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2 Piotra

Pozdrowienie
1 Ja, Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrys-

tusa, piszę do wszystkich, którzy—podobnie
jak my—wierzą sprawiedliwemu Bogu i Zbaw-
icielowi, Jezusowi Chrystusowi.

2 Niech Boża łaska i pokój wydają wśród
was coraz większy owoc, pomagając wam lepiej
poznawać Boga oraz Jezusa, naszego Pana!

Powołanie i wybór
3 Bóg, w swojej mocy, dał nam wszystko, czego

potrzebujemy do pobożnego życia. Pozwolił
nam bowiem poznać Tego, który powołał nas
do życia w swojej chwale i doskonałości. 4 Bóg
spełnił swoje cudowne i wspaniałe obietnice,
sprawiając, że Jego natura stała się waszą
naturą, przez co wyrwaliście się z niewoli złych
pragnień i uwolniliście się od wpływu tego
zepsutego świata.

5 Starajcie się więc uzupełnić waszą
wiarę prawością, duchowym rozeznaniem,
6 opanowaniem, wytrwałością, pobożnością,
7 przyjaźnią oraz miłością. 8 Jeśli nadal
będziecie poznawać Jezusa Chrystusa, naszego
Pana, i rozwijać w sobie te cechy, nie będziecie
bierni, a wasze życie nie będzie bezowocne.
9 Kto jednak nie rozwija w sobie tych cech,
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jest duchowo ślepy i ograniczony—zapomniał
bowiem o tym, że Bóg przebaczył mu grzechy!

10 Dlatego, przyjaciele, poprzez wasze życie
starajcie się pokazać, że naprawdę jesteście
ludźmi powołanymi i wybranymi przez Boga.
Taka postawa uchroni was od upadku 11 i sze-
roko otworzy przed wami bramy wiecznego
królestwa, należącego do naszego Pana i Zbaw-
iciela, Jezusa Chrystusa.

Znaczenie proroctw
12 Chociaż dobrze znacie już Bożą prawdę i

trzymacie się jej, to jednak zawsze będę ją wam
przypominać. 13 Jestem bowiem przekonany,
że dopóki żyję na tym świecie, powinienem w
ten sposób umacniać waszą wiarę, 14-15 abyście
pamiętali o tym także po mojej śmierci. Wiem
bowiem—objawił mi to nasz Pan, Jezus Chrys-
tus—że już wkrótce opuszczę ten świat.

16 Gdy mówiliśmy wam o mocy naszego
Pana, Jezusa Chrystusa, i o Jego przyjściu, nie
opowiadaliśmy wam jakichś zmyślonych bajek,
ale mówiliśmy o tym, co widzieliśmy na własne
oczy. 17 Bóg Ojciec otoczył Go bowiem chwałą i
czcią, gdy przemówił do Niego jako Najwyższy
Władca:
„Oto mój ukochany Syn,
moja największa radość”.
18 Usłyszeliśmy ten głos z nieba, gdy razem z
Jezusem byliśmy na świętej górze. 19 W ten
sposób Bóg potwierdził zapowiedzi proroków.
Zanim nadejdzie dzień i w waszych sercach
zabłyśnie Gwiazda Poranna, mocno trzymajcie
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się ich słów, są one bowiem jak światło świecące
w ciemności. 20 Pamiętajcie jednak, że pro-
roctw zapisanych w Piśmie nie możnawyjaśniać
według własnego uznania. 21 Nie są to bowiem
jakieś ludzkie mądrości, ale słowa przekazane
przez Ducha Świętego.

2
Fałszywe nauki

1 Niestety, w przeszłości istnieli również
fałszywi prorocy, którzy przekazywali
Izraelitom słowa, które wcale nie pochodziły
od Boga. Tacy fałszywi nauczyciele pojawią
się również wśród was. Będą oni głosić nauki
prowadzące do zguby. Co więcej, odrzucą
nawet Pana, który ich odkupił, i sami ściągną
na siebie nieszczęście. 2 Wielu ludzi uwierzy
im jednak i zejdzie przez nich na złą drogę. Z
powodu tych fałszywych nauczycieli, niektórzy
będą wyśmiewać Bożą prawdę.

3 Ludzie ci, kierowani zachłannością, będą
opowiadać wam różnemiłe dla ucha rzeczy, aby
tylko wyłudzić od was pieniądze. Dawno już
jednak zapadł na nich wyrok, a kara, która ich
czeka, jest nieuchronna.

4 Bóg nie oszczędził bowiem nawet aniołów,
którzy zgrzeszyli, ale strącił ich do ciemnej
otchłani. Uwięzieni, czekają teraz na Boży
sąd. 5 Co więcej, nie oszczędził nawet całego
świata, bowiem ukarał bezbożnych ludzi po-
topem. Przeżyło go tylko osiem osób, wśród
nich—Noe, który wzywał ludzi do prawego
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życia. 6 Bóg nie oszczędził także Sodomy i Go-
mory—miast, które zostały doszczętnie zniszc-
zone przez ogień, i stały się ostrzeżeniem dla
bezbożnych. 7 Uratował jednak Lota, prawego
człowieka, który cierpiał z powodu rozwiązłości
mieszkańców swego miasta. 8 Żyjąc wśród nich,
codziennie widział zło, które czynili, i słyszał
o ich grzechach. Wszystko to sprawiało mu
ogromny ból, ponieważ kochał dobro. 9 Pan
potrafi jednak przyjść z pomocą pobożnym,
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. On
dopilnuje jednak również tego, aby bezbożni
stanęli przed Jego sądem i ponieśli odpowiednią
karę. 10 Będzie ona szczególnie surowa dla tych,
którzy odrzucają Jego władzę, a oddają się w
niewolę grzesznym pragnieniom. Tacy ludzie są
bardzo pewni siebie. Nie obawiają się nawet
przeklinać niebiańskich istot, 11 podczas gdy
nawet aniołowie—o wiele silniejsi i potężniejsi
od nich!—nie ośmielają się oskarżać ich lub
potępiać przed Panem.

12 Ludzie ci są jak nierozumne, dzikie
zwierzęta, z natury skazane na upolowanie
i zabicie. Przeklinają to, o czym nie mają
zielonego pojęcia, ale skończą podobnie jak
upolowana zwierzyna 13 i poniosą karę za swój
grzech. Nawet nie ukrywają się bowiem ze
swoją rozwiązłością, uważając grzech za coś
przyjemnego. Niemoralnie zachowują się nawet
wtedy, gdy zasiadają z wami przy wspólnym
stole, i wciąż sprawiają wam kłopoty. 14 Zawsze
wypatrują rozwiązłych kobiet i nigdy nie mogą
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nasycić się grzechem. Są zachłanni i przyciągają
do siebie ludzi, wykorzystując ich słabość. Są
jednak skazani na zagładę. 15 Zeszli bowiem
z drogi Bożej prawdy i poszli śladem Baalama,
syna Bosora, który z miłości do pieniędzy był
gotów popełnić zło. 16 Został jednak upokorzony
przez własnego osła, który przemówił ludzkim
głosem i nie pozwolił, aby Baalam popełnił
głupstwo.

17 Tacy ludzie są podobni do wyschniętych
źródeł i chmur, które wiatr goni z miejsca
na miejsce. Ich przeznaczeniem jest ciemna
otchłań. 18 Gdy mówią, używają wyszukanych
słów, nie mają jednak nic wartościowego do
powiedzenia. Wykorzystując ludzkie skłonności
do grzechu i złe pragnienia, doprowadzają
do upadku tych, którzy dopiero co wyzwolili
się spod wpływu ludzi żyjących w błędzie.
19 Obiecują im „wyzwolenie”, a sami są niewol-
nikami grzechu. Każdy jest bowiem niewol-
nikiem tego, co rządzi jego życiem.

20 Jeśli ktoś poznał naszego Pana i Zbawiciela,
Jezusa Chrystusa, i uwolnił się od wpływów tego
zepsutego świata, a potem ponownie im uległ, to
jego obecna sytuacja jest gorsza od poprzedniej.
21 Lepiej byłoby, żeby nigdy nie usłyszał o Bożej
drodze, niż żeby—poznawszy ją—odwrócił się
od świętych Bożych przykazań. 22 Na takich
ludziach dokładnie sprawdza się powiedzenie:
„Pies wraca do tego, co wcześniej zwymiotował”
oraz „Umyta świnia znowu wchodzi w błoto”.
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3
Chrystus powróci!

1 Kochani, to już mój drugi list, w którym
zachęcam was do tego, abyście uważali na
siebie, zachowywali czyste sumienie 2 i pamiętali
o słowach proroków oraz apostołów, którzy
przekazali wam polecenia naszego Pana i Zbaw-
iciela.

3 Pamiętajcie też o tym, że w czasach ostate-
cznych pojawią się ludzie wyśmiewający Boże
obietnice i kierujący się tylko swoimi własnymi
pragnieniami. 4 Będą oni mówić: „Gdzie jest ten
zapowiedziany powrót Jezusa? Nasi przodkowie
już dawno umarli, a wszystko nadal niezmiennie
trwa od początku świata”. 5 Ludzie ci nie będą
jednak pamiętać o tym, że Bóg, który stworzył
niebo, ukształtował ziemię i otoczył ląd wodą,
6 później ukarał świat potopem. 7 Teraz zaś
ziemia i niebo czekają na dzień sądu, w którym
bezbożni ludzie zostaną pochłonięci przez ogień.

8 Kochani, nie zapominajcie jednak o tym,
że dla Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat,
a tysiąc lat—jak jeden dzień. 9 On nie
zwleka z wypełnieniem obietnicy powrotu—
chociaż niektórym może się tak wydawać—ale
jest cierpliwy. Nie chce bowiem, aby ktokol-
wiek z was zginął, ale pragnie, by wszyscy się
opamiętali. 10 Dzień Jego powrotu nadejdzie
niespodzianie, jak złodziej. Wtedy rozlegnie
się przerażający dźwięk i zniknie niebo. Ciała
niebieskie doszczętnie stopią się od ogromnego
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żaru, a ziemia i wszystkie ludzkie dzieła zostaną
strawione przez ogień.

11 Skoro więc cały ten światma ulec zagładzie,
to wasze życie powinno być czyste i pobożne.
12 Czekacie przecież, a nawet staracie się
przyśpieszyć nadejście dnia Boga, w którym
niebo spłonie w ogniu, a wszystko inne roztopi
się od żaru. 13My jednak—zgodnie z Bożą obiet-
nicą—czekamy na nowe niebo i nową ziemię, w
których będzie panować prawość!

14 Kochani, czekając na ten dzień, dołóżcie
wszelkich starań, aby Pan zastał was czystych,
bez zarzutu i żyjących w pokoju. 15 Pamiętajcie,
że cierpliwość Pana jest dla was ratunkiem!
Pisał już do was o tym nasz kochany przyja-
ciel—Paweł, którego Bóg obdarzył szczególną
mądrością. 16 Poruszając ten temat, mówił
o tym również w innych listach. Są w nich
pewne myśli, które trudno zrozumieć, dlatego
niektórzy niedouczeni ludzie, nieznający pod-
staw wiary, wyjaśniają je według własnego
uznania, szkodząc przy tym samym sobie. To
samo czynią zresztą także z innymi księgami
Pisma.

17 Dlatego, kochani, pamiętajcie o tym wszys-
tkim i uważajcie na siebie. Nie dopuśćcie do
tego, aby czyjeś błędne nauki podkopały waszą
wiarę. 18 Coraz lepiej poznawajcie naszego Pana
i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dzięki Jego łasce
dojrzewajcie w wierze. Jemu należy się wieczna
chwała!
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