
  

Ang Ikaduhang Sulat Ni  

JUAN  
1
 Ako nga pangulo sa mga tumutuo nangumusta kanimo, kanimo nga sama sa usa ka babayeng pinili 

sa Dios, ug ngadto usab sa imong mga anak. Gihigugma ko gayod kamo, ug dili lang ako kondili ang tanan 
usab nga nakaila sa kamatuoran. 2 Gihigugma namo kamo tungod sa kamatuoran nga atong nadawat, ug 
kana nga kamatuoran magpabilin dinhi kanato hangtod sa kahangtoran.  

3
 Hinaut nga magpabilin dinhi kanato ang grasya, kaluoy, ug kalinaw nga gikan sa Dios nga Amahan 

ug kang Jesu-Cristo nga iyang Anak samtang nagakinabuhi kita sumala sa kamatuoran ug gugma.  
Ang Kamatuoran ug ang Gugma  

4
 Nalipay gayod ako sa akong pagkasayod nga may mga anak ka nga nagasunod sa kamatuoran, ingon 

sa gisugo kanato sa Dios nga Amahan. 5
 Busa, nagahangyo ako kanimo nga maghigugmaay kitang tanan. 

Kining akong gisulat kanimo dili bag-o nga sugo. Mao kini ang sugo nga gihatag na kanato sukad nga kita 
mituo. 6

 Ang gugma makita dinhi kanato kon tumanon nato ang mga sugo sa Dios. Ug ang iyang sugo nga 
inyong nadunggan sukad nga kamo mituo mao kini: kinahanglan magkinabuhi kamo nga may paghigugma.  

7
 Mahinungdanon kini, kay daghan na nga mga malimbongon ang midagsang sa kalibotan. Kining mga 

tawhana wala moila nga si Jesu-Cristo nagpakatawo. Sila mao ang mga tigpahisalaag ug ang mga 
anti-Cristo. 8

 Busa pagbantay gayod kamo aron dili mawala ang inyong gihagoan, kondili makadawat 
hinuon kamo sa tibuok nga ganti.  

9
 Ang wala magsunod sa mga pagtulon-an ni Cristo, apan nagatudlo hinuon ug dugang pagtulon-an 

mahitungod niini, wala kaniya ang Dios. Apan ang nagasunod sa mga pagtulon-an ni Cristo, anaa kaniya 
ang Amahan ug ang Anak. 10

 Busa kon may moanha kaninyo nga dili magtudlo sa mga pagtulon-an ni 
Cristo, ayaw ninyo siya pasudla sa inyong balay, ug ayaw abiabiha. 11

 Kay ang moabiabi kaniya makaambit 
sa iyang daotang binuhatan.  

12
 Daghan pa unta ang akong isulti kaninyo, apan dili ko na lang kini isulat, kay nagalaom ako nga 

makabisita diha ug makigsulti kaninyo aron magmalipayon gayod kita.  
13

 Nangumusta kanimo ang mga anak sa imong igsoong babaye nga usa usab ka pinili sa Dios.  

 1 


