö kä̧tö̧mä̧,
6 Sara'inä jȩji'̧ä̧nö̧'a̧nö̧. Jahuäjumä
Abraham hueö kucuota'attö
―chu̧ru̧hua̧― jö̧nä̧ päji'änäcu.
Jahuäju kiţti̧mö̧'cotö jö̧nä̧ huotö
pä'i'ätöjä ucutu'inä yecuäcuähuä
juiyönä adiutä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧.

7Ucutu cuirecuarö ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧,
juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ yajucumä
huo̧juȩcu̧nä̧tä̧ kä̧tu̧cui,̧ işo̧'ta̧ 'cuäö
juäi işo̧'ta̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huaju
ja̧'a̧ttö̧. Jahuäjurumä ucuotönö
kä̧tu̧cui ̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
mippoönä ppädäcuähuättömä
ucutucutä yoräteunä
kȩmä̧cua̧ju̧ ja̧'a̧ttö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩnä̧tä̧ Diosrö
jäcuepätucumä ttoecuächoca'a
adiunä rȩbȩhuä̧cua̧'a̧nö̧.

8 Röjinä pädömä, jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
amöcuädötä, ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ re
rö̧jö̧nä̧ topäcuäutä kä̧tu̧cui.̧
Cuamonä cuij̧ä̧hua̧tö̧rö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧

repe'äcuäutä kä̧tu̧cui.̧ Cua̧'cua̧
diyaunä kä̧nö̧ ahuaruhuäcuäutä
kä̧tu̧cui.̧ 9 Suronätä jȩpö̧rö̧'iņä̧
pärocua'attömä suronä
jȩcu̧'huä̧tu̧cuä̧'. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
suronä pä'örö'inä pärocua'attömä
suronä päcuhuätucuä'.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ pärocua'attömä
adiunätä pä'ätucui, ja̧'hua̧nö̧tä̧
jȩcu̧'huiy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö huoinä̧u̧
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧, adiunä pä'ö
ku̧nä̧huä̧tä̧ cuȩmä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.

10 Pa̧'a̧nö̧ päa'attö: A̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ repea pä'ö'inä,
eseäcuähuä mo̧ro̧ toa pä'ö'inä
kö̧mä̧, iḩuȩnȩnä̧mä̧ suronä
pä'o̧pä̧rö̧ ö̧jö̧'iņä̧ cä'ädö
u̧ju̧na̧ja̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ yapare
ttesetönä ucuocu ö̧jö̧'iņä̧ cä'ädö
u̧ju̧na̧ja̧. 11 Suronä jȩa̧ pä'ö
amöcuädäjittömä cä'ädö ku̧nu̧
adihuä juäitä jȩa̧ja̧. Huȩnȩ juiyönä
kä̧cuä̧huä̧tä̧ usipö cädi'oca'atä
ö̧ja̧ja̧. 12 TU̧RU̧HUA̧MÄ̧ surojö
jui'ätörömä eseunu to̧pä̧rö̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ churutä jättepä'ijömä
ttu̧huȩcuä̧nä̧tä̧ ä̧ju̧cuä̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ suronä jȩpä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧mä̧
TU̧RU̧HUA̧ ö'ämä esehuiyococu.a

Diosrö amöcuädocotö ttä'cattö
huȩnȩ juiyönä kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ
13Ucutu adiunä jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧

pä'ötä cusätucuttumä ¿di jä̧ttö̧
pärocua'attö ucuturu suronä
jȩö̧'a̧nö̧ hua̧mä̧? 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jueö jähuätä jȩpö̧ kä̧nö̧ usurä
cuȩmä̧huä̧tu̧cu̧ttu̧'iņä̧, adiunätä
cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö yettepe'ä'chö'inä
yecuecuätucuä'. Cua̧'cua̧'iņä̧

a 3:12 Salmos 34:12‐16

1Pe



1 Pedro 3:15–4:3 724

tta̧cuȩcuä̧tu̧cuä̧'.a 15 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ cua̧'cua̧ jacuättömä
suronä amöcuädäcuähuä ppächö
juiyönä Cu̧ru̧hua̧ Dios ya̧tȩrö̧tä̧
amöcuädö kä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧
yodoji jä̧cuȩ cuamöcuädätucu
huȩnȩ o'ca toi'önä ―¿dä̧bö̧
pä'ö cuesetätucua'attö?― pä'ö
jättepomenä, pärocua'attömä
cua̧mo̧nä̧ úcuo teäcuähuä juiyönä,
ucuotönö kä̧nö̧ cuädätätucuatö
pä'ömä 'cuäopönä jo̧mȩnö̧tä̧
kä̧tu̧cui.̧ 16 Cua̧'cua̧nä̧mä̧ suronä
jȩcu̧'huä̧ji ̧ ucuocu juiyönä
kä̧tu̧cui,̧ ―jitöjamä suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧tä̧ huotö― pä'ö
cutö'cö surojuo'epö, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Cristonä adiunä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧
suronä ucuocuä'chätömä
ttödäpecuäcua'a̧nö̧. 17Usurä
cuȩmä̧huiy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö Diosrö
pä̧huä̧ rö̧jö̧ttö̧mä̧, adiunä jȩpö̧
kä̧nö̧ usurä ȩmä̧cuä̧huä̧tä̧
adiumä, suronä jȩpö̧ kä̧nö̧
usurä ȩmä̧cuä̧huä̧mä̧cö̧.

Idepänämä 'corupä'i'äji ja̧'a̧nä̧
Cristomä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ cärenä

pȩjä̧tö̧rö̧ jiähuäjinö huȩnȩ
18 Suronä jȩä̧cuä̧huä̧ micuä

päi'önämä Cristo'inä usurä
ȩmä̧huiņö̧. Surojö jui'̧a̧tä̧ ja̧'a̧nä̧
surojö jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧
ja'ate'ö ya'utenätä usurä
ȩmä̧huiņö̧, Dios ä'ca jo̧mȩ
ȩpö̧ u̧ju̧na̧tö̧ pä'ö. Idepänämä
'corupäi'önä jȩpä̧cuä̧hua̧ ja̧'a̧nä̧,
A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧ a̧'cua̧ri'̧ö̧nä̧
jȩpä̧cuä̧hua̧ pinö. 19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ 'chä̧nö̧ ji'ähuäjinö
tta̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ jö̧nä̧ huotö

ja̧'a̧nä̧ cärenä rötö icuähuotörö.
20 Jahuätömä koronö pä̧nä̧
jarodäcuähuä ttö̧ja̧ pinätö̧ jiņa̧'a̧,
Dios ami 'qui'ächi'ö tta̧huä̧riņö̧
pä̧nä̧, Noé ö̧jiņö̧ mo̧ro̧ huoi'ca
rö̧ä̧'ca jo̧mȩ päi'önä adicui'a'anä.
Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ ttö̧ja̧ ka̧cuip̧iņä̧tö̧mä̧
recuocotötä jiņa̧'a̧, ochonö
huotötä jiņä̧ juhuoya ajiyanätä
ka̧cuip̧iņä̧tö̧mä̧. 21 Juhuoyamä
piy̧ȩ pä̧nä̧ tö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäcuähuä
pötächi'äcuähuä a̧'cua̧juä̧tä̧ jiņoya.
Huämenä tidepänä idicuächä̧rö̧
töcäcuähuämäcö. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ jacuänä jähuättötä Dios
ä'ca jo̧mȩttö̧ ta̧'cua̧ adiunä
ucuocua pä'ötä jö̧, Jesucristo
hua'arettö ttoächinönätä. 22 Ja̧u̧
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ cä'ecuächinömä, Jä'o
Dios u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ pö̧. Ja̧u̧ hueötä
ucuotö jȩttö̧nä̧ jȩpä̧cuä̧huo̧tö̧
pä'i'inätö hue'ähuotö isoppa
huotö'inä, ya̧nä̧ttö̧ tturuhuo
ku̧nä̧rä̧tö̧'iņä̧, ttujuru ku̧nä̧rä̧tö̧'iņä̧.

Micuähuächönä pä'ö
icuähuotö pätti'ä̧cuȩ huȩnȩ

4 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Cristomä idepänä kä̧nö̧

ujuturu amöcuädö usurä
ȩmä̧huiņa̧'a̧ttö̧mä̧, chutä
ja̧'hua̧nö̧ amöcuädinö jiņö̧nä̧tä̧
'ca̧tä̧dä̧cuä̧huip̧ö̧ kä̧tu̧cui ̧ucutu'inä.
Idepänä kä̧nö̧ usurä ȩmä̧huiņö̧mä̧
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ttö̧mä̧ be'epäjipö
icuinö, 2 juhua'a yabonö idepänä
ö̧jä̧cuȩmä̧ ttö̧ja̧rö̧ pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧
ö̧jö̧ juiyäcua'anö. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ Diosrö pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧tä̧
ö̧jä̧cua̧'a̧nö̧. 3 Judíos huocotörö
pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧
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jiņö̧mä̧ ju̧huȩnȩ jubötä jiņa̧'a̧tó,
abora̧'a̧ 'cuä'opä̧rö̧ jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
jȩtta̧ pä'ö hueähui'ocö'inä,
tä̧'ä̧mä̧'chö̧ kä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
pä'cärinä a̧huä̧rö̧ dä'ä juiyönä jȩpö̧
surojuoächäcuähuä'inä, recuätönä
pä'i'ö a̧huä̧rö̧ tä̧mä̧'chä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
tätähuä'ca esetäcuähuä
hueähui'ocö jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧.
4 Ja̧'hua̧nö̧ jitöcutä jiņä̧
yo̧mȩtȩnä̧ suronä jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧
pä'ö mo̧cu̧huä̧mä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧
jiy̧ä̧u̧mä̧, koromenä huotötä
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ tottä̧u̧jä̧ jahuätömä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ suronätä
ttucuocuä'chä̧u̧jä̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jahuätömä a̧'cua̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧,
'corupä'i'inätörö'inä röji
micuähuächönä pä'ö icua pä'ö
jo̧mȩnö̧ kö̧rö̧tä̧ jȩtti̧'ä̧nö̧mä̧
jittähuäcuotö. 6 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩmä̧ 'corupä'i'inätörö'inä
jiäcuähui'ina'a, ttidepänämä ttö̧ja̧
jähuänätä micuähuächönä
pä'ö icuähuotö ja̧'a̧nä̧,
tta̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧ Dios jähuänätä
tta̧'cua̧ri'̧ä̧cua̧'a̧nö̧.

Röji mo̧ro̧ tö'cöhuächa'attö
usurä ttȩmä̧hua̧'a̧nä̧'iņä̧

ttu̧huȩcuä̧nä̧ ttö̧jö̧'a̧nö̧ jö̧ huȩnȩ
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca

juiyönätä beipächäcua'amä
täcö tö'cö ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧tä̧ kä̧nö̧, Diosrö
jä'epä̧rö̧mä̧ a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧tä̧
kä̧tu̧cui.̧ 8 Jiņä̧ isocu jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧
pä'ö jö̧mä̧ repe'äcuäutä ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ repe'äcuäu kä̧tu̧cui,̧
korotö surojö ttu̧ju̧nä̧rö̧mä̧ rö̧ȩnä̧

ja̧'a̧nä̧'iņä̧ repeäcuähuättötä
mö̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧nö̧.a

9 Kara'attö
cue'ächäcuähuotörömä
repe'ächi'önö cuojusodenä
do'ädömä ttu̧cuȩ'iņä̧ iyätucui,
rohuecuä'chäcuähuä'inä
juiyönätä. 10 Yotöcunä cuiäre
adicuä pö̧nä̧ cuȩmiņä̧tu̧cu̧ jö̧
ta̧'a̧nö̧, jiy̧ȩtȩtä̧ jo̧cö̧ttö̧ Dios rettö
mippoönä ppädömä adiunä
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ jö̧nä̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧ aditätucui korotörö
ja'ate'ömä. 11 Ya̧tȩ ucuocuäcuähuä
işa̧ jö̧nä̧ ucuocua päöttömä,
Dios päji'a̧nö̧tä̧ ucuocuaja. Ka̧ra̧
ppädäcuähuä işa̧ jö̧nä̧ ppäda
päöttömä, ujuruhuiyarö pä'ö
Dios iyome jubö ppädaja, o'ca
juiyönättö̧tä̧ Jesucristonätä
Diosrötä úcuo tettähuäcua'a̧nö̧.
Ja̧u̧ o'ca juiyönä hueähuä Ru̧hua̧,
chu̧'ä̧cua̧ öadihuänä kö̧tä̧ úcuo
tettäu'a̧nö̧ hua̧mä̧ cädi'äcuähuä
juiyönä 'cuäopönätä. Ja̧'hua̧nö̧tä̧
ja̧'a̧cua̧ja̧.

12 Repedä̧u̧, ku icu ka̧cuä̧mö̧
toäcuähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ ucuturu
rȩbȩhuo̧mȩnä̧ ―¿koromenä
jä̧cu̧sä̧di?̧― pä'ö ye'önömä
cuamöcuädäcuähuätucuä',
koromenä jö̧ 'cuäopa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧mä̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
―Cristocutä jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧
usurä ȩmä̧u̧sä̧ pomä―
pä'ö eseutä esehuätucui,
chutä säruunä öadihuänä
ij̧ȩcuä̧chi'̧o̧mȩnä̧mä̧ ucutu'inä
rö̧ȩnä̧tä̧ cuesehuätucuäcua'a̧nö̧.
14Ucuturumä suronätä
pättä'chöttömä, adiunätä kä̧tö̧
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jö̧nä̧ huotöjätó, Dios säruunä
öadihuättö Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧
icuicuä juiyönä ucutunätä
ö̧ja̧'a̧ttö̧. Jahuätömä Ja̧u̧ru̧mä̧
suronätä pättä'chäcu ja̧'a̧nä̧,
ucutumä öadihuä adihuiyä̧u̧
úcuo tecuhuähuätucuäcu ja̧'a̧.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucututtumä
ya̧tȩ'iņä̧, ttö̧ja̧rö̧ cuä'ö icuähuä
işa̧ jö̧nä̧'iņä̧, nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧ jö̧nä̧'iņä̧, suronä jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧ jö̧nä̧'iņä̧, korotö jähuänä
doächä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧'iņä̧
usurä ȩmä̧huó. 16 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Cristonä huotö jö̧nä̧ kä̧nö̧
usurä cuȩmä̧huä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧
cudäpecuätucuó. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧, ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧mä̧ Diosrötä
úcuo te'ähuätucui. 17Dios
chutä iţti̧mö̧ jö̧nä̧ huotörö
micuähuächönä pä'ö icuatö
pä'ömä täcö pätecuächa'ató.
Ujututtutä ä̧cuo̧mȩnä̧ kä̧mä̧dö̧
pä'ö icua pä'ö jö̧ttö̧mä̧, ¿Dios
iḩuȩnȩ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
esetocotö pä'ijätömädiţtö̧?
Jahuätömä ¿tta̧'a̧nö̧ rö̧ȩnä̧tä̧
pätecuächäcuotö jä̧ttö̧? 18Diosttö
adihuä işa̧ pä'i'inö'iņä̧ toea'anä
ki'̧ip̧ö̧ kä̧nö̧tä̧ ö̧jip̧a̧'a̧mä̧, Diosrö
ucuotäcuähuä juiyönä kö̧'iņä̧,
suronä jȩa̧ pä'ötä kö̧'iņä̧ ¿tta̧'a̧nö̧tä̧
päi'äcuotö jä̧ttö̧?a 19 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Diosrö pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧
usurä ȩmä̧huä̧tö̧mä̧, adiunä jȩpö̧
kä̧nö̧tä̧ cua̧'cua̧rö̧ tta̧huä̧ra̧'a̧nä̧
cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ötä iyähuätucuirö,
o'ca juiyönä uhuäbe'äcuähuä Işa̧,
päö ta̧'a̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ Işa̧rö̧tä̧.

Cristo öadihuänä ij̧ȩcuä̧chä̧cuȩ
mo̧ro̧ amöcuädö Pedro huȩnȩ
'qui'epö ucuocuinö huȩnȩ

5 1Ucututtu tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧rö̧mä̧ pä'ösätó. Ttö'inä

jahuätö jö̧ ta̧'a̧nö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧ jö̧nä̧ kö̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttötä'inä
jiņa̧'a̧ Cristo usurä ȩmä̧huiņö̧ ka̧ra̧
topinömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ säruunä
öadihuänä ij̧ȩcuä̧chi'̧ä̧cuȩttö̧mä̧
ttö'inä ppä̧dä̧chi'̧ä̧cua̧sä̧tó. 2Dios
ä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧ jö̧nä̧ huotö
cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧ kä̧tö̧rö̧mä̧
cuäjepä̧rö̧ tta̧'ä̧rä̧tu̧cui.̧
Huȩä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧mä̧cö̧, cua̧'cua̧
ko̧mȩnä̧ amöcuädötä to̧pä̧rö̧
kä̧tu̧cui,̧ micuä ja'ate'ötämäcö̧,
cutähuä'choca'a esehuä̧rö̧nö̧tä̧,
3tta̧cu̧huä̧riy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö
hueinä̧u̧ru̧mä̧, huȩä̧rä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧tä̧ jö̧nä̧ kä̧nö̧mä̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ ä̧jim̧ö̧ jö̧nä̧ huotömä, ucutu
ij̧ȩcuä̧ ttö̧ja̧ jö̧nä̧ huotörötä topö
ttu̧huo̧jui'̧ä̧cua̧'a̧nö̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
o̧huȩja̧tö̧rö̧ tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ Işa̧ jiņä̧
isocu Juȩ'ip̧a̧ ij̧ȩcuä̧chi'̧o̧mȩnä̧mä̧
ucutumä Chutä öadihuä ösäruttu
ruhuonä kä̧nö̧ huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧
pparuhuächocobö̧ cuȩmä̧cuo̧tö̧jä̧.

5 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ ucutu
möäyotö, tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotö
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ huettömä
ucuotönö jȩpö̧ kä̧tu̧cui.̧
Juhua'acumä ucutu o'ca toi'önätä
ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ huecuhuähuätucumä
ucuotäcuäunu kä̧tu̧cui.̧ O'ca
toi'önätä cúcuo juiyönä
amöcuädäcuähuättötä
'ca̧tä̧dä̧cuä̧huip̧ö̧ kä̧tu̧cui,̧
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Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä tta̧mo̧nä̧
úcuo te'äcuähuätörömä ya'ocutä
ya̧'o̧cuä̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttúcuo
juiyönä kä̧tö̧rö̧mä̧ mippoönätä
ppä̧'ä̧dä̧rö̧.a 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Cuiä̧̧nä̧hua̧ Dios u̧mö̧ ju̧ru̧huä̧mö̧nä̧
hueomettömä cúcuo'inä
jui'ätötä pä'i'ätucui, jo̧mȩ
päi'a pä'ö pätecuächomenätä
úcuo ttö̧ja̧ päcuhui'ätucunä
jȩä̧cua̧'a̧nö̧. 7Ä'cuoyäcuäu cua̧'cua̧
tta̧cuȩcuä̧tu̧cu̧mä̧ o'ca juiyönätä
Ja̧u̧ru̧tä̧ iyö ku̧nä̧tu̧cui ̧ Ja̧u̧tä̧
ja̧'a̧ttö̧ ucuturu repeäcuähuä
işa̧mä̧. 8 Ttu̧huȩcuä̧nä̧tä̧
kä̧nö̧ to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ kä̧tu̧cui,̧
cua̧bo̧'cha̧tu̧cu̧ ähuettämä
mö yähui durupu kä̧nö̧ tiderö
ucui'ö'a̧nö̧ ja̧ pä'ö usa'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ sobötö kö̧tó.
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ cua̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧ 'quiyönä kä̧nö̧
cuami 'qui'ächi'ätucui ja̧u̧ru̧mä̧.
Amöcuädätucui, cuij̧ä̧hua̧tö̧ huotö
pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ ucutu
usurä cuȩmä̧huä̧tu̧cu̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧
usurä ȩmä̧huä̧tö̧ jahuätö'inä.

Cä'ädö kä̧nö̧ teähuinö huȩnȩ
10 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, o'ca

juiyönättö̧tä̧ mippoönä
ppädäcuähuä işa̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
beipächocö säruunä öadihuänä

tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö Cristo Jesúsnätä
ujuturu huopinömä, juiyomä
recuoca'atä usurä cuȩmä̧huä̧tu̧cu̧
o'ca'amä, Ja̧u̧tä̧ jo̧mȩnö̧
huotötä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧'iņä̧,
'quiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧'iņä̧,
cujuruhuätucunä'inä, ppä̧ȩpä̧rä̧'ca
pporächi'oca'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ 'quiyönä
cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧'iņä̧ jȩa̧já̧. 11 Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧
o'ca juiyönä hueähuä Ru̧hua̧ jö̧nä̧
ö̧jä̧cua̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chu̧'ä̧cua̧
öadihuänä kö̧rö̧tä̧ úcuo tettähuajá
cädi'äcuähuä juiyönä 'cuäopönätä.
Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

12 Tö̧jä̧hua̧ Silvano päö ta̧'a̧nö̧
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ ppädä̧ra̧'a̧nä̧
beometä huȩyu̧tä̧jişä̧ ucuturu
chiḩuȩnȩ huȩyu̧tu̧ hueda pä'ömä.
Iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö huȩnȩ
'qui'epönö ji'ähuäjisä ―piy̧ȩtä̧
ja̧'a̧ Dios mippoönä ppädäcuähuä
huȩnȩ jiņä̧ isocu jueipä jähuämä―
pä'ö. 13 Babilonia ötahuiyänä
kä̧ju̧, ucuturu jiņö̧'a̧nö̧ ȩmö̧
u̧ju̧niņä̧cua̧mä̧ tejähuä̧u̧jä̧do.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chiţti̧ jö̧nä̧ hua̧
Marcos'inä te'äudo. 14 Ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
repe'ächi'önö teäcuähuättö
te'äcuähuätucui. Cristo Jesúsnämä
huȩnȩ juiyönä kä̧cuä̧huä̧tä̧ ucutu
o'ca toi'önä̧rö̧ rȩbȩhuiy̧a̧ttö̧ pä'ösä.
Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧ Simón Pedro
todärenä päi'önä iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩdo.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

2 PEDRO
Huȩyu̧ti̧nö̧: SimónPedro Aditinö a̧'ȩ: 66D.C.
Pedromä, 'corujuoächa pä'ö tö'cötä päi'a'a huȩyu̧ti̧nö̧do piy̧ȩ röjinä

iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩmä̧. 2 Pedro 1:14 topi. Romanos ttu̧ru̧hua̧ Nerón hue'ö
ö̧jiņö̧ pänä 'corupäi'inödo, Nerón Cristonä pä'i'inätörö ubara ttuhuepinö
pänä. San Juan 21:18‐19 topi. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ Pedro 'corupäi'äcua'a ä'canä huȩyu̧tu̧ hue'inö piy̧ȩ
huȩnȩ.

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

Simón Pedro pä'äji ta̧'a̧nö̧
iḩuȩyu̧ta̧ pä'ö rötädipö
kä̧nö̧ teähuinö huȩnȩ

1 1 Ttö SimónPedromä, Jesucristo
hueö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧'iņä̧

chö̧ja̧'a̧nä̧, hueipinä̧u̧ isotö
işa̧'iņä̧ hua̧sä̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios'inä
ja̧'a̧nä̧, Tö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä
Işa̧'iņä̧ hua̧ Jesucristorö pä̧huä̧
rö̧jo̧mȩnä̧ ujuturu rȩbȩhuiņö̧
ta̧'a̧nö̧ yoräteunä, tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ re niy̧ö̧ juäi
rȩbȩhuiņä̧u̧ru̧ huȩyu̧tu̧ hue'ösätó.
2 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö'inä ja̧'a̧nä̧,
Tu̧ru̧hua̧ Jesúsru'inä amöcuädö
cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧, mippoönä
ppädäcuähuä'inä, huȩnȩ juiyönä
kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ucutunätä rö̧'ä̧chö̧
kiy̧a̧ttö̧ pä'ösätó.

Dios öjö'comenä ö̧jö̧ttö̧ jȩpö̧
tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö o'ca juiyönä ujuturu
recuä rö̧jiņö̧ juäi iyinö huȩnȩ
3 A̧'cua̧rö̧ tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö'inä,

churutä ucuotönö tö̧jiy̧a̧rö̧
pä'ö'inä, o'ca juiyönätä ujuturu

recuä rö̧jö̧mä̧ chutä adihuä
Tö̧ä̧nä̧hua̧ ujurunätä iyinä̧u̧jä̧tó.
Ja̧u̧ ujuturu recuä rö̧jiņö̧mä̧,
surojö juiyönä ö̧jö̧ öadihuänä
ujuturu huopinörö huo̧juä̧huä̧nä̧tä̧
rȩbȩhuiņä̧u̧jä̧. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ja̧u̧ jiņö̧nä̧tä̧ re niy̧ö̧ juäi, juiyo
bäreu jähuä rö̧ȩnä̧tä̧ jö̧ huȩnȩ
ji'äu u̧ju̧niņä̧u̧jä̧, ja̧u̧ huȩnȩnä̧tä̧
ucutu'inä Dios chutä öjö'comenä
ö̧jö̧ttö̧ todeunä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö,
pij̧ä̧ jähuättö surojötä kö'cähuämä
totte'a pä'ö ȩpö̧ icuomettö
tö'ipächö cu̧jip̧iņä̧tu̧cu̧ o'ca'atä.

5 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧ttö̧ to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧
jȩpö̧, cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧mä̧
päcuäi adiu amöcuädäcuähuättötä
rö̧'ä̧dä̧tu̧cui.̧ Päcuäi adiu
cuamöcuädätucumä
huo̧juä̧huä̧ttö̧tä̧ rö̧'ä̧dä̧tu̧cui.̧
6 Cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧mä̧ tta̧mo̧nä̧
hue'äu tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧tä̧
rö̧'ä̧dä̧tu̧cui.̧ Cuamonä hue'äu
tta̧cu̧huä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cu̧mä̧
tta̧mi ̧ 'qui'ächi'ö kä̧cuä̧huä̧ttö̧tä̧
rö̧'ä̧dä̧tu̧cui.̧ Cuami 'qui'ächi'ö
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cu̧jä̧tu̧cu̧mä̧ Diosrö ucuotönö
kä̧cuä̧huä̧ttö̧tä̧ rö̧'ä̧dä̧tu̧cui.̧
7Diosrö ucuotönö cu̧jä̧tu̧cu̧mä̧
ttö̧jä̧hua̧rö̧ eseunu kä̧cuä̧huä̧ttö̧tä̧
rö̧'ä̧dä̧tu̧cui.̧ Cuij̧ä̧hua̧rö̧ eseunu
cu̧jä̧tu̧cu̧mä̧ repeäcuähuättötä
rö̧'ä̧dä̧tu̧cui.̧ 8 Jiy̧ȩ jä̧ji ̧ ucutunä
su̧'pȩnö̧ jö̧nä̧ kö̧ttö̧mä̧ adiunä
huocotö, ötähuätö jö̧nä̧mä̧
cu̧ju̧ juiyäcuotöjä Tu̧ru̧hua̧
Jesucristorö cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧
pä'ömä. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jiy̧ȩ
jä̧ji ̧ jui'̧a̧mä̧ beometä uhuähuäcu.
Ätocötä ä̧to̧ca̧, pä'äji suronä
jȩä̧'chiņö̧ jiņö̧ttö̧ aditö içuä̧hua̧
jö̧nä̧ ö̧jiņa̧'a̧mä̧ unichi'ina'attö̧.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧
ucuturu huopö ȩmö̧ u̧ju̧niņö̧
jiņö̧mä̧ ―huopö'inä, huoinäcusä.
Ȩmö̧'iņä̧ u̧ju̧niņä̧cu̧sä̧― pä'ö
iso päi'önä jiņa̧'a̧ pä'ömä
'quiyönä amöcuädö kä̧tu̧cui.̧
Jiy̧ȩ jä̧jiţä̧ jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧ttu̧mä̧
yorö'isotä mo̧'ä̧cho̧co̧tö̧tä̧
cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧
cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ Tö̧jip̧ö̧nä̧
Ppädäcuähuä Işa̧ Tu̧ru̧hua̧
Jesucristo huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ
beipocome docuhuächätucua
pä'ömä huȩnȩ'iņä̧ juiyönätä
bahuecuächiyäcuotöjä.

12 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧mä̧
piy̧ȩ huȩnȩmä̧ cädädi'oca'a
'cuäopönätä jidähuä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧,
juhua'acumä täcö
cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧'a̧nä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
iso jö̧ huȩnȩmä̧ täcö 'quiyönä
amöcuädö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧.
13 Chidepänämä recuoca'atä
kä̧cuä̧huode jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
kä̧nö̧ jiņä̧ cha̧'cua̧rä̧iţä̧ ja̧'hua̧nö̧
cuamöcuädi'ä'chätucunä päi'önä
jidähuä̧ra̧ pä'ömä adihuiyäcusä.

14 Recuoca'atä o'ca'a piy̧ȩ
chidepä chicuipäcua'amä
huo̧jua̧sä̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
ttörö huäjunä ij̧ȩpiņö̧'a̧nö̧tä̧.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ piy̧ȩ huȩnȩmä̧
rädopo'ächö o'ca'a unichi'ö'inä
cunichi'ätucu juiyönä 'cuäopönätä
cuamöcuä̧rä̧tu̧cuä̧cuȩmä̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧tä̧ jȩchä̧cua̧sä̧.

Dios iḩuȩnȩmä̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧u̧ pä'i'ätötä

tti̧huȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ
16 Ttö̧ja̧ jitötä ttöjö'come

päte'ö, ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ ttucuocuä'chö
huȩnȩttö̧mä̧ cä'epö jitähuoco̧u̧
pinätö̧jä̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
ujuru'inä ja̧'a̧nä̧, ichä̧cuȩ huȩnȩ'iņä̧
cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ uruhuo ö̧rö̧ä̧mä̧, ujututä
ta̧mo̧nä̧ tö'ärenä totinötä
jitähuinä̧u̧jä̧. 17Úcuo işa̧'iņä̧
ö̧jö̧nä̧ säruunä öadihuä'inä
kö̧nä̧ jȩiņä̧cu̧ Jä'o Diosmä,
a̧'cua̧cu̧nä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ öadihuä ösäruu
ko̧mȩttö̧ iḩuȩnȩ Ja̧u̧ru̧ rä̧mip̧ö̧nä̧
ucuocuomenä:―Pidemä Ttö Chiţti̧
re ni'̧a̧ rö̧ȩnä̧tä̧ chesehuäcu―
pä'ö. 18 Ja̧'hua̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
iḩuȩnȩ rä̧mip̧a̧'a̧mä̧ ujututä'inä
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧ adihuä möä'canä
chutäcu tö̧jiņö̧mä̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧
jö̧nä̧ Dios päa'a tä̧ju̧cuiņa̧'a̧ttö̧
iḩuȩnȩmä̧ jueötä jitähua pä'ö
ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
yo̧'cu̧ jo̧mȩ lámpara tejäda'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ ja̧u̧ huȩnȩtä̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧ cuamöcuädätucu'a̧nö̧
ja̧'a̧, cuamiso'quitucunämä
mo̧ro̧ siri'co rä'opö dä'änö
jö̧nä̧ tȩa̧huä̧chi'̧o̧mȩ jubötä.
20 Piy̧ȩ huȩnȩtä̧ cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧
pä'ömä adihua'ató. Dios päa'anä
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Huȩyu̧cui'̧iņö̧ Huȩnȩmä̧ ttö̧ja̧ jitötä
tta̧mo̧nä̧ tta̧'cua̧ ko̧mȩnä̧tä̧mä̧
jiy̧ȩtȩ'iņä̧ huo̧juä̧chi'̧ä̧cuä̧huo̧cö̧tó.
21Dios päö huȩnȩmä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧
ttö̧ja̧rö̧ pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧
ttuhuäbe'ocö jiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ Dios umöhuäyotö adihuä
ttö̧ja̧mä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧
juȩpä̧ra̧'a̧nä̧ ttucuocunä päi'inötó.

Jäyä huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧rö̧ ä'canä
jä̧iţä̧ ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ

2 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧
ttö̧'quȩtȩnä̧ ―Dios päji

huȩnȩ ji'ähuätöjä― pätta'anä
yaparehuätö'inä kiņä̧tö̧tó.
Juhua'a jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ ucutu
cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧'iņä̧ huo̧juȩcuä̧
ttö̧ja̧ yaparehuätömä ttö̧jä̧cuo̧tö̧.
Jahuätömä re'tetö icu surojuottepa
pä'ö jäyä huȩnȩ yä̧huä̧iņä̧
dottädäcuotö. Ttu̧ru̧hua̧ jitötä
ttö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädinörö'inä
ya̧tto̧cuä̧rä̧cuo̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩpä̧'chä̧tö̧mä̧ tta̧mo̧nä̧ ttä̧tȩcuä̧
o'ca päi'önä totte'ä̧cuȩtä̧
ttuhuäbe'äcuotö. 2 Jahuätö
ttihueyenä ttö̧jö̧mä̧, dä̧'ä̧
rö̧jö̧nä̧ suronätä ttö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧
korotö recuätö'inä ja̧'hua̧nö̧tä̧
juottächäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧
jȩtta̧'a̧ttö̧ jä̧cua̧'a̧ iso jö̧
huȩnȩnä̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ suronätä
pättä'chäcua'amä. 3Ucututä
huäinä cuimitähuätucua'anä
katätä rö̧ȩnä̧ ttu̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö yapare
jittähuä'chäcuotöjätó. Jahuätörö
micuähuächönä pä'ö icuä̧cuȩ
huȩnȩ pätetö u̧ju̧niņa̧'a̧ttö̧mä̧ täcö
recuo päi'a'anä pätecuächiyarö

pä'ömä jo̧mȩnö̧tä̧ tta̧'ä̧rö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttä̧tȩcuä̧mä̧ ä'i'ö'inä
ä'i'iyo̧co̧u̧tó.

4Umöhuäyotö isoppa huotö
pi'änätörö'inä suronä jȩtti̧nö̧
¿u̧niçhi'oca'a jiņö̧ttö̧mä̧diţtö̧?
Ya̧nä̧ dea'a päte'ö, yo̧'ö̧tä̧
yo̧o̧mȩ, tártarora̧'a̧tä*̧
päi'önä cärenä ttö̧'ö̧nä̧,
micuähuächönä pä'ö icuäcuometä
pätecuächönä päi'önä kä'ö
icuinä̧u̧tó. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'äji
uhuäbe'äcuähuä jiņö̧'iņä̧ ku̧nip̧o̧cö̧
pinötó. Noérötä tta̧'ä̧riņö̧ jueö
huȩnȩtä̧ jiäcuähuä işa̧rö̧mä̧,
ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ huotöcutä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧ churutä ucuotocotörömä
ajiyatä suhuädi'önä hue'ö
ku̧niņö̧. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Sodomacu
Gomorracu ötahuiyä ttö̧ja̧rö̧mä̧
ocurä işa̧ppȩtä̧ pätti'önä hui'̧ä̧dö̧
icu micuähuächönä pä'ö ku̧nu̧
be'epäjipö icuinötó, ja̧u̧nu̧
o'comenä Diosrö ucuotäcuähuä
juiyönä ttö̧jä̧cuo̧tö̧mä̧ jahuätö
ttö̧jiņö̧ ä̧ju̧cu̧ ttu̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧
pä'ö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jueönä
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ Lotrömä
ö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädinötó, jȩtta̧
pä'ö hue'ähui'ocö jȩiy̧a̧tö̧ pä'ö
a̧'cua̧ tta̧huȩcu̧nä̧tä̧ ucuotäcuähuä
juiyönä jȩpä̧tö̧ huettä̧rä̧'chiņä̧cu̧
pinörömä. 8 Ja̧u̧ jueönä jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧mä̧ jahuätö ttö̧'quȩtȩnä̧ kä̧nö̧
mo̧ro̧jiņö̧ a̧'u̧cuä̧ chutä a̧'cua̧rö̧
surojö juiyö a̧'cua̧ tta̧'ȩpi'̧ä̧nö̧,
hue'ähui'ocö jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
jȩtta̧'a̧ topö'inä toä'chomenä,
ä̧ju̧cu̧'iņä̧ ä̧ju̧cuä̧'cho̧mȩnä̧.

* 2:4 Tártaro pähuomemäHades'inä dea'a päte'ö jo̧mȩdo, isoppa huotö suronä jȩpiņä̧tö̧
pinätö̧ cärenä ttö̧'o̧mȩmä̧.
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9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ Diosrö pä̧huä̧
rö̧jo̧mȩnä̧ kä̧tö̧rö̧ ka̧cuä̧mö̧
toäcuähuä 'cuättopomettö
ttö̧jip̧ö̧nä̧ ppädatö pä'ömä huo̧jua̧
Tu̧ru̧hua̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jueö
jähuä jȩpo̧co̧tö̧rö̧mä̧ jitötä suronä
jȩtti̧'ä̧nö̧ micuähuächönä ro̧ȩcuä̧
mo̧ro̧ pätecuächome jubö,
hua'adö u̧ju̧na̧tö̧ pä'ömä huo̧jua̧.
10 Jiņä̧ isocu ä̧tȩpä̧rä̧u̧mä̧, surojö
ttidepänä hueö ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧ kä̧nö̧,
surojuottächönä kö'cähuänä
kä̧tö̧tä̧, tturuhuotö huotö
huettö jȩtta̧ pä'ö kö'cocotötä.
Jahuätömä jarodäcuähuä ttö̧ja̧tä̧,
ucuotäcuähuä'inä jui'ätö. Ya̧nä̧ttö̧
tturuhuo ku̧nä̧rä̧tö̧rö̧ suronä
pä'ä'chö kä̧nö̧mä̧ ttö̧'ä̧huip̧ö̧'iņä̧
ttö̧'ä̧huip̧ocotö. 11 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ hue'ähuotö isoppa
huotömä, ttujuru'inä, tturuhuo'inä
jahuätöttö'inä abonänö ku̧nä̧rä̧tö̧
ja̧'a̧nä̧ Ttu̧ru̧hua̧ ä'cattömä
pärocua'attömä suronä pä'ä'chö
micuähuächönä ro̧ȩcuä̧nä̧
pättoco̧u̧.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitömä,
jitötä'inä ttu̧ttȩpä̧rä̧chi'̧o̧cö̧
huȩnȩ suronä ucuocuätömä,
de'a isotö amöcuädäcuähuä
jui'ätö, 'chu'huädö jȩpö̧ icuähuotö
pätti'a pä'ötä uhuäpächinätö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotömä, jitötä surojö
ttöjö'comettötä totte'äcuotö.
13 Jueö jähuä jȩtto̧cö̧ ji'̧ä̧nö̧ micuä
micuähuächönämä surojöttö usurä
ttȩmä̧huä̧cuo̧tö̧. Mo̧ro̧ kä'co'inä
cädi'äcuähuä juiyönä ttidepä
hueö kö'cähuä abora̧'a̧ päi'önätä
jȩttä̧'cha̧ pä'ö ―¿adihua'acö̧?―
pä'ö iyähuä'chätö. Ucutucu
ttu̧cuȩ ttucu pä̧nä̧mä̧ ttidepä
kö'cähuä öyapare jȩtto̧mȩttö̧,

ya̧tȩ usurättö 'cucuächi'ö
idicuächö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ huotötó
cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ttu̧mä̧. 14 Ttirecua
pocojuru mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧tä̧
topä̧rä̧'chö̧ kä̧cuä̧huä̧ttö̧ su̧'pȩnö̧
jö̧nä̧ huotötó. Suronä jȩttö̧mä̧
cättädi'ö juiyönätä huotö.
'Quiyönä amöcuädocotörömä
ttöjö'cächi'önä jȩpä̧'chä̧tö̧. Jitörötä
adihuatö pä'ö kö'cähuättömä
ttamiso'quittömä huo̧juȩcu̧nä̧tä̧
huotö. Totte'a pä'ötä pätetö
ku̧nä̧huo̧tö̧. 15 Beor iţti̧
Balaam amöcuädinö'a̧nö̧tä̧
ttamöcuäda'attö jueönä
amöcuädö kä̧cuä̧huä̧ttö̧mä̧
'quȩ'ip̧ä̧chö̧ re'tehuächinätö.
Ja̧u̧mä̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧
micuätä repe'inö. 16 Suronä
jȩä̧ja̧'a̧ttö̧mä̧ täbotönö ro̧'ȩcua̧tä̧
pä'i'inö. Burro iḩuȩnȩ jui'̧a̧tä̧,
ttö̧ja̧ işa̧ iḩuȩnȩnä̧ ucuocu
ttoepinäcu Dios päö jiäcuähuä
işa̧ suripächö amöcuädäjimä.
17 Jitä pädä̧u̧mä̧, ajiya ppöepäju
joäju jö̧nä̧tä̧ huotötó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ajiya isoppa kä̧ru̧'co̧huo̧mȩnä̧
pä̧içu̧nä̧ dö'ö icuoppa jö̧nä̧tä̧
huotötó. Jahuätömä koromettö'inä
abonänö cädi'äcuähuä juiyönä
yo̧'ö̧tä̧ yo̧o̧mȩ pätetö u̧ju̧niņä̧u̧.

Jäyä huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧ adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩttö̧ jiņä̧ 'quiyächönä
ko̧co̧tö̧rö̧ surojuottepö huȩnȩ
18 Tti̧huȩnȩnä̧mä̧ a̧'cua̧cu̧nä̧

ttucuocua'anä jacuä jähuä juiyäba
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ micuähuocö juäitä
ucuocuä'chätö. Jäyä huȩnȩnä̧
kä̧tö̧ttö̧ tö'ipächinätörö, ttidepä
öjö'cö juäitä ttöjö'cächi'iyatö pä'ö
juiyudipönö'inä jȩä̧cuä̧huä̧
juiyönä ucuocuä'chätö.
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19Huettä̧ro̧ca̧'a̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧
jittähuä'cha'anä, jitötämä surojötä
kö'cähuä huȩä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ kä̧tö̧.
Ya̧tȩ ujuruhuäcumä, churutä
juruhuäji hueö jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧tä̧ pä'i'ö. 20 Tö̧jip̧ö̧nä̧
Ppädäcuähuä Işa̧ Tu̧ru̧hua̧
Jesucristorö huo̧juä̧chi'̧ö̧, pij̧ä̧ usurä
tticuipinö o'ca'a, pä'äji ta̧'a̧nö̧ pij̧ä̧
usuränätä ttieyucuächomenä
juruhuä̧u̧tä̧ pätti'öttömä,
ä̧cuo̧mȩnä̧ ttö̧jiņö̧ttö̧'iņä̧
abonänö surojäcua'ató röjinä
ttö̧jä̧cuȩmä̧. 21Adihuä hueähuä
huȩnȩ, jitörötä hueähui'inö
huȩnȩ ttä̧ju̧cuiņö̧ o'ca'a pä'äji
ttö̧jiņö̧ra̧'a̧tä̧ ppa̧ttä̧chö̧ttö̧mä̧,
jueönä jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ
ttä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧ jiņö̧ttö̧tä̧ abonänö
adihuaja'a. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ iso
jö̧nä̧ päähuä proverbio huȩnȩ
pätecuächinä̧u̧: ―Ähuirimä chutä
edehua pä'äji ta̧'a̧nö̧ ra'ädi'ö―a

päähuä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―Cuchi isaju
töcö icuähuajumä pä'äji ta̧'a̧nö̧
redähuara̧'a̧ ppa̧'ä̧chö̧ borepäju―
päähuä'inä.

Cristo içhä̧cuȩ ötö'cö
jiähuinö huȩnȩ

3 1 Repedä̧u̧, pojä cuyäru
isojänämä todärenä

päi'önä ucuturu huȩyu̧tu̧
hue'ösätó. Pojänä'inä,
ä̧cuo̧mȩnä̧ huedinojänä'inä
koro ppächö juiyönä adiunä
cuamöcuädiyätucuattö
pä'ö, 'quiecuä huȩnȩttö̧
chö'orädiy̧ä̧u̧jä̧, 2Dios päö
jiäcuähuä ttö̧ja̧, surojöttö 'quȩ'ȩpö̧
ku̧nä̧huo̧tö̧ pättinö huȩnȩ

cuamöcuädi'ätucunä päi'önä,
jahuätö pättinö huȩnȩ'iņä̧ ja̧'a̧nä̧,
ujutu Tö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä
Işa̧ Tu̧ru̧hua̧ hueipinä̧u̧ pätinö
huȩnȩ'iņä̧ cuamöcuädi'ätucunä
päi'önä. 3 Jiņä̧ isocu
cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ jö̧mä̧
piy̧ȩtó: Röji pä̧nä̧mä̧ ya̧'ä̧huä̧'chö̧tä̧
ya̧huä̧huä̧'chä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
ttö̧jä̧cuo̧tö̧ jitötä ttöjö'come
päte'ö amöcuädäcuähuä ttö̧ja̧mä̧.
4―Ichäcua'a pä'ö ji'äu ttu̧ju̧niņö̧
jiņö̧mä̧ pätecuächoca'anä amonätä̧
pättina'a. Ä̧cuo̧mȩnä̧ uhuäbe'inö
jiņö̧mä̧, tä̧do̧tö̧miņä̧ hua'ö
tticuinomettö kä̧mä̧dö̧ jitä
päi'önä yorätehua'a― pä'ä'chätö.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ―Täbocömä
Dios iḩuȩnȩ ujuruttutä uhuäbe'inö
mo̧ro̧jiy̧ä̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧'iņä̧
iḩuȩnȩ ujuruttutä, ajiyanätä
uhuäbe'omenä ajiyattötä
uhuähuächi'ina'a― pä'ömä
ttu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ dä̧'ȩpȩ'ä̧rä̧tö̧
jahuätömä. 6 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ kiņä̧jä̧mä̧
ja̧u̧ juäinätä toe'ächinä̧jä̧ jacuototä
päi'önä ajiyattö suhuädi'omenä.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitä piy̧ȩ pä̧nä̧
ka̧cu̧ o̧jä̧mä̧, mo̧ro̧jiy̧ä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧
jö̧nä̧mä̧ ja̧u̧ iḩuȩnȩ ujurunätä
ka̧cu̧ ja̧'a̧nä̧, ocuränätä toe'ächa
pä'ö hua'adö ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ ka̧cu̧tó,
Churutä ucuotäcuähuä juiyönä
jȩpö̧ kä̧tö̧rö̧ micuähuächönä
pä'ö icu, be'epäjipö içuä̧cuȩ
mo̧ro̧ pätecuächome jubö.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ repedä̧u̧,
―ya'ute mo̧ro̧tä̧mä̧ mil años
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jä̧cu̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
mil años jo̧mȩmä̧ ya'ute mo̧ro̧ jö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ jä̧cu̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧―pä'ömä

a 2:22 Proverbios 26:11
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cuieruhuätucuó. 9 Tu̧ru̧hua̧mä̧ ji'äu
u̧ju̧niņö̧ pätecuächiyarö pä'ömä,
korotö ttamöcuädö'a̧nö̧mä̧,
ötähuocötó. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
ujuturutä ja'ate'ö ami 'qui'ächi'ö
recuo tta̧'ä̧rö̧tó. Ya̧tȩ'iņä̧ toe'iyarö
pä'ömä kö'cocö. O'ca toi'önä
pärou ttamöcuädiyarö pä'ötä
pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧.

Mo̧ro̧jiy̧ä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧
jareächi'önä aditä̧cuȩ huȩnȩ

10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧
u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧ pä̧nä̧mä̧ ya̧tȩ
nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ yodo
ichi'a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧tä̧
pätecuächäcua'ató. Ja̧u̧nu̧mä̧
mo̧ro̧jiy̧ä̧'iņä̧ ―¡'TOYUU!―
jö̧nä̧ pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧
toepächäcua'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ka̧cu̧ juäimä ocurättö pä̧içu̧nä̧
du'hua'attö jahuächi'äcua'a.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧'iņä̧, pij̧ä̧nä̧ kä̧nö̧
adicui'inö jiņö̧'iņä̧ ocuränätä
cuo'ö icuäcua'a. 11 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ jiy̧ȩ o'ca juiyönätä
jahuächi'äcua'a ja̧'a̧mä̧, surojö
juiyönä kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧, Diosrö
ucuotö kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ cu̧jä̧tu̧cu̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ ucutumä, 12Dios u̧mo̧ro̧tä̧
jö̧ pä̧nä̧ pätecuächa pä'ö to̧pä̧rö̧
kä̧nö̧mä̧, jurunänö pätecuächönä
jȩcu̧'huä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧u̧nu̧mä̧
mo̧ro̧jiy̧ä̧mä̧ ocurättötä
jahuächi'äcua'a. Ka̧cu̧ juäi'inä
isoyatä päi'önä pä̧içu̧nä̧
du'hua'attö jahuächi'äcua'ató
ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ujutumä mo̧ro̧jiy̧ä̧
järeö'inä, pij̧ä̧ rȩjȩ ja̧rȩä̧jä̧'iņä̧
chutä ji'äu u̧ju̧nä̧'chiņö̧ jiņö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ pätecuächa pä'ö to̧pä̧rö̧
tta̧'ä̧rä̧tö̧jä̧. Ju̧huȩnȩmä̧ jueönä

jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧ ko̧mȩ.
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ repedä̧u̧,

jiy̧ȩ jä̧ji ̧ tta̧'ä̧rö̧ kä̧nö̧mä̧ idicunä
'cucuächi'o̧co̧u̧ru̧tä̧, huȩnȩ juiyönä
kä̧tö̧rö̧tä̧, cua̧'cua̧ pö̧nö̧ kä̧tö̧rö̧tä̧
toäcua'a̧nö̧ to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧tä̧
jȩpä̧tu̧cui.̧ 15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧
ami 'qui'ächi'ö recuo tta̧huä̧ra̧'a̧mä̧
―ttö̧ja̧ ttö̧jip̧iy̧a̧rö̧ pä'ötä tta̧'ä̧rö̧―
pä'ömä cunichi'ätucuó, Tö̧jä̧hua̧
re ni'̧a̧ Pablo'inä huo̧juȩcu̧nä̧
amöcuädäcuähuä churutä
iyähui'inönä ucuturu huȩyu̧tu̧
hueinö'a̧nö̧. 16 Ja̧u̧ iḩuȩyu̧ti̧nö̧
huȩnȩ'iņä̧ o'ca juiyönä huȩyu̧tu̧
hueä'chinö ojiyänämä piy̧ȩ
huȩnȩtä̧ huo̧juȩta̧'a̧. Ja̧u̧
iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩttö̧ jiy̧ȩtȩ
pö̧nä̧ ttu̧ttȩpä̧rä̧chi'̧a̧ pä'ömä
'quiya'ató. Huo̧juȩcuo̧co̧tö̧'iņä̧,
'quiyönä amöcuädocotö'inä ja̧u̧
huȩnȩ pporädö ji'ähuä'chätömä
jitötä tta̧mo̧nä̧ ttä̧tȩcuä̧
jä̧cuȩtä̧ ji'ähuä'chätö. Dios
iḩuȩnȩ Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧
koro o̧du̧nä̧ttö̧'iņä̧ pporädö
ji'ähuä'chätö jahuätömä.

Cä'ädö kä̧nö̧ teähuinö huȩnȩ
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ repedä̧u̧,

―ja̧'hua̧nö̧ jä̧cua̧'a̧― pä'ömä
ä'canätä cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧
ttu̧'huȩpä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ kä̧tu̧cui,̧
adiunä huocotö jäyä
ttamöcuädome päte'ötä dottoi'ä̧u̧
'quiyönä cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩttö̧
cuire'tehuächätucua'acu.
18 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Tö̧jip̧ö̧nä̧
Ppädäcuähuä Işa̧ Tu̧ru̧hua̧
Jesucristo mippoönä
ppädäcuähuänä'inä, churutä
huo̧juä̧huä̧ttö̧'iņä̧ böo juo'ätucui.
Ja̧u̧ chu̧'ä̧cua̧ öadihuänä kö̧rö̧tä̧,
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jitä'inä ja̧'a̧nä̧ cädi'äcuähuä juiyönä
úcuo tettähuajá 'cuäopönätä.

Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧ Juan iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩdo.
Ppo̧ö̧ ojiyättö ä̧cuo̧mȩnä̧ iḩuȩyu̧ti̧nojädo.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ miçuä̧'tä̧ pi'̧tä̧ cu̧yä̧ru̧'tä̧mä̧:

1 JUAN
Huȩyu̧ti̧nö̧: Juan Aditinö a̧'ȩ: 90‐95D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ San Juan cuyäru jö̧ ta̧'a̧nö̧ yoräteunä ucuocua'a.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ San Juan cuyärucu, piy̧ȩ cuyärucu yoretö topö
huo̧juip̧i.̧ A̧mö̧riy̧ä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ huȩnȩmä̧, ―tȩa̧u̧― pä'ö'inä, ―a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧― pä'ö'inä,― iḩuȩnȩ jö̧nä̧ hua̧― pä'ö'inä, ―Dios ösäru―
pä'ö'inä, ―iso päi'önä jö̧― pä'ö'inä, ―repeäcuähuä― pä'ö'inä. Juanmä
San Juan cuyäru'inä, piy̧ȩ huȩnȩ'iņä̧, apocalipsis cuyäru'inä huȩyu̧ti̧nö̧do.
Juanmä U̧ru̧hua̧ Jesucristocu ö̧jo̧mȩttö̧ u̧huo̧juä̧chi'̧iņö̧'iņä̧, toinö'inä,
ä̧ju̧cuiņö̧'iņä̧ huȩyu̧ti̧nö̧ pojänämä. 1 Juan 1:1‐5 topi. Juanmä bö̧o̧ işa̧
kä̧nö̧ huȩyu̧ti̧nö̧do. Judíos ttö̧ja̧ recuätö amöcuädinätödo ―ujutumä
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ jui'ätöjä― pä'ö. Jahuätö pättö jue'epö icu huȩyu̧ti̧nö̧
korome pönämä. 1 Juan 1:6‐10 topi.

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

Kä̧cuä̧huä̧ i'co jö̧nä̧ Hua̧cu̧
todeunä esecu kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ

1 1Ä̧cuo̧mȩnä̧tä̧ päi'önä kiņö̧mä̧,
ä̧ju̧cu̧'iņä̧ tä̧ju̧cuiņä̧cu̧mä̧,

topö'inä ta̧mo̧nä̧ tö'ärenä
totinäcumä, ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧nö̧
totinäcumä, tu̧mö̧piy̧ä̧nä̧'iņä̧
mȩti̧nä̧cu̧mä̧, a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
Iḩuȩnȩ jö̧nä̧tä̧ Hua̧tó. 2 Ja̧u̧
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ jö̧nä̧ huinömä
ij̧ȩcuä̧chiņö̧. Ja̧u̧ kä̧cuä̧huä̧
i'co jö̧nä̧ Hua̧mä̧, Jä'ocutä
kiņö̧mä̧ ij̧ȩcuä̧cho̧mȩttö̧ totinäcu.
Ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ totinömä iso päi'önä
jiņa̧'a̧ pä'ö jiäcuähuä ttö̧ja̧
jö̧nä̧ kä̧nö̧ ucuturu ji'ähuätöjä.
3 Topönö tä̧ju̧cuiņö̧mä̧ ucuturu'inä
ji'ähuätöjä, ucutu'inä ujutucu
todeunä esecu cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jiņä̧ iso päi'önä
todeunä esecu tö̧jö̧mä̧, Jä'o

Dioscu, Iţti̧ Jesucristocu ja̧'a̧tó.
4 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ piy̧ȩ huȩnȩmä̧
huȩyu̧tu̧ hue'ätöjä jo̧mȩnö̧tä̧
cuesehuä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ö.

―Suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧cö̧sä̧―
jö̧nä̧ pä'ähuätö jueö

huȩnȩnä̧tä̧ ttamöcuädiyarö
pä'ö iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩ

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

Suronä jȩtä̧'ij̧ö̧ siähuächä̧rö̧nä̧
ppä̧'ä̧dä̧rö̧ kö̧mä̧ Cristotä

2 1 Chiţti̧mö̧ re ni'̧ä̧tö̧ jö̧nä̧ huotö,
piy̧ȩ huȩnȩ ucuturu huȩyu̧tu̧

hue'ösä suronä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧
juiya pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ suronä
jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧nä̧ pä̧ip̧ä̧rö̧ttö̧'iņä̧ Tä'o
Dios ä'cattö kä'co päte'ö kä̧nö̧
Ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ Işa̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧,
jueö jȩä̧cuä̧huä̧ Işa̧ Jesucristorötä.
2 Suronä jȩtä̧'ij̧ö̧ huȩnȩmä̧ Ja̧u̧nä̧tä̧
siähuächä̧rö̧nä̧ ppä̧'ä̧dä̧rö̧ kö̧, ujutu
suronä jȩtä̧'ij̧ö̧tä̧mä̧cö̧, ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧ o'ca toi'önätä
suronä jȩttä̧'ij̧ö̧'iņä̧ ppächönä.

Repeäcuähuätä Tu̧ru̧hua̧ hueipinö
jiņö̧ cä'epö jiähuinö huȩnȩ

3Hueipinö* tesetomenätä
huo̧juä̧tö̧jä̧ ―tu̧huo̧juä̧cu̧―
pä'ömä. 4Hueipinö'inä esetocö

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

* 2:3 Jesucristo hueinö huȩnȩmä̧ huȩyu̧cui'̧a̧'a̧ San Juan 6:29'inä, 13:34‐35'inä,
1 Juan 3:23'inä.
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Ttä̧'o̧tö̧rö̧'iņä̧, möäyotörö'inä,
ppo̧'ä̧tö̧rö̧'iņä̧ amöcuädö
huȩyu̧tu̧ hueinö huȩnȩ

12 Chiţti̧mö̧ re ni'̧ä̧tö̧ jö̧nä̧ huotö,
suronä jȩcu̧'huä̧'ij̧ä̧tu̧cu̧mä̧ Ja̧u̧
im̧iņä̧tä̧ unichi'äcuähuiyotö
päcuhui'inätucua'attö ucuturu
huȩyu̧tu̧ hue'ösä. 13 Ttä̧'o̧tö̧,
ä̧cuo̧mȩnä̧tä̧ päi'önä kiņö̧rö̧
cu̧huo̧juä̧chi'̧iņä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧
ucuturu huȩyu̧tu̧ hue'ösä.
Möäyotö, su̧ro̧pa̧rö̧mä̧
cujuruhuinätucua'attö ucuturu
huȩyu̧tu̧ hue'ösä. Ppo̧'ä̧tö̧, Cuä'o
Diosrö cu̧huo̧juä̧chi'̧iņä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧
ucuturu huȩyu̧tu̧ hue'ösä.
14 Ttä̧'o̧tö̧, ä̧cuo̧mȩnä̧tä̧ päi'önä
kiņö̧rö̧ cu̧huo̧juä̧chi'̧iņä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧
ucuturu huȩyu̧tu̧ hue'äjisä.
Möäyotö, Dios iḩuȩnȩ Hua̧mä̧
ucutunätä icuicuä juiyönä
ö̧ja̧'a̧ttö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ su̧ro̧pa̧rö̧
cujuruhuinätucu o'ca'a
cujuruhuätucua'attö ucuturu
huȩyu̧tu̧ hue'äjisä.

Pij̧ä̧ jähuämä beipächometä
päi'a'attö repecuhuätucuä'

päinö huȩnȩ
15 Pij̧ä̧ jähuä'inä, pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧'iņä̧

repecuhuätucuä'. Ya̧tȩ, pij̧ä̧ jähuätä
repe'ö ö̧jö̧ttö̧mä̧ Tä'o Diosttö
repeäcuähuämä jui'̧a̧. 16O'ca
juiyönä pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧mä̧, ttidepättö
pä̧huä̧ ttuhuähuä'inä, ttö'äriyänä
topö pä̧huä̧ ttuhuähuä'inä,
tta̧mo̧nä̧tä̧ ucuotäcuäu ttö̧ja̧
pä'ö amöcuädäcuähuä'inä Tä'o
Diosttömä pöttächocö. Ja̧u̧ juäimä
pij̧ä̧ttö̧tä̧ pöttächö. 17 Pij̧ä̧mä̧
beipächometä päi'a'a. Pij̧ä̧nä̧

ka̧cu̧ttu̧ pä̧huä̧ ttuhuähuä'inä
beipächometä päi'a'a. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Diosrö pä̧huä̧ rö̧jö̧tä̧ jȩpö̧
kö̧mä̧ cädi'äcuähuä juiyönä
'cuäopönätä ö̧jä̧cua̧.

'Cucuecuä jö̧nä̧ Hua̧ ujutunätä
ö̧ja̧'a̧ttö̧ yapare ji'ähuätö

ttu̧huo̧juȩtö̧mä̧ tu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jä*̧
18 Chiţti̧mö̧ re ni'̧ä̧tö̧ jö̧nä̧

huotö, Jitämä täcö röji pä̧nä̧tä̧
päi'a'ató. ―Cristottö to'ijicu
hua̧mä̧ u'uttächä̧cua̧do― pä'ö
cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cu̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ täcö
huäjunä pöttächinätö recuätö
Cristottö to'ijicu huotömä.
Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ huo̧juä̧tö̧jä̧ ―röji
pä̧nä̧ juoächa'ató― pä'ömä.
19 Jahuätömä ujutu tö̧'quȩtȩttö̧
'quȩ'ip̧ä̧chiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ujutu isotö jö̧nä̧mä̧ huocotö
pinätötó. Ujutu isotö jö̧nä̧
ttö̧jiņö̧ttö̧mä̧ ujutucutä jiņä̧ ka̧ja̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önämä
―ujutu isotömäcö jiņa̧'a̧― pä'ö
huäjunä ttu̧huo̧jua̧ pä'ömä,
'quȩttȩcuä̧chiņo̧mȩttö̧tä̧ topö
huo̧juä̧huo̧tö̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucutumä Surojö Jui'̧a̧, 'cucuecuä
jö̧nä̧ hua̧ ucuturu hueinäcuru
cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧ o'ca juiyönätä
huo̧juä̧tö̧jä̧. 21Ucutu iso päi'önä
jö̧ jerupätörömä huȩyu̧tu̧ hue'ocö
päjisä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ iso
päi'önä jö̧ huo̧juä̧tö̧rö̧tä̧ huȩyu̧tu̧
hue'äjisä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―Yapare
jähuämä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ iso päi'önä
jö̧ jähuättömä pöttächoca'a―
pä'ö huo̧juä̧tö̧rö̧tä̧. 22 ¿Dijä̧ttö̧
yaparehua̧mä̧? ―Jesúsmä
Cristo jö̧nä̧ hua̧mä̧cö̧ ja̧'a̧― pä'ö

* 2:18 San Juan 16:13 topi
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ji'ähuä'chötä ya̧pa̧rȩhua̧mä̧. Ja̧u̧tä̧
ja̧'a̧ Cristottö to'ijicu jö̧nä̧ hua̧mä̧,
Jä'o Diosrö'inä Iţti̧ Diosrö'inä
ya̧'o̧cuä̧rö̧tä̧. 23O'ca toi'önä
Iţti̧ Diosrö ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧mä̧, Jä'o
Diosrö'inä ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧tó. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Iţti̧ Diosrö ya̧'o̧cuä̧ro̧cö̧mä̧
Jä'o Diosrö'inä ku̧nä̧rö̧.

24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ä̧cuo̧mȩnä̧tä̧ päi'önä kiņö̧
ucutu cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cuä̧cu̧mä̧
icuicuä juiyönä ucutunä ö̧ja̧'a̧nä̧
ja̧'a̧tä̧ topäcuähuätucuirö.
Ä̧cuo̧mȩnä̧ kiņö̧ icuicuä juiyönä
ucutunä ö̧jö̧ttö̧mä̧ ucutu'inä
pärocua'attö icuicuä juiyönä
cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧ Iţti̧ Diosnä'inä,
Jä'o Diosnä'inä.* 25 Piy̧ȩtä̧ ja̧'a̧
ujuturu iya pä'ö ji'äu u̧ju̧niņö̧mä̧,
i'conä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧.
26 Pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧tu̧ huedäjimä
yapare cuesetiyätucuatö
pä'ö ji'ähuätörötä amöcuädö
huȩyu̧tä̧jişä̧. 27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
'cucuecuä jö̧nä̧ hua̧ Ja̧u̧ttu̧
cuȩmiņä̧tu̧cuä̧cu̧mä̧, icuicuä
juiyönä ucutunä ö̧ja̧'a̧ttö̧, ucuturu
huo̧juȩta̧ja̧tö̧rö̧mä̧ recuä rö̧jo̧co̧u̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ 'cucuecuä jö̧nä̧
hua̧tä̧ o'ca juiyönä ucuturu
u̧huo̧juȩtä̧ra̧'a̧ttö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
yapare jähuä jo̧ca̧'a̧ iso jö̧nä̧tä̧ Hua̧
ja̧'a̧ttö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧tä̧ ucuturu
u̧huo̧juȩti̧na̧'a̧ttö̧ icuicuä juiyönä
Ja̧u̧nä̧tä̧ cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧.

Cristomä säruunä ij̧ȩcuä̧cho̧mȩnä̧
ujutu'inä särupotötä jö̧nä̧

ti̧jȩcuä̧chä̧cuo̧tö̧jä*̧*
28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jitämä,

chiţti̧mö̧ re ni'̧ä̧tö̧ jö̧nä̧ huotö,

icuicuä juiyönä Ja̧u̧nä̧tä̧ kä̧tu̧cui,̧
ij̧ȩcuä̧cho̧mȩnä̧ yetecuoca'atä
tö̧jä̧cua̧'a̧nö̧, ichomenä dä'ä
ttuhuähuä ttö̧ja̧ jö̧nä̧ huotötä tö̧jö̧
juiyäcua'anö ä'ca jo̧mȩttö̧mä̧.
29 Ja̧u̧mä̧ ―jueö jȩä̧cuä̧huä̧
Işa̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧ ja̧'a̧― pä'ö
cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧'a̧ttö̧ o'ca toi'önä
jueönä jȩpä̧tö̧mä̧ ―Ja̧u̧ttu̧tä̧
jareönä uhuäpächinätö ja̧'a̧― pä'ö
huo̧juä̧tö̧jä̧.

3 1 ¿Juiyodí ̧ rö̧ȩnä̧tä̧ repeö
iyinä̧u̧jä̧ Tä'omä? ―Dios iţti̧mö̧

jö̧nä̧ huotö― pä'ähuotö tö̧ja̧
pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ pij̧ä̧
ttö̧ja̧mä̧ ujuturumä jerupätö,
Ja̧u̧ru̧'iņä̧ ttieruhuina'attö.
2 Repedä̧u̧, jitämä Dios iţti̧mö̧ jö̧nä̧
huotöjä ujutumä. ―Pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
huotö cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧tó― pä'ömä
huäjunämä ij̧ȩpo̧co̧u̧jä̧ jiņä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ij̧ȩcuä̧cho̧mȩnä̧tä̧
―Chutä jö̧ ta̧'a̧nö̧ huotötä
tö̧jä̧cuo̧tö̧jä̧― pä'ömä huo̧juä̧tö̧jä̧,
―¿ja̧'hua̧nö̧di ̧ huä'ijö?― pä'ömä
huäjunätä to̧tä̧cua̧ ja̧'a̧ttö̧.
3―Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧― pä'ö
o'ca toi'önä tta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧
tta̧'ä̧rä̧tö̧mä̧ päcuäi adihuä
juäittötä adihuä ttö̧ja̧ jö̧nä̧
juo'ächätö, chutä'inä päcuäi
adihuä juäittötä adihuä işa̧ ö̧jö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧.

Ähuettä jähuäcu, Dios jähuäcu
yoretö toäcuähuä huȩnȩ

4O'ca toi'önä suronätä jȩpä̧tö̧mä̧
Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧ jarodätö,
suronä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ Hueähuä
Huȩnȩ jarodäcuähuätä ja̧'a̧ttö̧.
5―Ja̧u̧mä̧ suronä jȩtä̧'ij̧ö̧ si'epö

* 2:24 San Juan 15:4 topi ** 2:28 1 Corintios 15:51‐54 topi
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icua pä'ö ij̧ȩcuä̧chiņö̧― pä'ömä
huo̧juä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧nä̧mä̧
surojömä juiya'a. 6O'ca toi'önä
Ja̧u̧nä̧tä̧ icuicuä juiyönä kä̧tö̧mä̧
suronämä jȩpo̧co̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä suronä
jȩpä̧tö̧mä̧ topö'inä tottococu.
Huo̧ju̧'iņä̧ ttu̧huo̧juo̧co̧cu̧.
7 Chiţti̧mö̧ re ni'̧ä̧tö̧ jö̧nä̧ huotö,
ya̧tȩ'iņä̧ yapare jiähua'anämä
cuesetätucuä'. Jueönä jȩpö̧mä̧
jueö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧,
Chutä jueönä jȩä̧cuä̧huä̧ Işa̧ ö̧jö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ suronä
jȩpö̧mä̧ ähuettättö uhuäpächinötä
jö̧nä̧ hua̧, ähuettämä ä̧cuo̧mȩnä̧tä̧
päi'önä suronätä jȩpä̧'ij̧ö̧ ja̧'a̧ttö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩiy̧ä̧cu̧ ij̧ȩcuä̧chiņö̧ Dios
Iţti̧mä̧, ähuettä jȩä̧'chä̧'ij̧ö̧ si'epö
icua pä'ötä. 9O'ca toi'önä Diosttö
uhuäpächinätömä suronämä
jȩpo̧co̧tö̧, a̧mö̧riy̧ä̧ jö̧nä̧ Hua̧mä̧
jahuätönätä icuicuä juiyönä
ö̧ja̧'a̧ttö̧. Suronä jȩtta̧ pä'ömä
jui'ätö, Diosttötä uhuäpächinätö
ja̧'a̧ttö̧.

10 Pa̧'a̧nö̧ jȩtto̧mȩttö̧tä̧
huo̧juä̧tö̧jä̧ ―jitömä Dios
iţti̧mö̧ huotö ja̧'a̧― pä'ö'inä
―jitömä ähuettä iţti̧mö̧ huotö
ja̧'a̧― pä'ö'inä. O'ca toi'önä
jueö jähuätä jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧
jȩpo̧co̧tö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö̧jä̧hua̧rö̧
repe'ocotömä Dios iţti̧mö̧ jö̧nä̧mä̧
uhuäpächocotö pinätö̧, 11 piy̧ȩ
huȩnȩtä̧ ja̧'a̧ttö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧tä̧
päi'önä cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cu̧mä̧: ―Ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ repe'äcuäu tö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧―
pä'ötä, 12 Caín jiņö̧'a̧nö̧mä̧cö̧.
Ja̧u̧mä̧ su̧ro̧pa̧ttö̧tä̧ uhuäpächinö
pinö. Ö̧jä̧hua̧rö̧tä̧ cuä'ö icuinö.

¿Tta̧'a̧nö̧ jä̧cu̧ cuä'ö icuinäcu
jä̧ttö̧? Pa̧'a̧nö̧ jä̧cu̧ cuä'ö icuinäcu:
Ö̧jä̧hua̧mä̧ jueö jähuätä jȩa̧'a̧nä̧
chutämä surojötä jȩpä̧'chiņö̧.

13 Chö̧jä̧hua̧tö̧, pij̧ä̧ ttö̧ja̧ ucuturu
tta̧'u̧tu̧ttu̧mä̧ ―¿Koromenä
ja̧'a̧di ̧ juiyo?― pä'ömä
cuamöcuädätucuä'. 14Ujutumä
tö̧jä̧hua̧tö̧ huotörö repetomettö
―Hua'arettö ki'̧ip̧ö̧, a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ra̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧―*

pä'ö huo̧juä̧tö̧jä̧. Ö̧jä̧hua̧rö̧
repe'ocömä hua'arenätä kö̧.
15O'ca toi'önä ttö̧jä̧hua̧rö̧
a̧'u̧tä̧tö̧mä̧ cuä'ö icuähuä ttö̧ja̧tä̧
jö̧nä̧ huotötó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―Cuä'ö
icuähuä işa̧nä̧mä̧, i'conä kä̧nö̧
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ icuicuä juiyönä
ya̧tȩnä̧'iņä̧ ko̧ca̧'a̧― pä'ömä
huo̧juä̧tö̧jä̧.

16 Repeäcuähuämä pa̧'a̧nö̧
jo̧mȩttö̧tä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧: Ujuturutä
ja'ate'ö a̧'cua̧rö̧ ö̧jö̧ iyähuinomettö
huo̧juä̧tö̧jä̧. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧
ujutu'inä tö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ ja'ate'ö
a̧'cua̧rö̧ tö̧jö̧ tiyähua pä'ötä ja̧'a̧tó.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ pij̧ä̧nä̧ kä̧nö̧
ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ u̧ju̧nä̧ra̧'a̧nä̧,
ö̧jä̧hua̧rö̧ recuä rö̧jö̧mä̧
u̧huo̧jua̧'a̧nä̧, re ȩmä̧huip̧ö̧nö̧
toa pä'ömä chutätä amiso'qui
'qui'ädäcuäutó ¿Ja̧'hua̧nö̧
hua̧nä̧mä̧ Diosttö repeäcuähuä
ka̧'a̧ tä̧ji?̧ 18 Chiţti̧mö̧ jö̧nä̧
huotö, ti̧huȩnȩnä̧ pätötämäcö,
iso jö̧nä̧ jȩpö̧nö̧tä̧ repeta pä'ö
ja̧'a̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ jȩto̧mȩnä̧tä̧
huo̧juä̧huä̧tö̧jä̧ ―iso päi'önä jö̧
iţti̧mö̧ jö̧nä̧ uhuäpächinätöjä―
pä'ömä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧tä̧ ä'ca
jo̧mȩttö̧mä̧ huȩnȩ juiyönä

* 3:14 San Juan 5:24 topi
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ta̧'cua̧ adiutä ucuocuäcua'a.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ta̧'cua̧nä̧
to'ijicu jö̧ ucuocuttu'inä, ta̧'cua̧nä̧
ucuocu juäittö'inä abonänö
micuäunä päa pä'ö Hua̧mä̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä, ki'̧ip̧ö̧ juäi'inä
juiyönä o'ca juiyönätä huo̧jua̧
ja̧'a̧ttö̧. 21 Repedä̧u̧, ta̧'cua̧nä̧mä̧
to'ijicu jö̧ ucuocuoca'a jö̧ttö̧mä̧
Dioscu todeunä kä̧cuä̧huä̧ttö̧mä̧
yetecuoca'a huȩnȩ juiyönätä
kä̧tö̧jä̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ churutä
jätepö juäimä o'ca juiyönätä
tȩmä̧cuo̧tö̧jä̧ Ja̧u̧ iyomettömä,
hueipinö esetö, chutä ä'ca
jo̧mȩttö̧ adiumä jȩpö̧ tö̧ja̧'a̧ttö̧.
23 Piy̧ȩtä̧ ja̧'a̧ hueipinömä:
Iţti̧ Jesucristo im̧iņä̧ ta̧'cua̧
tu̧huȩnä̧riy̧a̧rö̧ pä'ötä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repetäcuähuiyarö
pä'ötä, Chutä ujuturu hueinö
ta̧'a̧nö̧tä̧. 24Hueipinö esetömä
Ja̧u̧nä̧tä̧ icuicuä juiyönä kö̧,
pärocua'attö'inä ja̧u̧nä̧tä̧ Ö̧ja̧'a̧nä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa̧'a̧nö̧ jo̧mȩttö̧tä̧
huo̧juä̧tö̧jä̧ ―icuicuä juiyönätä
ujutunä kö̧― pä'ömä, chutä
ujuturu iyinäcu A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧
ujutunätä ö̧jo̧mȩttö̧.

A̧'cua̧ isotö Diosttö todepätö'inä,
todepocotö'inä ttötö'cö
cä'epö jiähuinö huȩnȩ

4 1 Repedä̧u̧, tta̧'cua̧ isotö o'ca
toi'önärömä cuesetätucuä'.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ tta̧'cua̧ isotörömä
ka̧cuä̧mö̧ topätucui Diosttö
todeunä kä̧tö̧ ja̧ pä'ö, ―Dios päji
huȩnȩ ji'ähuätöjä― pätta'anä
yaparehuätömä recuätö
ttö̧ja̧'a̧ttö̧ pij̧ä̧nä̧mä̧. 2 Pa̧'a̧nö̧
jȩpö̧tä̧ cu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jä̧ Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ ja̧'a̧ pä'ömä: Tta̧'cua̧

isotö o'ca toi'önä ―Jesucristomä
idepänätä̧ ichinö― pä'ö huäjunä
ji'ähuätömä Diosttö todeunä
ka̧cuä̧tö̧. 3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tta̧'cua̧
isotö o'ca toi'önä ―Jesucristomä
idepänämä ichocö pinö― pä'ö
ji'ähuätömä Diosttömä todeunä
ko̧co̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ji'äumä Cristottö
to'ijicu hua̧ a̧'cua̧ işa̧tó. Ja̧u̧tä̧
ja̧'a̧ ―içhä̧cua̧― pä'ö ucutu
cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cuä̧cu̧mä̧. Jitämä
täcö pij̧ä̧nä̧tä̧ kö̧tó. 4 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ chiţti̧mö̧ jö̧nä̧ huotö,
ucutumä Diosttötä uhuäpächinätö
jö̧nä̧ huotöjätó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
jahuätörömä juruhuinätötä
jö̧nä̧ huotöjä, ucutunä kö̧mä̧
pij̧ä̧nä̧ kö̧ttö̧'iņä̧ abonänö Hua̧
ja̧'a̧ttö̧. 5 Jahuätömä pij̧ä̧ttö̧tä̧
todeunä ka̧cuä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ pij̧ä̧ jähuätä ucuocuätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ttucuocuä̧u̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧mä̧
ttä̧ju̧cuä̧u̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ujutumä Diosttö uhuäpächinätö
jö̧nä̧ huotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Diosrö huo̧jua̧tä̧ ujuturu ä̧ju̧cu̧mä̧.
Diosttö uhuäpächocö pinömä
tucuocumä ä̧ju̧cuo̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧mȩttö̧tä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧ A̧'cua̧ru̧hua̧
iso päi'önä jö̧ttö̧ to̧dȩpa̧rö̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧ru̧hua̧ jäyä jö̧ttö̧
to̧dȩpa̧rö̧'iņä̧.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä
repeäcuähuätä jö̧nä̧ Hua̧do

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

Diosttö repeäcuähuä ku̧nä̧rö̧mä̧
ö̧jä̧hua̧rö̧'iņä̧ repea pä'ötä ja̧'a̧do
12 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrömä

yorö'isotä ya̧tȩ'iņä̧ topocö
pinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
repe'äcuäutä tö̧jö̧ttö̧mä̧, Diosmä
icuicuä juiyönä ujutunätä kö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä repeömä
jo̧mȩnö̧ adihuächönä juoächa'a
ujutunätä. 13 Pa̧'a̧nö̧ jiņo̧mȩttö̧tä̧
huo̧juä̧huä̧tö̧jä̧ ―Ja̧u̧nä̧tä̧ icuicuä
juiyönä kä̧tö̧jä̧― pä'ö'inä,
pärocua'attö ―Ja̧u̧'iņä̧ ujutunätä
icuicuä juiyönä kö̧― pä'ö'inä,
Chutä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ ujuturu
iyinomettötä. 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ujutumä topö'inä topinätöjä,
totinömä ji'äu'inä ji'ähuä'ijätöjä
―Jä'o Dios pij̧ä̧ ttö̧ja̧ ttö̧jip̧ö̧nä̧
Ppädäcuähuä Işa̧ päi'iyarö
pä'ö Iţti̧rö̧ hue'inö― pä'ömä.
15―Jesúsmä Dios Iţti̧ ja̧'a̧―

pä'ö o'ca toi'önä huäjunä
ji'ähuätömä Diosmä icuicuä
juiyönä ö̧jä̧u̧ pärocua'attö'inä
Diosnätä kä̧tö̧. 16―Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios ujuturu repeömä―
huo̧juä̧chi'̧ö̧ esetinätöjä ujutumä.
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä repeäcuähuätä
jö̧nä̧ Hua̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
repeäcuähuänä kö̧mä̧ Diosnätä kö̧.
Pärocua'attö'inä Diosmä ja̧u̧nä̧tä̧
kö̧.

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

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

* 4:9 San Juan 3:16'inä topi
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O'ca toi'önä Diosttö
uhuäpächinätömä Cristonämä
pij̧ä̧ jähuättö juruhuinätötä ja̧'a̧

5 1―Dios huea päinäcumä*
Jesústä ja̧'a̧― pä'ö tta̧'cua̧

huȩnä̧rä̧tö̧mä̧, o'ca toi'önä
Diosttötä uhuäpächinätö jö̧nä̧
huotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ iţti̧mö̧
jö̧nä̧ ttu'uttächi'önä jȩpiņö̧rö̧
o'ca toi'önä repe'ätömä,
ttu'uttächi'önä jȩiņä̧u̧ru̧'iņä̧
repetta pä'ö ja̧'a̧. 2―Dios iţti̧mö̧
jö̧nä̧ huotörö repe'ätöjä―
pä'ö tu̧huo̧jua̧ pä'ömä, pa̧'a̧nö̧
jȩto̧mȩttö̧ huo̧juä̧huä̧tö̧jä̧, Diosrö
repetomettö'inä, hueipinö
jiņö̧'iņä̧ jȩto̧mȩttö̧. 3Diosttö
repeäcuähuämä piy̧ȩ ja̧'a̧, chutä
hueipinö jiņö̧tä̧ jȩpö̧ tö̧ja̧ pä'ö ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧ hueipinö jiņö̧ jȩta̧
pä'ömä suronämä jö̧ juiyönätä
'quiyoca'a, 4 o'ca toi'önä Diosttö
uhuäpächinätömä pij̧ä̧ jähuättömä
juruhuätötä ja̧'a̧ttö̧. Ja̧'hua̧nö̧
pij̧ä̧ jähuättö tujuruunä jä̧'ij̧ö̧mä̧,
ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧tä̧ ja̧'a̧. 5 ¿Di
jä̧ttö̧ pij̧ä̧ jähuättö ju̧ru̧hua̧mä̧?
―Jesúsmä Dios Iţti̧ ja̧'a̧― pä'ö
a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧tä̧.

6 Ja̧u̧ Jesucristomä ajiyanä'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuojanä'inä ichinö.
Jiy̧ȩä̧cuȩ ajiyanätämä ichocö
pinö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ajiyanä'inä
ja̧'a̧nä̧, ucuojanä'inä ichinö.
A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ ja̧'a̧ ―iso päi'önä
ja̧'a̧― pä'ö ji'äumä, A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧
iso päi'önä jö̧tä̧ jö̧nä̧ Hua̧ ja̧'a̧ttö̧.
7Huämetucuä ja̧'a̧ mo̧ro̧jä̧ttö̧ ―iso
päi'önä ja̧'a̧― pä'ö ji'ähuätömä:
Jä'o'inä, Iḩuȩnȩtä̧ jö̧nä̧ Hua̧'iņä̧,

Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧. Jitö
huämetucuä huotömä, Ya̧tȩtä̧ jö̧nä̧
huotö. 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huämetucuä
ja̧'a̧ pij̧ä̧ttö̧ ―iso päi'önä ja̧'a̧―
pä'ö ji'ähuätömä: A̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧,
ajiya jö̧nä̧ Hua̧'iņä̧, ucuoja jö̧nä̧
Hua̧'iņä̧. Jahuätö huä̧mȩtu̧cuä̧
huotömä, Ya̧tȩtä̧ jö̧nä̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧
amöcuädätö.

Ttö̧ja̧ jittäuttu'inä abonänö
micuäumä Dios jiäutä

9―Iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ö,
pij̧ä̧ ttö̧ja̧tä̧ jittähua'a teseta
pä'ö jö̧ttö̧mä̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
―iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ö jiäutä,
abonänö̧tä̧ tesetö'a̧nö̧ jö̧mä̧.
―Iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ö Dios
jiähuinömä,** Iţti̧ ötö'cötä
ji'ähuinö. 10Dios Iţti̧rö̧ a̧'cua̧
huȩnä̧rö̧mä̧ ―iso päi'önä ja̧'a̧―
pä'ö jiäcuähuä Işa̧mä̧ a̧'cua̧
jacuättö ucuocuäcu. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧cö̧mä̧
―Diosmä ya̧pa̧rȩhua̧― jö̧nä̧tä̧
pä'ö, Dios chutä Iţti̧ ötö'cö ―iso
päi'önä ja̧'a̧― pä'ö jiähuinö
esetoca'attö. 11―Iso päi'önä
ja̧'a̧― pä'ö jiähuinömä piy̧ȩ
ja̧'a̧: I'conä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä iyinä̧u̧jä̧. Ja̧u̧
i'conä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ Iţti̧nä̧tä̧
ka̧cu̧. 12Dios Iţti̧rö̧ ku̧nä̧rö̧mä̧,
i'conä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ku̧nä̧rö̧.
Dios Iţti̧rö̧ ku̧nä̧ro̧cö̧mä̧, i'conä
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ jui'̧a̧. 13 Piy̧ȩ
huȩnȩmä̧ huȩyu̧tä̧jişä̧ ucutu Dios
Iţti̧ im̧iņä̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧,
i'conä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧

* 5:1 ―el Cristo― pä'ömä ―Dios huea päinä̧cu̧― pä'ö pähuädo. ** 5:9 Mateo 3:17;
17:5'inä, 2 Pedro 1:17'inä topi
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pä'ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ juhua'a yabocutä
Dios Iţti̧ im̧iņä̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧
cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.

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

Suronä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ hua'arenä
pätetö'inä, pätetocö'inä ka̧'a̧do
16 Cuij̧ä̧hua̧ suronä jȩö̧

tocu'huätucu, hua'arenä pätetö
ku̧no̧cö̧ juäi jö̧ttö̧mä̧, Diosrötä
jäcuepätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
jäcuepätucuäcu a̧'cua̧ri'̧ö̧nä̧
Diostä ppä̧dä̧cua̧.* Hua'arenä
pätetö ku̧no̧cö̧ juäitä pä'ösä.
Suronä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧, hua'arenä
pätetö ku̧nä̧huä̧'iņä̧ ka̧'a̧.**
Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ Diosrö jäcuepätucua
pä'ömä pä'ocösä. 17O'ca juiyö
jueö jähuä jo̧cö̧mä̧ suronä
jȩä̧cuä̧huä̧tä̧ jö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧

suronä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ hua'arenä
pätetocö'inä ka̧'a̧tó.

Iso jö̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧rö̧tä̧
tu̧huo̧juä̧chi'̧iņö̧ jiähuinö huȩnȩ
18―O'ca toi'önä Diosttö

uhuäpächinätömä suronämä
jȩpo̧co̧tö̧―*** pä'ömä huo̧juä̧tö̧jä̧.
Ttu'uttächi'önä Dios jȩiņä̧u̧mä̧,
tta̧huä̧rä̧u̧ ja̧'a̧ttö̧ su̧ro̧pa̧mä̧
mȩo̧co̧u̧. 19―Ujutumä Diosttö
uhuäpächinätö jö̧nä̧ huotöjä―
pä'ömä huo̧juä̧huä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
―pij̧ä̧ ttö̧ja̧tä̧ huotömä o'ca
toi'önä, su̧ro̧pa̧ hueötä jȩtto̧'ä̧rö̧nä̧
huotö― pä'ö'inä huo̧juä̧tö̧jä̧.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ―Dios
Iţti̧mä̧ ichinö. Tu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧
jȩiņä̧u̧jä̧, iso päi'önä jö̧nä̧ Hua̧rö̧
tu̧huo̧juiy̧a̧rö̧ pä'ö. Ja̧u̧ iso
päi'önä jö̧nä̧ Hua̧nä̧tä̧ kä̧tö̧jä̧, Iţti̧
Jesucristonätä. Ja̧u̧tä̧tä̧ ja̧'a̧ iso jö̧nä̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä, i'conä a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ jö̧nä̧ Hua̧mä̧― pä'ömä
huo̧juä̧tö̧jä̧. 21 Chiţti̧mö̧ re ni'̧ä̧tö̧
jö̧nä̧ huotö, amonätä̧ ttö̧ä̧nä̧huo̧tö̧
jö̧nä̧ huotöttömä ttu̧huȩcuä̧nä̧
tta̧'ä̧rä̧cuä̧u̧ kä̧tu̧cui.̧ Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧
ja̧'a̧cua̧ja̧.

* 5:16 Jacobo 5:15 topi ** 5:16 Hechos 5:1‐11'inä, 1 Cor 11:30'inä topi
*** 5:18 ―Diosttö uhuäpächinätömä― Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧ jareönä uhuäpächinätörö
päa'a.
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Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧ Juan iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩdo.
Ppo̧ö̧ ojiyättö todärenä päi'önä iḩuȩyu̧ti̧nojädo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ micuojä pojä cuyäru isojämä:

2 JUAN
Huȩyu̧ti̧nö̧: Juan Aditinö a̧'ȩ: 90‐95D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧, 1 Juan cuyäru jö̧ ta̧'a̧nö̧ ucuocua'anä, beönänö huȩyu̧tu̧

hue'inö ja̧u̧ huȩnȩtä̧ ja̧'a̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ huȩyu̧tu̧ huea pä'ö kö'cocö
pinö rö̧ȩnä̧mä̧. Do'ächö 'chä̧nö̧nö̧tä̧ jueönä jiähua pä'ö pä̧huä̧rö̧jiņä̧cu̧do.
2 Juan 1:12 topi. Juanmä piy̧ȩ huȩnȩ iḩuȩyu̧to̧mȩnä̧ bö̧o̧ işa̧ jiņa̧'a̧do.

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

Rötädipönö teähuinö huȩnȩ

1 1 Ttö, tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
bö̧o̧ işa̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧, ȩmö̧

ku̧nä̧hua̧ju̧ jö̧nä̧ huajuru, ucuru'inä
ja̧'a̧nä̧ cuiţtö̧mö̧ jö̧nä̧ huotörö'inä
huȩyu̧tu̧ hue'ösä, iso päi'önä jö̧nä̧
jähuättö repedä̧u̧ru̧. Ttötämäcö
repe'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ o'ca
toi'önä iso päi'önä jö̧nä̧ jähuä
huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧'iņä̧ repettä̧u̧ru̧
huȩyu̧tu̧ hue'ösä. 2 Iso jö̧ jähuä
jö̧nä̧ Hua̧mä̧ icuicuä juiyönä
ujutunä ö̧ja̧'a̧ttö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
cädi'äcuähuä juiyönä ujutunätä
ö̧jä̧cua̧'a̧ ja̧'a̧ttö̧ repe'ätöjä
ucuturumä. 3 Tä'o Dioscu, Tä'o Dios
Iţti̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocumippoönä
ppä̧ttä̧dä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧, re ȩmä̧huip̧ö̧
ppä̧ttä̧dä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧, cua̧'cua̧ pö̧nö̧
cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ jȩtto̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧
kä̧tu̧cui,̧ iso päi'önä jähuänätä,
repeäcuähuänätä jȩtto̧'ä̧ra̧'a̧nä̧.

Iso päi'önä jö̧ jähuänä tö̧ja̧
pä'ömä, repe'äcuäutä

tö̧ja̧ pä'ö ja̧'a̧do
4 Cuiţti̧mö̧ jö̧nä̧ huotöttö

yotöcunärömä, Tä'o Dios ujuturu
hueipinö jiņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧, iso
päi'önä jö̧ jähuänä ttö̧ja̧'a̧
tochomenä rö̧ȩnä̧tä̧ chesehuä̧rö̧nä̧
jiņä̧cu̧sä̧. 5 Jitä'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧
huedäcuajä isaju ucurumä, ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ repe'äcuäutä tö̧ja̧ pä'i.
Ja̧'hua̧nö̧ pädömä jareönä hueipäji
a̧'cua̧rö̧nä̧ huȩyu̧to̧cö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ äcuomenätä päi'önä
hueipinö jiņö̧tä̧ huȩyu̧tu̧ hue'ösä.
6 Piy̧ȩtä̧ ja̧'a̧tó repeäcuähuämä:
hueipinö jiņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ tö̧ja̧ pä'ö
ja̧'a̧. Piy̧ȩtä̧ ja̧'a̧tó hueipinömä:
Repeäcuähuänätä cu̧jä̧tu̧cua̧
pä'ödo,* äcuomenätä päi'önä
cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cu̧ ta̧'a̧nö̧tä̧, 7 yapare
ttesetönä jiäcuähuä ttö̧ja̧ pij̧ä̧nä̧mä̧

* 1:6 San Juan 15:17 topi
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745 2 Juan 1:8–13

recuätö ttö̧jä̧'cha̧'a̧ttö̧.

'Quȩ'ȩpö̧ jäyänänö
ji'ähuä'chätöttömä ttu̧huȩcuä̧nä̧
ttö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö ji'ähuinö huȩnȩ
Jahuätömä ―Jesucristomä

idepänä ichocö pinö―
pä'ö ji'ähuä'chätö. Ja̧'hua̧nö̧
ji'ähuä'chömä yapare ttesetönä
jiäcuähuä işa̧tä̧, Cristottömä to'ijicu
hua̧tä̧ ja̧'a̧. 8Ucutumä cua̧mo̧nä̧tä̧
topäcuähuätucui taditinö jiņö̧mä̧
toe'ächö juiyäcua'anö, taditinö
micuämä cuä̧cho̧cö̧ juiyönä
tȩmä̧cua̧'a̧nö̧. 9O'ca toi'önä
'quȩ'ȩpö̧ jäyänänö ji'ähuä'chätömä
Cristo u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩnä̧
ko̧co̧tö̧mä̧ Diosttömä todeunä
ko̧co̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cristo
u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩnä̧ kä̧tö̧mä̧
Jä'o Diosttö'inä, Iţti̧ Diosttö'inä
todeunä kä̧tö̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧

piy̧ȩ huȩnȩ ttu̧huo̧juȩto̧ca̧'a̧, koro
huȩnȩtä̧ huo̧juȩtä̧tö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧
ttichöttömä, dottächa'anämä
ja̧'a̧tä̧ tocu'huätucuätö, cuij̧ä̧hua̧tö̧
a̧'cua̧rö̧nä̧ huotö jö̧nä̧'iņä̧
tecuhuähuätucuätö, 11 ö̧jä̧hua̧tö̧
a̧'cua̧rö̧nä̧ huotö jö̧nä̧ te'äumä,
jahuätö suronä ttaditä'chö
huȩnȩnä̧tä̧ ppächi'äcuähuä ja̧'a̧ttö̧.

Cä'ädö kä̧nö̧ teähuinö huȩnȩ
12Ucuturu huȩyu̧tu̧ huedö'a̧nö̧

jö̧mä̧, rö̧ȩnä̧tä̧ chu̧ju̧nä̧ra̧'a̧nä̧
cuyäru isojänätä isoyattö
'cu̧cuȩtä̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hueda pä'ömä
kö'cocö päjisä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
do'ächö chichomenätä jueönä
tucuocua pä'ö amöcuädösä,
tö'ä topäcuäunutä jo̧mȩnö̧
tesehuäcua'a̧nö̧. 13 Cuijähuaju
ȩmö̧ ku̧nä̧hua̧ju̧ jö̧nä̧ huaju,
kiţti̧mö̧mä̧ tettähuäcuajädo.
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Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧ Juan iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩdo.
Ppo̧ö̧ ojiyättö huäbodäcuänä päi'önä iḩuȩyu̧ti̧nojädo.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ micuojä pojä cuyäru isojämä:

3 JUAN
Huȩyu̧ti̧nö̧: Juan Aditinö a̧'ȩ: 90‐95D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩ'iņä̧ huȩyu̧ti̧nö̧do Juanmä bö̧o̧ işa̧ kä̧nö̧. Chutä u̧huo̧juä̧cu̧

re ni'̧a̧ Gayorö huȩyu̧tu̧ hue'inödo. 3 Juan 1:1 topi. Pojänämä Juan
huäjunä jue'epö icu huo̧juȩti̧nö̧ ―korotöttö'inä abonänö hua̧sä̧―
pä'ö amöcuädäcuähuä ötö'cö ―suroja'a― pä'ö. 3 Juan 1:9‐11 topi.
Ra̧huȩpij̧a̧'a̧tó ja̧u̧ juäi amöcuädäcuähuämä. Tu̧ru̧hua̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧
amöcuädä'chö tö̧jö̧ juiyiyarö pä'ötä huo̧juȩti̧nö̧. Mateo 20:25‐28'inä,
Marcos 10:42‐45'inä, Lucas 22:25‐27'inä topi. Juanmä ja̧'hua̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧
u̧huo̧juȩta̧'a̧nä̧ ä̧ju̧cu̧ kiņö̧do.

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

Rötädipönö Gayorö
teähuinö huȩnȩ

1 1 Ttö, tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
bö̧o̧ işa̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧, re ni'̧a̧

Gayorö, iso päi'önä jö̧ jähuänä
repedäcuru, huȩyu̧tu̧ hue'ösä.
2 Repedäcu, o'ca juiyönättö̧tä̧
adiunä cu̧jiy̧a̧ttö̧ pä'ösä.
Cuidepänä'inä na̧cu̧huä̧cho̧ca̧'a̧
adiunätä kä̧huiy̧iţtö̧, cua̧'cua̧rö̧
jähuättö adiunä cu̧ju̧ ta̧'a̧nö̧tä̧.
3 Tö̧jä̧hua̧tö̧ jö̧nä̧ huotö ichö,
iso päi'önä jö̧nä̧ jähuä ucunätä
ka̧cu̧ jittähuomenä rö̧ȩnä̧tä̧
chesehuä̧rö̧nä̧ jiņä̧cu̧sä̧, iso päi'önä
jö̧nä̧ jähuänä cu̧ja̧'a̧ttö̧. 4 Chiţti̧mö̧
jö̧nä̧ huotö iso päi'önä jö̧nä̧
jähuänätä kä̧tö̧do pä'ö jittähua'a
chä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ chesehuomettö'inä
abonänö chesehuajimä jui'̧a̧sä̧.

Dios öärenä aditätörö
ppädäcuähuä huȩnȩ

5 Repedäcu, tö̧jä̧hua̧tö̧
huotörö'inä, tocu'huoco̧u̧
pä'ijätörö'inä ppäcuhuädomenä,
päcuu ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩcu̧'hua̧'a̧ttö̧
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ hua̧jä̧
ucumä. 6 Jahuätömä, ucu repe'ö
cu̧ju̧mä̧, Cristonä pä'i'inätö ttä'ca
jo̧mȩttö̧ ―iso päi'önä repe'ö kö̧―
pä'ö ji'ähuinätö. Juhua'a yabocu
tti̧'chö̧nä̧, Dios'inä eseu'a̧nö̧ jö̧nä̧
ppäcuhuädöttömä adihuäcua'ató,
7 jahuätömä judíos huocotö
ttiyatö pä'ö tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
juiyönätä, Ja̧u̧ im̧iņä̧tä̧ ja'ate'ö
rä'opinätö ja̧'a̧ttö̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ujutumä jitörö recuä rö̧jö̧
juäimä ppätä̧dä̧rö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó,
ujutu'inä iso päi'önä jö̧ jähuänä
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jitöcutä aditö ppätächi'äcua'a̧nö̧.

Diótrefes öarodä'chinö huȩnȩ
9 Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ huȩyu̧tu̧

hue'inösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Diótrefesmä, korotöttö'inä
abonänö hua̧tä̧ ö̧ja̧ pä'ö kö̧'ca̧mä̧,
ujuturumä ucuotäcuähuä
juiyönätä ya̧'o̧cuä̧rö̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ juhua'atä chichomenämä
jȩä̧'chä̧'ij̧ö̧ cä'epö pä̧dä̧cua̧.
Huȩnȩ'iņä̧ juiya'anä huȩnȩtä̧rö̧
ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ ujuturu to'ijicu
pä'chinö huȩnȩ'iņä̧ cä'epö
pä̧dä̧cua̧. Ju̧huȩnȩ jubötämä
jo̧mȩ päi'ococu pinö. Tö̧jä̧hua̧tö̧
huotörö ya̧'o̧cuä̧rä̧'chö̧tä̧ ö̧jö̧'iņä̧,
dottäda pä'ätörö ro̧'ȩpä̧rö̧
ö̧jö̧'iņä̧, ttö̧'ca̧ca̧cuä̧ro̧mȩttö̧ jitörö
rä'epä'chö icu ö̧jö̧'iņä̧ cä'epö
pä̧dä̧cua̧.

11 Repedäcu, surojö jähuä
jö̧ ta̧'a̧nö̧mä̧ jȩcu̧'huó̧ ucumä.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ adiu jähuä jö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩpö̧ kä̧hui.̧ Adiu jähuätä
jȩpö̧ kö̧mä̧ Diosttötä todeunä kö̧.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ surojö jähuätä
jȩpö̧ kö̧mä̧ Diosrömä topocö pinö.

Demetrio ö̧jö̧ ötö'cömä o'ca
toi'önä adiutä ttucuocuinö huȩnȩ
12Demetrio ö̧jö̧ ötö'cömä o'ca

toi'önätä adiu ttucuocuäcu.
Iso päi'önä jö̧tä̧ jö̧nä̧ Hua̧'iņä̧
adiutä ucuocuäcu. Ujutu'inä
adiutä tucuocuäcu. Ja̧'hua̧nö̧ ö̧jö̧
ötö'cömä iso jö̧nä̧tä̧ tucuocua'amä
huo̧jua̧jä̧.

Cä'ädö kä̧nö̧ teähuinö huȩnȩ
13Ucuru huȩyu̧tu̧ huedö'a̧nö̧

jiņö̧mä̧, rö̧ȩnä̧tä̧ ka̧'a̧nä̧ cuyäru
isojänätä isoyattö 'cu̧cuȩtä̧rö̧
huȩyu̧tu̧ hueda pä'ömä
kö'cocösä. 14 Recuoca'atä jö̧
o'ca'a tochacu pä'ö amöcuädösä,
tö'ä topäcuäunutä jueönä
tucuocua pä'ö. 15 Ye, huȩnȩ
juiyönä cua̧'cua̧ pö̧nö̧ kä̧huiy̧iţtö̧.
Cuahuaruhuämä tettähuäcujätó.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chahuaruhuärömä ya̧tȩ
pö̧nä̧rö̧ te'ähuiyittö.
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Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Jesucristo idepättö ö̧jä̧hua̧ Judas iḩuȩyu̧ti̧nö̧ huȩnȩdo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

JUDAS
Huȩyu̧ti̧nö̧: Judas Aditinö a̧'ȩ: 68D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩ huȩyu̧ti̧nö̧do Judas, Jacobo jö̧ ta̧'a̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo

ja̧ju̧ttu̧ ka̧ra̧ ö̧jä̧hua̧ pinödo. Mateo 13:55'inä, Marcos 6:3'inä topi.

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

Jesucristonätä 'quiyönä
tta̧'ä̧rä̧cuä̧huo̧tö̧ jö̧nä̧ huotörö

huȩyu̧tu̧ hueinö huȩnȩ

1 1 Ttö Judas, Jacobo ö̧jä̧hua̧mä̧,*
Jesucristo hueö jȩä̧cuä̧huä̧

işa̧sä̧. Ucutu ä̧tȩpö̧'iņä̧ ä̧tȩpiņä̧u̧
jö̧nä̧ huotörö, Tä'o Diosnä
surojöttö 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧
jö̧nä̧ huotörö, Jesucristonätä
'quiyönä tta̧'ä̧rä̧cuä̧huo̧tö̧ jö̧nä̧
huotörö huȩyu̧tu̧ hue'ösä. 2 Re
rö̧jö̧nä̧ toäcuähuä'inä, huȩnȩ
juiyönä kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, repe'äcuäu
kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ucutunämä rö̧ȩnä̧tä̧
rö̧'ä̧chö̧ kiy̧a̧ttö̧ pä'ösä.

Mippoönä ppädäcuähuä
huȩnȩ suro juo'epätöttö

ttu̧'huȩpä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ ttö̧jiy̧a̧rö̧
pä'ö huȩnȩ 'qui'epönö

ucuocuinö huȩnȩ
3 Chö̧jä̧hua̧tö̧ re ni'̧ä̧tö̧, ucutu'inä,

ttö'inä yoräteunätä tö̧jip̧iņö̧
ötö'cö ji'äunu chiḩuȩyu̧ta̧ pä'ömä
rö̧ȩnä̧tä̧ to̧ppo̧ rö̧ja̧'a̧nä̧, ta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ, ya'utecutä
Diosttö adihuä ttö̧ja̧rö̧ iyö
ku̧nä̧huä̧ jiņö̧ huȩnȩ, to'ijicu
pä'ä'chätö ttu̧huo̧huȩta̧'a̧nä̧mä̧

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

Korotö jarodinätö ttötö'cö
cä'epö u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ

5 Cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ pä'äji
ta̧'a̧nö̧ cuamöcuädi'ätucunä
pä'ösätó. Tu̧ru̧hua̧mä̧ umöhuäyotö
ttö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädö Egipto rȩjȩttö̧
rä'epö icuinö o'ca'amä, tta̧'cua̧
huȩnä̧ro̧co̧tö̧ pinätörömä
be'epäjipö icuinötó. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
umöhuäyotö isoppa huotö
hue'ähuotö'inä, kada'cattö päi'önä

* 1:1 Jesucristo idepättö ö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧mä̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ huotö jiņa̧'a̧do. Jacobo'inä,
José'inä, Simón'inä, Judas'inä. Mateo 13:55'inä, Marcos 6:3'inä topi.
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tturuhuo tta̧ttä̧rä̧cuä̧huo̧ca̧'a̧tä̧,
jiņä̧ iso päi'önä ttö̧ja̧
pä'ö ttö'ätecuächinome
icuipinätörömä, yo̧ö̧ huȩä̧ro̧mȩ
jacuätä beipächocö juäittö cärenä
ttö̧'ö̧nä̧ ö́tinä̧u̧tó, jiņä̧ isocu jueipä
mo̧ro̧ micuähuächönä pä'ö içuä̧cuȩ
mo̧ro̧ pätecuächome jubö päi'önä,
7 Sodoma ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, Gomorra
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, ju̧huȩnȩ tö'cönänö jö̧
o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ jiņö̧'a̧nö̧tä̧.
Jahuätö'inä yoräteunätä,
ttö̧jo̧ca̧'a̧ra̧'a̧ mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧
abora̧'a̧ 'cuä'oi'ö jȩpä̧'chö̧, jȩtta̧
pä'ö hueähui'ocö jiņö̧ra̧'a̧tä̧ 'chä̧nö̧
tticuinö micuähuächönämä, ocurä
beipocarättö usurä ȩmä̧huä̧'chö̧tä̧
kä̧tö̧tó ij̧ȩcuä̧ päi'önämä.

Jäyä huȩnȩ huo̧juȩtä̧'chä̧tö̧ttö̧
ttu̧huȩcuä̧nä̧ ttö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö

u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ
8 Jahuätö jö̧ ta̧'a̧nö̧ jitö päjätömä

ttu̧'cuo̧ti̧ ji'ähuä'chätömä
ttidepänä suronä jȩpä̧cuä̧huä̧'chö̧
surojuo'ecuätö, jȩtta̧ pä'ö
hueähuä'inä ucuotocotö,
ya̧nä̧ttö̧ tturuhuo ku̧nä̧rä̧tö̧
jö̧nä̧ huotörö'inä suronätä
pä'ä'chätö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
arcángel Miguelmä Dios
umöhuäyotö isoppa huotöttö
jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧,
Moisés o'co jähuä ötö'cö
ähuettäcu pä'ä'chäcuäu kä̧nö̧mä̧,
micuähuächönä pä'ö icu'a̧nö̧
päi'a'anä pärocua'attömä suronä
pää'choca'atä ―Chu̧ru̧hua̧tä̧ ucuru
ro̧ȩcuä̧nä̧ pä̧cua̧mä̧― jö̧nä̧tä̧
päinä̧cu̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitö
päjätömä ttieruu juäi ötö'cömä

suronätä pä'ä'chätö. Ja̧'hua̧nö̧
pättä'cha'anä ttu̧huo̧ju̧mä̧ de'a
isotö amöcuädäcuähuä jui'ätö
jö̧ ta̧'a̧nö̧ ttu̧huo̧ju̧ juäinätä
surojuo'ecuä'chätö. 11 ¡Jati. Jitö
päjätöhué! Caína amöcuädinome
päte'ötä 'chä̧nö̧ icuinätöhué.
Balaamb jäyä jȩiņö̧ ta̧'a̧nö̧ jitörötä
adihuatö pä'ötä, jäyä jȩttä̧'cha̧ pä'ö
iyähuopo'ö icuinätöhué. Corémäc
jarodö to'ijicu pä'ä'chäji'ca̧
toe'inö'a̧nö̧ totte'a pä'ötä kä̧tö̧hué.

12 Jahuätö päjätömä,
eseäcuähuä pä'cäri
jȩcu̧'huä̧'ij̧ä̧tu̧cuo̧mȩttö̧
huä̧mȩnä̧mä̧ uhuähuoca'a inähuä
jacuotonä pä̧huä́ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
huotö. Ucutucu jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧
yettecuoca'atä cuätömä, jitörötä
adihua pä'ötä jȩpä̧'chä̧tö̧hué.
Jahuätömä ajiya'inä ichoca'ara̧'a̧tä̧
pocu'inä yocu'inä cueädoppa
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huotötó. Dauhuiyä
u̧huä̧ju̧ huȩjö̧ pä̧nä̧ huȩjo̧cö̧ oi
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huotötó. Todärenä
hua'ö icuinö oimä, ujucäcä
o'ca juiyönätä que'opö icuähuä
oi jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ huotötó.
13Dubora rö̧orattö ajiya ra̧huȩjö̧nä̧
ppau obittö tteyu'cua jö̧ oppa
räopa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ dä̧'ä̧ rö̧jö̧nä̧
jȩä̧cuä̧huä̧tä̧ jȩpä̧'chä̧tö̧tó.
Jahuätömä siŗi'̧cö̧ re'tehuächätö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧
huotömä, tti̧rȩbȩhuä̧cuo̧mȩmä̧
beipächocometä pätetö
ku̧nä̧huiy̧o̧tö̧tó, yo̧'cu̧ jö̧nä̧
yo̧o̧mȩtä̧. 14 Jahuätö päjätö
ttötö'cömä, koronö jä̧cuȩ Dios
päji huȩnȩ Enoc'inä ji'ähuinö,*
Adán ö̧jiņo̧mȩttö̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧

* 1:14 Enoc 1:9
a 1:11 Génesis 4:5 b 1:11 Números 22:7‐21 c 1:11 Números 16:1‐30
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ta̧ju̧nu̧ jö̧nä̧ hua̧ Enocmä.a
―Tu̧ru̧hua̧mä̧ pa̧ja̧cuo̧mȩ juiyönä
recuätö chutättö adihuätöcu
ichäcua'atä ja̧'a̧tó. 15O'ca
toi'önä̧rö̧ micuähuächönä
pä'ö icua pä'ö içhä̧cua̧. Diosrö
ucuotäcuähuä jui'ätö o'ca
juiyönä suronä jȩttä̧'chiņö̧ micuä
Diosrö ucuotäcuähuä juiyönä
jȩttä̧'chiņö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ Dios
ötö'cö to'ijicu ucuotäcuähuä
juiyönä pättä'chinö micuämä,
micuähuächönä pä'ö icua pä'ö
içhä̧cua̧― pä'inö.

16 Jahuätö päjätömä ―ttöhué―
pä'ö ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ suronä
ucuocuä'chö, a̧mo̧nä̧ huȩnȩtä̧rö̧
Diosrömä suronätä ucuocuä'chätö.
Jitötä ttöjö'cö juäinätä 'chä̧nö̧
icuätö. Ji'äu kä̧nö̧mä̧ úcuo
jähuä huo̧juȩcu̧nä̧ ttucuocua'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ tta̧mo̧nä̧ ucuotäcuäu
ucuocuä'chätö, ttö̧ja̧mä̧
kö'cächi'önö ttä̧ju̧cuo̧mȩttö̧
jitörötä recuä rö̧jö̧ ttiyatö pä'ö.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧
re ni'̧ä̧tö̧, ucutumä Tu̧ru̧hua̧
Jesucristo hueipinä̧u̧ pä'äjitä
päi'önä jittähuinö huȩnȩmä̧
amöcuä̧rä̧tu̧cuij̧ó. 18 Jahuätömä
pa̧'a̧nö̧ pä'inätö: ―Röji pä̧nä̧mä̧
ya̧huä̧huä̧'chä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ Diosrö
ucuotäcuähuä juiyönä jitötä
ttöjö'come päte'ötä 'chä̧nö̧
icuätömä ttö̧jä̧cuo̧tö̧tó― pä'inätö.
19 Ja̧'hua̧nö̧ huotömä pa̧nä̧ jähuä
amöcuädäcuähuänätä kä̧tö̧. Ttö̧ja̧
ttesecuomettömä 'quȩ'ȩpä̧'chö̧tä̧
'quȩ'ȩpä̧'chö̧ icuätö. Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ to'ätö.

Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧ huotörö huȩnȩ
'qui'epö ucuocuinö huȩnȩ

20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧
re ni'̧ä̧tö̧, ucutumä Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ Diosrö ucuocu
kä̧nö̧, surojömä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
juiyönä cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧
'quiyönä 'qui'epö rötähuome
huämettö 'quiyönä adicuode
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ juocuhuächätucunä,
21Diosttö repeäcuähuänä
kä̧nö̧tä̧ tta̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cui.̧
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristottö
re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuämä
ä'canä jä̧iţä̧ a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧
tta̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cui ̧ kä̧cuä̧huä̧
i'cora̧'a̧ päcuhui'ätucuome
jubö. 22 Korotö pö̧nä̧, huäjunä
ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧rö̧mä̧ re
ȩmä̧huip̧ä̧tu̧cui.̧ 23 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ korotö pönärömä
ocurättö ttö̧jip̧ö̧nä̧ 'tö̧'ȩpo̧'ö̧
tti̧hua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ppä'ädätucui.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö pönärömä
ttö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jitötä
ttidepä jähuättö idicunä
'cucuächi'inäta̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧
kö'cächi'äcuähuä'inä juiyönä
ye'ecunu ttu̧huȩcuä̧nä̧ jȩpö̧ kä̧nö̧
re rö̧jö̧nä̧ topätucuitö.

Cä'ädö kä̧nö̧ U̧ru̧hua̧rö̧
úcuo teähuinö huȩnȩ

24Mo̧cu̧huä̧chä̧tu̧cu̧ juiyönä
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ Ju̧ru̧hua̧mä̧,
chutä säruunä öadihuä ko̧mȩ
ä'ca jo̧mȩttö̧ idicuächocotötä
jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧mä̧dä̧tu̧cu̧nä̧
päi'önä, rö̧ȩnä̧tä̧ eseu kä̧nö̧
ij̧ȩpä̧cua̧mä̧, 25 Chu̧'ä̧cua̧tä̧
huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧mä̧,

a 1:14 Génesis 5:1‐21

Jud



751

tö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä Işa̧mä̧,
úcuo tettähuäcu jö̧nä̧ hua̧tä̧, o'ca
juiyönä Hueähuä Ru̧hua̧ jö̧nä̧
pä̧'ä̧hua̧tä̧, o'ca juiyönä Ju̧ru̧hua̧
jö̧nä̧ pä̧'ä̧hua̧tä̧, o'ca toi'önä

tturuhuo ku̧nä̧rä̧tö̧ ttu̧huä̧mȩnä̧
Hueähuä Ru̧hua̧tä̧, jitä'inä ja̧'a̧nä̧,
yodoji'inä cädi'äcuähuä juiyönä
'cuäopönätä ö̧ja̧já̧. Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧
ja̧'a̧cua̧ja̧.

Jud



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

APOCALIPSIS
Huȩyu̧ti̧nö̧: Juan Aditinö a̧'ȩ: 95D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩ'iņä̧ huȩyu̧ti̧nö̧do Juan, Zebedeo iţti̧mä̧. Ja̧u̧'iņä̧ jiņa̧'a̧ ka̧ra̧

Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧mä̧. Idepättö uböomä Jacobo jiņa̧'a̧do.
Po̧iŗö̧tä̧ huoähuä işa̧ jö̧nä̧ aditä'ijomettömä Tu̧ru̧hua̧ huoinäcu pinödo.
Mateo 4:21‐22 topi. Juanmä Jerusalén ötahuiyättö Cristonä pä'i'inätöttö
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, huȩyu̧ti̧nö̧do bö̧o̧
işa̧ kä̧nö̧.
Apocalipsis pä'ömä griego tti̧huȩnȩnä̧ ―apokalupsis― pä'ö pähuädo.

Säbärärimä ―transliteración― pättö jö̧nä̧tä̧ o'inätö griego tti̧huȩnȩtä̧
ja̧'a̧nä̧ jitötä ottö huȩnȩnä̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ―apocalipsis― jö̧nä̧
pä'ätö, griegos tti̧huȩnȩtä̧ 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'a̧ttö̧ pojänä huȩyu̧cui'̧iņö̧ huȩnȩmä̧, yodoji 'cuäopä̧cuȩ
huȩnȩ topö huȩyu̧ti̧nö̧do Juanmä.

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

1 1 Piy̧ȩ huäjuätö icuähuämä,
Jesucristonätä ka̧cuiņö̧.

Jesucristotä u̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö
hue'inödo Diosmä juhua'a
yabonö chutä hueö jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧rö̧ ij̧ȩpiy̧a̧rö̧ pä'ö, recuoca'atä
o'ca'a 'cuä̧o̧pä̧cuȩ ötö'cö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ chutä huȩ'ä̧hua̧ isoppa
hua̧rö̧ hue'inö koro juäi ij̧ȩcuä̧nä̧tä̧
huäjunä ij̧ȩpiy̧a̧rö̧ pä'ö chutä
hueö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ Juanrö.
2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ 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'a̧ttö̧ piy̧ȩ Dios iḩuȩnȩ
päi'önä chiḩuȩyu̧tu̧ ucuocumä
eseunu ö̧jä̧cua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧

ä̧ju̧cu̧, huȩyu̧cuä̧ päö ta̧'a̧nö̧
jȩpä̧tö̧'iņä̧ eseunu ttö̧jä̧cuo̧tö̧,
pätecuächäcuomemä tö'cö ja̧'a̧ttö̧.

O'ca toi'önä úcuo tettäu'a̧nö̧
hua̧mä̧ Jesucristotä ja̧'a̧do

4 Ttö Juanmä huȩyu̧tu̧ hue'ösä
ucutu, Asia rȩjȩttö̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧, ko̧ro̧mö̧ttö̧
todärenö jo̧mȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧.
Mippoönä ppädäcuähuä'inä,
tta̧'cua̧ pö̧nö̧ kä̧cuä̧huä̧'iņä̧
iyätucuacuja ihueye 'cuäopönätä
kö̧mä̧, kiņö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, içhä̧cua̧'iņä̧
Hua̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ttu̧tä̧
todepotö isoppa huotö, ruhuo
ideäcänä ö̧'o̧mȩ ä'ca ka̧cuä̧tö̧
ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö'inä

752

Apo



753 Apocalipsis 1:5–13

ttiyätucuacuja. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Jesucristo'inä iyätucuacuja. Ja̧u̧tä̧
ja̧'a̧ toinö iso jö̧nä̧ jiäcuähuä
işa̧ tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧
hua̧mä̧. Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ ä'canä ru̧hua̧
päi'önä hua'arettö ä̧cuo̧mȩnä̧
tto'ächinömä. Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧
pij̧ä̧ttö̧ hueähuä ruhuotöttö'inä
abonänö hue'ömä Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧.
Ja̧u̧mä̧ ujuturu repe'ö, chutä
ucuojanä surojö tu̧ju̧nä̧rö̧ töcö
icuinä̧u̧jä̧. 6 Ja̧u̧mä̧ hueähuä
ruhuotö'inä päti'önä, Jä'o
Dios umöhuäyotö sacerdotes*
huotö'inä päti'önä hue'ö
u̧ju̧niņä̧u̧jä̧. Jä'o'inä ja̧'a̧nä̧
Ö̧ä̧nä̧hua̧'iņä̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
Jesucristorömä beipome'inä
juiyönä úcuo tettäu'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 tottäcuotö.
Churutä pȩ'o̧piņä̧tö̧'iņä̧
tottäcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tti̧rȩjä̧nä̧tä̧
ka̧cuä̧'ij̧ä̧tö̧, o'ca toi'önä jitötä
isotöcutä ka̧cuä̧tö̧mä̧ Ja̧u̧ru̧
topö ttamöcanä 'ta'tapäcuäu
ttajuähuäcuotö. Piy̧ȩmä̧ iso
päi'önätä pätecuächäcua'a.
Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

8―Ttömä Alfa'inä, Omega'inä**
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
ttömä ucutu jö̧ ta̧'a̧nö̧ Jesucristocu
jiņä̧ jiy̧ȩtȩ kä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧ usurä
ȩmä̧u̧sä̧. Jesucristo huea'anä
kä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧, tta̧mi ̧ 'qui'ächi'ö
kä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧ to̧dȩpa̧sä̧ ucutu jö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧. Ttömä Dios iḩuȩnȩ'iņä̧,
Jesucristo jiähuinö'inä jidähua'attö
―patmos kä'co işä̧sa̧― pä̧ttä̧sa̧nä̧
pä'i'inösä. 10 Ja̧'hua̧nö̧ pädi'omenä
ya̧nä̧ cha̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧
u̧mo̧ro̧nä̧tä̧ pä'i'inösä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ chabo ja̧'a̧cu̧ttu̧, 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 huȩyu̧ti̧'ip̧ö̧,
Asia rȩjȩttö̧ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧,
ko̧ro̧mö̧ttö̧ todärenö jo̧mȩnä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧ hue'i, Efesora̧'a̧'iņä̧,
Esmirnara̧'a̧'iņä̧, Pérgamora̧'a̧'iņä̧,
Tiatirara̧'a̧'iņä̧, Sardisra̧'a̧'iņä̧,
Filadelfiara̧'a̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Laodiceara̧'a̧'iņä̧ jö̧nä̧― päinäcusä.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ttörö ucuocumä ¿di
ja̧? pä'ö chu̧huo̧jua̧ pä'ö kärächi'ö
tochomenä lámpara ku̧nä̧huä̧cä
ko̧ro̧mö̧ttö̧ tocärenö, orottö adicuä
ocä topinösä. 13 Ja̧u̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧
tocärenö lámpara ku̧nä̧huä̧ ocä
'quȩtȩmä̧ Ya̧tȩ ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö
a̧'cua̧rö̧nä̧ Hua̧ ö̧ja̧'a̧ topinösä.
Ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧mä̧ ö̧jä̧piy̧ä̧ra̧'a̧ päi'önä
jä̧ta̧ 'ca̧tä̧huiņö̧. Amöcanämä äcä

* 1:6 Sacerdotes pähuämä Diosttö'inä, ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ kä'co päte'ö adicuä ttö̧ja̧ pä'ö pähuä.
** 1:8 Alpha pähuämä Griego tti̧huȩnȩttö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ letra ―A― pähuä ja̧'a̧. Omega
pä'ömä jiņä̧ jahuätötti̧huȩnȩttö̧tä̧ röji beipome cä'ädö kä̧nö̧ ―Z― pähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
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isäya, orottö 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 ttȩtto̧mȩnä̧ kä̧dȩpa̧ji'̧a̧nö̧
kä̧dȩpö̧nä̧ särupinö. Iḩuȩnȩmä̧ idä
oyä pä̧içu̧nä̧ ucuocua'a a̧'cua̧rö̧nä̧
ucuocuinö. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧mö̧
u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧mö̧nä̧mä̧ siŗi'̧cö̧
ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörö
'chu̧'huä̧rö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ättömä
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 ttötäsä.
¡Topihuä! ttömä 'corupädi'ina'anä
jitämä cädi'äcuähuä juiyönä
'cuäopönätä a̧'cua̧rö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧
ja̧'a̧cua̧ja̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttömä
hua'inätö ttö̧jo̧cuo̧mȩ'iņä̧,
hua'are'inä bahuecuä llaves
ku̧nä̧rö̧sä̧. 19 Tocu'huäjimä
huȩyu̧ti̧. Däje ja̧ pä'ö'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ jitä 'cuä̧o̧pä̧cuȩ'iņä̧
huȩyu̧ti̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
chu̧mö̧ chu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧mö̧ttö̧
siŗi'̧cö̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörö
tocu'huäji'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ lámpara
ku̧nä̧huä̧cä ko̧ro̧mö̧ttö̧ tocärenö
orottö adicuä ocä tocu'huäji'inä
yä̧huä̧iņä̧ amöcuädö ku̧nä̧huä̧mä̧
cu̧huo̧juip̧ö̧nä̧ jidähuäcujä. Siŗi'̧cö̧

ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ huotömä
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧
ko̧ro̧mö̧ttö̧ todärenö jo̧mȩnä̧
ka̧cuä̧tö̧ttö̧ hue'ähuotö isoppa
huotö ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ lámpara
ku̧nä̧huä̧cä ko̧ro̧mö̧ttö̧ tocärenö
orottö adicuä ocä tocu'huäjimä,
ko̧ro̧mö̧ttö̧ todärenö jo̧mȩnä̧ttö̧
ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ja̧'a̧.

Efeso ötahuiyättö ya̧tȩ
huȩ'ä̧hua̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hueiyarö

pä'ö hueinö huȩnȩ

2 1 Efeso ötahuiyättö jiņä̧
yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ttö̧

ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧rö̧ pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧tu̧
hue'i. Chu̧mö̧ chu̧huo̧jua̧'a̧nä̧
işä̧mö̧nä̧ siŗi'̧cö̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧
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
tta̧cu̧huä̧ra̧'a̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
korotö suronä jȩttä̧'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 ttö 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'a̧ttö̧ mo̧cu̧huä̧chö̧ juiyäi jiņö̧tä̧
amöcuädi. Cuamöcuädömä pärou
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amöcuädö ä̧cuo̧mȩnä̧ jȩcu̧'iņö̧'a̧nö̧
jȩpi.̧ Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huo̧ca̧'a̧
jö̧ttö̧mä̧ cu̧jo̧mȩ o'ca'a
päi'önätä ichi'ö cuiäre lámpara
ku̧nä̧huä̧cä ihueye kä̧'ij̧o̧mȩttö̧
'cho̧dip̧ä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
pärou cuamöcuädöttömä 'chodipö
juiy̧ä̧cua̧sä̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jiy̧ȩtȩmä̧ adiu amöcuädöjä.
Nicolaítas ttö̧ja̧ jȩttö̧mä̧ a̧'u̧tu̧jä̧
ucumä. Ttö'inä ja̧u̧ juäimä a̧'u̧tu̧sä̧.
7Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ttö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧ A̧'cua̧ru̧hua̧ jiähua'amä
ä̧ju̧cui.̧ U̧ju̧ru̧huä̧cua̧rö̧mä̧ Dios
ö'ätta a̧'cua̧cuä̧tta 'quȩtȩnä̧
käi a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ dau
u̧huä̧ju̧ttu̧ ucua pä'ö huȩdä̧cua̧sä̧―
päinäcusä.

Esmirna ötahuiyättö ya̧tȩ
huȩ'ä̧hua̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hueiyarö

pä'ö hueinö huȩnȩ
8―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Esmirna

ötahuiyättö jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ttö̧ ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧rö̧
pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧tu̧ hue'i. Ä'canä'inä,
röjinä'inä Hua̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
'corupädi'ina'anä pä'äji ta̧'a̧nö̧
tto'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
ttö̧ja̧jä̧” pä'ähuätö ucuru suronä
ttucuocuä'cha'a'inä huo̧jua̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätömä judíos
ttö̧ja̧mä̧cö̧. Judíos ttu̧huo̧jui'̧odenä
ttö̧ca̧ca̧cuä̧ro̧mȩnä̧mä̧ Satanás
u̧huo̧juȩtä̧u̧tä̧ huotö. 10 Jitä
usurä cuȩmä̧huä̧cuȩmä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧
yecuecuä'. Ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuotö

päcuhui'ätucua pä'ö ähuettämä
ucututtu 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 ttö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧ A̧'cua̧ru̧hua̧ jiähua'amä
ä̧ju̧cui.̧ U̧ju̧ru̧huä̧cua̧mä̧ todäre
päi'önä hua'arettömä ö̧jip̧ä̧cua̧―
päinäcusä.

Pérgamo ötahuiyättö ya̧tȩ
huȩ'ä̧hua̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hueiyarö

pä'ö hueinö huȩnȩ
12―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Pérgamo

ötahuiyättö jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ttö̧ 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 ttörömä
icuipocöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttörö
tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ
ä̧ppö̧tä̧ro̧cö̧ pinö̧jä̧. Antipasminä
ö̧jiņö̧ mo̧ro̧'iņä̧ ä̧ppö̧tä̧ro̧cö̧
pinö̧jä̧. Ja̧u̧miņä̧mä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧
kä̧nö̧ ttö chötö'cö jiäcuähuä
işa̧ jiņa̧'a̧. Ja̧u̧miņä̧mä̧, Satanás
ö̧jo̧mȩ, cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ttu̧ cuä'ö
tticuinäcu. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧
ji'̧quiçha̧nö̧ chöjö'cö juiyönä
jiy̧ä̧cu̧jä̧. Ju̧huȩnȩ cu̧jo̧mȩmä̧
Balaam u̧huo̧juȩti̧nö̧ huȩnȩ
esetätörö ku̧nä̧rö̧jä̧tó. Ja̧u̧mä̧
Balacrö huo̧juȩti̧nö̧ Israel ttö̧ja̧rö̧
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suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ttöjö'cönä
huȩä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö, tätähuä'ca im̧iņä̧
iyähuä ttucunä'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttö'cähuoca'ara̧'a̧ nä̧tö̧rö̧
mȩtto̧pä̧rö̧nä̧'iņä̧ huȩä̧riy̧a̧rö̧
pä'ö. 15 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧
nicolaítas ttö̧ja̧ ttu̧huo̧juȩti̧nö̧
huȩnȩ esetätörö'inä ku̧nä̧rö̧jä̧.
Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ a̧'u̧tu̧sä̧ ttömä.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ cuamöcuädömä
pärou icui. Pärou cuicuoca'a
jö̧ttö̧mä̧, ttömä cu̧jo̧mȩ o'ca'a
päi'önätä ichi'ö, curä'chu chättö
räopä'chunä chö̧ro̧huä̧huä̧cua̧sä̧
jahuätöcumä. 17Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧
ttö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧
A̧'cua̧ru̧hua̧ jiähua'amä ä̧ju̧cui.̧
U̧ju̧ru̧huä̧cua̧rö̧mä̧ dajö ku̧nä̧huä̧
maná o̧biţtö̧ ucunä chiy̧ä̧cua̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ido'qui teo'qui'inä
chiy̧ä̧cua̧. Juhuo'quinämä jareönä
im̧i ̧ huȩyu̧cuä̧cua̧'a̧. Ja̧u̧ jareönä
im̧im̧ä̧ korotömä ttieruhuäcuotö.
Ido'qui ȩmö̧tä̧ u̧huo̧juä̧cua̧―
päinäcusä.

Tiatira ötahuiyättö ya̧tȩ
huȩ'ä̧hua̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hueiyarö

pä'ö hueinö huȩnȩ
18―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tiatira

ötahuiyättö jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ttö̧ ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧rö̧
pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧tu̧ hue'i: Dios
Iţti̧, 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 tta̧cu̧huä̧ra̧'a̧'iņä̧

huo̧jua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧
jȩcu̧'iņo̧mȩttö̧'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 ttö huedö
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧ ttö'cähuoca'ara̧'a̧
nä̧tö̧rö̧ mȩtto̧pä̧rä̧'chiy̧a̧ju̧
pä'ö huȩ'ä̧rä̧ju̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
tätähuä'ca im̧iņä̧ iyähuä
ttucuiyaju pä'ö'inä hue'ä̧rä̧ju̧.
21 Kamöcuädö pärou kicuiyattö
pä'ö chötäbotina'attömä täcö
recuonänö tta̧'ä̧riņö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
tta̧dä̧ra̧'a̧nä̧ ttö'cähuoca'ara̧'a̧
mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ cäjädi'a pä'ömä
pärou icu amöcuädocoju pinäju.
22 ¡Ä̧ju̧cuiḩuä! Jahuäjumä na̧'ä̧chö̧
kö̧'ö̧nä̧ jȩchä̧cua̧ju̧. Jahuäju'inä,
yajutäcu ttö'cähuoca'ara̧'a̧
mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ jȩpä̧'chä̧tö̧'iņä̧
rö̧ȩnä̧ usurä ttȩmä̧u̧nä̧
jȩchä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jahuäju jȩjä̧'chö̧ cättädi'a
pä'ö pärou ttamöcuädöttömä
jȩchö̧ juiy̧ä̧cua̧sä̧. 23 Jahuäju
kiţti̧mö̧rö̧mä̧ cuä'ö icu hua'arenätä
ro̧dȩpä̧cuo̧tö̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
topö o'ca toi'önä jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧ ttö̧jo̧mȩ pö̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧mä̧, ttamöcuädö'inä
ttöjö'cö'inä to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
chö̧ja̧'a̧mä̧ ttu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧.
Ucutu ya̧cu̧nä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧
micuä päi'önämä chiy̧ä̧cua̧sä̧.
24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutu Tiatira
ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧ttö̧ jahuäju
ku̧huo̧juȩti̧nö̧mä̧ jȩpo̧co̧tö̧
pä'ijätö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu
Satanás täcunä amöcuädö
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u̧ju̧niņö̧ pättö 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 ttö huedö jȩa̧ pä'ö
cä'ädi'ocörömä, tti̧rȩjä̧ pö̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧, ruhuäcuiyä pa̧ja̧cu̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧ hue'ö ö̧ja̧ pä'ö ruhuo
chiy̧ä̧cua̧. 27 Chä'o ttörö iyinö
ta̧'a̧nö̧tä̧:

Ja̧u̧mä̧ redähua'attö
adicuä o̧'ta̧ cuättomenä
dörächipa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧,
itta'ca 'quiyä'ca cuoräuttu
adicuä'canä 'chu̧'huä̧rö̧
ujurunä hueäcuotö.*

28 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ siri'co, pä'ö
mo̧ro̧ päi'a'a rä'opörö chiy̧ä̧cua̧.
29Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ttö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧ A̧'cua̧ru̧hua̧ jiähua'amä
ä̧ju̧cui―̧ päinäcusä.

Sardis ötahuiyättö ya̧tȩ
huȩ'ä̧hua̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hueiyarö

pä'ö hueinö huȩnȩ

3 1―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Sardis
ötahuiyättö jiņä̧ yo̧mȩtȩ

ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ttö̧ ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧rö̧
pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧tu̧ hue'i. Diosttö
todepotö isoppa huotö ko̧ro̧mö̧ttö̧
ta̧ju̧nu̧ huotörö'inä ja̧'a̧nä̧,
siŗi'̧cö̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧ 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
jo̧mȩttö̧ jo̧mȩ päi'oca'a topä'ijösä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ka̧cuip̧ö̧mä̧,
ihueye hua'ö icu'anötä päi'önä
ka̧cu̧mä̧ 'quiyönä yi'epö ku̧ni.̧
3 Cu̧huo̧jui'̧iņö̧'iņä̧, cuä̧ju̧cuiņö̧'iņä̧
jareächi'önä amöcuädi'i.
Cu̧ju̧nä̧rö̧mä̧ tta̧'ä̧ri.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pärou amöcuädi. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧
porächi'ö tocu'huä̧ro̧ca̧'a̧ jö̧ttö̧mä̧
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 tta̧mo̧nä̧
ttidicuächönä jȩpo̧co̧tö̧ pä'ijätörö.
Jahuätömä ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧
teöttö 'ca̧tä̧hui'̧ip̧ö̧'cotö ttöcu
cuettächäcuotö, adihuä ttö̧ja̧
jö̧nä̧ ttö̧jiņö̧ micuähuächönä.
5 U̧ju̧ru̧huä̧cua̧rö̧mä̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧
teö o̧ta̧ttö̧ chö̧'ca̧tä̧cua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
im̧im̧ä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
cuyärubattö si'epö chicuococu
jä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ im̧im̧ä̧
huäjunätä jiḑä̧huä̧cua̧ Chä'o
ä'cattö'inä, Chä'o umöhuäyotö
isoppa huotö ttä'cattö'inä.
6Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ttö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧ A̧'cua̧ru̧hua̧ jiähua'amä

* 2:27 Salmos 2:8‐9 Ru̧hua̧ itta'camä uruhuo ujuru ij̧ȩcuä̧ jiņa̧'a̧do. ―'Quiyä'ca―
päa'amä, ihueyecuoca'a ttesetönä hue'ö pä'ö pähuä.
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ä̧ju̧cui―̧ päinäcusä.

Filadelfia ötahuiyättö ya̧tȩ
huȩ'ä̧hua̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hueiyarö

pä'ö hueinö huȩnȩ
7―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Filadelfia

ötahuiyättö jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ttö̧ 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
ttörömä ä̧ppö̧tä̧ro̧cö̧ pä'ijöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ topihuä. Ucu
cuä'ca jo̧mȩ äpate ba'epö
ku̧nä̧jişä̧. Juhuate mö̧ȩpa̧ pä'ö
juruhuajimä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a. 9 Judíos
ttu̧huo̧jui'̧odenä ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧
ja̧'a̧nä̧ Satanás u̧huo̧juȩtä̧u̧tä̧
huotömä “ujutumä judíos
ttö̧ja̧jä̧” pättähua'anä yaparetä
pä'ätö. Jahuätörömä ucu cuij̧ä̧pö̧
kada'cattö ucuotö jȩttö̧nä̧
jȩchä̧cuo̧tö̧, ucuru repedä'ija'a
ttu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cua̧'a̧nö̧. 10 Ttö
chiḩuȩnȩ cueseta pä'ö cuami
'qui'ächi'ö adiu tta̧cuhuä̧ra̧'a̧ttö̧
ttö'inä pärocua'attö adiu
tta̧dä̧rä̧cua̧jä̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧rö̧ ka̧cuä̧mö̧
toäcuähuä mo̧ro̧ttö̧ cu̧jip̧ö̧nä̧.
Ja̧u̧ ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuämä
pätecuächäcuotö o'ca toi'önä

ruhuäcuiyä pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧,
pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ tta̧'a̧nö̧ huotö
ja̧ pä'ö huäjuächi'a pä'ö.
11 ¡Ä̧ju̧cuiḩuä̧! Ttömä o'ca'a
päi'önätä ichi'ösä. Cu̧ju̧nä̧rö̧mä̧
adiu tta̧'ä̧ri,̧ cu̧ju̧ru̧huä̧cuȩ micuä
päi'önämä ttunä huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧
cuȩmä̧cuȩ korotötä 'chottipa'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, Chö̧ä̧nä̧hua̧ttö̧,
mo̧ro̧jä̧ttö̧ mȩyȩu̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttö jareönä chim̧i'̧iņä̧ huȩyu̧tu̧
chu̧ju̧nä̧cua̧. 13Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ttö̧ja̧cu̧
o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ A̧'cua̧ru̧hua̧
jiähua'amä ä̧ju̧cui―̧ päinäcusä.

Laodicea ötahuiyättö ya̧tȩ
huȩ'ä̧hua̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hueiyarö

pä'ö hueinö huȩnȩ
14―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Laodicea

ötahuiyättö jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ttö̧ ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧rö̧
pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧tu̧ hue'i. Iso
jö̧nä̧ Hua̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
toinö jueö jiäcuähuä Işa̧mä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ yaparehuocö
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧ Hua̧mä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios o'ca juiyönä
uhuäbe'inö kada'ca Hua̧mä̧ pa̧'a̧nö̧
pä'ösä: 15 Jȩcu̧'u̧mä̧ huo̧jua̧sä̧.

a 3:7 Isaías 22:22

Apo



759 Apocalipsis 3:16–4:4

Ucumä diyau'inä diyapocöjä.
Du'u'inä du'huocöjä. Diy̧a̧pa̧tä*̧
cu̧ju̧ttu̧'iņä̧, ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
jö̧ttö̧mä̧ du̧'hua̧tä̧ cu̧ju̧ttu̧'iņä̧
adihuajacusä. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucumä diy̧a̧pa̧'iņä̧ huocöjä,
du̧'hua̧'iņä̧ huocöjä. Du'huosenö
hua̧tä̧ cu̧ja̧'a̧ttö̧mä̧ chättömä 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”
pättö'a̧nö̧tä̧ hua̧jä̧. Usurä işa̧jä̧.
Ätocö'inä ä̧to̧ca̧jä̧. Cu̧'ca̧tä̧huä̧ta̧'iņä̧
jui'̧a̧jä̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
jȩcu̧'u̧'a̧nö̧ jö̧ jidähuäcujä. Ttö
chiyöttö mitö cuȩmö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧
oro, ocuränä ȩttö̧ pojopö aditö
icuähuättö. Ja̧u̧ juäi orottö mitö
cuȩmö̧ttö̧mä̧ rö̧ȩnä̧ cu̧ju̧nä̧rä̧cua̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ 'ca̧tä̧cuä̧huä̧ teö
o̧ta̧'iņä̧ mitö cuȩmö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧
adiuttu cu̧'ca̧tä̧hua̧ pä'ö, jui'ö
kä̧nö̧ cudäpäre uhuäunä kä̧nö̧ dä'ä
ttucuhua'acu pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttö'ärenä jahuapö isähua'inä
mitö cuȩmö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ cui'ärenä
tu'huipö adiu tocu'hua pä'ö.
19O'ca toi'önä repedä̧u̧ru̧mä̧ jäyä
jȩttö̧ jue'epö icu, huo̧juȩtö̧nö̧
tä̧bo̧tö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
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 ttöcu u̧cuȩ ucua'anä
ttö'inä ja̧u̧cu̧ chu̧cuȩ chu̧cuä̧cua̧sä̧.
21 U̧ju̧ru̧huä̧cua̧rö̧mä̧ ruhuo
chideäcänä ttöcu jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧
ö̧'ö̧nä̧ hue'ö chu̧ju̧nä̧cua̧, ttö
chujuruhuäji o'ca'a Chä'ocu
jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ chutäcu ruhuo
ideäcänä chö̧'ä̧mä̧diņö̧ ta̧'a̧nö̧.
22Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ttö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧ A̧'cua̧ru̧hua̧ jiähua'amä
ä̧ju̧cui―̧ päinäcusä.

Mo̧ro̧jä̧ttö̧ Diosrö ucuotönö
jȩttä̧'cha̧'a̧ Juan toinö huȩnȩ

4 1 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧o'ca'a tochomenä
mo̧ro̧jä̧ttö̧mä̧ äpate ba'epö

ku̧nä̧hua̧'a̧ ba̧huȩcuä̧ra̧'a̧tä̧
topinösä. Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä
iḩuȩnȩ, ä̧cuo̧mȩnä̧ chä̧ju̧cuiņö̧
jiņö̧tä̧, trompeta iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧
rä̧mip̧ö̧'a̧nö̧ ttötäcu 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'quittö'inä, cornalina
ido'quittö'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
veinticuatronö jo̧mȩnä̧ ruhuo
deäquiyä soböcuächönä ka̧cuiņa̧'a̧.

* 3:15 ―Diy̧a̧pa̧― pättäcumä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ esetocö piņö̧ ö̧ä̧nä̧hua̧ iḩuȩnȩmä̧. Du̧'hua̧
pä̧'ä̧hua̧tä̧ ö̧ä̧nä̧hua̧ öäre adita pä'ö to̧ppo̧ca̧ pinömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ duhuosenö hua̧
pä̧'ä̧hua̧mä̧ todärenä amöcuädä'chö, koronö eseta'anä, koronö icuipö jö̧nä̧tä̧ huinö.
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Ja̧u̧ ocänämä veinticuatronö
huotö tä̧mö̧ ruhuotö pä̧jiņä̧tö̧.
Jahuätömä ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧ teö
o̧ta̧ttö̧ 'ca̧tä̧huiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttujuruhuinö micuä päi'önämä
ttunä huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧, orottö
adicuä o̧bö̧ huä̧nä̧riņä̧tö̧.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ruhuo deäcättömä
cu'upämä rou'inä rohuä'chinö,
cöröpächö'inä cöröächä'china'a.
Tti̧huȩnȩ'iņä̧ rä̧mip̧ä̧'chiņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ ruhuo deäcä
ä'camä lámpara, ko̧ro̧mö̧ttö̧
todärenö jo̧mȩnä̧ ocurättö cuo'ö
kiņa̧'a̧. Ja̧u̧ lámparasmä, Diosttö
todepotö isoppa huotö ko̧ro̧mö̧ttö̧
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 tta̧'cua̧rö̧
ku̧nä̧rä̧tö̧ soböcuächönä ka̧cuiņä̧tö̧.
Ttö'äriyämä jättäpäyotötä
ttä'canä'inä ja̧'a̧nä̧ ttabo
ja̧'a̧nä̧'iņä̧ pä̧jä̧u̧ ka̧cuiņä̧tö̧.
7 Jahuätöttö ä̧cuo̧mȩnä̧ işa̧mä̧
mö yähui a̧'cua̧rö̧nä̧ huinö. Ja̧u̧nu̧
o'comenä todärenä päi'önä hua̧mä̧
päcäyä iţti̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ huinö.
Huäbodäcuänä päi'önä hua̧mä̧,
ö'ämä ttö̧ja̧ işa̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ huinö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ päi'önä
hua̧mä̧ möca co̧'ä̧rö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧
huinö. 8 Jahuätö pa̧ja̧cuä̧nö̧
tta̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ttö̧ ya̧cu̧nä̧mä̧
ttujuabiyämä ko̧ro̧mö̧ttö̧ yabätenö
ku̧nä̧riņä̧tö̧. Huämenä'inä ja̧'a̧nä̧,
dea'anä'inä ja̧'a̧nä̧ jättäpäyotötä
pä̧jiņä̧u̧ ttö'äriyämä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
mo̧ro̧'iņä̧, yodo'inä 'cuäoi'önä

cättädi'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 tta̧'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
ottä'chö o̧du̧nä̧mä̧ veinticuatronö
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,
ttujuruhuinö micuä päi'önä ttunä
huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧ ruhuo deäcä ä'ca
icu kä̧nö̧ pä'ätö:

11―¡Ucutä Tu̧ru̧hua̧
beipocö cuhuadihuä'inä,
curuhuo'inä, cujuru'inä
úcuo tettäu'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.

'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
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işä̧mö̧nä̧ cuyäru to̧rä̧dä̧cuä̧huä̧ba
'chu̧huä̧ra̧'a̧ topinösä. Cuyärunämä
pätecu huȩyu̧cuiņa̧'a̧ jacuänä'inä
huämenä'inä. Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧
cuyäru to̧rä̧dä̧cuä̧hu̧äbanämä
ko̧ro̧mö̧ttö̧ 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: ―¿Dijä̧ttö̧ 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
mo̧ro̧jä̧ttö̧'iņä̧, pij̧ä̧ttö̧'iņä̧, pij̧ä̧
dea'attö'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
ttö̧'o̧cui'̧o̧ca̧'a̧ jiy̧ä̧cu̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ tä̧mö̧ ruhuotöttö ya̧tȩ
päinäcusä: ―Juhua'a yabonömä
cuajuähuä'. ¡Judá isotö işa̧ttö̧
mö yähui jä̧'iņö̧'a̧nö̧ Hua̧mä̧, dau
ujucäcä todehuaji'a̧nö̧ Davidttö
to̧dȩpa̧mä̧ juruhuinö! Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ cuyäru to̧rä̧dä̧cuä̧huäba
bahuepa pä'ö'inä, ko̧ro̧mö̧ttö̧
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 tta̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧
ttö̧'quȩtȩ'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, tä̧mö̧ ruhuotö
ttö̧'quȩtȩ'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ Ya̧tȩ Ohueja
Hua̧, cuä'ö tticuinäcu a̧'cua̧rö̧nä̧
Hua̧, jueönä ö̧ja̧'a̧ topinösä.

Ja̧u̧mä̧ u o̧juä̧mä̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧
to̧juä̧rȩ jo̧mȩnä̧ u̧ju̧nä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧,
ö'äriyämä ko̧ro̧mö̧ttö̧ torere
jo̧mȩnä̧ ku̧nä̧riņö̧. Ja̧u̧ ö'äriyämä
ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö Diosttö
todepotö isoppa huotö, pij̧ä̧
jä̧ttä̧yä̧jä̧ hue'ähuotö ja̧'a̧.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧ Ohueja
Hua̧mä̧ 'chä̧hui'̧ö̧ ruhuo deäcänä
Pö̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧mö̧ttö̧ cuyäru
to̧rä̧dä̧cuä̧huäba 'chu'huädinö.
8 Ja̧'hua̧nö̧ 'chuhuädäji o'ca'a
tta̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧
huotö'inä ja̧'a̧nä̧, veinticuatronö
tä̧mö̧ ruhuotö'inä jö̧nä̧ Ohueja
Hua̧ ä'ca jo̧mȩ mo̧'ä̧miņä̧tö̧.
Jahuätö ya̧cu̧nä̧mä̧ 'porähuobö'inä
'chu̧ttä̧ra̧'a̧nä̧, işo̧'ta̧, orottö adicu
o̧'ta̧ a̧dö̧nä̧ ameuttu su̧'pȩnö̧
ȩcö̧ o̧'ta̧ 'chu̧'huä̧riņä̧tö̧. Ja̧u̧
a̧mȩu̧ juäimä Diosttö adihuä
ttö̧ja̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ttucuocuä'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
ka̧cuä̧tö̧ttö̧'iņä̧, tti̧huȩnȩ
pö̧nä̧ ucuocuätöttö'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä
ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧, tti̧rȩjä̧ pö̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧ttö̧'iņä̧ ȩmö̧
cucuojanä mitö Diosrö
ppa̧cu̧huä̧diņä̧u̧jä̧ ujutumä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hueähuä
ruhuotö'inä, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
umöhuäyotö sacerdotes
huotö'inä päti'önä hue'ö
cu̧ju̧niņä̧u̧jä̧ ujutumä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jij̧ä̧ra̧'a̧ttö̧mä̧
hue'ö tö̧jä̧cuo̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ucutä ja̧'a̧
cuyäru to̧rä̧dä̧cuä̧huäba
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'chu'huädö uppepö
mö̧ȩcuä̧'iņä̧ seropö
icuähuänä cujuru
ku̧nä̧rö̧mä̧!― pä'ö ra̧'iņä̧tö̧.

11 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a tochomenä
ruhuo deäcä'inä, pa̧ja̧cuä̧nö̧
huotö tta̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧'iņä̧,
veinticuatronö tä̧mö̧ ruhuotö'inä
ttipeyenämä soböcuächönä kä̧nö̧
Dios umöhuäyotö isoppa huotö
recuätö tti̧huȩnȩ 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,
ttesehuäcu ö̧jö̧'iņä̧ úcuo
tettäu'a̧nö̧ Hua̧mä̧!― pä'ö,
tti̧huȩnȩ pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧
ucuocuinätö.

13 Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca
toi'önä uhuäbe'äcuähuotömä,
mo̧ro̧jä̧ttö̧'iņä̧, pij̧ä̧ttö̧'iņä̧,
pij̧ä̧ dea'attö'inä, dubora
rö̧orattö'inä, ja̧u̧ o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧
o'ca toi'önä pätta'a ä̧ju̧cuiņö̧sä̧:
―¡Ruhuo deäcänä Pö̧rö̧'iņä̧,
Ohueja Hua̧rö̧'iņä̧ eseunutä
ttucuocuaja. Úcuo ruhuotö
ttö̧jö̧'iņä̧, beipocö ttöadihuä'inä,
tturuhuo'inä beipome'inä juiyönä
'cuäopönätä úcuo tettähuajá!―
pätta'a ä̧ju̧cuiņö̧sä̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ tta̧'cua̧rö̧
ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ ―¡Ja̧'hua̧nö̧tä̧
ja̧'a̧cua̧ja̧!― pä'inätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
veinticuatronö 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,
ko̧ro̧mö̧ttö̧ todärenö uppepö

mö̧ȩcuä̧ttö̧ jiy̧ȩtȩ mö̧ȩcuä̧ seropö
icua'a topinösä. Ja̧'hua̧nö̧ seropö
icuäji o'ca'a pa̧ja̧cuä̧nö̧ tta̧'cua̧rö̧
ku̧nä̧rä̧tö̧ttö̧ 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 ttunä 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, tta̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ttö̧
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, pij̧ä̧ttö̧ huȩnȩ juiyönä
kä̧cuä̧huä̧ be'epäjipö icua pä'ö
huȩ'ä̧hua̧ piņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ cuä'äu tticunä 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, tta̧'cua̧rö̧
ku̧nä̧rä̧tö̧ttö̧ huämetucuänä
päi'önä hua̧ ―¡Topächi!― päa'a
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ä̧ju̧cuiņö̧sä̧. Tochomenä cahuayu
iḑiçua̧rö̧ topinösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
cahuayunä huö̧mä̧ ämäca'a totta
pä'ö rö̧nä̧huo̧'ta̧ u̧mö̧nä̧ ȩpiņö̧.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ huotö
tta̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ ttö̧'quȩtȩttö̧
ya̧tȩ iḩuȩnȩ rä̧mip̧a̧'a̧ ä̧ju̧cuiņö̧sä̧.
Pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ rä̧mip̧iņa̧'a̧: ―Trigo
işa̧ppȩmä̧ ya'ute kilo jo̧mȩtä̧ ja̧'a̧nä̧
ya'ute denariotä* 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, tta̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ttö̧
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―** pä'ö
miçua̧ ru'hui'inö. Jahuätömä
pij̧ä̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ttö̧mä̧
ju'tome ka̧cuä̧tö̧, pa̧ja̧cuä̧nö̧
jo̧mȩttö̧ ya'ute jo̧mȩnä̧
ttujuruhua pä'ö hueähui'inä̧u̧.
Curänä'inä, ppäi ttuhuähuänä'inä,
hua'arenä'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ de'a
ruhuä pä̧içuä̧tö̧nä̧'iņä̧ jȩpö̧ tticunä
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
ttesetiyä̧u̧ cuä'äu tticuinä̧u̧
tta̧'cua̧rö̧ topinösä, ku icu iyähuoca̧
dea'a ttö̧ja̧cua̧'a̧.

10 Jahuätömä tti̧huȩnȩ pä̧içu̧nä̧
rä̧mip̧ö̧nä̧ a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ huopinätö:
―Tu̧ru̧hua̧, ucu surojö Jui'̧a̧mä̧,
iso päi'önä jö̧nä̧ Kö̧mä̧, ujutu
tucuoja erinö micuä päi'önä
pärocua'attö micuähuächönä
pä'ö cuicua pä'ö, jij̧ä̧ rȩjȩnä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧ ro̧cuȩpä̧cuo̧mȩ
mo̧ro̧ pätecuächa pä'ömä
¿tta̧'a̧nö̧ recuotä jä̧cua̧'a̧jä̧ttö̧?―
pä'inätö. 11 Ja̧'hua̧nö̧ pättäji
o'ca'a ttö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ tȩä̧ta̧
ya̧cu̧nä̧rö̧ iyähui'inä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pa̧'a̧nö̧ hueähui'inä̧u̧: ―Mä̧cuä̧
'cuä'ächi'ätucui ucutumä jiņä̧
a̧'u̧cua̧'a̧tä̧. Ucutu cuij̧ä̧hua̧tö̧
huotörö, ucutu jö̧ ta̧'a̧nö̧ huedö
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧ ucuturu cuä'ö
tticuinö ta̧'a̧nö̧ cuä'ö tticuäcuome
jo̧mȩ päi'ome jubö tta̧'ä̧rip̧ä̧tu̧cui―̧
pä'ö hueähui'inä̧u̧.

Ko̧ro̧mö̧ttö̧ ya'utenö päi'önä
mö̧ȩcuä̧ seropö icuinö huȩnȩ
12 Ko̧ro̧mö̧ttö̧ ya'utenö päi'önä

uppepö mö̧ȩcuä̧ ohueja Hua̧
seropö icuomenä rȩjȩmä̧ rö̧ȩnä̧tä̧
ttö̧ȩpa̧'a̧ topinösä. Mo̧ro̧ kä̧hua̧mä̧
yo̧i'̧iņa̧'a̧ idicuäta̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧.

* 6:6 Ya'ute denariomä, ya'ute mo̧ro̧ adicuome micuä jiņa̧'a̧do. ** 6:8 ―Hades―
pä'ömä hua'inätö ttö̧ja̧cuo̧mȩ pä'ö pähuä.
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Yodo kä̧hua̧'iņä̧ cuocuoya jö̧
ta̧'a̧nö̧ pä'i'inö. 13 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
mo̧ro̧jä̧ttö̧ siŗi'̧cö̧mä̧ rȩjȩra̧'a̧cu̧
tta'ähuächinätö kä̧rö̧'coppa
pä̧içu̧nä̧ kä̧rö̧'co̧huo̧mȩnä̧
higuera dau u̧huä̧ju̧ jo'ö icuinö
ttahuähuächaji'a̧nö̧tä̧ jö̧nä̧.
14 Ja̧u̧nu̧ o'comenä mo̧ro̧jä̧mä̧
toepo'ächinä̧jä̧ cuyäru isojä
ttö̧to̧rä̧da̧ji'̧a̧nö̧tä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
juiyönämöä'quiyu'inä, o'ca juiyönä
kä'co o̧sa̧'iņä̧ kä̧'ij̧o̧mȩttö̧mä̧
pporädö icuähui'ina'a.
15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ttö̧ hueähuä
ruhuotö pä'ijätö'inä, úcuo ttö̧ja̧
pä'ijätö'inä, pärätä ruhuotö'inä,
su̧ra̧dä̧u̧ tturuhuotö'inä,
juruhuä'ijätö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
toi'önä huettö jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧,
huettö 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'cattö'inä, Ohueja Hua̧ ö̧'ä̧iţtö̧'iņä̧
tö̧jip̧ö̧nä̧ dajö ku̧niţö̧― pä'inätö.
17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―¡Jati Ja̧u̧ ö̧'ä̧iņä̧
bäreu jähuä ro̧ȩcuä̧ mo̧ro̧mä̧ täcö
pätecuächa'a. Ja̧u̧ ro̧ȩcuä̧ ami
'qui'ächi'ajimä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a!―
pä'inätö.

Israel ttö̧ja̧ 144.000 jo̧mȩnä̧ Dios
öäre siähuächö juiyönä

huȩyu̧cuä̧ttö̧ huȩyu̧cui'̧iņö̧ huȩnȩ

7 1 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a Dios
umöhuäyotö isoppa huotö

pa̧ja̧cuä̧nö̧ huotö pij̧ä̧ beipome
ö̧yö̧'ca̧ri ̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ jueönättö̧ja̧cua̧'a̧
topinösä. Jahuätömä kä̧rö̧'coppa,
pa̧ja̧cuä̧nö̧ jo̧mȩttö̧ 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'acuttu
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 surojuottepa pä'ö
hue'ähuotörö: 3―Jij̧ä̧ rȩjȩ'iņä̧,
dubora rö̧ora'inä, dauhuiyä'inä
surojuocuepätucuä' jiņä̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios hueö jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧ tti'änä
huȩyu̧cuä̧ tötome jubö päi'önä―
pä'ö huopinö.

4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ siähuächö juiyönä
huȩyu̧cuä̧ rötähuotö pä'i'äjätömä
―tta̧'a̧nö̧ recuätö jo̧mȩnä̧ ja̧―
pä'ö ä̧ju̧cuiņö̧sä̧. Ciento cuarenta
y cuatro mil jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧
huȩyu̧cuä̧ rötähuotö pä'i'äjätömä.
Israelminä iţti̧mö̧'cotö docenö
huotö ya̧cu̧nä̧ttö̧ ttahuaruhuä'cotö
jiņa̧'a̧.

5 Judáminä
ahuaruhuä'cotöttö'inä doce
mil jo̧mȩnä̧ siähuächö juiyönä
huȩyu̧cuä̧ttö̧ rötähuotö pä'i'inätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Rubénminä

ahuaruhuä'cotöttö'inä doce
mil jo̧mȩnä̧ siähuächö juiyönä
huȩyu̧cuä̧ttö̧ rötähuotö pä'i'inätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Gadminä

ahuaruhuä'cotöttö'inä doce
mil jo̧mȩnä̧ siähuächö juiyönä
huȩyu̧cuä̧ttö̧ rötähuotö pä'i'inätö.

6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Aserminä
ahuaruhuä'cotöttö'inä doce
mil jo̧mȩnä̧ siähuächö juiyönä
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huȩyu̧cuä̧ttö̧ rötähuotö pä'i'inätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Neftalíminä

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

ahuaruhuä'cotöttö'inä doce
mil jo̧mȩnä̧ siähuächö juiyönä
huȩyu̧cuä̧ttö̧ rötähuotö pä'i'inätö.

7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Simeónminä
ahuaruhuä'cotöttö'inä doce
mil jo̧mȩnä̧ siähuächö juiyönä
huȩyu̧cuä̧ttö̧ rötähuotö pä'i'inätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Levíminä

ahuaruhuä'cotöttö'inä doce
mil jo̧mȩnä̧ siähuächö juiyönä
huȩyu̧cuä̧ttö̧ rötähuotö pä'i'inätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Isacarminä

ahuaruhuä'cotöttö'inä doce
mil jo̧mȩnä̧ siähuächö juiyönä
huȩyu̧cuä̧ttö̧ rötähuotö pä'i'inätö.

8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Zabulónminä
ahuaruhuä'cotöttö'inä doce
mil jo̧mȩnä̧ siähuächö juiyönä
huȩyu̧cuä̧ttö̧ rötähuotö pä'i'inätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Joséminä

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

ahuaruhuä'cotöttö'inä doce
mil jo̧mȩnä̧ siähuächö juiyönä
huȩyu̧cuä̧ttö̧ rötähuotö pä'i'inätö.

Bäreu jähuä ubara ttuhuähuä
pä̧nä̧ttö̧ recuätö rä'opäjätörö

Juan toinö huȩnȩ
9 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a tochomenä

ttö̧ja̧ recuätö pa̧ja̧cuo̧mȩ juiyönätä
recuätörö topinösä ya̧tȩ'iņä̧
ö̧'a̧tö̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ recuätörö. O'ca

toi'önä tti̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ttö̧'iņä̧,
o'ca toi'önä jitötä isotöcu pö̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧ttö̧'iņä̧, o'ca toi'önä
ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧, o'ca toi'önä tti̧huȩnȩ
pö̧nä̧ ucuocuätöttö'inä jiņa̧'a̧.
Jahuätömä ruhuo deäcä
ä'ca'inä ja̧'a̧nä̧ Ohueja Hua̧
ä'ca jo̧mȩ'iņä̧ jueönä ka̧cuiņä̧tö̧,
ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧mä̧ teö o̧ta̧ttö̧
'ca̧tä̧huä̧tö̧, ttu̧mö̧piy̧ä̧nä̧mä̧ ojiyä
otoö* 'chu̧'huä̧rä̧nö̧. 10 Jahuätömä
tti̧huȩnȩ pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧
huopinätö: ―¡Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
ruhuo deäcänä Pö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧,
Ohueja Hua̧'iņä̧ jiņa̧'a̧ ki'̧içuä̧ttö̧
ttö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädinätömä!― pä'ö.
11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios umöhuäyotö
isoppa huotö o'ca toi'önätä ruhuo
deäcä ppeye'inä ja̧'a̧nä̧, tä̧mö̧
ruhuotö ttippeye'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
pa̧ja̧cuä̧nö̧ tta̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧
ttippeye'inä soböcuächönä
jueönä ka̧cuiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ruhuo deäcä ä'cattö mo̧'ä̧mö̧
tti'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 tettähuajá beipome'inä
juiyönä 'cuäopönätä! ¡Ja̧'hua̧nö̧tä̧
ja̧'a̧cua̧ja̧!― pä'inätö.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧mö̧ ruhuotöttö
ya̧tȩ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧sä̧:
―Jitöja ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧ teö
o̧ta̧ otoönä 'ca̧tä̧huä̧tö̧mä̧ ¿titö
ju'huotö jä̧ttö̧? ¿Tottö ichäjätö
jä̧ttö̧?― jö̧nä̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ päcu

* 7:9 Ja̧u̧ ojiyä otoömä nȩnȩä̧ ojiyä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jiņö̧do
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―chu̧ru̧hua̧, ucutä huo̧jua̧jä̧―
pä'ö chädätinäcu. Ja̧'hua̧nö̧
chädätäcumä päinäcusä:
―Jitöjamä bäreu jähuä ubara
ttuhuähuä pä̧nä̧ttö̧ rä'opäjätö.
Ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧, Ohueja Hua̧
ucuojanä tei'önä jȩpö̧, töcäjätö
ja̧'a̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ 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 ttö̧ja̧'a̧nä̧
tta̧huä̧rä̧cuo̧tö̧. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jahuätömä juhua'a yabonömä
ttucua ppäi rö̧jiy̧ä̧cuo̧tö̧. Ttahua
pä'ö'inä a̧di ̧ rö̧jiy̧ä̧cuo̧tö̧ juhua'a
yabonömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Kä̧hua̧
udupo'inä, koro juäittö'inä
du'huiyäcuotö. 17Ohueja
Hua̧tä̧, ruhuo deäcä kä'co
Kö̧tä̧ tta̧huä̧rä̧cuo̧tö̧. A̧'cua̧ro̧ya
ajiya rȩjȩ jacuättö ppöepö o̧du̧nä̧
korome'inä, korome'inä oipäcuotö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttȩ'chȩrȩja̧mä̧ o'ca
juiyö Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä 'ca̧'ö̧
icuäcuotö ttö'äriyättömä―
päinäcusä.

Hue'ähuotö isoppa huotö
trompeta ona ppötta pä'ö
jo̧mȩnö̧ jȩtti̧nö̧ huȩnȩ

8 1 Ko̧ro̧mö̧ttö̧ 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,
ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö, Dios
ä'ca jo̧mȩ jueönä ka̧cuä̧tö̧rö̧
topinösä. Jahuätörömä ko̧ro̧mö̧ttö̧

tonarenö jo̧mȩnä̧ trompetas ona
iyähui'ina'a. 3 Ja̧u̧nu̧ o'comenä
ichi'inö ka̧ra̧ Dios u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa
hua̧, a̧dö̧nä̧ kuhuähuo'ta̧ orottö
adicuo̧'ta̧ 'chu̧'huä̧rä̧nö̧. Ja̧u̧mä̧ ku
icu iyähuoca̧ ä'ca kä̧mä̧diņö̧. Adiu
ameu juäi rö̧ȩnä̧tä̧ iyähui'inäcu
ku icu iyähuoca̧, orottö adicuoca̧
huämettö iya pä'ö, o'ca toi'önä
Diosttö adihuä ttö̧ja̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧
ttucuocuä'ijö ppächönä iya pä'ö.
Ja̧u̧ ku icu iyähuoca̧mä̧ ruhuo
deäcä ä'ca jo̧mȩ kä̧ca̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ adiu a̧dö̧nä̧ torädoppa,
Diosttö adihuä ttö̧ja̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧
ttucuocuä'ijöcu ppächönä jiņä̧
yo̧mȩtȩnä̧, isoppa hua̧ u̧mö̧ttö̧
'cha'ächö torädina'a Dios ä'ca
jo̧mȩ. 5 Ja̧u̧nu̧ o'comenä isoppa
hua̧mä̧ ku icu iyähuoca̧ttö̧ ocurä
ȩmiņö̧, kuhuähuo'ta̧ iso'tanä ȩnö̧.
Iso'tanä ȩnä̧ji'̧ca̧ pij̧ä̧ rȩjȩ huämenä
'cuä̧'ȩpö̧ icuinö. Ja̧'hua̧nö̧ 'cuä̧'ȩpö̧
icuomenämä tti̧huȩnȩmä̧ pä̧içu̧nä̧
rä̧mip̧ä̧'chiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cu'upämä rou'inä rohuä'chinö,
cöröpächö'inä cöröächina'a,
rȩjȩ'iņä̧ ttö̧'ȩpö̧ icuina'a. 6 Ja̧'hua̧nö̧
päi'omenä Dios umöhuäyotö
isoppa huotö ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧
huotö, ko̧ro̧mö̧ttö̧ tonarenö
trompetas ona ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ ppötta
pä'ö jo̧mȩnö̧ jȩpiņä̧tö̧.

Ä̧cuo̧mȩnä̧ işa̧ ppöomenä
'cuäopinö huȩnȩ

7Ä̧cuo̧mȩnä̧ Dios u̧mö̧huä̧ya̧
isoppa hua̧ öäre trompeta
ppöomenä diyau o'qui'inä,
ocurä'inä ttahuähuina'a ttucuojacu
huihuacunä. Ja̧u̧ juäimä o'ca
juiyönä rȩjȩra̧'a̧cu̧ ttahuähuina'a.
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Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä dauhuiyämä
ju'tome, tercera parte* 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
jättäyä'catä cuoä'ca jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jä̧'ca dubora rö̧oranä icuähui'ina'a.
Ja̧'hua̧nö̧ icuähui'omenämä
dubora rö̧ora ju'toramä, tercera
parte jo̧mȩnä̧ ttucuojatä päi'inora.
9 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä dubora
rö̧ora jacuä ka̧cuä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧
ju'tomettömä, 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
mo̧ro̧jä̧ttö̧mä̧. Ajehuiyä'inä
ju'tomemä, tercera parte
jo̧mȩnä̧'iņä̧, ja̧'a̧nä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧
ajiya rȩjȩ jacuättö 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'a̧ttö̧ juhuoyattö ahuajätömä
recuätö ttö̧ja̧ 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 kä̧hua̧ttö̧'iņä̧ pä̧cuä̧da̧,
yodo kä̧hua̧ttö̧'iņä̧ pä̧cuä̧da̧,
siŗi'̧cö̧ttö̧'iņä̧ päcuädotö, tercera
parte jo̧mȩnä̧ cuähuächinä̧u̧.
Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä jahuätöttö
päcuädotönämä yo̧i'̧iņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ 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: ―¡Jati! ¡Jati! ¡Jati!
¡Jij̧ä̧ rȩjȩra̧'a̧ ka̧cuä̧tö̧hue! ¡Juiyodi ̧
surojö 'cuättopäcuotö korotö
huämetucuä isoppa huotö ttöäre
trompetas ppöttomenämä!
¡Jahuätö ppöttäcuomemä
tö'cöhuächi'a'ató!― päa'a
ä̧ju̧cuiņö̧sä̧.

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'a̧ttö̧ rȩjȩra̧'a̧ päi'önä

* 8:7 Tercera parte pättömä huäbodäcuä jähuättö jiy̧ȩtȩtä̧ jö̧nä̧ pä'ö pähuä.
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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 rö̧äjuttu
räopaji'a̧nö̧ räopina'a. Ja̧'hua̧nö̧
päi'omenä mo̧ro̧ kä̧hua̧'iņä̧,
isoppa'inä yo̧'ö̧tä̧ yo̧i'̧iņa̧'a̧, ocu
isoppa rejuttu räopoppattö.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ocu isoppattömä
mä̧rä̧cä̧yu̧tä̧ rä'opinätö, rȩjȩ
huä̧mȩnä̧ pätti'önä. Jahuätörömä
ttujuru'inä iyähui'inä̧u̧, iḑiy̧u̧tu̧
ttujuru 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 tti'änä rötähuocotö
pä'ijätörötä surojuo'epätucui―
pä'ö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧
'corupätti'önä surojuottepa
pä'ömä hueähui'oco̧u̧
pinätö̧. Usurä ttȩmä̧u̧nä̧
ubara ttuttepä'chatö pä'ötä
hueähui'inä̧u̧, kä̧hua̧tö̧ jim̧ö̧tȩ
ruhuä jo̧mȩnä̧tä̧. Jahuätö ubara
ttuttepä'chömä, iḑiy̧u̧tu̧ rarattö
a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧. 6 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ ttö̧ja̧mä̧
'corupätti'a pä'ö ttusäcuotö.
Ja̧'hua̧nö̧ ttusa'anä 'corupätti'ö
juiyönätä jä̧cuo̧tö̧. 'Corupätti'a
pätta'anä hua'are ttȩmö̧ juiyönätä
pä̧ip̧ä̧rä̧cuo̧tö̧.

7 Jahuätö mä̧rä̧cä̧yu̧mä̧
ca̧hua̧yu̧tu̧ curära̧'a̧ tti̧'cha̧
pä'ö jo̧mȩnö̧ huotö a̧'cua̧rö̧nä̧
huinätö. Ttupiyänämä oro işo̧bö̧
huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧
o̧bö̧ huä̧nä̧riņä̧tö̧. Ttö'äpiyämä
ttö̧ja̧ tti'ä a̧'cua̧rö̧nä̧ huinätö.
8 Ttuhuo'chemä isaju kuhuo'che
a̧'cua̧rö̧nä̧ huinätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttacupiyämä mö yähui acu
a̧'cua̧rö̧nä̧ huinätö. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttamöcanämä 'quiyäbi, cuoräuttu
adicuäbi a̧'cua̧rö̧nä̧ jäbittö
'ca̧tä̧chä̧riņä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttujuabiyämä caruquiyä,
ca̧hua̧yu̧tu̧ rö̧ȩnä̧ ocä dottomenä
rä̧mip̧a̧ji'̧a̧nö̧ ucuocuinä̧u̧
ttujuabiyämä. Recuätö ca̧hua̧yu̧tu̧
curä ttörohuähua pä'ö pä̧içu̧nä̧
jotta'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧
ucuocuinä̧u̧. 10 Tti̧huiŗi'̧piy̧u̧mä̧
idiyu iḩuiŗi'̧pa̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huinätö.
Ra̧ttä̧cua̧ri'̧iņä̧ ku̧nä̧riņä̧tö̧.
Ttujurumä tti̧huiŗi'̧piy̧u̧nä̧
ku̧nä̧riņä̧tö̧, kä̧hua̧tö̧ jim̧ö̧tȩ ruhuä
jo̧mȩnä̧ ttö̧ja̧rö̧ ubara ttuttepä'cha
pä'ömä. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttu̧ru̧hua̧
päi'önä kiņö̧mä̧, reju be'ipö
'tu̧ppä̧chi'̧o̧mȩ'iņä̧ juiyäju rejuttu
huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ jiņa̧'a̧. Im̧im̧ä̧
hebreo tti̧huȩnȩnä̧mä̧ Abadón
pä'ö miçua̧. Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧
griego tti̧huȩnȩnä̧mä̧ Apolión*
pä'ö miçua̧. 12 Pȩnȩ jubömä
ä̧cuo̧mȩnä̧ ―¡Jati!― pähuä jä̧ji ̧
pätecuächome ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ huȩnȩ pätecuächö
o'ca'a todäre jähuä ―¡Jati!―

* 9:11 Apolión pä'ömä be'epä'ijipö icuähuä işa̧ pähuädo Griego tti̧huȩnȩnä̧.
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pähuä pätecuächäcuome jiņä̧
'cuäopäcua'a ka̧'a̧.

Ko̧ro̧mö̧ttö̧ ya̧tȩnö̧ päi'önä hua̧
ppöomenä 'cuäopinö huȩnȩ

13 Ja̧u̧nu̧ o'comenä Dios
u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧
ya̧tȩnö̧ päi'önä hua̧ öäre trompeta
ppöomenä ya̧tȩ iḩuȩnȩ rä̧mip̧a̧'a̧
ä̧ju̧cuiņö̧sä̧. Ku icu iyähuoca̧, orottö
adicuoca̧, Dios ä'ca jo̧mȩ kä̧ca̧nä̧
ka̧cu̧ ttupiyä o̧juä̧, pa̧ja̧cuä̧nö̧
o̧juä̧ttö̧ rä̧mip̧iņa̧'a̧ ja̧u̧ iḩuȩnȩmä̧.
14 Ja̧u̧ iḩuȩnȩmä̧, Dios u̧mö̧huä̧ya̧
isoppa hua̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧ ya̧tȩnö̧
päi'önä hua̧rö̧, öäre trompeta
ku̧nä̧rä̧jiŗö̧ päina'a: ―Pa̧ja̧cuä̧nö̧
isoppa huotö hue'ähuotö, aje
rö̧oto Eufrates aje jäyotottö
nö'cö rötähuotörö ejädö icui―
päina'a. 15 Jahuätö pa̧ja̧cuä̧nö̧
hue'ähuotö isoppa huotömä,
ja̧u̧nu̧tä̧ a̧'ȩnä̧, ja̧u̧ kä̧hua̧nä̧tä̧,
ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧, ja̧u̧nu̧tä̧ horanä jȩtta̧
pä'ö pätetö ku̧nä̧huo̧tö̧ pinätö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ejädö icuähuotö
pä'i'inätö pij̧ä̧ ttö̧ja̧ttö̧mä̧
ju'tome, tercera parte jo̧mȩnä̧
cuä'äu tticua 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 ttamöquiyu isäbi
'quiyäbimä ocurätä jö̧ obi, jacinto
ido'quittö'inä, azufre ido'quittö'inä
adicu obi 'ca̧tä̧chä̧riņä̧u̧. Ca̧hua̧yu̧tu̧
ttupiyämä mö yä̧huiţö̧ ttupiyä
a̧'cua̧rö̧nä̧ huinätö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ttäpiyättömä ocuma'inä

ja̧'a̧nä̧, ocu isoppa'inä ja̧'a̧nä̧,
azufre o'qui'inä räopinä̧u̧.
18 Piy̧ȩ huäbodäcuä juäimä ttö̧ja̧
ju'tome tercera parte jo̧mȩnä̧
to'e'inätö, ocurättö'inä, ocu
isoppattö'inä, azufre o'quittö'inä,
jahuätö ttäpiyättö räopinö
juäittö. 19 Jahuätö ca̧hua̧yu̧tu̧
ttujurumä ku̧nä̧riņä̧tö̧ ttäpiyänä'inä
ja̧'a̧nä̧, tti̧huiŗi'̧piy̧u̧nä̧'iņä̧.
Tti̧huiŗi'̧piy̧u̧nä̧mä̧ ttupiyä'inä
kiņa̧'a̧, ä̧ca̧tö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧. Ja̧u̧
tti̧huiŗi'̧piy̧u̧nä̧mä̧ ttö̧ja̧rö̧ suronä
jȩtta̧ pä'ö jiņö̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ o'ca'a ka̧cuip̧ä̧jä̧tö̧mä̧, ja̧u̧
juäi ro̧ȩcuä̧ttö̧ 'corupä'i'ocotö
päjätömä, jitötä tu̧mö̧nä̧ suronä
ttaditähuä cättädi'a pä'ömä
yorö'isotä pärou amöcuädocotö
pinätö̧. Ä̧huȩttö̧rö̧'iņä̧, tätähuä
o'ca'inä úcuo tettähuä'ijömä
yorö'isotä cä'ädi'ocotö pinätö̧. Ja̧u̧
o'camä orottö'inä, pärätättö'inä,
broncettö'inä, inä o'quittö'inä,
dauttu'inä adicu o'catä jiņa̧'a̧.
Topö'inä toocö o'ca, ä̧ju̧cu̧'iņä̧
ä̧ju̧cuo̧cö̧ o'ca, 'chä̧nö̧'iņä̧ 'cho̧cö̧
o'ca. 21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö̧ja̧rö̧
cuä'ö tticuä'ijö'inä, ttö̧ja̧rö̧
ttu̧hua̧rä̧rä̧'ij̧ö̧'iņä̧, ttirecua
pocojuru mȩtto̧pä̧rä̧'ij̧ö̧'iņä̧,
ttö̧nä̧u̧cuä̧rä̧'ij̧ö̧'iņä̧ yorö'isotä
cättädi'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 isoppattö
'ca̧tä̧chä̧ra̧'a̧nä̧, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧
im̧ȩyȩhua̧'a̧ topinösä. U huämemä
huäyäroböttö kä̧dȩpiņa̧'a̧.
Ö'ättömä mo̧ro̧ Kä̧hua̧ a̧'cua̧rö̧nä̧
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kä̧dȩpiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧jä̧piy̧ä̧mä̧,
icui'quiyu ocurättö 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 ko̧ro̧mö̧ttö̧
todärenö jo̧mȩnä̧ rä̧mip̧iņa̧'a̧.
4 Ko̧ro̧mö̧ttö̧ todärenö jo̧mȩnä̧
cu'upä iḩuȩnȩ rä̧mip̧ä̧'cha̧'a̧
chä̧ju̧cuä̧ji ̧ chiḩuȩyu̧ta̧ pä'ö
jȩcha̧'a̧, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ ya̧tȩ iḩuȩnȩ
rä̧mip̧iņä̧cu̧sä̧: ―Ko̧ro̧mö̧ttö̧
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 tta̧huä̧rä̧cuä̧huiy̧ä̧cua̧'a̧!
7 Ko̧ro̧mö̧ttö̧ 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
ttö̧ja̧rö̧, iḩuȩnȩ jiäcuähuä ttö̧ja̧rö̧
päinö'a̧nö̧tä̧― pä'ö ku̧niņö̧.

Jareächi'önä jiähua pä'ö
cuyäru to̧rä̧dä̧cuä̧huä̧ba̧

a̧'u̧cuä̧ba̧ Juan ucui'inö huȩnȩ
8 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧

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 iyattö pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
jädepäcumä ädätinäcusä:
―Ȩmo̧po̧'ö̧mä̧ cui'i'i. Cucui'omenä
cuättömä maya ta̧'a̧nö̧ sa̧dä̧cua̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cu'cäbiyuttumä
reäcua'a― päinäcusä. 10 Ja̧'hua̧nö̧
päcu cuyäruba̧ a̧'u̧cuä̧ba̧ huȩ'ä̧hua̧
isoppa hua̧ u̧mö̧ttö̧ ȩmo̧po̧'ö̧
cui'i'inösä. Ja̧'hua̧nö̧ chucui'omenä
chättömä maya ta̧'a̧nö̧ sa̧diņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chucui'äji o'ca'amä
chö'cäbiyuttumä rei'inäcusä.
11 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a päinäcusä: ―Jiņä̧
jareächi'önä Dios päö huȩnȩ
jicuhuäu'a̧nö̧ ja̧'a̧, recuätö ttö̧ja̧
ttötö'cö'inä, tti̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧
ttötö'cö'inä, tti̧huȩnȩ pö̧nä̧
ucuocuätö ttötö'cö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
hueähuä ruhuotö ttötö'cö'inä―
päinäcusä.

Dios päö jiäcuähuä ttö̧ja̧
ta̧ju̧ru̧ Juan toinö huȩnȩ

11 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'amä işä̧na̧
iyähui'inäcusä pa̧ja̧cuo̧'quȩ

a̧'cua̧rö̧nä̧ jä̧na̧. Ja̧'hua̧nö̧
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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 ttö̧jä̧dä̧rä̧cuo̧tö̧*
cuarenta y dos kä̧hua̧tö̧ jo̧mȩnä̧.
3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö chumöhuäyotö,
tottinö jiäcuähuä ttö̧ja̧ ta̧ju̧ru̧mä̧
huȩdä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ huedomenä
jahuätömä, re ruhuä 'ca̧tä̧cuä̧huä̧
'ca̧tä̧hui'̧ö̧ kä̧nö̧, Dios päö huȩnȩ
jittähuä̧rä̧cuo̧tö̧ mil doscientos
sesentanö mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧―
päinäcusä.

4 Jahuätö ta̧ju̧ tottinö jiäcuähuä
ttö̧ja̧mä̧ 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 päöttömä,
jahuätö ttättömä ocumatä räopa'a
tta̧bo̧iy̧a̧ toe'önätä. O'ca toi'önä
jahuätörö suronä jȩtta̧ pä'ätörömä
ja̧'hua̧nö̧tä̧ jö̧nä̧ cuä'ö tticu'anö
huotö. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätö
tottinö jiäcuähuä ttö̧ja̧mä̧ Dios
iḩuȩnȩ jittäu pä̧nä̧mä̧ ajiya'inä
ichö juiyönä jȩtta̧ pä'ö mo̧ro̧jä̧
mö̧'ȩpö̧ tticua pä'ö ttujuru
ku̧nä̧rä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ajehuiyä'inä

ttucuojatä päi'önä pärotö tticua
pä'ö ttujuru ku̧nä̧rä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pij̧ä̧ rȩjȩttö̧mä̧ o'ca juiyönätä
surojö 'cuäopä'chönä jȩtta̧ pä'ö'inä
ttujuru ku̧nä̧rä̧tö̧, ttöjö'come jubö
jȩttö̧nä̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ tottinö
huȩnȩ ji'äu cättädomenämä
de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧, reju be'ipö
'tu̧ppä̧chi'̧o̧mȩ'iņä̧ juiyäjuttu
huä̧mip̧ö̧mä̧, jahuätöcu
ö̧ro̧huä̧huä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧
rohuäumä, ujuruhua'attö cuä'ö'inä
icuäcuotö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ cuä'ö
içuä̧u̧ tto'co jähuämä, úcuo
ötahuiyä mä̧nä̧ kä'co pä̧cua̧'a̧.
Ja̧u̧ ötahuiyämä ya̧nä̧ jähuättö
amöcuädäcuähuänämä Sodoma
jö̧nä̧'iņä̧, Egipto jö̧nä̧tä̧ pättome.
Ju̧huȩnȩtä̧ Tu̧ru̧hua̧rö̧ daunä
pȩ'o̧pö̧ ku̧nu̧ cuä'ö tticuinomemä.
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önä
ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧, jitötä isotöcu
ka̧cuä̧tö̧ttö̧'iņä̧, tti̧huȩnȩ pö̧nä̧
ucuocuätöttö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
tti̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ttö̧'iņä̧,
jahuätö tto'co jähuä tottä̧rä̧cuo̧tö̧
huäbodäcuä mo̧ro̧ abonänö
jo̧mȩnä̧.** Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tto'co
jähuämä idoränä ttötö juiyönä
ro̧ttȩpä̧rä̧cuo̧tö̧. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ eseutä
ttesehuäcuotö jahuätö
'corupätti'äjiy̧ä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ mippoönä iyähuä
iyä'chäcuäu ttesehuä̧rä̧cuo̧tö̧
jahuätö ta̧ju̧ Dios päö huȩnȩ
jiäcuähuä ttö̧ja̧, pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧

* 11:2 Adihuä ötahuiyä päinomemä Jerusalén pä'ö pä'inö. ―Ttö̧jä̧dä̧rä̧cuo̧tö̧― pä'amä,
ja̧u̧ ötahuiyänä ucuotäcuähuä juiyönä jȩpö̧ ttujuruhuäcotö pä'ö päa'a. Täbocömä
ttujuruhuäjä̧u̧ ttu̧ru̧hua̧rö̧ u̧ru̧pä̧'quȩnä̧ kä̧dä̧riņö̧do ttu̧ru̧hua̧mä̧, ―juruhuäjisä― pä'ö
ij̧ȩcuä̧ päi'önä. ** 11:9 Säbäräri pättö ―Tres dias y medio―
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ubara ttuttepä'chä'ija'attö.

Dios päö jiäcuähuä ttö̧ja̧
ta̧ju̧mä̧ hua'arettö ttottächa'a

Juan toinö huȩnȩ
11 Ja̧'hua̧nö̧ huäbodäcuä mo̧ro̧

abonänö* jo̧mȩnä̧ 'cuäopäji
o'ca'amä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
ttamiyuppa, Diosttö räopoppa
doächi'inä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ doächi'ä̧u̧
ttö̧jä̧piy̧ä̧nä̧ kä̧dö̧ ä̧rä̧mi'̧iņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ä̧rä̧mi'̧ä̧jä̧tö̧rö̧
topä̧riņä̧tö̧mä̧, rö̧ȩnä̧ ye'inätö.
12 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä jahuätö
Dios päö jiäcuähuä ttö̧ja̧ ta̧ju̧mä̧,
ya̧tȩ iḩuȩnȩ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ pä̧içu̧nä̧
rä̧mip̧a̧'a̧ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧ ―pocu
'cha'ächi'ätucui― päa'a. Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧mä̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ajiya isoppanä
cä'ecuächi'inätö ttaboiyotö
päjätö to̧ttä̧ra̧'a̧nä̧. 13 Ja̧u̧ jiy̧ȩnä̧tä̧
rȩjȩmä̧ pä̧içu̧nä̧ ttö̧ȩpiņa̧'a̧.
Rȩjȩ ja̧'hua̧nö̧ ttö̧ȩpo̧mȩnä̧
ötahuiyä ju'tome, décima parte**
jo̧mȩnä̧ mo̧ä̧chiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧
ja̧'a̧nä̧ ttö̧ja̧mä̧ siete mil jo̧mȩnä̧
to'e'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca'a
ka̧cuip̧ä̧jä̧tö̧mä̧ ye'ecue'ä'chö,
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧rö̧tä̧
úcuo te'ähuinätö. 14 Pȩnȩ jubömä
todärenä päi'önä ―¡Jati!― pähuä
jä̧ji ̧ pätecuächome ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ huäbodäcuänä päi'önä
―¡Jati!― pähuä jä̧ji ̧ pätecuächa
pä'ömä tö'cöhuächia'ato.

Ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ päi'önä hua̧
ppöomenä 'cuäopinö huȩnȩ

15 Ja̧u̧nu̧ o'comenä Dios
u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧

ta̧ju̧nu̧ päi'önä hua̧ öäre
trompeta ppöomenä recuätö
tti̧huȩnȩ juruhuächi'ö rä̧mip̧iņa̧'a̧
mo̧ro̧jä̧ttö̧mä̧.―Pij̧ä̧ttö̧ tturuhuonä
huettö o̧du̧nä̧ttö̧mä̧ 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
veinticuatronö huotö tä̧mö̧
ruhuotö, Dios ä'cattö tturuhuo
deäquiyänä pä̧jä̧tö̧mä̧ rȩjȩ tti'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'a̧ttö̧ adihua'a
pätäcujä. 18 Pij̧ä̧ ttö̧ja̧ tti̧rȩjä̧
pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ Ucuru
tta̧mi ̧ 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
ttö̧ja̧rö̧, päcuu jiäcuähuä
ttö̧ja̧ pinätö̧rö̧'iņä̧
ja̧'a̧nä̧, ucuttu adihuä

* 11:11 Säbäräri pättö―Tres dias y medio― ** 11:13 Décima parte pättömä, to̧mö̧rȩ
jähuättö jiy̧ȩtȩ pä'ö pähuä.
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ttö̧ja̧rö̧'iņä̧, o'ca toi'önä
ucuru ucuotätörö usurä
isotö jö̧ttö̧'iņä̧, ruhuotö
jö̧ttö̧'iņä̧ ttaditähuä 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. Tti̧huȩnȩ'iņä̧
rä̧mip̧ä̧'chiņa̧'a̧. Rȩjȩ'iņä̧ ttö̧'ȩpö̧
icuina'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ diyau o'qui'inä
juruhuächi'ö ttahuähuina'a.

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

12 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a mo̧ro̧jä̧ttö̧mä̧
bäreu jähuä ij̧ȩcuä̧

ij̧ȩcuä̧cho̧mȩnä̧, ij̧ȩcuä̧chiņä̧ju̧
isaju yajute mo̧ro̧ kä̧hua̧ttö̧
'ca̧tä̧huä̧ju̧. Kö̧jä̧piy̧ä̧ dea'anämä
yodo Kä̧hua̧ riņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
kunä huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧ siŗi'̧cö̧
ttö̧jä̧pö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ huotöttö
a̧diçuo̧bö̧ huȩnä̧riņä̧ju̧.
2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ möchaju
kö̧ja̧'a̧ttö̧ kuhuäbecuometä
päi'äcua huopinäju, ku̧mo̧du̧ba̧
barahuächi'äcua. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
koro ij̧ȩcuä̧'iņä̧ ij̧ȩcuä̧chiņa̧'a̧
mo̧ro̧jä̧ttö̧mä̧. Böo ujuo da'ä
ya̧tȩ, ocuma ta̧'a̧nö̧ adiu
tu̧'hua̧ ij̧ȩcuä̧chiņö̧, upiyämä
ko̧ro̧mö̧ttö̧ toyurenö kä̧cu̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ u o̧juä̧mä̧ to̧mö̧rȩ

jähuä o̧juä̧ kiņä̧cu̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
upiyä huämemä jiyute pö̧nä̧
ruhuonä kä̧nö̧ huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧,
ko̧ro̧mö̧ttö̧ to̧bö̧rȩnö̧ jo̧mȩnä̧
huä̧jiņä̧cu̧. 4 Siŗi'̧cö̧ mo̧ro̧jä̧nä̧
ttö̧rö̧jo̧mȩttö̧mä̧ 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, kiţti̧ uhuäpächö
jiy̧ȩnä̧tä̧ ucui'a pä'ö. 5 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ kiţti̧ Uborö uhuäbecuinäju,
pij̧ä̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧ttö̧ tti̧rȩjä̧ pö̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧ huȩä̧cua̧rö̧, itta'ca
'quiyä'ca cuoräuttu adicuä'canä
'chu̧'huä̧rö̧nö̧ huȩä̧cua̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ kiţti̧mä̧ Dios ö̧jo̧mȩtä̧, Dios
uruhuonä ideäcä ko̧mȩtä̧ ȩmiçua̧
piņö̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä
isajumä ttö̧ja̧ toächome päte'ötä
tö'ipächinäju. Ju̧huȩnȩmä̧ Dios
jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ u̧ju̧niņo̧mȩ yajuru
tta̧ttä̧ra̧ pä'ö mil doscientos
sesentanö mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧.

Pij̧ä̧ra̧'a̧ kä'ö içuä̧hua̧ pä'i'äjirö
Diosttö adihuä ttö̧ja̧ ttujuruhua'a

Juan toinö huȩnȩ
7 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a mo̧ro̧jä̧ttö̧mä̧

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'attö rohuähuinätö.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätömä
juruhuocotö pinätö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
juhua'a yabonö mo̧ro̧jä̧nä̧ ttö̧ja̧cua̧
pä'ömä hue'ähui'oca'a jiņa̧'a̧
täcö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧ böo
ujuo da'ämä, juhua'attö kä'ö
içuä̧hua̧ pinö. Ja̧u̧mä̧ täbocötä
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päi'önä äca pinö. Ähuettä'inä
ja̧'a̧nä̧ Satanás'inä pä̧'ä̧hua̧. O'ca
toi'önä pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ yapare
ttesetönä 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
mo̧ro̧jä̧ttö̧mä̧ 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'cattö huȩnȩtä̧rö̧
ucuocuä'chä'ijömä kä'ö içuä̧hua̧
pä'i'äji. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios ttö̧jip̧ö̧nä̧ 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 tottinö huȩnȩ
jiäcuähuänä'inä ttujuruhuinäcu.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―'corupäti'öttö'inä
huä̧iņä̧ ja̧'a̧― pä'ö tta̧mo̧nä̧
ttö̧jö̧ repe'äcuähuocotö pinätö̧.
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧mä̧
eseutä esehuado. O'ca toi'önä ja̧u̧
o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ esehuätucui.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ¡jij̧ä̧nä̧'iņä̧
dubora rö̧oranä'inä ka̧cuä̧tö̧hue!
Surojödi ̧ 'cuäopäcuotöjä ucutumä.
¡Ähuettämä ucutu cu̧juä̧tu̧cuo̧mȩ
mȩyȩhuä̧ji.̧ Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
―recuomä chö̧jö̧ juiy̧ä̧cua̧sä̧―
pä'ö u̧huo̧jua̧'a̧ttö̧ rö̧ä̧nä̧tä̧ ami
surächi'äcutó!― pä'ö rä̧mip̧a̧'a̧
ä̧ju̧cuiņö̧sä̧.

Ujuo da'ä ppö'ö icuomettö 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 kiţti̧ uborö uhuäbecuäjäjuru
ru̧'huä̧rȩ'iņö̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
böo möca ujuabiyä iyähui'inäcua̧
äca ä'cattö ttö̧ja̧ toächome päte'ö
cojächa pä'ö, yajutä kö̧ja̧ pä'ö
jȩpö̧ ku̧nä̧huo̧mȩ. Ju̧huȩnȩmä̧
huäbodäcuänä jo̧mȩnä̧ yabonänö
tres años y medio jo̧mȩnä̧ ku̧cuȩ
cuäjepö tta̧ttä̧ra̧'a̧nä̧ kö̧jä̧cuo̧mȩ.
15 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ äcamä ättömä
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'a̧ttö̧ kiţti̧mö̧
ka̧cuip̧iņä̧tö̧cu̧tä̧ örohuähua pä'ö
'chiņö̧, Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hueö
jȩpä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, Jesucristo
iḩuȩnȩ esetä'ijätöcu.

De'a ru̧hua̧ pä̧içua̧ dubora rö̧orattö
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 rö̧orattö
kä̧mi'̧a̧'a̧ topinösä. Upiyämä
ko̧ro̧mö̧ttö̧ toyurenö hua̧ jiņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ upiyä o̧juä̧mä̧
to̧mö̧rȩ jähuä o̧juä̧ kiņä̧cu̧.
Ja̧u̧ o̧juä̧nä̧mä̧ ruhuonä kä̧nö̧
ttunä huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧ to̧mö̧rȩ
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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, ttö tochinäcumä,
yähui huȩyu̧pa̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ huinö.
Ö̧jä̧piy̧ä̧mä̧ aje yähui* 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 upiyättö
jiyutenämä ötta, 'corupäi'a
pä'ö cuä'ö tticuäjätta a̧'cua̧rö̧nä̧
jä̧tta piņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
juhuätta, 'corupäi'a pä'ö cuä'ö
tticuäjätta a̧'cua̧rö̧nä̧ jä̧ttamä
huahuächipönä aditö tticuäjäcu
pinö. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧ o'ca
toi'önä nö̧'ä̧chö̧ topö esehuächi'ö
kä̧nö̧ de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧ o'ca'anä
ru'hui'inä̧tö̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
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 jȩtti̧nä̧cu̧. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
de'a 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
Diosttö adihuä ttö̧ja̧rö̧ rohuäu
ujuruhua pä'ö'inä hueähui'inäcu.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä jitötä
isotöcu ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧, tti̧huȩnȩ
pö̧nä̧ ucuocuätörö'inä, tti̧rȩjä̧
pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ hue'ö ö̧ja̧
pä'ö hueähui'inäcu. 8O'ca toi'önä
Ohueja Hua̧ öäre cuyärubanä,
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ cuyärubanä
tti̧mi ̧ rötähuocotö pä'ijätömä
ja̧u̧ pä̧içua̧rö̧ ucuotö jȩttä̧cuo̧tö̧.
Ohueja Hua̧mä̧, ihueye pij̧ä̧
uhuäbe'inomettö kä̧mä̧dö̧ cuä'ö
içuä̧hua̧tä̧ huä'ijö. 9Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧
hua̧mä̧ ä̧ju̧cui.̧ 10 Cärenä ttö̧'ö̧nä̧
jȩpä̧tö̧mä̧, cärenätä ttö̧'ä̧cuo̧tö̧
jitötä'inä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ curä'chunä
cuä'ö icuätömä, curä'chunätä
cuä'ö icuähuotö pätti'äcuotö
jitötä'inä. Ja̧u̧ juäi 'cuäopomenämä
tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö'inä, tta̧mi ̧
'quittächi'a pä'ö'inä jä̧cuȩ Diosttö
adihuä ttö̧ja̧mä̧.

Ka̧ra̧ de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧ rȩjȩ
jacuättö rä'opäji huȩä̧ra̧'a̧

Juan toinö huȩnȩ
11 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jiņä̧ ka̧ra̧ de'a

ru̧hua̧ pä̧içua̧rö̧ topinösä, rȩjȩ
jacuättö 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

* 13:2 Aje yähui päa'amä, säbäräri pättäcu ―oso―.
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toi'önä pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧
ä̧cuo̧mȩnä̧ pä̧içua̧ pinö̧rö̧, ötta
'corupäi'önä cuä'ö tticuäjätta
a̧'cua̧rö̧nä̧ jä̧tta huahuächipinäcu
pinörö ucuotö jȩtti̧ya̧rö̧ pä'ö
hue'ä̧riņö̧. 13 Ja̧u̧mä̧ ttö̧ja̧ ttieru
juäi ij̧ȩcuä̧ bäreu jähuä jȩpä̧'chiņö̧.
Ocurä'inä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ pij̧ä̧ra̧'a̧
ttahuäunä päi'önä jȩpä̧'chiņö̧ ttö̧ja̧
tottä̧ra̧'a̧nä̧. 14 Ja̧u̧ juäi ij̧ȩcuä̧,
de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧ pinömä ja̧'a̧tä̧
toä̧ra̧'a̧nä̧ jȩä̧'cha̧ pä'ömä ujuru
iyähui'inäcu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ja̧u̧
juäi ij̧ȩcuä̧nä̧tä̧ pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧
yapare ttesetönä jȩpä̧'chiņö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧
curä'chunä toe'äji'ca̧ jiņä̧ a̧'cua̧ri'̧ä̧ji ̧
a̧'u̧cuä̧ ttaditiyarö 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 ttu̧mö̧nä̧, ttu̧huo̧jua̧'a̧nä̧
işä̧mö̧ jö̧ttö̧'iņä̧, tti'änä jö̧ttö̧'iņä̧
huȩyu̧cuä̧ huȩyu̧cui'̧a̧ pä'ö hue'inö.
Huä̧iņä̧ hue'inö úcuo işa̧ huocörö
jö̧ttö̧'iņä̧, úcuo işa̧rö̧ jö̧ttö̧'iņä̧,
pärätä ru̧hua̧rö̧ jö̧ttö̧'iņä̧, usurä
işa̧rö̧ jö̧ttö̧'iņä̧, huettö jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧ huocörö jö̧ttö̧'iņä̧, huettö
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧ jö̧ttö̧'iņä̧. O'ca
toi'önätä yoräteunä huȩyu̧cuo̧tö̧tä̧
ttö̧jö̧nä̧ hue'inö. 17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧
juäi huȩyu̧cuä̧ juittöttömä mitö
ttȩma̧ pä'ö'inä, micuä ttȩmö̧nä̧
ttiya pä'ö'inä ya̧tȩrö̧'iņä̧ hue'ocö
piņö̧. Ja̧u̧ juäi huȩyu̧cuä̧, de'a
ru̧hua̧ pä̧içua̧ im̧i ̧ jö̧ttö̧'iņä̧, im̧i ̧

número jö̧ttö̧'iņä̧ huȩyu̧cuo̧tö̧tä̧
mitö ttȩma̧ pä'ö hue'inö.
Micuä ttȩmö̧nä̧ ttiya pä'ö'inä
hue'inö jahuätörötä. 18 Porömä
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuätä
rȩcuä̧rö̧ja̧'a̧. Ya̧tȩ u̧huo̧juä̧chi'̧a̧ pä'ö
ö̧jö̧ttö̧mä̧ de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧ öäre
número pa̧ja̧ti̧. Ja̧u̧ númeromä
ttö̧ja̧ işa̧ öäre número ja̧'a̧. Ja̧u̧
númeromä seiscientos sesenta y
seis ja̧'a̧.

Ohueja Hua̧cu̧, umöhuäyotö
144.000 huotöcu Sión möä'canä

ttö̧ja̧'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 tti'änä
huȩyu̧cuo̧tö̧ ka̧cuiņä̧tö̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ 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
ttu'pora'a ä̧ju̧cuiņö̧sä̧. 3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ra̧huä̧huä̧mä̧ jareönä ra̧huä̧huä̧
a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧ ra̧'iņä̧tö̧ ruhuo
deäcä ä'cattö'inä, pa̧ja̧cuä̧nö̧
tta̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ ttä'cattö'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ tä̧mö̧ ruhuotö
ttä'cattö'inä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧
ra̧huä̧huä̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ u̧huo̧juip̧ö̧
juiyönä jiņö̧. Ciento cuarenta
y cuatro mil huotötä, pij̧ä̧ttö̧
ttö̧jip̧ö̧nä̧ mitö ȩmä̧huo̧tö̧
pinätö̧tä̧ huo̧juip̧iņä̧tö̧mä̧.
4 Jahuätömä nä̧tö̧rö̧
mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧ ttu̧huȩcuä̧nä̧
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tta̧ttä̧rä̧cuä̧huä̧'ij̧a̧'a̧ttö̧, nä̧tö̧rö̧
mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ttö̧ 'cu̧'huä̧po̧tö̧
jitötämä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätömä
Ohueja Hua̧ o'ca juiyönä i'̧chö̧
o̧du̧nä̧ 'chä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jahuätömä pij̧ä̧ ttö̧ja̧ttö̧ ttö̧jip̧ö̧nä̧
mitö ȩmä̧huo̧tö̧ pinätö̧, u̧huä̧ju̧
ä̧cuo̧mȩnä̧ huä̧jö̧ttö̧ ȩmö̧ iyähuä
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ Diosrö'inä, Ohueja
Hua̧rö̧'iņä̧ iyähuotö pätti'önä.
5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya'utenä'inä yapare
pä'ocotö pä'ijätö, Dios uruhuonä
ideäcä ä'cattö huȩnȩ jui'ätötä
ja̧'a̧ttö̧.

Huä̧mȩtu̧cuä̧ hue'ähuotö
isoppa huotö jittähua'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 tti̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧,
jitötä isotöcu ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧,
tti̧huȩnȩ pö̧nä̧ ucuocuätörö'inä,
o'ca toi'önä ttö̧ja̧rö̧'iņä̧. 7 Iḩuȩnȩ
pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧ pä'inö: ―Dios
micuähuächönä pä'ö icuomemä
täcö pätecuächa'a. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ 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 tti̧rȩjä̧

pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ ttirecua
pocojucu jȩä̧cuä̧huä̧ yajutäcu
ttöjö'cächönätä päi'oya vino
isoyattö ttaunä ajä'ijäju pä̧içu̧nä̧
ro̧ȩcuä̧ micuähuächönä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ jitämä jahuäju jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧ ötahuiyämä mo̧o̧po̧'ä̧cha̧'a̧tó―
pä'inö.

9 Jahuätö tto'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 jö̧ttö̧'iņä̧, ja̧u̧tä̧
a̧'u̧cuä̧ jö̧ttö̧'iņä̧ ucuotö jȩö̧ttö̧mä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ öäre huȩyu̧cuä̧
ö'änä huȩyu̧cua̧ päi'öttö'inä,
u̧mö̧nä̧ huȩyu̧cua̧ päi'öttö'inä
10Diosttö pä̧içu̧nä̧ ro̧ȩcuä̧tä̧
ȩmä̧cua̧. Päcuäi Dios ö̧'ä̧i ̧ vino
isoyattö 'cu̧huä̧di'̧ä̧cua̧. Ja̧u̧ juäi
isoyamä Dios öäro̧'ta̧, o'ca juiyönä
ö̧'ä̧iņä̧ ro̧ȩpa̧ pä'ö 'carö ku̧nä̧huo̧'ta̧
su̧'pȩnö̧ acuoyattö 'cu̧huä̧di'̧ä̧cua̧.
Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ ocuränä'inä
ja̧'a̧nä̧, azufrenä'inä usurä
ȩmä̧huä̧cua̧ Dios umöhuäyotö
isoppa huotö ttä'cattö'inä,
Ohueja jö̧nä̧ Hua̧ ä'cattö'inä.
11 Ja̧'hua̧nö̧ usurä ttȩmä̧u̧nä̧
cuo'ö koppamä beipome'inä
juiyönätä cä'ecu kä̧cua̧'a̧.Mo̧ro̧'iņä̧,
yodo'inä tta̧'cua̧ ȩmä̧huä̧ juiyönä
usurä ttȩmä̧huä̧cuo̧tö̧ o'ca
toi'önä de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧rö̧
ucuotö jȩpä̧tö̧mä̧, ja̧u̧tä̧ a̧'u̧cuä̧
jö̧ttö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ im̧i ̧ huȩyu̧cuä̧
jö̧ttö̧'iņä̧ rötähuotömä. 12 Ja̧u̧ juäi
'cuäopomenämä tta̧mi ̧ 'quittächi'a
pä'ötä jä̧cuȩ Diosttö adihuä
ttö̧ja̧ chutä hueö jȩpö̧ kä̧nö̧,
Ttu̧ru̧hua̧ Jesúsru tta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧
ka̧cuä̧tö̧mä̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ
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iḩuȩnȩ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ rä̧mip̧a̧'a̧
ä̧ju̧cuiņö̧sä̧, ttörötä pähuächa'a:
―Poröttö kä̧mä̧dö̧ yabocumä
Tu̧ru̧hua̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ kä̧nö̧
'corupä'i'ätömä ttesehuäcuotö
pä'ö huȩyu̧tu̧ ku̧ni―̧ pähuächina'a.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―A̧'a̧ juhua'acutä,
usurä ȩmä̧u̧nu̧ ttaditä'ijomettö
tta̧'cua̧ ttȩmä̧cua̧'a̧nö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
adiu jȩttä̧'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
ttunä huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧ orottö
a̧diçuo̧bö̧ huiņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
u̧mö̧nä̧mä̧ 'cuiocuobö so̧obö
'chu̧'huä̧riņö̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ ka̧ra̧mä̧ Dios
adihuänä ö̧jo̧ca̧ttö̧ rä'oi'ö pä̧içu̧nä̧
huopinö ajiya isoppa ju'tä Pö̧rö̧:
―Cuiärobö 'cuiocuobönä 'cui'i.
'Cui'ö ca̧ca̧ti̧. Jij̧ä̧ rȩjȩttö̧ ttö̧ca̧ca̧ta̧
pä'ömä jo̧mȩ päi'a'a. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ Ucu cu̧ca̧ca̧to̧mȩmä̧ täcö
pätecuächa'a― pä'inö. 16 Ja̧'hua̧nö̧
päcu ajiya isoppa ju'tä Pä̧jim̧ä̧ rȩjȩ
huämenä 'cui'opinö. Ja̧'hua̧nö̧
'cui'ö ca̧ca̧ti̧nö̧ rȩjȩttö̧ ku̧nä̧huä̧mä̧.

Ttö̧ja̧ ttucuoja rö̧ȩnä̧tä̧
riähuächa'a Juan toinö huȩnȩ
17 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Dios adihuänä

ö̧jo̧ca̧, mo̧ro̧jä̧nä̧ ko̧ca̧ttö̧ ka̧ra̧

huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ rä'oi'inö.
Ja̧u̧'iņä̧ 'cuiocuobö so̧obö
'chu̧'huä̧riņö̧. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ku icu
iyähuo̧ca̧ttö̧ 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'a̧ttö̧
cuiärobö 'cuiocuobö so̧obönä
'cui'ö ca̧ca̧ti̧ jij̧ä̧ rȩjȩnä̧ ka̧cu̧mä̧―
pä'inö. 19 Ja̧'hua̧nö̧ päcu huȩ'ä̧hua̧
isoppa hua̧mä̧ öäre 'cuiocuobönä
'cui'ö rȩjȩra̧'a̧ttö̧ uva po'tiyä,
rȩjȩnä̧ bahuinömä ca̧ca̧ti̧nö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ca̧ca̧tö̧ uva amemä icu
icuinö Dios ö̧'ä̧iņä̧ ro̧ȩpa̧ pä'ö
vino isoya 'chu'chähuo̧ca̧ rö̧o̧ca̧nä̧.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ötahuiyä u̧miţtö̧tä̧
'cuȩ'cu̧ 'chu'chu icuähua'a
jiņa̧'a̧. 'Cuȩ'cuä̧huä̧cho̧mȩnä̧
acuä̧ca̧ttö̧mä̧ ttucuojatä 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 estadios* jo̧mȩnä̧
riähuächi'ina'a.

Ko̧ro̧mö̧ttö̧ to̧'ta̧rȩnö̧ o̧'ta̧nä̧
Diosttö ro̧ȩcuä̧ ȩca̧'a̧ to'äu
tticuäcuotörö iyähuia'a

Juan toinö huȩnȩ

15 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jiņä̧ koro
ij̧ȩcuä̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧

ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ topinösä. Ja̧u̧ ij̧ȩcuä̧mä̧
bäreu jähuä, juiyo adihuina'a.
Hue'ähuotö isoppa huotö
ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö röji

* 14:20 1.600 estadios pättömä 293 kilómetros jo̧mȩnä̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧mȩnä̧
ttucuojattötä aje päi'önä rä̧cua̧'a̧ jiņa̧'a̧do.
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ro̧ȩcuä̧, ko̧ro̧mö̧ttö̧ todärenö
jo̧mȩnä̧ ku̧nä̧riņä̧tö̧. Ja̧u̧ ro̧ȩcuä̧
pätecuächomenä Dios ö̧'ä̧i ̧
jä̧'ij̧ö̧mä̧ täcö jo̧mȩ päi'önä
pä̧jä̧mä̧chä̧cua̧'a̧ jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ 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
ttö̧ja̧cua̧'a̧ topinösä de'a ru̧hua̧
pä̧içua̧rö̧ juruhuinätörömä.
Ja̧u̧ru̧'iņä̧ juruhuinätö ja̧'a̧nä̧, chutä
a̧'u̧cuä̧'iņä̧, öäre huȩyu̧cuä̧'iņä̧,
im̧i ̧ número'inä juruhuinätömä.
JahuätömäDios 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.
Ucuttu adihuä ttö̧ja̧
Ttu̧ru̧hua̧mä̧ ucutä.
4 ¡Tu̧ru̧hua̧! ¿Dijä̧ttö̧ ucuru
ye'ecunu ucuotocö pajimä?
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿Dijä̧ttö̧ ucuru
úcuo te'ähuocö pajimä?
Ucutä ka̧tä̧hua̧tä̧ surojö
jui'̧a̧mä̧. Micuähuächönä
pä'ö cuicumä huäjunä
ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ttö̧ o'ca toi'önä
tti̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ ucu

cuä'ca jo̧mȩ ucuotö jȩtta̧cu̧
pä'ö ttichäcuotö― 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 Ju̧huo̧ca̧ttö̧mä̧ rä'oi'inätö
hue'ähuotö isoppa huotö
ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö
ja̧'a̧nä̧, ko̧ro̧mö̧ttö̧ todäre jähuä
ro̧ȩcuä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ päjätömä.
Ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧mä̧ adiu teönä
kä̧dȩpö̧nä̧ säru o̧ta̧ 'ca̧tä̧huiņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttamöcanämä
ttäcä oya, orottö adicu oya
riņä̧u̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ tta̧'cua̧rö̧
ku̧nä̧rä̧tö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ huotöttö
ya̧tȩ orottö adicu o̧'ta̧ Dios ihueye
beipome'inä juiyönä 'cuäopönä
Kö̧ ö̧'ä̧iţtö̧ suhuädi'ö o̧'ta̧ ya̧cu̧nä̧rö̧
iyä'chinö hue'ähuotö isoppa huotö
ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörömä.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ocurä isoppa, Dios
ujuruttu'inä ja̧'a̧nä̧ öadihuättö'inä
räopoppattö su̧'pȩ päi'ina'a Dios
adihuänä ö̧jo̧ca̧ jacuämä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ ya̧tȩ'iņä̧ doächö juiyönätä
jiņo̧ca̧ jiy̧ȩ ko̧ro̧mö̧ttö̧ todärenö
jo̧mȩnä̧ ro̧ȩcuä̧, ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧
huotö hue'ähuotö isoppa huotö
ttu̧ju̧nä̧rä̧ji ̧ pätecuächome jubö
päi'önä.

16 1 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä
Dios adihuänä ö̧jo̧ca̧

jacuättö ya̧tȩ iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧
rä̧mip̧ö̧nä̧, hue'ähuotö isoppa
huotö ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörö
pähuächa'a ä̧ju̧cuiņö̧sä̧: ―Dios
ö̧'ä̧i ̧ ȩcö̧ o̧'ta̧ jij̧ä̧ rȩjȩra̧'a̧cu̧ to'äu
icuäjätucui― jö̧nä̧ pähuächina'a.
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Ä̧cuo̧mȩnä̧ işa̧ işo̧'ta̧ to'ö
icuomenä 'cuäopinö huȩnȩ

2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ 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 ttötta räoi'iņä̧u̧,
surojönä huahuätta, ubara'inä
barahuätta.

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 ttucuojatä 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 jacuättö
ppöepö o̧du̧nä̧'iņä̧ to'ö icuinö.
Ja̧'hua̧nö̧ to'ö icuomenä ajiyamä
ttucuojatä päi'ina'a. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧, ajehuiyä
tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ 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'a̧ttö̧
ucumä surojö jui'̧a̧jä̧.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ro̧cuȩpä̧jä̧u̧mä̧
ucuttu adihuä ttö̧ja̧rö̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuiḩuȩnȩ
jiäcuähuä ttö̧ja̧rö̧'iņä̧
ttucuoja cuocunä
päi'önä cuä'äu icuinätö
pinätö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧ttö̧
pärocua'attömä ttucuojatä
ttaunä cuiyä̧u̧ jitötä
jȩtti̧nö̧ micuä jueönä
micuähuächönä päi'önä―
pä'inö.

7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ iḩuȩnȩ'iņä̧
ku icu iyähuoca̧ttö̧ 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 ttö̧ja̧rö̧
ujuhua pä'ö ujuru hueähui'inäcu.
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ ttö̧ja̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧
du'unä cuo'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
cuo'ö kä̧nö̧mä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö
úcuo tettähua pä'ömä ttamöcuädö
pärou icuocotö pinätö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ suronätä ttucuocuä'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
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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 ttutta'attö barahuä̧u̧
tti̧nȩnä̧ yö̧'ä̧huiņä̧tö̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ubara'inä ttutta'anä,
ttöttahuiyä'inä pa̧'a̧nä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧
Dios, mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧rö̧mä̧ suronätä
ucuocuä'chinätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
suronä jȩttä̧'ij̧ö̧ cättädi'a pä'ö
pärou amöcuädocotö pinätö̧.

Ko̧ro̧mö̧ttö̧ ya̧tȩnö̧
päi'önä hua̧ işo̧'ta̧ to'ö

icuomenä 'cuäopinö huȩnȩ
12 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ko̧ro̧mö̧ttö̧ 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'öttö
hueähuä ruhuotö ttumänätä
jo̧mȩnö̧ ra̧ pä'ö. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ujuo da'ä ättö'inä, de'a ru̧hua̧
pä̧içua̧ ättö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧
―Dios päji huȩnȩ jiäcuähuä işa̧sä̧
ttömä― päa'anä yapare ji'ähuä'ijö
ättö'inä isoppa huotö suropätö
huä̧mȩtu̧cuä̧ hua̧jo̧tö̧'a̧nö̧ huotö
rättopa'a topinösä. 14 Jahuätömä
ä̧huȩttö̧ tta̧'cua̧ isotö ja̧'a̧. Ttö̧ja̧
ttieru juäi ij̧ȩcuä̧ jȩpä̧'ij̧ä̧tö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ttö̧ hueähuä
ruhuotö, pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧
ttö̧ca̧ca̧ta̧ pä'ö rä'opinätö, Dios
o'ca juiyönä ju̧ru̧hua̧ u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧
pä̧nä̧ päi'omenä jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'ö
ttörohuähua pä'ö.

15―¡Topätucuihuä!
Ttömä nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧ jeruhua'ara̧'a̧

ichaji'a̧nö̧ chiçhi'̧ä̧cua̧sä̧.
Topä̧rö̧'iņä̧ to̧pä̧rö̧
ka̧cuä̧tö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧'iņä̧ adiu
tta̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧tö̧mä̧,
jui'ö kä̧nö̧ ttödäpäre
uhuähua'acu dä'ä ttuttunä
päi'önä jȩpä̧cuä̧huo̧co̧tö̧mä̧
ttesehuäcuotö―.

16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätö
ä̧huȩttö̧ tta̧'cua̧ isotömä
hueähuä ruhuotörö jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧ti̧nä̧tö̧, hebreos tti̧huȩnȩnä̧
―Armagedón― pä'ö micuome.

Ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧
päi'önä hua̧ işo̧'ta̧ to'ö

icuomenä 'cuäopinö huȩnȩ
17 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ko̧ro̧mö̧ttö̧

ta̧ju̧nu̧ päi'önä huȩ'ä̧hua̧ isoppa
hua̧mä̧ öäro̧'ta̧ isoppanä to'ö
icuinö. Ja̧'hua̧nö̧ to'ö icuomenä
Dios adihuänä ö̧jo̧ca̧, mo̧ro̧jä̧nä̧
ko̧ca̧ jacuättö, ruhuo deäcättö
Ya̧tȩ iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧
pähuächina'a: ―¡Täcö jo̧mȩ
päi'önä pätecuächa'a!― jö̧nä̧.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ tti̧huȩnȩ'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
ttö̧jä̧mä̧diņo̧mȩttö̧ kä̧mä̧dö̧
pabocu ttö̧ȩpä̧'ij̧o̧mȩttö̧'iņä̧
abonänö pä̧içu̧nä̧ ttö̧ȩpiņa̧'a̧.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ttö̧ȩpo̧mȩnä̧
ötahuiyämä, úcuo ötahuiyä
rö̧omemä, huäbodäcuänä
päi'önä nä̧chä̧chip̧iņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ nä̧chä̧chip̧o̧mȩnä̧
tti̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ ttöäre
ötahuiyä korome'inä, korome'inä
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ttahuähuächina'a. Diosmä
Babilonia ötahuiyä ihueye
úcuo ötahuiyä rö̧o̧mȩ ro̧ȩpa̧
pä'ömä unichi'ocö pinö. Ja̧'hua̧nö̧
unichi'oca'attö, ja̧u̧ ötahuiyä
huajumä öäre vino pä̧içu̧nä̧
ö̧ra̧huä̧rö̧ isoyattö '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 ttö̧'o̧cui'̧ö̧ juiyönätä
toepo'ächina'a. 21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
diyau o'qui juiyo bäreu o'quimä
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ ttahuähuina'a
ttö̧ja̧rö̧ döönä. Ja̧u̧ o'quimä
40 kilos jo̧mȩnä̧ ämäquina'a
yo'quite pönämä. Ja̧u̧ ro̧ȩcuä̧
ja̧'hua̧nö̧ ttahuähuä̧u̧ ttö̧ja̧mä̧
Diosrö suronä pä'ä'chinätö jiy̧ȩ
o'qui ro̧ȩcuä̧mä̧ abora̧'a̧tä̧ päi'önä
baraunä ttahuähua'attö.

Isaju de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧nä̧
ku̧huiņö̧ huȩnȩ

17 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ hue'ähuotö
isoppa huotö ko̧ro̧mö̧ttö̧

ta̧ju̧nu̧ huotö o̧'ta̧huiy̧ä̧
ko̧ro̧mö̧ttö̧ to̧'ta̧rȩnö̧ jo̧mȩnä̧
'chu̧'huä̧rä̧jä̧tö̧ttö̧ ya̧tȩ ttöcu
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 Jij̧ä̧ttö̧ hueähuä ruhuotömä
ttirecua pocojucu jȩä̧cuä̧huä̧
jahuäjucu suronä jȩpä̧'ij̧ä̧tö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧
ttirecua pocojucu jȩä̧cuä̧huä̧
yajutäcu ttöjö'cächönätä päi'oya
vino isoyattö tä̧ttä̧mä̧'chö̧nä̧
ajähuotö pä'ijätö― päinäcusä.
3 Ja̧'hua̧nö̧ päcu cha̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧

ttö̧ja̧ toächomecu ȩmip̧iņä̧cu̧sä̧.
Juhua'attö yajute isajuru topinösä,
de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧ tu̧'hua̧ abonä
ku̧hua̧'a̧. Ja̧u̧ de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧mä̧
upiyä ko̧ro̧mö̧ttö̧ toyurenö
ja̧'a̧nä̧, u o̧juä̧mä̧ to̧mö̧rȩ jähuä
o̧juä̧ ku̧nä̧riņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
im̧i ̧ päi'önämä Diosrö suronä
pä'chäcuähuätä jä̧ttä̧pä̧ya̧tä̧
huȩyu̧cuiņö̧. 4 Yajutämä
kö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧ tädönä tu̧huä̧ta̧'iņä̧
ja̧'a̧nä̧, päcua'atä tu̧huä̧ta̧'iņä̧
'ca̧tä̧huiņä̧ju̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
orottö'inä, adihuä o'qui rö̧ȩnä̧
micuäu o'quittö'inä, perlas
otettö'inä a̧'cua̧cui'̧ä̧jä̧ju̧'caju
huiņä̧ju̧. Ku̧mö̧nä̧mä̧ oro işo̧'ta̧
'chu̧'huä̧riņä̧ju̧. Ju̧huo̧'ta̧nä̧mä̧
huaunä surojöttö'inä ja̧'a̧nä̧,
yajutä kusurittö 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.

6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuäju isajumä
Diosttö adihuä ttö̧ja̧ ttucuojattö'inä
ja̧'a̧nä̧, Jesúsru tottinö huȩnȩ
jiäcuähuä ttö̧ja̧ ttucuojattö'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'huä̧rä̧ttö̧? Jahuäju
isaju kötö'cö yä̧huä̧iņä̧ dajö
ku̧nä̧huä̧ huȩnȩmä̧ jidähuacutó.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧, de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧
jahuäjurutä cue'ädä'ijö upiyä
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ko̧ro̧mö̧ttö̧ 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 juiyäjuttu
rä̧o̧pä̧cua̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a churutä
to'ädäji icuähuometä iḩuä̧cua̧.
Pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ ja̧u̧ de'a ru̧hua̧
pä̧içua̧rö̧ tottomenä, ihueye
kiņö̧'iņä̧ ö̧jiņa̧'a̧nä̧, to'epö'inä
toepa'anä kö̧rö̧ tottomenämä
ye'ecue'ö nö̧'ä̧chö̧ tottä̧rä̧cuä̧tö̧
koromenä jiy̧ä̧u̧. Jahuätömä
pij̧ä̧ uhuäbe'inomettö kä̧mä̧dö̧
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ cuyärubanätti̧mi ̧
rötähuocotö pä'ijätö. 9 Piy̧ȩ huȩnȩ
ttu̧huo̧juip̧a̧ pä'ömä huo̧juȩcu̧nä̧
amöcuädäcuähuä recuärö̧ja̧'a̧tó:
Ko̧ro̧mö̧ttö̧ toyurenö upiyä jö̧mä̧
möä'quiyu jahuäju isaju kö̧'ö̧ o'ca
ko̧ro̧mö̧ttö̧ to'carenö jö̧ o'ca ja̧'a̧.
10 Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ hueähuä
ruhuotö ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧
huotö'inä ja̧'a̧. Jahuätöttö 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 tto'ca'anä, ko̧ro̧mö̧ttö̧
huämetucuänö päi'önä hueähuä
ru̧hua̧ pä̧i'̧ä̧cua̧. Ja̧u̧mä̧ jahuätö
ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ huotöttö işa̧ ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ churutä to'ädäji
icuähuome iḩuä̧cua̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ttupiyä o̧juä̧ to̧mö̧rȩ jähuä
o̧juä̧ tocu'äjimä to̧mö̧rȩ ruhuä
hueähuä ruhuotö ja̧'a̧. Jahuätömä

tturuhuonä hue'ö ttö̧ja̧ pä'ömä jiņä̧
pätecuächoco̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
tturuhuomä, beometä hue'ö
ttö̧ja̧ pä'ö pätecuächäcuotö de'a
ru̧hua̧ pä̧içua̧cu̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧
huettönä. 13 Jahuätömä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
ttamöcuädäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ttujuru'inä, tturuhuo'inä de'a
ru̧hua̧ pä̧içua̧rö̧tä̧ ttiyipäcuotö.
14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ohueja Hua̧cu̧
ttörohuähuäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Ohueja Hua̧mä̧ o'ca
toi'önä ruhuotöttö'inä abonänö
Ru̧hua̧ ja̧'a̧ttö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
toi'önä hueähuä rohuotöttö'inä
abonänö Hueähuä Ru̧hua̧ ja̧'a̧ttö̧
jahuätörömä u̧ju̧ru̧huä̧cua̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ohueja Hua̧cu̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧
ttujuruhuäcuotö. Ohueja Hua̧cu̧
ka̧cuä̧tö̧mä̧ Dios huoinä̧u̧, Dios
amöcuädö ȩmiņä̧u̧mä̧, tta̧'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 ttö̧ja̧rö̧'iņä̧,
tti̧miçu̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧,
tti̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧,
tti̧huȩnȩ pö̧nä̧ ucuocuätörö'inä
päteta'a. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttupiyä
o̧juä̧ tocu'huäjimä ko̧ro̧mö̧ttö̧
to̧juä̧rȩnö̧ jo̧mȩnä̧ de'a ru̧hua̧
pä̧içua̧nä̧ ka̧cu̧ o̧juä̧mä̧ micuänä
kidepä iyä'chäcuähuäjuru
tta̧'u̧tä̧cuo̧tö̧rö̧ päteta'a.
Jahuätömä ku̧ju̧nä̧rö̧ o'ca juiyötä
'cho'ipö, kö̧ä̧rȩta̧'iņä̧ jui'ajutä
kö̧jip̧ö̧nä̧ 'cho'ipö, kidepä'inä
cui'i'ö ocuränä ku tticuäcuaju.
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17Diostä ja̧'hua̧nö̧ jȩtti̧ya̧rö̧
pä'ö ttamöcuädönä juȩpä̧riņä̧u̧
chutä amöcuädinö ta̧'a̧nö̧
pätecuächiyarö pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jiņä̧ jiy̧ȩtȩ ttamöcuädönä'inä,
tturuhuonä hue'ö ttö̧jö̧'iņä̧
de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧rö̧ ttiyipönä
Diostä jȩiņä̧u̧, chutä iḩuȩnȩ
pätecuächome jubö. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
isaju tocu'huäjäcuamä úcuo
ötahuiyä, pij̧ä̧ttö̧ hueähuä ruhuotö
ttesetönä 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'a̧ttö̧ im̧ȩyȩhua̧'a̧.
Ja̧u̧mä̧ uruhuo rö̧ȩnä̧tä̧ ku̧nä̧riņö̧.
Ja̧u̧ säruunä öadihuä kä̧dȩpo̧mȩttö̧
tȩa̧huä̧chi'̧iņä̧jä̧ pij̧ä̧ rȩjȩmä̧.
2 Ja̧u̧mä̧ iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧
juruhuächi'ö huopö pä'inö:
―¡Babilonia ötahuiyä juiyo úcuo
ötahuiyämä täcö mo̧o̧po̧'ä̧cha̧'a̧!
¡Täcö mo̧o̧po̧'ä̧cha̧'a̧! Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ttö̧ jitämä ä̧huȩttö̧ ttidepiyutä
päi'ome. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä
isoppa huotö suropätö cärenä
ttö̧'o̧ca̧tä̧ päi'ome. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca toi'önä ppiy̧u̧ suropätö
a̧'u̧tä̧cuä̧huo̧tö̧ cärenä ttö̧'o̧ca̧tä̧
päi'ome. 3 Ja̧u̧ ötahuiyä huajumä
o'ca toi'önä tti̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧
ttirecua pocojucu jȩä̧cuä̧huä̧
yajutäcu ttöjö'cächönätä
päi'oya vino isoyattö au icuinätö
pä̧içu̧nä̧ ro̧ȩcuä̧ micuähuächönä.
Pij̧ä̧ttö̧ ruhuotö'inä ttirecua
pocojucu jȩä̧cuä̧huä̧ jahuäjucu
jȩpä̧'chiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ttö̧
järe iyä'chäcuähuä ttö̧ja̧'iņä̧ järe

ruhuotö juo'inätö jahuäju
a̧'cua̧tö̧ ku̧nip̧ö̧ kä̧cuä̧huä̧
rö̧ȩnä̧ kiyä'ijomettö ȩmö̧.
¡Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jahuäju
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ ötahuiyämä jitämä
mo̧o̧po̧'ä̧cha̧'a̧tó!― pä'inö.

4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ iḩuȩnȩ'iņä̧
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ rä̧mip̧a̧'a̧ ä̧ju̧cuiņö̧sä̧.
Pa̧'a̧nö̧ pähuächina'a: ―Ucutu
ttö chumöhuäyotömä jahuäju
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ttö̧ 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'attö jȩpä̧tu̧cuij̧u̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jȩjä̧'ij̧ö̧ micuämä
todärenä päi'önä kimitäunä
jȩpä̧tu̧cuij̧u̧. Korotö ttahuiyaju pä'ö
reoya kihuatinömä pärocua'attö
yajurutämä todärenä huihuatö
iyätucuiju. 7 Jahuäjumä kamonä
kúcuonätä a̧'cua̧tä̧'chö̧ kiņä̧ju̧.
Ja̧u̧ jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ yoräteunä
micuähuächönä ubara ttujunä'inä,
ka̧'cua̧ tta̧jȩcu̧nä̧'iņä̧ jȩpä̧tu̧cuij̧u̧.
Jahuäjumä: ―ttömä ruhuo
deäcänä pä̧nö̧ hueähuä ruhuajusä.
Recuamäcösä. Cha̧'cua̧ tta̧dȩcu̧
juiyäcuajusä yorö'iso― pä'ö
amöcuädäju ka̧'cua̧nä̧mä̧.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jahuäjuru
ro̧ȩpä̧'chä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ o'ca'a
päi'önätä pätecuächäcuaju.
Hua'arettö'inä, tta̧'cua̧
tta̧huȩcuä̧cuä̧huä̧ttö̧'iņä̧,
ppäi ttuhuähuättö'inä
pätecuächäcuaju. Ocuränätä ku icu
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to'ädö icuähuaju päji'äcuaju,
Tu̧ru̧hua̧ Diostä jahuäjuru
micuähuächönä pä'ö icua pä'ömä
ujuruhua'attö― pähuächina'a.

Babilonia toepo'ächiy̧ä̧u̧ pij̧ä̧ ttö̧ja̧
tta̧'cua̧ tta̧ttȩcuä̧cuȩ huȩnȩ

9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Jij̧ä̧ttö̧ hueähuä
ruhuotömä, jahuäjucu jiņä̧
yo̧mȩtȩnä̧ a̧'cua̧tö̧ ku̧nip̧ö̧
kä̧cuä̧huä̧nä̧ kä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ttirecua pocojucu jȩä̧cuä̧huä̧
jahuäjucutä jȩpä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧
jahuäju cuo'ö kicuomenä
'chahuädoppa tottomenä
tta̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧ ttamöcanä
'ta'tapäcuäu ttajuähuäcuotö
jahuäjurumä. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jahuäju ubara ttujuome tö'cönänö
pätti'a pä'ömä yettecuäcuotö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ otonänö
kä̧nö̧tä̧ pättäcuotö: ―¡Jati! ¡Jati!
¡Úcuo ötahuiyä Babiloniahue!
¡Ötahuiyä juruhuinomehue! O'ca'a
päi'önätä pätecuächäja'a ucuru
micuähuächönä pä'ö ku̧nä̧huä̧
jiņö̧mä̧― pättäcuotö. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jij̧ä̧ttö̧ järe iyä'chäcuähuä ttö̧ja̧'iņä̧
tta̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧ ttajuähuäcuotö
jahuäjurumä jitötä ttiyä'chä'ijö
juhua yabonö mitö ȩma̧ja̧tö̧
toa'attö. 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 acuttu
aditö icuähuä'inä, o'ca juiyönä
dauhuiyä rö̧ȩnä̧ micuähuäittö aditö
icuähuä'inä, broncettö adicuä'inä,
cuoräuttu adicuä'inä, mármol

inättö 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
dottö ocä'inä, huettö jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧ ttidepänä'inä ja̧'a̧nä̧,
tta̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ huettä̧u̧ru̧ mitö
ȩma̧ja̧tö̧ toa'attö tta̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧
ttajuähuäcuotö. 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧:
―U̧huä̧ju̧ adiu 'quiyächöttö
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 poröttö
kä̧mä̧dö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧mä̧ ja̧u̧ juäi
cu̧ju̧nä̧rö̧ juiyäcuajujä yorö'isotä―
pättäcuotö. 15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧
juäi iyä'chäcuähuä ttö̧ja̧ jahuäju
kimitä'cha'anä järe ruhuotö
juo'inätömä ubara ttujuome
tö'cönänö pätti'a pä'ömä
yettecuäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
otonätä kä̧nö̧ tta̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧
ttajuähuäcuotö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ajuäu
kä̧nö̧ pättäcuotö: ―¡Jati! ¡Jati!
¡Úcuo ötahuiyähue! ¡Jahuäju isaju
adihuä o̧ta̧ttö̧, lino işä̧ta̧ttö̧'iņä̧,
tädönä tu̧huä̧ta̧ttö̧'iņä̧, escarlata
tu̧huä̧ta̧ttö̧'iņä̧ 'ca̧tä̧huä̧'ij̧ä̧ju̧hue!
¡Ja̧'hua̧ta̧nö̧ orottö'inä, rö̧ȩnä̧
micuäu o'quittö'inä, perlas
otettö'inä öräu a̧'cua̧cui'̧ö̧
kä̧'ij̧ä̧ju̧hue! 17 Cuiäre rö̧ȩnä̧micuäu
juäimä o'ca'a päi'önätä juiyönätä
päi'önä toepo'ächiyäcuajä―
pättäcuotö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä

huoi'quiyu ruhuotö'inä,

Apo



Apocalipsis 18:18–24 786

o'ca toi'önä huoi'quiyunä
cue'ächätö'inä, huoi'quiyunä
adicuä ttö̧ja̧'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
tottomenä huopö pä'inätö:
―Piy̧ȩ úcuo ötahuiyä jö̧ ta̧'a̧nö̧mä̧
¿juiyodi?̧ korome yorö'iso
juiyä'ija'a― jö̧nä̧. 19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
rȩjȩ işa̧ppȩ ttunä huä̧nä̧u̧,
tta̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧ ajuähuä'chö
kä̧nö̧ huopö pä'inätö: ―¡Jati!
¡Jati! ¡Úcuo ötahuiyähue!
¡Jahuäju ötahuiyä huaju rö̧ȩnä̧
ku̧ju̧nä̧ro̧mȩttö̧ o'ca toi'önä
ttuhuoi'quiyu dubora rö̧oranä
rö̧jö̧ o'ca ku̧nä̧riņä̧tö̧ järe ruhuotö
juottönä mitä'ijäjuhue! ¡Jati, o'ca'a
päi'önätä juiyächi'äcua!― pä'ö
huopinätö. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧
ucutu mo̧ro̧jä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧,
Jesústtu adihuä hue'ähuotö
pinätö̧'iņä̧, Dios päö jiäcuähuättö̧ja̧
pinätö̧'iņä̧ jahuäjuru amöcuädö
esehuätucui. Ucuturu suronä
jȩjä̧'ij̧ö̧mä̧ Diostä pärocua'attö
micuä päi'önä ro̧ȩpä̧jä̧cua̧― pä'ö
pähuächina'a mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧mä̧.

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 Poröttö kä̧mä̧dö̧ yabocumä
'porähuä obö iḩuȩnȩ'iņä̧,
ra̧huä̧huä̧ ttö̧ja̧ tti̧huȩnȩ'iņä̧, mära
o̧na̧ ppötta'a iḩuȩnȩ'iņä̧, trompeta
pötta'a iḩuȩnȩ'iņä̧ yorö'isotä
ä̧ju̧cuä̧cuä̧huiy̧ä̧cua̧'a̧ ucuttumä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juhua'a yabonömä koro
juäi adicuä'inä, koro juäi adicuä'inä
huo̧juȩcu̧nä̧ adicuä ttö̧ja̧mä̧
yorö'isotä toäcua'a ucuttumä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ido'qui işa̧ppȩ
päi'önä kärähuo'qui iḩuȩnȩ'iņä̧
yorö'isotä ä̧ju̧cuä̧cuä̧huiy̧ä̧cua̧'a̧
ucuttumä. 23 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yorö'isotä
lampara'inä juhua'a yabonö tejädö
juiyäcua'a ucuttumä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ö'cähuä'chö ttesehuä'ijömä
irecuarö ȩmö̧ iḩuȩnȩ'iņä̧,
ȩmä̧cua̧ kiḩuȩnȩ'iņä̧ yorö'isotä
ä̧ju̧cuä̧cuä̧huiy̧ä̧cua̧'a̧ ucuttumä.
Järe iyä'chäcuähuä ttö̧ja̧ ucu
cuimitä'ijä̧u̧mä̧ jij̧ä̧ttö̧mä̧ úcuo
ruhuotö jä̧'ij̧a̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
toi'önä tti̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ ucu
cumäri'ättötä yapare esetä'ijätö
jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jiņa̧'a̧
juiyäcua'amä― pä'inö.

24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios päö jiäcuähuä
ttö̧ja̧ pinätö̧ ttucuoja'inä, Diosttö
adihuä ttö̧ja̧ ttucuoja'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä pij̧ä̧ttö̧
cuä'ö icuähuotö pä'ijätö
ttucuoja'inä jahuäjuttutä
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po̧cuip̧iņä̧tö̧.

Micuänä kidepä
iyä'chäcuähuä'ijäju

ködäpähuächiyä̧u̧ mo̧ro̧jä̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧ ttesehua'a
Juan toinö huȩnȩ

19 1 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a
mo̧ro̧jä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ recuätö

tti̧huȩnȩ pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧ pa̧'a̧nö̧
pätta'a ä̧ju̧cuiņö̧sä̧: ―¡Diosrötä
úcuo te'äu esehuätucui! ¡Tu̧ru̧hua̧
Diosrötä úcuo tettähua'ado!
Ja̧u̧tä̧ ttö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädinömä.
Ja̧u̧tä̧ be'ipocö A̧diḩua̧mä̧. Ja̧u̧tä̧
úcuo işa̧ o'ca juiyönä Ju̧ru̧hua̧mä̧.
2 Tu̧ru̧hua̧ttö̧ micuähuächönä
pä'ö icuähuämä iso jö̧nä̧tä̧ juea'a.
Jiņä̧ isocu jue'ipaju, micuänä
kidepä iyä'chäcuähuä'ijäju ttirecua
pocojucu jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ jij̧ä̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧ surojuo'epä'ijäjurumä
täcö micuähuächönä pä'ö icuäji.
Chutä hueö jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
ttucuoja 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 veinticuatronö
tä̧mö̧ ruhuotöcu, pa̧ja̧cuä̧nö̧
tta̧'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 deäcättö
ya̧tȩ iḩuȩnȩ pähuächina'a:

―Ucutu o'ca toi'önä Dios hueö
jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧'iņä̧, o'ca toi'önä
Diosrö ye'ecunu ucuotätö'inä,
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä úcuo te'äu
esehuätucui usurä isotö jö̧ttö̧'iņä̧,
ruhuotö jö̧ttö̧'iņä̧― pähuächina'a.
6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätö tti̧huȩnȩ
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'attö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ohueja Hua̧ irecua
päi'önä kö̧jä̧cua̧ju̧mä̧ jo̧mȩ päji'önä
jȩpä̧cuä̧huä̧jä̧ju̧― pä'inätö.

8 Jahuäjumä lino işä̧ta̧ a̧diḩuä̧ta̧,
tȩä̧ta̧, säruhuäta̧ttö̧ kö̧'ca̧tä̧hua̧
pä'ö hueähui'äjäcua. Ja̧huä̧ta̧
lino işä̧ta̧mä̧ Diosttö adihuä ttö̧ja̧
ttöadihuä päi'önä ij̧ȩcuä̧ jö̧.

9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ päinäcusä:
―Pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧ti̧. Ohueja Hua̧
ö'cähua'a pä'cäri ko̧mȩ do'ächö
ttucua pä'ö ä̧tȩcuo̧tö̧mä̧ eseunu
ttö̧jä̧cuo̧tö̧― 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
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ta̧'a̧nö̧. Dios päji huȩnȩ jittäunä
A̧'cua̧ru̧hua̧ oipomenä Jesús ötö'cö
huȩnȩtä̧ jittäunä 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 ttieru, chutätä u̧huo̧ju̧.
13Ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ o̧to̧ä̧ta̧, ucuojattö
'cucuecua'a 'ca̧tä̧hua̧ piņö̧.
Im̧im̧ä̧ ―Dios Iḩuȩnȩ― jö̧nä̧
micuinö. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
recuätö mo̧ro̧jä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧
su̧ro̧da̧u̧mä̧ ttö̧ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧u̧cu̧
pö̧nä̧ ttö̧'ca̧tä̧huä̧ti̧yu̧ lino o̧ta̧
a̧diḩuä̧ta̧, teö o̧ta̧ttö̧ 'ca̧tä̧u̧,
ca̧hua̧yu̧tu̧ te'ätönä huä̧nö̧
o'ca'anä tti̧'chiņä̧cu̧. 15Ättömä
curä'chu so̧ä̧'chu räopinäcu,
tti̧rȩjä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ tatapö
icu ujuruhua pä'ö. Chutätä
itta'ca 'quiyä'ca cuoräuttu
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
tticua'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 ttidepä'inä, su̧ro̧da̧u̧
tturuhuotö ttidepä'inä,
juruhuä'ijätö ttidepä'inä,
ca̧hua̧yu̧tu̧ ttidepä'inä,
ca̧hua̧yu̧tu̧nä̧ huä̧jä̧'ij̧ä̧tö̧
ttidepä'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
toi'önä huettö jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧
ttidepä'inä, huettö jȩä̧cuä̧huä̧
huocotö ttidepä'inä, usurä isotö
ttidepä jö̧ttö̧'iņä̧, ruhuotö ttidepä
jö̧ttö̧'iņä̧ cucuätucua ichätucui―
pä'inö. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ de'a ru̧hua̧
pä̧içua̧rö̧'iņä̧, pij̧ä̧ttö̧ hueähuä
ruhuotörö'inä, ttumöhuäyotö
su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧ topinösä jiņä̧
yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧rö̧.
Jahuätömä jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧ cahuayu tȩ'a̧nä̧
huö̧cu̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ umöhuäyotö
su̧ro̧da̧u̧cu̧'iņä̧ ttörohuähua
pä'ö. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ de'a
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ru̧hua̧ pä̧içua̧mä̧ 'chuttädinäcu.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―Dios päji huȩnȩ
jiäcuähuä işa̧sä̧ ttömä―
päa'anä yapare ji'ähuä'ijörö'inä
'chu'huädinätö ja̧u̧cu̧tä̧. Ja̧u̧ yapare
ji'ähuä'ijömä de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧
ä'cattö ttö̧ja̧ ttieru juäi ij̧ȩcuä̧
jȩpȩ'ö̧ yapare ji'ähuä'ijö jiņa̧'a̧.
Ja̧u̧ juäi ij̧ȩcuä̧ tottomenä yapare
esetinätö de'a ru̧hua̧ pä̧içua̧ öäre
huȩyu̧cuä̧ huȩyu̧cuiņä̧tö̧mä̧, ja̧u̧tä̧
a̧'u̧cuä̧'iņä̧ ucuotö jȩpiņä̧tö̧mä̧.
Ta̧ju̧cuäyotötä tta̧'cua̧ra̧'a̧nä̧ ocurä
dubora, azufrettö cuooranä icu
tticuinä̧u̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧,
o'ca'a ka̧cuip̧ä̧jä̧tö̧mä̧ cahuayunä
huiņö̧ ättö räopä'chuttu to'e'inätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ o'ca toi'önä
ppiy̧u̧mä̧ jahuätö tto'co jähuättö
suttädi'önä cuinätö̧.

Ähuettämä 1.000
a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ nö̧'cä̧hua̧tä̧
jö̧nä̧ juoächä̧cuȩ huȩnȩ

20 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧
isoppa hua̧, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧

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. Ähuettä'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

tti̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ yapare
ttesetönä jȩö̧ juiyäcua'anö mil
a̧'ȩ pätecuächome jubö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ pätecuächö o'ca'atä ejädö
ku̧nä̧hua̧ jä̧cua̧ beometä.

Ä̧cuo̧mȩnä̧ ttoächäcuähuättö
ttottächä̧cuȩ huȩnȩ

4 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ruhuo deäquiyä
topinösä. Ja̧u̧ ocänämä pä̧jiņä̧tö̧
micuähuächönä pä'ö tticuiyarö
pä'ö hue'ähuotömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Jesús ötö'cö'inä, Dios iḩuȩnȩ'iņä̧
jittähua'attö ttupiyä 'cui'opö
icuähuotö pinätö̧ tta̧'cua̧rö̧
topinösä. Jahuätömä de'a ru̧hua̧
pä̧içua̧rö̧'iņä̧, chutä a̧'u̧cuä̧'iņä̧
ucuotö jȩpo̧co̧tö̧ pinätö̧ jiņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttu̧mö̧nä̧ jö̧ttö̧'iņä̧,
tti'änä jö̧ttö̧'iņä̧ öäre huȩyu̧cuä̧mä̧
ȩmo̧co̧tö̧ pinätö̧ jiņa̧'a̧. Jahuätömä
pä'äji ta̧'a̧nö̧ tto'ächinätö Cristocu
jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ hue'ö ttö̧ja̧ pä'ö
mil a̧'ȩ jo̧mȩnä̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ korotö hua'inätömä pä'äji
ta̧'a̧nö̧mä̧ tto'ächocotö pinätö̧ mil
a̧'ȩ pätecuächome jubö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ tto'ächinätömä―ä̧cuo̧mȩnä̧
ttoächäcuähuättö― tto'ächinätö.
6―Ä̧cuo̧mȩnä̧ ttoächäcuähuänä―
ttottächipäcuotömä esehuätötä,
surojö jui'ätötä ttö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧.
Jahuätörömä ―Todärenä päi'önä
hua'aremä― juruhuiyäcua'a.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jahuätömä
Dios umöhuäyotö sacerdotes*
huotö ja̧'a̧nä̧, Cristo umöhuäyotö
sacerdotes huotö jä̧cua̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧cu̧tä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧
hue'ö ttö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧ mil a̧'ȩ

* 20:6 Sacerdotes huotömä Diosttö'inä, ttö̧ja̧ttö̧'iņä̧ kä'co päte'ö adicuä ttö̧ja̧do.
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jo̧mȩnä̧.

Satanás'inä, o'ca toi'önä
umöhuäyotö'inä totte'ä̧cuȩ huȩnȩ

7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ mil a̧'ȩ
pätecuächö o'ca'amä, nö'cö
rö̧tä̧hua̧ ö̧'ä̧'ij̧o̧mȩttö̧mä̧ ejädö
içuä̧hua̧ ö̧jä̧cua̧ Satanásmä.
8 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä tti̧rȩjä̧
pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ pij̧ä̧ jä̧ttä̧yä̧jä̧
beipome ö̧yö̧'ca̧ri ̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧ yapare ttesetönä jȩa̧
pä'ö rä̧o̧pä̧cua̧. Gogrö'inä,* Magog
ttö̧ja̧rö̧'iņä̧ yapare ttesetönä jȩpö̧
ö̧ca̧ca̧tä̧cua̧ ttörohuähuiyarö pä'ö.
Jahuätömä dubora jäyoranä
pä̧ba̧ rȩba̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧ juiyo
ttirecuäcuotö. 9 Jahuätömä
pij̧ä̧ öcähuettö ichö Diosttö adihuä
ttö̧ja̧ ca̧ca̧cuä̧jä̧tö̧'cotö ttö̧jo̧mȩ,
adihuä ötahuiyä re niy̧o̧mȩ sobötö
'cha'ächinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios
huearä ocurä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧ mo̧a̧rä̧
jahuätö bettipächönätä ku icuinä̧u̧.
10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ähuettä pinömä,
jahuätö yapare ttesetönä jȩpä̧'ij̧ö̧
pinömä ocurättö'inä, azufrettö'inä
cuoora duboranä icu içuä̧hua̧
piņö̧. Juhuoramä de'a ru̧hua̧
pä̧içua̧rö̧'iņä̧, ―Dios päji huȩnȩ
jiäcuähuä işa̧sä̧ ttömä― päa'anä
yapare ji'ähuä'ijö pinörö̧'iņä̧ icu
tticuinora. Ju̧huȩnȩmä̧ cädome'inä
juiyönätä usurä ttȩmä̧huä̧cuo̧mȩ
jahuätömä, mo̧ro̧'iņä̧, yodo'inä
'cuäopönätä.

Ruhuo deäcä teäcänä Pö̧ ä'cattö
ro̧ȩcuä̧ ttȩma̧'a̧ Juan toinö huȩnȩ
11 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jicäte ruhuo

deäcä teäcä, juiyo rö̧äcä úcuo

isäcä topinösä. Juhuäcänä
Pö̧rö̧'iņä̧ topinösä. Ja̧u̧ ä'cattömä
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 ttö̧ja̧'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 jȩtti̧nö̧
jiņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧, micuähuächönä
pä'ö icuähuotötä pä'i'inätö
jahuätö hua'inätömä. 13Dubora
rö̧orattö to'e'inätö pinätö̧'iņä̧,
juhuoranä huattinomettömä
ejächi'inätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hua'are
jacuä ka̧cuiņä̧tö̧'iņä̧, pij̧ä̧ dea'a
ttö̧ja̧cuo̧mȩ ka̧cuiņä̧tö̧'iņä̧ ja̧u̧
o̧du̧nä̧ huattinomettö ejächi'inätö.
Jahuätö o'ca toi'önä ya̧cu̧nä̧ jȩtti̧nö̧
jiņö̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ micuähuächönä
pä'ö icuähuotötä pä'i'inätö.
14 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a hua'are'inä,
pij̧ä̧ dea'a huattome'inä ocurä
duboranä icu icuähui'ina'a. Piy̧ȩmä̧
todärenä päi'önä hua'are ja̧'a̧tó.
15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
cuyärubanä ttusomenä o'ca
toi'önä tti̧mi ̧ 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

* 20:8 Gogmä Magog ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧do
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o̧jä̧. Dubora rö̧ora'inä täcö
juiyina'a. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ttö Juanmä,
adihuä ötahuiyä, jareö Jerusalén
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧, Diosttö 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
mo̧ro̧jä̧ttö̧ pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧ päa'a
ä̧ju̧cuiņö̧sä̧: ―¡Dios ö̧jo̧mȩmä̧ ttö̧ja̧
ttö̧'quȩtȩnä̧tä! Jitämä ttö̧ja̧cu̧tä̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ö̧jä̧cua̧. Jahuätömä
Ja̧u̧tä̧ umöhuäyotö ttäcuotö.
Diosmä Ttö̧ä̧nä̧hua̧ jö̧nä̧ kä̧nö̧
jahuätöcutä ö̧jä̧cua̧. 4 ¡Ä̧cuo̧mȩnä̧
jähuämä täcö beipächäja'a!
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä
ttȩ'chȩrȩja o'ca juiyönätä 'ca̧'ö̧
içuä̧cua̧ ttö'äriyättömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
juhua'a yabonömä hua'are'inä,
tta̧'cua̧ tta̧huȩcuä̧cuä̧huä̧'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:
―Huȩyu̧ti̧. Piy̧ȩ huȩnȩmä̧,
iso päi'önä jö̧ huȩnȩ, tta̧'cua̧
ttu̧huȩnä̧rö̧'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 ppöepomettö mippoönätä
chiy̧ä̧cua̧sä̧. 7 U̧ju̧ru̧huä̧cua̧mä̧ Jä'o
öärettö o'ca juiyönätä ȩmä̧cua̧.
Ttötä jä̧cua̧'a̧ Ö̧ä̧nä̧hua̧mä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧mä̧ Ttö chiţti̧
jä̧cua̧'a̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ye'ecuä'ijätömä, tta̧'cua̧

huȩnä̧ro̧co̧tö̧mä̧, ttamöcuädö
surojuo'ächinätömä, ttö̧ja̧rö̧ cuä'ö
icuä'ijätömä, micuänä ttidepä
iyä'chäcuähuä'ijätömä, ttumäri'ä
ujurunä kä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧, ttö̧ä̧nä̧huo̧tö̧
micuähuocotörö esetä'ijätö'inä,
yaparehuä'ijätö'inä jitörötä
pätecuächome tti̧'chä̧cuo̧tö̧
ocurättö'inä, azufrettö'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 ko̧ro̧mö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧
huotö, o̧'ta̧huiy̧ä̧ röji ro̧ȩcuä̧ttö̧
suhuädi'ö o̧'ta̧ ko̧ro̧mö̧ttö̧ to̧'ta̧rȩnö̧
jo̧mȩnä̧ 'chu̧'huä̧rä̧jä̧tö̧ttö̧ ya̧tȩ
ttöcu 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'cattömä úcuo
ötahuiyä, adihuänä Jerusalén
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧, Diosttö mȩyȩhui'̧a̧'a̧
ij̧ȩpiņä̧cu̧sä̧. 11Ötahuiyämä
Dios beipocö öadihuättö
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
ttoecuä̧rä̧'camä rö̧ä̧'ca, ju'toju
isä'ca jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
juhuä'canämä ttö̧jä̧pö̧ttö̧ taterenö
äpatiyä ka̧cuiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ja̧u̧ äpatiyä ä'camä ka̧cuiņä̧tö̧
ttö̧jä̧pö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ hue'ähuotö
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isoppa huotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
äpatiyänämä Israel iţti̧mö̧ pinätö̧
isotö ttö̧jä̧pö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ huinätö
ya̧cu̧nä̧ tti̧mi ̧ huȩyu̧cuiņa̧'a̧.
13 Kä̧hua̧ räopa'acunämä
huäbatecuä ka̧cuiņa̧'a̧. Kä̧hua̧
u̧huo̧jua̧'a̧cu̧nä̧mä̧ huäbatecuä
ka̧cuiņa̧'a̧. Kä̧hua̧ ö'ohuenämä
ja̧'hua̧ta̧nö̧ huäbatecuä ka̧cuiņa̧'a̧.
Kä̧hua̧ mo̧ä̧cha̧'a̧cu̧nä̧mä̧
ja̧'hua̧ta̧nö̧ huäbatecuä ka̧cuiņa̧'a̧.
14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧miņä̧ ttoecuä̧rä̧'ca
dea'anä ppä̧ȩpä̧rö̧ o'camä
ttö̧jä̧pö̧ttö̧ to'carenö jo̧mȩnä̧
pä̧jiņa̧'a̧. Ja̧u̧ ppä̧ȩpä̧rö̧ o'canämä
ohueja Hua̧ttö̧ hue'ähuotö pinätö̧
tti̧mi ̧ ya̧cu̧nä̧ huȩyu̧cuiņa̧'a̧.

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ttörö
ucuocuinömä oro işä̧na̧
ku̧nä̧riņö̧, ötahuiyä'inä, u̧miņä̧
tto̧ȩcuä̧rä̧'ca äpatiyä'inä, u̧miņä̧
tto̧ȩcuä̧rä̧'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
pa̧ja̧ti̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ö̧'a̧to̧mȩnä̧mä̧
12.000 estadios* jo̧mȩnä̧
pa̧ja̧cuä̧chiņa̧'a̧. Öotocu'inä,
öcähuecu'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ju'tojucu'inä yorätehuina'a.
17 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a u̧miņä̧
tto̧ȩcuä̧rä̧'ca'inä pa̧ja̧ti̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ö̧'a̧to̧mȩnä̧mä̧, ttö̧ja̧ ttöäre
pa̧ja̧cuä̧nä̧ pa̧ja̧ti̧nö̧, huȩ'ä̧hua̧
isoppa hua̧ ö̧'a̧tö̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧,
144 codos** jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧.
18 Jahuä'ca u̧miņä̧ tto̧ȩcuä̧rä̧'camä
jaspe ido'quittö adicuä'ca jiņä̧'ca.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ötahuiyämä
päcuäi orottö adicuina'a. Işä̧yu̧
isodä jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ säruhuina'a.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ötahuiyä
u̧miņä̧ tto̧ȩcuä̧rä̧'ca dea'anä
ppä̧ȩpä̧rö̧ o'camä o'ca juiyönä
adihuä juäi o'quittö, rö̧ȩnä̧ micuäu
juäi o'quittö a̧'cua̧tö̧ ku̧nä̧hua̧'a̧
jiņa̧'a̧. Ä̧cuo̧mȩnä̧ isä'camä jaspe
ido'quittö a̧'cua̧tö̧ ku̧nä̧hua̧'a̧ jiņa̧'a̧.
Todäre päi'önä isä'camä zafiro
ido'quittö jiņa̧'a̧. Huäbodäcuänä
päi'önä isä'camä ágata ido'quittö
jiņa̧'a̧. Pa̧ja̧cuä̧nö̧ jo̧mȩnä̧ päi'önä
isä'camä esmeralda ido'quittö
jiņa̧'a̧. 20 Jim̧ö̧tȩ jähuä jo̧mȩnä̧
päi'önä isä'camä ónice ido'quittö
jiņa̧'a̧. Ko̧ro̧mö̧ttö̧ ya'utenö
jo̧mȩnä̧ päi'önä isä'camä cornalina
ido'quittö jiņa̧'a̧. Ko̧ro̧mö̧ttö̧
todärenö jo̧mȩnä̧ päi'önä
isä'camä crisólito ido'quittö
jiņa̧'a̧. Ko̧ro̧mö̧ttö̧ huäbodäcuänö
jo̧mȩnä̧ päi'önä isä'camä berilo
ido'quittö jiņa̧'a̧. Ko̧ro̧mö̧ttö̧
pa̧ja̧cuä̧nö̧ jo̧mȩnä̧ päi'önä
isä'camä topacio ido'quittö jiņa̧'a̧.
To̧mö̧rȩ jähuä jo̧mȩnä̧ päi'önä
isä'camä crisoprasa ido'quittö
jiņa̧'a̧. Ttö̧jä̧pö̧ttö̧ ya'utenö jo̧mȩnä̧
päi'önä isä'camä jacinto ido'quittö
jiņa̧'a̧. Ttö̧jä̧pö̧ttö̧ todärenö
jo̧mȩnä̧ päi'önä isä'camä amatista
ido'quittö jiņa̧'a̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ttö̧jä̧pö̧ttö̧ taterenö äpatiyämä
ttö̧jä̧pö̧ttö̧ tohuäre perlas ohuä
jiņa̧'a̧. Yatete pönämä jihuätettötä
perlas inähuättö adicuina'a.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötahuiyä mä̧nä̧mä̧
päcuäi orottötä adicua'a jiņa̧'a̧.

* 21:16 12.000 estadiosmä 2.200 kilómetros jo̧mȩnä̧ ja̧'a̧do. ** 21:17 144 codosmä
65 metros jo̧mȩnä̧ ja̧'a̧do.
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Işä̧yu̧ isodä jö̧ ta̧'a̧nö̧ säruhuinämä.

Jareö Jerusalén yorö'iso surojö'inä
juiyome Juan toinö huȩnȩ

22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ötahuiyä
jacuättömä Dios adihuänä
ö̧jo̧ca̧mä̧ topocö pinö̧sä̧. Tu̧ru̧hua̧
Dios o'ca juiyönä Ju̧ru̧hua̧tä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ohueja Hua̧tä̧ adihuä
ö̧jo̧ca̧ päi'önä huotömä ja̧u̧
ötahuiyättömä. 23 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
mo̧ro̧ Kä̧hua̧ iţȩa̧'iņä̧, yodo Kä̧hua̧
iţȩa̧'iņä̧ recuä rö̧jo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧ ja̧u̧
ötahuiyättömä. Dios beipocö
öadihuättötä säruunä tejädinome.
Ja̧u̧ ötahuiyättö tȩa̧u̧mä̧ Ohueja
Hua̧tä̧ jiņa̧'a̧. 24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tti̧rȩjä̧
pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ttö̧ ro̧ȩcuä̧ttö̧
ki'̧ip̧iņä̧tö̧mä̧ ja̧u̧ ötahuiyättö
tejäda'anä cuettächäcuotö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ttö̧ hueähuä
ruhuotömä ttöadihuä jähuä'inä,
ttúcuo jähuä'inä ja̧u̧ ötahuiyära̧'a̧
ttȩpä̧cuo̧tö̧. 25Ötahuiyä äpatiyämä
mo̧ro̧ 'cuäoi'önätä yorö'isotä
mö̧ȩcuiy̧ä̧cua̧'a̧. Yodomä juiyäcua'a
ju̧huȩnȩmä̧. 26 Tti̧rȩjä̧ pö̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧ ttöadihuä jähuä'inä,
ttúcuo jähuä'inä ja̧u̧ ötahuiyära̧'a̧
ttȩpä̧cuo̧tö̧. 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'ij̧ä̧tö̧ttö̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧
yorö'isotä doächiy̧ä̧cua̧. Päcuotötä
dottächäcuotö tti̧mim̧ä̧ Ohueja
Hua̧ öäre, a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧

cuyärubanä rö̧tä̧rä̧tö̧tä̧.

Kä̧cuä̧huä̧ aje Dios ruhuo
ideäcättö 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
ttideäcättö räopoto. 2 Juhuoto
jäyotonämä pätecu'inä ja̧'a̧nä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ mä̧nä̧ kä'co'inä kiņa̧'a̧
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ daumä. Juhuäi
dau u̧huä̧ju̧mä̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧ todärenö
jo̧mȩnä̧ korottö'inä, korottö'inä
jö̧nä̧ huä̧jiņa̧'a̧. Kä̧hua̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧
huä̧jä̧'chiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juhuäi
ojiyämä tti̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧
ttumäricheittö ttö̧'ip̧a̧ pä'ö adiu.
3 Ja̧u̧ ötahuiyättömä Dios ro̧ȩpa̧ji ̧
juäimä juiyäcua'a. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ Dios'inä, Ohueja Hua̧'iņä̧
ruhuonä ttideäcä ko̧mȩtä̧ jä̧cua̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios hueö jȩä̧cuä̧huä̧
ttö̧ja̧mä̧ Dios hueötä jȩttä̧cuo̧tö̧.
4 Jahuätömä Chutä i'ä tottäcuotö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios im̧im̧ä̧ ttö'äpiyänä
huȩyu̧cuä̧cua̧'a̧. 5 Ju̧huȩnȩmä̧
yorö'isotä juiyäcua'a yodomä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ lampara'inä, mo̧ro̧
kä̧hua̧ttö̧ tejäda pä'ö'inä recuä
rö̧jiy̧ä̧cua̧'a̧. Tu̧ru̧hua̧ Diosttötä
tȩa̧u̧nä̧ kä̧dȩpä̧cua̧'a̧ jahuätörömä.
Ja̧hua̧ta̧nö̧ jahuätömä hueähuä
ruhuotö jö̧nä̧ cädi'äcuähuä juiyönä
'cuäopönätä hue'ö ttö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧.
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Piy̧ȩ huȩnȩ iso jö̧ huȩnȩ ja̧'a̧do
6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinäcusä: ―Piy̧ȩ

huȩnȩmä̧ tta̧'cua̧ ttu̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧
iso huȩnȩ ja̧'a̧tó―.
Tu̧ru̧hua̧ Diosmä, chutä iḩuȩnȩ

jiäcuähuä adihuä ttö̧ja̧ pinätö̧
Ttu̧ru̧hua̧mä̧, chutä huȩ'ä̧hua̧
isoppa hua̧rö̧ hue'inö, jitä
'cuä̧o̧pä̧cuȩ huȩnȩ ij̧ȩpiy̧a̧rö̧ pä'ö
chutä hueö jȩä̧cuä̧huä̧ ttö̧ja̧rö̧.

7―¡Ä̧ju̧cuä̧tu̧cuiḩuä̧! Ttömä
o'ca'a päi'önätä ichi'ösä. Piy̧ȩ
cuyärunä Dios iḩuȩnȩ huȩyu̧tu̧
ku̧nä̧hua̧'a̧ tticuipoca'a esetätömä
eseunu ttö̧jä̧cuo̧tö̧―.

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
ttörö 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 ttö̧ja̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ piy̧ȩ cuyärunä huȩyu̧tu̧
ku̧nä̧hua̧'a̧ huȩnȩ tticuipoca'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'a̧ttö̧. 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 jȩtti̧nö̧ 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
ttö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧tö̧mä̧
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ dau u̧huä̧ju̧ttu̧
ttucua pä'ö hueäcuotö. U̧mi ̧
tto̧ȩcuä̧rä̧'ca äpatiyänä 'cuä'oi'ö
ötahuiyä dottächa pä'ö'inä
hueäcuotö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
u̧miņä̧mä̧ ttö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧ ä̧huiŗiţö̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ suropätö'inä, ttumäri'ä
ujurunä kä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧, micuänä
ttidepä iyä'chäcuähuä'ijätö'inä,
ttö̧ja̧rö̧ cuä'ö icuä'ijätö'inä,
ttö̧ä̧nä̧huo̧tö̧ micuähuocotörö
esetä'ijätö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ yapare
jähuä jȩpȩ'ö̧ repe'ä'ijätö'inä.
16 Ttö Jesúsmä, chu̧mö̧huä̧ya̧
isoppa hua̧rö̧ hue'inösä piy̧ȩ
huȩnȩ jiähuiyattö pä'ö ucuturu,
koromettö'inä, koromettö'inä
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧.
Ttömä dau ujucäcä todehuaji'a̧nö̧
Davidttö 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” pättaja.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä ttahua
a̧di ̧ rö̧jä̧u̧mä̧ huä̧iņä̧ ttichaja. O'ca
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toi'önä pä̧huä̧rö̧jä̧u̧mä̧ huä̧iņä̧
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ajiyattö micuä
juiyönätä ttahuaja.

18 Ttötä pä'ösätó. Piy̧ȩ cuyärunä
Dios iḩuȩnȩ huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧
o'ca toi'önä ä̧ju̧cuä̧tö̧rö̧ ro̧'ȩpö̧nö̧
pä'ösätó: “Ya̧tȩ, piy̧ȩ huȩnȩ
päomettö'inä yabonänö päi'önä
pä'ö u̧ju̧nu̧ttu̧mä̧ piy̧ȩ cuyärunä
huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧huä̧ttö̧ ro̧ȩcuä̧nä̧
Diostä pä'ö u̧ju̧nä̧cua̧ ja̧u̧ru̧mä̧.
19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ, piy̧ȩ cuyärunä
Dios iḩuȩnȩ huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧huä̧ttö̧
jiy̧ȩtȩ jȩpö̧ icuttumä, Diostä
ja̧'hua̧nö̧ hua̧ öäre ja̧ji ̧ jȩpö̧ içuä̧cua̧

pärocua'attö, 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 ttömä―
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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Dios iḩuȩnȩ isä'tänä ucuocuinomemä, jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ pa̧'a̧nö̧ micuome 

 



Canaán rȩjȩmä̧, Jacob iţtim̧ö̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö ttö̧jiņö̧ pänä 
pa̧'a̧nö̧ jiņä̧jä̧do 

 



―An guo Testamento― täbocö ucuocu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩnä̧ ttö̧jiņö̧ pä̧nä̧ 
pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do rȩjȩmä ̧

 



Israel ttö̧ja̧, Canaán rȩjȩra̧'a̧ tti'̧cha̧ pä'ö Egipto rȩjȩra̧'a̧ttö̧ rättopinö 
pänä pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do rȩjȩmä ̧

 



Dios ö̧jode cueädäcuähuode, ttö̧ja̧ toächome cuettädä'chinode 

 



Dios ö̧jode cueädäcuähuodemä pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do jacuä o̧ca̧mä ̧

 



Israel iţtim̧ö̧ ttö̧jä̧pö̧ttö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö ttahuaruhuä'cotö 'quȩ'ȩcuä̧chö̧ 
ttö̧jiņo̧mȩ 

 



Samuelcu, Davidcu ttö̧jiņö̧ pänä pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do ttiŗȩjä̧mä ̧

 



Dios ö̧jode 'quiyode, Salomón huea'anä ttaditinode 

 



Israel ttö̧ja̧ ttiŗȩjä̧ pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do Jesucristo ö̧jiņö̧ pänämä 

 



Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo ö̧jiņö̧ pänämä, pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do Dios ö̧jode 'quiyode, 
möä'ca ju'tä huiņodemä 

 



Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo ö̧jiņö̧ pänämä, pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do Jerusalén ötahuiyämä 

 



Pablo cueächinö o̧du̧nä̧ pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do äcuomenä i'̧chiņo̧mȩmä ̧

 



Pablo cueächinö o̧du̧nä̧ pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do todärenä päi'önä i'̧chiņo̧mȩmä ̧

 



Pablo cueächinö o̧du̧nä̧ pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do huäbodäcuänä päi'önä 
i'̧chiņo̧mȩmä̧ 

 



Pablo cueächinö o̧du̧nä̧ pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do pa̧ja̧cuäņö̧ päi'önä i'̧chiņo̧mȩmä,̧ 
Roma ötahuiyära̧'a̧ i'̧chiņö̧mä ̧

 



Hechos 2:9-11nä päomemä pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ 

 



Hechos capítulo 8nä päomemä pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do 

 



Hechos capítulos 9-11nä päomemä pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do 

 



Romanos ttö̧ja̧ ttu̧ru̧hua̧ hueomemä pȩnȩ jubö jiņa̧'a̧do 

 



Apocalipsis capítulo 2-3nä jiņä̧ yo̧mȩtȩ ttö̧ca̧ca̧cuä̧riņo̧mȩ 7nö ötahuiyä 
jo̧mȩnä̧ jiņo̧mȩ 

 



Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo ö̧jiņö̧ pänä pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do Galilea rȩjȩmä ̧

 



Jonás ö̧jiņö̧ huȩnȩ 
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