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પતરનો બીજો પત્ર
લેખક
1:1 માં દશાર્ ા પ્રમાણે આ પત્રનો લેખક પ્રે રત પતર છે. 3:1 માં

તે આ પત્ર લખવાનો દાવો કરે છે. આ પત્રનો લેખક ઈ ુના રૂપાંતરનો
સાક્ષી હોવાનો દાવો કરે છે (1:16-18) અને સામાન્ય ુવાતાર્ પ્રમાણે
પતર, જઓે ઈ ુ સાથે પહાડ પર ગયા હતા તે ત્રણમાંનો એક શષ્ય
હતો (બીજા બે શષ્યો યાકૂબ અને યોહાન હતા). આ પત્રનો લેખક
એ તથ્યનો ઉલ્લેખ પણ કરે છે કે તે શહ દ તર કે ું ૃત્ ુ પામવાનો હતો
(1:14); અને યોહાન 21:18-19 માં, ઈ ુ ભ વષ્યવચન કહે છે કે
પતર બંદ વાસના કેટલાક સમય પછ શહ દ થશે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 65 થી 68 ની વચ્ચેનો છે.
તે કદાચને રોમ શહેરમાંથી લખાયો હતો કે ાં પ્રે રતે તેના જીવનના

અં તમ વષ ુજાયાર્ હતા.
વાંચકવગર્
આ પત્ર પણ પતરના પહેલા પત્રના શ્રોતાઓની જમે એટલે કે

ઉ ર ય લ -ુઆ સયાના લોકોને લખાયો હોય શકે છે.
હે ુ
પતરે આ પત્ર ખ્રસ્તી વ ાસનો પાયો યાદ કરાવવા (1:12-

13,16-21) અને વ ાસની પ્રે રતોની પરપરા ું સમથર્ન કરતાં
ભ વષ્યની પેઢ ઓને વ ાસમાં બોધ આપવા (1:15) લ ો હતો.
તેને ખબર હતી કે તેનો ૃત્ ુકાળ પાસે હતો અને ઈ રના લોકો ઘણા
જોખમોનો સામનો કર ર ા હતા (1:13-14; 2:1-3). તેણે લોકોને
આવનાર જૂઠા શક્ષકો (2:1-22) વષે ચેતવણી આપવા લ ું હ ું કે
જઓે પ્ર ુના થોડા જ સમયમાં થનારા ુનરાગમનનો નકાર કરતા હતા
(3:3-4).

ુદ્રાલેખ
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જૂઠા શક્ષકો વરુદ્ધ ચેતવણી
રૂપરેખા
1. અ ભવાદન— 1:1, 2
2. ખ્રસ્તી સદ ુણોમાં ૃ દ્ધ— 1:3-11
3. પતરના સંદેશનો હે ુ— 1:12-21
4. જૂઠા શક્ષકો વરુદ્ધ ચેતવણી— 2:1-22
5. ખ્રસ્ત ું ુનરાગમન— 3:1-16
6. સમાપન— 3:17, 18

પ્રસ્તાવના
1આપણા ઈ ર તથા ઉદ્ધારક ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ન્યાયીપણાથી અમારા

વ ાસજવેો ૂલ્યવાન વ ાસજઓે પામ્યા છે, તેઓને ઈ ુ ખ્રસ્તનો
દાસ તથા પ્રે રત સમોન પતર લખે છે 2 ઈ રને તથા આપણા પ્ર ુ
ઈ ુને ઓળખવાથી તમારા પર કૃપા તથા શાં ત ુષ્કળ હો.

ઈ ર ું આમંત્રણ અને પસંદગી
3તેમણે પોતાના મ હમા વડે તથા સા ત્વક્તાથીઆપણને બોલા ા,

એમને ઓળખવાથી તેમના ઈ ર ય સામથ આપણને જીવન તથા
ભ ક્તભાવને લગતાં સઘળાં વાનાં આપ્યા છે. 4 આના દ્વારા, તેમણે
આપણને ૂલ્યવાન તથા અ તશય મોટાં આશાવચનો આપ્યાં છે, જથેી
તેઓ ધ્વારા દુ નયામાંની જે દવુાર્સનાથી દુ તા થાય છે તેથી છૂટ ને
ઈ ર ય સ્વભાવના ભાગીદાર તમે થાઓ.

5 એ જ કારણ માટે સં ૂણર્ પ રશ્રમ કર ને તમે પોતાના વ ાસની
સાથે ચ રત્ર, ચ રત્રની સાથે જ્ઞાન, 6જ્ઞાનની સાથે સંયમ, સંયમની સાથે
ધીરજ, ધીરજની સાથે ભ ક્તભાવ, 7 ભ ક્તભાવની સાથે ભા ૃભાવ
અને ભા ૃભાવ સાથે પ્રેમ જોડ દો.

8 કેમ કે જો એ સઘળાં તમારામાં હોય તથા ૃ દ્ધ પામે તો આપણા
પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં જ્ઞાન વષે તેઓ તમનેઆળ ુ તથા નષ્ફળ થવા દેશે
ન હ. 9પણજનેી પાસે એ વાનાં નથી તે અંધ છે, તેની દૃ ટૂક છે અને
તે પોતાનાં અગાઉનાં પાપોથી ુદ્ધ થયો હતો એ બાબત તે ૂલી ગયો
છે.
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10તેથી ભાઈઓ, તમારુ તેડુ તથા પસંદગી ચો સ કરવા માટે વશેષ
યત્ન કરો, કેમ કે જો તમે એ ું કરશો તો કદ ગફલતમાં પડશો ન હ.
11 કારણ કે એમ કરવાથી આપણા પ્ર ુ તથા ઉદ્ધારક ઈ ુ ખ્રસ્તનાં
અનંતકાળના રા માં તમે ૂર ર તે પ્રવેશ પામશો.

12એ માટે જોકે તમે એ વાતો જાણો છો અને અત્યારે સત્યમાં દૃઢ
થયા છો, તોપણ તમને તે નત્ય યાદ કરાવવા ું હુ ૂલીશ ન હ. 13અને

ાં ુધી હુ આ માંડવારૂપી શર રમાં છુ, ત્યાં ુધી તમને યાદ કરાવીને
સાવચેત કરવાએમને યોગ્ય લાગે છે. 14 કેમ કે મને ખબર છે કેઆપણા
પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં બતા ા પ્રમાણે મારુઆ ુષ્યજલદ ૂરુ થવા ું છે.
15 હુ યત્ન કર શ કે, મારા મરણ પછ તમને આ વાતો સતત યાદ રહે.

ખ્રસ્તનાં મ હમાના સાક્ષીઓ
16 કેમ કે જયારે અમે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત ું સામથ્યર્ તથા તેના

આગમનની વાત તમને જણાવી, ત્યારે અમે ચ ુરાઈથી કલ્પેલી વાતાર્ઓ
અ ુસયાર્ નહોતા; પણ તેમની મહાન પ્ર ુતાને પ્રત્યક્ષ જોનારા હતા.
17 કેમ કે જયારે ગૌરવી મ હમા તરફથી તેઓને એવી વાણી થઈ કે, ‘એ
મારો વહાલો ુત્ર છે, તેના પર હુ પ્રસ છુ,’ ત્યારે ઈ ર પતાથી તેઓ
માન તથા મ હમા પામ્યા. 18અમે તેમની સાથે પ વત્ર પહાડ પર હતા
ત્યારે અમે પોતે તે સ્વગર્વાણી સાંભળ .

19અમાર પાસે એથી વધારે ખાતર ૂવર્ક વાત, એટલે પ્રબોધવાણી
છે, તેને અંધાર જગ્યામાં પ્રકાશ કરનાર દ વાના જવેી જાણીને તેના
પર ાં ુધી પરોઢ થાય અને સવારનો તારો તમારાં અંતઃકરણોમાં
ઊગે, ત્યાં ુધી ચ લગાડવાથી તમે સારુ કરશો. 20 પ્રથમ તમારે એ
જાણ ું કે, પ વત્રશા માંની કોઈ પણભ વષ્યવાણી મ ુષ્યપ્રે રત નથી.
21 કેમ કે ભ વષ્યવાણી કદ માણસની ઇચ્છા પ્રમાણે આવી નથી, પણ
પ્રબોધકો પ વત્રઆત્માની પ્રેરણાથી ઈ રનાં વચનો બોલ્યા.

2
જૂઠા શક્ષકો
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1 જમે ઇઝરાયલી લોકોમાં જૂઠાં પ્રબોધકો ઊભા થયા હતા, તેમ
તમારામાં પણ ખોટા ઉપદેશકો થશે. તેઓ ુપ્ત ર તે નાશકારક પાખંડ
મતો ફેલાવશે અને જે પ્ર ુએ તેઓનો ઉદ્ધાર કય તેનો પણ નકાર
કર ને જલદ થી પોતાનો જ વનાશ કરશે. 2 ઘણાં માણસો તેઓના
અ ન કામોમાં ચાલશ;ે અને તેઓને લીધે સત્યનાં માગર્નો તરસ્કાર
થશે. 3 તેઓ દ્ર લોભથી કપટ વાતો બોલીને તમારુ શોષણ કરશે;
તેઓને માટે અગાઉથી ઠરાવેલી સજામાં વલંબ કે તેઓના નાશમાં ઢ લ
થશે ન હ.

4 કેમ કે જે દૂતોએ પાપ ક ુ તેઓને ઈ રે છોડ્યાં ન હ, પણ તેઓને
નકમાં નાખીને ન્યાય ુકાદા ુધી અંધકારનાં ખાડાઓમાં રા ા; 5 તેમ
જ ઈ રે ુરાતન માનવજગતને છો ું ન હ, પણ અધમ જગત પર
જળપ્રલય લાવીને ન્યાયીપણાના ઉપદેશક ૂહને તથા તેની સાથેનાં સાત
લોકોને બચા ા;ં 6અને અધમ ઓને જે થનાર છે ઉદાહરણ આપવા
સારુ સદોમ તથા ગમોરા શહેરોને બાળ ને ભસ્મ કયા, અને તેઓને
પાયમાલ કર ને તેઓને શક્ષા કર .

7અને ન્યાયી લોતજેઅધમ ઓના દરુાચારથી ત્રાસ પામતો હતો તેને
છોડા ો, 8 કેમ કે તે પ્રામા ણક માણસ જયારે તેઓની સાથે પ્ર ત દન
રહેતો હતો ત્યારે તેઓનાં ખરાબ કામજોઈને તથા સાંભળ ને તે પોતાના
ન્યાયીઆત્મામાં નત્ય દઃુખ પામતો હતો. 9પ્ર ુ ભક્તોને પર ક્ષણમાંથી
છોડાવવા ું જાણે છે, અને અન્યાયીઓને તથા વશેષે કર ને જઓે
દવુાર્સનાઓથી દૈ હક વકારો પ્રમાણે ચાલે છે.

10 અને પ્ર ુના અ ધકારને ુચ્છ ગણે છે તેઓને ન્યાયકાળ ુધી
શક્ષાને માટે રાખી ૂકવા ું તે જાણે છે. તેઓ ઉદ્ધત તથા સ્વછદ થઈને
આકાશીજીવોની નદા કરતાં પણ ડરતા નથી. 11પર ુ સ્વગર્દૂતો વશેષ
બળવાન તથા પરાક્રમી હોવા છતાં પ્ર ુની આગળ તેઓની નદા કર ને
તેઓ પર દોષ ૂકતા નથી.

12 પણ આ માણસો, સ્વભાવે અ ુધ પ ુ કે જઓે પકડાવા તથા
નાશ પામવાને ૃજાયેલાં છે, તેઓની માફક તેઓ જે વષે જાણતા
નથી, તે વષે નદા કર ને પોતાના દરુાચારમાં નાશ પામશ,ેઅન્યાય કયાર્ને
લીધે અન્યાય ું ફળભોગવશ.ે 13ઉઘાડે છોગ ુખભોગ કરવાનેઆનંદ
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માને છે; તેઓ ડાઘ તથા કલંક છે; અને પોતાના પ્રેમભોજનમાં દષુ્કાય
કરવામાં આનંદ માણે છે. 14 તેઓની આંખો ભચા રણીઓની
વાસનાથી ભરેલી છે અને પાપ કરતાં બંધ થતી નથી; તેઓ અ ર
માણસોને લલચાવે છે; તેઓનાં હૃદયો દ્ર લોભમાં કેળવાયેલાં છે, તેઓ
શા પત છે.

15 ખરો માગર્ ૂક ને તેઓ અવળે માગ ભટકેલા છે, અને બયોરનો
દ કરો બલામ, જણેે અન્યાય ું ફળ ચા ું તેને માગ ચાલનારાં થયા.
16 પણ તેને પોતાના અધમર્ને લીધે ઠપકો આપવામાં આ ો; ૂંગા
ગધેડાએ માણસની વાણીથી પ્રબોધકની ઘેલછાને અટકાવી.

17 તેઓ પાણી વગરના ઝરા જવેા તથા તોફાનથી ઘસડાતી વાદળ
જવેા છે, તેઓને સારુ ઘોર અંધકાર રાખેલો છે. 18 તેઓ થર્તાની
બડાઈની વાતો કહે છે. તેઓમાંથી જઓે બચી જવાની તૈયાર માં છે
તેઓને દૈ હક વષયોથી તથા ભ્ર ાચારથી લલચાવે છે. 19 તેઓને
તેઓ સ્વતંત્રતા ું વચનઆપે છે, પણ પોતે ભ્ર ાચારના દાસ છે; કેમ કે
માણસને જ કોઈ જીતે છે, તે જ તેને પોતાનો દાસ બનાવે છે.

20 કેમ કે આપણા પ્ર ુ તથા ઉદ્ધારક ઈ ુ ખ્રસ્તને ઓળખવાથી
જો તેઓ, જગતની ભ્ર તાથી છૂટ ને, પાછા તેમાં ફસાઈને હાર ગયા,
તો તેઓની છેલ્લી દશા પહેલી કરતાં ખરાબ થઈ છે; 21 કારણ કે
ન્યાયીપણાનો માગર્ જાણ્યાં પછ તેઓને જે પ વત્ર આજ્ઞા આપવામાં
આવી હતી તેમાંથી પાછા ફર ું,એ કરતાં તેઓ તે માગર્ વષે અજાણ્યા
ર ા હોત તો સારુ હોત. 22 પણ તેઓને માટે આ કહેવત સાચી ઠર
છે, ‘કૂતરુ પોતે ઊલટ કર હોય ત્યાં પાછુ આવે છે અને નવડાવે ું ૂંડ
કાદવમાં આળોટવા માટે પાછુ આવે છે.’ ”

3
પ્ર ુના આગમન સંબંધી ું વચન

1 પ્રયો, હવેઆબીજો પત્ર હુ તમારા ઉપર લ ું છુ;અને બ ે પત્રોથી
તમારાં ુદ્ધ મનોને ઉ ેજીતઆપવા કહુ છુ કે, 2 પ વત્ર પ્રબોધકોથી જે
વાતો અગાઉ કહેવાઈ હતી તે ું અને પ્ર ુ તથા ઉદ્ધારકતાર્ની તમારા
પ્રે રતોની મારફતે અપાયેલી આજ્ઞા ું તમે સ્મરણ કરો.
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3 પ્રથમ એમજાણો કે છેલ્લાં દવસોમાં મશ્કર ખોરો આવશ,ે જઓે
પોતાની દવુાર્સના પ્રમાણે ચાલશ.ે 4 અને કહેશે કે, ‘તેમના ઈ ુના
આગમન ું આશાવચન ાં છે? કેમ કે ૂવર્જો ઊંધી ગયા ત્યારથી
ઉત્પ ના આરભમાં સઘ ું જે ું હ ું તે ું જ ર ું છે.’ ”

5 કેમ કે તેઓજાણીજોઈને આ ૂલી જાય છે કે ઈ રની આજ્ઞાથી
આકાશો અગાઉથી હતાં અને ૃથ્વી પાણીથી તથા પાણીમાંથી બાંધેલી
હતી. 6 તેથી તે સમયની દુ નયા પાણીમાં ડૂબીને નાશ પામી. 7 પણ
હમણાંનાં આકાશ તથા ૃથ્વી તે જ શ થી ન્યાયકાળ તથા અધમ
માણસોના નાશના દવસ ુધી રાખી ૂકેલાં છતાં બાળવાને માટે તૈયાર
રાખેલાં છે.

8 પણ પ્રયો, આ એક વાત તમે ૂલશો ન હ કે પ્ર ુની દ્ર એ
એક દવસ હજાર વષ ના જવેો અને હજાર વષ એક દવસના જવેા
છે. 9 વલંબનો જવેો અથર્ કેટલાક લોકો કરે છે, તેમ પ્ર ુ પોતાના
આશાવચન સંબંધી વલંબ કરતા નથી, પણ કોઈનો નાશ ન થાય પણ
બધાં પસ્તાવો કરે,એ ું ઇચ્છ ને પ્ર ુ તમારે વષે ધીરજ રાખે છે.

10 પણ જમે ચોર આવે છે, તેમ પ્ર ુનો દવસ આવશ,ે તે વેળાએ
આકાશો ભારે ગજનાસ હત જતા રહેશે અને તત્વો અ થી પીગળ
જશે અને ૃથ્વી તથા તે પરનાં કામોને બાળ નાખવામાં આવશ.ે

11 તો એ સવર્ આ પ્રમાણે નાશ પામનાર છે, માટે પ વત્ર આચરણ
તથા ભ ક્તભાવમાં તમારે કેવાં થ ું જોઈએ? 12 ઈ રના જે દવસે
આકાશો સળગીને ભસ્મી ૂત થશે તથા તત્વો બળ ને પીગળ જશે
તેમના આગમનના એ દવસની રાહ જોતાં તેમની અપેક્ષા રાખવી.
13 તોપણ આપણે તેમના આશાવચન પ્રમાણે નવાં આકાશ તથા નવી
ૃથ્વી જમેાં ન્યાયીપણું વસે છે, તેની રાહ જોઈએ છ એ.
14 એ માટે, પ્રયો, આમ બનવાની આપણે રાહ જોઈ ર ા છ એ,

તમે તેમની નજરમાં નષ્કલંક તથા નદ ષ થઈને શાં તમાં રહો. 15અને
ધ્યાનમાં રાખો કે આપણા પ્ર ુ ું ધૈયર્ ઉદ્ધાર છે;આપણા વહાલાં ભાઈ
પાઉલે પણ તેને અપાયેલી ુ દ્ધ પ્રમાણે તમને એ વષે લ ું છે. 16તેમ
તેના સવર્ પત્રોમાં પણ આ વાતો વષે લ ું છે. તે પત્રોમાં કેટલીક વાત
સમજવામાં અઘર છે. જમે બીજા શા વચનોને તેમ એ વાતોને પણ
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અજ્ઞાની તથા અ ર માણસો પોતાના નાશને સારુ બગાડે છે અને
ઊંધો અથર્ આપે છે.

17 માટે, પ્રયો, તમે અગાઉથી આ વાતો જાણતા હતા, માટે સાવધ
થાઓ કે, અધમ ઓની આકષાર્ઈને પોતાની રતાથી ડગી જાઓ
ન હ. 18 પણઆપણા પ્ર ુ તથા ઉદ્ધારકતાર્ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપામાં અને
જ્ઞાનમાં તમે ૃ દ્ધ પામો; તેમને હમણાં તથા સદાસવર્કાળ મ હમા હો.
આમીન.



viii

ઇ ન્ડયન ર વાઇઝ્ડ વઝર્ન ુજરાતી - 2019
The Indian Revised Version Holy Bible in the Gujarati

language of India
copyright © 2019 Bridge Connectivity Solutions

Language: ુજરાતી (Gujarati)

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
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.

2023-04-13

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 13 Apr 2023
c8afbe48-7b43-548f-9a72-4eab4644210b

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/guj
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	પિતરનો બીજો પત્ર

