
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧ Simón Pedro todärenä päi'önä iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩdo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

2 PEDRO
Huȩyu̧ ̧nö̧: Simón Pedro Adi nö a̧'ȩ: 66 D.C.
Pedromä, 'corujuoächa pä'ö tö'cötä päi'a'a huȩyu̧ ̧nö̧do piy̧ȩ röjinä iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩmä̧. 2

Pedro 1:14 topi. Romanos u̧ru̧hua̧ Nerón hue'ö ö̧jiņö̧ pänä 'corupäi'inödo, Nerón Cristonä
pä'i'inätörö ubara uhuepinö 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 Simón Pedromä, 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, a̧'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
kiy̧a̧ ö̧ pä'ösätó.

Dios öjö'comenä ö̧jö̧ ö̧ 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 ö̧jö̧ ö̧ todeunä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö, pij̧ä̧ jähuä ö surojötä kö'cähuämä to e'a pä'ö ȩpö̧
icuome ö tö'ipächö cu̧jip̧iņä̧tu̧cu̧ o'ca'atä.

5 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧ ö̧ to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ jȩpö̧, cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧mä̧ päcuäi adiu
amöcuädäcuähuä ötä rö̧'ä̧dä̧tu̧cui.̧ Päcuäi adiu cuamöcuädätucumä huo̧juä̧huä̧ ö̧tä̧ rö̧'ä̧dä̧tu̧cui.̧
6 Cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧mä̧ a̧mo̧nä̧ hue'äu a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧tä̧ rö̧'ä̧dä̧tu̧cui.̧ Cuamonä hue'äu
a̧cu̧huä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cu̧mä̧ a̧mi ̧ 'qui'ächi'ö kä̧cuä̧huä̧ ö̧tä̧ rö̧'ä̧dä̧tu̧cui.̧ Cuami 'qui'ächi'ö

cu̧jä̧tu̧cu̧mä̧ Diosrö ucuotönö kä̧cuä̧huä̧ ö̧tä̧ rö̧'ä̧dä̧tu̧cui.̧ 7Diosrö ucuotönö cu̧jä̧tu̧cu̧mä̧
ö̧jä̧hua̧rö̧ eseunu kä̧cuä̧huä̧ ö̧tä̧ rö̧'ä̧dä̧tu̧cui.̧ Cuij̧ä̧hua̧rö̧ eseunu cu̧jä̧tu̧cu̧mä̧ repeäcuähuä ötä

rö̧'ä̧dä̧tu̧cui.̧ 8 Jiy̧ȩ jä̧ji ̧ ucutunä su̧'pȩnö̧ jö̧nä̧ kö̧ ö̧mä̧ 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 jiņö̧ ö̧ aditö içuä̧hua̧ jö̧nä̧ ö̧jiņa̧'a̧mä̧
unichi'ina'a ö̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ 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 cu̧jä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ 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.
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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 örö huäjunä ij̧ȩpiņö̧'a̧nö̧tä̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ piy̧ȩ huȩnȩmä̧ rädopo'ächö o'ca'a unichi'ö'inä cunichi'ätucu juiyönä 'cuäopönätä
cuamöcuä̧rä̧tu̧cuä̧cuȩmä̧ u̧huȩcuä̧nä̧tä̧ jȩchä̧cua̧sä̧.

Dios iḩuȩnȩmä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧u̧ pä'i'ätötä ̧huȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ
16 Ttö̧ja̧ jitötä öjö'come päte'ö, ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ ucuocuä'chö huȩnȩ ö̧mä̧ 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 to nötä jitähuinä̧u̧jä̧. 17Úcuo işa̧'iņä̧ ö̧jö̧nä̧
säruunä öadihuä'inä kö̧nä̧ jȩiņä̧cu̧ Jä'o Diosmä, a̧'cua̧cu̧nä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ öadihuä ösäruu ko̧mȩ ö̧
iḩuȩnȩ Ja̧u̧ru̧ rä̧mip̧ö̧nä̧ ucuocuomenä: ―Pidemä Ttö Chi ̧ ̧ re ni'̧a̧ rö̧ȩnä̧tä̧ chesehuäcu― pä'ö.
18 Ja̧'hua̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ iḩuȩnȩ rä̧mip̧a̧'a̧mä̧ ujututä'inä ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧ adihuä möä'canä chutäcu
tö̧jiņö̧mä̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ Dios päa'a tä̧ju̧cuiņa̧'a̧ ö̧ iḩuȩnȩmä̧ jueötä jitähua pä'ö ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ yo̧'cu̧ jo̧mȩ lámpara tejäda'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ ja̧u̧ huȩnȩtä̧ u̧huȩcuä̧nä̧
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 Huȩyu̧cui'̧iņö̧ Huȩnȩmä̧
ö̧ja̧ jitötä a̧mo̧nä̧ a̧'cua̧ ko̧mȩnä̧tä̧mä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ huo̧juä̧chi'̧ä̧cuä̧huo̧cö̧tó. 21Dios päö huȩnȩmä̧

jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ö̧ja̧rö̧ pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ uhuäbe'ocö jiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Dios umöhuäyotö adihuä
ö̧ja̧mä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ juȩpä̧ra̧'a̧nä̧ ucuocunä päi'inötó.

Jäyä huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧rö̧ ä'canä jä̧iţä̧ ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ

2 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ ö̧'quȩtȩnä̧ ―Dios päji huȩnȩ ji'ähuätöjä― pä a'anä yaparehuätö'inä
kiņä̧tö̧tó. Juhua'a jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ ucutu cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧'iņä̧ huo̧juȩcuä̧ ö̧ja̧ yaparehuätömä

ö̧jä̧cuo̧tö̧. Jahuätömä re'tetö icu surojuo epa pä'ö jäyä huȩnȩ yä̧huä̧iņä̧ do ädäcuotö. Ttu̧ru̧hua̧
jitötä ö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädinörö'inä ya̧ o̧cuä̧rä̧cuo̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧'chä̧tö̧mä̧ a̧mo̧nä̧ ä̧tȩcuä̧ o'ca
päi'önä to e'ä̧cuȩtä̧ uhuäbe'äcuotö. 2 Jahuätö hueyenä ö̧jö̧mä̧, dä̧'ä̧ rö̧jö̧nä̧ suronätä ö̧jö̧
ta̧'a̧nö̧ korotö recuätö'inä ja̧'hua̧nö̧tä̧ juo ächäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩ a̧'a̧ ö̧ jä̧cua̧'a̧ iso jö̧ huȩnȩnä̧
kä̧cuä̧huä̧mä̧ suronätä pä ä'chäcua'amä. 3Ucututä huäinä cuimitähuätucua'anä katätä rö̧ȩnä̧
u̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö yapare ji ähuä'chäcuotöjätó. Jahuätörö micuähuächönä pä'ö icuä̧cuȩ huȩnȩ

pätetö u̧ju̧niņa̧'a̧ ö̧mä̧ täcö recuo päi'a'anä pätecuächiyarö pä'ömä jo̧mȩnö̧tä̧ a̧'ä̧rö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ä̧tȩcuä̧mä̧ ä'i'ö'inä ä'i'iyo̧co̧u̧tó.
4Umöhuäyotö isoppa huotö pi'änätörö'inä suronä jȩ ̧nö̧ ¿u̧niçhi'oca'a jiņö̧ ö̧mä̧di ̧ ö̧?

Ya̧nä̧ dea'a päte'ö, yo̧'ö̧tä̧ yo̧o̧mȩ, tártarora̧'a̧täa̧ päi'önä cärenä ö̧'ö̧nä̧, micuähuächönä pä'ö
icuäcuometä pätecuächönä päi'önä kä'ö icuinä̧u̧tó. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'äji uhuäbe'äcuähuä jiņö̧'iņä̧
ku̧nip̧o̧cö̧ pinötó. Noérötä a̧'ä̧riņö̧ jueö huȩnȩtä̧ jiäcuähuä işa̧rö̧mä̧, ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotöcutä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ churutä ucuotocotörömä ajiyatä suhuädi'önä hue'ö
ku̧niņö̧. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Sodomacu Gomorracu ötahuiyä ö̧ja̧rö̧mä̧ ocurä işa̧ppȩtä̧ pä 'önä hui'̧ä̧dö̧
icu micuähuächönä pä'ö ku̧nu̧ be'epäjipö icuinötó, ja̧u̧nu̧ o'comenä Diosrö ucuotäcuähuä juiyönä
ö̧jä̧cuo̧tö̧mä̧ jahuätö ö̧jiņö̧ ä̧ju̧cu̧ u̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jueönä jȩä̧cuä̧huä̧

işa̧ Lotrömä ö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädinötó, jȩ a̧ pä'ö hue'ähui'ocö jȩiy̧a̧tö̧ pä'ö a̧'cua̧ a̧huȩcu̧nä̧tä̧

a2:4 Tártaro pähuomemä Hades'inä dea'a päte'ö jo̧mȩdo, isoppa huotö suronä jȩpiņä̧tö̧ pinätö̧ cärenä ö̧'o̧mȩmä̧.
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ucuotäcuähuä juiyönä jȩpä̧tö̧ hue ä̧rä̧'chiņä̧cu̧ pinörömä. 8 Ja̧u̧ jueönä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧ jahuätö
ö̧'quȩtȩnä̧ kä̧nö̧ mo̧ro̧jiņö̧ a̧'u̧cuä̧ chutä a̧'cua̧rö̧ surojö juiyö a̧'cua̧ a̧'ȩpi'̧ä̧nö̧, hue'ähui'ocö

jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ jȩ a̧'a̧ topö'inä toä'chomenä, ä̧ju̧cu̧'iņä̧ ä̧ju̧cuä̧'cho̧mȩnä̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧
Diosrö pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ kä̧tö̧rö̧ ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuä 'cuä opome ö ö̧jip̧ö̧nä̧ ppädatö pä'ömä
huo̧jua̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jueö jähuä jȩpo̧co̧tö̧rö̧mä̧ jitötä suronä jȩ ̧'ä̧nö̧ micuähuächönä
ro̧ȩcuä̧ mo̧ro̧ pätecuächome jubö, hua'adö u̧ju̧na̧tö̧ pä'ömä huo̧jua̧. 10 Jiņä̧ isocu ä̧tȩpä̧rä̧u̧mä̧,
surojö depänä hueö ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧ kä̧nö̧, surojuo ächönä kö'cähuänä kä̧tö̧tä̧, uruhuotö huotö
hue ö jȩ a̧ pä'ö kö'cocotötä. Jahuätömä jarodäcuähuä ö̧ja̧tä̧, ucuotäcuähuä'inä jui'ätö. Ya̧nä̧ ö̧
uruhuo ku̧nä̧rä̧tö̧rö̧ suronä pä'ä'chö kä̧nö̧mä̧ ö̧'ä̧huip̧ö̧'iņä̧ ö̧'ä̧huip̧ocotö. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧

hue'ähuotö isoppa huotömä, ujuru'inä, uruhuo'inä jahuätö ö'inä abonänö ku̧nä̧rä̧tö̧ ja̧'a̧nä̧
Ttu̧ru̧hua̧ ä'ca ömä pärocua'a ömä suronä pä'ä'chö micuähuächönä ro̧ȩcuä̧nä̧ pä oco̧u̧.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitömä, jitötä'inä u̧ ȩpä̧rä̧chi'̧o̧cö̧ huȩnȩ suronä ucuocuätömä, de'a
isotö amöcuädäcuähuä jui'ätö, 'chu'huädö jȩpö̧ icuähuotö pä 'a pä'ötä uhuäpächinätö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotömä, jitötä surojö öjö'come ötä to e'äcuotö. 13 Jueö jähuä jȩ o̧cö̧ ji'̧ä̧nö̧
micuä micuähuächönämä surojö ö usurä ȩmä̧huä̧cuo̧tö̧. Mo̧ro̧ kä'co'inä cädi'äcuähuä
juiyönä depä hueö kö'cähuä abora̧'a̧ päi'önätä jȩ ä̧'cha̧ pä'ö ―¿adihua'acö̧?― pä'ö
iyähuä'chätö. Ucutucu u̧cuȩ ucu pä̧nä̧mä̧ depä kö'cähuä öyapare jȩ o̧mȩ ö̧, ya̧tȩ usurä ö
'cucuächi'ö idicuächö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ huotötó cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ u̧mä̧. 14 T recua pocojuru
mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧tä̧ topä̧rä̧'chö̧ kä̧cuä̧huä̧ ö̧ su̧'pȩnö̧ jö̧nä̧ huotötó. Suronä jȩ ö̧mä̧ cä ädi'ö
juiyönätä huotö. 'Quiyönä amöcuädocotörömä öjö'cächi'önä jȩpä̧'chä̧tö̧. Jitörötä adihuatö pä'ö
kö'cähuä ömä amiso'qui ömä huo̧juȩcu̧nä̧tä̧ huotö. To e'a pä'ötä pätetö ku̧nä̧huo̧tö̧. 15 Beor
i ̧ ̧ Balaam amöcuädinö'a̧nö̧tä̧ amöcuäda'a ö jueönä amöcuädö kä̧cuä̧huä̧ ö̧mä̧ 'quȩ'ip̧ä̧chö̧
re'tehuächinätö. Ja̧u̧mä̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧ micuätä repe'inö. 16 Suronä jȩä̧ja̧'a̧ ö̧mä̧ täbotönö
ro̧'ȩcua̧tä̧ pä'i'inö. Burro iḩuȩnȩ jui'̧a̧tä̧, ö̧ja̧ işa̧ iḩuȩnȩnä̧ ucuocu oepinäcu 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 korome ö'inä
abonänö cädi'äcuähuä juiyönä yo̧'ö̧tä̧ yo̧o̧mȩ pätetö u̧ju̧niņä̧u̧.

Jäyä huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ö̧ jiņä̧ 'quiyächönä ko̧co̧tö̧rö̧ surojuo epö huȩnȩ
18 T ̧huȩnȩnä̧mä̧ a̧'cua̧cu̧nä̧ ucuocua'anä jacuä jähuä juiyäba jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ micuähuocö

juäitä ucuocuä'chätö. Jäyä huȩnȩnä̧ kä̧tö̧ ö̧ tö'ipächinätörö, depä öjö'cö juäitä öjö'cächi'iyatö
pä'ö juiyudipönö'inä jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä ucuocuä'chätö. 19Hue ä̧ro̧ca̧'a̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧
ji ähuä'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 cuipinö o'ca'a, pä'äji ta̧'a̧nö̧ pij̧ä̧ usuränätä eyucuächomenä
juruhuä̧u̧tä̧ pä 'ö ömä, ä̧cuo̧mȩnä̧ ö̧jiņö̧ ö̧'iņä̧ abonänö surojäcua'ató röjinä ö̧jä̧cuȩmä̧.
21Adihuä hueähuä huȩnȩ, jitörötä hueähui'inö huȩnȩ ä̧ju̧cuiņö̧ o'ca'a pä'äji ö̧jiņö̧ra̧'a̧tä̧
ppa̧ ä̧chö̧ ö̧mä̧, jueönä jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ ä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧ jiņö̧ ö̧tä̧ 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.

a2:22 Proverbios 26:11



2 Pedro 3.1 4

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 cuamöcuädiyätucua ö pä'ö,

'quiecuä huȩnȩ ö̧ chö'orädiy̧ä̧u̧jä̧, 2Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧, surojö ö 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧
pä nö huȩnȩ cuamöcuädi'ätucunä päi'önä, jahuätö pä nö huȩnȩ'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, ujutu Tö̧jip̧ö̧nä̧
Ppädäcuähuä Işa̧ Tu̧ru̧hua̧ hueipinä̧u̧ pä nö huȩnȩ'iņä̧ cuamöcuädi'ätucunä päi'önä. 3 Jiņä̧ isocu
cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ piy̧ȩtó: Röji pä̧nä̧mä̧ ya̧'ä̧huä̧'chö̧tä̧ ya̧huä̧huä̧'chä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧
ö̧jä̧cuo̧tö̧ jitötä öjö'come päte'ö amöcuädäcuähuä ö̧ja̧mä̧. 4―Ichäcua'a pä'ö ji'äu u̧ju̧niņö̧

jiņö̧mä̧ pätecuächoca'anä amonätä̧ pä na'a. Ä̧cuo̧mȩnä̧ uhuäbe'inö jiņö̧mä̧, tä̧do̧tö̧miņä̧ hua'ö
cuinome ö kä̧mä̧dö̧ jitä päi'önä yorätehua'a― pä'ä'chätö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ―Täbocömä Dios

iḩuȩnȩ ujuru utä uhuäbe'inö mo̧ro̧jiy̧ä̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧'iņä̧ iḩuȩnȩ ujuru utä, ajiyanätä
uhuäbe'omenä ajiya ötä uhuähuächi'ina'a― pä'ömä u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ dä̧'ȩpȩ'ä̧rä̧tö̧ jahuätömä.
6 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ kiņä̧jä̧mä̧ ja̧u̧ juäinätä toe'ächinä̧jä̧ jacuototä päi'önä ajiya ö 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 cuieruhuätucuó. 9 Tu̧ru̧hua̧mä̧ ji'äu u̧ju̧niņö̧
pätecuächiyarö pä'ömä, korotö amöcuädö'a̧nö̧mä̧, ötähuocötó. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ujuturutä
ja'ate'ö ami 'qui'ächi'ö recuo a̧'ä̧rö̧tó. Ya̧tȩ'iņä̧ toe'iyarö pä'ömä kö'cocö. O'ca toi'önä pärou
amöcuädiyarö 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 ocurä ö pä̧içu̧nä̧ du'hua'a ö jahuächi'äcua'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pij̧ä̧'iņä̧, pij̧ä̧nä̧ kä̧nö̧ adicui'inö jiņö̧'iņä̧ ocuränätä cuo'ö icuäcua'a. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ 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 ocurä ötä jahuächi'äcua'a. Ka̧cu̧
juäi'inä isoyatä päi'önä pä̧içu̧nä̧ du'hua'a ö 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 a̧'ä̧rä̧tö̧jä̧. Ju̧huȩnȩmä̧ jueönä jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧ ko̧mȩ.

14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ repedä̧u̧, jiy̧ȩ jä̧ji ̧ a̧'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 a̧huä̧ra̧'a̧mä̧ ― ö̧ja̧ ö̧jip̧iy̧a̧rö̧ pä'ötä a̧'ä̧rö̧― pä'ömä cunichi'ätucuó,
Tö̧jä̧hua̧ re ni'̧a̧ Pablo'inä huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä churutä iyähui'inönä ucuturu huȩyu̧tu̧
hueinö'a̧nö̧. 16 Ja̧u̧ iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ'iņä̧ o'ca juiyönä huȩyu̧tu̧ hueä'chinö ojiyänämä piy̧ȩ
huȩnȩtä̧ huo̧juȩta̧'a̧. Ja̧u̧ iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ ö̧ jiy̧ȩtȩ pö̧nä̧ u̧ ȩpä̧rä̧chi'̧a̧ pä'ömä 'quiya'ató.
Huo̧juȩcuo̧co̧tö̧'iņä̧, 'quiyönä amöcuädocotö'inä ja̧u̧ huȩnȩ pporädö ji'ähuä'chätömä jitötä
a̧mo̧nä̧ ä̧tȩcuä̧ jä̧cuȩtä̧ ji'ähuä'chätö. Dios iḩuȩnȩ Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧ koro o̧du̧nä̧ ö̧'iņä̧

pporädö ji'ähuä'chätö jahuätömä.



5 2 Pedro 3.17

Cä'ädö kä̧nö̧ teähuinö huȩnȩ
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ repedä̧u̧, ―ja̧'hua̧nö̧ jä̧cua̧'a̧― pä'ömä ä'canätä cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧
u̧'huȩpä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ kä̧tu̧cui,̧ adiunä huocotö jäyä amöcuädome päte'ötä do oi'ä̧u̧ 'quiyönä

cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩ ö̧ cuire'tehuächätucua'acu. 18 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Tö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä Işa̧ Tu̧ru̧hua̧
Jesucristo mippoönä ppädäcuähuänä'inä, churutä huo̧juä̧huä̧ ö̧'iņä̧ böo juo'ätucui. Ja̧u̧ chu̧'ä̧cua̧
öadihuänä kö̧rö̧tä̧, jitä'inä ja̧'a̧nä̧ cädi'äcuähuä juiyönä úcuo te ähuajá 'cuäopönätä. Ja̧'hua̧nö̧tä̧
ja̧'a̧cua̧ja̧.
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