
i

2 ேபதுரு
ஆச ரியர்
1 ேபது 1:1 ல் குற ப்ப டப்பட்டுள்ளபடி, 2

ேபதுருவன் ஆச ரியர் அப்ேபாஸ்தலனாகய
ேபதுருஆவார். 2 ேபதுரு 3:1ல், 2 ேபதுருவன்
ஆச ரியர் இேயசுவன் மறுரூப நைலக்கு
சாட்ச யாக இருப்பதாக கூறுகறார் (1:16-
18). ஒருேநாக்கு சுவ ேசஷ புத்தகங்கள்
கூறுகறபடி, ேபதுரு, இேயசுேவாடு இருந்த
மூன்று சீடர்களில் ஒருவராக இருந்தார்
(மற்ற இரண்டு ேபரும் யாக்ேகாபும்
ேயாவானும் ஆவர்). 2 ேபதுருவன்ஆச ரியர்,
இரத்தசாட்ச யாக மரிக்கேவண்டும் என்ற
உண்ைமைய (1:14) அவர் குற ப்படுக றார்
என்பைதயும்; ேயாவான் 21:18-19 ல் இேயசு,
ேபதுரு ைகதயாகக் கட்டப்பட்டப்பன்
இரத்தசாட்ச யாக மரிப்பார் என்று
முன்னறந்தார்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க ப 65-68 க்கு இைடயல்

எழுதப்பட்டது.
இைத அப்ேபாஸ்தலன் தன் வாழ்நாளின்

இறுத வருடங்களில் ேராமிலிருந்து
எழுதயருக்கலாம்.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
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முதல் ேபதுருைவப் ேபாலேவ இது வடக்கு
ஆசயாைமனரிலிருந்தஅேதவாசகர்களுக்கு
எழுதப்பட்டிருக்கலாம்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
க றஸ்தவ வசுவாசத்தன் அடிப்பைடைய

நைனவூட்டுவதற்காக (1:12-13, 16-
21), வசுவாசத்தன் எத ர்கால
தைலமுைறயனைர அறவுறுத்துவதற்காக
(1:15) அதன் அப்ேபாஸ்தல பாரம்பரியத்ைத
உறுத ப்படுத்துவதற்காக (1:13-14; 2:1-3)
ேபதுரு எழுதனார், தனது நாட்கள் குறுகயது
என்று அவர் அற ந்ததனாலும், ேதவ மக்கள்
அேநக ஆபத்துக்கைள சந்த க்க றதனாலும்
ேபதுரு இைத எழுதனார். ேதவனுைடய
வருைகைய மறுதலிக்கற கள்ளப்
ேபாதகர்களின் வருைகையக் குறத்து
தன்னுைடய வாசகர்கைள எச்சரிக்கும்படி
ேபதுருஎழுதனார் (2:1-22) (3:3-4).

ைமயக்கருத்து
தவறான ஆச ரியர்களுக்கு எத ராக

எச்சரிக்ைக
ெபாருளடக்கம்
1. வாழ்த்துைர— 1:1, 2
2. க றஸ்தவ நல்ெலாழுக்கங்களில்
வளர்ச்ச யைடதல்— 1:3-11

3. ேபதுருவன்ெசய்த ேநாக்கம்— 1:12-21
4. தவறான ஆச ரியர்களுக்கு எத ராக
எச்சரிக்ைக— 2:1-22
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5. க றஸ்துவன்வருைக— 3:1-16
6.முடிவுைர— 3:17, 18
1 நம்முைடய ேதவனும் இரட்சகருமாக

இருக்க ற இேயசுக றஸ்துவனுைடய
நீதயால் எங்கைளப்ேபால அருைமயான
வசுவாசத்ைதப் ெபற்றவர்களுக்கு,
இேயசுக றஸ்துவன் ஊழியக்காரனும்
அப்ேபாஸ்தலனுமாகய சீேமான்ேபதுரு
எழுதுகறதாவது: 2 ேதவைனயும்
நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுைவயும்
அற ந்துெகாள்க ற அறவன் மூலமாக
உங்களுக்குக் கருைபயும் சமாதானமும்
ெபருகட்டும்.
ேதவனுைடய அைழப்பும்,

ெதரிந்துெகாள்ளுதலும்
3 தம்முைடய மகைமயனாலும்

காருணியத்தனாலும் நம்ைம
அைழத்தவைர அறக ற அறவனாேல
ஜீவனுக்கும் ேதவபக்த க்கும் ேவண்டிய
எல்லாவற்ைறயும், அவருைடய ெதய்வீக
வல்லைமயானது நமக்குத் தந்தருளினது
மட்டுமல்லாமல், 4இச்ைசயனால் உலகத்தல்
உள்ள தீைமக்குத் தப்ப , ெதய்வீக
சுபாவத்த ற்குப் பங்குள்ளவர்களாவதற்காக,
அதக ேமன்ைமயும் அருைமயான
வாக்குத்தத்தங்களும் அைவகளினாேல
நமக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது.
5 இப்படியருக்க, நீங்கள் அதக
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கவனம் உள்ளவர்களாக உங்களுைடய
வசுவாசத்ேதாடு ைதரியத்ைதயும்,
ைதரியத்ேதாடு ஞானத்ைதயும்,
6 ஞானத்ேதாடு இச்ைசயடக்கத்ைதயும்,
இச்ைசயடக்கத்ேதாடு ெபாறுைமையயும்,
ெபாறுைமேயாடு ேதவபக்தையயும்,
7 ேதவபக்த ேயாடு சேகாதரச ேநகத்ைதயும்,
சேகாதரச ேநகத்ேதாடு அன்ைபயும்
காட்டுங்கள். 8 இைவகள் உங்களுக்கு
உண்டாயருந்து ெபருகனால், நீங்கள்
நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துைவ
அறகற அறவ ேல வீணரும்
கனியல்லாதவர்களுமாக இருக்கமாட்டீர்கள்.
9 இைவகள் இல்லாதவன் எவேனா,
அவன் முன்னேம ெசய்த பாவங்கள்
சுத்த கரிக்கப்பட்டது, என்பைத மறந்து
தன் அருகல் உள்ளைவகைளயும் காண
இயலாதவனாகவும் குருடனாகவும்
இருக்க றான். 10 ஆகேவ, சேகாதரர்கேள,
உங்களுைடய அைழப்ைபயும்
ெதரிந்துெகாள்ளுதைலயும்உறுதயாக்குவதற்கு
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; இைவகைளச்
ெசய்தால் நீங்கள் ஒருேபாதும்
இடறவழுவதல்ைல. 11 இவ்வதமாக,
நம்முைடய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகய
இேயசுக றஸ்துவனுைடய ந த்தய
ராஜ்யத்த ற்குள் ப ரேவச த்தல் உங்களுக்குப்
பரிபூரணமாகஅளிக்கப்படும்.
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சத்தயத்தன்தீர்க்கதரிசனம்
12இதனால்,இைவகைளநீங்கள்அறந்தும்,

நீங்கள் இப்ெபாழுது அறந்தருக்க ற
சத்தயத்தல் உறுத ப்பட்டிருந்தும்,
உங்களுக்கு இைவகைள ஞாபகப்படுத்த
எப்ெபாழுதும் நான் ஆயத்தமாக
இருக்க ேறன். 13 நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து எனக்கு
அறவத்தபடி நான் மரித்துப்ேபாவது
சீக்க ரத்தல் நடக்கும் என்று அறந்து,
14 நான் மரிக்கும்வைரக்கும் உங்கைள
ஞாபகப்படுத்த எழுப்பவடுவது நயாயம்
என்று நைனக்க ேறன். 15 ேமலும், நான்
மரித்ததற்குப்பன்பு இைவகைள நீங்கள்
எப்ெபாழுதும் நைனத்துக்ெகாள்வதற்குரிய
காரியங்கைளச் ெசய்ேவன். 16 நாங்கள்
தந்த ரமான கட்டுக்கைதகைளப்
பன்பற்றனவர்களாக இல்ைல,
அவருைடய மகத்துவத்ைதக் கண்களால்
பார்த்தவர்களாகேவ நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன் வல்லைமையயும்
வருைகையயும் உங்களுக்கு அறவத்ேதாம்.
17இவர் என்னுைடய ேநசகுமாரன், இவர்ேமல்
ப ரியமாக இருக்க ேறன் என்று ெசால்லுகற
சத்தம் உன்னதமான மகைமயலிருந்து
அவருக்கு உண்டாக , ப தாவாகய ேதவனால்
அவர் கனத்ைதயும் மகைமையயும்
ெபற்றேபாது, 18 அவேராடு நாங்கள்
பரிசுத்த பர்வதத்தல் இருக்கும்ேபாது,
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வானத்தலிருந்து பறந்த அந்தச் சத்தத்ைதக்
ேகட்ேடாம். 19அதகஉறுதயான தீர்க்கதரிசன
வசனமும் நமக்கு உண்டு; ெபாழுதுவடிந்து
வடிெவள்ளி உங்களுைடய இருதயங்களில்
உத க்கும்வைரக்கும் இருள் உள்ள இடத்தல்
ப ரகாச க்க ற வளக்ைகப்ேபான்ற அந்த
வசனத்ைதக் கவனித்தருப்பது நலமாக
இருக்கும். 20 ேவதத்தல் உள்ள எந்தத்
தீர்க்கதரிசனமும் தீர்க்கதரிச யனுைடய
ெசாந்த வளக்கமாக இருக்காது என்று
நீங்கள் முதலில் அறயேவண்டும்.
21 தீர்க்கதரிசனமானது ஒருகாலத்தலும்
மனிதர்களுைடய வருப்பத்தனாேல
உண்டாகவல்ைல; ேதவனுைடய பரிசுத்த
மனிதர்கள் பரிசுத்த ஆவயானவராேல
ஏவப்பட்டுப் ேபசனார்கள்.

அத்த யாயம் 2
கள்ளப்ேபாதகர்களும், அவர்களுைடய

அழிவும்
1கள்ளத்தீர்க்கதரிச களும்மக்களுக்குள்ேள

இருந்தார்கள், அப்படிேய உங்களுக்குள்ளும்
கள்ளப்ேபாதகர்கள் இருப்பார்கள்; அவர்கள்
அழிவ ற்குரிய ேவதப்புரட்டுகைளத்
தந்த ரமாக நுைழயப்பண்ணி, தங்கைள
வைலக்ெகாடுத்து வாங்கன ஆண்டவைர
மறுதலித்து, தங்களுக்கு ேவகமான
அழிைவ வரவைழத்துக்ெகாள்வார்கள்.
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2 அவர்களுைடய தீயெசய்ைககைள
அேநகர் பன்பற்றுவார்கள்; அவர்களால்
சத்தயப்பாைத அவமானப்படும்.
3 ெபாருளாைச உள்ளவர்களாக, தந்த ரமான
வார்த்ைதகளால் உங்கைளத் தங்களுக்கு
ஆதாயமாக வசப்படுத்த க்ெகாள்ளுவார்கள்;
ஆதகாலம்முதல் அவர்களுக்கு வதக்கப்பட்ட
தண்டைன காத்தருக்காது, அவர்களுைடய
அழிவு தாமத க்காது. 4 பாவம்ெசய்த
தூதர்கைளத் ேதவன் தப்பவ டாமல்,
அந்தகாரச் சங்கலிகளினாேல கட்டி
நரகத்த ேல தள்ளி ந யாயத்தீர்ப்புக்கு
ைவக்கப்பட்டவர்களாக ஒப்புக்ெகாடுத்து;
5 முழு உலகத்ைதயும் தப்பவ டாமல்,
நீதையப் ப ரசங்க த்த ேநாவாைவயும்
மற்ற ஏழு நபர்கைளயும் காப்பாற்ற ,
அவபக்தயுள்ளவர்கள் நைறந்த
உலகத்தன்ேமல் ெபரும்ெவள்ளத்ைத
வரப்பண்ணி; 6 ேசாேதாம் ெகாேமாரா
என்னும் பட்டணங்கைளயும் சாம்பலாக்க க்
கவழ்த்துப்ேபாட்டு, தண்டைனக்குள்ளாகத்
தீர்த்து, ப ற்காலத்த ேல அவபக்தயாக
நடப்பவர்களுக்கு அைவகைள உதாரணமாக
ைவத்து; 7 அக்க ரமக்காரர்கேளாடு
வாழ்கன்றேபாது அவர்களுைடய
காமவகார ெசயல்களினால் வருத்தப்பட்டு,
8 நாள்ேதாறும் அவர்களுைடய அக்க ரமச்
ெசய்ைககைளப் பார்த்து, ேகட்டு
நீதயுள்ள தன்னுைடய இருதயத்தல்
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வாத க்கப்பட்ட நீத மானாகய ேலாத்ைத
அவர் இரட்ச த்தருக்க; 9 கர்த்தர்
ேதவபக்தயுள்ளவர்கைளச் ேசாதைனயல்
இருந்து இரட்ச க்கவும், அக்க ரமக்காரர்கைள
தண்டைனக்குரியவர்களாகநயாயத்தீர்ப்பன்
நாளுக்காக ைவக்கவும் அற ந்தருக்க றார்.
10 வேசஷமாக அசுத்தமான ஆைசகேளாடு
சரீரத்த ற்ேகற்றபடி நடந்து, கர்த்தரின்
அத காரத்ைத அவமத க்க றவர்கைள
அப்படிச் ெசய்வார். இவர்கள்
துணிகரமானவர்கள், அகங்காரம்
நைறந்தவர்கள், மகத்துவங்கைள
அவமானப்படுத்த பயப்படாதவர்கள். 11அதக
ெபலைனயும் வல்லைமையயுமுைடய
ேதவதூதர்கள் முதலாகக் கர்த்தருக்கு
முன்பாக அவர்கைள அவமானமாகக்
குற்றப்படுத்தமாட்டார்கேள. 12 இவர்கேளா
ப டிபட்டு அழிக்கப்படுவதற்கு உண்டான
புத்த இல்லாத மிருகஜீவன்கைளப்ேபாலத்
தங்களுக்குத் ெதரியாதைவகைள
அவமானப்படுத்த , தங்களுைடய
தீயச்ெசயலினால்ெகட்டு,அழிந்து,அநீதீயன்
பலைன அைடவார்கள். 13 இவர்கள்
ஒருநாள் வாழ்ைவ இன்பம் என்று
நைனத்து, தங்களுைடய வஞ்சைனகளில்
உல்லாசமாக வாழ்ந்து, உங்கேளாடு
வருந்து சாப்படும்ேபாது கைறகளாகவும்
களங்கமாகவும் இருக்க றார்கள்; 14 வபசார
மயக்கத்தனால் நைறந்தவர்களும்,
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பாவத்ைதவ ட்டு ஓயாதைவகளுமாக
இருக்க ற கண்கைள உைடயவர்கள்;
உறுதயல்லாத ஆத்துமாக்கைளத்
தந்த ரமாகப் ப டித்து, ெபாருளாைசகளில்
பழகன இருதயத்ைதயுைடய சாபத்தன்
குழந்ைதகள். 15 ெசம்ைமயான
பாைதையவ ட்டுத் தப்ப நடந்து,
ேபேயாரின் குமாரனாகய ப ேலயாமின்
வழிையப் பன்பற்ற ப் ேபானவர்கள்;
அவன் அநீதயன் கூலிைய வரும்ப ,
16 தன்னுைடய அக்க ரமத்த ற்காகக்
கடிந்து ெகாள்ளப்பட்டான்; ேபசாதக்
கழுைத மனிதர்களின் ேபச்ைசப் ேபச த்
தீர்க்கதரிச யனுைடய மத ேகட்ைடத்
தடுத்தது. 17 இவர்கள் தண்ணீர் இல்லாத
கணறுகளும், சுழல்காற்றனால் அடிபட்டு
ஓடுகற ேமகங்களுமாக இருக்க றார்கள்;
எப்ெபாழுதும் உள்ள காரிருேள இவர்களுக்கு
ைவக்கப்பட்டிருக்க றது. 18 வஞ்சகமாக
நடக்க றவர்களிடம் இருந்து அரிதாகத்
தப்பனவர்களிடம் இவர்கள் ெபருைமயான
வீண்வார்த்ைதகைளப் ேபச , சரீர
இச்ைசகளினாலும் காமவகாரங்களினாலும்
அவர்கைளத் தந்த ரமாகப் ப டிக்க றார்கள்.
19 தாங்கேள தீைமக்கு அடிைமகளாக
இருந்தும், அவர்களுக்குச் சுதந்த ரத்ைத
வாக்குத்தத்தம்பண்ணுகறார்கள்; எதனால்
ஒருவன் ெஜயக்கப்பட்டிருக்க றாேனா
அதற்கு அவன் அடிைமப்பட்டிருக்க றாேன.
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20 கர்த்தரும் இரட்சகருமாக இருக்க ற
இேயசுக றஸ்துைவ அறகற அறவனாேல
உலகத்தன் அசுத்தங்களுக்குத்
தப்பனவர்கள் மீண்டும் அைவகளில்
ச க்க க்ெகாண்டு அவற்றால்
ஆட்ெகாள்ளப்பட்டால், அவர்களுைடய
பன்னிைலைம முன்னிைலைமையவ ட
அத க தீைமயுள்ளதாக இருக்கும். 21அவர்கள்
நீதயன் பாைதைய அறந்தபன்பு
தங்களுக்கு ஒப்புவக்கப்பட்ட பரிசுத்த
கட்டைளையவ ட்டுவலகுவைதவ ட,
அைத அறயாமல் இருந்தார்களானால்
அவர்களுக்கு நலமாக இருக்கும். 22 நாய்
தான் கக்கனைத சாப்ப டவும், கழுவப்பட்ட
பன்ற ேசற்ற ேல புரளவும் தரும்பனது
என்று ெசால்லப்பட்ட உண்ைமயான
பழெமாழியன்படிேயஅவர்களுக்குநடந்தது.

அத்த யாயம் 3
கர்த்தருைடயநாள்

1 ப ரியமானவர்கேள, இந்த
இரண்டாம் கடிதத்ைத இப்ெபாழுது
உங்களுக்கு எழுதுக ேறன். 2 பரிசுத்த
தீர்க்கதரிச களால் முன்னேம ெசால்லப்பட்ட
வார்த்ைதகைளயும், இரட்சகராக இருக்க ற
கர்த்தருைடய அப்ேபாஸ்தலர்களாகய
எங்களுைடய கட்டைளகைளயும்
நீங்கள் நைனத்துப்பார்ப்பதற்காக
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இந்தக் கடிதங்களினால் உங்களுைடய
உண்ைமயான மனைத ஞாபகப்படுத்த
எழுப்புக ேறன். 3 முதலாவது
நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டியது
என்னெவன்றால்: கைடச நாட்களில்
பரிகாசக்காரர்கள் வந்து, தங்களுைடய
சுய இச்ைசகளின்படி நடந்து, 4 அவர்
தரும்பவருவார் என்று ெசால்லுகற
வாக்குத்தத்தம் எங்ேக? முற்ப தாக்கள்
மரித்தபன்பு எல்லாக் காரியங்களும்
பைடப்பன் ஆரம்பத்தல் இருந்தவதமாகேவ
இருக்க றேத என்று ெசால்லுவார்கள்.
5 ஆதகாலத்தல் ேதவனுைடய
வார்த்ைதயனாேல வானங்களும்
பூமியும் தண்ணீரிலிருந்து ேதான்ற
தண்ணீரினாேல நைலெகாண்டிருக்க றது
என்பைதயும், 6 அப்ெபாழுது இருந்த
உலகம் ெபருெவள்ளத்தனாேல
அழிந்தது என்பைதயும் மனதார
அறயாமலிருக்கறார்கள். 7 இப்ெபாழுது
இருக்கற வானங்களும் பூமியும் அேத
வார்த்ைதயனாேல ெநருப்புக்கு இைரயாக
ைவக்கப்பட்டு, ேதவபக்த இல்லாதவர்கள்
நயாயந்தீர்க்கப்பட்டு அழிந்துேபாகும்
நாள்வைர காக்கப்பட்டிருக்க றது.
8 ப ரியமானவர்கேள, கர்த்தருக்கு ஒருநாள்
ஆய ரம் வருடங்கைளப்ேபாலவும், ஆயரம்
வருடங்கள் ஒருநாைளப்ேபாலவும்
இருக்க றது என்கற இந்த ஒரு
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காரியத்ைத நீங்கள் அறயாமல்
இருக்கேவண்டாம். 9 தாமதம் பண்ணுகறார்
என்று சலர் நைனக்கறபடி, கர்த்தர்
தமது வாக்குத்தத்தத்ைதக்குற த்துத்
தாமதம்பண்ணாமல்; ஒருவரும்
ெகட்டுப்ேபாகாமல் எல்ேலாரும்
மனம்தரும்பேவண்டும் என்று வரும்ப ,
நம்ேமல் நீடியெபாறுைம உள்ளவராக
இருக்க றார். 10 கர்த்தருைடய நாள்
இரவ ேல தருடன் வருகறதுேபால
வரும்; அப்ெபாழுது வானங்கள்
பயங்கர சத்தத்ேதாடு வலக ப்ேபாகும்,
பஞ்சபூதங்கள் ெவந்து உருக ப்ேபாகும்,
பூமியும் அதல் உள்ள ெசயல்களும்
எரிந்து அழிந்துேபாகும். 11 இப்படி
இைவகெளல்லாம் அழிந்து ேபாக றதாக
இருக்க றதனால் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட
பரிசுத்த வாழ்க்ைகயும் ேதவபக்தயும்
உள்ளவர்களாக இருக்கேவண்டும்! 12 ேதவன்
வருகன்ற நாள் சீக்க ரமாக வருவதற்கு
அதக ஆவேலாடு காத்தருங்கள்; அந்த
நாளில் வானங்கள் ெவந்து அழிந்து,
பஞ்சபூதங்கள் எரிந்து உருக ப்ேபாகும்.
13 அவருைடய வாக்குத்தத்தத்தன்படி நீத
நைலத்தருக்கும் புதய வானங்களும் புதய
பூமியும்உண்டாகும்என்றுகாத்தருக்க ேறாம்.
14 ஆகேவ, ப ரியமானவர்கேள இைவகள்
வருவதற்காகக் காத்தருக்க ற நீங்கள்
கைற இல்லாதவர்களும் பைழ
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இல்லாதவர்களுமாகச் சமாதானத்ேதாடு
அவர் சந்ந தயல் காணப்படுவதற்கு
கவனமாக இருங்கள். 15 ேமலும் நம்முைடய
கர்த்தரின் அத கப் ெபாறுைமைய இரட்ச ப்பு
என்று நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்; நமக்குப்
ப ரியமான சேகாதரனாகய பவுலும் தனக்கு
அருளப்பட்ட ஞானத்தனாேல இப்படிேய
உங்களுக்கு எழுதயருக்க றான்; 16 எல்லாக்
கடிதங்களிலும் இைவகைளக்குறத்துப்
ேபச யருக்க றான்;அவன்ெசான்னைவகளில்
சல காரியங்கள் புரிந்துெகாள்வதற்கு
கடினமாக இருக்க றது; கல்லாதவர்களும்
உறுத இல்லாதவர்களும் மற்ற
ேவதவாக்கயங்கைளப் புரட்டுக றதுேபாலத்
தங்களுக்குத் தீைம வரும்படி
இைவகைளயும் புரட்டுக றார்கள்.
17 ஆகேவ, ப ரியமானவர்கேள, இைவகைள
முன்னேம நீங்கள் ெதரிந்தருக்க றதனால்,
அக்க ரமக்காரர்களுைடய வஞ்சகத்தனாேல
நீங்கள் இழுக்கப்பட்டு உங்களுைடய
உறுதயல் இருந்து வலக
வழுந்துவ டாதபடி எச்சரிக்ைகயாக இருந்து,
18 நம்முைடய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகய
இேயசுக றஸ்துவன் கருைபயலும்
அவருைடய அறவலும் வளருங்கள்.
அவருக்கு இப்ெபாழுதும் என்ெறன்ைறக்கும்
மகைமஉண்டாவதாக. ஆெமன்.
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