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പേ്രതാസ്എഴുതിയ
രണ്ടാംേലഖനം

1 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനും
അെപ്പാസ്തലനുമായശിേമാൻപേ്രതാസ,്

നമ്മുെട ൈദവവും രക്ഷകനുമായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നീതിയിലൂെട ഞങ്ങൾക്കു
ലഭിച്ചതുേപാെലയുള്ള അമൂല്യവിശ്വാസം
ലഭിച്ചിട്ട ള്ളവർക്ക,്എഴുതുന്നത:്

2 ൈദവെത്തക്കുറിച്ച ം നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശുവിെനക്കുറിച്ച മുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലൂെട
നിങ്ങൾക്കു കൃപയും സമാധാനവും സമൃദ്ധമായി
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

വിളിയും െതരെഞ്ഞടുപ്പ ംസുസ്ഥിരമാക്കുന്നു
3 അവിടെത്ത ദിവ്യശക്തി, ഭക്തിപൂർവമായ
ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായെതല്ലാം നമുക്കു
നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവ നമുക്കു
ലഭിച്ചത് േതജസ്സിനാലും േ്രശഷ്ഠതയാലും
നെമ്മ വിളിച്ച ൈദവെത്തക്കുറിച്ച ള്ള
പരിജ്ഞാനത്തിലൂെടയാണ.് 4ഇവയിലൂെടത്തെന്നയാണ്
തെന്റ അമൂല്യവും മഹനീയവുമായ
വാഗ്ദാനങ്ങള ം അവിടന്ന് നമുക്കു നൽകിയത.്
തന്മൂലം നിങ്ങൾക്ക് ദുർേമാഹത്താൽഉണ്ടാകുന്ന
േലാകമാലിന്യങ്ങളിൽനിന്ന് വിമുക്തരായി
ൈദവികസ്വഭാവത്തിനു പങ്കാളികളായിത്തീരാൻ
കഴിയും.
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5ഈകാരണത്താൽ, നിങ്ങൾവിശ്വാസേത്താടു
ധാർമികതയും ധാർമികതേയാടു വിേവകവും
6 വിേവകേത്താട് ആത്മസംയമവും
ആത്മസംയമേത്താടു സഹിഷ്ണുതയും
സഹിഷ്ണുതേയാടു ഭക്തിയും 7 ഭക്തിേയാടു
സാേഹാദര്യവും സാേഹാദര്യേത്താടു
സ്േനഹവും കൂട്ടിേച്ചർക്കാൻ, ഉത്സാഹേത്താെട
സകല്രപയത്നവും െചയ്യ ക. 8ഈസദ്ഗുണങ്ങൾ
നിങ്ങളിൽ വർധമാനമായിരുന്നാൽ, നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള
പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ്രപേയാജനരഹിതരും
നിഷ്ഫലരും ആകാെത ഇവ നിങ്ങെള
സംരക്ഷിക്കും. 9 ഇവയില്ലാത്തവർ അന്ധരും
തങ്ങൾ മുമ്പ് െചയ്തുകൂട്ടിയ പാപങ്ങളിൽനിന്ന്
ശുദ്ധീകരണം ലഭിച്ച എന്ന വസ്തുത
മറന്നിരിക്കുന്ന ്രഹസ്വദൃഷ്ടികള മാണ.്

10 ആകയാൽ സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങള െട
വിളിയും െതരെഞ്ഞടുപ്പ ം സുസ്ഥിരമാക്കാൻ
അത്യധികം ഉത്സാഹിക്കുക. ഇങ്ങെന
്രപവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാപത്തിൽ
വഴുതിവീഴുകയില്ല. 11 അങ്ങെന നിങ്ങൾക്കു
നമ്മുെട കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നിത്യരാജ്യത്തിേലക്ക്
അതിമഹത്തായഒരുസ്വീകരണം ലഭിക്കും.
തിരുവചനത്തിെല ്രപവചനം

12 നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയും
നിങ്ങെള അഭ്യസിപ്പിച്ച സത്യത്തിൽ
ഉറച്ച നിൽക്കുകയും െചയ്യന്നു. എങ്കിലും
ഇവെയക്കുറിച്ച നിങ്ങെള സദാ ഓർമിപ്പിക്കാൻ
ഞാൻ തൽപ്പരനാണ.് 13 ഞാൻ, ഈ
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ശരീരെമന്ന കൂടാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നിടേത്താളം,
ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങെള നിരന്തരം
അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് േയാഗ്യെമന്നു
ഞാൻ കരുതുന്നു. 14 കാരണം,
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു
എേന്നാടു വ്യക്തമാക്കിയതുേപാെല, ഈ
കൂടാരത്തിൽനിന്നു വിടപറയുന്നതിനുള്ള സമയം
ആസന്നമായിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം.
15 എെന്റ േവർപാടിനുേശഷം നിങ്ങൾ ഈ
കാര്യങ്ങെളല്ലാം എേപ്പാഴും ഓർക്കുന്നതിന,്
എന്നാൽ ആവുന്നവിധത്തിലുള്ള എല്ലാ
പരി്രശമങ്ങള ംഞാൻെചയ്യ ം.

16 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
്രപഭാപൂർണമായ പുനരാഗമനം ഞങ്ങൾ
നിങ്ങെള അറിയിച്ചതു കൗശലേത്താെട
െകട്ടിച്ചമച്ച കഥകൾെകാണ്ടായിരുന്നില്ല;
മറിച്ച,് ഞങ്ങൾ അവിടെത്ത ്രപതാപത്തിന്
ദൃക് സാക്ഷികൾ ആയിരുന്നതുെകാണ്ടാണ.്
17 “ഞാൻ സം്രപീതനായിരിക്കുന്ന എെന്റ
്രപിയപു്രതൻ ഇവൻതെന്ന”* എന്ന അശരീരി
പരേമാൽക്കൃഷ്ടമായ േതജസ്സിൽനിന്ന്
ഉണ്ടായേപ്പാൾ പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്ന്
അവിടേത്തക്ക് ബഹുമാനവും േതജസ്സ ം ലഭിച്ച .
18 കർത്താവിേനാെടാപ്പം വിശുദ്ധപർവതത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങള ം സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ടഈഅശരീരി േകട്ട .

19 ഇേതാെടാപ്പം വിശ്വാസേയാഗ്യമായ
്രപവാചകവചനവും നമുക്കുണ്ട.് നിങ്ങള െട

* 1:17 മത്താ. 17:5; മർ. 9:7;ലൂേക്കാ. 9:35
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ഹൃദയങ്ങളിൽ പുലരി െപാട്ടിവിടർന്ന്
്രപഭാതനക്ഷ്രതം ഉദിക്കുംവെര, ഇരുട്ട ള്ളേപ്പാൾ
്രപകാശിക്കുന്ന വിളക്കിേലെക്കന്നതുേപാെല
ആ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ ്രശദ്ധാലുക്കൾ
ആേകണ്ടതുണ്ട.് 20 തിരുെവഴുത്തിെല ഓേരാ
്രപവചനവാക്യവും ്രപവാചകെന്റ സ്വതഃസിദ്ധമായ
വിശകലനത്താൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്നവയല്ല
എന്ന വസ്തുത നിങ്ങൾ ്രപാഥമികമായി
മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. 21 ്രപവചനം ഒരിക്കലും
മനുഷ്യെന്റ ഹിതാനുസരണം ഉത്ഭവിച്ചിട്ടില്ല;
പിെന്നേയാ, ്രപവാചകന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
നിേയാഗത്താൽ ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള
അരുളപ്പാടുകൾ ്രപസ്താവിക്കുകയായിരുന്നു.

2
വ്യാജ്രപവാചകരുെട നാശം

1 എന്നാൽ വ്യാജ്രപവാചകരും ജനമധ്യത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുേപാെലതെന്ന നിങ്ങള െട
മധ്യത്തിലും വ്യാജഗുരുക്കൾ ഉണ്ടാകും. അവർ
രഹസ്യമായി നാശകരമായ ദുരുപേദശങ്ങൾ
അവതരിപ്പിക്കും; അവെര വിലയ്ക്കു
വാങ്ങിയ പരമനാഥെന നിേഷധിക്കുകേപാലും
െചയ്തുെകാണ്ട് അവർ തങ്ങള െടേമൽ
അതിേവഗം നാശം വരുത്തിെവക്കും. 2അവരുെട
ഈദുഷ് ്രപവണതെയപലരും പിൻതുടരും;അവർ
സത്യമാർഗത്തിന് അപമാനം വരുത്തും. 3അവർ
അതിേമാഹേത്താെട സ്വയംെമനെഞ്ഞടുത്ത
ഉപേദശങ്ങളാൽ നിങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യ ം.
മുേമ്പതെന്ന നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട ശിക്ഷാവിധി
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അവരുെടേമൽ നിപതിക്കും, അതിന്
കാലതാമസവും ഉണ്ടാകുകയില്ല.

4 പാപംെചയ്തേപ്പാൾ ദൂതന്മാെരേപ്പാലും
ൈദവം ഒഴിവാക്കാെത അവെര
അന്ധകാരത്തിെന്റ ചങ്ങലയാൽ
ബന്ധിച്ച്, ന്യായവിധിക്കായി തടവറയിൽ*
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 അവിടന്ന് പൗരാണിക
േലാകെത്തയും ഒഴിവാക്കിയില്ല. അഭക്തരുെട
േലാകെത്ത ്രപളയത്തിലാഴ്ത്തിയേപ്പാൾ
ൈദവനീതിയുെട ്രപഭാഷകനായ േനാഹയടക്കം
എട്ട േപെരമാ്രതമാണ് സംരക്ഷിച്ചത.് 6 ൈദവം
െസാേദാം,െഗാേമാറാഎന്നീനഗരങ്ങെളശിക്ഷിച്ച്
ഭസ്മീകരിച്ച് ഉന്മൂലനാശംവരുത്തി;† ഇവർ
അഭക്തർക്കു ഭവിക്കാനിരിക്കുന്നെവക്ക് ഒരു
നിദർശനമാണ്. 7എന്നാൽ,നിയമനിേഷധികള െട
അതിരുവിട്ട അധാർമികതകൾമൂലം ഹൃദയവ്യഥ
അനുഭവിച്ച നീതിനിഷ്ഠനായ േലാത്തിെന
ൈദവം സംരക്ഷിച്ച . 8 നീതിനിഷ്ഠനായ
അേദ്ദഹം അവരുെട ഇടയിൽ വസിച്ചേപ്പാൾ
അവരുെട അധാർമിക്രപവൃത്തികൾ
അനുദിനം കാണുകയും േകൾക്കുകയും
െചയ്തു. അത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
നീതിനിഷ്ഠമായ മനസ്സിെന അതിവ്യഥയാൽ
തകർത്തു. 9 പരിേശാധനകളിൽനിന്ന്
ൈദവഭക്തെര എങ്ങെന പരിരക്ഷിക്കണെമന്നും
ശിക്ഷാവിേധയരായ അഭക്തെര വിധിദിനംവെര
എങ്ങെന കാത്തുസൂക്ഷിക്കണെമന്നും

* 2:4 മൂ.ഭാ. ടാർട്ടറസ് അതായത്, വധശിക്ഷയ്ക്കു
വിധിക്കെപ്പട്ടവരുെട സൂക്ഷിപ്പസ്ഥാനം. നരകം എന്നും
പരിഭാഷെപ്പടുത്താം. † 2:6 ഉൽ. 19കാണുക.
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കർത്താവിനറിയാം; 10 ്രപേത്യകിച്ച,്
കാമാസക്തിയാൽ വശീകരിക്കെപ്പട്ട്
ശരീരെത്ത മലീമസമാക്കുന്നവെരയും ൈദവിക
അധികാരെത്തതിരസ്കരിക്കുന്നവെരയും.
തേന്റടികള ം തന്നിഷ്ടക്കാരുമായ
ഇവർ സ്വർഗീയജീവികെളേപ്പാലും
അധിേക്ഷപിക്കുന്നതിനുഭയംലവേലശമില്ലാത്തവരുമാണ.്
11 എന്നാൽ അവെരക്കാൾ ശക്തിയിലും
ബലത്തിലും ഉന്നതരായ ദൂതന്മാർേപാലും
കർത്തൃസന്നിധിയിൽആസ്വർഗീയജീവികൾെക്കതിേര
യാെതാരുവിധ ദൂഷണവും ആേരാപിക്കുന്നില്ല.
12 എന്നാൽ, ഈ വ്യാജ ഉപേദഷ്ടാക്കളാകെട്ട,
തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിെന
ദുഷിക്കുന്നു. ജന്മവാസനകളാൽമാ്രതം
നയിക്കെപ്പടുകയും പിടിച്ച കശാപ്പ
െചയ്യെപ്പടുന്നതിനുമാ്രതമായിപിറക്കുകയുംെചയ്ത
യുക്തിഹീനമൃഗങ്ങെളേപ്പാെലയാണ് ഇവർ.
ഈ മൃഗങ്ങെളേപ്പാെല അവരും സ്വന്തം
വഷളത്തത്താൽനശിക്കുന്നു.

13 അവർക്ക് ഭവിക്കുന്ന നാശം അവർ
െചയ്തുകൂട്ടിയദുഷ്കർമങ്ങള െട ്രപതിഫലമാണ.്
പട്ടാപ്പകൽ ആഭാസലീലകളിൽ അഭിരമിക്കുന്നത്
അഭിമാനകരമായിഅവർ കരുതുന്നു. നിങ്ങള െട
സ്േനഹസൽക്കാരങ്ങളിൽ പെങ്കടുത്ത്
ആനന്ദപൂർവം ആർത്തുല്ലസിക്കുന്ന അവർ
കളങ്കവും അപമാനവുമാണ.് 14 വ്യഭിചാരം
നിറഞ്ഞ കണ്ണ കളള്ളവരും പാപംെചയ്തു
മതിവരാത്തവരും ചഞ്ചലമാനസെര
വശീകരിക്കുന്നവരും അത്യാ്രഗഹത്തിൽ
ൈവദഗ്ദ്ധ്യം േനടിയ ഹൃദയമുള്ളവരുമായ
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ശപിക്കെപ്പട്ട മക്കളാണിവർ! 15 േനർപാത
ഉേപക്ഷിച്ച് വഴിെതറ്റിേപ്പായ ഇവർ അനീതിയുെട
േവതനം േമാഹിച്ച െബേയാരിെന്റ‡ മകൻ
ബിെലയാമിെന്റ മാർഗം പിൻതുടരുന്നു. 16 തെന്റ
മാർഗ്രഭംശത്തിനു തക്ക ശകാരം അയാൾക്കു
കിട്ടി; ഉരിയാടാക്കഴുത മനുഷ്യഭാഷയിൽ
സംസാരിച്ച്§ ്രപവാചകെന്റ മതി്രഭമം
അവസാനിപ്പിച്ച .

17ഈ മനുഷ്യർ ഉണങ്ങിവരണ്ട അരുവികള ം
െകാടുങ്കാറ്റ പറപ്പിക്കുന്ന മൂടൽമഞ്ഞും
ആണ്. െകാടുംതമസ്സ് അവർക്കായി
കരുതിെവച്ചിരിക്കുന്നു. 18 കാരണം, െതറ്റായ
മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചവരിൽനിന്ന് കഷ്ടിച്ച്
രക്ഷെപ്പട്ടവെര അവർ നിരർഥകങ്ങളായ
െപാങ്ങച്ചവാക്കുകളാൽ അധാർമിക
ജഡികാസക്തിയിേലക്കു വശീകരിക്കുന്നു.
19 അവർ സ്വയം അധാർമികതയുെട
അടിമകളായിരിെക്ക, മറ്റള്ളവർക്ക്
സ്വാത്രന്ത്യം വാഗ്ദാനംെചയ്യന്നു—കാരണം
“തങ്ങെള അടിച്ചമർത്തുന്നവക്ക് മനുഷ്യർ
അടിമകളാണ.്” 20 നമ്മുെട കർത്താവും
രക്ഷിതാവുമായ േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള
പരിജ്ഞാനത്താൽ േലാകമാലിന്യങ്ങളിൽനിന്നു
രക്ഷെപ്പട്ടവർ വീണ്ടും അതിൽത്തെന്ന
കുടുങ്ങി പരാജയെപ്പട്ട േപായാൽ,
അവരുെട അവസാനെത്ത അവസ്ഥ
ആദ്യേത്തതിെനക്കാൾ േശാചനീയമായിരിക്കും.
21 നീതിമാർഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞേശഷം

‡ 2:15 ചി.ൈക.്രപ. േബാേസാർ § 2:16 സംഖ്യ. 22:21-35
കാണുക.
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തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച വിശുദ്ധകൽപ്പനയിൽനിന്നു
പിൻവാങ്ങുന്നതിെനക്കാൾ, അവർ അത്
അറിയാതിരിക്കുകയായിരുന്നു നല്ലത്. 22 “നായ
അതിെന്റ ഛർദിയിേലക്കു തിരിയുന്നു”* എന്നും
“കുളിപ്പിച്ചാലും പന്നി പിെന്നയും െചളിയിൽ
ഉരുള ന്നു”എന്നും ഉള്ള പഴെഞ്ചാല്ല കൾ അവെര
സംബന്ധിച്ച്സത്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

3
കർത്താവിെന്റ ദിവസം

1 ്രപിയേര, ഞാൻ നിങ്ങൾെക്കഴുതുന്ന
രണ്ടാംേലഖനമാണ് ഇത.് നിങ്ങള െട
നിഷ്കപടമായ ഹൃദയെത്ത ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന
സ്മരണികയായിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് േലഖനങ്ങള ം
ഞാൻഎഴുതിയത.് 2വിശുദ്ധ്രപവാചകന്മാരിലൂെട
മുമ്പ് അറിയിച്ച തിരുവചനങ്ങള ം നിങ്ങള െട
അെപ്പാസ്തലന്മാരിലൂെട നമ്മുെട കർത്താവായ
രക്ഷിതാവ് നൽകിയ കൽപ്പനയും നിങ്ങൾ
അനുസ്മരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നത.്

3 പരമ്രപധാനമായി നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യം
മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക: അന്ത്യകാലത്ത്
പരിഹാസകർ സ്വന്തം ദുർേമാഹങ്ങൾക്ക്
അനുസൃതമായി പരിഹാസം വർഷിച്ച െകാണ്ടു
വരും. 4 “കർത്താവ് വാഗ്ദാനംെചയ്ത
ആ ‘ആഗമനം’ എവിെട? പിതാക്കന്മാരുെട
കാലേശഷവും എല്ലാ കാര്യങ്ങള ം
േലാകസൃഷ്ടിയുെട ആരംഭത്തിൽ
ആയിരുന്നതുേപാെലതെന്ന ഇേപ്പാഴും

* 2:22 സദൃ. 26:11
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തുടരുന്നേല്ലാ” എന്ന് അവർ പറയും.
5 എന്നാൽ ്രപാരംഭത്തിൽ, ൈദവമുഖത്തുനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട വാക്കുകളാൽത്തെന്ന ആകാശം
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട എന്നതും െവള്ളത്തിൽനിന്നും
െവള്ളത്താലും ഭൂമിയുെട സൃഷ്ടി നടന്നു
എന്നതും, 6 അേത െവള്ളത്താൽത്തെന്ന
അന്നെത്ത േലാകം ്രപളയജലത്തിൽ
മുങ്ങി നശിെച്ചന്നതും അവർ മനഃപൂർവം
വിസ്മരിക്കുന്നു. 7 ഇേപ്പാഴുള്ള ആകാശവും
ഭൂമിയും അേത തിരുവചനത്താൽത്തെന്ന
സംരക്ഷിക്കെപ്പട്ട ം ന്യായവിധിയുെടയും
അഭക്തരുെട നാശത്തിെന്റയും ദിവസത്തിൽ
അഗ്നിക്കിരയാകാൻസൂക്ഷിക്കെപ്പട്ട മിരിക്കുന്നു.

8 എന്നാൽ ്രപിയേര, ഈ ഒരു യാഥാർഥ്യം
നിങ്ങൾ വിസ്മരിക്കരുത:് കർത്താവിന് ഒരു
ദിവസം ആയിരം വർഷംേപാെലയും ആയിരം
വർഷം ഒരു ദിവസംേപാെലയും ആകുന്നു.
9 അവിടെത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറേവറ്റ ന്നതിൽ
കർത്താവ്കാലവിളംബംവരുത്തുന്നില്ല;അവിടന്ന്
നിങ്ങേളാട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുകയാണ.് ഒരു
വ്യക്തിേപാലും നശിച്ച േപാകാെത എല്ലാവരും
മാനസാന്തരത്തിേലക്ക് വരണെമന്നാണ്
അവിടെത്തആ്രഗഹം.

10 എന്നാൽ, കർത്താവിെന്റ ദിവസം
വരുന്നത് കള്ളെന്റ വരവുേപാെല
അ്രപതീക്ഷിതമായിരിക്കും.അതിഭീകരശബ്ദേത്താെട
ആകാശം അ്രപത്യക്ഷമാകും. മൂലപദാർഥങ്ങൾ
അഗ്നിയിൽ കത്തിയമരും. ഭൂമിയും അതിലുള്ള
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സർവതും ഭസ്മീകൃതമാകും.*
11 സർവതും ഇങ്ങെന നശിച്ച േപാകാൻ
ഉള്ളതായതിനാൽ ആസന്നമായ
ൈദവദിവസത്തിനായി കാത്തിരുന്നും
അതിെന ത്വരിതെപ്പടുത്തിയും വിശുദ്ധിയും
ൈദവഭയവുമുള്ള ജീവിതം നിങ്ങൾ
നയിേക്കണ്ടത് അത്യന്താേപക്ഷിതമാണ്!
12 ആകാശം അഗ്നിക്കിരയായി നശിക്കും.
മൂലകങ്ങൾ ഉ്രഗതാപത്തിൽ ഉരുകിേപ്പാകും.
13 നാേമാ, അവിടെത്ത വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച,്
നീതി നിവസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിനും
പുതിയ ഭൂമിക്കുമായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

14 അതുെകാണ്ടു ്രപിയേര, ഇവയ്ക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കറയും
കളങ്കവും ഇല്ലാത്തവരായി ൈദവേത്താട്
സമാധാനമുള്ളവരായി ജീവിക്കാൻ
ഉത്സുകരായിരിക്കുക. 15 നമ്മുെട കർത്താവിെന്റ
ദീർഘക്ഷമ രക്ഷയ്ക്കുള്ള അവസരം എന്നു
കരുതുക. നമ്മുെട ്രപിയസേഹാദരൻപൗേലാസും
തനിക്കു ൈദവം നൽകിയജ്ഞാനം അനുസരിച്ച്
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 16 ഈ
വസ്തുതകെളക്കുറിച്ച തെന്ന ആണേല്ലാ
അേദ്ദഹം തെന്റ എല്ലാ േലഖനങ്ങളിലും
്രപതിപാദിച്ചിട്ട ള്ളത്. മനസ്സിലാക്കാൻ
്രപയാസമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അവയിലുണ്ട്.
മറ്റ തിരുെവഴുത്തുകൾ എന്നേപാെല ഇവയും,
അജ്ഞരും അസ്ഥിരചിത്തരുമായ ചിലർ
തങ്ങള െട നാശത്തിനായി വളെച്ചാടിക്കുന്നു.
* 3:10 ചി.ൈക.്രപ. ന്യായവിധിക്ക് വിേധയമാകും എന്നും
ശൂന്യമായിത്തീരുംഎന്നും കാണുന്നു.



2പേ്രതാസ് 3:17 xi 2പേ്രതാസ് 3:18

17 അതുെകാണ്ടു ്രപിയേര, ഈ കാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ
നിയമനിേഷധികള െട സ്വാധീനവലയത്തിൽെപ്പട്ട്,
നിങ്ങള െട സുസ്ഥിരസ്ഥാനത്തുനിന്ന്
വീഴാതിരിക്കാൻ ജാ്രഗതപുലർത്തുക.
18 നമ്മുെട കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപയിലും
പരിജ്ഞാനത്തിലും വർധിച്ച വരിക.

അവിടേത്തക്ക് ഇേപ്പാഴും എെന്നന്നും മഹത്ത്വം!
ആേമൻ.



xii

Biblica®സ്വത്രന്തം സമകാലിക
മലയാളവിവർത്തനം 2020

Malayalam: Biblica®സ്വത്രന്തം സമകാലിക
മലയാളവിവർത്തനം 2020 (Bible) of India

copyright © 2021 Biblica, Inc.

Language: മലയാളം

Contributor: Biblica, Inc.

This work is made available under the Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA). To view a copy of this
license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 or send a letter
to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 
Biblica® is a trademark registered by Biblica, Inc., and use of the Biblica®
trademark requires thewrittenpermission of Biblica, Inc. Under the terms
of the CC BY-SA license, you may copy and redistribute this unmodified
work as long as you keep the Biblica® trademark intact. If you modify
a copy or translate this work, thereby creating a derivative work, you
must remove the Biblica® trademark. On the derivative work, you must
indicate what changes you have made and attribute the work as follows:
“The original work by Biblica, Inc. is available for free at www.biblica.com
and open.bible.”
Notice of copyright must appear on the title or copyright page of the work
as follows:
Biblica®സമകാലിക മലയാളസ്വത്രന്തവിവർത്തനം™
പകർപ്പവകാശം© 1997, 2005, 2017, 2020 Biblica, Inc.
Biblica® Open Malayalam Contemporary Version™
Copyright © 1997, 2005, 2017, 2020 by Biblica, Inc.
Biblica®എന്നത് അേമരിക്കന് ഐക്യനാടുകള െട (USA) േപറ്റന്റ ് ആന്റ ്
േ്രടഡ ്മാര് ക്ക്ഓഫീസില് Biblica, Inc.നാല് രജിസ്റ് റര് െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
അനുവാദേത്താടുകൂടി ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
“Biblica” is a trademark registered in the United States Patent and Trade-
mark Office by Biblica, Inc. Used with permission. 
Youmust alsomake your derivativework available under the same license
(CC BY-SA). 
If you would like to notify Biblica, Inc. regarding your translation of this
work, please contact us at https://open.bible/contact-us.
This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

http://www.Biblica.com
http://www.ethnologue.org/language/mal
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


xiii

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.
2021-11-15

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 16 Nov 2021
481fa3b4-7f70-5045-8f10-f791f464be8d


	2 പത്രോസ്

