
2 PÉTER 1:1 i 2 PÉTER 1:8

Péter apostol második levele
1 Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apos-

tola azoknak, akik velünk együtt drága hitet
nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak,
Jézus Krisztusnak igazsága által.

2 Kegyelem és békesség adassék néktek
bőségesen Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak
megismerésében.

3 Az ő isteni ereje megajándékozott min-
ket mindennel, ami az életre és kegyességre
való, annak megismerése által, aki minket saját
dicsőségével és hatalmával elhívott, 4 és így igen
nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg
bennünket, hogy ezek révén isteni természet
részeseivé legyetek, elkerülve a romlottságot,
amely a bűnös kívánság által uralkodik a
világon.

5 Ugyanerre teljes igyekezetet fordítva,
hitetekben mutassátok meg jó cselekedeteiteket,
a jó cselekedetekben ismeretet, 6 az ismeretben
mértékletességet, a mértékletességben
állhatatosságot, az állhatatosságban pedig
kegyességet. 7 A kegyességben pedig az
atyafiak iránti szeretetet, az atyafiak iránti
szeretetben pedig minden ember iránti
szeretetet. 8 Mert ha ezek megvannak és
gyarapodnak bennetek, akkor nem lesztek a
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mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében sem
hivalkodók, sem gyümölcstelenek. 9 Akiben
ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, mert
elfelejtette a régi bűneiből való megtisztulást.

10 Ezért, atyámfiai, igyekezzétek
inkább elhívásotokat és kiválasztásotokat
megerősíteni, mert ha ezt teszitek, nem fogtok
elesni soha. 11 Így majd szabadon fogtok
bemenni a mi Urunknak és Megtartónknak,
Jézus Krisztusnak örök országába.

12 Ezért nem mulasztom el, hogy min-
denkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha
tudjátok ezeket, és szilárdan álltok a jelenvaló
igazságban. 13 Méltónak vélem, amíg ebben
a porsátorban vagyok, hogy emlékeztetéssel
ébresztgesselek titeket. 14 Mert tudom, hogy
hamar leteszem porsátoromat, amint a mi
Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. 15De
igyekezem, hogy ti az én halálom után is
megemlékezhessetek ezekről.

16 Mert nem kitalált meséket követve
ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus
hatalmát és megjelenését, hanem mint
akik szemtanúi voltunk az ő fenségének.
17 Mert amikor az Atya Istentől tisztességet
és dicsőséget nyert, és Hozzá a felséges
dicsőségből ez szózat hangzott: „Ez az én
szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm,“ 18 ezt
az égből jövő szózatot mi hallottuk, mert együtt
voltunk vele a szent hegyen.

19 Ezért igen biztos nálunk a prófétai
beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint
sötét helyen világító mécsesre, míg nappal
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virrad és hajnalcsillag kel fel szívetekben.
20Mindenekelőtt tudva azt, hogy az Írásban egy
prófétai szó sem ered önkényes magyarázatból,
21 mert sohasem ember akaratából származott
a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indíttatva
szóltak Isten szent emberei.

2
1 Voltak pedig hamis próféták is a nép között,

ahogyan köztetek is lesznek hamis tanítók, akik
veszedelmes eretnekségeket fognak közétek
becsempészni, és az Urat, aki megváltotta
őket, megtagadják, így gyors pusztulást hoznak
magukra. 2 Sokan fogják követni ezeknek rom-
lottságát, akik miatt káromolni fogják az igazság
útját. 3 Kapzsiságukban szép szólamokkal ki is
fosztanak titeket. Ezeknek ítélete régóta készen
áll, kárhoztatásuk nem késik.

4 Mert Isten nem kedvezett a bűnbe esett
angyaloknak sem, hanem sötét mélységbe
taszította őket, hogy láncra veretve maradjanak
az ítéletig. 5Nem kedvezett a régi világnak sem,
de Nóét, az igazság hirdetőjét nyolcadmagával
megőrizte, amikor özönvízzel borította el az
istentelenek világát. 6 Sodoma és Gomora
városát is elhamvasztotta, és végromlásra
kárhoztatta, intő például azoknak, akik
istentelenek lesznek. 7 Az igaz Lótot
viszont megszabadította, aki az istentelenek
kicsapongó életmódja miatt szenvedett 8 Mert
azok között lakva, gonosz cselekedeteiket
látva és hallva, igaz lelke napról-napra
gyötrődött. 9 Meg tudja szabadítani az Úr a
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kegyeseket a kísértésekből, de a gonoszokat
az ítélet napjára tartja meg, amikor elnyerik
büntetésüket. 10 Legfőképpen azok, akik
tisztátalan testi vágyaikat követik, és Isten
dicsőségét megvetik. Vakmerők, elbizakodottak,
akik nem rettennek káromolni magasztos
lényeket sem, 11 holott még az angyalok,
akik erőre és hatalomra nézve nagyobbak
náluk, nem szólnak azok ellen kárhoztató
ítéletet. 12 Ezek pedig, mint az oktalan állatok,
amelyek megfogásra és elpusztításra valók,
azt káromolják, amit nem ismernek. Ezért
hozzájuk hasonlóan fognak elpusztulni. 13 Meg
is kapják gonoszságuk díját. Gyönyörűségnek
tartják a naponkénti tobzódást, mocsok
és szégyenfoltok, akik csalárdságukban
kéjelegnek, amikor együtt lakmároznak
veletek. 14 Szemük parázna vággyal van
tele, a bűnben telhetetlenek, elhitetik az
állhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a
kapzsiságban, átok gyermekei, 15 akik elhagyták
az egyenes utat, eltévelyedtek, Bálámnak, Beór
fiának útját követték, aki a gonoszság bérét
szerette, 16 de aki törvénytelenségéért feddést
kapott: egy igavonó néma állat emberi szóval
megakadályozta a próféta esztelenségét.

17 Ezek víztelen források, széltől hányatott
fellegek, akiknek a sötétség homálya van fen-
ntartva örökre. 18 Mert a hiábavalóság kevély
szavait szólva, testi kívánságra, bujálkodásra
csábítják azokat, akik nemrég szakadtak el a
tévelygésben élőktől. 19 Szabadságot ígérnek
azoknak, holott ők maguk a romlottság szolgái,
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mert akit valaki legyőzött, annak szolgájává
lett. 20 Mert ha az Úrnak, a megtartó
Jézus Krisztusnak megismerése által a világ
förtelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekev-
eredve legyőzetnek, az utolsó állapotuk gonosz-
abb lesz az elsőnél 21 Mert jobb volna rájuk
nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság
útját, minthogy megismerve elpártoljanak a
nekik adott szent parancsolattól. 22 De betelt
rajtuk az igaz példabeszéd: „Az eb visszatért a
saját okádására“, és „a megfürdött disznó a sár
fertőjébe“.

3
1 Szeretteim, ez már a második levél, amit

nektek írok, hogy emlékeztetés révén tiszta
gondolkodásotokat serkentsem. 2 Emlékezzetek
tehát a próféták régen mondott beszédére és
az az Úrnak és Megtartónknak parancsolataira,
amelyet az apostolaitok által hirdetett.

3 Először is tudva azt, hogy az utolsó időben
csúfolódók támadnak, akik saját kívánságaik
szerint élnek, 4 és ezt mondják: „Hol van
az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az
atyák elhunytak, minden ugyanúgy maradt, ah-
ogyan a teremtés kezdetétől fogva van“. 5 Mert
készakarva nem tudják azt, hogy az egek régtől
fogva voltak, és a föld is, amely vízből és víz
által állt elő Isten szavára, 6 amely által az
akkori világ vízzel elárasztva elveszett. 7 A
mostani egek és a föld pedig ugyanazon szó
által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek
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tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen
emberek pusztulásának napjára.

8 Ez az egy azonban ne legyen elrejtve
előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál
annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő,
mint egy nap. 9 Nem késik az ígérettel az Úr,
amint egyesek késedelmesnek tartják, hanem
hosszan tűr értünk, nem akarva, hogy némelyek
elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre
jusson.

10 Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint
éjjeli tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva
elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, és a föld
és a rajta lévő dolgok is megégnek.

11 Mivel mindezek így felbomlanak, milyen
szentül és kegyesen kell élnetek, 12 akik várjátok
és sóvárogjátok Isten napjának eljövetelét,
amikor az egek tűzbe borulva felbomlanak, és
az elemek égve megolvadnak. 13 De új eget és
új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben
igazság lakik.

14 Ezért tehát, szeretteim, ezeket várva,
igyekezzetek, hogy ő tisztának és hiba nélkül
valónak találjon titeket békességben. 15 A
mi Urunknak hosszútűrését pedig üdvösségnek
tartsátok, amint a mi szeretett atyánkfia Pál
is írt nektek, a neki adott bölcsesség szerint,
16 szinte minden levelében, amikor ezekről
beszél. Ezekben van néhány nehezen érthető
dolog, amelyeket a tanulatlanok és állhatatlanok
a maguk vesztére elcsűrnek-csavarnak, mint
más írásokat is.
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17 Ti azért, szeretteim, előre tudva ezt,
őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygései el
ne sodorjanak, és saját bizonyosságotokat el ne
veszítsétek, 18hanem növekedjetek a kegyelem-
ben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisz-
tusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség
mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.
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