
2 Pedro 1:1 i 2 Pedro 1:7

2 Pedro
1 Si Simon Pedro, usa ka ulipon ug apostol ni

Jesu-Cristo, alang niadtong midawat sa samang
hamili nga pagtuo sama sa among nadawat,
pagtuo diha sa pagkamatarong sa atong Dios
ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo. 2 Hinaot nga
ang grasya maanaa kaninyo, ug hinaot nga ang
kalinaw motubo pinaagi sa kahibalo sa Dios
ug kang Jesus nga atong Ginoo. 3 Ang tanang
mga butang nga may kalabotan sa balaanong
gahom alang sa kinabuhi ug ang pagkadiosnon
gihatag kanato pinaagi sa kahibalo sa Dios, nga
nagtawag kanato pinaagi sa iyang kaugalingong
himaya ug kaligdong. 4 Pinaagi niini, gihatag
niya kanato ang hamili ug dagko nga mga saad.
Gibuhat niya kini aron nga mahimo kamong
mag-aambit diha sa balaanong kinaiyahan, aron
nga kamo makalikay gikan sa pagkamadunoton
nga anaa sa kalibotan tungod sa daotang mga
tinguha. 5 Alang niini nga hinungdan, buhata
ninyo ang labing maayo aron madugangan ang
kaligdong pinaagi sa inyong pagtuo, ug pinaagi
sa inyong kaligdong, mao ang kahibalo. 6Pinaagi
sa inyong kahibalo, idugang ang pagpugong
sa kaugalingon, ug pinaagi sa inyong pagpu-
gong sa kaugalingon, idugang ang paglahutay,
ug pinaagi sa inyong paglahutay, idugang ang
pagkadiosnon. 7 Pinaagi sa inyong pagkadios-
non, idugang ang inigsoon nga pagbati, ug
pinaagi sa inyong inigsoon nga pagbati, idugang
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ang gugma. 8 Kung kining mga butanga anaa
na kaninyo ug motubo na diha kaninyo, dili
na kamo mahimong baog o dili mabungahon
diha sa kahibalo sa atong Ginoong Jesu-Cristo.
9 Apan kadtong nakulangan niining mga bu-
tanga makakita lamang kung unsa ang anaa
sa duol; ug siya usa ka buta. Nahikalimtan
niya ang pagpanghinlo gikan sa iyang daan
nga mga sala. 10 Busa, mga igsoon, buhata
ninyo ang labing maayo aron nga ang inyong
pagkatinawag ug pagkapinili masiguro alang sa
inyong kaugalingon. Kung buhaton ninyo kining
mga butanga, dili kamo mangapandol. 11 Niini
nga paagi ang agianan pasulod didto sa walay
kataposan nga gingharian sa atong Ginoo ug
Manluluwas nga si Jesu-Cristo madagayaon nga
igahatag kaninyo. 12Busa andam ako kanunay sa
pagpahinumdom kaninyo niining mga butanga,
bisan tuod nasayod na kamo niini, ug bisan
tuod lig-on na kamo karon diha sa kamatuo-
ran. 13 Ang akong hunahuna nga mao kini
ang husto sa pagkutaw kaninyo inubanan sa
usa ka pahimangno mahitungod niining mga
butanga, samtang ania pa ako niining tolda.
14Kay ako nasayod nga sa umaabot akong biyaan
ang akong tolda, sumala sa gipakita sa atong
Ginoong Jesu-Cristo mipakita kanako. 15 Akong
buhaton ang labing maayo alang kaninyo aron
kanunay ngamahinumdom niiningmga butanga
pagkahuman sa akong pagbiya. 16Kay wala kami
magsunod sa malinglahon nga tumotumong mga
sugilanon sa dihang magsulti kami kaninyo
mahitungod sa gahom ug hulagway sa atong
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Ginoong Jesu-Cristo. Hinuon, nakasaksi kami
sa iyang pagkahalangdon. 17 Kay gidawat niya
ang kadungganan ug himaya gikan sa Dios nga
Amahan sa dihang gipadala kaniya ang usa ka
tingog pinaagi sa halangdong Himaya nga nag-
ingon, “Mao kini ang akong Anak, ang Bugtong
hinigugma, nga akong gikahimut-an pag-ayo.”
18 Nadungog namo kining tingog nga migawas
gikan sa langit, samtang nag-uban pa kami
kaniya didto sa balaang bukid. 19 Nakabaton
kami niining pulong nga panagna nga hinimo
nga may kasigurohan gayod, buhata ninyo ang
labing maayo aron sa pagtagad niini. Sama kini
sa lampara nga nagadan-ag sa usa ka mangit-ngit
nga dapit hangtod nga moabot na ang kabun-
tagon ugmosubang na ang bituon sa kabuntagon
sa inyong mga kasingkasing. 20 Hibaloi kini
pag-una, nga walay panagna ang mahitungod sa
kinaugalingon nga paghubad. 21 Kay wala gayoy
panagna nga miabot pinaagi sa kabubut-on sa
usa ka tawo. Hinuon, gigiyahan ang mga tawo
pinaagi sa Balaang Espiritu nga nagsulti gikan
sa Dios.

2
1 Ang mini nga mga propeta miduol ngadto

sa mga tawo, ug ang mini usab nga mga mag-
tutudlo moanha kaninyo. Sa hilom modala
sila sa makadaot nga mga tumotumo, ug ilang
ilimod ang agalon nga nagpalit kanila. Nagdala
sila ug hinanali nga pagkalaglag sa ilang mga
kaugalingon. 2 Daghan ang mosunod sa ilang
mga kalaw-ayan, ug pinaagi kanila ang dalan
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sa kamatuoran mahimong mapanamastamasan.
3 Uban sa kahakog sila makahimo sa pagpang-
ginansiya kaninyo uban sa malimbungong mga
pulong. Ang paghukom kanila dili magdugay;
ang paglaglag kanila dili matulog. 4Kay ang Dios
wala mopahilikay sa mga anghel nga nakasala.
Hinuon iya silang gitugyan ngadto sa ubos sa
Tartarus aron taguan nga nakakadina sa ilalom
nga mangitngit hangtod sa paghukom. 5 Sa
gihapon, wala siya mopahilikay sa karaang kali-
botan. Hinuon, iyang gitipigan si Noe, nga usa
ka tigpahibalo sa pagkamatarong, uban sa pito
ka mga kaubanan, sa dihang siya nagpadala ug
usa ka lunop sa kalibotan sa mga dili-diosnon.
6 Ang Dios usab mipakunhod sa mga siyudad sa
Sodoma ug Gomora sa pagkaabo ug gisilotan sila
sa pagkalaglag, ingon nga sumbanan kung unsa
ang mahitabo sa mga dili-diosnon. 7 Apan alang
sa matarong nga si Lot, nga gidaogdaog pinaagi
sa pamatasan sa malinapason nga mga tawo
diha sa kalaw-ayan, ang Dios nagluwas kaniya.
8 Kay kadtong matarong nga tawo, nga nagpuyo
uban kanila sa matag-adlaw, gipaantos sa iyang
matarong nga kalag tungod sa iyang nakita ug
nadungog. 9 Nasayod ang Ginoo kung unsaon
pagluwas ang mga diosnon nga katawhan gikan
sa mga pagsulay, ug unsaon pagpugong ang dili
matarong nga katawhan alang sa pagsilot sa
adlaw sa paghukom. 10Kini pinasahi ngamatuod
alang niadtong nagpadayon sa dunot nga mga
tinguha sa unod ug nagatamay sa katungod. Sila
maisog ug mabuotbuoton sa kaugalingon. Dili
sila mahadlok sa pagpanamastamas sa usa nga
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mahimayaon. 11 Ang mga anghel adunay mas
dakong kusog ug gahom, apan wala sila modala
ug makainsulto nga mga paghukom batok kanila
ngadto sa Ginoo. 12Apan kining walay hunahuna
nga mga mananap gihimo lamang aron dakpon
ug laglagon. Wala sila masayod kung unsa ang
ilang gitamay. Sila mangalaglag. 13 Madawat
nila ang ganti sa ilang sayop nga mga binuhatan.
Naghunahuna sila nga ang bililhong mga bu-
tang niana nga adlaw usa ka makalipay. Sila
mga mantsa ug mga lama. Naglipay sila sa
ilang malimbongon nga mga buhat samtang sila
nagkombira uban kanimo. 14 Aduna silay mga
mata nga puno sa mananapaw nga mga babaye;
wala gayod silay katagbawan diha sa sala. Ilang
gidani ang huyang nga mga kalag ngadto sa
pagbuhat ug daotan, ug ang ilang mga kasing-
kasing gibansay sa pagkamaibugon. Mga anak
sila sa tunglo! 15Gibiyaan nila ang matarong nga
dalan. Sila nahisalaag ug sila misunod sa dalan
ni Balaam nga anak ni Beor, nga nahigugma
sa pagdawat ug bayad sa pagka dili matarong.
16 Apan siya nakabaton ug pagbadlong alang
sa iyang kaugalingong kalapasan. Ang dili
makasulti nga asno nagsulti sa tingog sa tawo
nga nagpahunong sa kabuang sa propeta. 17Kini
nga mga tawo sama sa mga tuboran nga walay
tubig. Sama sila sa mga panganod nga gipalid
sa usa ka bagyo. Ang mabaga nga kangitngit
nakatagana alang kanila. 18 Nagsulti sila ug
walay pulos nga pagpanghinambog. Ilang gidani
ang mga tawo pinaagi sa mga pangibog sa unod.
Ilang gidani ang mga tawo nga naningkamot sa
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paglikay gikan sa pagkinabuhi diha sa kasay-
panan. 19 Sila nagsaad ug kagawasan ngadto
kanila, apan mismo ang ilang mga kaugalingon
nangaulipon sa pagkadautan. Kay ang tawo
ulipon sa bisan unsa nga makabuntog kaniya.
20 Si bisan kinsa ang molikay sa kahugaw sa
kalibotan pinaagi sa kaalam sa Ginoo ug sa Man-
luluwas nga si Jesu-Cristo, ug unya mobalik pag-
usab niadtong mga kahugaw, ang kataposang
kahimtang mahimong mas daotan alang kanila
kaysa sa unang kahimtang. 21 Kini mahimong
mas maayo pa alang kanila nga wala masayod
sa paagi sa pagkamatarong kaysa nasayod niini
ug mopalayo gikan sa balaang kasugoan nga
gihatod ngadto kanila. 22 Kini nga panultihon
matuod ngadto kanila: “Ang iromobalik sa iyang
kaugalingong suka. Ang giligo na nga baboy
mobalik paglunang sa lamakan.”

3
1Karon, nagsulat ako kaninyo, mga hinigugma,

kini mao ang ikaduha nga sulat ingon nga
pahinumdom aron sa pagpukaw sa inyong tinud-
anay nga huna-huna, 2 aron nga inyong mahi-
nomduman ang mga pulong nga gisulti ko ka-
niadto pinaagi sa mga balaang propeta ug ang
sugo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga gihatag
pinaagi sa inyong mga apostoles. 3 Hibalo-i
una kini, nga moabot ang mga mabugalbugalon
sa ulahing mga adlaw. Magbugalbugal sila ug
magpadayon sumala sa ilang kaugalingon nga
mga tinguha. 4 Moingon sila, “Asa naman ang
saad sa iyang pagbalik? Kay sukad nangatulog
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na ang among mga amahan, nagpabilin nga mao
ra gihapon ang tanang mga butang, sukad pa
sa sinugdanan sa pagmugna.” 5 Gituyo nila
ang paghikalimot nga ang kalangitan ug ang
yuta nagalungtad gikan sa tubig ug pinaagi sa
tubig, sa dugay nga panahon, pinaagi sa sugo sa
Dios, 6 ug nga pinaagi niining mga butanga, ang
kalibotan niadtong panahona gilaglag, pinaagi sa
lunop. 7 Apan karon ang kalangitan ug ang yuta
gitagana na alang sa kalayo pinaagi sa samang
sugo. Gitagana sila alang sa adlaw sa paghukom
ug ang paglaglag sa mga dili diosnon nga mga
tawo. 8Kinahanglan nga dili kini makalingkawas
sa inyong nasayran, mga hinigugma, nga ang usa
ka adlaw sa Ginoo sama sa usa ka libo ka tuig,
ug ang usa ka libo ka tuig sama lang sa usa ka
adlaw. 9 Ang Ginoo dili maglangan mahitungod
sa iyang mga saad, ingon sa paglangan nga gihu-
nahuna sa pipila. Hinuon, nagmapailubon siya
nganha kaninyo. Wala siya nagtinguha nga ang
bisan kinsa kaninyo malaglag, kondili nga ang
tanan makahimog lawak alang sa paghinulsol.
10Apan, ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa
ka kawatan: Ang kalangitan mahanaw inubanan
sa usa ka makusog nga tingog, ang mga butang
pagasunogon sa kalayo, ug ang yuta ug mga
binuhatan sulod niini mapadayag. 11 Sanglit
kining tanang mga butang pagalaglagon man
niini nga paagi, unsa man ang angay ninyo
nga buhaton? Kinahanglan nga magkinabuhi
kamo nga balaan ug diosnon nga pagkinabuhi.
12 Kinahanglan kamong molaum ug magdali sa
pag-abot sa adlaw sa Dios. Nianang adlawa, ang
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kalangitan pagalaglagon pinaagi sa kalayo, ug
pagatunawon ang mga butang sa tumang kainit.
13 Apan sumala sa iyang saad, magapaabot kita
sa bag-ong mga langit ug bag-ong yuta, diin
magapuyo ang mga matarong. 14 Busa, mga
hinigugma, sanglit nagpaabot man kamo niining
mga butanga, buhata ninyo ang labing maayo
aron makaplagan kamo nga walay buling ug
walay ikasaway sa iyang atubangan, diha sa
kalinaw. 15 Ug usab, hunahunaa ang pagpailob
sa atong Ginoo alang sa kaluwasan, sama sa
gisulat kaninyo sa atong hinigugmang igsoon
nga si Pablo, sumala sa kaalam nga gihatag
kaniya. 16Gisulti ni Pablo kining mga butanga sa
tanan niyang mga sulat, diin adunay ubang mga
butang nga malisod sabton. Ang walay alamag
ug mabalhinon nga mga tawo nagtuis niining
mga butanga, ingon nga gibuhat usab nila ang
ubang kasulatan, ngadto sa ilang kaugalingong
kalaglagan. 17 Busa, mga hinigugma, sanglit
nasayod naman kamo niining mga butanga,
bantayi ang inyong mga kaugalingon aron nga
dili kamo mahisalaag pinaagi sa limbong sa ma-
linapason nga mga tawo ug mawad-an kamo sa
inyong mga kaugalingong pagkamatinumanon.
18 Apan managtubo diha sa grasya ug kahibalo
sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo.
Hinaot nga ang himaya maanaa kaniya karon ug
sa walay kataposan. Amen!.
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