
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧,
Pablo todärenä päi'önä iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ ja̧'a̧do Tesalónica ö̧ja̧rö̧mä̧.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

2 TESALONICENSES
Huȩyu̧ ̧nö̧: Pablo Adi nö a̧'ȩ: 51 D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩ'iņä̧, 1 Tesalonicenses cuyäru jiņö̧ ta̧'a̧nö̧, Corinto ötahuiyära̧'a̧ ö̧ huȩyu̧tu̧ hue'inödo

Pablomä Tesalónica ö̧ja̧rö̧. Äcuomenä cuyäru iḩuȩyu̧ ̧na̧'a̧ ö̧, recuomäcö jiņa̧'a̧do piy̧ȩ
huȩnȩ'iņä̧ jahuätörö huȩyu̧tu̧ hueomenämä. Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo cäecuächina'a ömä 19nö
a̧'ȩ yabonänö 'cuäopinö o'ca'a huȩyu̧ ̧nö̧do. Tesalónica ö̧ja̧ ö̧ Cristonä pä'i'inätömä a̧'cua̧
juiyächi'inä̧u̧do ―Cristo u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧ pä̧nä̧mä̧ täcö pätecuächäja'a― pä'ö yapare ji ähuä'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 iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ

1 1 Ttö Pablomä, Silvanocu'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Timoteocu'inä kä̧nö̧, ucutu Tesalónica ö̧ja̧ ö̧
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 ppä ädä̧ra̧'a̧nä̧
ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Cua̧'cua̧tu̧cu̧ adihuächi'önä jȩ o̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧

Tesalónica ö̧ja̧ usurä ȩmä̧hua̧'a̧nä̧'iņä̧ Ttu̧ru̧hua̧rö̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ ö̧jiņö̧ huȩnȩ
3 Chö̧jä̧hua̧tö̧ ujutumä, adiu'a̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ 'cuäopönätä Diosrö ―Adihua'a― pätönä jä̧'ij̧a̧'a̧

ucuturu tamöcuädomenämä cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧ yoyonö rö̧ä̧cha̧'a̧ ö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
toi'önä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repecuhuäcuähuätucu'inä rö̧ä̧cha̧'a̧ ö̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ cutö'cötucu úcuo
te'ähuipönö ji'ähuätöjä ujutumä Dios umöhuäyotö Cristonä pä'i'inätö ö̧'quȩtȩ ö̧mä̧, korotö
ubara u epätucuacu pä'ö ru̧ ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧, usurä cuȩmä̧huä̧tu̧cua̧'a̧nä̧'iņä̧ cuami 'qui'ächi'ö kä̧nö̧
cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ a̧cu̧huä̧rä̧tu̧cua̧'a̧mä̧ ji'ähuätöjä. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ―Dios micuähuächönä pä'ö
içuä̧cuȩmä̧ jueötä jä̧cua̧'a̧― pä'ö huäjunä u̧huo̧ju̧nä̧ ij̧ȩcuä̧ra̧'a̧, Dios huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧
jo̧mȩnö̧ huotötä docuhuächätucuäcua'a̧nö̧. Ju̧huȩnȩ docuhuächäcuotötä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ ja̧'a̧
usurä cuȩmä̧huä̧tu̧cua̧'a̧mä̧. 6Diosmä jueönätä jȩä̧cuä̧huä̧ Işa̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutu
usurä cuȩmä̧huä̧tu̧cu̧nä̧ jȩpä̧tö̧rö̧mä̧ usurä ȩmä̧u̧nä̧ ro̧ȩpä̧cuo̧tö̧ pärocua'a ö. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ucutu usurä ȩmä̧huä̧tö̧rö̧mä̧ cua̧'cua̧ cuȩmä̧tu̧cu̧nä̧ jȩä̧cua̧, ujutu'inä ta̧'cua̧ tȩmö̧nä̧ päi'önä.
Ja̧'hua̧nö̧mä̧ jȩä̧cua̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesúsmä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ ij̧ȩcuä̧chö̧, umöhuäyotö isoppa huotö
juruhuätöcutä. 8Ocuma du'unä tejä̧dä̧ma̧nä̧ ij̧ȩcuä̧cho̧mȩnä̧ Diosrö jerupätörö'inä Tu̧ru̧hua̧
Jesucristo ötö'cö adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ esetocotörö'inä pärocua'a ö micuä päi'önä ro̧ȩpä̧cua̧.
9 Ja̧'hua̧nö̧ huotömä Tu̧ru̧hua̧ ä'ca ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujuru säruunä öadihuä ko̧mȩ ö̧'iņä̧
rä'epö icuähuotö jö̧nä̧ cädi'äcuähuä juiyönä jȩpö̧ icuähuänä ro̧'ȩpö̧ icuähuotö pä 'äcuotö
10 chutä içhä̧cuȩ mo̧ro̧ pätecuächomenä. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ chutä ö adihuä ö̧ja̧nä̧tä̧ öadihuä
ucuotarö pä'ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ esehuarö pä'ö'inä içhä̧cua̧.

Ucutu'inä cuesehuätucuä̧cua̧ jitähuinö huȩnȩ iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö esetö cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧
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pä'ö cuamöcuädinätucua'a ö. 11 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ ucuturu amöcuädömä 'cuäopönätä Diosrö
jä'epä̧rä̧tö̧jä̧ ujutumä ―pitömä Ttö huochinä̧u̧ ja̧'a̧ ö̧ 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 ö̧ja̧― pä'ähuotö cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dioscu, Tu̧ru̧hua̧
Jesucristocu mippoönä ppä ädönätä.

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 pä '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?
¿ji äu huȩnȩnä̧'iņä̧cö̧? ¿huȩyu̧tu̧ Hueähuä Huȩnȩnä̧'iņä̧cö̧? ujutu huȩyu̧tu̧ huetaji a̧'cua̧rö̧nä̧
―Cristo u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧ pä̧nä̧mä̧ täcö pätecuächäja'a― pä'ö yapare pä ä'chö ömä cua̧'cua̧ a̧ päi'ä̧u̧
cuesetätucuä'. 3 Yapare ji ähuä'chö ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ cuesetätucuä'. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ pätecuächäcua'a
ä'canämä öarodö mo̧ro̧tä̧ pätecuächäcua'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧ja̧ işa̧ ja̧'a̧nä̧ surojötä hua̧'iņä̧ huäjunä
ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧. Ja̧u̧mä̧ toe'a pä'ötä pätetö ku̧nä̧hua̧. 4 Ja̧u̧mä̧ o'ca juiyönä ö̧ä̧nä̧hua̧ jähuä
pä ö'inä, o'ca juiyönä ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ucuotö jȩ ä̧'ij̧ö̧'iņä̧ to'ijicu pä'ä'chö kä̧nö̧ ―¡ ö̧ä̧nä̧hua̧do
pä äcu u'inä abonänö hua̧sä̧ ötä!― pä̧ä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧ ö̧ä̧nä̧hua̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ ij̧ȩcuä̧rö̧,
ö̧ä̧nä̧hua̧ ö̧jodenä pä̧nö̧ ― ötäsä cuiä̧̧nä̧hua̧tu̧cu̧mä̧― pä'ö ij̧ȩcuä̧rö̧ ö̧jä̧cua̧. 5Ucututäcu

chö̧jä̧i ̧ piy̧ȩ huȩnȩ jidähuina'amä ¿unichi'inä̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧ 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä ja̧u̧ ij̧ȩcuä̧chö̧
juiyönä o̧ȩpä̧rö̧ juäimä huo̧juä̧tö̧jä̧ ucutumä, churutä pätetö ku̧nä̧huä̧ pä̧nä̧ pätecuächomenätä
huäjunä ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧nö̧ chutämä. 7 Jitätämä ij̧ȩcuä̧cho̧ca̧'a̧nä̧ ujurumä surojö jȩ ö̧nä̧ yä̧huä̧iņä̧
aditä'ija'a täcö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tto̧ȩpä̧rä̧cuä̧huä̧ Işa̧mä̧ jitätämä o̧'ȩpä̧rö̧ kö̧ ö̧'quȩtȩ ö̧ 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 ese yarö pä'ö ö̧ja̧ eru
juäi'inä jȩpä̧'chö̧ içhä̧cua̧. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ to e'a pä'ö huotö ö̧'quȩtȩ ö̧mä̧ o'ca juiyö juäi jäyä
jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ yapare esetönä jiä̧̧huä̧'chä̧cua̧. Iso jö̧ huȩnȩ repe ö ömä ö̧jip̧ö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ yaparetä esetäcuotö jahuätömä iso jö̧ huȩnȩ repe oca'a ya̧ o̧cuä̧rä̧'ij̧a̧'a̧ ö̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä yapare jähuätä 'cucuächi'önä esetönä hueipäcuotö, yaparetä eseta
pä'ö, 12 o'ca toi'önä iso jähuä esetoca'a, surojötä kö'cä'ijätömä ro̧ȩcuä̧tä̧ ȩmä̧cua̧'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'a̧ ö̧. A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ surojö ö 'quȩ'ȩcuä̧chö̧ adihuä ö̧ja̧ 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
jitähuome ö Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo öadihuä cuȩmiy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö.

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧ 'quiyönä ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Ujutu ucuturu tu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧tä̧
a̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cui ̧ icuicuä juiyönä, ̧huȩnȩnä̧ jitähuinö jö̧ ö̧'iņä̧, cuyäru isojänä huȩyu̧tu̧

hue nö jö̧ ö̧'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
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adiu jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧nä̧, 'quiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ päi'önä jȩä̧tu̧cua̧cu̧ja̧. Ja̧u̧tä̧ ujuturu
repe'ä̧riņö̧mä̧. Beipächocö juäi ö ta̧'cua̧ ȩmä̧huä̧'iņä̧, adiunä jä̧cuȩ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧
tu̧ju̧nä̧rö̧nä̧ mippoönä ppädinä̧u̧jä̧.

Diosrö jä epiyarö 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 te ähuäcua'a̧nö̧ ucutu cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ u̧

jiņö̧ ta̧'a̧nö̧. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adiunä amöcuädocotö, suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ tö̧jip̧ö̧nä̧ Diosrö
jäcuehuepätucuaja. O'ca toi'önä ö̧ja̧mä̧ päcuotö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧tä̧mä̧ jo̧ca̧'a̧tó. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧ päö ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧ Hua̧mä̧ 'quiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧
oepä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧ su̧ro̧pa̧ ö̧mä̧. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuturu tamöcuädomenä ―huetömä jȩ ä̧cuo̧tö̧,

jitä'inä jȩpä̧tö̧ täcö― pä'ö amöcuädö Tu̧ru̧hua̧rö̧ ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧jä̧ ujutumä. 5 Cuamiso'qui ö
cuamöcuädätucumä Tu̧ru̧hua̧tä̧ oipätucuacuja Dios repeö jacuä päcuhui'ätucunä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Cristo ami 'qui'ächi'ö ö̧jö̧ jacuä päcuhui'ätucunä.

Ötähuä'chö ö̧jö̧ juiya pä'ö Pablo u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ
6 Ye chö̧jä̧hua̧tö̧, koro'inä huetä̧u̧jä̧tó Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo im̧iņä̧. Tö̧jä̧hua̧tö̧ huotö ö o'ca

toi'önä ujutu jitörötä tu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧nä̧ ö̧jo̧ca̧'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 u̧cuȩ ö̧'iņä̧ mippoönämä cuocotö pinätö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ mo̧ro̧'iņä̧,
yodo'inä usurä ȩmä̧u̧nu̧, juruhuächi'ö adi nätöjä 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 hue nä̧u̧jä̧: ―Ya̧tȩ adita pä'ocömä cuä̧nö̧'iņä̧ ucuiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧―.
11Ucutu u korotö pö̧nä̧ ötö'cö ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧jä̧ ujutumä: ―Ttö̧'quȩtȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧do yotöcunä
ötähuä'chötä kara'a kara'anö ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ kä̧tö̧. Ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ aditoca'a, korotö jähuätä pä̧huä̧
u'ä'chö kä̧tö̧do― pä a'a. 12 Ja̧'hua̧nö̧ huotörömä u̧huȩcuä̧nä̧ huȩnȩ 'qui'epönö Tu̧ru̧hua̧

Jesucristonä huetä̧u̧tó, u̧huȩcuä̧nä̧ kä̧nö̧ huiro'chi'ö kä̧mä̧dö̧ adita pä'ö, jitötä a̧mo̧nä̧
u̧cuȩ ö̧ ucuäcua'a̧nö̧.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, ucututämä adiunä jȩcu̧'ä̧'ij̧ä̧tu̧cu̧mä̧ 'cuäcuhuächi'ätucuo.

14 Pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧tu̧ huetö ya̧tȩ'iņä̧ esetoca'a jö̧ ö̧mä̧ ―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 a̧mo̧nä̧ ö̧jä̧hua̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ u̧huȩcuä̧nä̧ ötäbotaji'a̧nö̧tä̧
täbotätucuirö.

Pablo huȩyu̧tu̧ cä'ädö teähuinö huȩnȩ
16 Jitämä huȩnȩ juiyönä kä̧cuä̧huä̧ Ru̧hua̧tä̧ 'cuäopönätä huȩnȩ juiyönä kä̧cuä̧huä̧ iyätucuacuja,

o'ca juiyönä 'cuäcuopätucu o̧du̧nä̧ ö̧mä̧. 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 u̧huo̧jua̧ pä'ö. 18 Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo ucutu o'ca toi'önä̧rö̧ mippoönä ppädä̧ra̧'a̧nä̧tä̧
ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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