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ક રથીઓને પાઉલ પ્રે રતનો બીજો પત્ર
લેખક
પાઉલે ક રથીઓને બીજો પત્ર પોતાના જીવનના એક સંવેદનશીલ

સમયે લ ો હતો. તેને જાણ થઈ હતી કે ક રથની મંડળ સંઘષર્મય
જીવનમાંથી પસાર થઈ રહ હતી અને તેણે તે વ ાસીઓના ા નક
જૂથની એકતા બચાવવા પગલાં ભરવા ચા ું. ારે પાઉલે આ પત્ર
લ ો ત્યારે, ક રથમાંના વ ાસીઓ પ્રત્યેના તેના પ્રેમને કારણે તેને ક
તથા માન સક વેદના થઈ રહ હતી. ક મય બાબતો મ ુષ્ય માટે તો
તેની નબળાઈઓ પ્રગટ કરે છે, પણ ઈ ર માટે તો “તારા માટે માર
કૃપા ૂરતી છે, કારણ કે મારુ સામથ્યર્ નબર્ળતામાં સં ૂણર્ થાય છે”
એમ પયાર્પ્તતા પ્રકટ કરે છે (12:7-10). આપત્રમાં પાઉલ ઝ ૂન ૂવર્ક
પોતાના સેવાકાયર્ તથા પ્રે રત તર કેના અ ધકારનો બચાવ કરે છે. તે
પત્રની શરૂઆતપોતે ખ્રસ્તનો પ્રે રત ઈ રની ઇચ્છાથી થયો છે તે તથ્ય ું
સમથર્ન ફર એક વાર કરતાં કરે છે (1:1). પાઉલનોઆપત્ર તેનાજીવન
અને ખ્રસ્તી વ ાસ વષે ઘણું પ્રકટ કરે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 55 થી 56 ની વચ્ચેનો છે.
પાઉલનો ક રથીઓને બીજો પત્ર મકદો નયાથી લખાયો હતો.
વાંચકવગર્
આ પત્ર ક રથમાંની ઈ રની મંડળ ને તથા અખાયામાંના લોકોને

સંબો ધત કરાયો હતો (1:1). અખાયા એક રોમન પ્રાંત હતો કે જનેી
રાજધાની ક રથ હતી.

હે ુ
આ પત્ર લખવા પાછળ પાઉલના મનમાં ઘણા હે ુઓ હતા જમે કે

ક રથીઓએ પાઉલના પીડાકારક પત્ર પ્ર ત સારો પ્ર તભાવઆપ્યો હતો
તે કારણે તેણે જે રાહત અને આનંદ અ ુભ ા હતા તે ક્ત કરવાનો
(1:3-4; 7:8-9, 12:13), આ સયા પ્રાંતમાં તેને જે ુશ્કેલીઓ
પડ તે તેમને જણાવવાનો (1:8-11), તેમને નારાજ કરનાર પક્ષને
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માફ કરવા કહેવાનો (2:5-11), તેમને અ વ ાસીઓ સાથે અઘ ટત
સંબંધ ન રાખવા ચેતવણી આપવાનો (6:14; 7:1), તેમને ખ્રસ્તી
સેવાકાયર્ની સાચી સમજ તથા તેના ઉચ્ચ તેડાને સમજાવવાનો (2:14-
7:4), ક રથીઓને ઉદારતાથી આપવાની કૃપા શીખવવાનો તથા તેઓ
યરુશાલેમના ગર બ ખ્રસ્તીઓ માટે ફાળો ઉઘરાવવા ું ૂરુ કરે તેની
ખાતર કરવાનો હતો (8-9).

ુદ્રાલેખ
પાઉલનો પોતાના પ્રે રતપદનો બચાવ.

રૂપરેખા
1. પાઉલનો પોતાના સેવાકાયર્ વષયક ુલાસો— 1:1-7:16
2. યરુશાલેમના ગર બો માટે ફાળો— 8:1-9:15
3. પાઉલનો પોતાના અ ધકાર વષયક બચાવ— 10:1-13:10
4. ત્રએકપણાના આશીવર્ચન સાથે સમાપન— 13:11-14

અ ભવાદન
1 ક રથમાંના ઈ રના વ ાસી સ ુદાયને તથા તેની સાથે સમગ્ર

અખાયામાંના સવર્ સંતોન,ે પાઉલ જે ઈ રની ઇચ્છાથી ઈ ુ ખ્રસ્તનો
પ્રે રત છે, તે તથા ભાઈ તમોથી લખે છે 2 ઈ ર આપણા પતા તથા
ઈ ુ ખ્રસ્ત તમને કૃપા તથા શાં ત થાઓ.

પાઉલ ઈ ુનો આભાર માને છે
3આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ઈ ર તથા પતા,જે દયાના તથા સવર્

દલાસાના ઈ ર છે તેમની સ્ ુ ત થાઓ. 4તેઓઅમાર સવર્ વપ માં
અમને દલાસોઆપે છે, કે જથેીઅમે પોતે ઈ રથીજે દલાસો પામીએ
છ એ, તેને લીધે જઓે ગમે તેવી વપ માં હોય તેઓને અમે દલાસો
આપવાને શ ક્તમાન થઈએ.

5 કેમ કે જમે ખ્રસ્તને કારણે ઘણાં દઃુખ અમારા પર આવે છે, તેમ
ખ્રસ્ત દ્વારા અમને પણ ઘણો દલાસો મળે છે. 6 પણ જો અમે વપ
સહ એ તો તે તમારા દલાસા તથા ઉદ્ધારને માટે છે; અને જો દલાસો
પામીએ છ એ, તો તે તમારા દલાસાને માટે છે અને તેથી અમે જે ર તે
દઃુખો સહ એછ એતેવી સહન કરવાની શ ક્ત તમારામાંઆવે. 7તમારે
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વશે અમાર આશા દૃઢ છે કારણ કેઅમને ખબર છે કે જમે તમે દઃુખોમાં
ભાગીદાર, તેમ દલાસામાં પણ ભાગીદાર થયા છો.

8 કેમ કે ભાઈઓ,અમાર એવી ઇચ્છા નથી કેઆ સયામાં જે વપ
અમને પડ તે વષે તમે અજાણ્યા રહો,એ વપ અમાર સહનશ ક્ત
બહાર અમને બહુ ભારે લાગી, એટલી હદે કે અમે જીવવાની આશા
પણ ૂક દ ધી હતી. 9 વળ અમને લાગ્ ું હ ું કે અમારુ મરણ થશે,
જથેી અમે પોતાના પર ન હ, પણ ૃત્ ુ પામેલાંને સજીવન કરનાર ઈ ર
પર વ ાસ રાખીએ. 10 તેમણે આવાં મરણકારક જોખમથી અમારો
બચાવ કય અને કરશ;ે તેમના પરઅમેઆશા રાખીએ છે કે તેઓફર થી
પણ અમને બચાવશ.ે

11 તમે પ્રાથર્નાથી અમને સહાય કરજો, કે જે કૃપાદાન ઘણાંઓની
મારફતે અમને અપા ું, તેને લીધે ઘણાં અમારે માટે આભારસ્ ુ ત પણ
કરે.

પાઉલની યોજનામાં ફેરફાર
12 કેમ કે એ બાબતે અમને અ ભમાન છે અને અમાર પ્રેરક ુ દ્ધ

એવી સાક્ષી આપે છે કે ભૌ તક જ્ઞાનથી ન હ પણ ઈ રની કૃપાથી
અમે દુ નયામાં અને વશેષ કર ને તમારા સંબંધમાં ઈ રની દ્ર એ
પ વત્રતાથી તથા ુદ્ધ મનથી વત્યાર્. 13પણ તમે જે વાંચો છો અને માનો
છો, તેનાથી વપર ત અમે તમને બીજી વાતો લખતા નથી; અને આશા
રા ું છુ, કે તેમ અંત ુધી માનશો. 14જે ર તે તમે અમને સ્વીકાયા, કે
પ્ર ુ ઈ ુના ુનરાગમના જમે તમે અમારા માટે, તેમ અમે તમારા માટે
અ ભમાન ું કારણ છ એ, તેવી આશા હુ રા ું છુ.

15 અને પહેલાં, એવી આશાથી હુ તમાર પાસે આવવાને ઇચ્છતો
હતો કે તમને બમણી કૃપા મળે; 16તમાર પાસે થઈને મકદો નયા જવાને
અને ફર મકદો નયાથી તમાર પાસે આવવાને,અને તમારાથી યહૂ દયા
તરફ વદાય થવાને હુ ઇચ્છતો હતો.

17તો ું એ ું ઇચ્છવામાં ું હુ ઢ ુપ ુ કરતો હતો? અથવાજે ઇરાદો
હુ રા ું છુ તે ું માનવીય ધોરણો પ્રમાણે રા ું છુ, એ ું કે મારુ બોલ ું
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હા ની ‘હા’ અને ના ની ‘ના’ હોય? 18 પણ જમે ઈ ર વ ા ુ છે તેમ
તમારા પ્રત્યે માર વાતમાં હા કે ના નહો ું.

19 કેમ કે ઈ રના દ કરા ઈ ુ ખ્રસ્ત જે અમારાથી, એટલે મારાથી
તથા સલ્વાનસઅને તમોથી ધ્વારા, તમારામાં પ્રગટ કરાયા, તે હા તથા
ના ન થયા, પણ તે હા થયા. 20 કેમ કે ઈ રનાં જટેલાં આશાવચનો
છે તે બધામાં હા તથા તેમાં આમીન છે, એ માટે કે અમારાથી ઈ રનો
મ હમા થાય.

21 અને અમને તમાર સાથે ખ્રસ્તમાં જે દૃઢ કરે છે તથા જમેણે
અમારો અ ભષેક કય , તે તો ઈ ર છે; 22 તેમણે અમને ુદ્રાં કત કયાર્
અને અમારા હૃદયમાં આત્માની ખાતર આપી છે.

23 હુ ઈ રને સાક્ષી રાખીને કહુ છુ કે તમારા પર દયા કર ને હુ હજી
ુધી ક રથમાંઆ ો નથી; 24અમે તમારા વ ાસ પરસ ા ચલાવીએ

છ એએમન હ, પણતમારાઆનંદમાં સહાય કરનારા છ એ; કેમ કે તમે
વ ાસથી દૃઢ રહો છો.

2
1 પણ મેં પોતાને સારુ એ ું ન ક ુ, કે હુ ફર ખેદથી તમાર પાસે

ન હ આ ુ.ં 2 કેમ કે જો હુ તમને દઃુખી કરુ, તો જે મારાથી દઃુખ પામ્યો
તે વના મને કોણઆનંદ આપે છે?

3અને મેં તમને એજલ ું,એસારુ કે જઓેથી મારેઆનંદ પામવો,
તેઓથી હુ આ ું ત્યારે મને દઃુખ ન થાય; હુ તમારા બધા પર ભરોસો
રા ું છુ, કે મારોઆનંદ તમારા સવર્નો છે. 4 કેમ કે ઘણી વપ થી તથા
હૃદયની વેદનાથી, મેં ઘણાં આં ુઓ પાડ ને તમને લ ું તે,એ માટે ન હ
કે તમે દઃુ ખત થાઓ, પણ એ માટે કે તમારા ઉપર મારો જે અ ત ઘણો
પ્રેમ છે તે તમે જાણો.

પ તતને ક્ષમા કરો
5પણજો કોઈએ દઃુખ પમા ું છે, તો મને ન હ, પણ કેટલેક દરજ્જે

કેમ કે હુ વધારે ભાર ન ના ું તમને સવર્ને તેણે દઃુખી કયાર્ છે. 6એવા
માણસને બહુમતીથી આ જે શક્ષા થયેલી છે તે ૂરતી છે, 7 માટે તેથી
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ઊલટુ તમારે તેને વશેષ માફ તથા દલાસો આપવો, રખેને તે વધારે
દઃુખમાં ગરકાવ થઈ જાય.

8એ માટે હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે તેના પર તમે ૂરો પ્રેમ કરો; 9 કેમ
કે એ જ સારુ મેં લ ું છે, કે સવર્માં તમે આજ્ઞાકાર છો કે નથી તે વષે
હુ પર ક્ષા કર લઉં.

10પણજનેે તમે કઈ માફ કરો છો, તેને હુ પણ માફ કરુ છુ; કેમ કે જો
મેં પણ કઈ માફ ક ુ હોય, તો જે માફ ક ુ છે, તે તમારે લીધે ખ્રસ્તની
આગળમાફ ક ુ છે, 11 કે જથેી શેતાનઆપણને નજીતે, કેમ કેઆપણે
તેની ુ ક્તઓ વષે અજાણ્યા નથી.

ત્રોઆસમાં પાઉલની ચતા
12 ખ્રસ્તની ુવાતાર્ પ્રગટ કરવા સારુ હુ ત્રોઆસમાં આ ો અને

પ્ર ુએ મારે માટે બારણું ઉઘાડે ું છતાં 13 પણ મારા આત્માને શાં ત ન
હતી, કેમ કે તતસ મારો ભાઈ મને મ ો ન હ; માટે તેઓથી વદાય
લઈને હુ મકદો નયામાં ગયો.

ખ્રસ્ત દ્વારા વજય
14 પણ ઈ ર જે ખ્રસ્તમાં સદા અમને વજયકૂચમાં દોરે છે અને

અમારે આશરે પોતાના જ્ઞાનની ુગંધ સવર્ જગ્યામાં ફેલાવે છે, તેમની
આભારસ્ ુ ત થાઓ. 15 કેમ કે જઓે ઉદ્ધાર પામે છે તેઓમા,ં તથા
નાશ પામે છે તેઓમા,ંઅમે ઈ રની આગળ ખ્રસ્તની ુગંધ છ એ.

16 ૃત્ ુ પામેલાઓને સારુઅમે મરણની દગુધરૂપઅનેજીવંતને સારુ
જીવનની દગુધરૂપ છ એ; તો એ કાય ને સારુ કોણ યોગ્ય છે? 17 કેમ કે
કેટલાકની જમે અમે ઈ રની વાતમાં ઉમેરો કરતા નથી પણ સત્યતાથી
તથા ઈ રની સ ાથી ખ્રસ્તમાં ઈ રની આગળ બોલીએ છ એ.

3
નવા કરારના સેવકો

1 ું અમે ફર પોતાની પ્રશંસા કર એ છ એ? કે ું જમે બીજા
કેટલાકને તેમ, અમને તમારા ઉપર કે તમાર પાસેથી, ભલામણના પત્રો
જોઈએ છે? 2અમારા હૃદયમાં લખેલો અને સવર્ માણસથી જણાયેલો
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તથા વંચાયેલો એવો અમારો પત્ર તો તમે છો. 3 તમે ખ્રસ્તનાં પત્રની
જમે દેખાઓ છો જનેી અમે સેવા કરેલી; તે શાહ થી ન હ પણ જીવતા
ઈ રના આત્માથી, પથ્થરની પાટ ઓ પર ન હ પણ માનવીય હૃદયરૂપી
પાટ ઓ પર લખેલો છે.

4 એવો ભરોસો ખ્રસ્તને આશરે અમને ઈ ર પર છે. 5 અમે પોતે
પોતાનાથી કઈ વચારવા સમથર્ છ એ એ ું નથી; પણ અમારુ સામથ્યર્
ઈ રથી છે; 6 તેમણે પણ અમને નવા કરારના, એટલે અક્ષરના ન હ
પણ આત્માના,ં યોગ્ય સેવકો કયાર્, કેમ કે અક્ષર માર નાખે છે, પણ
આત્મા જીવાડે છે.

7અને મરણની સેવા જનેાં અક્ષરો પથ્થરો પર કોતરેલા હતા; તે જો
એટલી ગૌરવવાળ હતી કે ઇઝરાયલી લોકો ૂસાના ુખ પર ું તેજ જે
ટળ જનારુ હ ું તે તેજને લીધે તેના ુખ પર ધાર ને જોઈ શ ાં ન હ.
8 તો તે કરતાં આત્માની સેવા વધતી મ હમાવાન કેમ ન હોય?

9 કેમ કે જો દડાજ્ઞાની સેવાનો મ હમા હતો, તો ન્યાયીપણાની સેવા
મ હમામાં કેટલી બધી અ ધક છે! 10 અને ખરેખર, જે મ હમાવંત
થયે ું હ ું તે કરતાં બીજુ અ ધક મ હમાવંત થયાના કારણથી જાણે
મ હમાર હત થ ુ.ં 11 કેમ કે જે ટળ જવા ું હ ું તે જો મ હમાવંત હ ું,
તો જે કાયમ ટકનાર તેનો મ હમા કેટલો વશેષ છે!

12 એ માટે અમને એવી આશા હોવાથી, અમે બહુ નભર્યતાથી
બોલીએ છ એ; 13 અને ૂસાની જમે ન હ, કે જણેે ઇઝરાયલના
દ કરાઓ ટળ જનારાં મ હમાનો અંત પણ નહાળે ન હ માટે પોતાના
ુખ પર પડદો ના ો.
14 પણ તેઓના મન કઠણ થયાં; કેમ કે આજ ુધી જૂનો કરાર

વાંચતા તે પડદો એમનો એમજ રહે છે; પણ તે તો ખ્રસ્તમાં દૂર કરવામાં
આવે છે. 15પણઆજ ુધીજયારે તેઓ ૂસાનાં ુસ્તકો વાંચે છે ત્યારે
તેઓના હૃદય પર પડદો રહે છે; 16 પણ જયારે તે પ્ર ુની તરફ ફરશે,
ત્યારે તે પડદો ખસેડ નાખવામાં આવશ.ે

17હવે પ્ર ુ તેઆત્મા છે;અને ાં પ્ર ુનોઆત્મા છે ત્યાં સ્વતંત્રતા
છે. 18 પણ આપણે સહુ ઉઘાડે ુખે જમે આરસીમાં, તેમ પ્ર ુના
મ હમાને નહાળ ન,ે પ્ર ુના આત્માથી તે જ રૂપમાં અ ધકા ધક મ હમા
ધારણ કરતાં રૂપાંતર પામીએ છ એ.
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4
માટ નાં પાત્રોમાં આ ત્મક ખજાનો

1 એ માટે અમારા પર દયા થઈ તે પ્રમાણે અમને આ સેવાકાયર્
મ ું તેમાં અમે થાકતા નથી; 2 પણ શરમજનક ુપ્ત વાતોને નકાર ને
અમે કાવતરાં કરતા નથી, અને ઈ રની વાતમાં કપટ કરતા નથી; પણ
સત્ય પ્રગટ કયાર્થી ઈ રની આગળઅમે પોતાના વશે સવર્ માણસોના
અંતઃકરણમાં ખાતર કર આપીએ છ એ.

3 પણ જો અમાર ુવાતાર્ ુપ્ત રહેલી હોય તો તે નાશ
પામનારાઓને સારુ જ ુપ્ત રખાયેલી છે; 4 જઓેમાં આ જગતના
દેવે અ વ ાસીઓના મન અંધ કયા છે,એ સારુ કે ખ્રસ્ત જે ઈ રની
પ્ર તમા છે, તેમના મ હમાની ુવાતાર્નાં અજવાળાનો ઉદય તેઓ પર ન
થાય.

5 અમે ઉપદેશમાં પોતાને પ્રગટ નથી કરતા, પણ ખ્રસ્ત ઈ ુ પ્ર ુ
છે અને અમે પોતે ઈ ુને લીધે તમારા દાસો છ એ, એ ું જાહેર કર એ
છ એ. 6 કેમ કે જે ઈ રે જમેણે અંધારામાંથી અજવાળાંને પ્રકાશવા
ફરમા ું; તે ુજબ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ચહેરા પરનો ઈ રના મ હમાના
જ્ઞાનનો પ્રકાશઆપણા હૃદયોમાં પાડ.ે

7પણઅમારોઆખજાનો માટ નાં પાત્રોમાં છે,એસારુ કે પરાક્રમની
ઉ મતા ઈ રથી થાય અને અમારાથી ન હ. 8સવર્ પ્રકારે અમે વપ
પામેલા હોવા છતાં દબાયેલા નથી; હેરાન થયા છતાં નરાશ થયેલા નથી;
9સતાવાયેલા છ એ પણ ત્યજાયેલા નથી; નીચે પટકાયેલા છ એ પણ
નાશ પામેલા નથી; 10ઈ ુ ું મરણઅમારા શર રમાં સદા રાખીએછ એ,
એ સારુ કે ઈ ુ ું જીવન અમારાં શર રદ્વારા જાહેર થાય.

11 કેમ કે અમે જીવનારાં ઈ ુને માટે, સદા મરણને સોંપાયેલા છ એ,
એમાટે કે ઈ ુ ું જીવન પણઅમારા ૃત્ ુપાત્ર મ ુષ્યદેહમાં પ્રગટ કરાય.
12એમ જ અમારામાં મરણ પણ તમારામાં જીવન અસર કરે છે.

13 વ ાસનો તે જ આત્મા અમને છે તેથી મેં વ ાસ કય માટે હુ
બોલ્યો એ લેખ પ્રમાણ,ે અમે પણ વ ાસ કર એ છ એ અને તેથી
બોલીએ છ એ. 14 અને એ ું જાણીએ છ એ કે, જમેણે પ્ર ુ ઈ ુને
ઉઠાડ્યાં, તે અમને પણ ઈ ુની મારફતે ઉઠાડશે અને તમાર સાથે અમને
રજૂ કરશે. 15 કેમ કે સઘળાં વાનાં તમારે સારુ છે એ માટે કે જે કૃપા
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ઘણાંઓની મારફતે ુષ્કળ થઈ તે ઈ રના મ હમાને અથ ઉપકારસ્ ુ ત
કરાવે.

વ ાસદ્વારા જીવ ું
16 તેથી અમે થાકતા નથી; પણ જો અમારો ભૌ તક મ ુષ્યદેહ નાશ

પામે તોપણ અમારુ આંત રક મ ુષ્યત્વ પ્ર ત દન ન ું થ ું જાય છે.
17 કેમ કે અમાર થોડ અને ક્ષ ણક વપ અમારે માટે ઘણી વધારે
તથા અ તશય અનંતકા ળક મ હમા ઉત્પ કરે છે; 18એટલે જે દૃશ્ય
છે તે ન હ, પણ જે અદ્રશ્ય છે તે પર અમે ધ્યાન રાખીએ છ એ; કેમ કે
જે દૃશ્ય છે તે ક્ષ ણક છે પણ જે અદ્રશ્ય છે તે અનંતકા ળક છે.

5
1 કેમ કે અમને ખબર છે કે જો અમારુ ૃથ્વી પર ું માંડવારૂપી શર ર

ન થઈ જાય, તો સ્વગર્માં ઈ રે સજ ુ,ં હાથોથી બાંધે ું ન હ એ ું
અનંતકાળ ું અમારુ ઘર છે. 2 કેમ કે અમારુ જે ઘર સ્વગર્માં છે તેને
પામવાની બહુ અ ભલાષા રાખીને અમે આ માંડવારૂપી ઘરમાં નસાસા
નાખીએ છ એ. 3 અને જો સ્વગ ય ઘર પામીએ તો અમે ન:વ ન
દેખાઈએ.

4 કેમ કે અમે આ માંડવારૂપી શર રના ભારને લીધે નસાસા નાખીએ
છ એ; તેને ઉતારવા કરતાં સ્વગ ય ઘરથી વે ત થવા ઇચ્છ એ છ એ
એસારુ કેજીવન મરણમાં ગરકાવ થઈજાય. 5હવે જમેણે અમને એને
અથ તૈયાર કયાર્ તે ઈ ર છે તેમણે અમને આત્માની ખાતર પણઆપી
છે.

6 માટે અમે સદા હમતવાન છ એ અને એ ું જાણીએ છ એ કે
શર રમાં રહ એછ એ ત્યાં ુધી અમે પ્ર ુથી વયોગી દૂર રહેતાં પ્રવાસી
છ એ. 7 કેમ કે અમે વ ાસથી ચાલીએ છ એ, દૃ થી ન હ. 8 માટે
હમતવાન છ એ અને શર રથી અલગ થ ું તથા પ્ર ુની પાસે વાસો
કરવો એ અમને વધારે પસંદ છે.

9એમાટે કે અમે જો શર રમાં હોઈએ કે શર ર બહાર હોઈએ તોપણ
તેમને પસંદ પડ એ એવી ઉત્કઠા અમે ધરાવીએ છ એ અને પ્રયાસ
કર એ છ એ. 10 કેમ કે દરેકે શર રથી જે ક ુ છે, સારુ કે ખરાબ હોય,
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તે પ્રમાણે તે બદલો પામવા સારુઆપણને સવર્ને ખ્રસ્તનાં ન્યાયાસનની
આગળ હાજર થ ું પડશે.

ખ્રસ્ત મારફતે ઈ રની સાથે મૈત્રી
11 માટે પ્ર ુનો ડર રાખીને અમે માણસોને સમજાવીએ છ એ; અમે

ઈ ર આગળ પ્રગટ થયા છ એ તે સાથે માર આશા છે કે તમારાં
અંતઃકરણોમાં પણ પ્રગટ થયા છ એ. 12અમે ફર થી તમાર આગળ
પોતાને વખાણતા નથી પણ અમારે વષે તમને ગૌરવ કરવાનો પ્રસંગ
આપીએ છ એ,એ માટે કે જઓે હૃદયથી ન હ, પણ દભથી અ ભમાન
કરે છે, તેઓને તમે ઉ ર આપી શકો.

13 કેમ કે જો અમે ઘેલા હોઈએ તો ઈ રને અથ છ એ અથવા જો
જા ૃત હોઈએ તો તમારે અથ છ એ. 14 કેમ કે ખ્રસ્તનો પ્રેમ અમને
પ્રેરણાઆપે છે, કારણ કે અમે એ ું સમજીએછ એ કે,જો એક સવર્ને
માટે મરણ પામ્યા માટે સવર્ મરણ પામ્યા. 15અને સવર્ને માટે તે ૃત્ ુ
પામ્યા, એ સારુ કે જઓે જીવે છે તેઓ હવેથી પોતાને માટે ન હ, પણ
જે તેઓને વાસ્તે ૃત્ ુ પામ્યા તથા ઊઠ્યાં તેમને માટે જીવે.

16એ માટે હવેથી અમે માનવીય ધોરણથી કોઈનો ન્યાય કરતા નથી,
જો કે ખ્રસ્તને અમે પહેલા માનવીય ધોરણથી જોયા હતા પણ હવેથી
અમે આ ર તે કોઈનો ન્યાય કરતા નથી. 17 માટે, જો કોઈ માણસ
ખ્રસ્તમાં છે તો તે ન ું સજન થયો છે; જે જૂ ું હ ું તે જ ું ર ું છે;
જુઓ, તે ન ું થ ું છે.

18 આ સવર્ ઈ રથી છે, જમેણે ઈ ુ ખ્રસ્તની મારફતે પોતાની
સાથે આપણું સમાધાન કરા ું અને તે સમાધાન કરાવવા ું સેવાકાયર્
અમનેઆપ્ ું છે; 19એટલ,ે ઈ ર ખ્રસ્તમાં પોતાની સાથે માનવજગત ું
સમાધાન કરાવીને તેઓના અપરાધો માટે તેઓને જવાબદાર ગણતા
નથી,અને તેમણે અમને સમાધાનના સંદેશાની સેવા સોંપેલી છે.

20એ માટે અમે ખ્રસ્તનાં પ્ર ત ન ધ છ એ, જાણે કે ઈ ર અમાર
મારફતે વનંતી કરતા હોય, તેમ અમે ખ્રસ્તને વાસ્તે તમને વનંતી કર એ
છ એ કે,ઈ રસાથે સમાધાન કરો. 21જમેણે પાપજાણ્ ું ન હ ું, તેમને
આપણે માટે તેમણે પાપરૂપ કયાર્,એસારુ કેઆપણે તેમનાંમાં ઈ રના
ન્યાયીપણારૂપ થઈએ.
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6
1અમ,ે તેમની સાથે કામ કરનારા, તમને વનંતી કર એ છ એ, કે તમે

ઈ રની કૃપાનો સ્વીકાર કય છે તેને થર્ થવા દેશો ન હ. 2 કેમ કે તે
કહે છે કે,
‘મેં માન્યકાળમાં તારુ સાંભ ું,
અને ઉદ્ધારના દવસમાં મેં તને સહાય કર ;
જુઓ, અત્યારે જ માન્યકાળ છે, અત્યારે જ ઉદ્ધારનો દવસ છે.
3અમારા સેવાકાયર્ને દોષ ન લાગ,ે માટે અમે કશામાં કોઈને અડચણરૂપ
થતાં નથી.

4 પણ અમે સવર્માં પોતાને ઈ રના સેવકોના જવેા દેખાડ એ
છ એ; ઘણી ધીરજથી, વપ થી, તંગીથી, વેદનાથી, 5 ફટકાઓથી,
કેદખાનાંઓથી, હગામાઓથી, ક ોથી, ઉજાગરાથી, ૂખથી,
6 ુદ્ધપણાથી, જ્ઞાનથી, સહનશીલતાથી, ઉપકાર પણાથી, પ વત્ર
આત્માથી, નષ્કપટ પ્રેમથી, 7 સત્ય વચનથી, ઈ રના પરાક્રમથી,
જમણાં તથા ડાબા હાથ પર ન્યાયીપણાનાં હ થયારોથી.

8 માન તથા અપમાનથી, અપક ત તથા ુક તથી; જૂઠા ગણાયેલા
તોપણ સાચા; 9 અજાણ્યા તોપણ નામાં કત; મરણ નજીક તોપણ
જુઓ જીવંત છ એ; શક્ષા પામેલાઓના જવેા તોપણ ૃત્ ુ પામેલા
ન હ; 10 શોકા ુરના જવેા તોપણ સદા આનંદ કરનારા; ગર બો જવેા
તોપણ ઘણાંઓને ધનવાન કરનારા; કગાલ જવેા તોપણ સઘળાના
મા લક છ એ.

11 ઓ ક રથીઓ, તમારે સારુ અમારુ મોં ૂલ્ ું છે, અમારુ હૃદય
વશાળ છે. 12 તમે અમારામાં સંકુ ચત થયા નથી, પણ પોતાના
અંતઃકરણમાં સંકુ ચત થયા છો. 13 તો એને બદલે જમે બાળકોને તેમ
તમને કહુ છુ, તમે પણ હૃદયથી ઉદાર થાઓ.

બનયહૂદ ઓની અસરો વરુદ્ધ ચેતવણી
14 અ વ ાસીઓની સાથે અઘ ટત સંબંધ ન રાખો; કેમ કે

ન્યાયીપણાને અન્યાયીપણા સાથે શો સંબંધ હોય? અને અજવાળાંને
અંધકારની સાથે શી સંગત હોય? 15અને ખ્રસ્ત સાથે શેતાનનો સંબંધ
હોઈ શકે? કે વ ાસીને અ વ ાસીની સાથે શો ભાગ હોય? 16અને
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ઈ રના સભા ાનને ૂ તઓનીસાથે સંબંધ હોયખરો? કેમ કેઆપણે
જીવતા ઈ ર ું ભ ક્ત ાન છ એ, જમે ઈ રે ક ું કે, ‘હુ તેઓમાં
રહ શતથા ચાલીશ; તેઓનો ઈ ર થઈશ;અને તેઓમારા લોક થશ.ે’ ”

17 માટે, ‘તમે તેઓમાંથી નીકળ આવો, અને જુદા થાઓ,’ એમ
પ્ર ુ કહે છે, ‘અ ુદ્ધને સ્પશર્ ન કરો, અને હુ તમારો સ્વીકાર કર શ,
18અને તમારો પતા થઈશ,અને તમે મારા દ કરાદ કર ઓ થશો,એમ
સવર્સમથર્ પ્ર ુ કહે છે.’ ”

7
1 તે માટે, વહાલાંઓ, આપણને એવાં આશાવચનો મળેલાં છે માટે

આપણે દેહની તથા આત્માની સવર્ અ ુદ્ધતાને દૂર કર ને પોતે ુદ્ધ
થઈએ અને ઈ રનો ભય રાખીને સં ૂણર્ પ વત્રતા પ્રાપ્ત કર એ.

પાઉલનો આનંદ
2 અમારો અંગીકાર કરો; અમે કોઈને અન્યાય કય નથી; કોઈ ું

બગા ું નથી, કોઈને છેતયાર્ નથી. 3 હુ તમને દો ષત ઠરાવવાંને બોલતો
નથી; કેમ કે મેં પહેલેથી જ ક ું છે કે, તમે અમારાં હૃદયોમાં એવા વસ્યા
છો કેઆપણે સાથે મળ ને મરવાને અનેજીવવાને તૈયાર છ એ. 4તમાર
સાથે વાત કરવામાં હુ બહુ ુલાસીને બો ું છુ, મને તમારે વષે બહુ
ગૌરવ છે, હુ દલાસાથી ભર ૂર થયો છુ, અમાર સવર્ વપ માં હુ
આનંદથી ઝૂમી ઊઠુ છુ.

5 કેમ કેઅમે મકદો નયાઆ ા ત્યારેઅમારાં શર રોને કઈ ુખાકાર
ન હતી; પણઅમારા પર ચારેબાજુથી વપ ઓહતી;બહાર લડાઈઓ
અને અંદર ઘણી જાતનાં ડર હતા. 6 પણ દ નજનોને દલાસો આપનાર
ઈ રે તતસના આ ાથી અમને દલાસો આપ્યો;’ 7અને કેવળ તેના
આ ાથી જ ન હ, પણ તમારા તરફથી તેને જે દલાસો મ ો હતો
તેથી પણ; અને તેણે તમાર મારા પ્રત્યેની મોટ ઉત્કઠા, તમારો શોક
અને મારે વષે તમાર સઘન કાળજીની અમને ખબર આપી, તેથી મને
વધારે આનંદ થયો.

8જોકે મેં મારા પત્રથી તમને દ:ુખી કયાર્ અને તે ું મને દ:ુખ થ ું હ ું,
પણ હવે મને તેનો પસ્તાવો થતો નથી કેમ કે હુ જોઉં છુ કે તે પત્રએ
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તમને થોડા જ સમય માટે દ:ુખી કયાર્ હતા. 9 પણ હવે હુ આનંદ કરુ
છુ તે તમે દ:ુખી થયા એટલા માટે ન હ, પણ દ:ુખી થવાથી તમે પસ્તાવો
કય તે માટે; કેમ કે તમને ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે દ:ુખી કરાયા હતા, કે
અમારાથી તમને કઈ ુકસાન ન થાય. 10 કેમ કે ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે
થ ું દ:ુખશોક ઉપજાવ ું નથી પર ુ ઉદ્ધાર પમાડે તેવો પસ્તાવો ઉપજાવે
છે; પણ જ ગક દ:ુખ મરણ પમાડે છે.

11 કેમ કે જુઓ, તમને ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે દ:ુખ થ ું તેથી
તમારામાં આ ુરતા પોતાને નદ ષ ઠરાવવાંનો કેવો ુસ્સો, કેવો ભય,
કેવી તીવ્ર ઇચ્છા, કેવી આ ુર આકાંક્ષા, કે ું ઝ ૂન અને બદલો લેવાની
કેવી આ ુરતા! તમે તે કામમાં સવર્ પ્રકારે પોતાને નદ ષ સા બત કયાર્.
12 જોકે મેં તમને જે લ ું, તે જણેે અન્યાય કય તેને માટે ન હ અને
જનેાં પરઅન્યાય થયો તેને માટે પણ ન હ, પણઈ રનીઆગળતમારા
માટેની અમાર કાળજી તમને પ્રગટ થાય તે માટે લ ું.

13આબધાથી અમે દલાસો પામ્યા છ એ.
તે ઉપરાંત તતસને થયેલા આનંદથી અમે વધારે આનંદ પામ્યા; કેમ

કે તમારા બધાથી તેનો આત્મા તાજગી પામ્યો છે. 14 માટે જો મને
તમારે વષે તતસ આગળ કોઈ વાતમાં ગૌરવ થ ું હોય, તો તેમાં માર
શ મદગી થઈ ન હ; પણ જમે અમે તમને બધી વાતો સત્યતાથી કહ ,
તેમ અમારુ તમારા માટે ું ગૌરવ પણ તતસઆગળ સા ું પ ુ.ં

15 તમે ભય તથા ુજાર સ હત તેનો અંગીકાર કય , એ તમારા
આજ્ઞાપાલનના સ્મરણને લીધે તતસનો પ્રેમ તમારા ઉપર ુષ્કળ છે.
16 મને સવર્ બાબતે તમારા પર ૂરો ભરોસો છે એ માટે હુ આનંદ પા ું
છુ.

8
ખ્રસ્તી દાનધમર્

1 ભાઈઓ, મકદો નયાના વ ાસી સ ુદાયો પર ઈ રની જે કૃપા
થઈ તે અમે તમને જણાવીએ છ એ કે, 2 વપ ની ભારે કસોટ માં
તેઓનો ુષ્કળ આનંદ તથા ભારે ગર બાઈ ઉદારતારૂપી ુષ્કળ
સ ૃ દ્ધમાં બદલાઈ ગઈ.



ક રથીઓને બીજો પત્ર 8:3 xiii ક રથીઓને બીજો પત્ર 8:15

3 કેમ કે હુ સાક્ષી ૂરુ છુ કે, તેઓએ પોતાની શ ક્ત પ્રમાણે, બલકે
શ ક્ત ઉપરાંત દાનો, પોતાની ુશીથી આપ્યાં. 4 પોતાની આ ઉદારતા
તથા સંતોની સેવા કરવામાં તેઓની ભાગીદાર સ્વીકારવાને તેઓએ
અમને આગ્રહ ૂવર્ક વનંતી કર ; 5 વળ જમે અમે આશા રાખી હતી,
તેમ ન હ; પણ તેઓએપ્રથમ પ્ર ુને અને ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે પોતાને
પણ અમને સ્વાધીન કયાર્.

6 માટે અમે તતસને વનંતી કર કે, જમે તેણે અગાઉ શરૂઆત
કર હતી, તે જ પ્રમાણે તે તમારામાં આ ઉદારતાની કૃપા સં ૂણર્ કરે.
7 પણ જમે તમે સવર્ બાબતોમાં, એટલે વ ાસમા,ં વાણીમા,ં જ્ઞાનમાં,
ઉત્કઠામાં તથા અમારા ઉપરના તમારા પ્રેમમાં વધ્યા, તેવી જ ર તે આ
ઉદારતાની સેવામાં પણ ૃ દ્ધ પામો.

8 હુ આ બાબત આજ્ઞારૂપે ન હ, પણ બીજાઓની ઉત્કઠાની
સરખામણીમાં તમારા પ્રેમની પ્રામા ણકતાની પર ક્ષા કરવાને કહુ છુ.
9 કેમ કે તમેઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપાજાણોછો કે, તેઓધનવાન
હોવા છતાં તમારે માટે નધર્ન થયા, કે જથેી તમે તેમની ગર બીથી ધનવાન
થાઓ.

10 આ બાબતમાં હુ અ ભપ્રાય આ ું છુ; જે તમને મદદરૂપ થશે,
કારણ કે એક વષર્ અગાઉ તમે કેવળ એ કામ કરવાનો આરભ કય
હતો, એટ ું જ નહ પણ તે કરવાની તમાર ધગશ પણ હતી. 11 તો
હવે તે કામ ૂરુ કરો કે જથેી જે પ્રમાણે તમાર આ ુર ઇચ્છા હતી તે
પ્રમાણે તમાર શ ક્ત ુજબ તે પ ર ૂણર્ થાય. 12 કેમ કે જો આ કામ
કરવાની ઇચ્છા હોય તો કોઈ માણસ પાસે જે નથી તે પ્રમાણે ન હ, પણ
જે છે તે પ્રમાણે તે ઇચ્છા માન્ય છે.

13આ કામ એટલા માટે નથી કે બીજાઓને રાહત મળે અને તમને
તકલીફ પડ,ે 14 પણ તે સમાનતાને ધોરણે થાય એટલે કે વતર્માન
સમયમાં તમાર સ ૃ દ્ધ તેઓની અછત કે તેઓની સ ૃ દ્ધ પણ તમાર
અછત ૂર પાડ,ે કે જથેી સમાનતા થાય; 15જમે લખે ું છે, ‘જનેી પાસે
ઘણું હ ું તેને વધી પ ું ન હ; અને જનેી પાસે થોડુ હ ું તેને ૂટ પ ું
ન હ.’ ”

તતસ અને તેના સાથીદારો
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16 પણ ઈ રની આભારસ્ ુ ત થાઓ, કે જમેણે તતસના હૃદયમાં
તમારે માટે એવી જ કાળજી ઉત્પ કર ; 17 કેમ કે તેણે અમાર વનંતી
સ્વીકાર એટ ું જ ન હ પણ તે પોતે ઘણો આ ુર હોવાથી સ્વેચ્છાથી
તમાર પાસે આ ો.

18 વળ અમે તેની સાથે એક ભાઈને મોકલ્યો છે કે જે ું નામ
ુવાતાર્પ્રચારની બાબતમાં સવર્ વ ાસી સ ુદાયોમાં પ્રશંસનીય છે.

19 એટ ું જ ન હ, પણ તે ભાઈ વ ાસી સ ુદાયો દ્વારા નમાયેલો
છે, કે જથેી પ્ર ુના મ હમાને અથઆ કૃપાની જે સેવા અમને સોંપવામાં
આવી છે તે કરવાઅને અમાર મદદ કરવાની ઉત્કઠા દશાર્વવાં તે અમાર
સાથે ફરે.

20અમે કાળજી રાખીએ છ એ કે દાન ઉઘરાવવાનો આ જે વહ વટ
અમે કર એ છ એ, તે વષે કોઈ અમારા દોષારોપણ ન કરે. 21 કેવળ
પ્ર ુની જ દ્ર માં ન હ, પણ માણસોની દ્ર માં પણ જે યોગ્ય છે તે
કરવા વષે અમે કાળજી રાખીએ છ એ.

22તેઓની સાથે અમે અમારા ભાઈને મોકલ્યો છે, કે જનેી અમે ઘણી
બાબતોમાં ઘણીવાર કસોટ કર અને તે અમને મહેન ુ મા ૂમ પડ્યો છે
અને હમણાં તો તમારા પર તેનો ઘણો ભરોસો હોવાથી તે વધારે મહેન ુ
હોવાની ખાતર થયેલી છે. 23 તતસ વષે કોઈ ૂછે તો તે મારો સાથી
તથા તમારે માટે મારો સહકમ છે;અને અમારા ભાઈઓ વષે કોઈ ૂછે
તો તેઓ મંડળ દ્વારા મોકલાયેલા તથા ખ્રસ્તનો મ હમા છે. 24 તેથી
ભાઈઓને તથા મંડળ ઓને તમારા પ્રેમ તથા તમારા વષેના અમારા
ગૌરવ ું પ્રમાણ બતાવી આપો.

9
સાથી વ ાસીઓને માટે આ થક મદદ

1 હવે સંતોની સેવા કરવા વષ,ે મારે તમને લખવાની અગત્ય નથી
2 કેમ કે હુ તમાર ઉત્કઠા જાણું છુ; તે વષે હુ મકદો નયાના લોકોની
આગળ તમારે માટે ગવર્ કયાર્ કરુ છુ, કે અખાયાએ એક વષર્થી તૈયાર
કર છે. તમાર ઉત્કઠાએ ઘણાંઓને ઉત્સા હત કયાર્ છે.

3 હવે મેં ભાઈઓને એ માટે મોકલ્યા છે કે, તમારે વષેનો અમારો
ગવર્ થર્ ન જાય; અને જમે મેં ક ું તેમ તમે તૈયાર થાઓ; 4એમ ન
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થાય કે, મકદો નયાના કોઈ માણસો માર સાથે આવે અને તમને તૈયાર
થયેલા જુએ ન હ, તો તમારા વશેના ગવર્ને કારણે અમારે હુ નહ કહુ કે
તમારે પણ શરમા ું પડ.ે 5આથી મને જરૂર લાગ્ ું કે ભાઈઓને વનંતી
કરવી કે તેઓ તમાર પાસે વહેલાં આવે અને જે દાન આપવા ું તમે
વચન આપ્ ું હ ુ,ં તે અગાઉથી ઉઘરાવી રાખ.ે તે દાન જબરદસ્તીથી
ન હ પણ ઉદારતાથી તૈયાર રાખવામાં આવે.

6 એ તો ખરુ છે કે, જે કજૂસાઈથી વાવે છે, તે લણશે પણ
કજૂસાઈમાં; અને જે ઉદારતાથી વાવે છે; તે ઉદારતાથી લણશ.ે 7જમે
દરેકે પોતાના હૃદયમાં અગાઉથી ન ક ુ છે, તે પ્રમાણે તેણે આપ ું;
પરાણે ન હ, ફર જયાત પણ ન હ; કેમ કે ુશીથી આપનારને ઈ ર
ચાહે છે.

8 ઈ ર તમારા પર સવર્ પ્રકારની ુષ્કળ કૃપા કરવાને સમથર્ છે કે,
જથેી હમેશા તમાર પાસે સવર્ વાતે ુષ્કળ સ ૃ દ્ધ હોવાને લીધ,ે તમે
સવર્ સારાં કામો કરવામાં વધતા જાઓ. 9 જમે લખે ું છે કે, ‘તેમણે
વહેંચ્ ું છે, તેમણે ગર બોને આપ્ ું છે, તેમ ું ન્યાયીપણું સવર્કાળ ટકે
છે.’ ”

10 જે વાવનારને માટે બીજ તથા ખોરાકને સારુ રોટલી ૂરાં પાડે
છે, તેઓ તમારુ વાવવા ું બીજ ૂરુ પાડશે અને વધારશે અને તમારા
ન્યાયીપણાના ફળોની ૃ દ્ધ કરશે; 11એમતમે સવર્ પ્રકારે ધનવાન થાઓ
કે જથેી તમે ઉદાર બની શકો અને તેથી અમાર મારફતે ઈ રની સ્ ુ ત
થાય.

12 કેમ કે આ સેવા ું કામ ફક્ત સંતોની ગરજ ૂર પાડે છે,એટ ું જ
ન હ, પણ ઈ રની ુષ્કળ સ્ ુ તમાં પ રણમે છે; 13એટલે આ સેવાના
ુરાવાથી, તેઓ, ખ્રસ્તની ુવાતાર્ની તમાર ક ૂલાત પ્રત્યેનીઆધીનતા

માટે તથા તેઓને માટે તથા સવર્ને માટે તમારા દાનની ુષ્કળતાને માટે,
ઈ રનો મ હમા કરે છે. 14તમારા પર ઈ રની અ ધક કૃપાને માટે તેઓ
તમારે માટે પ્રાથર્ના કરતાં તમારા માટે ઝંખે છે. 15 ઈ રના અવણર્નીય
દાન ઈ ુ ખ્રસ્તને માટે તેમની આભારસ્ ુ ત થાઓ.
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10
પોતાની ધમર્સેવા તથા આક્ષેપો સામે પાઉલનો બચાવ

1 હુ પાઉલ, જયારે તમાર સમક્ષ હોઉં ત્યારે દ ન છુ, પણ દૂર
હોઉં ત્યારે તમાર સાથે હમતવાન છુ; હુ પોતે ખ્રસ્તની નમ્રતા તથા
સાલસતાથી તમને ખાસ વનંતી કરુ છુ. 2જઓે અમને દુ નયાદાર ની
ર ત પ્રમાણે વતર્નારા ધારે છે, તેઓસામે જે ન યતાથી હુ હમત કરવા
ધારુ છુ, તે ન યતાથી હુ હાજર થાઉં ત્યારે મારે હમતવાન થ ું ન પડે
એવી વનંતી હુ તમને કરુ છુ.

3 કેમ કે જોકે અમે શર રમાં ચાલીએ છ એ, તોપણ અમે શર ર
પ્રમાણે લડાઈ કરતા નથી; 4 કેમ કે અમાર લડાઈનાં હ થયાર દૈ હક
નથી, પણ ઈ ર ય સામથ્યર્થી કલ્લાઓને તોડ પાડવાને તે શ ો
સમથર્ છે.

5 અમે ભ્રામક દલીલોને તથા ઈ રના જ્ઞાનની વરુદ્ધ જે કઈ મા ું
ઊંચકે છે તેને તોડ પાડ એછ એઅને દરેક વચારને વશ કર ને ખ્રસ્તની
આધીનતામાં લાવીએ છ એ. 6જયારે તમારુઆજ્ઞાપાલન સં ૂણર્ થશે,
ત્યારે સવર્ આજ્ઞાભંગનો બદલો વાળવાને અમે તૈયાર છ એ.

7તમે ફક્તબહારનો દેખાવ જુઓછો. જો કોઈને પોતાનાં પરભરોસો
હોય કે, હુ ખ્રસ્તનો છુ, તો તેણે ફર પોતાને યાદ કરાવ ું કે,જમે તે પોતે
ખ્રસ્તનો છે તેમ અમે પણ ખ્રસ્તનાં છ એ. 8 કેમ કે જે અ ધકાર પ્ર ુએ
તમારા નાશને માટે ન હ, પણ તમાર ઉ ત માટે અમને આપ્યો, તે વષે
જો હુ કઈક અ ધક અ ભમાન કરુ, તોપણ શરમાઉ ન હ.

9 હુ ચાહતો નથી કે હુ તમને મારા પત્રો દ્વારા બીવડાવનાર જણાઉં.
10 કેમ કે તેઓ કહે છે કે, ‘તેના પત્રો ભારે તથા કડક છે; પણ તે પોતે
શર રે નબળો અને તે ું બોલ ું દમ વગર ું છે. 11 તે ું કહેનારા માણસે
સમજી લે ું કે, જવેા અમે દૂરથી પત્રો ધ્વારા બોલનાર છ એ તેવા જ,
હાજર થઈ ું ત્યારે કામ કરનારા પણ થઈ ું. 12જઓે પોતાના વખાણ
કરે છે, તેઓની સાથે પોતાને ગણવા અથવા સરખાવવાને અમે હમત
કરતા નથી; પણજયારે તેઓઅંદરોઅંદર પોતાને એકબીજાથી માપે છે
તથા સરખાવે છે, ત્યારે તેઓ ન ુર્દ્ધ છે.
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13 પણ અમે હદ ઉપરાંત અ ભમાન ન હ કર એ, પણ જે મયાર્દા
ઈ રે અમને ઠરાવી આપી છે અને તેમાં તમે પણ આવો છો, તેટ ું જ
કર ું. 14 કેમ કે જાણે કે અમે તમારા ુધી પહોંચ્યા ન હોઈએ, તેમ
અમે પોતાને હદ બહાર લંબાવતા નથી. કેમ કે ખ્રસ્તની ુવાતાર્ પ્રગટ
કરવામાં અમે પ્રથમ હતા કે જઓે તમારા ુધી આ ા.

15અમે પોતાની હદ બહાર બીજાઓની મહેનત પરઅ ભમાન કરતાં
નથી; પણઅમને આશા છે કે,જમે જમે તમારો વ ાસ વધશે અમાર
સેવા અમાર પોતાની હદમાં વધશે, 16 કે જથેી તમારાથી આગળના
પ્રાંતોમાં પણ અમે ુવાતાર્ પ્રગટ કર એ; અને બીજા હદમાં થયેલા
સેવાકાયર્ વષે અ ભમાન કર એ ન હ. 17 પણ ‘જે કોઈ ગવર્ કરે તે
પ્ર ુમાં ગવર્ કરે.’ ” 18 કેમ કે જે પોતાની પ્રશંસા કરે છે તે ન હ, પણ
જનેી પ્રશંસા પ્ર ુ કરે છે તે માન્ય થાય છે.

11
પાઉલ અને જૂઠા પ્રે રતો

1 હુ ઇચ્છુ છુ કે તમે માર થોડ ઘણી ૂખર્તાને સહન કરો; પણ તમે
સહન તો કરો છો જ. 2 કેમ કે ઈ રમય આ ાથી, હુ તમારા વષે
કાળજી રા ું છુ. કેમ કે એક પ તની સાથે મેં તમાર સગાઈ કર છે કે,
જથેી એક પ વત્ર કુમા રકા જવેા હુ તમને ખ્રસ્તને સોં ું.

3પણમને ડર લાગે છે કે,જમેસપપોતાના કપટથી હવાને છેતર , તેમ
ખ્રસ્ત પ્રત્યેના નખાલસ તથા પ વત્ર ભ ક્તભાવમાંથી તમારાં મન ફેરવી
દેવાય. 4 કેમ કે જો કોઈ આવીને જે ઈ ુને અમે પ્રગટ કયાર્ તેમનાંથી
જુદાજ ઈ ુને પ્રગટ કરે,અથવા તમે જેઆત્મા પામ્યા તેમનાંથી જુદોજ
આત્મા પામો,અથવા જે ુવાતાર્ તમે સ્વીકાર , તેનાથી જુદ જ ુવાતાર્
સ્વીકારો; તો તમે તેને ૂબ જ સાર ર તે સહન કરો છો.

5મને નથી લાગ ું કે તે બીજા ઉ મ પ્રે રતો કરતાં હુ કોઈ પણ પ્રકારે
ઊતરતો છુ. 6 પણ જોકે બોલવામાં પ્રવીણ ન હોઉં, તોપણ જ્ઞાનમાં હુ
અ ૂણર્ નથી;આબાબત અમે સવર્ પ્રકારે અને જમે અન્યની સમક્ષ તેમ
તમને જણાવી છે.
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7 તમને ઊંચા કરવા માટે મેં પોતાને નીચો કય , એટલે મેં તમને
ઈ રની મફત ુવાતાર્ પ્રગટ કર , એમાં ું મેં પાપ ક ?ુ 8 તમાર સેવા
બજાવવા માટે મેં બીજા વ ાસી સ ુદાયોને ૂંટ ને તેઓની પાસેથી
નાણાં લીધાં. 9 વળ હુ તમાર સાથે હતો ત્યારે મને તંગી પડતી હતી
તે છતાં પણ હુ કોઈને ભારરૂપ થયો ન હતો; કેમ કે મકદો નયામાંથી જે
ભાઈઓ આ ા હતા, તેઓએ માર જરૂ રયાતો ૂર પાડ હતી; અને
હુ સવર્ પ્રકારે તમને બોજારૂપ થતાં દૂર ર ો હતો અને દૂર રહ શ.

10જમે ખ્રસ્ત ું સત્ય મારામાં છે તેમ, અખાયાના કોઈ પણ પ્રાંતમાં
આ પ્રમાણે અ ભમાન કરતાં કોઈ મને રોક શકશે ન હ. 11 શા માટે?
ું એ માટે કે હુ તમારા ઉપર પ્રેમ રાખતો નથી? ઈ ર જાણે છે હુ પ્રેમ

રા ું છુ.
12પણ હુજે કરુ છુ, તે કરતો રહ શ, કે જથેીજઓે,જમેાં અ ભમાન

કર ને અમારા સમાન દેખાવા માગે છે તેઓને લાગ મળતો હુ અટકા ું.
13 કેમ કે એવા માણસો જૂઠા પ્રે રતો, કપટ કાયર્કતાર્ઓ અને ખ્રસ્તનાં
પ્રે રતોનો વેશ ધરનારા છે.

14આમાં કઈ આ યર્ નથી, કેમ કે શેતાન પોતે પ્રકાશના સ્વગર્દૂતનો
વેશ ધરે છે; 15 તેથી જો તેના સેવકો પણ ન્યાયીપણાના સેવકોનો વેશ
ધરે, તો તે મોટા આ યર્ની બાબત નથી; તેઓના કામ પ્રમાણે તેઓ ું
પ રણામ આવશે.

પ્રે રત તર કે પાઉલના દઃુખો
16 હુ ફર થી કહુ છુ કે, કોઈ માણસે મને ૂખર્ ન ધારવો, પણ જો

તમે એમ ધારતા હો, તો તમારે ૂખર્ તર કે મારો અંગીકાર કરવો, જથેી
હુ પણ થોડુ અ ભમાન કરુ. 17 જે હુ કહુ છુ, પ્ર ુના કહેવા પ્રમાણે
નથી કહેતો; પણ અ ભમાનના આવેશમાં જાણે કે ૂખાર્ઈથી બો ું છુ.
18સાંસા રક બાબતે ઘણાં અ ભમાન કરે છે, માટે હુ પણ કર શ.

19 કેમ કે તમે પોતે ુ દ્ધમાન છો, તમે ૂખ ું સહન કરો છો! 20 કેમ
કે જો કોઈ તમને ુલામ બનાવે, જો કોઈ તમારુ ખાઈ જાય, જો કોઈ
તમને સપડાવ,ે જો કોઈ પોતાને મોટો કરે, જો કોઈ તમને તમાચો મારે,
તો તમે તે ું સહન કરો છો. 21 જાણે કે અમે અબળ હતા, એ ું હુ
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પોતાને હલકો ગણતાં કહુ છુ; પણ જમેાં કોઈ હમતવાન છે તેમાં હુ
પણ હમતવાન છુ;આ હુ ૂખાર્ઈથી બો ું છુ.

22 ું તેઓ હ ૂ છે? હુ પણ છુ. ું તેઓ ઇઝરાયલી છે? હુ પણ છુ.
ું ઇબ્રા હમનાં સંતાન છે? હુ પણ છુ. 23 ું તેઓ ખ્રસ્તનાં સેવકો છે?

હુ ૂખર્ની માફક બો ું છુ હુ તેઓના કરતાં વશેષ છુ. કેમ કે મેં વધારે
સેવા કર છે; વ ુ પ્રમાણમાં જલેવાસ કય છે; વધારે વખત ગણતર
વનાનાં ફટકાનો માર ખાધો છે; વારવાર ૃત્ ુના ુખમાં ધકેલાયો છુ.
24 પાંચ વાર મેં યહૂદ ઓથી ઓગણઓગણ ચાળ સ ફટકા ખાધા,

25 ત્રણ વાર મેં ડડાનો માર ખાધો, એક વાર પથ્થરનો માર ખાધો, ત્રણ
વાર મારુ વહાણભાંગી ગ ુ,ંએકરાત દવસ હુ દ રયામાં પડ ર ો હતો.
26 ઘણી સફરો કર , નદ ઓનાં સંકટોમાં, ૂંટારાઓમાં, સ્વદેશીઓમાં,
વદેશીઓમાં તથા પાખંડ ભાઈઓએ મને ભયગ્રસ્ત કય . મેં નગરમાં,
જગલમા,ં સ ુદ્રમાં જોખમો વેઠ્યા.ં

27 શ્રમ તથા ક , વારવારના ઉજાગરાઓ, ૂખ તથા તરસ,
વારવારના ઉપવાસો, ઠડ તથા વ ોની અછત એ બ ું મેં સહન ક ુ.
28આબીજી વાતો ઉપરાંત, રોજ મારા પર બોજ,એટલે સવર્ વ ાસી
સ ુદાયની ચતા, રહે છે. 29 કોણ અબળને જોઈન,ે હુ અબળ થતો
નથી? કોણ ઠોકર ખાય છે અને મારુ હૃદય બળ ું નથી?

30 જો અ ભમાન કર ું પડશ,ે તો હુ માર નબર્ળતા ું અ ભમાન
કર શ. 31આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ઈ ર તથા પતા જે સવર્કાળ
ુધી સ્ ુત્ય છે, તે જાણે છે કે હુ જૂઠુ કહેતો નથી.
32 દમસ્કસમાં અ રતાસ રાજાના રા પાલે મને પકડવા ચાહ ને,

દમસ્ક ઓનાં નગર પર ચોક પહેરો ગોઠ ો. 33 પણ ટોપલીમાં
બેસાડ ને બાર માં થઈને કોટ પરથી મને નગરની બહાર ઉતાર ૂકવામાં
આ ો. એ ર તે હુ તેના સકજામાંથી બચી ગયો.

12
પાઉલના સંદશર્નો અને પ્રકટ કરણ



ક રથીઓને બીજો પત્ર 12:1 xx ક રથીઓને બીજો પત્ર 12:13

1અ ભમાન કર ું તે ફાયદાકારક નથી, પણ મારે તો કર ું જોઈએ.
હુ પ્ર ુના દશર્ન તથા પ્રકટ કરણની વાત કહેવા માંડ શ. 2 ખ્રસ્તમાં એક
એવા માણસને હુ ઓળ ું છુ તે શર રમાં હતો કે શર ર બહાર હતો તે
હુ જાણતો નથી, ઈ ર જાણે છે, કે જનેે ચૌદ વષર્ ઉપર સ્વગર્માં લઈ
લેવામાં આ ો.

3એવા માણસને હુ ઓળ ું છુ શર રમાં હતો કે શર ર બહાર હતો,
તે હુ જાણતો નથી, ઈ ર તોજાણે છે 4 કે, તેને પારાદૈસમાં લઈ જવાયો
અને જે વાતો બોલવી માણસને ઉ ચત નથી એવી અકથનીય વાતો તેણે
સાંભળ . 5 તેને લીધે હુ અ ભમાન કર શ; પોતાને વષે ન હ પણ કેવળ
માર નબર્ળતા વષે અ ભમાન કર શ.

6 હુ સત્ય બો ું છુ કે જો હુ અ ભમાન કરવા મા ુ છુ તો હુ ૂખર્
નહ થાઉં; કોઈ માણસ જવેો મને જુએ છે,અથવા મારુ સાંભળે છે; તે
કરતાં મને કઈ મોટો ન ગણે માટે હુ મૌન રહુ છુ. 7 મને જે પ્રકટ કરણના
અસાધારણ અ ુભવો થયા તેને લીધે હુ લાઉં ન હ માટે શેતાનના દૂત
તર કે મને મ ુષ્યદેહમાં પીડાઆપવામાંઆવી છે કેજથેી હુ વધારે પડતી
બડાઈ ન કરુ.

8 તે વષે મેં ત્રણ વાર પ્ર ુની પ્રાથર્ના કર કે તે માર પાસેથી પીડા
દૂર કરે. 9 પણ તેમણે મને ક ું કે ‘તારે માટે માર કૃપા ૂરતી છે; કેમ કે
નબર્ળતામાં મારુ પરાક્રમ સં ૂણર્ થાય છે’એમાટે વશેષે કર ને હુ ઘણી
ુશીથી માર નબર્ળતા ું અ ભમાન કર શ કે ખ્રસ્ત ું પરાક્રમ મારા પર

ઊતર આવે. 10એ માટે નબર્ળતામા,ં નદામા,ં સંકટમાં, સતાવણીમાં,
ખેદમા,ં ખ્રસ્તને લીધેઆનં દત રહુ છુ; કેમ કે જયારે હુ નબર્ળ છુ, ત્યારે
હુ બળવાન છુ.

ક રથીઓ માટે પાઉલની કાળજી
11 હુ અ ભમાન કર ને ૂખર્ થયો કેમ કે તમે મને ફરજ પાડ ; પણ

તમારે મારાં વખાણ કરવાં જોઈતાં હતા કારણ કે જો હુ કઈ જ ન
હોઉં તોપણ હુ ુ પ્રે રતો કરતાં કઈ ઊતરતો નથી. 12 પ્રે રતપણાની
નશાનીઓએટલે ચ ો, ચમત્કારો તથા પરાક્રમી કામો ઘણી ધીરજથી
તમારામાં થયાં હતા.ં 13 હુ તમારા પર બોજારૂપ ન થયો એ સવાય તમે
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બીજા વ ાસી સ ુદાયો કરતાં કઈ ર તે ઊતરતા હતા? મારોઆ ુનો
મને માફ કરો.

14 જુઓ, હુ ત્રીજી વાર તમાર પાસે આવવાને તૈયાર છુ અને તમારા
પર બોજારૂપ ન હ બ ું; કેમ કે તમારુ દ્ર ન હ પણ હુ તમને મેળવવા
ચાહુ છુ; કેમ કે સંતાનોએ માબાપને માટે સંગ્રહ કરવો તે યોગ્ય નથી;
પણ માબાપે સંતાનો માટે સંગ્રહ કરવો જોઈએ. 15 પણ હુ તમારા
આત્માઓને માટે ઘણી ુશીથી મારુ સવર્સ્વ વાપર શ તથા પોતે પણ
વપરાઈ જઈશ; હુ તમારા પર વધતો પ્રેમ રા ું છુ તો ું તમારા તરફથી
મને ઓછો પ્રેમ મળશ?ે

16સારુ, એમ છે તો મેં તમારા પર બોજ ના ો ન હ, પણ ચાલાક
હોવાથી મેં તમારા ભોળપણનો લાભ લીધો. 17 ું જઓેને મેં તમાર
પાસે મોકલ્યા તેઓમાંના કોઈની મારફતે મેં તમારાથી કઈ સ્વાથર્ સાધ્યો
છે? 18 મેં તતસને વનંતી કર અને તેની સાથે એક ભાઈને મોકલ્યો.
ું તતસે તમાર પાસે કઈ સ્વાથર્ સાધ્યો? ું એક જ આત્મામાં અમે

ચાલ્યા નથી? ું એક જ પગલામાં અમે ચાલ્યા નથી?
19 આ બધાથી તમે એમ ધારો છો કે અમે તમાર સામે સ્વબચાવ

કર એ છ એ પણ એ ું નથી; ખ્રસ્તમાં ઈ રની આગળ અમે બોલીએ
છ એ કે,આસવર્ તમારા ઘડતરને માટે જ છે.

20 કેમ કે મને ડર લાગે છે, હુ આ ું ત્યારે કદાચ જવેા હુ ચાહુ તેવા હુ
તમને ન જોઉં અને જવેો તમે ચાહતા નથી તેવો તમે મને જુઓ; રખેને
બોલાચાલી,અદેખાઈ, ક્રોધ,ઝઘડા, ચાડ ુગલી,બડબડાટ, ઘમંડ તથા
ધાંધલ ધમાલ થાય; 21 પાછો આ ું ત્યારે કદાચ મારા ઈ ર તમાર
આગળ મને નીચો કરે; અને જે કેટલાક અગાઉ અ ુદ્ધતા, ભચાર
તથા જારકમર્ કરતા હતા અને એવાં પાપ કર ને તેનો પસ્તાવો કય નથી,
તેઓમાંના ઘણાં વષે હુ દઃુખી થાઉં.

13
પાઉલની અં તમ ચેતવણી તથા ક્ષેમકુશળતા

1 આ ત્રીજી વાર હુ તમાર પાસે આ ું છુ. બે કે ત્રણ સાક્ષીઓની
સા બતીઓથી દરેક વાત સ્પ કરાશે. 2 મેં અગાઉ ક ું છે અને બીજી
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વાર હાજર હતો ત્યારે જમે ક ું તેમ હુ હમણાં ગેરહાજર હોવા છતાં,
અત્યાર ુધી પાપ કરનારાઓને તથા બીજા સવર્ને અગાઉથી કહુ છુ કે,
હુ આવીશ તો દયા રાખીશ ન હ.

3 કારણ કે ખ્રસ્ત મારા દ્વારા બોલે છે તે ું પ્રમાણ તમે માગો છો;
તે તમારા તરફ નબર્ળ નથી, પણ તેને બદલે તે તમારામાં સામથ્યર્વાન
છે. 4 જો નબર્ળતામાં તેઓને વધસ્તંભે જડવામાં આ ાં છતાંપણ
તેઓ ઈ રના સામથ્યર્થી જીવંત છે. અમે પણ તેમનાંમાં નબર્ળ છ એ
છતાંપણ તમારે સારુ ઈ રના સામથ્યર્ વડે અમે તેમની સાથે જીવી ુ.ં

5પોતાને તપાસી જુઓ કે તમે વ ાસમાં છો કે ન હ. પોતાને ચકાસો.
ું તમે જાણતા નથી કે ઈ ુ ખ્રસ્ત તમારામાં છે? તમારામાં છે, પણ

જો તમે માન્ય થયા નથી તો નથી. 6 માર એવી આશા પણ છે કે તમે
જાણશો કે અમે નાપસંદ નથી.

7 હવે અમે ઈ રને પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે, તમે કઈ ખરાબ કામ ન
કરો,અમે સફળ દેખાઈએએમાટે ન હ પણએમાટે કે જોઅમેઅસફળ
જવેા હોઈએ, તોપણ તમે સા ું જ કરો. 8 કેમ કે સત્યની વરુદ્ધ અમે
કઈ કર શકતા નથી પણ સત્યનાં સમથર્ન માટે કર એ છ એ.

9 કેમ કે જયારે અમે નબળા છ એ ત્યારે અમે આનંદ પામીએ છ એ
પણ તમે મજ ૂત છો,અને તમે સં ૂણર્ થાઓ માટે અમે પ્રાથર્ના કર એ
છ એ. 10એ માટે હુ તમાર મધ્યે ન હોવા છતાં આ વાતો લ ું છુ, કે
હાજર હોઈશ ત્યારે કઠોર ર તે ન હ પણ જે અ ધકાર પ્ર ુએ ુકસાન
માટે ન હ પણ ઘડતરને માટે આપ્યો છે તે પ્રમાણે હુ વ .ુ

11 અંતે, ભાઈઓ, આનંદ કરો, ુનઃ ા પત થવા પ્રયત્ન કરો,
ઉ ેજન પામો, એક મતના થાઓ, શાં તમાં રહો; પ્રેમ તથા શાં તના
ઈ ર તમાર સાથે રહો. 12પ વત્ર ુંબનથીએકબીજાને સલામ કહેજો.

13સવર્ સંતો તમને ક્ષેમકુશળ કહે છે.
14 પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તથા ઈ રનો પ્રેમ અને પ વત્ર આત્માની

સંગત તમારાં સવર્ની સાથે રહો.
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