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ಪೇತ್ರನು
ಬರೆದ ಎರಡನೆ ಪತ್ರ

1 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕನೂ ಅ ಸ್ತಲನೂ ಆದ ಸಿಮೆ ೕನ
ಪೇತ್ರನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ನಮ್ಮ ದೇವರೂ ರಕ್ಷಕನೂ
ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು
ಆ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ಆತನು ೕಗ ್ಯ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ
ಾಡು ಾ್ತನೆ.
2 ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ದೊರೆಯಲಿ.

ದೇವರನು್ನ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ನೀವು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ
ದೊರೆಯಲಿ.
ನಮಗೆ ಬೇ ಾದುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೇವರು ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ

3 ಯೇಸುವಿಗೆ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಿದೆ. ಜೀವಿಸಲು ಮತು್ತ ದೇವರ
ಸೇವೆ ಾಡಲು ಬೇ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಆತನ ಶಕಿ್ತಯು
ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಾವು ಆತನನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾದ್ದರಿಂದಲೇ
ಅವುಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾವದಿಂದಲೂ
ಗುಣಾತಿಶಯದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನು. 4 ಯೇಸು ಾನು
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ, ತನ್ನ ಪ್ರ ಾವ ಮತು್ತ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳ

ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಾಗೂ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ ಾದ
ವರಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವನು. ಆ ವರಗಳಿಂದ ನೀವು ದೇವರ
ಗುಣಾತಿಶಯದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಲು ಾಧ್ಯ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದು ಾಶೆಯಿಂದುಂಟಾಗುವ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
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5 ನೀವು ಈ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸದು್ಗಣವನೂ್ನ ಸದು್ಗಣಕೆ್ಕ
ಾನವನೂ್ನ 6 ಾನಕೆ್ಕ ದಮೆಯನೂ್ನ ದಮೆಗೆ ಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ ಾಳೆ್ಮಗೆ
ದೇವರ ಸೇವೆಯನೂ್ನ 7 ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಸಹೋದರ ಸೆ್ನೕಹವನೂ್ನ
ಸಹೋದರ ಸೆ್ನೕಹಕೆ್ಕ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ಸೇರಿಸಿರಿ 8 ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದು್ದ
ಬೆಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರೆ, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನಿರಥರ್ಕ ಾಗದಂತೆ ಇವು
ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಾನದಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಅ ೕಗ್ಯರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಇವು ನಿಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತವೆ. 9 ಆದರೆ ಇವು ಾವನಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ೕ
ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ನೋಡ ಾರನು. ಅವನು ಕುರುಡ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಾನು ಶುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ ಮರೆತವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
10 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ತನ್ನವರ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ
ನೀವು ದೇವರಿಂದ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೆಂದೂ
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆರೆಂದೂ ತೋರಿಸಲು ಬಹಳ ಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. ಹೀಗೆ
ನೀವು ಾಡಿದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಎಡವಿಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. 11 ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭು ಾದ ಮತು್ತ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಮ ಾ ಾ್ವಗತವನು್ನ ನೀಡ ಾಗುವುದು. ಆ ಾಜ್ಯವು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

12 ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಸತ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆಇವುಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಾನು ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗಲೇಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ
ತರುವುದು ೕಗ ್ಯ ಾದದೆ್ದಂಬುದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ. 14 ಾನು
ಬಹುಬೇಗ ಈ ದೇಹವನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂಬುದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅದನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
15 ನೀವು ಇವುಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ
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ನನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದ ನಂತರವೂ ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಥರ್ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ .

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಾವು ನೋಡಿದೆವು
16 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಕಿ್ತಯ ಕುರಿ ಾಗಿ

ಮತು್ತ ಆತನ ಬರುವಿಕೆಯ ಕುರಿ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಜನರಿಂದ ಕಲಿ್ಪತ ಾದ ಜಾಣೆ್ಮಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲ.
ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಾವು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 17 ಆತನು
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳ (ದೇವರ) ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆಗಲೇ
ಆತನು ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದ ಾನವನೂ್ನ ಪ್ರ ಾವವನೂ್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು. ಆ ಸ್ವರವು, “ಈತನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಗ.
ಈತನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
18 ಾವು ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಆ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾವೂ ಕೇಳಿದೆವು.*

19 ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇದು ನಮಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ
ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ
ಅನುಸರಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು
ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ ಬೆಳಕಿನಂತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ
ಹಗಲು ಆರಂಭ ಾಗಿ, ಮುಂಜಾನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರವು ಮೂಡುವವರೆಗೂ
ಆ ಬೆಳಕು ಪ್ರ ಾಶಿಸುತ್ತದೆ. 20 ನೀವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ
ಮುಖ್ಯ ಾದ ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲರುವ ಾವ
ಪ್ರ ಾದನ ಾಕ್ಯವೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ವೈಯಕಿ್ತಕ ವಿವರಣೆಯಿಂದ
ಬಂದಿಲ್ಲ. 21 ಾವ ಪ್ರ ಾದನೆಯೇ ಆಗಲಿ ಮನುಷ ್ಯನ ಚಿತ್ತದಿಂದ
ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟು್ಟ ದೇವರಿಂದ
ಹೊಂದಿದ್ದನೆ್ನೕ ಾತ ಾಡಿದರು.

* 1:18: ನೋಡಿರಿ: ಮ ಾ್ತಯ 17:1-9.
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2
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು

1 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ, ದೇವಜನರಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳಿದ್ದರು.
ಈಗಲೂ ಇ ಾ್ದರೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಕೆಲವು
ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳಿರು ಾ್ತರೆ. ಜನರನು್ನ ಾಶನಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ
ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಅವರು ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಾವು
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಾಗಿ ತಿಳಿಯದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರು ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ
ಒಡೆಯನನೆ್ನೕ (ಯೇಸು) ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಬಹುಬೇಗನೆ ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 2 ಅವರು
ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಆ ಜನರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ಯ ಾಗರ್ದ ಕುರಿ ಾಗಿ ಇತರರು
ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡು ಾ್ತರೆ. 3 ಆ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರಿಗೆ
ಬೇ ಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಹಣವಷೆ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ನಿಜವಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಆ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರ ವಿರುದ್ಧ ಾದ
ತೀಪುರ್ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಅವರನು್ನ ಾಶಪಡಿಸು ಾತನಿಂದ
(ದೇವರಿಂದ)ಅವರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

4 ದೇವದೂತರು ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ, ದೇವರು ಅವರನು್ನ
ದಂಡಿಸದೆಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನುಅವರನು್ನ ನರಕಕೆ್ಕ ದಬಿ್ಬದನು. ಕತ್ತಲೆಯ
ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಾಕಿದನು. ಅವರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಗುವವರೆಗೂ
ಅವರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವರು.

5 ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಕೆಟ್ಟ ಜನರನು್ನ ದೇವರು ದಂಡಿಸಿದನು.
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಜನರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ
ಆತನು ಜಲಪ್ರಳಯವನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ದನು. ಆದರೆ ನೋಹನನೂ್ನ
ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಏಳು ಮಂದಿಯನೂ್ನ ರ ಸಿದನು. ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದವನೇ ನೋಹ.
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6 ದೇವರು ಸೊದೋಮ್, ಗೊ ೕರ ಎಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ದಂಡಿಸಿದನು. ಆತನುಆಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಏನೂಉಳಿಯದಂತೆ,ಸುಟು್ಟ
ಬೂದಿ ಾಡಿದನು. ತನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಏ ಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಆತನು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನಿದಶರ್ನಗಳ ಾ್ನಗಿ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
7 ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಲೋಟನನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ಲೋಟನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. ದುಷ್ಟ ಜನರ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯಿಂದ
ಅವನು ದುಃಖಗೊಂಡಿದ್ದನು. 8 (ಲೋಟನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದನು.
ಆದರೆ ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆ ದುಷ್ಟಜನರ ಮಧೆ್ಯ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಮತು್ತ ಕೇಳಿ ಅವನ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೃದಯವು
ವೇದನೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿತು್ತ.)

9 ೌದು, ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ
ಾ ಾಗಲೂ ರ ಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ದುಷ್ಟಜನರನು್ನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ

ದಿನ ಬರುವತನಕ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 10 ಪ್ರಭುವಿನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವಜನರನು್ನಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವದಇಚೆ್ಚಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಜನರನು್ನ ದೇವರು ಹೀಗೆ
ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ತಮಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡು ಾ್ತರೆ

ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ
ದೇವದೂತರ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳಲು ಅವರು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.
11ದೇವದೂತರು ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ
ಮತು್ತ ಹೆಚು್ಚ ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೂ ದೇವದೂತರು
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೂಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

12 ಆದರೆ ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ತಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಗದ
ಸಂಗತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ವಿವೇಚಿಸದೆ ಾಯರ್ ಾಡುವ ಾ್ರಣಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಹುಟಿ್ಟರುವ ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳಂತೆ ಅವರು
ಾಶ ಾಗುವರು. 13 ಅವರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಂಕಟಕೆ್ಕ
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ಒಳ ಾಗುವರು. ಅವರು ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅದೇಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿರುವುದು.ಈ
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಲು
ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತರೆ.
ತಮ್ಮನು್ನ ಸಂತಸಗೊಳಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಅವರು

ಆನಂದಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೊಳ ಾದ
ಕಲೆಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ನೀವುಒಟಾ್ಟಗಿಊಟ ಾಡು ಾಗಅವರುನಿಮಗೆ
ಅಪ ಾನಕರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 14ಅವರು ಜಾರತ್ವದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮತು್ತ
ಾಪವನು್ನ ಬಿಡಲೊಲ್ಲದ ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ದುಬರ್ಲರನು್ನ
ಾಪವೆಂಬಉರುಲಿನಲಿ್ಲ ಬೀಳಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ
ಾ್ವಥರ್ವನೆ್ನೕ ಕಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
15 ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೊರೆದು,

ಕೆಟ್ಟ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಬಿ ಾಮನು ಬೆ ೕರನ
ಮಗ. ಅವನು ಅಧಮರ್ದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಾಭವನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. 16ಆದರೆಅವನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ತಪೆ್ಪಂದು ಒಂದು
ಹೇಸರಕತೆ್ತಯು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತು. ಅದು ಒಂದು ಮೂಕ ಾ್ರಣಿ.
ಆದರೆ ಅದು ಾನವನಂತೆ ಾ ಾಡಿ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಹುಚು್ಚತನಕೆ್ಕ
ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿತು.

17ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ನೀರಿಲ್ಲದ ಒರತೆಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ೕಡಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಕಗ್ಗತ್ತ ಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಾದಿರಿಸ ಾಗಿದೆ.
18ಅವರು ಅಥರ್ವಿಲ್ಲದ ಾತು ಗಳಿಂದ ಬ ಾಯಿಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ;
ಜನರನು್ನ ಾಪಗಳ ಬಲೆಗೆ ನಡೆಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ತಪು ್ಪ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವಜನರ ಸಹ ಾಸದಿಂದಹೊಸ ಾಗಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ
ಜನರನು್ನ ಾರಿತಪಿ್ಪಸು ಾ್ತರೆ. ತಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
ಾಡಲು ಇಚಿ್ಛಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ

ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ಅವರನು್ನ ಾರಿ ತಪಿ್ಪಸು ಾ್ತರೆ. 19 ಈ
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ಆ ಜನರಿಗೆ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ



2 ಪೇತ್ರನು 2:20 vii 2 ಪೇತ್ರನು 3:2

ಾ ಾ್ದನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗದೆ
ಾಶ ಾಗುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬನು
ಾವುದಕೆ್ಕ ಸೋತುಹೋಗಿ ಾ್ದನೋ ಅದಕೆ್ಕ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
20 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲನ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಆ ಜನರನು್ನ
ಾರು ಾಡ ಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಮತು್ತ ರಕ್ಷಕ ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳ
ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಹೋದರೆ ಮತು್ತ ಅವುಗಳು ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರು ದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಕೆಟು್ಟಹೋಗು ಾ್ತರೆ. 21 ೌದು, ಆ ಜನರು ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ
ತಿಳಿಯದೆಹೋಗಿದ್ದರೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಪವಿತ್ರ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಅದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೇ ಚೆ ಾ್ನಗಿರುತಿ್ತತು್ತ. 22 ನಿಜ ಾಗಿ ಈ
ಾದೆಗಳಂತೆಯೇಅವರು ಾಡಿದರು: “ ಾಯಿಯು ಾನು ಕಕಿ್ಕದ್ದನೆ್ನೕ
ನೆಕ್ಕಲು ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿತು”✡ ಮತು್ತ “ತೊಳೆದ ಹಂದಿಯು ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಹೊರ ಾಡಲು ಹೋಯಿತು.”✡

3
ಯೇಸುಮತೆ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾ್ತನೆ

1 ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತರುವ ಎರಡನೆ
ಪತ್ರವಿದು. ನಿಮ್ಮ ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಮನಸು್ಸ ಮತೆ್ತ ನೆನಪು
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಾನು ಈ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.

2 ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ನೀವು ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ . ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ
ಪ್ರಭುವು ನಿಮ್ಮ ಅ ಸ್ತಲರ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ ಆ ಯನು್ನ ನೆನಪು
ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

✡ 2:22: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾನೋಕಿ್ತ. 26:11. ✡ 2:22: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾನೋಕಿ್ತ.
26:11.
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3 ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೋಡಿ ಕುಚೋದ್ಯ ಾಡುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾದ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತ ಜೀವಿಸು ಾ್ತರೆ. 4ಆ ಜನರು, “ಆತನು
ಮತೆ್ತ ಬರುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಆತನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ? ನಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳುಸತು್ತಹೋದರು. ಆದರೆಈಲೋಕವುಆದಿಯಿಂದಲೂಇದ್ದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

5 ಆದರೆ ಬಹ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಏನು ನಡೆಯಿತೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ಆ ಾಶವನು್ನ

ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ದೇವರುಲೋಕವನು್ನ ನೀರೊಳಗಿಂದಮತು್ತ ನೀರಿನಿಂದ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ದೇವರ ಾಕ್ಯದಿಂದ ಇವೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದವು. 6ಬಳಿಕ
ಆ ಲೋಕವು ಜಲಪ್ರಳಯದಿಂದ ಾಶ ಾಯಿತು. 7 ಈಗಿರುವ
ಆ ಾಶಕೂ್ಕ ಭೂಮಿಗೂ ಅದೇ ದೇವರ ಾಕ್ಯವು ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ.
ಆ ಾಶ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಶಗೊಳ್ಳಲು ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗುವ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ
ದಿನ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಾಶನ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

8 ಆದರೆ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಇದೊಂದನು್ನ ಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ.
ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಒಂದು ದಿನವು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳಂತಿದೆ ಮತು್ತ
ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು ಒಂದು ದಿನದಂತಿದೆ.✡ 9 ಕೆಲವು
ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ಪ್ರಭುವು ಾನು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ್ದನು್ನ ತಡ ಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟ. ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ
ಕಳೆದುಹೋಗ ಾರದೆಂಬುದು ದೇವರ ಅಪೇ ಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಂಡು, ಾಪ
ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಅಪೇ .
10ಆದರೆಪ್ರಭುವುಮತೆ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವ ದಿನವುಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ

✡ 3:8: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 90:4.
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ಅನಿರೀ ತ ಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಾಶವು ಮ ಾ ೕಷದೊಂದಿಗೆ
ಅದೃಶ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಾಶಮಂಡಲದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಗಳು
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಲೋಕವೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವ
ಸಮಸ್ತವೂ ಸುಟು್ಟಹೋಗುತ್ತದೆ. 11 ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಾಶಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಎಂತಹ ಜನ ಾಗಿರಬೇಕು? ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ
ಭಕಿ್ತವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು. 12 ನೀವು ದೇವರ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಅಪೇ ಸು ಾ್ತ
ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತರಬೇಕು. ಆ ದಿನವು ಬಂ ಾಗ, ಆ ಾಶವು
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಶ ಾಗುತ್ತದೆಮತು್ತ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 13 ಾ ಾದರೋ ದೇವರು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವ ನೂತನ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನೂ್ನ ನೂತನ
ಭೂಮಂಡಲವನೂ್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ನೀತಿಯು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವುದು.
14 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಇವುಗಳಿ ಾಗಿಯೇ ಾವು

ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಾಪವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರಲು
ಮತು್ತ ತಪಿ್ಪಲ್ಲದವ ಾಗಿರಲು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ.
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. 15 ಾವು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡದು್ದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೇ ಎಂಬುದನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಮ್ಮ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಾದ ೌಲನು
ದೇವರಿಂದ ತನಗೆದೊರೆತ ಾನದಿಂದನಿಮಗೆಪತ್ರ ಬರೆ ಾಗ ಇದನೆ್ನೕ
ತಿಳಿಸಿದನು. 16 ೌಲನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇವುಗಳನು್ನ
ಕುರಿತು ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೆಯು ಾ್ತನೆ. ಕೆಲವು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ೌಲನ
ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲರುವವುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಕಷ್ಟ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಬೇಕೆಂದೇ ತ ಾ್ಪಗಿ ಅಥೈರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ಮೂಢ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಇತರ ಾಗಗಳನೂ್ನ ತ ಾ್ಪಗಿ ವಿವರಿಸು ಾ್ತರೆ. ಹೀಗೆ
ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

17ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನೀವುಈ ಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ.
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ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಆ ಕೆಟ್ಟಜನರು ಾವು ಾಡುವ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರಿತಪಿ್ಪಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನಿಮ್ಮಬಲ ಾದನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡದಂತೆಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ.
18ನಿಮ್ಮಪ್ರಭು ಾದಮತು್ತ ರಕ್ಷಕ ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರಿ. ಆತನಿಗೆ ಈಗಲೂ
ಎಂದೆಂದಿಗೂಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ! ಆಮೆನ್.
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