
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧ Juan iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩdo.
Ppo̧ö̧ ojiyä ö todärenä päi'önä iḩuȩyu̧ ̧nojädo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ micuojä pojä cuyäru isojämä:

2 JUAN
Huȩyu̧ ̧nö̧: Juan Adi nö a̧'ȩ: 90-95 D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧, 1 Juan cuyäru jö̧ ta̧'a̧nö̧ ucuocua'anä, beönänö huȩyu̧tu̧ hue'inö ja̧u̧ huȩnȩtä̧

ja̧'a̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ huȩyu̧tu̧ huea pä'ö kö'cocö pinö rö̧ȩnä̧mä̧. Do'ächö 'chä̧nö̧nö̧tä̧ jueönä jiähua
pä'ö pä̧huä̧rö̧jiņä̧cu̧do. 2 Juan 1:12 topi. Juanmä piy̧ȩ huȩnȩ iḩuȩyu̧to̧mȩnä̧ bö̧o̧ işa̧ jiņa̧'a̧do.

──────────────────────────────────────────────────────────

Rötädipönö teähuinö huȩnȩ

1 1 Ttö, a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ bö̧o̧ işa̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧, ȩmö̧ ku̧nä̧hua̧ju̧ jö̧nä̧ huajuru, ucuru'inä ja̧'a̧nä̧
cui ̧ ö̧mö̧ jö̧nä̧ huotörö'inä huȩyu̧tu̧ hue'ösä, iso päi'önä jö̧nä̧ jähuä ö repedä̧u̧ru̧. Ttötämäcö

repe'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ o'ca toi'önä iso päi'önä jö̧nä̧ jähuä huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧'iņä̧ repe ä̧u̧ru̧
huȩyu̧tu̧ hue'ösä. 2 Iso jö̧ jähuä jö̧nä̧ Hua̧mä̧ icuicuä juiyönä ujutunä ö̧ja̧'a̧ ö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
cädi'äcuähuä juiyönä ujutunätä ö̧jä̧cua̧'a̧ ja̧'a̧ ö̧ repe'ätöjä ucuturumä. 3 Tä'o Dioscu, Tä'o Dios I ̧ ̧
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu mippoönä ppä̧ ä̧dä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧, re ȩmä̧huip̧ö̧ ppä̧ ä̧dä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧, cua̧'cua̧
pö̧nö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ jȩ o̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ kä̧tu̧cui,̧ iso päi'önä jähuänätä, repeäcuähuänätä jȩ o̧'ä̧ra̧'a̧nä̧.

Iso päi'önä jö̧ jähuänä tö̧ja̧ pä'ömä, repe'äcuäutä tö̧ja̧ pä'ö ja̧'a̧do
4 Cui ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotö ö yotöcunärömä, Tä'o Dios ujuturu hueipinö jiņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧, iso

päi'önä jö̧ jähuänä ö̧ja̧'a̧ tochomenä rö̧ȩnä̧tä̧ chesehuä̧rö̧nä̧ jiņä̧cu̧sä̧. 5 Jitä'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧
huedäcuajä isaju ucurumä, ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repe'äcuäutä tö̧ja̧ pä'i. Ja̧'hua̧nö̧ pädömä jareönä hueipäji
a̧'cua̧rö̧nä̧ huȩyu̧to̧cö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ äcuomenätä päi'önä hueipinö jiņö̧tä̧ huȩyu̧tu̧ hue'ösä.
6 Piy̧ȩtä̧ ja̧'a̧tó repeäcuähuämä: hueipinö jiņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ tö̧ja̧ pä'ö ja̧'a̧. Piy̧ȩtä̧ ja̧'a̧tó hueipinömä:
Repeäcuähuänätä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ödo,a äcuomenätä päi'önä cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cu̧ ta̧'a̧nö̧tä̧, 7 yapare
esetönä jiäcuähuä ö̧ja̧ pij̧ä̧nä̧mä̧ recuätö ö̧jä̧'cha̧'a̧ ö̧.

'Quȩ'ȩpö̧ jäyänänö ji'ähuä'chätö ömä u̧huȩcuä̧nä̧ ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö ji'ähuinö huȩnȩ
Jahuätömä ―Jesucristomä idepänä ichocö pinö― pä'ö ji'ähuä'chätö. Ja̧'hua̧nö̧ ji'ähuä'chömä

yapare esetönä jiäcuähuä işa̧tä̧, Cristo ömä to'ijicu hua̧tä̧ ja̧'a̧. 8Ucutumä cua̧mo̧nä̧tä̧
topäcuähuätucui tadi nö jiņö̧mä̧ toe'ächö juiyäcua'anö, tadi nö micuämä cuä̧cho̧cö̧ juiyönä
tȩmä̧cua̧'a̧nö̧. 9O'ca toi'önä 'quȩ'ȩpö̧ jäyänänö ji'ähuä'chätömä Cristo u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩnä̧
ko̧co̧tö̧mä̧ Dios ömä todeunä ko̧co̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cristo u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩnä̧ kä̧tö̧mä̧ Jä'o
Dios ö'inä, I ̧ ̧ Dios ö'inä todeunä kä̧tö̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ piy̧ȩ huȩnȩ u̧huo̧juȩto̧ca̧'a̧, koro
huȩnȩtä̧ huo̧juȩtä̧tö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ chö ömä, do ächa'anämä ja̧'a̧tä̧ tocu'huätucuätö, cuij̧ä̧hua̧tö̧
a̧'cua̧rö̧nä̧ huotö jö̧nä̧'iņä̧ tecuhuähuätucuätö, 11 ö̧jä̧hua̧tö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ huotö jö̧nä̧ te'äumä, jahuätö
suronä aditä'chö huȩnȩnä̧tä̧ ppächi'äcuähuä ja̧'a̧ ö̧.

a1:6 San Juan 15:17 topi



2 Juan 1.12 2

Cä'ädö kä̧nö̧ teähuinö huȩnȩ
12Ucuturu huȩyu̧tu̧ huedö'a̧nö̧ jö̧mä̧, rö̧ȩnä̧tä̧ chu̧ju̧nä̧ra̧'a̧nä̧ cuyäru isojänätä isoya ö

'cu̧cuȩtä̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hueda pä'ömä kö'cocö päjisä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ do'ächö chichomenätä jueönä
tucuocua pä'ö amöcuädösä, tö'ä topäcuäunutä jo̧mȩnö̧ tesehuäcua'a̧nö̧. 13 Cuijähuaju ȩmö̧
ku̧nä̧hua̧ju̧ jö̧nä̧ huaju, ki ̧ ̧mö̧mä̧ te ähuäcuajädo.
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