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તમોથીને પાઉલ પ્રે રતનો બીજો પત્ર
લેખક
રોમની જલેમાંથી પાઉલની ુ ક્ત બાદ તથા તેની ચોથી મશનર
ુસાફર કે જમેાં તેણે તમોથીને પહેલો પત્ર લ ો હતો તે બાદ, પાઉલને

નીરો બાદશાહ દ્વારા ફર થી બંદ બનાવાયો હતો. અને તે જ સમયે
તેણે તમોથીને બીજો પત્ર લ ો હતો. ારે તે ‘ભાડાના ઘરમાં’ રહેતો
હતો (પ્રે રતોનાં કૃત્યો 28:30) તે પ્રથમ બંદ વાસની સરખામણીમાં હવે
તે ઠડ ગાર અંધારકોટડ માં એક સામાન્ય ુનેગારની જમે સાંકળોમાં
જકડાઈને (1:16; 2:9) સડતો હતો (4:13). પાઉલને ખબર હતી
કે તે ું કાયર્ ૂણર્ થ ું હ ું અને તેના જીવનનો અંતકાળ પાસે હતો (4:6-
8).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 66 થી 67 ની વચ્ચેનો છે.
પાઉલ રોમના તેના બીજા બં દવાસમાં હતો અને પોતાની શહ દ ની

રાહ જોતાં જોતાં તેણે આ પત્ર લ ો હતો.
વાંચકવગર્
આ પત્રનો ુ વાંચક તમોથી હતો પણ તેણે આ પત્રનો સંદેશો

ચો સપણે મંડળ ને જણા ો હશે.
હે ુ
પત્રનો હે ુ પાઉલે તમોથીને જે કાયર્ સોંપ્ ું હ ું તેને હમત (1:3-

14), ધ્યાન ૂવર્ક (2:1-26) તથા ધીરજથી ચા ુ રાખવા (3:14-17;
4:1-8) તેને અં તમ ઉ ેજન તથા બોધ આપવાનો હતો.

ુદ્રાલેખ
વ ા ુ સેવાકાયર્ની જવાબદાર

રૂપરેખા
2. ડરશો નહ અને શરમાશો નહ — 1:1-18
3. ખ્રસ્ત માટે ુશ્કેલીઓ સહન કરો— 2:1-26



તમોથીને બીજો પત્ર 1:1 ii તમોથીને બીજો પત્ર 1:12

4. અંતના દવસો સંબંધી ચેતવણી— 3:1-17
6. અં તમ વનં તઓઅને આશીવર્ચન— 4:1-22

1 ખ્રસ્ત ઈ ુમાં જીવનના વચન પ્રમાણે ઈ રની ઇચ્છાથી ખ્રસ્ત
ઈ ુના પ્રે રત પાઉલ તરફથી વહાલા દ કરા તમોથીને સલામ. 2 ઈ ર
પતા તથા ખ્રસ્ત ઈ ુ આપણા પ્ર ુ તરફથી, તને કૃપા, દયા તથા શાં ત
હો.

આભારદશર્ન અને ઉ ેજન
3 વંશપરપરાથી જે મારા ૂવર્જોના ઈ ર કે, જમેને હુ ુદ્ધ

અંતઃકરણથી ભજુ છુ, તેમની આભારસ્ ુ ત કરુ છુ કે, માર
પ્રાથર્નાઓમાં હુ રાત દવસ તારુ સ્મરણ નત્ય કરુ છુ. 4તારાં આં ુઓ
યાદ કરતા હુ તને જોવાને ઘણો ઉત્ ુક થાઉં છુ કે (તને જોઈન)ે હુ
આનંદથી ભર ૂર થાઉં; 5 કેમ કે જે નષ્કપટ વ ાસ તારામાં છે, જે
અગાઉ તાર દાદ લોઈસમાં તથા તાર મા ુ નકેમાં રહેલો હતો, અને
મને ભરોસો છે કે તારામાં પણ છે, તે મને યાદ છે. 6 માટે હુ તને યાદ
કરા ું છુ કે, ઈ ર ું જે કૃપાદાન મારા હાથ ૂકવાથી તને મ ું તેને તારે
જ્વ લત રાખ ું. 7 કેમ કે ઈ રે આપણને ભયનો આત્મા ન હ, પણ
સામથ્યર્નો, પ્રેમનો તથા સાવધ ુ દ્ધનો (આત્મા) આપ્યો છે. 8 માટે
આપણા પ્ર ુની સાક્ષી વષે, અને હુ જે તેમનો બંદ વાન છુ, તેના વષે
ું શરમાઈશ ન હ, પણ ુવાતાર્ને લીધે માર સાથે ઈ રના સામથ્યર્

પ્રમાણે ું દઃુખનોઅ ુભવ કર. 9તેમણેઆપણો ઉદ્ધાર કય તથા પ વત્ર
પસંદગીથીઆપણને,આપણા કામ પ્રમાણે ન હ, પણ તેમના જ સંકલ્પ
તથા કૃપા પ્રમાણે તેડ્યા.ં એ કૃપાઅના દકાળથી ખ્રસ્તઈ ુમાંઆપણને
આપેલી હતી; 10 પણ આપણા ઉદ્ધારનાર ખ્રસ્ત ઈ ુના પ્રગટ થયાથી
તે હમણાં પ્ર સદ્ધ થયેલી છે; તેમણે મરણને ન ક ુ અને ુવાતાર્દ્વારા
જીવન તથા અમરપણું પ્રગટ ક ુ છે; 11 મને તે ુવાતાર્નો સંદેશાવાહક,
પ્રે રત તથા શક્ષક નીમવામાં આ ો છે. 12એ કારણથી હુ એ દઃુખો
સહન કરુ છુ; તોપણ હુ શરમાતો નથી; કેમ કે જમેના પર મેં વ ાસ
કય તેમને હુ ઓળ ું છુ, અને મને ભરોસો છે કે, તેમને સોંપેલી માર
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અનામત તે દવસ ુધી સાચવી રાખવાને તે શ ક્તમાન છે. 13 જે
સત્ય વચનો તેં માર પાસેથી સાંભ ાં તેનો ન ૂનો ખ્રસ્ત ઈ ુ પરના
વ ાસ તથા પ્રેમમાં પકડ રાખ. 14જે સાર અનામત તને સોંપેલી છે
તેઆપણામાં રહેનાર પ વત્રઆત્મા વડે સંભાળ રાખ. 15તને ખબર છે
કે,આ સયામાંના સઘળાએ મને છોડ દ ધો છે; તેઓમાં ગલસ તથા
હેમ ગેનેસ પણ છે. 16 પ્ર ુ ઓને સફરસના કુટુબ પર દયા કરો; કેમ કે
તેણે વારે વારે મને ઉ ેજન આપ્ ુ,ંઅને મારાં બંધનને લીધે તે શરમાયો
ન હ; 17 પણ તે રોમમાં હતો ત્યારે સતત પ્રયત્નોથી મને શોધી કાઢ ને તે
મને મ ો. 18 (પ્ર ુ કરે કે તે દવસે પ્ર ુ તરફથી તેના પર કૃપા થાય);
એફેસસમાં તેણે (માર )અનહદ સેવા કર છે તે ું સાર ર તે જાણે છે.

2
ઈ ુ ખ્રસ્તનો વફાદાર સૈ નક

1 માટે, મારા દ કરા, ખ્રસ્ત ઈ ુમાં જે કૃપા છે તેમાં ું સામથ્યર્વાન
થા. 2જે વાતો ઘણા સાક્ષીઓ સમક્ષ તેં માર પાસેથી સાંભળ છે તે
બીજાઓને પણ શીખવી શકે એવા વ ા ુ માણસોને સોંપી દે. 3 માટે
ખ્રસ્ત ઈ ુના સારા સૈ નક તર કે ું દઃુખ સહન કર. 4 ુદ્ધમાં જનાર
કોઈ સૈ નક દુ નયાદાર ના કામકાજમાં ૂંથાતો નથી કે, જથેી તે પોતાના
ઉપર અ ધકાર ને સંતોષ પમાડ.ે 5 વળ જો કોઈ રમતવીર હર ફાઈમાં
ઊતરે, તો નયમ પ્રમાણે હર ફાઈ કયાર્ વગર તેને ઇનામ મળ ું નથી.
6 મહેનત કરનાર ખેડૂતને પ્રથમ ફળ મળવાં જોઈએ. 7 હુ જે કહુ છુ
તેનો વચાર કર; કેમ કેઆસવર્ બાબતો વષે પ્ર ુ તને સમજણઆપશે
8ઈ ુ ખ્રસ્ત જમેને માર ુવાતાર્ પ્રમાણે મરણમાંથી સજીવન કરવામાં
આ ા, (અને)જે દાઉદના સંતાનના છે, તેમને યાદ રાખ; 9જે ( ુવાતાર્)
ને કારણે હુ ુનેગારની જમે બંદ ખાનાં ુધી ું દઃુખ વેઠુ છુ; પણઈ રની
વાત બંધનમાં નથી. 10 હુ પસંદ કરેલાઓને સારુસઘ ું સહન કરુ છુ કે,
જથેી ખ્રસ્ત ઈ ુમાં જે ઉદ્ધાર છે તે (ઉદ્ધાર) તેઓઅનંત મ હમાસ હત
પામ.ે 11આ વચન વ ાસયોગ્ય છે: જો આપણે તેમની સાથે મરણ
પામ્યા, તો તેમની સાથે જીવી ું પણ; 12જો આપણે (અંત ુધી) ટક
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રહ એ, તો તેમની સાથે રાજ પણ કર ું; જો આપણે તેમનો નકાર
કર એ, તો (ઈ ુ ખ્રસ્ત) આપણો પણ નકાર કરશે; 13 જો આપણે
અ વ ાસી હોઈએ, તો પણ તે વ ા ુ રહે છે; તેઓ પોતાનો ઇનકાર
કર શકતા નથી.

ઈ રને પસંદ એવો સેવક
14 ું તેઓને સ્મરણ કરાવીને પ્ર ુની આગળ (તેઓન)ે એવો હુકમ

કર કે, જે ખાલી શ વાદ કોઈપણ ર તે ુણકાર નથી, પણ તેને બદલે
સાંભળનારાંને ુકસાનકારક છે, તે કોઈ ન કરે. 15 જનેે શરમાવા ું
ક ું કારણ ન હોય એવી ર તે કામ કરનાર, સત્યનાં વચન સ્પ તાથી
સમજાવનાર, અને ઈ રને પસંદ પડે એવો સેવક થવાને ું પ્રયત્ન
કર. 16 પણ અધમ બકવાસથી દૂર રહે; કેમ કે એ ું કરનાર વધારે
ને વધારે ધમર્ભ્ર થતા જશે, 17અને તેઓની વાત ધારાની પેઠે ફેલાતી
જશે: (એવા માણસોમાંના) હુમનાયસ તથા ફલેતસ છે. 18 ુનરુત્થાન
થઈ ગ ું છે એમ કહ ને તેઓ સત્ય ૂક જઈને કેટલાકનો વ ાસ
ઉલટાવી નાખે છે. 19 પણ ઈ રે નાખેલો પાયો ર રહે છે, તેના
પર આ ુદ્રાછાપ મારેલી છે કે, ‘પ્ર ુ પોતાના લોકોને ઓળખે છે અને
જે કોઈ ખ્રસ્ત ું નામ લે છે તેણે પાપથી દૂર થ ુ.ં’ 20 મોટા ઘરમાં કેવળ
સોનાચાંદ નાં જ ન હ, પણ લાકડાંના તથા માટ નાં પાત્રો પણ હોય છે;
તેઓમાંના કેટલાંક ઉ મ કાય ને માટે ને કેટલાંક હલકાં કાય ને માટે હોય
છે. 21એ માટે જો કોઈ તેઓથી (હલકાં કાય થી) પોતાને (દૂર રાખીન)ે
ુદ્ધ કરે, તો તે ઉ મ કાયર્ને સારુ પ વત્ર કરે ુ,ં સ્વામીને ઉપયોગી

તથા સવર્ સારાં કામને માટે તૈયાર કરે ું પાત્ર થશે. 22 વળ જુવાનીના
આવેગથી નાસી જા, પણ પ્ર ુ ું નામ ુદ્ધ હૃદયથી લેનારાઓની
સાથે ન્યાયીપણુ,ં વ ાસ, પ્રેમ તથા શાં ત પ્રાપ્ત કરવાને યત્ન કર.
23 ૂખર્તાથી ભરેલા તથા અજ્ઞાની સવાલોથી વખવાદ ઉત્પ થાય છે
એમ સમજીને તેઓથી દૂર રહે. 24 પ્ર ુના સેવકે તકરાર કરવી ન હ,
પણ તે સવર્ માણસો પ્રત્યે માયા ,ુ શીખવવામાં બાહોશ, સહનશીલ;
25 વરોધીઓને નમ્રતાથી સમજાવનાર હોવો જોઈએ. કદાચ ઈ ર
તેઓને પસ્તાવો (કરવાની ુ દ્ધ)આપ,ેજથેી તેઓને સત્ય ું જ્ઞાન પ્રાપ્ત



તમોથીને બીજો પત્ર 2:26 v તમોથીને બીજો પત્ર 3:14

થાય. 26અને જઓે શેતાનના ફાંદામાં ફસાયા છે તેઓ તેમાંથી છૂટ ને
પ્ર ુની ઇચ્છા ૂર કરવાને માટે તેમના સેવકને આધીન થાય.

3
અંતના દવસો

1 પણ એ જાણી લો કે અંતના દવસોમાં સંકટના સમયો આવશે.
2 કેમ કે માણસો સ્વાથ , દ્ર લોભી, આપવડાઈ કરનારા, ગ વ ,
નદક, માબાપને અનાજ્ઞાં કત, અ ુપકાર , અ ુદ્ધ, 3 પ્રેમ ર હત,
કૂ્રર, બટ્ટા ૂકનારા, અસંયમી, જગલી, ુભદ્વષેી, 4 વ ાસઘાતી,
અ વચાર ,અહકાર , ઈ ર પર ન હ પણ મોજશોખ પર પ્રેમ રાખનારા.
5ભ ક્તભાવનો દેખાવ કર ને તેના પરાક્રમનો નકાર કરનારા એવા થશે;
આવા લોકોથી ું દરુ રહે. 6 તેઓમાંના કેટલાક લોકો એવા છે કે
જઓે બીજાના ઘરમાં ૂસીને ૂખર્, પાપથી લદાયેલી, વ વધ પ્રકારની
દવુાર્સનાઓથીભટક ગયેલી, 7હમેશા શક્ષણલેનાર પણસત્ય ું જ્ઞાન
પામી શકતી નથી, એવી ીઓને પોતાના વશમાં કર લે છે. 8 જમે
જ ેસતથા જાંબ્રેસે ૂસાને વરોધ કય હતો, તેમ આવા માણસો પણ
સત્યની સામા થાય છે; તેઓ ભ્ર ુ દ્ધના, વ ાસ સંબંધી નકામા
થયેલા માણસો છે. 9 પણ તેઓઆગળ વધવાના નથી; કેમ કે જમે એ
બ ેની ૂખર્તા પ્રગટ થઈ, તેમ તેઓની ૂખાર્ઈ પણ સવર્નીઆગળ પ્રગટ
થશે.

અં તમ ૂચનાઓ
10 પણ મારો ઉપદેશ, આચરણ, હે ુ, વ ાસ, સહનશીલતા, પ્રેમ,

તથા ધીરજ, 11લક્ષમાં રાખીને તથા માર જે સતાવણી થઈ તથા દઃુખો
પડ્યા, અને અંત્યોખમા,ં ઇકો નયામા,ં તથા ુ ામાં જે સતાવણી મેં
સહન કર તે બધામાં ું માર પાછળ ચાલ્યો હતો; અને આ સઘળાં
દઃુખોમાંથી પ્ર ુએ મને બચા ો. 12જઓે ખ્રસ્તઈ ુમાં ભ ક્તભાવથી
ચાલવા ઇચ્છે છે, તેઓ સવર્ની સતાવણી થશે. 13 દુ અને છેતરનારા
લોકો વધારે દુ થતા જશ.ે તેઓ જે સત્ય છે તેનાથી લોકોને દૂર લઈ
જશે,અને બીજાઓને પણ તે તરફ પોતાને દૂર કરવા દોર જશે. 14પણ
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ું તો, જે શી ો છે તે પ્રમાણે કરવા ું ચા ુ રાખ, અને જે બાબતો પર
ું વ ાસ કરવા ું શી ો છે તે યોગ્ય છે. મને યાદ રાખ, કેમ કે હુ એ
ક્ત છુ જણેે તને આ બાબતો શીખવી છે. 15એ પણ યાદ રાખ કે

જયારે ું બાળક હતો, ત્યારે ું પ્ર ુ તેમના શા વચનમાં ું કહે છે
તે શી ો.એ તને શીખવી શકે કે જયારે આપણે તેમના ઉપર વ ાસ
કર એ છ એ ત્યારે કેવી ર તે ખ્રસ્ત ઈ ુ આપણને બચાવે છે. 16 દરેક
શા વચનઈ રનાંઆત્મા તરફથીઆ ું છે, માટેઆપણે તેને એ ર તે
વાંચીએ કે જથેી ઈ રના વશે ું સત્ય શીખવી શક એ. વળ આપણે
તેને એવી ર તે વાંચ ું કે આપણે લોકોને સમજાવી શક એ કે તેઓ સત્ય
પર વ ાસ કરે. જયારે લોકો પાપ કરે ત્યારે તેમને ુધારે. તેમ જ લોકો
ને એ પણ શીખવે કે ભ ું કેવી ર તે કર ુ.ં 17આપણે આ બાબતો એ
માટે કરવી જોઈએ કે જથેી જે સવર્ પ્રકારની સાર બાબતો જનેી તેને
જરૂર છે તે કરવા ઈ ર દરેક વ ાસીને તાલીમ આપ.ે

4
1 જયારે ખ્રસ્ત ઈ ુ કે જે જલ્દ રાજ કરવા આવશ,ે ત્યારે જઓે

હજીજીવતા છે અને જઓે મરણ પામ્યા છે તેઓનો ન્યાય કરશે. અને
ખ્રસ્ત ઈ ુને ઈ ર મને જોવે છે જયારે હુ તને આ આજ્ઞા આ ું છુ કે
2 ું ખ્રસ્તનાં સંદેશને પ્રગટ કર. જયારે તે કર ું સરળ હોય ત્યારે અને

ારે તે કર ું અઘરુ હોય એ સમયે પણ તૈયાર રહે. જયારે લોકોએ
ખોટુ ક ુ હોય ત્યારે સા ું ું છે તે વષે તેઓને ખાતર કરાવ. પાપ ન
કરવા માટે તેઓને ચેતવણીઆપ. ખ્રસ્તને અ ુસરવાને તેઓને ઉ ેજન
આપ. જયારે ું તેમને શીખવે ત્યારે ું આ બાબતો કર, અને હમેશા
તેઓ વ ુ સારુ કરે તે માટે ધીરજ રાખ. 3 હુ તને આ બાબતો કહુ
છુ, કેમ કે એવો સમય આવશે કે જયારે આપણામાનાં લોકો ઈ રે જે
શીખવે છે તેને અ ુસરશે નહ . તેના બદલ,ે જઓે તેમને એ ું શીખવે
કે તેવોને જે કરવા ું ગમે તે સારુ છે એવા લોકો ને તેઓ શોધશે. આ
ર તે, તેઓ હમેશા એ ું કઈક શોધે છે કે જે શીખવા માટે ન ું અને જુદુ
હોય. 4 તેઓ સત્યને સાંભળવા ું બંધ કરશે,અને તેઓ ૂખાર્ઈ ભરેલી
વાતો પર ધ્યાન આપશે. 5 પણ ું તમોથી, ગમે તે થાય તો પણ પોતા
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પર કા ુ રાખ. ુશ્કેલ પ ર તઓસહન કરવા તૈયાર રહે. ુવાતાર્નાં
ઉપદેશ ું કામ કર. ઈ રની સેવા માટે જે કાયર્ તારે કર ું જોઈએ તે ૂરુ
કર. 6 હુ તને આ બાબતો એ માટે કહુ છુ, કે હુ જલ્દ મરણ પામીશ
અને આ દુ નયાને છોડ શ. હુ જાણે કે દ્રાક્ષારસનાં પ્યાલા જવેો છુ કે
જે તેઓ વેદ પર રેડ ને ઈ રને બ લદાન આપે છે. 7 હુ એક રમતવીર
જવેો છુ જણેે સ્પધાર્માં ઉ મ દેખાવ કય છે. હુ એક દોડવીર જવેો
છુ જણેે પોતાની દોડ ૂર કર છે. ઈ રને આધીન થવા મેં મારુ શ્રે
ક ુ છે. 8હવે મારે માટે ઈનામ રાહ જોવે છે કેમ કે હુ ઈ ર માટે યોગ્ય
જીવનજી ો છુ. ઈ ર મારો યોગ્ય ર તે ન્યાય કરશે.જયારે તેઓપાછા
આવશે ત્યારે તેઓ મને તે ઈનામ આપશે.અને જઓે તેમના આવવાની
આ ુરતા ૂવર્ક રાહ જોવે છે તેઓ દરેકને પણ તે આપશે.

અંગત ૂચનો
9 તમોથી, માર પાસે જલ્દ આવવાને પ્રયત્ન કર. 10 દેમાસ મને

છોડ ને થેસ્સાલો નકા જતો ર ો છે, કેમ કે તે આ જગતના જીવનને
ઘણો પ્રેમ કરે છે. કે્રસ્કેન્સ ગલા તયા ગયો છે,અને તતસ દલ્મા તયામાં
ગયો છે. 11અત્યારે એકલો ૂક માર સાથે છે. ું આવે ત્યારે માકને
સાથે લેતો આવજ.ે આમ કરજે કેમ કે તે મને વધારે મદદ કર શકશે.
12 મેં ુ ખકસને એફેસસ મોકલ્યો છે. 13 ું આવે ત્યારે, જે ઝભ્ભો
મેં ત્રોઆસમાં કાપર્સ પાસે ુ ો હતો તે લેતો આવજ.ે વળ ુસ્તકો
અને, ખાસ કર ને જે પ ુના ચામડામાંથી બનેલા છે ત.ે 14આલેકસાંદર
કસારાએ મારા પ્રત્યે ઘણું ખરાબ વતર્ન ક ુ છે. તેણે જે ક ુ છે એ માટે
ઈ ર તેને સજા કરશે. 15 તારે પણ તેનાથી સાવચેત રહે ું જોઈએ કેમ
કે તેણે અમારો ઉપદેશ અટકાવવા માટે શ બ ું જ ક ુ. 16 પ્રથમ
વખત જયારે હુ અદાલતમાં હતો અને મેં મારા કાયર્ની સમજણઆપી,
ત્યારે કોઈ વ ાસીએ માર પડખે રહ ને મને ઉ ેજન ન આપ્ ુ.ં તેઓ
બધા દરુ ર ા. ઈ ર આ માટે તેમને જવાબદાર ન ગણે. 17 પણ
પ્ર ુ માર સાથે ર ા અને મને મદદ કર . તેમણે મને બળવાન કય ,
કે જથેી મેં સં ૂણર્પણે તેમ ું વચન જણા ું અને જથેી દરેક વદેશીઓ
તે સાંભળે.આ ર તે ઈ રે મને ૃત્ ુથી બચા ો. 18 પ્ર ુ મને તેઓએ
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કરેલી સવર્ દુ બાબતોથી બચાવશે. તેઓમને સ્વગર્માં ાં તેઓ રાજ
કરે છે ત્યાં ુર ક્ષત લાવશ.ે લોકો હમેશા તેમની સ્ ુ ત કરો. આમેન.

ુભેચ્છા
19 પ્રસ્કા અને આકુલાને સલામ કહેજ.ે ઓને સફરસનાં ઘરનાંને

સલામ કહેજ.ે 20એરાસ્તસ ક રથ શહેરમાં ર ો. વળ ત્રો ફમસન,ે મેં
મલેતસ શહેરમાં છોડ દ ધો કેમ કે તે બીમાર હતો. 21 શયાળા પહેલા
આવવા માટે પ્રયત્ન કર. ુ ૂલસ સલામ કહે છે, વળ ુદેન્સ, લનસ,
કલો દયા અને બધા જ ભાઈઓ તને સલામ કહે છે. 22 પ્ર ુ તમારા
આત્માની સાથે રહો. પ્ર ુ તમારા બધા પર કૃપા ુ રહો.
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