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Davidmä Judá ö̧ja̧rö̧'iņä̧ Israel ö̧ja̧rö̧'iņä̧ hue'ö kiņö̧do

5 1O'ca toi'önä Israel ö̧ja̧mä̧ jitötä isotö pönätä 'chiņä̧tö̧do Hebrón ötahuiyära̧'a̧ Davidrö
ucuocua pä'ö. Pä näcudo:

―Ujutumä ucu cuidepä ju'to huotöjä. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'äjimä, Saúl ru̧hua̧ ö̧jiņö̧ pä̧nä̧, ucutä
ujuturu oicuä işa̧ päi'önä kiņö̧jä̧ ̧'cha̧ pä'ömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios'inä pa'anö päinäcujä:
“Ucutä Israel ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ päi'önä cu̧jä̧cua̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätö Israel ö̧ja̧rö̧ a̧cuhuä̧rä̧cua̧jä̧
ucumä,” pä'inödo Tu̧ru̧hua̧ Diosmä ucuru― pä näcudo.

3 Ja'huanö ja̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önä Israel ö̧ja̧ ö̧ u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧mä̧ hueähuä ru̧hua̧ Davidrö ichinätödo
Hebrón ötahuiyänä. Ja'huanö ja̧'a̧ hueähuä ru̧hua̧ Davidmä jahuätöcu huȩnȩ ji'äu ku̧niņö̧do
Tu̧ru̧hua̧ Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧, Hebrón ötahuiyä ö. Juhuorötä a̧dȩ unä da'epö hue'inätödo Davidrö,
Israel ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ 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 ö̧ja̧rö̧'iņä̧ Judá ö̧ja̧rö̧'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:
―Topi ö. Ttötä adihuode, cedro dau u adicuodenä kö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios

hueähuä huȩnȩ iņä̧ o̧bi ̧ ȩcä̧ca̧mä̧ isotö ̧jȩ ̧yu̧ u̧ 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 ö̧ja̧cuo̧mȩcu̧

cuiḩuo̧mȩnä̧mä̧, Ttömä ucu cui ̧ ̧'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 ömä 'cuäopönätä ka̧ pä'ö. 14 Ja̧u̧ jä'o
päi'önä chö̧jä̧cua̧sä̧ ömä. Pärocua'a ö ja̧u̧'iņä̧ ö chi ̧ ̧ päi'önä ö̧jä̧cua̧. Ja̧u̧ suronä jȩo̧mȩnä̧, pij̧ä̧
ö̧ja̧ ro̧ ȩpö̧nä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧ cuäcuä önä'inä chö̧tä̧bo̧tä̧cua̧sä̧ ja̧u̧ru̧mä̧. 15 Ja'huanö

ja̧'a̧nä̧ Ttömä 'cuäopönätä re rö̧jö̧nä̧ to̧pä̧rö̧ chö̧jä̧cua̧sä̧ ja̧u̧ru̧mä̧. Saúl pinörö chicuipinö'anömä,
chicuipococu jä̧cua̧ ucu cui ̧ ̧'ca̧rö̧mä̧. 16Ucutä cuahuaruhuä'cotö ö'inä 'cuäopönätä ruhuotö
päi'önä ö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huecuome'inä Ttötä chä'ca jo̧mȩ ö̧ beipächoca'a jä̧cua̧'a̧.
'Cuäopönätä kä̧cua̧'a̧― pä'inödo Tu̧ru̧hua̧ Dios.

17Natánmä piy̧ȩ huȩnȩ'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios ö ä̧ju̧cuä̧ji'̧iņä̧, o'ca juiyönä ji'ähuinödo
Davidrö.
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