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Thư thứ hai của
Phia-rơ

1 Xi-môn Phia-rơ, tôi tớ và sứ đồ của Chúa Cứu
Thế Giê-xu,
Kính gởi các anh chị em là những người đã

nhận cùng một đức tin quí báu như chúng tôi
qua sự công chính của Thượng Đế và Giê-xu,
Chúa Cứu Thế chúng ta.

2 Nguyền xin anh chị em nhận được ân phúc
và bình an càng ngày càng thêm vì anh chị em
thật biết Thượng Đế và Giê-xu, Chúa chúng ta.

Thượng Đế ban nhiều ân phúc
3 Vì có quyền năng của Thượng Đế nên Chúa

Giê-xu đã dùng quyền năng ấy mà cho chúng ta
mọi sự để sống và phục vụ Ngài. Chúng ta nhận
được mọi điều ấy qua sự hiểu biết về Đấng đã
kêu gọi chúng ta do vinh hiển và lòng nhân từ
Ngài. 4 Nhờ đó, Ngài đã cho chúng ta những lời
hứa rất lớn lao và quí báu để chúng ta được dự
phần trong bản tính của ThượngĐế và tránh dục
vọng xấu xa trong thế gian làm hại con người.

5 Vì đã nhận được những ân phúc ấy nên anh
chị em hãy thêm các điều nầy vào đời sống
mình: có niềm tin, thêm nhân đức; có nhân đức,
thêm hiểu biết; 6 có hiểu biết, thêm tiết độ; có
tiết độ, thêm nhẫn nhục; có nhẫn nhục, thêm
thánh thiện; 7 có thánh thiện, thêm lòng nhân
từ đối với anh chị em và có nhân từ, thêm tình
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yêu thương. 8 Nếu anh chị em có được những
điều đó và đang nẩy nở thì các đức tính ấy sẽ
khiến anh chị em hữu dụng trong sự hiểu biết
về Giê-xu Chúa Cứu Thế chúng ta. 9 Nhưng ai
không có những đức tính ấy thì bị mù lòa; quên
rằng mình đã được tẩy sạch khỏi tội lỗi trước
kia.

10 Thưa anh chị em, phải cố gắng để biết chắc
rằngmình thật được Thượng Đế kêu gọi và chọn
lựa. Như thế anh chị em sẽ không bao giờ vấp
ngã 11 mà còn được đón nhận vào nước đời đời
của Chúa chúng ta, là Chúa Cứu Thế Giê-xu.

12 Anh chị em đã biết những điều nầy và rất
vững mạnh trong sự thật, nhưng lúc nào tôi
cũng muốn nhắc anh chị em nhớ. 13 Tôi nghĩ
rằng ngày nào tôi còn sống trong xác thịt nầy
thì tôi nên giúp anh chị em nhớ. 14 Vì tôi biết
mình sắp rời thân thể nầy như Chúa Cứu Thế
Giê-xu chúng ta đã cho tôi biết. 15 Tôi sẽ cố gắng
giúp anh chị em luôn nhớ những điều ấy ngay
cả sau khi tôi qua đời.

Chúng tôi đã thấy vinh hiển Chúa
16 Khi chúng tôi thuật cho anh chị em về sự

trở lại oai nghi của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng
ta, không phải chúng tôi kể lại chuyện bịa đặt
từ người khác đâu. Nhưng chúng tôi đã tậnmắt
chứng kiến sự uy nghi cao cả của Chúa Giê-xu.
17 Ngài đã nghe tiếng nói của Thượng Đế, Đấng
Hiển Vinh Cao Cả khi Ngài nhận vinh hiển và
danh dự từ Thượng Đế là Cha Ngài. Tiếng đó
phán rằng, “Đây là Con ta, người ta yêu dấu, ta
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rất hài lòng về Con.” 18 Chính chúng tôi nghe
tiếng đó vọng xuống từ thiên đàng khi chúng
tôi ở với Chúa Giê-xu trên núi thánh*.

19Do đó chúng tôi lại càng tin chắc lời các nhà
tiên tri nói. Anh chị em nên theo sát lời họ nói
như theo sát ngọn đèn chiếu trong nơi tối tăm
cho đến khi bình minh ló dạng và sao mai mọc
lên trong lòng anh chị em. 20 Trên hết anh chị
em hãy biết điều nầy: Không có lời tiên tri nào
trong Thánh Kinh là do sự diễn giải riêng của cá
nhân nhà tiên tri ấy. 21 Không có một lời tiên tri
nào do nhà tiên tri ấy tự ý nói nhưng họ được
soi dẫn bởi Thánh Linh mà nói ra lời phán của
Thượng Đế.

2
Các giáo sư giả

1 Trước kia đã có một số tiên tri giả giữa vòng
con dân của Thượng Đế cũng như anh chị em sẽ
có một vài giáo sư giả trà trộn giữa vòng mình.
Họ sẽ dạy dỗ những điều sái bậy—những điều
hủy diệt con người. Đến nỗi họ cũng chối bỏ
Đấng Chủ Tể đã mua sự tự do cho họ. Vì thế
họ sẽ chuốc lấy sự diệt vong. 2 Nhiều người sẽ
chạy theo đường vô luân và làm nhục chân lý.
3 Các giáo sư giả ấy chỉ muốn móc túi các anh
chị em thôi cho nên họ sẽ dối gạt anh chị em.
Hình phạt dành cho họ đã được định đoạt từ lâu

* 1:18: Ngài đã nghe… núi thánh Biến cố nầy đượcmô tả trong
các sách Tin Mừng. Xem Ma 17:1-8; Mác 9:2-8; Lu 9:28-36.
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rồi và đang dần tới. Sự diệt vong của họ là điều
chắc chắn.

4 Khi các thiên sứ phạm tội, Thượng Đế chẳng
để họ yên mà không trừng phạt. Ngài tống họ
xuống hỏa ngục, nhốt trong hầm tối cho đến
ngày xét xử. 5 Thượng Đế cũng đã trừng phạt
thế gian xưa kia khi Ngài sai nước lụt tiêu diệt
một thế giới đầy những người chống nghịch
Ngài. Nhưng Thượng Đế cứu Nô-ê, là người
giảng sự công chính, cùng với bảy người khác.
6 Ngài cũng tiêu diệt hai thành phố độc ác là
Xô-đôm và Gô-mô-rơ bằng cách hỏa thiêu ra tro.
Ngài dùng hai thành ấy để làm gương về số phận
của những ai chống nghịch Ngài. 7 Nhưng Ngài
cứu Lót ra khỏi hai thành ấy. Lót là người tốt
nên lòng ông đau xót khi thấy nếp sống trụy
lạc của những kẻ gian ác ấy. 8 Lót tuy là người
tốt, nhưng vì sống chung đụng với những người
gian ácmỗi ngày nên ông đau lòng trước những
điều độc ác ông nghe thấy. 9 Cho nên Chúa
sẽ cứu những kẻ phục vụ Ngài đang gặp thử
thách. Ngài sẽ để dành những kẻ gian ác và
trừng phạt họ trong khi chờ đợi Ngày Xét Xử.
10 Sự trừng phạt ấy dành riêng cho những kẻ
lúc sống chuyên làm ác theo ham muốn dơ bẩn
của thế gian và khinh dể các bậc cầm quyền.
Mấy giáo sư giả ấy táo bạo, dám làm đủ thứ

chuyện, đến nỗi dám nói xấu các thiên sứ.
11 Ngay như các thiên sứ, dù mạnh hơn họ rất
nhiều, mà khi tố cáo họ trước mặt Thượng Đế
cũng không sỉ nhục họ. 12Nhưng họ dám chống
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nghịch điều mình không biết. Họ như con thú
hung hăng không suy nghĩ, tức những con thú
sinh ra để bị bắt làm thịt. Số phận họ rồi cũng
như những con thú kia, nghĩa là đi đến diệt vong
thôi. 13 Họ làm cho nhiều người chịu khốn khổ,
để chính mình họ cũng khốn khổ. Đó là hậu
quả của việc họ làm. Họ thích làm ác công khai
như những vết dơ bẩn giữa vòng anh chị em.
Dù đang khi ăn chung với anh chị em, họ cũng
lấy những chuyện ấy làm thích thú. 14 Mỗi khi
họ nhìn đàn bà là động lòng tham muốn. Ao
ước phạm tội trong lòng họ không bao giờ thỏa
mãn. Họ dụ dỗ những người yếu đuối rơi vào
cạm bẫy tội lỗi, họ tự dặn lòng là hãy vơ đầy túi
tham. Thượng Đế sẽ trừng phạt họ*. 15 Các giáo
sư giả ấy rời bỏ con đường ngay thẳng, đâm ra
lầm lạc, theo con đường của tiên tri Ba-la-am,
con của Bê-ô, thích được người ta mướn để làm
quấy. 16Nhưngmột con lừa, vốn không biết nói,
trách Ba-la-am rằng ông đang phạm tội. Nó nói
tiếng người và cản được ý tưởng ngông cuồng
của nhà tiên tri ấy.

17Họ giống như suối cạn nước, như mây bị gió
bão thổi dạt đi. Nơi tối tăm nhất đang dành cho
họ. 18 Họ khoe khoang và khoác lác. Họ dùng
dục vọng xấu xa đưa người ta vào cạm bẫy tội
lỗi—tức những người vừamới thoát khỏi tay của
những kẻ ăn ở bậy bạ. 19 Họ tự hứa cho mình
sự tự do nhưng chính mình chẳng có tự do. Họ
* 2:14: Thượng Đế sẽ trừng phạt họ Nguyên văn, “con cái bị
nguyền rủa.”



II PHIA-RƠ 2:20 vi II PHIA-RƠ 3:6

làm tôi mọi cho nếp sống bại hoại. Vì hễ điều
gì làm chủ mình tức là mình đã làm nô lệ cho
điều ấy. 20Họ đã được giải thoát khỏi sự gian ác
của thế gian vì nhìn biết Chúa Cứu Thế, nhưng
nếu họ trở lại làm điều ác và những điều trước
kia thống trị họ thì lại còn tệ hại hơn lúc đầu
nữa. 21 Thật thế, chẳng thà họ chưa bao giờ biết
đường ngay còn hơn biết rồi mà lui đi khỏi sự
dạy dỗ thánh đã được ban cho họ. 22 Điều họ
làm thật đúng như câu ngạn ngữ, “Chó ăn lại đồ
nó đã mửa† ra,” và “heo tắm rồi lại lăn lóc trong
bùn lầy.”

3
Chúa Giê-xu sẽ trở lại

1 Các bạn yêu dấu, đây là bức thư thứ hai tôi
viết để giúp các anh chị em nhớ và gợi lòng hiểu
biết của anh chị em. 2 Tôi muốn các anh chị em
nhớ những lời các nhà tiên tri thánh đã nói từ
xưa, và nhớ lạimệnh lệnh của Chúa là Đấng Cứu
Thế chúng ta truyền qua các sứ đồ. 3Anh chị em
phải biết những gì sẽ xảy đến trong những ngày
cuối cùng. Người ta sẽ nhạo cười anh chị em. Họ
sẽ sống để làm điều ác theo ý muốn mình. 4 Họ
sẽ bảo, “Chúa Giê-xu hứa sẽ trở lại. VậyNgài đâu
rồi? Cha ông chúng ta đều chết, nhưng mọi vật
vẫn y nguyên như hồi tạo thiên lập địa.” 5 Nói
như thế là họ cố tình làm ngơ trước những gì đã
xảy ra từ xưa rằng nhờ lời Thượng Đế mà trời
đất được tạo dựng từ nước và bằng nước. 6 Rồi
† 2:22: Châm 26:11.
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cũng do lời Thượng Đếmà cả thế giới bị nước lụt
tiêu diệt. 7 Cũng nhờ lời Thượng Đế mà trời đất
chúng ta thấy ngày nay được tồn tại để dành
cho lửa thiêu đốt. Cả thế gian được dành cho
Ngày Xét Xử và tiêu diệt những kẻ không kính
sợ Thượng Đế.

8Nhưng thưa các bạn, đừng bao giờ quên điều
nầy: Đối với Chúa một ngày như ngàn năm và
ngàn năm như một ngày. 9 Thượng Đế không
chậm trễ thực hiện lời hứa nhưmột số người lầm
tưởng. Nhưng Ngài đang nhẫn nhục với anh chị
em. Ngài khôngmuốn cho một người nào bị chết
mất nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn.

10 Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trời sẽ
biến đi trong tiếng kêu lớn. Mọi công trình trong
đó đều sẽ bị lửa thiêu đốt, đất và muôn vật trên
đất cũng sẽ bị cháy tiêu.* 11 Mọi vật đều sẽ bị
tiêu diệt như thế cho nên các anh chị em phải ăn
ở ra sao?—Anh chị em nên sống cuộc đời thánh
thiện và hầu việc Thượng Đế 12 để trông chờ
Ngài và làm cho ngày Chúa mau đến. Vào ngày
ấy, trời sẽ bị tiêu diệt bằng lửa và những công
trình trong đó đều sẽ tan chảy dưới sức nóng của
lửa. 13Nhưng Thượng Đế đã lậpmột lời hứa với
chúng ta, nên chúng ta hãy trông chờ một trời
mới, đất mới, nơi sự công chính ngự trị.

14 Các bạn yêu dấu, vì chúng ta đang chờ đợi
ngày ấy nên hãy cố gắng hết sức sống thánh
thiện và hòa thuận với Ngài. 15 Nên nhớ rằng
* 3:10: sẽ bị cháy tiêu Nhiều bản Hi-lạp ghi “sẽ bị phơi bày,”
bản khác ghi, “sẽ biến mất.”
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Ngài nhẫn nhục để chúng ta được cứu rỗi. Anh
Phao-lô yêu dấu của chúng ta cũng đã đề cập
đến vấn đề nầy qua bức thư anh viết cho anh
chị em nhờ sự khôn ngoan mà Thượng Đế đã
cho anh. 16 Trong tất cả các thư anh đều đã nói
về điều nầy. Có vài điểm trong các thư anh viết
hơi khó hiểu cho nên những kẻ dốt nát và yếu
đức tin giải thích sai lạc. Họ cũng giải thích sai
lạc những phần khác của Thánh Kinh nên họ
phải lãnh lấy sự tiêu diệt cho chính họ.

17 Các bạn thânmến, vì các bạn đã biết những
điều nầy cho nên hãy thận trọng. Đừng để kẻ ác
hướng dẫnmình đi lầm lạc bằng những điều sai
quấy họ làm. Hãy cẩn thận để không rơi khỏi
đức tin vững mạnh của anh em. 18 Nhưng hãy
để ân phúc và sự hiểu biết Chúa và Chúa Cứu
Thế Giê-xu chúng ta giúp anh chị em lớn mạnh.
Nguyền vinh hiển thuộc về Ngài từ nay cho đến
muôn đời! A-men.
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