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2പെ്രതാസ്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
േലഖകൻ അേപ്പാസ്തലനായ പേ്രതാസ.്

1:1 താന ് േയശുവിന ്െറ രൂപാന്തരെപ്പടലിനു
സാക്ഷിയായിരുന്നു. (1:16-18),
സുവിേശഷങ്ങളില ്പറയുന്ന ്രപകാരം അവിെട
േയശുവിെനാപ്പം മറുരൂപ മലയില ് ഉണ്ടായിരുന്ന
മൂന്ന് േപരില ് ഒരാള ് പേ്രതാസ് ആയിരുന്നു.
(മറ്റള്ളവര ്യാേക്കാബ്, േയാഹന്നാന)് േലഖകെന്റ
നിര്യാണെത്തക്കുറിച്ച് പരാമര് ശിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത്
രക്തസാക്ഷിത്വമാകാം ഉേദ്ദശിക്കുന്നത.്
(1:14) േയാഹ 21:18-19 േയശു പേ്രതാസിെന്റ
രക്തസാക്ഷിത്വെത്തപ്പറ്റി ്രപസ്താവിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 65 - 68.
ഒരുപേക്ഷ േറാമിൽവച്ച് ആയിരിക്കാം ഈ
േലഖനം എഴുതിയിട്ട ള്ളത് കാരണം തെന്റ
അവസാനനാള കൾഅവിെടയാണ് ചിലവഴിച്ചത്.
സ്വീകര ്ത്താവ്
ഒന്നാമെത്ത േലഖനം േപാെലതെന്ന
വടേക്ക ഏഷ്യാൈമനറിൽ പാര് ക്കുന്ന
ൈ്രകസ്തവജനത്തിനാണ് ഇെതഴുതുന്നത.്
ഉേദ്ദശം
വിശ്വാസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന ്രപമാണങ്ങള ്
ഓര് മ്മെപ്പടുത്തുക (1:12-13, 16-21) വരും
തലമുറയിെല വിശ്വാസികള ്ക്കുള്ള ഉള്ള
അേപ്പാസ്തലിക പാരമ്പര്യ നിർേദ്ദശങ്ങൾ
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(1:15) ്രകിസ്ത്യാനികള ് േനരിടുവാന ്
േപാകുന്ന അപകടങ്ങള് (1:13-14; 2:1-3),
ദുരുപേദഷ്ടാക്കന്മാരുെട വരവ് (2:1-22). അവര ്
കര് ത്താവിെന്റവരവിെനനിേഷധിക്കും. (3:3-4).
്രപേമയം
ദുരുപേദഷ്ടാക്കന്മാർെക്കതിെര മുന്നറിയിപ്പ്

സംേക്ഷപം
1.അഭിവാദ്യം. — 1:1, 2
2. ്രകിസ്തീയഗുണങ്ങളിൽവളരുക. — 1:3-11
3. പേ്രതാസിെന്റ സേന്ദശത്തിെന്റ ഉേദ്ദശം, —
1:12-21

4. ദുരുപേദഷ്ടാക്കന്മാർെക്കതിെര മുന്നറിയിപ്പ.്
— 2:1-22

5. ്രകിസ്തുവിന ്െറ മടങ്ങിവരവ.് — 3:1-16
6.സമാപനം — 3:17, 18
1 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനും
അെപ്പാസ്തലനുമായ ശിേമാൻ പെ്രതാസ;്
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റയും രക്ഷിതാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റയും നീതിയാൽഞങ്ങൾക്കു
ലഭിച്ചതുേപാെല അേത വിലേയറിയ
വിശ്വാസം ലഭിച്ചവർക്ക് എഴുതുന്നത:്
2 ൈദവത്തിെന്റയും നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശുവിെന്റയും പരിജ്ഞാനത്തിൽ
നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും
വർദ്ധിക്കുമാറാകെട്ട. 3 തെന്റ മഹത്വത്താലും
വീര്യത്താലും നെമ്മ വിളിച്ച ൈദവത്തിന് െറ
പരിജ്ഞാനത്താൽഅവെന്റ ദിവ്യശക്തി ജീവനും
ഭക്തിക്കും േവണ്ടിയത് ഒെക്കയും നമുക്ക്
നൽകിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 4അവയാൽ അവൻ
നമുക്ക് വിലേയറിയതും അതിമഹത്വവുമായ
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വാഗ്ദത്തങ്ങള ം നല്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവയാൽ
നിങ്ങൾ േലാകത്തിെന്റ േമാഹത്താലുള്ള
നാശം വിെട്ടാഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവ്യസ്വഭാവത്തിന്
കൂട്ടാളികളായിത്തീരുവാൻ ഇടവരുന്നു.
5 ഈ കാരണത്താൽ തെന്ന നിങ്ങൾ
പരമാവധി ഉത്സാഹിച്ച,് നിങ്ങള െട
വിശ്വാസേത്താട് വീര്യവും വീര്യത്തിലൂെട
പരിജ്ഞാനവും 6 പരിജ്ഞാനത്തിലൂെട
ഇ്രന്ദിയജയവും ഇ്രന്ദിയജയത്തിലൂെടസ്ഥിരതയും
സ്ഥിരതയിലൂെട ഭക്തിയും 7 ഭക്തിയിലൂെട
സേഹാദര്രപീതിയും സേഹാദര്രപീതിയാൽ
സ്േനഹവും കൂട്ടിെക്കാൾവിൻ. 8 ഈ
കാര്യങ്ങെളല്ലാം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും
വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്യന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
പരിജ്ഞാനം സംബന്ധിച്ച് വ്യർത്ഥന്മാരും
നിഷ്ഫലന്മാരും ആയിരിക്കയില്ല. 9 എന്നാൽ
അവയില്ലാത്തവേനാ കുരുടൻ അേ്രത; അവൻ
്രഹസ്വദൃഷ്ടിയുള്ളവനും തെന്റ മുമ്പിലെത്ത
പാപങ്ങള െട ശുദ്ധീകരണം മറന്നവനും തെന്ന.
10 അതുെകാണ്ട് സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങള െട
വിളിയും തിരെഞ്ഞടുപ്പ ം ഉറപ്പാക്കുവാൻ
അധികം ്രശമിപ്പിൻ. 11 ഇങ്ങെന െചയ്താൽ
നിങ്ങൾ ഒരുനാള ം ഇടറിേപ്പാകുകയില്ല.
അങ്ങെന നമ്മുെട കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നിത്യരാജ്യത്തിേലക്കുള്ള
്രപേവശനം ധാരാളമായി ്രപാപിക്കുകയും െചയ്യ ം.

12 അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
അവെയ അറിഞ്ഞവരും ലഭിച്ച സത്യത്തിൽ
ഉറച്ച നില്ക്കുന്നവരും എന്നു വരികിലും ഈ
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കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങെള ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ
എേപ്പാഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കും. 13 നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു എനിക്ക് അറിവു
തന്നതുേപാെല എെന്റ കൂടാരമായ ശരീരം
െപാളിഞ്ഞുേപാകുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു
എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ 14 ഞാൻ ഈ
കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടേത്താളം നിങ്ങെള
ഓർമ്മിപ്പിച്ച ണർത്തുക യുക്തം എന്ന്
വിചാരിക്കുന്നു. 15 എെന്റ േവർപാടിെന്റ
േശഷവും നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എേപ്പാഴും
ഓർത്തുെകാള്ള വാൻ തക്കവണ്ണം േവണ്ടത്
ഞാൻ െചയ്യ ം. 16 ഞങ്ങൾ നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ശക്തിയും
്രപത്യക്ഷതയാകുന്ന മടങ്ങിവരവും നിങ്ങേളാട്
അറിയിച്ചത് സമർത്ഥമായി െമനെഞ്ഞടുത്ത
കഥകള െട അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, അവെന്റ
മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളായിത്തീർന്നിട്ടേ്രത.
17 “ഇവൻ എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ; ഇവനിൽ
ഞാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നുള്ള
ശബ്ദം അതിേ്രശഷ്ഠേതജസ്സിങ്കൽനിന്ന്
വന്നേപ്പാൾ പിതാവായ ൈദവത്താൽ അവന്
ബഹുമാനവും മഹത്വവും ലഭിച്ച . 18 ഞങ്ങൾ
അവേനാടുകൂെട വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും ഈ ശബ്ദം
ഉണ്ടായത് േകട്ട.് 19 ്രപവാചകവാക്യം അധികം
ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്കുണ്ട.് േനരം െവള ക്കുകയും
നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദയനക്ഷ്രതം
ഉദിക്കുകയും െചയ് േവാളം ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത്
്രപകാശിക്കുന്ന വിളക്കുേപാെല അതിെന
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കരുതിയാൽ നല്ലത.് 20 തിരുെവഴുത്തിെല
്രപവചനം ഒന്നുംതെന്ന ്രപവാചകെന്റ
സ്വയമായ വ്യാഖ്യാനത്താൽ ഉളവായതല്ല
എന്നു ആദ്യം തെന്ന അറിഞ്ഞുെകാേള്ളണം.
21 ്രപവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യെന്റ
ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല, ൈദവകല്പനയാൽ
മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മനിേയാഗം ്രപാപിച്ചിട്ട്
സംസാരിച്ചതേ്രത.

2
1 എന്നാൽ കള്ള്രപവാചകന്മാർ യി്രസാേയൽ
ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങെന
നിങ്ങള െട ഇടയിലും ദുരുപേദഷ്ടാക്കന്മാർ
വരും; അവർ രഹസ്യമായി നാശകരമായ
ദുരുപേദശങ്ങെള െകാണ്ടുവരികയും തങ്ങെള
വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ നാഥെന തള്ളിപ്പറഞ്ഞ്
തങ്ങൾക്കുതെന്ന ശീ്രഘനാശം വരുത്തുകയും
െചയ്യ ം. 2 അവരുെട ദുഷ്കാമ്രപവൃത്തികെള
പലരും അനുകരിക്കും; അവർ നിമിത്തം
സത്യമാർഗ്ഗം ദുഷിക്കെപ്പടും. 3 അവർ
്രദവ്യാ്രഗഹത്താൽ കൗശലവാക്ക് പറഞ്ഞ്
നിങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യ ം. അവർക്ക്
പൂർവ്വകാലം മുതൽ നിശ്ചയിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന
ശിക്ഷാവിധി താമസിയാെതവരും; അവരുെട
നാശം നിശ്ചയമാണ്. 4 പാപം െചയ്ത
ദൂതന്മാെര ൈദവം ആദരിക്കാെത
നരകത്തിലാക്കി, അന്ധതമസ്സിൽ ചങ്ങലയിട്ട്
ന്യായവിധിയ്ക്കായി കാക്കുവാൻ ഏല്പിക്കുകയും
5 പുരാതനേലാകെത്തയും ആദരിക്കാെത
ഭക്തിെകട്ടവരുെട േലാകത്തിൽ ജല്രപളയം
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വരുത്തിയേപ്പാൾ നീതി്രപസംഗിയും
എട്ടാമത്തവനുമായ* േനാഹെയ പാലിക്കയും
6 െസാേദാം െഗാേമാറ എന്ന പട്ടണങ്ങെള
ഭസ്മീകരിച്ച് ഉന്മൂലനാശത്താൽ ന്യായംവിധിച്ച്
േമലാൽ ഭക്തിെകട്ട് നടക്കുന്നവർക്ക്
എന്ത് സംഭവിക്കുെമന്നുള്ളതിന് ഒരു
ദൃഷ്ടാന്തമാക്കിെവക്കുകയും; 7അധർമ്മികള െട
ഇടയിൽ വസിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ നാൾേതാറും
അധർമ്മ്രപവൃത്തി കണ്ടും േകട്ട ം തെന്റ
നീതിയുള്ള മനസ്സിൽ െനാന്ത് 8 അവരുെട
ദുഷ്കാമ്രപവൃത്തിയാൽ വലഞ്ഞുേപായ
നീതിമാനായ േലാത്തിെന വിടുവിക്കയും െചയ്തു.
9 കർത്താവ് ഭക്തന്മാെര പരീക്ഷയിൽനിന്ന്
വിടുവിയ്ക്കുവാനും നീതിെകട്ടവെര,
വിേശഷാൽ മലിനേമാഹംെകാണ്ട് ജഡെത്ത
അനുസരിച്ച നടക്കയും കർത്തൃത്വെത്ത
നിന്ദിക്കയും െചയ്യന്നവെര തേന്ന,
10 ന്യായവിധിദിവസത്തിെല ദണ്ഡനത്തിനായി
കാക്കുവാനും അറിയുന്നുവേല്ലാ.
11 ബലവും ശക്തിയും ഏറിയ ദൂതന്മാർ
കർത്താവിെന്റ സന്നിധിയിൽ അവരുെട
േനെര ദൂഷണവിധി ഉച്ചരിക്കാതിരിെക്ക,
ആ ധാർഷ്ട്യമുള്ള തന്നിഷ്ടക്കാർ
മഹിമകളാകുന്ന ഉന്നതശക്തികെള ദുഷിപ്പാൻ
ശങ്കിക്കുന്നില്ല. 12 സ്വാഭാവികമായി
പിടിെപട്ട് െകാല്ലെപ്പടുവാൻ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട
ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങെളേപ്പാെലതെന്ന,
അറിയാത്തതിെനക്കുറിച്ച് ദുഷിക്കയാൽഅവരും

* 2. 5 എട്ടാമത്തവനുമായആദാമിന് േശഷംഎട്ടാം തലമുറ.
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നശിച്ച േപാകും. 13 അവരുെട അനീതിയുെട
്രപതിഫലം തെന്ന അവർക്ക് ഹാനിയായി
ഭവിച്ച . പട്ടാപ്പകൽ തിമിർത്തുല്ലസിക്കുന്നത്
അവർ ആനന്ദ്രപദമാെയണ്ണന്നു. അവർ
നിങ്ങേളാെടാത്ത് ഭക്ഷണംകഴിക്കുേമ്പാൾകുടിച്ച്
മദിച്ച െകാണ്ട് വഞ്ചന ്രപവർത്തിക്കുന്നു. അവർ
അശുദ്ധരും കളങ്കമുള്ളവരുംആകുന്നു. 14അവർ
വ്യഭിചാരിണിെയകണ്ട് രസിക്കുകയുംപാപംകണ്ട്
തൃപ്തിെപ്പടാതിരിക്കയും െചയ്യന്ന കണ്ണള്ളവരും
അസ്ഥിരരായ േദഹികെള െതറ്റിേലക്ക്
വശീകരിക്കുന്നവരും ്രദവ്യാ്രഗഹത്തിൽ
അഭ്യാസം തികഞ്ഞ ഹൃദയമുള്ളവരുമായ
ശപിക്കെപ്പട്ട സന്തതികളാണ.് 15 അവർ
േനർവഴി വിട്ട മാറി അനീതിയുെട കൂലി
െകാതിച്ചവനും െബേയാരിെന്റ മകനുമായ
ബിെലയാമിെന്റ മാർഗ്ഗെത്തയാണ് പിന്തുടർന്നത.്
16 എന്നാൽ അവന് തെന്റ അകൃത്യത്തിന്
ശാസന കിട്ടി; സംസാരിക്കാത്ത കഴുത
മനുഷ്യസ്വരത്തിൽ സംസാരിച്ച െകാണ്ട്
്രപവാചകെന്റ ബുദ്ധി്രഭമെത്ത തടുത്തുവേല്ലാ.
17 ഇങ്ങെനയുള്ള മനുഷ്യർ െവള്ളമില്ലാത്ത
കിണറുകള ം െകാടുങ്കാറ്റ െകാണ്ട് ഓടുന്ന
േമഘങ്ങള ം േപാെലയാകുന്നു; അവർക്കായി
കൂരിരുട്ട് സം്രഗഹിച്ച് െവച്ചിരിക്കുന്നു. 18വഴിെതറ്റി
നടക്കുന്നവരിൽനിന്ന് രക്ഷെപടുവാൻ
്രശമിക്കുന്നവെര ഇവർ െവറും വമ്പുപറഞ്ഞ്
ദുഷ്കാമവൃത്തികളാൽ കാമേഭാഗങ്ങളിൽ
കുടുക്കുന്നു. 19 തങ്ങൾ തെന്ന നാശത്തിെന്റ
അടിമകളായിരിെക്ക അവർ മറ്റള്ളവർക്ക്
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സ്വാത്രന്ത്യെത്ത വാഗ്ദത്തം െചയ്യന്നു. ഒരുവെന
എന്ത് കീഴ്െപടുത്തുന്നുേവാ അതിന് അവൻ
അടിമയേ്രത. 20 കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പരിജ്ഞാനത്താൽ
േലാകത്തിെന്റ മാലിന്യത്തിൽനിന്ന്
രക്ഷെപട്ടവർ അേത മാലിന്യത്തിേലക്കുതെന്ന
വീണ്ടും തിരിച്ച േപായാൽ അവരുെട
സ്ഥിതി ആദ്യേത്തതിേനക്കാൾ അധികം
വഷളായിേപ്പായി. 21 തങ്ങൾക്ക് ഏല്പിച്ച കിട്ടിയ
വിശുദ്ധകല്പനെയ നീതിയുെട വഴി
അറിഞ്ഞേശഷം വിട്ട കളയുന്നതിേനക്കാൾഅത്
അറിയാതിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് നന്നായിരുന്നു.
22 എന്നാൽ ‘സ്വന്ത ഛർദ്ദിയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞ
നായ’ എന്നും ‘കുളിച്ചിട്ട് െചളിയിൽ ഉരുള വാൻ
തിരിഞ്ഞ പന്നി’എന്നും ഉള്ള പഴെഞ്ചാല്ല് അവെര
സംബന്ധിച്ച് ശരിയാണ.്

3
1 ്രപിയമുള്ളവേര, ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് രണ്ടാം േലഖനമേല്ലാ.
2വിശുദ്ധ്രപവാചകന്മാർമുൻപറഞ്ഞവചനങ്ങള ം
നിങ്ങള െട അെപ്പാസ്തലന്മാർ മുഖാന്തരം
കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായവൻതന്നകല്പനയും
ഓർത്തുെകാേള്ളണെമന്ന് ഈ േലഖനം
രണ്ടിനാലും ഞാൻ നിങ്ങെള ഓർമ്മെപ്പടുത്തി
നിങ്ങള െട പരമാർത്ഥമനസ്സ് ഉണർത്തുന്നു.
3അവെന്റ ്രപത്യക്ഷതയാകുന്ന മടങ്ങിവരവിെന്റ
വാഗ്ദത്തം എവിെട? 4 പിതാക്കന്മാർ
മരിച്ചേശഷം സകലവും സൃഷ്ടിയുെട
ആരംഭത്തിൽ ഇരുന്നതുേപാെല തെന്ന
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ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തേമാഹങ്ങെള
അനുസരിച്ച നടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ
പരിഹാസേത്താെട അന്ത്യകാലത്ത് വരുെമന്ന്
വിേശഷാൽ അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ.
5 ആകാശവും െവള്ളത്തിൽനിന്നും
െവള്ളത്താലും ഉളവായ ഭൂമിയും പണ്ട്
ൈദവത്തിെന്റ വചനത്താൽ ഉണ്ടായി എന്നും
6 അേത വചനത്താലും െവള്ളത്താലും
അന്നുണ്ടായിരുന്ന േലാകം മുങ്ങി നശിച്ച
എന്നും 7 ഇേപ്പാഴെത്ത ആകാശവും ഭൂമിയും
അേത വചനത്താൽ തീയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ച ം,
ഭക്തിെകട്ട മനുഷ്യരുെട ന്യായവിധിയും
നാശവും സംഭവിപ്പാനുള്ള ദിവസേത്തക്കായി
കാത്തുമിരിക്കുന്നു എന്നും അവർ മനേസ്സാെട
മറന്നുകളയുന്നു.

8 എന്നാൽ ്രപിയമുള്ളവേര, കർത്താവിന്
ഒരു ദിവസം ആയിരം സംവത്സരംേപാെലയും
ആയിരം സംവത്സരം ഒരു ദിവസംേപാെലയും
ഇരിക്കുന്നു എന്നീ കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത.്
9 ചിലർ താമസം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതുേപാെല
കർത്താവ് തെന്റ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിപ്പാൻ
താമസിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് അവൻ നിങ്ങേളാട്
ക്ഷമകാണിക്കുന്നതേ്രത. നിങ്ങൾ ആരും
നശിച്ച േപാകരുെതന്ന് ഇച്ഛിച്ച,് എല്ലാവരും
മാനസാന്തരെപ്പടുവാനായി അവൻ സമയം
അനുവദിച്ച തന്നേതയുള്ള . 10 കർത്താവിെന്റ
മടങ്ങിവരവിെന്റ ദിവസേമാ കള്ളെനേപ്പാെല
വരും. അന്ന് ആകാശം വലിയ ശബ്ദേത്താെട
ഒഴിഞ്ഞുേപാകും; മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ
കത്തിെയരിയുകയും, ഭൂമിയും അതിലുള്ള



2പെ്രതാസ് 3:11 x 2പെ്രതാസ് 3:17

്രപവർത്തികള ം വിധിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്യ ം. 11 ഇ്രപകാരം ഇവ ഒെക്കയും
നശിച്ച േപാകുവാനുള്ളതായിരിക്കയാൽ നിങ്ങൾ
വിശുദ്ധജീവിതവും ഭക്തിയും സംബന്ധിച്ച്
എങ്ങെനയുള്ളവർആയിരിക്കണം? 12ആകാശം
കത്തി എരിയുവാനും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ
െവന്തുരുകുവാനും ഉള്ള ൈദവത്തിെന്റ
ആ ഭരണദിവസെത്ത ്രപതീക്ഷിക്കുകയും
ബദ്ധെപ്പടുകയും െചയ്യ വിൻ. 13 എന്നാൽ
നാം അവൻ വാഗ്ദത്തം െചയ്ത നീതിയിൽ
വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ
ഭൂമിക്കുമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു.

14 അതുെകാണ്ട് ്രപിയമുള്ളവേര, നിങ്ങൾ
ഇവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കയാൽ അവൻ
നിങ്ങെള കറയും കളങ്കവും ഇല്ലാത്തവരായും
അവേനാടുകൂെട സമാധാനമുള്ളവരായും
കാണ്മാൻതക്കവണ്ണം കഴിവതും ഉത്സാഹിപ്പിൻ.
15 നമ്മുെട കർത്താവിെന്റ ദീർഘക്ഷമ
രക്ഷക്കായിട്ടാണ് എന്ന് വിചാരിപ്പിൻ.
നമ്മുെട ്രപിയ സേഹാദരനായ പൗെലാസും
തനിക്കു ലഭിച്ച ജ്ഞാനത്തിനനുസരിച്ച്
നിങ്ങൾക്ക് 16 എഴുതിയിരിക്കുന്ന സകല
േലഖനങ്ങളിലും ഇതിെനക്കുറിച്ച് അങ്ങെന
തെന്ന പറഞ്ഞിട്ട ണ്ടേല്ലാ. അവയിൽ
്രഗഹിപ്പാൻ ്രപയാസമുള്ളത് ചിലതുണ്ട.്
അറിവില്ലാത്തവരും അസ്ഥിരന്മാരുമായവർ
േശഷം തിരുെവഴുത്തുകെളേപ്പാെല അതും
തങ്ങള െട നാശത്തിനായി േകാട്ടിക്കളയുന്നു.
17 എന്നാൽ ്രപിയമുള്ളവേര, നിങ്ങൾ മുമ്പുകൂട്ടി
ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ട്
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അധർമ്മികള െട വഞ്ചനയിൽ കുടുങ്ങി സ്വന്ത
സ്ഥിരതവിട്ട് വീണുേപാകാതിരിക്കുവാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 18 കൃപയിലും
നമ്മുെട കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പരിജ്ഞാനത്തിലും
വളരുവിൻ. അവന് ഇേപ്പാഴും എെന്നേന്നക്കും
മഹത്വം.ആേമൻ.
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