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2 ಪೇತ್ರನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
2 ಪೇತ್ರ 1:1 ರಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ಪೇತ್ರನು

ಎರಡನೆಯ ಪೇತ್ರನ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, 3:1
ರಲಿ್ಲ ಅವನು ಅದನು್ನ ಶು್ರತಪಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ, ಯೇಸುವಿನ
ರೂ ಾಂತರದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಶಿರ್ಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ (1:16-
18). ಸ ಾನದೃಷಿ್ಟಯ ಸು ಾತೆರ್ಗಳ ಪ್ರ ಾರ, ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಮೂರು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು (ಇನಿ್ನಬ್ಬರು
ಾರೆಂದರೆ ಾಕೋಬನು ಮತು್ತ ೕ ಾನನು). ರಕ್ತ ಾ ಾಗಿ
ಾಯಲು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆಂದು 2 ಪೇತ್ರನ
ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸು ಾ್ತನೆ (1:14); ೕ ಾ
21:18-19 ರಲಿ್ಲ, ಪೇತ್ರನು ಾ ಾಗೃಹ ಾಸದ ಅವಧಿಯ ನಂತರ
ರಕ್ತ ಾ ಾಗಿ ಾಯು ಾ್ತನೆಂದುಯೇಸು ಮುಂತಿಳಿಸಿದನು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 65-68 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಾ್ರಯಶಃ ಇದು ರೋ ಾಪುರದಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರಬಹುದು,
ಾಕೆಂದರೆ ಅ ಸ್ತಲನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ವಷರ್ಗಳನು್ನ

ಅಲಿ್ಲ ಕಳೆದನು.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ದಲನೆಯ ಪೇತ್ರನ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಅದೇ ಾಚಕರಿಗೆ ಅಂದರೆ

ಉತ್ತರ ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಕೆ್ರ ೖಸಿ್ತೕಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾನ ಅಂಶಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಲು (1:12-

13,16-21) ಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲಿಕ ಸಂಪ್ರ ಾಯವನು್ನ ದೃಢೀಕರಿಸುವ
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ಮೂಲಕ (1:15)ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಭವಿಷ ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗಳನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಬೋಧಿಸಲು ಪೇತ್ರನು ಇದನು್ನ ಬರೆದನು, ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಸಮಯವು
ಕೊಂಚ ಾಗಿದ್ದರಿಂದಮತು್ತ ದೇವರ ಜನರು ಅನೇಕ ಅ ಾಯಗಳನು್ನ
ಎದುರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಪೇತ್ರನು ಇದನು್ನ
ಬರೆದನು (1:13-14; 2:1-3), ಕತರ್ನ ಶೀಘ್ರ ಬರೋಣವನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವಂಥ ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರು ಬರುವುದರ ಕುರಿತು (3: 3-
4) ತನ್ನ ಓದುಗರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಪೇತ್ರನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು
(2:1-22).

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂದನೆಗಳು— 1:1-2
2. ಕೆ್ರ ೖಸಿ್ತೕಯ ಸದು್ಗಣಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ— 1:3-11
3. ಪೇತ್ರನ ಸಂದೇಶದಉದೆ್ದೕಶ— 1:12-21
4. ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ— 2:1-22
5. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪುನ ಾಗಮನ— 3:1-16
6. ಸ ಾಪಿ್ತ— 3:17-18

ಪೀಠಿಕೆ
1 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಸನೂ ಅ ಸ್ತಲನೂ ಆಗಿರುವ

ಸಿಮೆ ೕನ ಪೇತ್ರನು *ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮತು್ತ ರಕ್ಷಕ ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ನೀತಿಯಿಂದ †ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ, 2ದೇವರನು್ನ
ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ

* 1:1 1:1 ರೋ ಾ. 3:21-26: † 1:1 1:1 ರೋ ಾ. 1:12; ತೀತ. 1:4:
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ಇರುವ ‡ಪರಿ ಾನದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ §ಕೃಪೆಯೂ, ಾಂತಿಯೂ
ಹೆಚು್ಚಹೆಚಾ್ಚಗಿ ದೊರೆಯಲಿ.

ಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾದ ಪೆ್ರೕರಣೆಗಳು
3 ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ, ಗುಣಾತಿಶಯದಿಂದಲೂ

*ಕರೆದ ದೇವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯಶಕಿ್ತಯು ನಮಗೆ
ದೈವಿಕ ಪರಿ ಾನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೀವಕೂ್ಕ, ಭಕಿ್ತಗೂ
ಬೇ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಾನ ಾಡ ಾಗಿದೆಯೆಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು.
4 ನೀವು ಲೋಕದಲಿ್ಲ †ದು ಾಶೆಯಿಂದುಂಟಾಗುವ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ
ದೂರ ಾಗಿ ‡ದೈವಸ್ವ ಾವದಲಿ್ಲ ಾಲನು್ನ ಹೊಂದುವವ ಾಗಬೇಕೆಂಬ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಮತು್ತ
ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 5 ಈ
ಾರಣದಿಂದಲೇ ನೀವು ಪೂಣಾರ್ಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿಮಗಿರುವ
ನಂಬಿಕೆಗೆ §ಸದು್ಗಣವನೂ್ನ, ಸದು್ಗಣಕೆ್ಕ ಾನವನೂ್ನ, 6 ಾನಕೆ್ಕ
*ದಮೆಯನೂ್ನ, ದಮೆಗೆ † ಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ, 7 ಾಳೆ್ಮಗೆ ಭಕಿ್ತಯನೂ್ನ,
ಭಕಿ್ತಗೆ ‡ಸಹೋದರ ಸೆ್ನೕಹವನೂ್ನ, ಸಹೋದರ ಸೆ್ನೕಹಕೆ್ಕ §ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ
ಕೂಡಿಸಿರಿ. 8 ಇವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದು್ದ ಬೆಳೆದು ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕುರಿ ಾದ ಪರಿ ಾನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿರು ಾ್ಸಹಿಗಳೂ,
*ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕರೂ ಆಗದಂತೆ ಾಡುತ್ತವೆ. 9 ಇವುಗಳಿಲ್ಲದವನು
†ಕುರುಡ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ದೂರ ದೃಷಿ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದು್ದ

‡ 1:2 1:2 2 ಪೇತ್ರ. 1:3,8; 2:20; 3:18. ೕ ಾ 173; ಫಿಲಿ. 3:8: § 1:2 1:2
1 ಪೇತ್ರ. 1:2;ಯೂದ. 2: * 1:3 1:3 1 ಥೆಸ. 2:12; 2 ಥೆಸ. 2:14; 2 ತಿ . 1:9;
1 ಪೇತ್ರ. 5:10: † 1:4 1:4 2 ಪೇತ್ರ. 2:18,20: ‡ 1:4 1:4 ಎಫೆ 4:24; ಇಬಿ್ರ.
12:10; 1 ೕ ಾ 3:2: § 1:5 1:5 ಫಿಲಿ. 4:8: * 1:6 1:6 ಅ. ಕೃ. 24:25;
ಗ ಾ. 5:22-23: † 1:6 1:6 ಇಬಿ್ರ. 10:36; ಾಕೋಬ. 1:3; ‡ 1:7 1:7 ಇಬಿ್ರ.
13:1: § 1:7 1:7 1 ಕೊರಿ 13; 1 ೕ ಾ 4:16: * 1:8 1:8 ೕ ಾ 15:2;
ತೀತ. 3:14: † 1:9 1:9 ೕಬ. 5:14; 12:25; ಚೆಫ. 1:17;
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ತನ್ನ ಹಿಂದಣ ಾಪಗಳು ಪರಿ ಾರ ಾಗಿ ‡ ಾನು ಶುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಕರೆಯುವಿಕೆಯನೂ್ನ, §ಆಯೆ್ಕಯನೂ್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
*ಮತ್ತಷು್ಟ ಪ್ರ ಾಸಪಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವುಹೀಗೆ ಾಡುವು ಾದರೆ
ಎಂದಿಗೂ ಎಡುವುದಿಲ್ಲ. 11 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನೂ,
ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ †ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿತ್ಯ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವು ದೊರೆಯುವುದು.
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನು್ನ

ಎದುರುನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ದೃಢ ಾದ ಆ ಾರಉಂಟು
12 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿದವ ಾಗಿ ‡ನಿಮಗೆ

ದೊರೆತಿರುವ ಸತ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
§ನೆನಪಿಸಿಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವೆನು.
13 ಾನು *ನನ್ನ ದೇಹವೆಂಬ ಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವ ತನಕ †ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಸಿ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂದೆಣಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
14 ಏಕೆಂದರೆ ‡ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ
ಪ್ರ ಾರ ಾನು §ಈ ಗು ಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಾಲವು
ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆಯೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು. 15 ನೀವು ನನ್ನ ಮರಣಾನಂತರ
ಇವುಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
ಆಸಕಿ್ತವಹಿಸುವೆನು. 16 ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ,
*ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ †ಚಮ ಾ್ಕರದಿಂದ

‡ 1:9 1:9 ಎಫೆ 5:26; ತೀತ. 2:14; 1 ೕ ಾ 1:7; ಪ್ರಕ 7:14: § 1:10 1:10
1 ಥೆಸ. 1:4: * 1:10 1:10 ಫಿಲಿ. 2:12; ಇಬಿ್ರ. 3:14: † 1:11 1:11 ಕೊಲೊ
1:13; ಅ. ಕೃ. 14:22: ‡ 1:12 1:12 2 ೕ ಾ 2: § 1:12 1:12ಯೂದ.
5. ಫಿಲಿ. 3:1: * 1:13 1:13 2 ಕೊರಿ 5:1,4: † 1:13 1:13 2 ಪೇತ್ರ. 3:1:
‡ 1:14 1:14 ೕ ಾ 21:18,19: § 1:14 1:14 2 ತಿ . 4:6: * 1:16
1:16 1 ಥೆಸ. 2:19: † 1:16 1:16 1 ಕೊರಿ 1:17:
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ಕಲಿ್ಪಸಿದ ‡ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳನು್ನ ಾವು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. §ಆತನ
ಮಹತ್ತನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡವ ಾಗಿಯೇ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆವು.
17 ಏಕೆಂದರೆ, *“ಈತನು ಪಿ್ರಯ ಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು,
ಈತನನು್ನ ಾನು ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬ ಾಣಿಯು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ
ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಉಂಟಾದದ್ದರಲಿ್ಲ ಆತನು ತಂದೆ ಾದ
ದೇವರಿಂದ ೌರವವನೂ್ನ, ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಹೊಂದಿದನಲ್ಲವೇ.
18 ಾವು †ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದಗ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಆ ಾಣಿಯನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆವು.
19 ಇದಲ್ಲದೆ ‡ಪ್ರ ಾದನ ಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಬಹುದೃಢ ಾಗಿ ದೊರೆತಿದೆ.
ಆ ದಿನವು ಅರುಣೋದಯ ಾಗುವರೆಗೆ ಮತು್ತ §ಉದಯ
ನಕ್ಷತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಮೂಡುವತನಕ *ಅದನು್ನ
ಕತ್ತಲೆ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ ದೀಪವೆಂದೆಣಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ
ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. 20 ಾವ ಪ್ರ ಾದ ಾ ಾಕ್ಯವೂ ಕೇವಲ
ಮನುಷ ್ಯನ ಸ್ವಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ವಿವರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ
ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ ದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 21 ಏಕೆಂದರೆ † ಾವ
ಪ್ರ ಾದನೆಯೂ ಎಂದೂ ಮನುಷ ್ಯರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆಮನುಷ ್ಯರು ‡ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದಹೊಂದಿದ್ದನೆ್ನೕ
ಾತ ಾಡಿರುವುದು.

2
ದು ಾರ್ಗರ್ತನವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

(ಯೂದ 1-19)
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2 ಪೇತ್ರನು 2:1 vi 2 ಪೇತ್ರನು 2:6

1 ಆದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ *ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ
ಸಹ ಇದ್ದರು. ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ †ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು
ಇರುವರು. ಅವರು ಾನಿಕರ ಾದ ದುಬೋರ್ಧನೆಗಳನು್ನ
‡ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಒಳಗೆತರುವವರೂ §ತಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ
ಒಡೆಯನನೂ್ನ ಕೂಡ *ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವವರೂ ಆಗಿದು್ದ ಫಕ್ಕನೆ
ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಶನವನು್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. 2 ಅವರ
ದುಷ ್ಕಮರ್ಗಳ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನೇಕರು ಅನುಸರಿಸುವರು.
†ಅವರ ನಿಮಿತ್ತ ಸತ್ಯ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ದೂಷಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದು.
3 ಅವರು ‡ದ್ರ ಾ್ಯಶೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ §ಕಲಿ್ಪತ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಟ ಾಡಿ ಾಭವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವರು.
ಧೀಘರ್ ಾಲದಿಂದ *ಅಂಥವರಿಗಿರುವಂಥ ದಂಡನೆಯ ತೀಪುರ್
ತಪ್ಪದೆಬರುತಿ್ತರುವುದು. ಅವರಿಗೆಬರುವ ಾಶವುತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
4 ಹೇಗೆಂದರೆ †ದೇವದೂತರು ಾಪ ಾಡಿ ಾಗ ದೇವರು
ಅವರನು್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡದೆ ನರಕಕೆ್ಕ ದೊಬಿ್ಬ ‡ ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ
ಹೊಂದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ §ಕತ್ತಲೆಯ
ಕೂಪಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 5 ಆತನು ಭಕಿ್ತಹೀನ ಾದ ಪು ಾತನ
ಲೋಕವನು್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ *ಜಲಪ್ರಳಯವನು್ನ
ಬರ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಸುನೀತಿಯನು್ನ ಾರುತಿ್ತದ್ದ †ನೋಹನನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಇತರ ಏಳು ಜನರನು್ನ ಾತ್ರ ಉಳಿಸಿದನು.
6 ‡ಆತನು ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ
* 2:1 2:1 ಧ ೕರ್ 13:1-3;ಯೆರೆ 14:14; 23:16; ಅ. ಕೃ. 13:6; 1 ೕ ಾ 4:1:
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ಗ ಾ. 2:4: § 2:1 2:1 1 ಕೊರಿ 6:20; 7:23; ಗ ಾ. 3:13; 4:5; ವಿ ೕ 15:16:
* 2:1 2:1ಮ ಾ್ತ 10:33: † 2:2 2:2 ರೋ ಾ. 2:24: ‡ 2:3 2:3 1 ತಿ .
6:5; ತೀತ. 1:11: § 2:3 2:3 ರೋ ಾ. 16:18; ಕೊಲೊ 2:4: * 2:3 2:3
ಧ ೕರ್ 32:35;ಫಿಲಿ. 3:19: † 2:4 2:4ಯೂದ. 6: ‡ 2:4 2:4ಮ ಾ್ತ 25:41:
§ 2:4 2:4ಪ್ರಕ 20:2,3,10: * 2:5 2:5 2ಪೇತ್ರ. 3:6; 1ಪೇತ್ರ. 3:20;ಆದಿ 7:10,
8:14: † 2:5 2:5 1 ಪೇತ್ರ. 3:20: ‡ 2:6 2:6 ಆದಿ 19:24:
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ಬೂದಿ ಾಡಿ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ §ಭಕಿ್ತಹೀನ ಾಗಿ ಬದುಕುವವರಿಗೆ
ಬರುವ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿ
ಅವುಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದನು. 7 ಆದರೆ ದೇವರು ಆ
ದುಷ್ಟರ ಅನೈತಿಕ ನಡತೆಗೆ ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನೀತಿವಂತ ಾದ
*ಲೋಟನನು್ನ ಾ ಾಡಿದನು. 8 ಏಕೆಂದರೆ ಆ ನೀತಿವಂತನು
ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಅವರ ಅ ಾ್ಯಯ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ನೋಡು ಾ್ತ ಕೇಳು ಾ್ತ ಅವುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ †ದಿನೇ ದಿನೇ ತನ್ನ ನೀತಿಯುಳ್ಳ
ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ ನೊಂದುಕೊಂಡನು. 9 ಕತರ್ನು ‡ಭಕ್ತರನು್ನ
ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ರ ಸುವುದಕೂ್ಕ ಅನೀತಿವಂತರನು್ನ ಶಿ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದ ತನಕ ಇಡುವುದಕೂ್ಕ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

10 ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ § ಾರೀರಿಕ ಬಂಡುತನದ ದು ಾಶೆಗಳಲಿ್ಲ
ನಡೆದು *ಪ್ರಭುತ್ವವನು್ನ ತಿರ ಾ ್ಕರ ಾಡುವವರನು್ನ ಹೀಗೆ
ಶಿ ಸುವನು. ಇವರು ಾರಿಗೂ ಹೆದರದೇ ಸೆ್ವೕಚಾ್ಛಪರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
†ಮಹಿ ಾಪದವಿಯವರನು್ನ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ದೂಷಿಸುವರು.
11 ‡ದೇವದೂತರು ಬಲದಲಿ್ಲಯೂಮಹತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಕತರ್ನ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದೂಷಣೆಯನು್ನ,
ನಿಂದೆಯನು್ನ ಹೇಳದಿರಲು, ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ಮಹಿ ಾಪದವಿಗಳನು್ನ
ದೂಷಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 12 § ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾಗಿ
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಾಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಹುಟಿ್ಟರುವ *ವಿವೇಕಶೂನ್ಯ
ಾ್ರಣಿಗಳಂತಿರುವ ಈ ದುಬೋರ್ಧಕರು ತಮಗೆ ತಿಳಿಯದವುಗಳ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ದೂಷಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ
ಾವೇ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಶ ಾಗುವರು. 13ತಮ್ಮ ದುನೀರ್ತಿಗೆಸರಿ ಾದ
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ದುಷ್ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವರು. †ದುಂದು ಾರಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಹಗಲನು್ನ
ಕಳೆಯುವುದೇ ಸುಖವೆಂದೆಣಿಸು ಾ್ತರೆ. ಇವರು ‡ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಔತಣ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ವಂಚಕ ಾಗಿದು್ದ §ಉಂಡು ಕುಡಿದು
ಕಳಂಕಕೂ್ಕ, ಅವ ಾನಕೂ್ಕ ಾರಣ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 14 ಇವರು
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯನು್ನ ಕಂಡು ಆನಂದಿಸುವವರೂ, * ಾಪವನು್ನ ಕಂಡು
ತೃಪಿ್ತಹೊಂದದ ಕಣು್ಣಳ್ಳವರೂ, ಚಂಚಲತೆ ಮನಸು್ಸವುಳ್ಳವರನು್ನ
ಮರುಳುಗೊಳಿಸುವವರೂ, ಹಣ ಾಸೆಯಲಿ್ಲ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆದ
ಹೃದಯವುಳ್ಳವರೂ, † ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಮಕ್ಕಳೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 15 ಇವರು
ಸ ಾ್ಮಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟ್ಟವರು. ಾದಿ ತಪಿ್ಪದವರು ಮತು್ತ ಬೇ ೕರಿನ
ಮಗ ಾದ ‡ಬಿ ಾಮನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಈ
ಬಿ ಾಮನು ಅನೀತಿಯಿಂದ ದೊರಕುವ ಸಂ ಾವನೆಯನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. 16 ಆದರೆ ಅವನ ದುಷ್ಟ ಕೃತ್ಯಕೆ ್ಕ ಖಂಡನೆ ಾಯಿತು.
§ಮೂಕ ಾ್ರಣಿ ಾದ ಕತೆ್ತಯು ಮನುಷ ್ಯಸ್ವರದಿಂದ ಾತ ಾಡಿ
ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಹುಚು್ಚತನವನು್ನ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿತು. 17 ಇವರು
*ನೀರಿಲ್ಲದ ಾಳು ಾವಿಗಳೂ, ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಾರಿಹೋಗುವ ೕಡಗಳೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. †ಇಂಥವರಿ ಾಗಿ

ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡ ಾಗಿದೆ. 18 ಕೇಡುಕಿನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವವರ ಸಹ ಾಸದಿಂದ ‡ಹೊಸ ಾಗಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರ
ಸಂಗಡ ಇವರು ಹುರುಳಿಲ್ಲದ § ಳು್ಳ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿ ಕೆಟ್ಟ
ಾ ಾಭಿ ಾಷೆ ಹುಟಿ್ಟಸಿ ಅತಿ ಾದ ಬಂಡುತನದಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಮರುಳುಗೊಳಿಸು ಾ್ತರೆ. 19ಇಂಥವರು * ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆಂದು
† 2:13 2:13 ಅಥ ಾ, ಾ ಾ ್ಕಲಿಕ ಭೋ ಾನುಭವವನೆ್ನೕ. ‡ 2:13 2:13 1 ಕೊರಿ
11:21: § 2:13 2:13 ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಪೆ್ರೕಮಭೋಜನಗಳಲಿ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದದೆ;
ಯೂದ. 12: * 2:14 2:14 1ಪೇತ್ರ. 4:1: † 2:14 2:14ಎಫೆ 2:3: ‡ 2:15
2:15 ಅರಣ್ಯ 22:5,7; ಧ ೕರ್ 23:4; ನೆಹೆ 13:2; ಯೂದ 11: § 2:16 2:16
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ಅವರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ † ಾವೇ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ
ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬನು ಾವುದಕೆ್ಕ ಸೋಲುವನೋ ಅವನು
ಅದರ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟೕ.

20 ಕತರ್ನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕುರಿ ಾದ
ಪರಿ ಾನಹೊಂದಿ ಲೋಕದ ಮಲಿನತ್ವಗಳಿಗೆ ‡ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರು
ತಿರುಗಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು ಸೋತುಹೋದರೆ §ಅವರ
ಅಂತ್ಯಸಿ್ಥತಿಯು ದಲಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿರುವುದು. 21 *ಅವರು
ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದು ತಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆ ಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಆ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ
ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿತು್ತ. 22 †“ ಾಯಿ ಾನು ಕಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ ನೆಕು ್ಕವುದಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿತು. ಮತು್ತ ಮೈತೊಳೆದ ಹಂದಿ ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಹೊರ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಯಿತು.” ಎಂಬ ಾದೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

3
ದೇವರ ದಿನವು ತಡ ಾದರೂ ಅದು ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಯ

1 ಪಿ್ರಯರೇ, ನಿಮಗೀಗ ಬರೆಯುವುದು ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರ.
2 *ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನೂ್ನ
ಕತರ್ ಾದ ರಕ್ಷಕನು ನಿಮ್ಮ ಅ ಸ್ತಲರ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ
ಅಪ್ಪಣೆಯನೂ್ನ †ನೀವು ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಈ ಎರಡು
ಪತಿ್ರಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ‡ತಿಳಿಸಿಕೊಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ನಿಮರ್ಲ ಾದ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

† 2:19 2:19 ೕ ಾ 8:34; ರೋ ಾ. 6:16: ‡ 2:20 2:20ವ. 18: § 2:20
2:20ಮ ಾ್ತ 12:45: * 2:21 2:21ಯೆಹೆ. 18:24; ಲೂಕ 12:47; ಾಕೋಬ.
4:17: † 2:22 2:22 ಾ. 26:11: * 3:2 3:2 ಲೂಕ 1:70; ಅ. ಕೃ. 3:21:
† 3:2 3:2ಯೂದ. 17: ‡ 3:2 3:2 2 ಪೇತ್ರ. 1:13:
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3 ಕಡೆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ §ತಮ್ಮ ದು ಾಶೆಗಳ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಯುವ
ಕುಚೋದ್ಯ ಾರರು ಬಂದು ಕುಚೋದ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ, 4 *“ಆತನ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯ ಾದ † ಾ ಾ್ದನವು ಏ ಾಯಿತು? ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿದೆ್ರಹೊಂದಿದ ನಂತರದಿಂದ; ಸಮಸ್ತವೂ
ಸೃಷಿ್ಟಯ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಾಗೆಯೇ ಇದೆಯ ಾ್ಲ?” ಎಂದು
ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ ಕೇಳುವರೆಂಬು ಾಗಿ ನೀವು ದಲು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 5 ಆದರೆ ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು
‡ದೇವರ ಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ §ನೀರಿನೊಳಗಿನಿಂದ ಾಗೂ ನೀರಿನಿಂದ
ರೂಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಉದೆ್ದೕಶಪೂರ್ವಕ ಾಗಿಯೇ
ಮರೆತುಬಿಡು ಾ್ತರೆ. 6 *ಆ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಅಂದಿನ ಲೋಕವು
ಜಲಪ್ರಳಯದಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಯಿತು. 7ಆದರೆ ಈಗಿನ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು
ಅದೇ ಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಗಿ್ನ ಾಶ ಾ ್ಕಗಿ ಾದಿರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಅವು ಾ್ಯಯ
ತೀಪಿರ್ನ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಮತು್ತ †ಭಕಿ್ತಹೀನರ ಾಶ ಾ್ಕಗಿ ಉಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

8 ಪಿ್ರಯರೇ, ಕತರ್ನ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಿನವು ಾವಿರ
ವಷರ್ಗಳಂತೆಯೂ ‡ ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು ಒಂದು ದಿನದಂತೆಯೂ
ಇವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. 9 §ಕತರ್ನು ತನ್ನ
ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ತಡ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬು ಾಗಿ
ಕೆಲವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಆತನು ತಡ ಾಡುವವನಲ್ಲ.
* ಾರೊಬ್ಬನೂ ಾಶ ಾಗುವುದರಲಿ್ಲ ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡದೆ †ಎಲ್ಲರೂ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ ಪಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುವವ ಾಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
‡ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 10 ಆದರೂ §ಕತರ್ನ ದಿನವು
§ 3:3 3:3ಯೂದ. 18: * 3:4 3:4 1ಥೆಸ. 2:19: † 3:4 3:4ಯೆ ಾ 5:19;
ಯೆರೆ 17:15;ಯೆಹೆ. 11:3; 12:22, 27;ಮ ಾ. 2:17: ‡ 3:5 3:5 ಆದಿ 1:6, 7,
9; ಕೀತರ್ 33:6; ಇಬಿ್ರ. 11:3: § 3:5 3:5 ಕೀತರ್ 24:2; 136:6: * 3:6 3:6
ಆದಿ 7:11, 21; 2 ಪೇತ್ರ. 2:5: † 3:7 3:7 2 ಥೆಸ. 1:9: ‡ 3:8 3:8 ಕೀತರ್ 90.
4: § 3:9 3:9 ಹಬ 2:3; ಇಬಿ್ರ. 10:37; ಪ್ರಸಂಗಿ. 8:11: * 3:9 3:9ಯೆಹೆ.
18:23, 32; 33:11: † 3:9 3:9 1 ತಿ . 2:4: ‡ 3:9 3:9ಯೆ ಾ 30. 18;
ಲೂಕ 18:7; 1 ಪೇತ್ರ. 3:20: § 3:10 3:10ಮ ಾ್ತ 24:42-51; ಲೂಕ 12:39-46;
1 ಥೆಸ. 5:2; ಪ್ರಕ 3:3:
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ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ. *ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಾಶ ಮಂಡಲವು
ಮ ಾ ೕಷದಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವವು. †ಮೂಲ ಾತುಗಳು
ಉರಿದು ಲಯ ಾಗಿ ಹೋಗುವವು. ‡ಭೂಮಿಯೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವ
ಕೆಲಸಗಳೂ ಸುಟು್ಟ ಹೋಗುವವು.
ಲೋ ಾಂತ್ಯವನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ

ಎಂಬ ಬೋಧನೆ
11 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಹೀಗೆ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನೀವು

ಎಂಥವ ಾಗಿರಬೇಕು? §ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ
ಜೀವಿಸಬೇಕು. 12ದೇವರ ದಿನದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ
*ಆತುರಪಡುವ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಾಶಮಂಡಲವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವವು. ಅತಿ ಉಷ್ಣದಿಂದ ಮೂಲ ಾತುಗಳು
ಉರಿದು ಕರಗಿ ಹೋಗುವವು. 13 ಆದರೂ ಾವು ದೇವರ
ಾ ಾ್ದನದ ಪ್ರ ಾರ †ನೂತನ ಆ ಾಶ ಮಂಡಲವನೂ್ನ ಮತು್ತ ನೂತನ
ಭೂಮಂಡಲವನೂ್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ. ‡ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ನೀತಿಯು ಾಸ ಾಗಿರುವುದು.

14 §ಆದ ಾರಣ ಪಿ್ರಯರೇ, ನೀವು ಇವುಗಳನು್ನ
ಎದುರುನೋಡುವವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನೊಂದಿಗೆ
ಸ ಾ ಾನದಲಿ್ಲದು್ದ *ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿಯೂ ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿಯೂ
ಆತನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. 15 †ನಮ್ಮ ಕತರ್ನ
ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾಥರ್ ಾಗಿ ಇದೆ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ. ‡ನಮ್ಮ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಾದ ೌಲನು ಸಹ
* 3:10 3:10ಮ ಾ್ತ 24:35;ಇಬಿ್ರ. 12:26, 27;ಪ್ರಕ 6:14; 20:11; 21:1: † 3:10
3:10 ಯೆ ಾ 34:4: ‡ 3:10 3:10 ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವ
ಕೆಲಸಗಳೂ ಾಣುವವೇ? ಎಂದುಬರೆದದೆ. § 3:11 3:111ಪೇತ್ರ. 1:15: * 3:12
3:12 ಅಥ ಾ, ಬೇಗ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತ. † 3:13 3:13 ಯೆ ಾ 65:17;
66:22; ಪ್ರಕ 21:1: ‡ 3:13 3:13ಯೆ ಾ 60. 21; ಪ್ರಕ 21:27: § 3:14 3:14
1 ಕೊರಿ 15:58; 1ಥೆಸ. 3:13; 5:23: * 3:14 3:14 ಾಕೋಬ 1:27;ಫಿಲಿ. 2:15:
† 3:15 3:15 ವ. 9: ‡ 3:15 3:15ಅ. ಕೃ. 15:25:
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§ತನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಾನದ ಪ್ರ ಾರ *ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ.
16 ಅವನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ †ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಕುರಿತು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲರುವ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು
ನಿಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಕಠಿಣ ಾಗಿವೆ. ಅ ಾನಿಗಳೂ,
ಚಂಚಲಚಿತ್ತರೂ ಆದವರು ಉಳಿದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಾಗೆ ಇದನೂ್ನ
ತ ಾ್ಪಗಿ ಅಥರ್ ಕೊಟು್ಟ ‡ತಮಗೆ ಾಶವನು್ನಂಟು ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
17ಆದ ಾರಣ ಪಿ್ರಯರೇ, §ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ದುಷ್ಟರ ವಂಚನೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕ
*ನಿಮ್ಮ ಸಿ್ಥರ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಭ್ರಷ್ಟ ಾಗದಂತೆಯೂ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 18 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕುರಿ ಾದ †ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾನದಲಿ್ಲಯೂ
ನೀವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದಿರಿ. ‡ಆತನಿಗೆ ಈಗಲೂ ಸ ಾ ಾಲವೂ
ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

§ 3:15 3:15 1 ಕೊರಿ 3:10: * 3:15 3:15 ರೋ ಾ. 2:4: † 3:16 3:16
ರೋ ಾ. 8:19; 1 ಕೊರಿ 15:24; 1 ಥೆಸ. 4:15: ‡ 3:16 3:16ಯೆ ಾ 28:13:
§ 3:17 3:17 2 ಪೇತ್ರ. 1:12: * 3:17 3:17 2 ಪೇತ್ರ. 1:10; 1:1 ಕೊರಿ
10:12: † 3:18 3:18 2 ಪೇತ್ರ. 1:5; ಎಫೆ 4:15; ಕೊಲೊ 1:10; 2:19; 1 ಪೇತ್ರ.
2:2: ‡ 3:18 3:18 ರೋ ಾ. 11:36:
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