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2 Timoteo
1 Gikan kang Pablo, nga apostol ni Cristo Jesus

pinaagi sa kabubut-on sa Dios, sumala sa saad sa
kinabuhi nga anaa kang Cristo Jesus, 2alang kang
Timoteo, nga gihigugmang anak: Grasya, kalooy,
ug kalinaw gikan sa Dios Amahan ug kang Cristo
Jesus nga atong Ginoo. 3 Nagpasalamat ako sa
Dios nga gialagaran nako gikan sa akong mga
katigulangan sa putli nga konsensiya, samtang
kanunay ako gahinumdom kanimo sa akong
mga pag-ampo, gabii ug adlaw 4 nangandoy
nga makakita kanimo, gahinumdom sa imong
mga luha, aron mapuno ako sa kalipay; 5 sa
dihang nahinumduman nako ang imong pagtuo
nga tinuod; nga diha una sa imong lola nga si
Lois, ug sa imong inahan nga si Eunice, ug diin
kombinsido ako nga anaa sad kanimo. 6Mao kini
ang hinungdan nga ako kang pahinumduman
nga pagpainiton nimo ang gasa sa Dios nga
anaa kanimo pinaagi sa pagpandung nako sa
akong mga kamot kanimo. 7 Kay ang Dios wala
naghatag kanato ug espiritu sa kahadlok, kondili
sa gahum ug gugma ug sa disiplina. 8 Busa
ayaw kaulaw sa saksi mahitungod sa atong
Ginoo, ni bisan sa akoa, Pablo, nga iyang priniso,
apan makig-ambit ka sa mga pag-antos alang sa
maayong balita pinaagi sa gahum sa Dios 9 nga
nagluwas kanato ug nagtawag kanato sa balaan
nga pagkatawag, dili pinaagi sa atong mga bin-
uhatan, kondili pinaagi sa iyang kaugalingong
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plano ug grasya nga Iyang gihatag kanato diha
kang Cristo Jesus sukad sa wala pa nagsugod ang
panahon; 10 apan karon ang kaluwasan sa Dios
gipahayag sa pagpakita sa atongmanluluwas nga
si Cristo Jesus nga naglaglag sa kamatayon ug
nagdala ug kinabuhi nga walay katapusan sa
kahayag pinaagi sa maayong balita, 11 diin gipili
ako nga magsasangyaw, apostol, ug magtutudlo.
12Tungod niini nga hinungdan nag-antos sad ako
niining mga butanga: apan wala ako maulaw;
kay nakaila ako kaniya nga akong gituohan, ug
ako nakombinsi nga iyang ampingan kadtong
akong gipiyal kaniya hangtod moabot ang adlaw.
13 Magpadayon ka sa pagsundog sa himsog nga
mga pulong nga nadunggan nimo gikan kanako,
sa pagtuo ug sa gugma nga anaa kang Cristo
Jesus. 14 Kanang maayong butang nga gitugyan
sa Dios kanimo, bantayi pinaaagi sa Balaang
Espiritu, nga nagpuyo kanato. 15 Nahibaw-an na
nimo kini, nga ang tanan nga nagpuyo diha sa
Asia nisalikway kanako; lakip niini nga grupo
sila Figelo ug Hermogenes. 16 Hinaot unta nga
kaloy-an sa Ginoo ang panimalay ni Onesiforo:
kay kanunay siya nga nagpalagsik kanako, ug
wala maulaw sa akong kadena, 17 apan kadtong
nianhi siya sa Roma, gakugi gyud siya ug pangita
kanako, ug nakit-an niya ako - 18 hinaot nga
hatagan siya sa Ginoo ug kalooy inig abot sa
adlaw - ug sa tanang pagtabang niya kanako sa
Efeso, nakahibalo kaayo ka niini.

2
1 Busa ikaw, akong anak, magpalig-on ka
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sa grasya nga anaa kang Cristo Jesus. 2 Ug
ang mga butang nga nadunggan nimo gikan
kanako taliwala sa daghang mga saksi, isalig
nimo sa matinud-anon nga mga tawo, nga maoy
makatudlo sad sa uban. 3 Mag-antos ka sa
kalisod uban nako, ingon nga usa ka maayong
sundalo ni Cristo Jesus. 4Walay sundalo nga nag-
alagad samtang nagpalambigit sa mga kalihokan
niining kinabuhi, aron nga iyang mapahimuot
ang iyang taas nga opisyal. 5 Usa sad, kung
adunay tawo nga makigkompetensiya ingon
nga atleta, dili siya makoronahan gawas kung
makigkompetensiya siya sumala sa mga balaod.
6 Ang kugihan nga mag-uuma maoy una nga
makadawat sa iyang bahin sa abot. 7Hunahunaa
ang akong gisulti, kay ang Ginoo ang maghatag
kanimo ug pagsabot sa tanan. 8 Hinumdumi
si Jesu Cristo, nga gikan sa kaliwat ni David,
nga gibanhaw gikan sa kamatayon, sumala sa
akong mensahe nga maayong balita, 9 sa diin
nag-antos ako hangtod sa gikadenahan ingon
nga kriminal. Apan ang pulong sa Dios wala
gyud makadenahan. 10 Busa naglahutay ako sa
tanan alang adtong nga mga pinili, aron hinaut
sila sad makabaton sa kaluwasan nga anaa kang
Cristo Jesus, uban sa walay katapusang himaya.
11 Masaligan kini nga panultihon: “Kung kita
namatay uban kaniya, mabuhi usab kita uban
kaniya. 12 Kung kita molahutay, maghari usab
kita uban kaniya. Kung ato siyang ilimod, ilimod
sad kita niya. 13 Kung kita dili matinud-anon,
magpabilin siya nga matinud-anon, kay dili niya
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malimod ang iyang kaugalingon.” 14 Ipadayon
nimo ang pagpahinumdom kanila niining mga
butanga. Pasidan-i sila atubangan sa Dios
nga dili sila makig-away mahitungod sa mga
pulong, tungod kay ang pagbuhat niini walay
kapuslanan, gadaot sa mga maminaw niini.
15 Paningkamuti pag-ayo nga mapakita nimo
imong kaugalingon ingon nga giuyonan sa Dios
nga nagtrabaho nga walay ikaulaw, nga sakto
ang paggamit sa pulong sa kamatuoran. 16Likayi
ang malaw-ay nga panultihon, nga magdala sa
samot nga pagkinabuhi nga dili diosnon. 17 Ang
ilang pulong mokaylap sama sa kabahong, uban
niini sila Himeneo ug Felito, 18 mga lalaki nga
nasalaag gikan sa kamatuoran, nga nag-ingon
nga nahitabo na ang pagkabanhaw, ug gilibog
nila ang pagtuo sa uban. 19 Bisan pa niini,
gatindog ang lig-on nga pundasyon sa Dios nga
aduna niining kinudlit, “Nakahibalo ang Ginoo
kinsa ang iya,” ug “Ang tanan nga nagsangpit
sa ngalan sa Ginoo kinahanglan mobiya sa dili
pagkamatarong.” 20 Sa dato nga panimalay,
dili lamang mga bulawan ug plata ang mga
galamiton, apan aduna sad gikan sa kahoy ug
pula nga yuta; ang uban alang sa halangdong
paggamit ug ang uban sa dili halangdon. 21Kung
manghinlo ang usa ka tawo sa iyang kaugalingon
gikan sa dili halangdon nga paggamit, mahimo
siya nga halangdon nga galamiton, gigahin,
mapuslanon sa Amo, ug andam siya sa tanang
maayo nga buluhaton. 22 Magpalayo ka sa
lawasnong kaibog sa mga batan-on, ug tinguhaa
ang pagkamatarong, pagtuo, gugma, kalinaw,
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uban kanila nga nagtawag sa Ginoo gikan sa
putli nga kasingkasing. 23 Apan balibari ang
binuang ug ignoranti nga mga pangutana, kay
nasayod ka nga kini maoy hinungdan sa mga
lalis. 24 Kinahanglan ang alagad sa Ginoo dili
mangaway, apan hinuon kinahanglan malumo
siya sa tanan, kahibalo magtudlo, mapailubon,
25 adunay kaaghup nga magtudlo adtong mga
mosupak kaniya. Basin pa ang Dios maghatag
kanila ug paghinulsol sa diin masayod sila sa
kamatuoran, 26 ug unta mabalik kanila ang
maayong panghunahuna aron makaikyas sila sa
lit-ag sa yawa, kay sila nadakpan niya alang sa
iyang kabubut-on.

3
1 Apan kini hibalo-i: sa mga ulahi nga mga ad-

law moabot ang mga peligro nga mga panahon.
2 Kay ang mga tawo higugmaon nila ang ilang
mga kaugalingon, mahigugmaon sila sa kwarta,
hambogero, mapahitas-on, tigpasipala, masinu-
pakon sa mga ginikanan, dili mapasalamaton,
dili balaan, 3 wala sa kinaiyanhon nga pagbati,
walay kaluoy, madinauton, walay pagpugong
sa kaugalingon, bayolente, dili mahigugma-on
sa maayo, 4 mga traydor, walay pagmatngon,
magarboso, mahigugma-on sa lawasnon nga
kalipay imbes mahigugma-on sa Dios. 5 Aduna
silay porma nga pagkadiosnon, apan gilimod nila
ang gahum niini. Talikdi kini nga mga tao.
6 Kay ang uban niining mga tawhana mosulod
sa mga panimalay ug danihon ang mga babaye
nga luya sa espirituhanong bahin nga napuno
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sa mga kasal-anan hinungdan nga nadani sila
sa lainlaing tinguha. 7 Kini nga mga babaye
kanunay nga mosulay nga makakat-on ug bag-
ong mga butang, apan dili gyud sila makahibalo
sa kamatuoran. 8 Sa sama nga pamaagi nga
si Jannes ug si Jambres mikontra kang Moises,
kini nga mga bakakon nga magtutudlo mitindog
sad batok sa kamatuoran. Nadaut ang ilang
hunahuna ug ang ilang pagtuo dili mapamatud-
an. 9 Apan dili gyud sila makauswag pag-ayo,
kay ang ilang pagkabuang makita man sa tanan,
sama sa pagkabuang adtong duha ka mga lalaki.
10 Apan ikaw misunod sa akong mga pagtulon-
an, pamatasan, tumong, pagtuo, taas nga pag-
antos, gugma, pailob, 11 mga paglutos, mga pag-
antos, ug kung unsa ang nahitabo kanako sa
Antioquia, sa Iconio ug sa Listra. Giantos nako
kadtong mga paglutos, ug sa tanan niini, ang
Ginoo nagluwas kanako. 12 Ang tanan nga gusto
nga magkinabuhi sa diosnon nga pamaagi diha
kang Cristo Jesus lutuson gyud. 13 Ang mga
dautan ug mga impostor mosamot gyud, sam-
tang panguluhan nila ang uban nga masalaag
sama nga sila mismo nahisalaag. 14 Apan
ikaw, magpadayon ka sa imong nakat-onan ug
gituohan pag-ayo, kay nakahibalo ikaw kung
kang kinsa nimo kini nakat-onan. 15 Nakahibalo
ka nga gikan pa sa imong pagkabata nahibaw-
an na nimo ang balaan nga mga kasulatan
nga naghimo kanimongmaalamon sa kaluwasan
pinaagi sa pagtuo diha kang Cristo Jesus. 16 Ang
tanan nga Kasulatan dinasig sa Dios ug kini
mapuslanon sa doktrina, sa pagtuo, sa paghusto,
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ug sa pagbansay sa pagkamatarong 17 aron nga
ang tawo sa Dios mahimong takos, sangkap sa
mga maayo nga buhat.

4
1 Sa panan-aw sa Dios ug ni Cristo Jesus, nga

hapit na maghukom sa buhi ug patay, ug tungod
sa iyang pagpakita ug sa iyang gingharian, ma-
ligdong ako nga gamando kanimo: 2 Iwali ang
pulong; pangandam kanunay hamugaway man
o dili. Pagbadlong, pagsaway, pag-awhag, nga
adunay pailob sa tanan ug pagtudlo. 3 Tungod
kay moabot ang panahon nga ang mga tawo dili
na molahutay sa maayo nga katudluan. Hinuon,
tugotan nila nga mapalibutan sila sa magtutudlo
nga magtudlo lang sa unsay miuyon sa ilang
kaugalingong mga pang-ibog. Sa niini nga
pamaagi gigitik ang ilang mga dalunggan. 4 Ilang
ipatalikod ang ilang mga dalunggan palayo sa
kamatuoran, ug lingi-on ang mga tinumutumo
nga sugilanon. 5 Apan ikaw, pagpugong sa
imong hunahuna sa tanang mga butang; antosa
ang kalisod; buhata ang katungdanan sa usa
ka evangelista; tumana ang imong ministeryo.
6 Tungod kay ako gibubu na ingon nga ha-
lad. Ang panahon sa akong pagbiya niabot
na. 7 Nakigkompitensya ako sa maayo nga
pakiglaban; nahuman na nako ang lumba; akong
gitipigan ang pagtuo. 8 Ang korona sa pagka-
matarong gitagana na alang kanako, korona
nga ang Ginoo nga matarong nga maghuhukom,
maghatag kanako niadto nga adlaw; ug dili lang
kanako, apan sa tanan sad nga naghigugma sa
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iyang pagbalik. 9 Paningkamoti nga makaari
ka kanako sa labing dali nga panahon, 10 kay
si Demas nibaya na kanako. Gihigugma niya
kini nga kalibutan ug miadto sa Tesalonica. Si
Crescente miadto sa Galacia, ug si Tito miadto sa
Dalmasia. 11 Si Lucas ra gyud ang kauban nako.
Kuhaa si Marcos ug dad-a uban kanimo tungod
kay siya makatabang kanako sa buluhaton. 12 Si
Tiquico ako gipaadto sa Efeso. 13 Ang kupo nga
akong gibilin sa Troas kang Carpus, dad-a inig
anhi nimo ug ang mga libro labi na gyud kadtong
nahimo sa panit. 14 Si Alejandro nga platero
nakahimo kanako ug dakong kasakitan. Ang Gi-
noo nalang angmagbalos kaniya sumala sa iyang
mga gihimo. 15 Bantayi sad siya, tungod kay
mibarog siya batok sa atong mga pulong. 16 Sa
una nakong pagdepensa, walay bisan usa nga
mibarog alang kanako, apan ang tanan mibiya
kanako. Hinaut nga dili unta kini mahimo
nga sala batok kanila. 17 Apan ang Ginoo
mibarog alang kanako ug nagpalig-on kanako
aron pinaagi kanako, ang pagsangyaw matuman
gyud, ug ang tanang mga Gentil makadugog
unta. Mao nga giluwas ako gikan sa baba sa
liyon. 18 Ang Ginoo magluwas kanako gikan
sa matag dautan nga buluhaton ug magluwas
kanako alang sa iyang langitnong gingharian.
Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan.
Amen. 19 Kumustaha si Prisila, Aquila, ug ang
panimalay ni Onisiforo. 20 Si Erastos nagpabilin
sa Corinto, apan si Trofimo akong gibilin nga
adunay sakit sa Milito. 21 Paningkamoti nga
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makaanhi ka sa dili pa moabot ang tingtugnaw.
Nangumusta kanimo si Eubulo, si Prudente, si
Lino, si Claudia ug ang tanang mga kaigsoonan.
22Hinaot ang Ginoo mag-uban sa imong espiritu.
Hinaot nga ang grasya maanaa kanimo. Amen.
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