
2 REYES

Israel ö̧ja̧rö̧ Asiria rȩjȩra̧'a̧ ȩmip̧iņä̧tö̧do

17 1Hueähuä ru̧hua̧ Acazmä Judá ö̧ja̧rö̧ hue'ö kiņö̧do. Ö̧jä̧mä̧diņo̧mȩ ö̧ kä̧mä̧dö̧ docenö a̧'ȩ
jo̧mȩnä̧ hue'ö ö̧ja̧'a̧nä̧ ko̧ro̧jä̧ ö̧ Samaria ötahuiyä ö ka̧ra̧'iņä̧ kä̧mä̧diņö̧do huea pä'ö. Ja̧u̧

ru̧hua̧mä̧ Ela i ̧ ̧ pinödo, Oseas pä'ö micuinödo im̧im̧ä̧. Ja̧u̧ ru̧hua̧ Oseasmä, Israel ö̧ja̧rö̧ hue'ö
kiņö̧do nuevenö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧, Samaria ötahuiyä ö. 2 Ja̧u̧'iņä̧ suronä jȩpiņö̧do Tu̧ru̧hua̧ Dios ä'ca
jo̧mȩ ö̧, korotö ruhuotö suronä jȩ ̧nö̧ ö̧'iņä̧ abonänö.

3 Ja̧u̧nu̧mä̧ Asiria rȩjȩ ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ Salmanasarmä Israel ö̧ja̧rö̧ rohuäu juruhuinödo. Ja'huanö
Israel ö̧ja̧ juiyua'a ö, u̧ru̧hua̧ Oseas rö̧ȩnä̧ mitä̧riņö̧do Asiria rȩjȩ ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧rö̧. A̧'ȩ jö̧
a̧'u̧cuä̧ mitä̧riņö̧do. 4 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Oseasmä Asiria rȩjȩ ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ ieruhuomenä yä̧huä̧iņä̧
jä'ecuinödo Egipto ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ Sorö. Jä'ecuinödo ppädarö pä'ö Asiria rȩjȩ ru̧hua̧ ö̧ ö̧jip̧a̧ pä'ö.
Pärätä'inä mitocö pinödo Asiria rȩjȩ ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧rö̧. Ja'huanö jȩo̧mȩnä̧, yä̧huä̧iņä̧ jäecuäji
huȩnȩ ä̧ju̧cuiņö̧do̧ Asiria rȩjȩ ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧'iņä̧. Ja'huanö ja̧'a̧ ö̧ Asiria rȩjȩ ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧mä̧
Oseasrö 'chu'huädö cärenä rö nödo. 5 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Asiria rȩjȩ ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧cu̧ su̧ro̧da̧u̧cu̧
Israel ö̧ja̧ ̧rȩjä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧ do'ächinätödo, 'cho pa pä'ö. Ja'huanö ö̧ja̧cuo̧mȩnä̧, Samaria
ötahuiyä soböcuächönä ca̧ca̧cu̧ rohuähuinätödo huäbodäcuä a̧'ȩ jo̧mȩnä̧. 6 Ja'huanö ja̧'a̧ Samaria
ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧ juruhuinätödo Asiria rȩjȩ ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧mä̧ umöhuäyotöcu. Jahuätö
Samaria ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧ Israel ö̧ja̧rö̧mä̧ ȩmip̧iņä̧tö̧do Asiria rȩjȩra̧'a̧. Jahuätörö
ku̧niņä̧tö̧do Halahra'a'inä Haborra'a'inä Gozán aje jäyoto, medos ö̧ja̧ ̧rȩjä̧nä̧.

7 Piy̧ȩ ro̧ȩcuä̧mä̧ Israel ö̧ja̧rö̧ 'cuäopina'ado Israel ö̧ja̧ korotö ö̧ä̧nä̧huo̧tö̧rö̧ ucuotö, Ttu̧ru̧hua̧
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö suronä jȩ ̧na̧'a̧ ö̧. Jitörötä Egipto rȩjȩra̧'a̧ ö̧, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ hueome ö
rä'epö icuinörö, suronä jȩpiņä̧tö̧do. 8 Korotö Israel ö̧ja̧ huocotö, Tu̧ru̧hua̧ Dios ya'opö icuinä̧u̧,
suronä jȩ ä̧'chö̧'a̧nö̧ jȩpä̧'chiņä̧tö̧do Israel ö̧ja̧'iņä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Israel ö̧ja̧ uruhuotö suronä
jȩ ̧nö̧'a̧nö̧ jȩpiņä̧tö̧do.

Judá rȩjȩ ru̧hua̧mä̧ Babilonia rȩjȩra̧'a̧ ȩmip̧iņä̧cu̧do

25 1 Babilonia rȩjȩ ru̧hua̧ Nabucodonosor'inä umöhuäyotö'inä Judá rȩjȩ ö̧ja̧cu̧ urohuähua
pä'ö ichinätödo. Jerusalén ötahuiyä jubö rȩbȩu̧, ötahuiyä soböcuächönä ca̧ca̧cuiņä̧tö̧do.

Ja'huanö ca̧ca̧cu̧ ö̧ja̧cuo̧mȩnä̧ koro juäi isäcä adi nätödo, jahuäcä ju'tä ka̧cu̧ urohuähua pä'ö.
Ja̧u̧nu̧mä̧, Judá rȩjȩ ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ Sedequías nuevenö a̧'ȩ hue'ö ö̧jo̧mȩnä̧, kä̧hua̧tö̧mä̧ dieznö
pä 'omenä fechamä dieznä jiņa̧'a̧do. 2 Judá rȩjȩ ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ Sedequíasmä oncenö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧
hue'ö ö̧jo̧mȩnä̧, jiņä̧ soböcuächönä ca̧ca̧cu̧ rohuäu ka̧cuiņä̧tö̧do Babilonia rȩjȩ ö̧ ichinätömä.
3 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a kä̧hua̧tö̧mä̧ cuatronö pä 'omenä fechamä nueve päi'omenä Jerusalén ötahuiyänä
cuäcuähuä beipächina'ado täcö. 4–5 Ja̧u̧nu̧tä̧ yodo, u̧cuȩ beipächä̧u̧ Judá rȩjȩ ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧cu̧
umöhuäyotöcu, oecuome äju 'tä̧'ȩpö̧ icu tö'ichinätödo Araba pä̧mä̧rä̧chi'̧o̧mȩcu̧. Ja'huanö
tö cha'a, Babilonia rȩjȩ su̧ro̧da̧u̧mä̧, ötahuiyä jäyä soböcuächönä ka̧cuiņä̧tö̧mä̧, ru'i'inätödo
jahuätörö. Jericó pämärome jubö päi'önä rȩbȩu̧, 'chu'ädinätödo Judá rȩjȩ ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧rö̧.
Umöhuäyotö päjätömä pperecuächö tö'ichinätödo. 6 Ribla ötahuiyära̧'a̧ ȩpiņä̧cu̧do, juhuorömä
Babilonia ru̧hua̧ hue'inödo suronä jȩä̧ji ̧ micuä imitähua pä'ö. 7 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Judá rȩjȩ ö̧ja̧
u̧ru̧hua̧ Sedequías ä'ca jo̧mȩ ö̧, i ̧ ̧mö̧rö̧ cuä'ö icuinätödo, chutä to̧ä̧ra̧'a̧nä̧. Cuä'ö icuäjätö'cotö,
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chutä ö'äriyä'inä baropö cuinäcudo. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a 'quiyönä nö'quipö ȩpiņä̧cu̧do 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 pä '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 ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ ojusode'inä, korotö ruhuotö adiu ode oju
odehuiyä'inä, ocuränä ku icuinödo. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jerusalén ötahuiyä o̧ȩcuo̧ca̧ u̧miņä̧ işo̧ca̧'iņä̧,
su̧ro̧da̧u̧ jȩpö̧ cua pä'ö hue'inödo su̧ro̧da̧u̧ru̧ hueähuä işa̧mä̧. 11 Korotö Jerusalén ötahuiyänä
ka̧cuip̧iņä̧tö̧rö̧'iņä̧, korotö depiyu 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
isotö ö korotö pö̧nä̧ hue'inödo su̧ro̧da̧u̧ru̧ hueähuä işa̧mä̧, juhua'atä pä a aditö kä̧nö̧, rȩjȩ
a̧ ä̧ra̧ pä'ö.
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