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పేతురు రాసిన రెండవ పతిక
గంథకర
2 పేతురు రచయిత అపోసత్లుడు పేతురు. 1:1 లో అతడు ఈ

విషయం చెపాప్డు. 3:1 లో రచయిత తాను యేసు రూపాంతరం
చూశానని చెపాప్డు (1:16-18). సమ దృకప్ధ సువారల పకారం
యేసుతోబాటు అకక్డికి వెళిళ్న ముగుగ్ రిలో పేతురు ఉనాన్డు.
(మిగతా ఇదద్రూ యాకోబు, యోహాను). ఈ పతిక రచయిత తాను
హతసా గా మరణించబోతునాన్నని చెపాప్డు. యోహాను 21:18-
19లోయేసుఈసంగతిచెపాప్డు. పేతురు కొంతకాలం చెరలోఉండి
హతసా మరణం పొందుతాడని చెపాప్డు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 65 - 68
అపోసత్లుడు తన జీవిత చరమాంకం గడిపిన రోమ్ నుండి ఈ

పతిక రాశాడు.

సీవ్కర
మొదటి పతిక ఎవరికి రాసాడో ఆ ఆసియా నర్ లో ఉనన్వారికే

ఇది కూడారాసి ఉండవచుచ్.

పయోజనం
ర్సత్వ విశావ్సం యొకక్ పాతిపదికను వారికి జాఞ్ పకం చేయడం

కోసం ఈ పతిక పేతురు రాశాడు (1:12-13, 16-21). అపోసత్లిక
సంపదాయానిన్ నొకిక్ చెపప్డం దావ్రా రానునన్ విశావ్సుల తరాలను
పేతురు హెచచ్రిసుత్ నాన్డు. సమయం తకుక్వగా ఉంది, దేవుని
పజలు అనేక పమాదాలు ఎదురొక్ంటునాన్రు (1:13-14; 2:1-3).
రానునన్ అబదధ్ బోధకుల గురించి విసవ్సులను హెచచ్రించడానికి
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పేతురు ఈ పతిక రాశాడు (2:1-22). ఆ బోధకులు పభువు తవ్రలో
రానునాన్డనే సతాయ్నిన్ తిరసక్రిసాత్ రు (3:3-4).

ముఖాయ్ంశం
అబదధ్ బోధకుల గురించి హెచచ్రిక

విభాగాలు
1. అభినందనలు— 1:1, 2
2. ర్సత్వ సుగుణాలోల్ ఎదుగుదల— 1:3-11
3. పేతురు సందేశంయొకక్ ఉదేద్శం— 1:12-21
4. అబదధ్ బోధకుల గురించి హెచచ్రికలు— 2:1-22
5. కీసుత్ రాక— 3:1-16
6. ముగింపు— 3:17, 18

గొపప్ ర్సత్వ సుగుణాలు
1యేసు కీసుత్ కు బానిస, అపొసత్లుడు అయిన సీమోను పేతురు,

మన దేవుడూ, రకష్కుడూ అయిన యేసు కీసుత్ నీతిని బటిట్ మాకు
సమానంగా అమూలయ్ న విశావ్సానిన్ పొందినవారికి రాసుత్ నన్
సంగతులు. 2దేవునిలో,మనపభు నయేసులోపూరిజాఞ్ నందావ్రా
మీకు కృప,శాంతి విసత్రించు గాక!

3 తన మహిమనుబటిట్ , మంచి గుణానిన్బటిట్ మనలను పిలిచిన
దేవుడు తనజాఞ్ నం దావ్రా, తన శకిమూలంగామనం జీవం, వభకి
కలిగి జీవించడానికి కావలసినవనీన్ ఇచాచ్డు. 4 వీటిని బటేట్ ఆయన
మనకు అమూలయ్ న గొపప్ వాగాద్ నాలు ఇచాచ్డు. ఈ వాగాద్ నాల
మూలంగా, లోకంలో ఉనన్ దురామ్రగ్పు కోరికల నాశనగుణం నుండి
తపిప్ంచుకుని మీరు తన సవ్భావంలో పాలిభాగసుథ్ లు కావాలనన్దే
దేవుని ఉదేద్శం.

5 ఈ కారణంగా మీరు పూరి భకి శదధ్లు కలిగి, మీ విశావ్సానికి
మంచి గుణం, మంచి గుణానికి జాఞ్ నం, 6జాఞ్ నానికి ఆశల అదుపు,
ఆశల అదుపుకు ఓరుప్, ఓరుప్కు భకి, 7 భకికి సోదర పేమ, సోదర
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పేమకు వ పేమ జోడించండి. 8 ఇవి మీలో నిలిచి ఉండి
వృదిధ్ చెందినపుడు, మన పభు యేసు కీసుత్ ను గురించిన జాఞ్ నంలో
మందకొడిగా, నిషఫ్లంగా ఉండరు.

9కానిఈగుణాలు లేనివాడు,తాను గతంలోచేసినపాపాలనుండి
దేవుడు శుభపరిచాడని మరచిపోతాడు. అతడు దూరదృషిట్ లేని
గుడిడ్వాడు. 10 కాబటిట్ సోదరులారా, మీ పిలుపును, మీ ఎనిన్కను
సిథ్రం చేసుకోడానికి పూరి శదధ్ కలిగి ఉండండి. అపుప్డు మీరు
ఎనన్డూ తడబడరు. 11దీని దావ్రామన పభువు, రకష్కుడు అయిన
యేసు కీసుత్ రాజయ్ంలోకి ఘన న పవేశం మీకు దొరుకుతుంది.

12 వీటి గురించి మీకు ముందే తెలిసినా, మీరు అంగీకరించిన
సతయ్ంలోసిథ్రంగాఉనాన్ఈసంగతులుమీకు ఎపుప్డూ గురు చేసూత్ నే
ఉంటాను. 13 నేను ఈ శరీరం అనే గుడారంలో ఉనన్ంత వరకూ ఇవి
మీకు గురు చేయడంమంచిదనిభావిసుత్ నాన్ను. 14మనపభుయేసు
కీసుత్ ముందుగానే నాకు వెలల్డి చేసిన పకారం నేను తవ్రలోనే ఈ
శరీరం వదిలేసాత్ నని నాకు తెలుసు. 15 నేను చనిపోయిన తరువాత
కూడామీరు వీటిని ఎపుప్డూ గురు చేసుకునేలా శదధ్ తీసుకుంటాను.

లేఖనాలఘనత
16 ఎందుకంటే, మన పభు యేసు కీసుత్ శకిని, ఆయన రాకడను

గురించిచాకచకయ్ంగాఅలిల్న కలప్నాకథలనుమేముమీకుచెపప్లేదు,
ఆయన గొపప్దనానిన్ కళాళ్రా చూసిన వారుగా చెపాప్ం. 17 ఆయన
మన తండి అయిన దేవుని నుండి ఘనత, మహిమ పొందగా,
“ఈయన నా పియ కుమారుడు, ఈయన విషయంలో నేను
ఆనందిసుత్ నాన్ను” అనే గొపప్ మహిమగల వసవ్రం వచిచ్నపుప్డు,
18ఆయనతోమేము ఆ పవిత పరవ్తం మీద ఉండి నుండి వచిచ్న
ఆ సవ్రానిన్ సవ్యంగా వినాన్ం.

19 ఇంతకంటే సిథ్ర న పవచన వాకుక్ మనకు ఉంది. తెలల్వారి
వేకువచుకక్ మీ హృదయాలోల్ ఉదయించే వరకూ ఆ వాకుక్ చీకటోల్
వెలుగు ఇచేచ్ దీపంలా ఉంది. ఆ వెలుగును మీరు లకష్ పెడితే మీకు
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మేలు. 20 లేఖన పవచనాలు మనిషి ఊహలోల్ నుండి పుటట్లేదని
మీరు ముందుగా గహించాలి. 21 పవచనం ఎపుప్డూ మనిషి
ఉదేద్శంలో నుండి పుటట్లేదు, పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండిన మనుషులు
దేవునిమూలంగామాటాల్ డగా వచిచ్ంది.

2
భషట్ బోధకుల గురించి హెచచ్రికలు: వారు రకబలి మూల న

విమోచనను తిరసక్రిసాత్ రు
1 గతంలో కూడా ఇశాయేలీయులోల్ అబదధ్ పవకలు ఉండేవారు.

అదే విధంగా మీ మధయ్ కూడా అబదధ్ బోధకులు లేసాత్ రు. వారు
నాశనకర న విరుదధ్ సిదాధ్ ంతాలను రహసయ్ంగా పవేశపెడుతూ,
తమ కోసం వెల చెలిల్ంచిన పభువును కూడా నిరాకరిసాత్ రు. దాని
దావ్రా తమ మీదికి తామే తవ్రగా నాశనం తెచుచ్కుంటారు.
2 అనేక మంది వారి విచచ్లవిడితనానిన్ అనుకరిసాత్ రు. అందువలల్
సతయ్మారాగ్ నికి అపకీరి కలుగుతుంది. 3 ఈ అబదధ్ బోధకులు
అతాయ్శతో, కటుట్ కథలతో తమ సవ్లాభం కోసం మిమమ్లిన్
వాడుకుంటారు. వారికి విధించిన శికష్ పూరవ్కాలం నుండి వారికోసం
సిదధ్ంగా ఉంది. వారినాశనం నిదపోదు.

4 పూరవ్ం పాపం చేసిన దేవదూతలను కూడా విడిచిపెటట్కుండా
దేవుడు వారిని సంకెళల్కు అపప్గించి దటట్ న చీకటిలో తీరుప్
వరకూ ఉంచాడు. 5 అలాగే దేవుడు పూరవ్కాలపు లోకానిన్ కూడా
విడిచిపెటట్కుండా, నీతినిపకటించిననోవహ ను,మిగతాఏడుగురిని
కాపాడి, వభకి లేని పజలమీదికి జల పళయం రపిప్ంచాడు.

6 వభకి లేని పజలకు కలిగే వినాశనానికి ఉదాహరణగా దేవుడు
సొదొమ, గొమొరా పటట్ణాల తీరుప్ విధించి వాటిని బూడిదగా
మారాచ్డు. 7 వభయం లేని దురామ్రుగ్ ల ంగిక వికార పవరన చేత
మనసాత్ పానికి గు న నీతిపరు న లోతును ర ంచాడు. 8 దినదినం
ఆ దురామ్రుగ్ ల మధయ్ ఉంటూ, వారు చేసే అకమ న పనులు
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చూసూత్ , వింటూ, నీతిగల అతని మనసు దుఃఖిసూత్ ఉండేది.
9 ఆ విధంగా, వభకి ఉనన్వారిని పరీకష్ల నుండి ఎలా కాపాడాలో
పభువుకు తెలుసు, తీరుప్ రోజున శికష్ పొందేవరకూ దురామ్రుగ్ లను
ఎలా నిరబ్ంధించి ఉంచాలో కూడా పభువుకు తెలుసు.

10 ముఖయ్ంగా పభుతావ్నిన్ తోసిపుచుచ్తూ, అపవిత న
శరీర ఆశలను తీరుచ్కుంటూ, తెగువతో, అహంకారంతో, పరలోక
సంబంధులను దూషించడానికి భయపడని వారి విషయంలో ఇది
నిజం. 11దేవదూతలు వారికంటే ఎంతో గొపప్ బలం, శకి కలిగి ఉండి
కూడాపభువుముందువారిని దూషించివారిమీదనేరంమోపడానికి
భయపడతారు.

12 పశుపవృతిత్ గల ఈ మనుషు తే తమకు తెలియని
సంగతులను గురించి దూషిసాత్ రు. వారు బంధకాలకు, నాశనానికి
తగినవారు. వారు తమ దురామ్రగ్త వలల్ పూరిగా నశించిపోతారు.
13వారి చెడుతనానికి పతిఫలంగా వారికి హాని కలుగుతుంది. వారు
పటట్పగలు సుఖభోగాలోల్ ఉంటారు. మచచ్లుగా, కళంకాలుగా
ఉంటారు. వారు,మీతో కూడా విందులోల్ పాలొగ్ ంటూనే తమ భోగాలోల్
సుఖిసూత్ ఉంటారు. 14 వారి కళ ళ్ వయ్భిచారపు చూపులతో నిండి
ఉండి, ఎడతెగక పాపం చేసూత్ ఉంటారు. వారు, నిలకడ లేని వారిని
తపుప్దారి పటట్డానికి పేరేపిసాత్ రు. వారి హృదయాలు ఎపుప్డూ
పేరాశతో సిదధ్ంగా ఉంటాయి. వారు శాపానికి గు న పజలు.

భషట్ బోధకులు బిలాము వంటి వారు
15వారు, అవినీతి సంబంధ న జీతం కోసం ఆశపడిన బెయోరు

కుమారుడు బిలామును అనుసరించి తపిప్పోయారు. సకమ
మారాగ్ నిన్ వదిలిపెటాట్ రు. 16 కాని, బిలాము చేసిన అతికమానికి
మాటలు రాని గాడిదమానవ సవ్రంతోమాటలాడడం దావ్రా అతనిన్
గదిద్ంచి, ఆ పవక వెరితనానిన్ అడడ్గించింది.

వారు ఆతమ్లో దివాలాకోరులు
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17 ఈ మనుషులు నీళ ళ్లేని బావులు. బల న గాలికి
కొటుట్ కుపోయే పొగమంచు వంటి వారు. గాడాంధకారం వీరి కోసం
సిదధ్ంగా ఉంది.

వారు డంబాలు పలుకుతారు
18 వారు పనికిమాలిన గొపప్లు మాటాల్ డుతూ ఉంటారు. వారు

చెడు మారగ్ంలో నుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకునన్ వారిని తమ శరీర
సంబంధ న చెడు కోరికలతో వెనుదిరిగేలా పేరేపిసాత్ రు.

వారిది విచచ్లవిడి బతుకు
19వారే సవ్యంగా దురీన్తికి బానిస ఉండి, ఇతరులకు సేవ్చఛ్

కలిగిసాత్ మని వాగాద్ నం చేసాత్ రు. ఒక వయ్కిని ఏది జయిసుత్ ందో దానికి
అతడు బానిస అవుతాడు. 20 ఎవ నా పభువు, రకష్కుడు అయిన
యేసు కీసుత్ విషయంలోఅనుభవజాఞ్ నం వలల్ ఈలోకపుఅపవితతను
తపిప్ంచుకొనన్ తరువాతదానిలోమళీల్ ఇరుకుక్నిదానివశ తే,వారి
మొదటి సిథ్తి కనాన్ చివరి సిథ్తి మరింత అధావ్నన్ంగా ఉంటుంది.

21వారు, నీతి మారాగ్ నిన్ తెలుసుకునన్ తరువాత తమకు అందిన
పవిత ఆజఞ్ నుండి తపిప్పోవడం కనాన్ అసలు ఆ మారగ్ం వారికి
తెలియకుండా ఉండడమే మేలు. 22 “కుకక్ తాను కకిక్న దానిన్
తినన్టుట్ గా, కడిగిన తరువాత పంది బురదలో పొరల్డానికి తిరిగి
వెళిళ్నటుట్ గా” అని చెపిప్న సామెతలు వీళళ్ విషయంలో నిజం.

3
పభువు రాక, పభువు దినం

1 పియులారా, ఇది నేను మీకు రాసుత్ నన్ రెండవ ఉతత్రం.
యథారధ్ న మీ మనసును పురికొలప్డానికి జాఞ్ పకం చేసూత్ వీటిని
రాసుత్ నాన్ను. 2 పవిత పవకలు పూరవ్కాలంలో చెపిప్న మాటలనూ,
మన పభువు, రకష్కుడు అయిన యేసు కీసుత్ మీ అపొసత్లుల దావ్రా
ఇచిచ్న ఆజఞ్నూ మీరు గురు చేసుకోవాలని ఈ ఉతత్రం రాసుత్ నాన్ను.
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పభువు రెండవ రాకను చాలామంది నమమ్డం లేదు
3ముందుగా ఇది తెలుసుకోండి, చివరి రోజులోల్ తమ దురాశలను

అనుసరించి నడిచే కొందరు బయలుదేరతారు. 4 “ఆయన మళీళ్
వసాత్ డనన్ వాగాద్ నం ఏమయియ్ంది? మా పూరీవ్కులు చనిపోయారు,
కాని సృషిట్ ఆరంభం నుండి అనిన్ విషయాలూ ఏమీ మారుప్
లేకుండానే జరిగిపోతునాన్యి” అంటూ మిమమ్లిన్ ఎగతాళి చేసాత్ రు.
5చాలాకాలం కిందట, ఆకాశానీన్ భూమినీ దేవుడు తనవాకుక్ దావ్రా
నీళళ్లోనుండి,నీళళ్దావ్రాసిథ్రపరిచాడనీ, 6ఆయనవాకుక్ను బటేట్ ,
ఆ రోజులోల్ ఉనన్ లోకం వరద నీటిలో మునిగి నాశనం అయియ్ందనీ,
7 అదే వాకుక్ను బటిట్ ఇపప్టి ఆకాశం, భూమి భకిహీనులకు జరిగే
తీరుప్ రోజు వరకు, మంటలోల్ నాశనం కావడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్దనీ
వారు ఉదేద్శ పూరవ్కంగామరచిపోతారు.

8కాని పియులారా, ఈ విషయం మరచిపోకండి. పభువు దృషిట్కి
ఒకక్ రోజు వెయియ్ సంవతస్రాలుగా, వెయియ్ సంవతస్రాలు ఒకక్
రోజుగా ఉంటాయి. 9 కొంతమంది అనుకుంటునన్టుట్ పభువు తాను
చేసినవాగాద్ నాలవిషయంలోఆలసయ్ం చేసేవాడుకాదుగానీఅందరూ
మారిన మనసుతో తిరిగి రావాలనీ, ఎవవ్రూ నశించ కూడదనీ
కోరుతూమీ పటల్ చాలా ఓరుప్తో ఉనాన్డు.

పభువు దినం
10 అయితే, పభువుదినం ఎవరికీ తెలియని విధంగా దొంగ

వచిచ్నటుట్ ఉంటుంది. అపుప్డు ఆకాశాలు మహా ఘోషతో
గతించిపోతాయి. పంచభూతాలు మంటలోల్ కాలిపోతాయి. భూమి,
దానిలోఉనన్వనీన్తీరుప్కు గురౌతాయి. 11ఇవనీన్ఈవిధంగానాశనం
అయిపోతాయి గనుక మీరు పవిత జీవనం, వభకి సంబంధ న
విషయాలోల్ ఏ విధంగా జీవించాలి?

12 దేవుడు వచేచ్ రోజు కోసం మీరు ఎదురు చూసుత్ నాన్రు గనుక
ఆ రోజు తవ్రగా రావాలని ఆశించండి. ఆ దినాన పంచభూతాలు
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తీవ న సెగతో కరిగిపోతాయి. ఆకాశంలో ఉనన్వనీన్ మంటలోల్
కాలిపోతాయి 13 అయినా, ఆయన చేసిన వాగాద్ నం కారణంగా కొతత్
ఆకాశం, కొతత్ భూమి కోసం మనం ఎదురు చూసుత్ నాన్ం. దానిలో
నీతిపరులు నివాసం చేసాత్ రు.

14 కాబటిట్ , పియులారా, మీరు వీటి కోసం ఎదురు చూసుత్ నాన్రు
గనక పశాంతంగా, ఆయన దృషిట్లో ఏ మచాచ్, కళంకం లేని వారిగా
ఉండండి. 15మనపభువుచూపించేసహనంమనరకష్ణకోసమేఅని
గహించండి. ఆవిధంగానేమనపియసోదరుడుపౌలు కూడాదేవుడు
తనకు ఇచిచ్నజాఞ్ నంతోరాశాడు. 16అతడుఈసంగతులను గురించి
తన లేఖలనిన్టిలో మాటాల్ డుతునాన్డు. అయితే వాటిలో కొనిన్టిని
అరథ్ం చేసుకోవడం కషట్ం. పామరులు, నిలకడ లేని కొందరు అనేక
ఇతర లేఖనాలను చేసినటేట్ వీటిని కూడా వకీకరించి, వారి నాశనం
వారే తెచుచ్కుంటారు.

17 కాబటిట్ పియులారా, ఈ విషయాలు మీకు తెలుసు కాబటిట్
అకమకారుల మోసం మిమమ్లిన్ తపుప్ దారి పటిట్ంచి మీ సిథ్రతవ్ం
పాడు చేయకుండా జాగతత్పడండి. 18 మన పభువు, రకష్కుడు
అయినయేసు కీసుత్ కృపలోఅభివృదిధ్ పొందండి. ఆయనకేఇపుప్డూ,
శాశవ్తంగామహిమ కలుగు గాక! ఆమేన్.



ix

ఇండియన్ రి జ్డ్ వెరష్న్ (IRV) - తెలుగు -2019
The Indian Revised Version Holy Bible in the Telugu

language of India
copyright © 2017, 2019 Bridge Connectivity Solutions

Language: తెలుగు (Telugu)

Translation by: Bridge Connectivity Solutions

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2023-04-19

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 19 Apr 2023
03e76403-1eaf-5ad5-8fac-cb9ce6f2c24b

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/tel
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక

