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huȩnȩmä̧ Cristonä pä'i'inätörö a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ ötö'cö jiähua'a. Piy̧ȩ huȩnȩ Pablo todärenä
päi'önä Timoteorö iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩmä̧ romanos ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ Nerón röji hue'ö ö̧ja̧ pä'ö
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Recuätörö cuä'ä'chö icuinödo. ―Pablo U 'cui'opö cua 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 huȩyu̧ ̧nö̧. Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
cäecuächina'a ömä 34nö a̧'ȩ yabonänö 'cuäopinö o'ca'a huȩyu̧ ̧nö̧do. Roma ötahuiyänä cärenä
ö̧'o̧mȩ ö̧ räopächinö o'ca'atä huȩyu̧ ̧nö̧do. 2 Timoteo 3:1-9; 4:3-4'inä topi.
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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 chi ̧ ̧ re ni'̧a̧ Timoteorö huȩyu̧tu̧ hue'ösä. Tä'o Dioscu, Tu̧ru̧hua̧ Cristo Jesúscu
mippoönä ppä̧ ä̧dä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧, re ȩmä̧huip̧ö̧ ppä̧ ä̧dä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ huȩnȩ juiyönä
cu̧ju̧nä̧ jȩ o̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ kä̧hui.̧ 3 Ttömä chö̧tä̧mö̧miņä̧ ö̧ päi'önä Dios hueötä aditä̧rö̧ kö̧sä̧
cha̧'cua̧ jacuä ö suronä ucuocuäcuähuä juiyönä. Ja̧u̧ru̧ ucuocu kä̧nö̧mä̧ ucurumä cädi'äcuähuä
juiyönätä chamöcuädi'önä päi'ä'chönä chucuocunä päi'a'a ö ―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 a̧'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'a̧ ö̧ cuamöcuädi'önä jidähuäcujätó cuaditähuä ucuru chu̧mö̧nä̧ mȩdo̧mȩ ö̧
Dios ucuru hueipinö, ucunätä ka̧cu̧mä̧, na̧cuȩcuä̧cho̧ca̧'a̧tä̧ rä̧dȩtä̧rö̧ u̧ju̧na̧'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'a̧ ö̧ Tu̧ru̧hua̧
ötö'cö jicuhuähua pä'ö jö̧ ö̧'iņä̧, Ja̧u̧tä̧ 'chu'huädö u̧ju̧niņa̧'a̧ ö̧ chö̧'ö̧ ötö'cö jicuhuähua pä'ö
jö̧ ö̧'iņä̧ cudäpecuä'. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'äu kä̧nö̧ usurä ȩmä̧cuä̧huä̧mä̧
öcutä huäinä usurä ȩmä̧hui ̧ Dios ujurunätä. 9 Ja̧u̧mä̧ tö̧jip̧ö̧nä̧ ppädinä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huopö'inä

huoinä̧u̧jä̧ 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧tä̧ tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö, ujututä adiunä jȩta̧'a̧ ö̧mä̧cö̧. 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
ij̧ȩcuä̧cho̧mȩ ö̧ uhuäunä ij̧ȩcuä̧chiņa̧'a̧tó. Ja̧u̧mä̧ hua'are kä'ö icu si'epö icu, a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧'iņä̧



2 Timoteo 1.11 2

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 ömä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ hua̧ chö̧jo̧mȩnä̧mä̧ usurä
ȩmä̧u̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ dä'äcuocösä cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö chamöcuädinäcurumä
chu̧huo̧jua̧'a̧ ö̧. Ja̧u̧ a̧huä̧riy̧a̧ ö̧ 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 cuipiniyä̧cu̧ Timoteorö huȩnȩ 'quiepinö huȩnȩ
13 Päcuäi adihuä juäi huȩnȩ a̧'cua̧juä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧, ö ö 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 a̧'ä̧rä̧cuä̧hui.̧ 15O'ca toi'önä Asia rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧ örö cuipina'amä täcö huo̧jua̧jä̧
ucumä. Jahuätö ömä 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'a̧ ö̧ 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'a̧ ö̧
rö̧ȩnä̧tä̧ ppädä̧riņa̧'a̧mä̧ huäjunä cu̧huo̧juä̧cu̧ ucu'inä.

Su̧ro̧da̧u̧ işa̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧ Timoteo ami 'quiächi'iyarö pä'ö Pablo huȩnȩ 'quiepinö huȩnȩ

2 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chi ̧ ̧, ucumä Cristo Jesúsnä ka̧cu̧ u̧ mippoönä ppädäcuähuänä cujuru
ȩmi.̧ 2 Recuätö topinätö ä'ca ö ö ö cuä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩmä̧, u̧mä̧tö̧ pä ö ta̧'a̧nö̧ jȩpä̧tö̧

jö̧nä̧ huotörö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotörö u̧huo̧juȩta̧ pä'ö hueyecuiyö'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'a ö. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ joäcuähuä işa̧ hue'ö ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ päö ta̧'a̧nö̧ joa pä'ö jȩo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧
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 juiyönä ö̧tä̧ u̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ö̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧tä̧
u̧huo̧juȩta̧cu̧já̧. 8 Jesucristorö'inä amöcuädi'i. Ja̧u̧mä̧ Davidminä ö̧nä̧mö̧'cotö işa̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧,
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ö jidähuä'ijö ta̧'a̧nö̧tä̧ hua'inätö ö̧'quȩtȩ ö̧ o̧'ä̧dä̧cuä̧hua̧ pä'i'inö. 9 Ja̧u̧
huȩnȩtä̧ jidähua'a ö usurä ȩmä̧huä̧'ij̧ö̧sä̧ ömä, 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'a̧ ö̧ ömä ȩmö̧
ku̧nä̧huo̧tö̧rö̧ repe'ö o'ca juiyönä ö̧tä̧ chami 'qui'ächi'ö kö̧sä̧, jahuätö'inä Cristo Jesúsnätä ki'̧içuä̧
ö̧rȩbȩhuä̧cua̧'a̧nö̧ öadihuämä 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 tö̧jö̧ ö̧mä̧, kä̧nö̧'iņä̧ Ja̧u̧cu̧tä̧ a̧'cua̧rö̧ tö̧jä̧cuo̧tö̧jä̧.
12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ usurä tȩmä̧hua̧'a̧nä̧ tami 'quitächi'ö ömä, Hue'ö'inä Ja̧u̧cu̧tä̧ hue'ö tö̧jä̧cuo̧tö̧jä̧.

Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧ru̧ ya̧to̧cuä̧rö̧ ö̧mä̧, Ja̧u̧'iņä̧ ujuturumä ya̧huo̧cuä̧rä̧cua̧.
13 Ta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ tö̧jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧, Ja̧u̧mä̧ juhua'a yabocutä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧nä̧ hua̧, chutä

amonätämä ya'ocu icu juiyö'a̧nö̧tä̧ hua̧ ja̧'a̧ ö̧.
14 Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ amöcuädi'önä ji'ähuitö. Huȩnȩtä̧ pä ä'chäcuäu juiya pä'ö Tu̧ru̧hua̧ ä'ca ö

tä̧bo̧tä̧riţö̧, ja̧'hua̧nö̧ pä'chäcuähuämä ppädocötä ja̧'a̧ ö̧. Ä̧ju̧cuä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ sorojuo ächönätä
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jö̧tó. 15Dios ö jo̧mȩnö̧ ka̧cuä̧mö̧ topäcuä̧hua̧ jö̧nä̧ cu̧ju̧ cuij̧ȩcua̧ pä'ömä to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ jȩpi,̧ adicuä
işa̧ dä'ä juiyönä ij̧ȩcua̧ji'̧a̧nö̧, iso jö̧ huȩnȩ u̧'huȩpä̧rö̧nö̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ micuähuocö huȩnȩ
ucuocuä'chome ömä 'quȩ'ȩcuä̧chä̧rö̧ kä̧hui.̧ Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ suronä o'ä'chö ucuocuäcuähuä

jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jö̧. Diosrö ucuotäcuähuä juiyönä kä̧cuä̧huä̧ra̧'a̧cu̧tä̧ yoyonötä peächächäcuähuätä
jö̧. 17 Jahuätö ucuocuä'chö huȩnȩmä̧ 'casé jä̧'iņö̧'a̧nö̧ rö̧ä̧chö̧nä̧ cui'i'a'a. Jahuätö ö ka̧ra̧mä̧
Himeneo'inä, ka̧ra̧mä̧ Fileto'inä ja̧'a̧. 18 Jahuätömä iso jö̧ huȩnȩ ö̧ 'quȩ'ȩcuä̧chö̧ re'tehuächinätö
ja̧'a̧tó. Jahuätömä―Ttoächäcuähuämä täcö pätecuächina'a― pä'ä'chö korotö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧
surojuo'epätö.

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios ö 'qui'epö ku̧nä̧huä̧'ca jö̧mä̧ 'quiyönä ka̧'a̧. Juhuä'ca adi nö im̧i ̧
huȩyu̧tu̧ rötähua'a pa̧'a̧ ―Ttu̧ru̧hua̧mä̧ chutä isotörömä huo̧jua̧― pä'ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―o'ca
toi'önä Cristo im̧iņä̧ ucuocuätömä surojö ö 'quȩ'ȩcuä̧chä̧tu̧cui―̧ pä'ö'inä pa̧'a̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ isode rö̧odenämä oro ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ pärätä ö'inä adicuä o̧'ta̧tä̧mä̧ ko̧ca̧'a̧. Dau u
adicuä o̧'ta̧'iņä̧, redähua ö 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'a̧ ö̧ ja̧'hua̧nö̧
ucuotäcuähuocö pä̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ o̧'ta̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ ö̧ ya̧tȩ adicu icu umä ucuotäcuähuä pä̧nä̧
jȩä̧cuä̧huä̧ o̧'ta̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ pä'i'ö. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ surojö ö 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧hua̧ pä'i'ö. Ja̧u̧mä̧
Tu̧ru̧hua̧ adita pä'ö jo̧mȩnö̧ kö̧. O'ca juiyönä ö̧tä̧ adiunä jȩa̧ pä'ömä jo̧mȩnö̧ kö̧. 22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
möäyotö kö'cönä amöcuädäcuähuä ö'inä 'quȩ'ȩcuä̧chä̧rö̧ cuihueyenätä kä̧nö̧ amöcuädi. Jueönä
jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧, cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧, repe'ö kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧, huȩnȩ juiyönä
kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ kä̧hui ̧ ucumä, Ttu̧ru̧hua̧rö̧ u̧huo̧juä̧cha̧ pä'ö jä'epä̧rö̧ amiso'quinä suronä
amöcuädocotöcutä. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ amöcuädäcuähuä juiyönä, eruhua'ara̧'a̧ pä'ä'chäcuäu
kä̧cuä̧huä̧ ö̧mä̧ cuädäto̧'ä̧ro̧ca̧'a̧tä̧ kä̧hui,̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧ rohuäcuähuätä pö ächa'amä
cu̧huo̧jua̧'a̧ ö̧ ucumä. 24 U̧ru̧hua̧ u̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧ rohuähuä'chömä ko̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
o'ca toi'önärö̧tä̧ a̧'cua̧ diyaunä u̧huȩcuä̧nä̧ jȩö̧'a̧nö̧ hua̧. Huo̧juȩtö̧'iņä̧ huo̧juȩtä̧cuä̧huä̧ ö̧mä̧
huo̧jua̧tä̧, ami 'qui'ächi'ö a̧huä̧rö̧'a̧nö̧ hua̧tä̧ 25 to'ijicu pä'ätörö teyocönä kä̧nö̧tä̧ jue'epö icu
jiähuäcua'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ jiähuomenämä pärou amöcuäda pä'ö jö̧ iyö'anö jö̧ ö̧mä̧ Diostä
iyäcua'a̧nö̧, iso jö̧ huȩnȩ u̧huo̧juä̧cha̧ pä'ö jitötämä 26 ja̧'hua̧ta̧nö̧ ähue ä u̧ju̧to̧bö̧ ö̧ ö̧jip̧ö̧nä̧
porächi'ö ye'ädö to a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ u̧ ȩpä̧rä̧chi'̧ä̧cua̧'a̧nö̧, ja̧u̧ru̧ pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩ päteö jȩ a̧ pä'ö
'chu'huädö u̧ju̧niņä̧u̧mä̧.

―Dios iḩuȩnȩ huo̧juȩcuä̧ ö̧ja̧jä̧― pä'ätö ja̧'a̧nä̧ yaparehuätö ö
'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 ö̧ja̧mä̧, a̧mo̧nä̧tä̧ repe'äcuähuätö'inä, pärätätä repe'ätö'inä, adihuä ö̧ja̧

a̧'cua̧rö̧nä̧ huä̧mȩnä̧tä̧ ij̧ȩcuä̧rä̧tö̧'iņä̧, jitötä a̧mo̧nä̧tä̧ úcuo te'äcuähuätö'inä, suronätä
pä'ö ucuocuä'chätö'inä, ä̧'o̧tö̧rö̧ jarodäcuähuä ö̧ja̧'iņä̧, ppä ädä̧u̧ ja̧'a̧nä̧ ―adihua'a,
ppäcuhuädäcusä― jö̧nä̧ pä'ocotö'inä, Diosrö ucuotönö jȩä̧cuä̧huä̧ jui'ätö'inä 3 a̧mo̧nä̧ ̧ ̧mö̧rö̧
repe'ocotö'inä, huȩnȩ diyadäcuäu cua pä'ocotö'inä, huȩnȩtä̧rö̧ yapare ucuocuä'chätö'inä,
a̧mo̧nä̧ hue'äu a̧ ä̧rä̧cuä̧hua̧ pä'ö a̧mi ̧ 'qui'ächi'ocotö'inä, a̧mi ̧ du̧'huä̧u̧'iņä̧, adihuä

juäi a̧'u̧tä̧tö̧'iņä̧ 4 jitötä isotörö mä̧u̧chä̧cuä̧u̧ rötätö'inä, u̧huȩcuä̧nä̧ amöcuädoca'ara̧'a̧tä̧
jȩpä̧tö̧'iņä̧, a̧mo̧nä̧ úcuotä amöcuädäcuähuätö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Diosrö repe ome ö'inä
abonänö jö̧nä̧ pij̧ä̧ ö̧ eseäcuähuätä repe'ätö'inä ö̧jä̧cuo̧tö̧tó. 5 Jahuätömä Diosrö ucuotätö
a̧'cua̧rö̧nä̧ jȩpä̧tö̧ ja̧'a̧nä̧, ö̧jö̧nä̧mä̧ ja̧u̧ kä̧cuä̧huä̧ ujuru ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧ jö̧nä̧ huotötä ij̧ȩcuä̧rä̧u̧.
Ja̧'hua̧nö̧ huotö ömä 'quȩ'ȩcuä̧chä̧rö̧ kä̧hui.̧ 6 Pa̧'a̧nö̧ huotömä korotö oju odehuiyänä yä̧huä̧iņä̧
do̧'ä̧chä̧rö̧, nä̧tö̧ a̧mi ̧ 'cuä'ätörömä 'chu'huädö u̧ju̧na̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ese pönä ucuocuä'chö,
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suronä jȩ ä̧'ij̧ö̧ ö̧ ämäcächönä ö̧ca̧ca̧tä̧rö̧nä̧, öjö'cö juäinä ucuocuä'chö do oi'ä̧u̧. 7 Jitötämä
―'cuäopönätä huo̧juip̧ä̧tö̧jä̧― pä ähua'anä iso jö̧ huȩnȩ u̧huo̧juä̧chi'̧a̧ pä'ömä rȩbȩhuo̧co̧tö̧
pä'ijätö. 8 Janes'inä, Jambre'inä Moisésrö to'ijicu pä ä'chinö ta̧'a̧nö̧ jahuätö'inä iso jö̧ huȩnȩmä̧
to'ijicutä amöcuädö kä̧tö̧. Jahuätö u̧mä̧tö̧mä̧ amöcuädö surojuoächinä̧u̧ jö̧nä̧ huotö, a̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧mä̧ hueyecuinätö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ huotömä yabonänömä 'chä̧hui'̧o̧co̧u̧tó a̧'cua̧
jui ömä o'ca toi'önärö̧tä̧ ij̧ȩcuä̧chiy̧ä̧cuo̧tö̧ ja̧'a̧ ö̧, 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 a̧'ä̧rö̧ chö̧jö̧'iņä̧ 11 ru̧'huä̧rȩ'ö̧ ubara u̧'huȩcua̧ chö̧jö̧'iņä̧,
usurä ȩmä̧u̧ chö̧jö̧'iņä̧ cho'ca'anätä rä̧'ij̧ö̧jä̧ ucumä. Ja̧'hua̧nö̧ ubara u̧'huȩcua̧ kä̧nö̧ An oquía
ötahuiyä ö'inä, Iconio ötahuiyä ö'inä, Listra ötahuiyä ö'inä usurä chȩmä̧huo̧menämä
o'ca juiyönä ö̧tä̧ Chu̧ru̧hua̧tä̧ chö̧jip̧ȩ'ö̧nä̧ ppädinäcusä. 12 Juhua'acumä o'ca toi'önä Cristo
Jesúsnä kä̧nö̧, Diosrö ucuotö ö̧ja̧ pä'ätömä ru̧'huä̧rȩ'ö̧ ubara u'huecuotö ö̧jä̧cuo̧tö̧tó.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧cu̧, yapare jiäcuähuä ö̧ja̧cu̧ yapare ji ähuä'chä̧u̧
yapare ji'ähuä'chötä juhua'a yabocutä surojuo ächäcuotö. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucumä ―iso
päi'önä ja̧'a̧― pä'ö 'cucuächi'önä esetö cu̧huo̧jui'̧iņö̧nä̧tä̧ kä̧hui ̧ juhua'a yabocutä, ucuru
huo̧juȩ ̧nö̧rö̧mä̧ u̧'huȩpä̧rö̧nö̧. 15Ucumä cua̧'u̧cuä̧i ̧ ö̧ 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 ucuocuome ötä huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hui'̧iņa̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ 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'a̧ ö̧ Dios u̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧ ja̧u̧
huȩnȩ ö̧tä̧ jo̧mȩnö̧ adihuächäcua'a̧nö̧, o'ca juiyönätä adiunä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧mä̧ jo̧mȩnö̧tä̧ hua̧
ö̧jä̧cua̧'a̧nö̧.

Timoteorö pätecuächinömä jo̧mȩnö̧ aditä̧rö̧ ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö Pablo hueinö huȩnȩ

4 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Dios ä'ca ö'inä, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo ä'ca ö'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'ca ö 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 juiyönä ö̧tä̧ cuami
'qui'ächi'ö kä̧nö̧ täbotö huo̧juȩtä̧rö̧nö̧ ji'ähui. 3 Koronömo̧ro̧ päi'omenä ö̧ja̧mä̧ päcuäi adihuä juäi
huo̧juȩcuä̧ ä̧ju̧cua̧ pä'ömä öjö'cö juiyäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ä̧ja̧ isäju i'quihua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ jitötä öjö'come päte'ö ji'ähuätö ö recuätö huo̧juȩcuä̧ ö̧ja̧rö̧ hue'ö u̧ju̧nä̧cuo̧tö̧. 4 Iso
jö̧ huȩnȩ ä̧ju̧cuä̧cuä̧huä̧ ö̧mä̧ 'quȩ ȩcuä̧chä̧cuo̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ 'quȩ'ȩcuä̧chö̧ iso jo̧cö̧ huȩnȩtä̧
ä̧ju̧cua̧ pä'ö öjö'cäcuotö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucumä o'ca juiyönä ö̧tä̧ to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ huo̧juȩcu̧nä̧

hua̧tä̧ kä̧hui.̧ Usurä cuȩmäunä jȩ ä̧'cha̧'a̧nä̧'iņä̧ cuami 'qui'ächi'ötä kä̧hui.̧ Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
jiäcuähuä işa̧ jö̧nä̧ aditä̧rö̧ kä̧hui.̧ Ucuru pätecuächinömä jo̧mȩnö̧ aditä̧rö̧ kä̧hui.̧

Pablorö pij̧ä̧ ö̧ räopächa pä'ö tö'cöhuächinö huȩnȩ
6Huȩnȩ diyahuächa pä'ö cuä'ö içuä̧hua̧ jä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ örö cuä'ö cuäcuometä 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
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a̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧'ij̧ö̧sä̧. 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jueönä jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧ ö̧ micuä päi'önä huä̧nä̧rä̧cuä̧huo̧bö̧mä̧
örö 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 a̧'ä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧ u̧huä̧nä̧cua̧.

Cä'ädö kä̧nö̧ Pablo iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ
9 Topö cuicha ö 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'ij̧o̧mȩ ö̧mä̧
adiunä ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧ hua̧ ja̧'a̧ ö̧. 12 Tíquicomä Efeso ötahuiyära̧'a̧ huedinäcu.
13Huä̧mȩnä̧ chö̧'ca̧tä̧huä̧ri'̧ä̧nä̧'pi Troas ötahuiyä ö Carpo ojusodenä chö '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 u̧huȩcuä̧nä̧ kä̧huij̧ó ja̧u̧ u̧mä̧.
Tu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧ huȩnȩmä̧ juruhuächi'ötä, to'ijicutä pä'ä'chinötó ja̧u̧mä̧. 16 Ru̧hua̧ ä'ca ö chö̧jip̧a̧
pä'ö ä̧cuo̧mȩnä̧ chucuocuinö pä̧nä̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ toina'a chippeyenä kä̧nö̧ örö ppä'ädajimä.
O'ca toi'önätä cuipinäcusä. Ja̧'hua̧nö̧ jȩ ̧nö̧mä̧ micuä päotó. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Chu̧ru̧hua̧tä̧
chippeyenä kiņö̧. Ja̧u̧tä̧ jiņa̧'a̧ ö jidäunätä iḩuȩnȩ jo̧mȩnö̧ pätecuächönä jiäcuähui'iyarö pä'ö
chujuru iyinömä, judíos jö̧nä̧ huocotö o'ca toi'önätä ä̧ju̧cua̧ pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ ki'̧ip̧iņö̧sä̧ mö
yähui ucui'ö'a̧nö̧ jo̧mȩ ö̧mä̧. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönätä suronä amöcuädö aditä̧rä̧'ij̧o̧mȩ ö̧
chö̧jip̧ö̧nä̧ ppä̧dä̧rä̧cua̧sä̧ Chu̧ru̧hua̧tä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ ö̧ chutä uruhuonä hue'ö ö̧jo̧mȩ
pädi'ome jubötä a̧huä̧rä̧cua̧sä̧. ¡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'ähuiyi ö, Onesíforo ojusodenä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧.
20 Erastomä Corinto ötahuiyänätä ki'̧ip̧iņö̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Trófimorömä Mileto ötahuiyä ömä
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 te ähuäcujädo. 22 Tu̧ru̧hua̧ Jesucristomä cua̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ ö̧ja̧cu̧ja̧. Mippoönä
ppädä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ kä̧tu̧cui.̧ Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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