
SURAT KEDUA
Dari Rasul

YOHANES

63:1:1 ¶Ketua kepada nyonya yang terpilih
dan anak-anaknya, yang kukasihi dalam
kebenaran; dan bukan aku saja, tetapi juga
semua mereka yang sudah mengetahui kebe-
naran;
63:1:2 demi kepentingan kebenaran, yang
berdiam di dalam kita, dan akan ada bersama
kita untuk selama-lamanya.
63:1:3 Semoga rahmat menyertaimu, dan be-
las kasihan, dan damai, dari Elohim Bapa, dan
dari Tuhan Yesus Kristus, Putra Bapa, dalam
kebenaran dan kasih.
63:1:4 ¶Aku sangat bersukacita bahwa aku
sudah mendapati orang-orang dari anak-anak
engkau sedang berjalan dalam kebenaran, se-
bagaimana sudah kita terima sebuah perintah
dari Bapa.
63:1:5 Dan sekarang aku memohon kepada
engkau, nyonya, bukan seolah-olah aku
menulis sebuah perintah baru kepada engkau,
tetapi itu yang sudah kita punyai dari semula,
bahwa kita saling mengasihi.
63:1:6 Dan ini adalah kasih, bahwa kita ber-
jalan menurut perintah-perintahNya. Inilah
perintah itu, Bahwa, sebagaimana kamu su-
dah mendengar dari permulaan, demikianlah
kamu seharusnya berjalan di dalamnya.
63:1:7 Sebab banyak penipu sudah masuk ke
dalam dunia, yang tidak mengakui bahwa

Yesus Kristus sudah datang dalam daging. Ini
adalah seorang penipu dan seorang antikris-
tus.
63:1:8 Lihatlah pada dirimu, supaya jangan-
lah kita kehilangan hal-hal yang sudah kita
kerjakan, tetapi bahwa kita menerima suatu
penghargaan yang penuh.
63:1:9 Barangsiapa yang melanggar, dan
tidak berdiam dalam ajaran Kristus, belum
mempunyai Elohim. Ia yang berdiam dalam
ajaran Kristus, ia mempunyai baik Bapa
maupun Putra.
63:1:10 Jikalau siapa saja datang kepadamu,
dan tidak membawa ajaran ini, jangan-
lah menerima dia ke dalam rumahmu, dan
juga janganlah mengatakan, Selamat bersuk-
ses, kepadanya:
63:1:11 sebab ia yang mengatakan, Sela-
mat bersukses, kepadanya mengikutsertakan
pekerjaan-pekerjaannya yang jahat.
63:1:12 ¶Dengan mempunyai banyak hal
yang perlu kutulis kepadamu, aku tidak mau
menulis dengan kertas dan tinta; tetapi aku
yakin aku dapat datang kepadamu, dan
berbicara berhadapan muka, supaya sukacita
kita dapat penuh.
63:1:13 Anak-anak saudarimu yang terpilih
menyampaikan salam kepada engkau. Amin.
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