
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧ Juan iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩdo.
Ppo̧ö̧ ojiyä ö huäbodäcuänä päi'önä iḩuȩyu̧ ̧nojädo.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ micuojä pojä cuyäru isojämä:

3 JUAN
Huȩyu̧ ̧nö̧: Juan Adi nö a̧'ȩ: 90-95 D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩ'iņä̧ huȩyu̧ ̧nö̧do Juanmä bö̧o̧ işa̧ kä̧nö̧. Chutä u̧huo̧juä̧cu̧ re ni'̧a̧ Gayorö huȩyu̧tu̧

hue'inödo. 3 Juan 1:1 topi. Pojänämä Juan huäjunä jue'epö icu huo̧juȩ ̧nö̧ ―korotö ö'inä
abonänö hua̧sä̧― pä'ö amöcuädäcuähuä ötö'cö ―suroja'a― pä'ö. 3 Juan 1:9-11 topi.
Ra̧huȩpij̧a̧'a̧tó ja̧u̧ juäi amöcuädäcuähuämä. Tu̧ru̧hua̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ amöcuädä'chö tö̧jö̧ juiyiyarö
pä'ötä huo̧juȩ ̧nö̧. Mateo 20:25-28'inä, Marcos 10:42-45'inä, Lucas 22:25-27'inä topi. Juanmä
ja̧'hua̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ u̧huo̧juȩta̧'a̧nä̧ ä̧ju̧cu̧ kiņö̧do.

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

Rötädipönö Gayorö teähuinö huȩnȩ

1 1 Ttö, a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ bö̧o̧ işa̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧, re ni'̧a̧ Gayorö, iso päi'önä jö̧ jähuänä
repedäcuru, huȩyu̧tu̧ hue'ösä. 2 Repedäcu, o'ca juiyönä ö̧tä̧ adiunä cu̧jiy̧a̧ ö̧ pä'ösä.

Cuidepänä'inä na̧cu̧huä̧cho̧ca̧'a̧ adiunätä kä̧huiy̧i ̧ ö̧, cua̧'cua̧rö̧ jähuä ö adiunä cu̧ju̧ ta̧'a̧nö̧tä̧.
3 Tö̧jä̧hua̧tö̧ jö̧nä̧ huotö ichö, iso päi'önä jö̧nä̧ jähuä ucunätä ka̧cu̧ ji ähuomenä rö̧ȩnä̧tä̧
chesehuä̧rö̧nä̧ jiņä̧cu̧sä̧, iso päi'önä jö̧nä̧ jähuänä cu̧ja̧'a̧ ö̧. 4 Chi ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotö iso päi'önä jö̧nä̧
jähuänätä kä̧tö̧do pä'ö ji ähua'a chä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ chesehuome ö'inä abonänö chesehuajimä
jui'̧a̧sä̧.

Dios öärenä aditätörö ppädäcuähuä huȩnȩ
5 Repedäcu, tö̧jä̧hua̧tö̧ huotörö'inä, tocu'huoco̧u̧ pä'ijätörö'inä ppäcuhuädomenä, päcuu

ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩcu̧'hua̧'a̧ ö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ hua̧jä̧ ucumä. 6 Jahuätömä, ucu repe'ö
cu̧ju̧mä̧, Cristonä pä'i'inätö ä'ca jo̧mȩ ö̧ ―iso päi'önä repe'ö kö̧― pä'ö ji'ähuinätö. Juhua'a
yabocu ̧'chö̧nä̧, Dios'inä eseu'a̧nö̧ jö̧nä̧ ppäcuhuädö ömä adihuäcua'ató, 7 jahuätömä judíos
huocotö yatö pä'ö a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönätä, Ja̧u̧ im̧iņä̧tä̧ ja'ate'ö rä'opinätö ja̧'a̧ ö̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ ujutumä jitörö recuä rö̧jö̧ juäimä ppätä̧dä̧rö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó, ujutu'inä iso päi'önä jö̧ jähuänä
jitöcutä aditö ppätächi'äcua'a̧nö̧.

Diótrefes öarodä'chinö huȩnȩ
9 Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hue'inösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Diótrefesmä, korotö ö'inä abonänö

hua̧tä̧ ö̧ja̧ pä'ö kö̧'ca̧mä̧, ujuturumä ucuotäcuähuä juiyönätä ya̧'o̧cuä̧rö̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
juhua'atä chichomenämä jȩä̧'chä̧'ij̧ö̧ cä'epö pä̧dä̧cua̧. Huȩnȩ'iņä̧ juiya'anä huȩnȩtä̧rö̧ ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧
ujuturu to'ijicu pä'chinö huȩnȩ'iņä̧ cä'epö pä̧dä̧cua̧. Ju̧huȩnȩ jubötämä jo̧mȩ päi'ococu pinö.
Tö̧jä̧hua̧tö̧ huotörö ya̧'o̧cuä̧rä̧'chö̧tä̧ ö̧jö̧'iņä̧, do äda pä'ätörö ro̧'ȩpä̧rö̧ ö̧jö̧'iņä̧, ö̧'ca̧ca̧cuä̧ro̧mȩ ö̧
jitörö rä'epä'chö icu ö̧jö̧'iņä̧ cä'epö pä̧dä̧cua̧.
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11 Repedäcu, surojö jähuä jö̧ ta̧'a̧nö̧mä̧ jȩcu̧'huó̧ ucumä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ adiu jähuä jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
jȩpö̧ kä̧hui.̧ Adiu jähuätä jȩpö̧ kö̧mä̧ Dios ötä todeunä kö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ surojö jähuätä jȩpö̧
kö̧mä̧ Diosrömä topocö pinö.

Demetrio ö̧jö̧ ötö'cömä o'ca toi'önä adiutä ucuocuinö huȩnȩ
12Demetrio ö̧jö̧ ötö'cömä o'ca toi'önätä adiu ucuocuäcu. Iso päi'önä jö̧tä̧ jö̧nä̧ Hua̧'iņä̧ adiutä

ucuocuäcu. Ujutu'inä adiutä tucuocuäcu. Ja̧'hua̧nö̧ ö̧jö̧ ötö'cömä iso jö̧nä̧tä̧ tucuocua'amä
huo̧jua̧jä̧.

Cä'ädö kä̧nö̧ teähuinö huȩnȩ
13Ucuru huȩyu̧tu̧ huedö'a̧nö̧ jiņö̧mä̧, rö̧ȩnä̧tä̧ ka̧'a̧nä̧ cuyäru isojänätä isoya ö 'cu̧cuȩtä̧rö̧

huȩyu̧tu̧ hueda pä'ömä kö'cocösä. 14 Recuoca'atä jö̧ o'ca'a tochacu pä'ö amöcuädösä,
tö'ä topäcuäunutä jueönä tucuocua pä'ö. 15 Ye, huȩnȩ juiyönä cua̧'cua̧ pö̧nö̧ kä̧huiy̧i ̧ ö̧.
Cuahuaruhuämä te ähuäcujätó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chahuaruhuärömä ya̧tȩ pö̧nä̧rö̧ te'ähuiyi ö.
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