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પતરનો
બીજો પત્ર

1 ઈ ુ ખ્રસ્તના સેવક અને પ્રે રત સમોન પતર તરફથી તમને
કુશળતા હો.
અમારામાં છે તેવો ૂલ્યવાન વ ાસ જે બધા લોકોમા છે,

તે સવર્ને આપણા દેવ અને તારનાર ઈ ુ ખ્રસ્તના ન્યાયીપણાથી
અમારા જવેો ૂલ્યવાન વ ાસ જઓે પામ્યા છે, તેઓ જોગ.

2 કૃપા અને શાં ત વ ુ ને વ ુ પ્રમાણમાં તમને પ્રદાન થાઓ.
તમને કૃપા અને શાં ત પ્રાપ્ત થશે કારણ કે તમે ખરેખર દેવ અને
આપણા પ્ર ુ ઈ ુને ઓળખો છો.

જનેી આપણને આવશ્યકતા હોય તે બ ું જ દેવે આપણને
આપ્ ું છે

3 ઈ ુ દૈવી સામર્થ્ય ધરાવે છે. તેના સામર્થ્ય આપણને એ
દરેક વાનાં આપ્યાં છે જનેી આપણને જીવવા અને દેવની સેવા
માટે આવશ્યકતા છે. આપણે તેને જાણીએ છ એ તેથી આપણી
પાસે આ વાનાં છે. ઈ ુએ તેના મ હમા અને સા વકતાથી
આપણને બોલા ા. 4 તેના મ હમા અને સા વકતાથી, ઈ ુએ
આપણને આપેલાં તે ઘણા મહાન અને સ ૃદ્ધ દાનો પ્રદાન કયાર્
અને તેથી ૂલ્યવાન તથા અ તશય મોટાં વચનો આપ્યા છે જથેી
તે દ્ધારા જગતમાંની જે દવુાર્સનાથી દુ તા થાય છે, તેથી છૂટ ને
દૈવી સ્વભાવના ભાગીદાર તમે થાઓ.

5 કારણ કે તમને આ આશ વાદો પ્રાપ્ત થયા છે, તેથી તમારે
શ હોય તેટલા તમામ પ્રયત્નો દ્ધારા આ બાબતોને તમારા
જીવનમા ઉમેરવી જોઈએ: તમારા વ ાસમાં ચા રત્ર ઉમેરો;
6 અને તમારા ચા રત્રમાં જ્ઞાન અને તમારા જ્ઞાનમાં સ્વ- નયંત્રણ;
અને તમારા સ્વ- નયંત્રણમાં ધીરજ ઉમેરો અને તમાર ઘીરજમાં
દેવની સેવા; 7 અને દેવ પ્રત્યેની તમાર સેવામાં તમારા ખ્રસ્તમય
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ભાઇઓ-બહેનો માટે કરૂણા; અને ભાઈ-બહેનો માટેની કરૂણામાં
પ્રેમ ઉમેરો. 8 જો આ બધી બાબતો તમારામાં હોય અને તે
વકાસ પામતી રહે, તો આ બાબતો તમને ારેય નરુપયોગી
બનવા દેશે ન હ. આ બાબતો આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના જ્ઞાનમાં
કદા પ અયોગ્ય ઠરવા દેશે ન હ. 9 પર ુ જો ક્ત પાસે આ
બાબતો ન હોય, તો તે સ્પ પણે જોઈ શકતી નથી તે ક્ત
અંધ છે. તે ુલી ગઇ છે કે તે તેના ૂતકાળના પાપોથી ુદ્ધ
થયો હતો.

10 મારા ભાઇઓ અને બહેનો, પ્ર ુએ તમને તેડ્યાં છે અને
તેના બનવા માટે તમને પસંદ કયાર્ છે. એ ું દશાર્વવા વશેષ
પ્રયત્ન કરો કે જથેી સા બત થાય કે ખરેખર તમે જ પ્ર ુના પસંદ
કરાયેલ અને તેડાયેલ લોકો છો. જો તમે આ બધી બાબતો
કરશો તો તમે કદ ઠોકર ખાશો ન હ. 11 અને આપણા પ્ર ુ અને
તારનાર ઈ ુ ખ્રસ્તના રા માં તમારુ ઈષ્માભ ુર્ સ્વાગત કરવામા
આવશ.ે તે રા સવર્કાળ છે.

12 તમે આ બાબતો જાણો છો. તમને જે સત્ય પ્રગટ થ ું છે
તેમાં તમે ઘણા ર છો. પર ુ આ બાબતો ું સ્મરણ કરાવવામાં
હુ હમેશ તમને મદદ કર શ. 13 ાં ુધી હુ અહ આ ૃથ્વી
પર જી વત હોઉ ત્યાં ુધી હુ મા ું છુ કે મારા માટે તમને આ
બાબતો ું સ્મરણ કરાવ ું તે યોગ્ય જ છે. 14 હુ જાણું છુ કે
મારે ૂબ ઝડપથી આ શર રનો ત્યાગ કરવાનો છે. આપણા પ્ર ુ
ઈ ુ ખ્રસ્તે મને તે દશાર્ ું છે. 15 હમેશા તમને મદદરૂપ બનવા
આ બાબતો ું સ્મરણ કરાવવા શ તેટલા શ્રે પ્રયત્નો હુ કરતો
રહ શ. મારા ચાલ્યા ગયા પછ તમે આ બાબતોને હમેશા યાદ
રાખવા શ ક્તમાન બનો એમ હુ ઈચ્છુ છુ.

અમે ખ્રસ્તનો મ હમા નહા ો
16 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત ું સામર્થ્ય અને આગમન વશે

અમે તમને જણા ું છે. તેના આગમન વશે અમે તમને જણા ું
હ ુ.ં જે બાબત વશે અમે તમને જણાવેલ તે લોકો દ્ધારા
ઘડ કાઢવામાં આવેલી ચ ુરાઈથી કલ્પેલી કહાણીઓ ન હતી.
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ના! અમાર પોતાની આંખો દ્ધારા અમે ઈ ુની મહાનતા જોઈ.
17 ઈ ુએ સૌથી મોટા ભ મ હમાની વાણી સાંભળ હતી. દેવ
બાપ તરફથી ારે ઈ ુએ માન અને મ હમા પ્રાપ્ત કય ત્યારે
તેમ બન્ ુ.ં તે વાણીએ ક ું કે, “આ મારો વહાલો ુત્ર છે અને
હુ તેને ચાહુ છુ. તેનાથી હુ ૂબ પ્રસ છુ.” 18 અને અમે તે
વાણી સાંભળ હતી. ારે અમે પ વત્ર પવર્ત પર ઈ ુની સાથે
હતા ત્યારે તે આકાશવાણી સાંભળ હતી.

19 પ્રબોધકોએ જે બાબતો જણાવી છે તે આપણને વધારે
ખાતર આપે છે, જે બાબતો તેઓએ કહ તે અંધકારના કોઈક

ળે પ્રકાશ આપનાર દ વા સમાન હતી. ાં ુધી દવસ
ન થાય અને પરોઢનો તારો તમારા અંત:કરણોમાં ન ઊગે ત્યાં
ુધી તે દ વો તમાર પાસે રહેશે. 20 સૌથી મહત્વ ૂણર્, તમારે

સમજ ું જ પડે કે: પ વત્ર લેખમાં ું કોઈ પણ ભ વષ્યવચન કોઈ
એક ક્તએ કરે ું પોતા ું અથર્ઘટન નથી. 21 ના! કોઈ પણ
ભ વષ્યવચન કદા પ કોઈપણ ક્તની સ્વેચ્છાથી પ્રગટ થયેલ
નથી. પર ુ લોકો પ વત્ર આત્માની પ્રેરણાથી દેવના વચન બોલ્યા.ં

2
જૂઠાં ઉપદેશકો

1 ૂતકાળમાં દેવના લોકો વચ્ચે ખોટા પ્રબોધકો ઊભા થયા
હતા. અત્યારે પણ એ ું જ છે. તમારા સ ૂહમાં કેટલાએક જૂઠાં
ઉપદેશકો છે. તેઓ જે વસ્ ુ ખોટ છે તેનો ઉપદેશ આપશે કે
જનેાથી લોકો ખોવાઇ જાય. આ ખોટા ઉપદેશકો એ ર તે ઉપદેશ
આપશે કે જથેી તેઓ ખોટા છે તે શોધ ું તમારા માટે ુશ્કેલ બની
જશે. તેઓ સ્વામી (ઈ ુ) કે જનેા દ્ધારા તેઓને સ્વતંત્રતા મળ
છે, તેનો પણ સ્વીકાર કરવાનો નકાર કરશે. અને આથી તેઓ
પોતાની જાતે ઉતાવળે નાશ વહોર લેશે. 2 ઘણા લોકો અ ન
વસ્ ુઓમાં તેઓને અ ુસરશે. ઘણા લોકો આ ખોટા ઉપદેશકોને
કારણે સત્યના માગર્ વશે નદા કરશે. 3 આ ખોટા ઉપદેશકો
માત્ર નાણાની ઈચ્છા રાખે છે. તેથી તેઓ જે વસ્ ુ સાચી નથી
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તે તમને કહ ને તેનો દરુુપયોગ કરશ.ે પર ુ ઘણા સમયથી આ
ખોટા ઉપદેશકોનો ન્યાય તોળાઇ ૂ ો છે. અને તેઓ તે જે
એકથી છટક શકશે ન હ અને તે તેઓનો નાશ કરશે.

4 ારે દૂતોએ પાપ ક ુર્ ત્યારે, દેવે તેઓને પણ શક્ષા કયાર્
વગર છોડ્યા ન હ. ના! દેવે તેઓને નરકમા ફેક દ ધા. અને દેવે
તે દૂતોને અંધકારના ખાડાઓમાં ન્યાયકરણનો દવસ આવે ત્યાં
ુધી ત્યાં રા ા.
5 જે અ ન લોકો બહુ વખત પહેલા જીવતા હતા, દેવે તેઓને

પણ શક્ષા કર . અધમ દુ નયાને પણ દેવે છોડ ન હ. દેવ
જગત પર જળપ્રલય લા ો. પર ુ દેવે ૂહ અને તેની સાથેનાં
સાત માણસોને બચાવી લધા. ૂહ એ ક્ત હતો કે જણેે
લોકોને ન્યાયી જીવન જીવવા ક ું હ ુ.ં

6 દેવે સદોમ અને ગમોરા જવેાં દુ શહેરોને પણ શક્ષા કર .
ભસ્મ ન થઈ જાય ત્યાં ુધી આ શહેરોને દેવે બળવા દ ધા
અને જે લોકો દેવની વરૂદ્ધ છે તેઓ ું ભ વષ્યમાં ું થશે તે
માટે ુ ઉદાહરણ દેવે આ શહેરો દ્ધારા ૂરુ પા ુ.ં 7 પર ુ દેવે તે
શહેરોમાંથી લોતને બચાવી લીધો. લોત ન્યાયી માણસ હતો. તે
દુ લોકોના દરુાચારથી ત્રાસ પામતો હતો. 8 લોત ન્યાયી માણસ
હતો, પર ુ દુ લોકો સાથે પ્ર ત દન રહેવાને કારણે તે જે દષુ્કમ
જોતો તેને કારણે તેના ન્યાયી આત્મામાં તે ખ થતો હતો.

9 હા, દેવે આ બ ુંજ ક ુર્. અને પ્ર ુ દેવની સેવા કરનાર
બધા જ લોકોને ારે પર ક્ષણ આવશે ત્યારે પ્ર ુ દેવ દ્ધારા
તેઓને હમેશા બચાવશ.ે ારે પ્ર ુ અ ન કાય કરનારાં લોકોને
ધ્યાનમા રાખશે અને ન્યાયના દવસે તેઓને શક્ષા કરશ.ે 10 આ
શક્ષા ખાસ કર ને એ લોકોને આપવામા આવશે જે લોકો પોતાની
પાપી જાતને સંતોષ આપવા ખરાબ કાય કરે છે, અને જઓે
પ્ર ુના અ ધકારનો અનાદર કરે છે. અને જઓે પ્ર ુની સ ાને
ધ ારે છે.
આ ખોટા ઉપદેશકો પોતાની ઇચ્છા ુજબ ગમે તેમ કરશે, અને

તેઓ પોતાના વષે બડાશો મારશ.ે તેઓ મ હમાવાન દૂતોની વરૂદ્ધ



2 પતર 2:11 v 2 પતર 2:18

બોલતા પણ ગભરાશે ન હ. 11 ખોટા ઉપદેશકો કરતા દૂતો ઘણા
બળવાન અને શ ક્તશાળ છે. છતાં દૂતો પણ ખોટા ઉપદેશકો
પ્ર ત આક્ષેપ નથી કરતાં કે તેઓની વરુદ્ધ પ્ર ુની આગળ ખરાબ
નથી બોલતા.

12 પર ુ આ ખોટા ઉપદેશકો તો જે નથી સમજી શ ાં તેના
માટે પણ નદા કરે છે. આ ઉપદેશકો પ ુઓ સમાન છે કે
જે વચાયાર્ વગર કાયર્ કરે છે. જગલી પ ુઓની જમે તેઓ
તો ઝડપાવા તથા નાશ પામવા જ જન્મેલા છે. અને જગલી
જાનવરોની જમે, આ ખોટા ઉપદેશકોનો વનાશ થશે. 13 આ
ખોટા ઉપદેશકોએ ઘણા માણસોને હેરાનગ ત પહોંચાડ છે. તેથી
તેઓ પોતે જ યાતનાગ્રસ્ત થવાના છે. તેઓએ જે દષુ્કૃત્યો કયાર્
છે તેનો તે જ બદલો તેઓને મ ો છે.
આ ખોટા ઉપદેશકો માને છે કે જાહેરમાં દષુ્કૃત્યો કરવામા મઝા

છે ાં બધા જ લોકો તેમને નહાળ શકે. તેઓને આનંદ
આપે તેવા દષુ્કમ કરવામાં તેઓ આનંદ અ ુભવે છે. તેથી
તેઓ તમારામાં ગંદા ડાઘા અને ધાબા જવેા છે-તેઓ તમાર સાથે
ભોજન કર ને તમને શરમાવે છે. 14 તેઓની આંખો ભચારથી
ભરેલી છે. આ ખોટા ઉપદેશકો હમેશા આ જ ર તે પાપકમ
કયાર્ કરે છે. તેઓ નબર્ળ માણસોને પાપ કરવા લલચાવે છે.
તેઓએ તો તેમના પોતાના હદયને સ્વાથ બનવા ું શીખ ું છે.
તેથી તેઓ શા પત છે.

15 આ લોકોએ સત્યનો પંથ ત્યાગી દ ધો છે અને તેઓએ
ખરાબ માગર્ પસંદ કય છે. બલામ ગયો હતો તે જ રસ્તાને
તેઓ અ ુસયાર્ છે. બલામ બયોરનો ુત્ર હતો. ખોટા કામ
કરવા માટે જે વળતર ૂકવા ુ હ ુ તેના પર તે મો હત થયો.
16 પર ુ ૂંગા ગધેડાએ બલામને ક ું કે તે ખોટુ કર ર ો હતો.
અને ગધેડુ એક એ ું પ્રાણી છે કે જે બોલી શક ું નથી. પર ુ
તે ગધેડાએ મ ુષ્યની વાણીમાં ક ું અને પ્રબોધકની (બલામની)
ઘેલછાને અટકાવી.

17 તે ખોટા પ્રબોધકો એવી નદ ઓ સમાન છે જમેાં પાણી
નથી. તેઓ વાદળા જવેા છે જે વંટો ળયામાં કાઇ જાય છે,
તેઓના માટે ઘોર અંધકારવા ું ાન રાખવામાં આ ું છે. 18 તે
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ખોટા ઉપદેશકો અથર્હ ન શ ોની બડાશો મારે છે. તેઓ લોકોને
પાપના છટકામાં દોર જાય છે. તેઓે ખોટા રસ્તે જીવતા લોકોથી
દૂર થવાની શરૂઆત કરતાં હોય તેઓને દોરે છે. તે ખોટા
ઉપદેશકો લોકોને પાપ કરવા ઈચ્છતા હોય તેવા દૈ હક વષયોથી
તથા ભ્ર ાચારથી મોહ પમાડે છે. 19 આ ખોટા ઉપદેશકો તેઓને
સ્વતંત્રતા ું વચન આપે છે. પર ુ પોતે જ પાપનાં દાસ છે. કારણ
કે માણસને જે કઈ જીતે છે, તે જ તેને પોતાનો દાસ કર લે છે.
તેઓ જે વસ્ ુઓનો વનાશ થવાનો છે, તેના જ દાસ છે, ક્ત
તેને નયં ત્રત કર શકે તેવી વસ્ ુનો તે દાસ છે.

20 તે લોકોને જગતની અ ન બાબતોથી ુક્ત રાખવામાં આ ા
હતા. તેઓને આપણા પ્ર ુ અને તારનાર ઈ ુ ખ્રસ્તના જ્ઞાન વડે
ુક્ત રાખવામાં આ ા હતા. પર ુ જો તે લોકો ફર પાછા તે

દષુ્કમ તરફ વળે, અને તેઓ તેનાં આ ધપત્ય નીચે આવી જાય,
તો પહેલા હતાં તે કરતાં પણ તેઓની દશા ૂર છે. 21 હા,
તેઓના માટે તો કદા પ સત્યપંથ મ ો જ ન હોત તો તે વધારે
સારુ હોત. સત્યપંથ જાણવો અને જે પ વત્ર ઉપદેશ તેઓને
સોંપવામા આ ો છે તેનાથી વ ુખ થઈ જ ું તેના કરતાં તો તે
જ સારુ છે કે સત્યપંથ જાણ્યો જ ન હોત. 22 તે લોકોએ જે
ક ુ તે આ સત્ય ઉ કત જે ું જ છે: “ ારેં કૂતરુ ઓકે છે,
ત્યારે તે પોતાની ઓક તરફ પાછો ફરે છે,” ✡ અને “ ારે ૂંડ
સ્વચ્છ બને છે, ત્યારે તે પાછુ કાદવમાં જાય છે, અને આળોટે
છે.”

3
ઈ ુ ું આગમન થશે

1 મારા મત્રો, તમને લખેલ મારો આ બીજો પત્ર છે. તમારા
પ્રામા ણક માનસને કઈક સ્મરણ કરાવવા મેં બંને પત્રો તમને લ ા
છે. 2 પ વત્ર પ્રબોધકોએ ૂતકાળમાં જે વાણી ઉચ્ચારેલી તે ું હુ
તમને સ્મરણ કરાવવા ઈચ્છુ છુ. અને આપણા પ્ર ુ અને તારનારે

✡ 2:22: ઉલ્લેખઃ ની ત 26:11.
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આપણને જે આજ્ઞા આપેલી તે ું પણ સ્મરણ કરાવવા ઈચ્છુ છુ.
તમારા પ્રે રતો દ્ધારા તે અમને આપી હતી.

3 અં તમ દવસોમા ું થશે તે સમજ ું તમારા માટે મહત્વ ું
છે. લોકો તમાર સામે હસશે. તેઓ પોતાને ગમતી દવુાર્સના
પ્રમાણે ચાલશે જનેો તેઓ આનંદ માણશ.ે 4 એ લોકો કહેશે કે,
“તેણે આગમન ું વચન આપ્ ું હ ુ.ં તે ા છે? આપણા ૂવર્જો
અવસાન પામ્યા. પર ુ દુ નયા તો જે ર તે તે ું સજન કરવામાં
આ ું ત્યારે હતી તે જ ર તે ચા ુ છે.”

5 પર ુ ઘણા લાબાં સમય પહેલા જે બન્ ું હ ું તેને તે લોકો
યાદ રાખવા માગતા નથી. આકાશ ત્યાં હ ું, અને દેવે પાણી વડે
પાણીમાંથી ૃથ્વી ું સજન ક ુર્. આ બ ું જ દેવના વચન દ્વારા
બન્ ુ.ં 6 પછ તે જગત પાણીમા ડૂબીને નાશ પામ્ ુ.ં 7 અને
અત્યારે દેવ ું તે જ વચન આકાશ અને ૃથ્વીને ટકાવી રાખે છે
કે જે આપણી પાસે છે. આ ૃથ્વી અને આકાશ અ થી નાશ
કરવા માટે ટકાવી રાખવામાં આ ા છે. ૃથ્વી અને આકાશ
ન્યાયના દવસ ુધી ટકાવી રખાશે અને પછ તેનો અને જઓે
દેવની વરુદ્ધ છે તે બધા જ લોકોનો નાશ થશ.ે

8 પર ુ મારા પ્રય મત્રો, આ એક વાત ન ૂલશો કે પ્ર ુની
નજરમાં એક દવસ એક હજાર વરસો બરાબર છે, અને એક
હજાર વરસો એક દવસ બરાબર છે. 9 પ્ર ુએ જે વચન આપ્ ું
છે તે કરવામાં તે વલંબ કરતો નથી-જે ર તે કેટલાએક લોકો
વલંબને સમજે છે તે ર ત.ે પર ુ પ્ર ુ તમારા માટે ધીરજ રાખે
છે. અને તે કોઈ પણ ક્ત ભટક જાય તેમ ઇચ્છતો નથી.
દેવની ઈચ્છા છે કે દરેક ક્ત પ ા ાપ કરે અને તે પાપ કરતા
અટકે.

10 પર ુ ારે પ્ર ુનો એ દવસ આવશે ત્યારે તે ચોરના
જવેો આ યર્જનક હશ.ે મોટ ગજનાસ હત આકાશ અદશ્ય થઇ
જશે. આકાશમાથી બધી વસ્ ુઓ અ માં નાશ પામશે. ૃથ્વી
અને તેમાંની બધી વસ્ ુઓ બાળ નાખવામાં આવશ.ે 11 અને
મેં ક ું તે પ્રમાણે બધી વસ્ ુઓનો વનાશ થશ.ે તેથી તમારે
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કેવા પ્રકારના લોકો બન ું જોઈએ? તમારે પ વત્ર જીવન જીવ ું
જોઈએ અને દેવની સેવા કરવી જોઈએ. 12 તમારે દેવના દવસ
માટે આ ુરતાથી રાહ જોવી જોઈએ. અને તેને માટે ૂબ જ
ઈચ્છા રાખવી જોઈએ. ારે એ દવસ આવશ,ે ત્યારે આકાશ
અ થી નાશ પામશે, અને આકાશમાંની બધી વસ્ ુ ગરમીથી
ઓગળ જશે. 13 પર ુ દેવે આપણને એક વચન આપ્ ું છે.
અને તે વચન પ્રમાણે નવા આકાશ તથા નવી ૃથ્વી જમેાં ન્યાયીપણું
વસે છે, તેની આપણે રાહ જોઈએ છ એ.

14 પ્રય મત્રો, આમ બનવાની આપણે રાહ જોઈ ર ા છે.
તેથી પાપ હન અને ક્ષ ત હન બનવા માટે શ તેટલા વધારે
પ્રયત્નશીલ રહો. દેવ સાથે શાં તમાં રહેવાને યત્ન કરો. 15 યાદ
રાખો કે આપણો પ્ર ુ ધીરજવાન હોવાથી આપણું તારણ થ ું
છે. આપણા વહાલા ભાઈ પાઉલે પણ દેવે તેને આપેલી ુદ્ધ થી
તમને આ જ બાબત લખી હતી. 16 પાઉલ તેના બધા જ પત્રોમાં
આ જ ર તે આ બધી વાતો લખે છે. પાઉલના પત્રોમાં કેટલીક
એવી વાતો છે કે જે સમજવામાં અઘર છે. અને કેટલાએક લોકો
તેને ખોટ ર તે સમજાવે છે.તે લોકો આજ્ઞાત છે, અને વ ાસમાં
નબૅળ છે. તે જ લોકો બીજા શા ો * ને પણ ખોટ ર તે
સમજાવે છે. પર ુ આમ કર ને તેઓ પોતાનો જ વનાશ નોતરે
છે.

17 પ્રય મત્રો, તમે આ બધીજ વાતો અગાઉથી જાણો છો.
તેથી સાવધ રહો. તે અ ન લોકોને તમને દરુાચારના માગ દોર ન
જવા દો. સાવચેત રહો કે જથેી તમે તમારા ુદઢ વ ાસમાંથી
ચ લત ન થાવ. 18 પર ુ આપણા પ્ર ુ અને તારનાર ઈ ુ
ખ્રસ્તના જ્ઞાન અને કૃપામા તમે વધતા જાઓ. તેને હમણાં તથા
સદાસવર્કાળ મ હમા હો! આમીન.

* 3:16: બીજા શા ો પ વત્ર લખાણો – જૂનો કરાર.
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