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पेतर्ाचे दुसरे पतर्

पेतर्ाचे दुसरे पतर् याचा लेखक 2 पेतर् 1:1 मध्ये नमदू
केल्यापर्माणे परे्िषत पेतर् आहे, तो 3:1 मध्ये दावा करतो,
पेतर्ाचे दुसरे पतर् याचा लेखक येशचू्या रूपांतराचा साक्षीदार
(1:16-18) असल्याचा दावा करतो सारांिशत शुभवतर्माना
नुसार, पेतर् तीन िशष्यांपैकी एक होता जो येशबूरोबर (दुसरे
याकोब आिण योहान होते)होता. पेतर्ाचे दुसरे पतर् याचा लेखक
देखील त्यास संदिभर्त करतो की तो हुतात्माचा मृत्यू (1:14)
असल्याचे िदसते असे मानले जाते; योहान 21:18-19 मध्ये,
कैदेच्या काळात पेतर्ाला शहीद केले जाईल अशी भिवष्यवाणी
येशनेू केली होती.

साधारण इ.स. 65 - 68.
हे बहुदा रोमहनू िलिहले आहे िजथे परे्िषताने आपल्या

जीवनाच्या शेवटची काही वष व्यिथत केली.

हे कदािचत उ र आिशया मायनरमधील पिहल्या पेतर्ासमान
शर्ोत्यांना िलिहले जाऊ शकते.

पेतर्ाने िखर्स्ती िवश्वासाच्या तत्त्वाची आठवण करून
देण्यासाठी (1:12-13, 16-21) आिण त्यांच्या िशक्षणाच्या
परंपरेची पुष्टी करून िवश्वासातील िवश्वास ठेवणारे (1:15)
भिवष्यकाळातील िपढ ांना िनदिशत करण्यासाठी िलिहले.
पेतर्ाने आपला वेळ कमी असल्याचे म्हटले आिण पेतर्ाला हे
माहीत होते की देवाच्या लोकांना अनेक संकटांचा सामना करावा
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लागला (1:13-14; 2:1-3), पेतर्ाने आपल्या वाचकांना खोटया
िशक्षकांिवरूद्ध चेतावणी िदली (2:1-22) जे लवकर येणार्या
परमेश्वराला नाकारतात (3:3-4).

खोट ा िशक्षकांिवरूद्ध चेतावणी
रूपरेषा
1. अिभवादन — 1:1, 2
2. िखर्स्ती गुणधमार्ंमध्ये वाढ — 1:3-11
3. पेतर्ाच्या संदेशाचा उदे्दश — 1:12-21
4. खोट ा िशक्षकांिवरूद्ध चेतावणी — 2:1-22
5. िखर्स्ताचे परतणे — 3:1-16
6. िनष्कषर् — 3:17, 18

1 आपला देव व तारणारा येशू िखर्स्त ह्याच्या नीितमत्त्वाने
आमच्यासारखा, मोलवान िवश्वास िमळालेल्या लोकांस, येशू
िखर्स्ताचा दास व परे्िषत िशमोन पेतर् ह्याजकडून पतर्; 2 देव
आिण आपला पर्भू येशू ह्यांच्या ओळखीने तुम्हास कृपा व शांती
िवपुल िमळत राहो.

3 देवाने तुम्हा आम्हास आपल्या गौरवासाठी व
साित्वकतेसाठी बोलावले आहे, त्याच्या ओळखीच्या द्वारे,
त्याच्या दैवी सामथ्यार्ने जीवनास व सुभक्तीस आवश्यक
असलेल्या सवर् गोष्टी िदल्या आहेत. 4 त्यांच्यायोगे मोलवान व
अित महान वचने देण्यात आली आहेत; ह्यासाठी की, त्यांच्याद्वारे
तुम्ही वासनेपासनू उत्पन्न होणारी जगातील भर्ष्टता चुकवनू
दैवी स्वभावाचे भागीदार व्हावे. 5 ह्याच्या कारणास्तव तुम्ही
होईल िततका पर्यत्न करून आपल्या िवश्वासात साित्वकतेची,
साित्वकतेत ज्ञानाची 6 ज्ञानात इंिदर्यदमनाची, इंिदर्यदमनात
सहनशीलता आिण सहनशीलतेला सुभक्ती, 7 आिण सुभक्तीत
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बंधुपर्ीतीची व बंधुपर्ीती मध्ये पर्ीतीची भर जोडा. 8 कारण
हे गुण तुम्हामध्ये असनू ते वाढते असले तर आपला पर्भू येशू
िखर्स्त ह्याच्या ओळखीिवषयी तुम्ही िनरुपयोगी व िनष्फळ
ठरणार नाही, असे ते तुम्हास करतील. 9 ज्याच्या ठायी या
गोष्टी नाहीत तो आंधळा आहे; अदरूदृष्टीचा आहे, त्यास
आपल्या पवूी र्च्या पापांपासनू शुद्ध झाल्याचा िवसर पडला
आहे; 10 म्हणनू बंधूंनो, तुमचे पाचारण व तुमची िनवड अढळ
करण्यासाठी िवशेष पर्यत्न करा. या गोष्टी तुम्ही केल्या तर
तुम्ही कधी अडखळणार नाही. 11 आिण तशा पर्कारे आपला
पर्भू व तारणारा येशू िखर्स्त ह्याच्या सावर्कािलक राज्यात
जयोत्सावाने तुमचा पर्वेश होईल.

12 या कारणास्तव, जरी तुम्हास या गोष्टी मािहत आहेत
आिण पर्ाप्त झालेल्या सत्यात तुम्ही िस्थर झाला आहा, तरी
तुम्हास त्यांची नेहमीच आठवण देण्याची काळजी घेईन. 13 मी
या मंडपात आहे तोपयर्ंत तुम्हास आठवण देऊन जागृत ठेवणे
हे मला योग्य वाटते. 14 कारण मला माहीत आहे की, आपला
पर्भू येशू िखर्स्त ह्याने मला कळवल्यापर्माणे मला माझा
मंडप लवकर काढावा लागेल. 15 आिण माझे िनघनू जाणे
झाल्यानंतरही या गोष्टी,सतत तुमच्या स्मरणात रहाव्या म्हणनू
शक्य िततके करीन.

. 17:5; 9:7; 9:35
16 कारण चातुयार्ने किल्पलेल्या कथास अनुसरून आम्ही

आपल्या पर्भू येशू िखर्स्ताचे सामथ्यर् व येण्यािवषयी जे
तुम्हास कळवले असे नाही तर आम्ही त्याचे ऐश्वयर्, पर्त्यक्ष
पाहणारे होतो. 17 कारण त्यास देविपत्याकडून सन्मान व गौरव
िमळाले; तेव्हा ऐश्वयर्युक्त गौरवाच्याद्वारे अशी वाणी झाली
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की, “हा माझा िपर्य पुतर्, मला परमिपर्य आहे, ह्याच्यािवषयी
मी संतुष्ट आहे.” 18 त्याच्याबरोबर पिवतर् डोंगरावर
असताना आकाशातनू आलेली ही वाणी आम्ही स्वतः ऐकली.
19 िशवाय अिधक िनिश्चत असे संदेष्ट ाचे वचन आम्हाजवळ
आहे; ते काळोख्या जागी पर्काशणार् या िदव्यापर्माणे आहे
म्हणनू, तुमच्या अंतःकरणात िदवस उजाडेपयर्ंत व पर्भाततारा
उगवेपयर्ंत तुम्ही त्याकडे लक्ष द्याल तर चांगले कराल. 20 तुम्ही
पर्थम हे जाणा की, शास्तर्लेखातील कोणताही संदेश स्वतः
अथर् लावण्यासाठी झाला नाही. 21 कारण कोणत्याही काळात
मनुष्यांच्या इच्छेने संदेश झाला नाही, तर पिवतर् आत्म्याने
परे्िरत झालेल्या मनुष्यांनी देवाकडून आलेला संदेश िदला आहे.

2
1 पण त्या लोकात खोटे संदेष्टे झाले होते, तसे तुमच्यात खोटे

िशक्षकही होतील; ते आपली िवघातक मते चोरून लपवनू आत
आणतील आिण त्यांना ज्याने िवकत घेतले आहे त्या स्वामीला
ते नाकारतील व तसे करून ते आपल्या स्वतःवर शीघर् नाश
ओढवनू घेतील. 2 पुष्कळजण त्यांच्या कामातुरपणाचे अनुकरण
करतील व सत्याच्या मागार्ची त्यामुळे िनंदा होईल. 3 आिण
बनावट गोष्टी रचनू ते लोभाने तुमच्यावर पैसे िमळवतील.
त्यांच्याकिरता ठरलेला दंड पिहल्यापासनूच िवलंब करीत नाही,
अिण त्यांचा नाश डुलक्या घेत नाही. 4 कारण जर देवाने
पाप करणार् या देवदतूांनाही राखले नाही पण नरकात लोटून,
गडद काळोखाच्या खाडयात न्यायासाठी अटकेत ठेवले; 5 जर
त्याने पिहले जग राखले नाही पण अभक्तांच्या त्या जगावर
जलपर्लय आणनू, नीितमत्त्वाचा उपदेशक नोहा ह्यालाच केवळ
इतर सात जणांसिहत सुरिक्षत ठेवले; 6 जर त्याने सदोम व
गमोरा या नगरांची राख करून त्यांना नाशाची िशक्षा िदली व
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पुढे जे लोक अभक्तीने वागतील त्यांच्यासाठी त्यांचे उदाहरण
ठेवले, 7 आिण तेथील दुराचार् यांचे, कामातुरपणाचे वागणे पाहनू
तर्स्त झालेल्या नीितमान लोटाला त्याने सोडवले; 8 कारण तो
नीितमान मनुष्य त्यांच्यात राहनू पाहत असता व ऐकत असता,
त्यांच्या स्वैराचाराची कृत्ये पाहनू, िदवसानुिदवस, त्याच्या
नीितमान िजवाला यातना होत होत्या; 9 तर जे धािमर्कांना
त्यांच्या परीके्षतनू कसे सोडवावे व जे अनीितमान लोकांस िशक्षा
भोगत न्यायाच्या िदवसासाठी कसे राखनू, ठेवावे हे पर्भलूा
कळते. 10 िवशेषतः अमंगळपणाच्या वासनेने देहोपभोगाच्या
पाठीस लागणारे व अिधकार तुच्छ मानणारे ह्यांना कसे राखनू
ठेवावे हे पर्भलूा कळते. स्वैर, स्वच्छंदी असे हे लोक,
स ांिवषयी वाईट बोलण्यात हे कचरत नाहीत. 11 पण
त्याच्यापेक्षा शक्तीने व सामथ्यार्ने मोठे असलेले देवदतूसुद्धा,
त्यांच्यािवरुद्ध परमेश्वरापुढे िनंदा करून त्यांना दोषी ठरवत
नाहीत. 12 पण जे िनबुर्द्ध पर्ाणी, नैसिगर्करीत्या, धरले
जाण्यास व मारले जाण्यास जन्मास येतात त्याच्यापर्माणे हे
स्वतःला न समजणार् या गोष्टीिंवषयी वाईट बोलतात; आिण
स्वतःच्या भर्ष्टतेत नाश पावतील. 13 त्यांचे वाईट होईल
ह्यात त्यांना त्यांच्या वाईट करण्याचे पर्ितफळ िमळेल. ते
िदवसाच्या ख्यालीखुशालीत सुख मानतात; ते डाग व कलंक
आहेत. तुमच्याबरोबर ते जेवतात तेव्हा ते दंगली करून मजा
करतात. 14 त्यांच्या डोळ्यांत व्यिभचािरणी सदाची भरली
आहे; त्यांना पापापासनू दरू राहवत नाही. ते अिस्थर मनाच्या
लोकांस मोह घालतात; त्यांचे जीव लोभाला सबकलेले आहे.
ते शापगर्स्त लोक आहेत; 15 ते सरळ मागर् सोडून बहकले
आिण बौराचा पुतर् बलाम ह्याच्या मागार्स लागलेत; त्यास
अनीतीचे वेतन िपर्य वाटले. 16 तरी त्याच्या अनाचाराचा
िनषेध झाला; मुक्या गाढवीने मनुष्यासारख्या आवाजात बोलनू
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संदेष्ट ाच्या वेडेपणाला आळा घातला. 17 ते पाणी नसलेले
झरे आहेत, ते वार् याने िवखरलेले ढग आहेत आिण अंधाराचा
गडद काळोख त्यांच्यासाठी राखलेला आहे. 18 कारण जेव्हा,
चुकीने वागणार् या लोकांमधनू कोणी बाहेर िनघाले असतील,
तेव्हा हे लोक मखूर्पणाच्या, मोठ ा, फुगीर गोष्टी बोलनू,
त्यांना देहाच्या वासनांद्वारे कामातुरपणाने भरूळ घालतात.
19 त्यांना ते स्वातं याचे वचन देतात तेव्हा स्वतः दुष्टतेचे दास
असतात कारण ज्याच्याकडून कोणी िजंकलेला आहे त्याच्या
दासपणातही तो आणलेला आहे. 20 कारण त्यांना आपला
पर्भू व तारणारा येशू िखर्स्त ह्याचे ज्ञान होऊन, ते जगाच्या
घाणीतनू बाहेर िनघाल्यावर त्यांनी पुन्हा त्या घाणीत अडकून,
जर स्वतःला असहाय्य करून घेतले, तर त्यांची शेवटची िस्थती
त्यांच्या पिहल्या िस्थतीहनू अिधक वाईट होते. 21 कारण
त्यांना नीितमत्त्वाचा मागर् समजल्यावर, त्यांनी िदलेली पिवतर्
आज्ञा सोडून देऊन त्यांनी मागे िफरावे, हे होण्यापेक्षा, त्यांना
त्याचे ज्ञान झाले नसते तर त्यांच्यासाठी ते बरे झाले असते.
22 कारण कुतरे् आपल्या ओकीकडे पुन्हा िफरते आिण धुतल्या
नंतर डुकरीण लोळण्यासाठी घाणीत िशरते, ही जी खरी म्हण
ितच्यापर्माणे हे त्यांना झाले आहे.

3
1 िपर्यजनहो, आता हे दुसरे पतर् मी तुम्हास िलिहत आहे,

या दोन्हीमध्ये मी तुम्हास आठवण देऊन तुमचे िनमर्ळ मन
जागृत करीत आहे. 2 ह्यासाठी की, पिवतर् संदेष्ट ांनी अगोदर
सांिगतलेल्या वचनांची आिण जो आपला पर्भू व तारणारा
आहे त्याने तुमच्या परे्िषताद्वारे िदलेल्या आजे्ञची आठवण तुम्ही
ठेवावी. 3 पर्थम हे ध्यानात ठेवा की, स्वतःच्या वासनेपर्माणे
चालणारे,थट्टाखोर लोक शेवटल्या िदवसात थट्टा करीत येऊन
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म्हणतील, 4 त्याच्या येण्याचे वचन कोठे आहे? कारण पवूर्ज
िनजले तेव्हापासनू सवर् गोष्टी जश्या उत्प ीच्या पर्ारंभापासनू
होते तसेच चालू आहे. 5 कारण ते हे जाणनूबुजनू िवसरतात
की, देवाच्या शब्दाने आकाश आिण पाण्यातनू पाण्याच्या योगे
घडलेली अशी पृथ्वी ही झाली. 6 त्याच्यायोगे, तेव्हाच्या जगाचा
पाण्याने बुडून नाश झाला. 7 पण, आताचे आकाश व पृथ्वी ही
त्याच शब्दाने अग्नीसाठी राखलेली असनू, ती न्यायािनवाडाच्या
व भक्तीहीन लोकांच्या नाशाचा िदवस येईपयर्ंत राखनू ठेवलेली
आहेत.

8पण िपर्यजनहो, ही एक गोष्ट तुम्ही िवसरू नये की, पर्भलूा
एक िदवस हजार वषार्संमान आिण हजार वष एका िदवसासमान
आहेत. 9 िकत्येक लोक ज्याला उशीर म्हणतात तसा उशीर पर्भू
आपल्या वचनािवषयी करीत नाही. तर तो तुमच्यािवषयी फार
सहनशील आहे. कोणाचा नाश व्हावा अशी त्याची इच्छा नाही,
तर सवार्नंी पश्चा ाप करावा अशी आहे.

10 तरी चोर येतो तसा पर्भचूा िदवस येईल; त्यािदवशी
आकाश मोठा नाद करीत नाहीसे होईल, सृिष्टतत्त्वे तापनू
िवरघळतील आिण पृथ्वी ितच्यावरील कामे जळून जातील.

11 या सवर् गोष्टी जर लयास जाणार आहेत म्हणनू तुम्ही
पिवतर् आचरणात व सुभक्तीत राहनू देवाचा िदवस येण्याची
वाट पाहत व तो िदवस लवकर यावा म्हणनू खटपट करीत तुम्ही
कशा पर्कारचे लोक असावे बरे? 12 देवाच्या त्या िदवसामुळे
आकाश जळून लयास जाईल आिण सृिष्टतत्त्वे अत्यंत तापनू
िवतळतील. 13 तरी ज्यामध्ये नीितमत्त्व राहते, असे नवे
आकाश व नवे पृथ्वी त्याच्या वचनापर्माणे आपण वाट पाहत
आहोत.
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14 म्हणनू िपर्यजनहो, या गोष्टीचंी वाट पाहता असता,
तुम्ही त्याच्या दृष्टीने िनदो र्ष व िनष्कलंक असे शांतीत असलेले
आढळावे म्हणनू होईल िततका पर्यत्न करा. 15 आिण आपल्या
पर्भचूी सहनशीलता हे तारणच आहे असे समजा. आपला िपर्य
बंधू पौल ह्याला देण्यात आलेल्या ज्ञानापर्माणे त्यानेही तुम्हास
असेच िलिहले आहे. 16 आिण त्याने आपल्या सवर् पतर्ांत
या गोष्टीचंा उल्लेख केला आहे. त्यामध्ये समजण्यास किठण
अशा काही गोष्टी आहेत आिण जे अिशिक्षत व अिस्थर माणसे
इतर शास्तर्लेखांचा जसा िवपरीत अथर् करतात तसा ह्यांचािह
करतात; अशाने आपल्या स्वतःच्या नाशाला कारणीभतू होतात.

17 तर िपर्यजनहो, तुम्हास या गोष्टी तुम्हास पवूी र्पासनू
कळत आहेत, म्हणनू तुम्ही अनीितमान लोकांच्या
भर्ांतीपर्वाहात सापडून आपल्या िस्थरतेतनू ढळू नये ह्यासाठी
जपनू राहा. 18 आिण आपला पर्भू व तारणारा येशू िखर्स्त
ह्याच्या कृपेत व ज्ञानात वाढत जा. त्यास आता आिण
सवर्काळपयर्ंत गौरव असो. आमेन.
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