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ક રથીઓને
બીજો પત્ર

1 ખ્રસ્ત ઈ ુના, પ્રે રત પાઉલ તરફથી, કુશળતા હો હુ એક
પ્રે રત છુ કારણ કે દેવની એવી ઈચ્છા હતી. આપણો ભાઈ
તમોથી જે ખ્રસ્તમાં છે તેના તરફથી પણ અ ભવાદન.
દેવની મંડળ જે ક રથમાં છે અને આખા અખાયામાંના દેશના

દેવના બધાજ લોકોન:ે
2 આપણા દેવ પતા તરફથી તથા ઈ ુ ખ્રસ્ત તમને કૃપા અને

શાં ત પ્રાપ્ત થાઓ.
પાઉલ દેવનો આભાર માને છે

3 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના દેવ અને પતાને ધન્ય હો. દેવ
પતા છે જે દયાથી ૂણર્ છે. તે સવર્ દલાસાનો બાપ છે.
4 ારે પણ આપણને ુશ્કેલી નડે ત્યારે તે આપણને દલાસો
આપે છે કે જથેી અન્ય લોકો જઓેને કોઈ પણ જાતની ુશ્કેલીઓ
હોય, ત્યારે આપણે તેમને દલાસો આપી શક એ. જે ર તે દેવ
આપણને જે દલાસો આપે છે તે જ દલાસો આપણે તેમને
આપી શક એ. 5 આપણે ખ્રસ્તની ધણી પીડાઓમાં ભાગીદાર
થઈ શક એ. એજ ર તે ધણો દલાસો આપણને ખ્રસ્ત તરફથી
મળે છે. 6 જો અમને ુશ્કેલીઓ નડ,ે તો તે ુશ્કેલીઓ તમારા
દલાસા અને તમારા ઉદ્ધાર માટે છે. જો અમને દલાસો મળે તો
તે તમારા દલાસા માટે છે. અમારા જવેી જ પીડાને ધૈયર્ ૂવર્ક
સ્વીકારવા માટે આ તમને મદદરૂપ નીવડે છે. 7 તમારા માટેની
અમાર આશા મજ ૂત છે. અમે જાણીએ છ એ કે અમારા
દ:ુખમાં તમે સહભાગીદાર છો. તેથી અમે જાણીએ છ એ કે
અમારા દલાસામાં પણ તમે ભાગીદાર છો.

8 ભાઈઓ તથા બહેનો, અમે ઈચ્છ એ છ એ કે આ સયાના
દેશમાં અમારે જે ુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો તેનાથી તમે
પ ર ચત થાઓ. અમાર શ ક્ત કરતાં પણ વ ુ એવો એ બોજ
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હતો. અમે જીવવાની આશા પણ છોડ દ ધી હતી. 9 ખરેખર,
અમને અમારા મનમાં તો એમ જ હ ું કે અમે મર જઈ ુ.ં પર ુ
આ બન્ ું કે જથેી અમે અમાર જાત પર વ ાસ ન કર એ
પણ જે લોકોને મરણમાંથી ઊઠાડે છે તે દેવ પર વ ાસ કર એ.
10 ૃત્ ુના આ મોટા ભયમાંથી દેવે અમને બચા ા અને દેવ
અમને સતત બચાવશે. અમાર આશા તેનામાં છે, અને તે અમને
બચાવવા ું ચા ુ રાખશે. 11 અને પછ ધણા લોકો આભાર
માનશે. કારણ કે દેવે તેમની ધણી પ્રાથર્નાઓ દ્વારા આપણને
આશીવાર્દ આપ્યા છે. અને તમે તમાર પ્રાથર્નાઓ દ્વારા અમને
મદદરૂપ થશો.

પાઉલની યોજનામાં પ રવતર્ન
12 અમે આ માટે ગવર્ અ ુભવીએ છ એ, અને હુ હૃદય ૂવર્ક

આ સત્ય કહુ છુ. અમે દુ નયામાં જે કઈ વસ્ ુ કર છે, તે
બધી જ, દેવ પ્રે રત, પ્રામા ણક અને ુદ્ધ હૃદયથી કર છે. અને
તમાર સાથે અમે જે વસ્ ુ કર છે તે અંગે તો આ વ ુ સત્ય
છે. અમે દેવની કૃપાથી જ આ ક ુર્, ન હ કે દુ નયાના ડહાપણને
કારણે. 13 અમે તમને એજ વસ્ ુ લખીએ છ એ જે તમે વાંચી
અને સમજી શકો. અને હુ આશા રા ું છુ કે તમે સં ૂણર્ ર તે
સમજશો. 14 જે ર તે અમારા વષેની કેટલીક બાબતો તમે સમજી
ુ ા છો. હુ આશા રા ું છુ કે તમે સમજશો કે તમે અમારા

માટે ગવર્ અ ુભવી શકો છો, એ જ ર તે જે ર ત,ે આપણા પ્ર ુ
ઈ ુના ુનરાગમનને દવસે અમે તમારા માટે ગવર્ અ ુભવી ું.

15 મને આ સવર્ વષે ખાતર છે. અને તેથી જ પહેલા
તમાર ુલાકાત લેવાની મેં યોજના કર હતી. પછ તમે બે
વખત આશીવાર્દ ત થઈ શકો. 16 મકદો નયા જતા રસ્તામાં
તમાર ુલાકાત લેવાની માર યોજના હતી. અને પછ પાછા
ફરતા ફર થી તમાર ુલાકાત લેવાની માર યોજના હતી. મારા
યહૂ દયાના પ્રવાસ માટે તમાર મદદ લેવાની માર ઈચ્છા હતી.
17 ું તમે એમ માનો છો કે મેં ખરેખર વચાયાર્ વગર તે યોજનાઓ
કર હતી? અથવા કદાચ તમે એમ માનશો કે જે ર તે દુ નયા
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યોજનાઓ કરે છે એ ર તે મેં યોજનાઓ કર હશ,ે કે જથેી હુ,
“હા ની હા” કહુ અને તે જ સમયે “ના ની ના” પણ કહુ.

18 પર ુ જો તમે દેવમાં માનતા હો તો, તમે માનશો કે અમે
તમને કદ પણ એક જ સમયે “હા” અને “ના” સાથે નથી ક ું.
19 દેવ ુત્ર ઈ ુ ખ્રસ્ત, સલ્વા ુસ અને તમોથી અને મેં તમને જે
ઉપદેશ આપ્યો તે “હા” અને “ના” નહોતો. ઈ ુ ખ્રસ્તમાં હમેશા
“હા” હતી. 20 દેવના દરેક વચનોની “હા” તે ખ્રસ્તમાં છે. અને
તેથી જ આપણે ખ્રસ્તના થક “આમીન” કહ એ છ એ. દેવનો
મ હમા થાઓ. 21 અને દેવ તે એક છે જે આપણને ખ્રસ્ત થક
તમાર સાથે શ ક્તશાળ બનાવે છે. દેવે આપણને તેના વ શ
આશીવાર્દ આપ્યા છે. 22 આપણે તેના છ એ તે સા બત કરવા તે
તે ું અદ ૂત ચહન આપણા ઉપર ૂકે છે. અને તેણે જે વચન
આપ્ ું છે તે પ્રમાણે તે આપશે તેની ખાતર રુપે, તેની સા બતીરુપે,
તે તેનો આત્મા આપણા હૃદયમાં ૂકે છે.

23 હુ દેવની સાક્ષીએ તમને સત્ય કહુ છુ. હુ ક રથ પાછો
ન આ ો તે ું કારણ એ જ હ ું કે માર ઈચ્છા તમને ઈજા
પહોંચાડવાની નહોતી. 24 હુ એમ કહેવા નથી માગતો કે અમે
તમારા વ ાસને અંકૂશ કરવા માગીએ છ એ. તમે તમારા
વ ાસમાં દઢ છો. પર ુ તમારા ુખ-આનંદ માટેના અમે
સહકાયર્કર છ એ.

2
1 તેથી મેં નણર્ય લીધો છે કે માર આગલી ુલાકાત તમને

ગમગીન બનાવનાર ુલાકાત ન હ હોય. 2 જો હુ તમને ઉદાસ
કરુ તો મને આનંદ ત કોણ કરશે? માત્ર તમે જ, કે જમેને મે
ઉદાસ ન કયાર્, તે જ મને આનંદ ત કર શકે. 3 મેં તમને પત્ર
આ કારણે લ ો: કે જથેી હુ તમાર પાસે ારે આ ું ત્યારે
તે લોકોએ મને પ્રસ કરવો જોઈએ તે લોકો દ્વારા હુ ઉદાસી ન
બ ું. મને ખાતર છે કે તમારામાંના બધા તે જ ુખમાં ભાગીદાર
થાઓ કે જે મને મ ું છે. 4 ારે પહેલા મેં તમને લ ું હ ુ,ં
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ત્યારે મારા હૃદયમાં હુ ઘણો જ થીત અને દઃુખી હતો. મેં
ઘણાં અ ું સ હત લ ું હ ુ.ં મેં તમને દઃુખી કરવા નહો ું લ ુ.ં
તમે જાણી શકો કે હુ તમને કેટલો પ્રેમ કરુ છુ, તેથી મેં લ ું
હ ુ.ં

અપકૃત્ય કરનાર ક્તને ક્ષમા આપો
5 તમારા સ ૂહની એક ક્તએ દઃુખ ઊ ુ ક ુર્ છે. તેણે મને

જ દઃુખ પહોંચા ું નથી, પર ુ તમારામાંના સવર્ને તે ર તે દઃુખ
પહોંચા ું છે; હુ સમજુ છુ કે તેણે સવર્ને આ દઃુખ પહોંચા ું
છે. 6 મોટા ભાગના તમારા સ ૂહે તેને જે શક્ષા કર છે તે તેને
માટે ૂરતી છે. 7 પર ુ હવે તમારે એને માફ કરવો જોઈએ અને
દલાસો આપવો જોઈએ. આમ કરવાથી તેને વ ુ પડ ું દઃુખ
ન હ થાય અને તે સં ૂણર્ર તે ભાંગી ન હ પડ.ે 8 જથેી હુ તમને
વનંતી કરુ છુ કે, તેને તમારો પ્રેમ દશાર્વો. 9 મેં તમને આ કારણે
લ ું હ ુ.ં મારે તમાર પર ક્ષા કરવી હતી અને જો ું હ ું કે
દરેક બાબતમાં તમે આદેશ ું પાલન કરો છો કે ન હ. 10 જો તમે
એક ક્તને માફ કરશો, તો હુ પણ તે ક્તને માફ કર શ.
અને મેં જે માફ ક ુર્ છે-જો મારે કાંઈ માફ કરવા જે ું હશ-ેતો તે
તમારા માટે, અને મારામાં રહેતા ખ્રસ્તની સમક્ષ મેં માફ ક ુર્ છે.
11 મેં આમ ક ુર્ કે જથેી શેતાન આપણી પાસેથી ક ું જીતી શકે
ન હ. શેતાનની યોજનાઓ કઈ છે તે આપણે બરાબર જાણીએ
છ એ.

ખ્રસ્ત થક વજય
12 ખ્રસ્તની ુવાતાર્નો ઉપદેશ આપવા હુ ત્રોઆસ ગયો હતો.

પ્ર ુએ મને ત્યાં ઉ મ તક આપી. 13 પર ુ મારા ભાઈ તતસને
ત્યાં ન હ જોતાં મને અશાં ત થઈ. તેથી મેં ત્યાંના લોકોની વદાય
લીધી અને મકદો નયા ગયો.

14 પર ુ દેવની સ્ ુ ત થાઓ. ખ્રસ્ત થક દેવ હમેશા આપણને
વજયી કર ને દોર જાય છે. દેવ તેના જ્ઞાનના મ ુર ુંગંધીત
અ રની ુવાસની જમે બધે ફેલાવવામાં આપણો ઉપયોગ કરે છે.
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15 જે લોકો ું તારણ થ ું છે અને જે લોકો ભટક ગયા છે તેમના
માટે આપણે ખ્રસ્તની મીઠ ુગંધરૂપ છ એ, જે આપણે દેવને
અપર્ણ કર એ છ એ. 16 જે લોકો ભટક ગયા છે તેમને માટે
આપણે ૃત્ ુની દગુધ છ એ એ દગુધ જે ૃત્ ુ લાવે છે. પર ુ
જે લોકો ું તારણ થ ું છે. તેમને માટે આપને જીવનની ફોરમ
છ એ જે ફોરમ જીવન લાવે છે. તો આ કામ કરવા માટે કોણ
યોગ્ય છે? 17 જે ર તે બીજા લોકો કરે છે તેમ દેવના વચનને
આપણે નફા માટે વેચતા નથી. ના! પર ુ ખ્રસ્તમાં આપણે દેવ
સમક્ષ વફાદાર થી બોલીએ છ એ. જે ર તે દેવ તરફથી મોકલેલ
માણસ બોલે તે ર તે આપણે બોલીએ છ એ.

3
દેવના સેવકોનો નવો કરાર

1 ું ફર થી આપણે આપણા વષે બડાઈ મારવા ું શરુ કર ર ા
છ એ? ું અમારે તમારા માટે કે તમારા તરફથી ઓળખપત્રની
જરૂર છે? જે ર તે બીજા લોકોને હોય છે? 2 તમે પોતે જ
અમારો પત્ર છો. પત્ર અમારા હૃદયરૂપી પટો પર અં કત થયો
છે. તે બધાથી વદ ત છે અને દરેક ક્ત તે વાંચે છે. 3 તમે
બતા ું છે કે તમે ખ્રસ્ત તરફથી મોકલેલો પત્ર છો કે જે તેણે
અમાર મારફતે મોકલ્યો છે. આ પત્ર શાહ થી ન હ પર ુ જીવતા
દેવના આત્માથી લખાયેલો છે; તે શલાપટો* પર નથી લખાયો
પર ુ માનવ હૃદય પર લે ખત થયો છે.

4 અમે આમ કહ શક એ છ એ, કારણ કે ખ્રસ્ત થક અમે
દેવ સમક્ષ ખાતર અ ુભવીએ છ એ. 5 હુ એમ નથી સમજતો
કે અમે અમાર જાતે જે કાંઈ સારુ છે તે કરવા અમે શ ક્તમાન
છ એ. તે દેવ એક છે જે આપણે કર એ છ એ તે કરવાને
આપણને શ ક્તમાન બનાવે છે. 6 દેવે જ અમને દેવ તરફથી
તેના લોકોને પ્રાપ્ત થયેલા નવા કરારના સેવક બનવાને શ ક્તમાન

* 3:3: શલાપટો યહોવાએ ૂસાને સનાઈ પવર્ત પર જે નયમ તથા આજ્ઞા આપેલી
તે શલાપાટ ઓ પર લખેલી હતી ( ન. 24:12; 25:16)
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બના ા છે. આ નવો કરાર તે લે ખત નયમ નથી તે આત્માનો
છે. લે ખત નયમ ૃત્ ુ લાવે છે, પર ુ આત્મા જીવન બક્ષે છે.

નવો કરાર ઉત્કૃ મ હમા લાવે છે
7 સેવા જે ૃત્ ુ લાવે છે તેના શ ો પથ્થર પર લખાયેલા

હતા. તે દેવના મ હમા સાથે આ ા હતા. ૂસાના ુખ પર ુ
તેજ મ હમાથી એટ ું પ્રકાશવાન હ ું કે ઈસ્રાએલ ના લોકો સતત
તેની સામે જોઈ શ ા નહોતા. અને તે મ હમા પછ થી અદશ્ય
થઈ ગયો હતો. 8 ન ત ર તે, જે સેવા આત્મા ું અ ુગમન
કરાવે છે તેનો મ હમા તો આનાથી પણ મહાન થશે. 9 મારુ કહે ું
આમ છે: કે સેવા લોકોને તેમના પાપના અ ુસંધાનમાં ૂલવતી
હતી, પર ુ તે મ હમાવંત હતી. તેટલી જ ન તતાથી જે સેવા
લોકોને દેવને અ ુરુપ બનાવે છે, તેનો મ હમા વ ુ ઉત્કૃ છે.
10 તે જૂની સેવાનો મ હમા છે. પર ુ નવી સેવાના વધારે અ ધક
મ હમાવાન સાથે સરખાવતા તેના મ હમાનો ખરેખર છેદ થયો.
11 મ હમા સાથે આવેલી જે સેવા અદશ્ય થવાની હતી, પછ તો
આ સેવા જે અ વનાશી છે તેનો મ હમા વશેષ છે.

12 આપણી આ અ ભલાષાને લીધે તો આપણે વધારે હમતવાન
બની શક એ છ એ. 13 આપણે ૂસા જવેા નથી. તેણે તો તેના
ુખ પર ુખપટ ના ું હ ું. ૂસાએ તે ું ુખ ઢાંક દ ું હ ું કે

જથેી ઈસ્રાએલ લોકો તે જોઈ ના શકે. મ હમા ું વલોપન થઈ
ર ું હ ુ,ં અને ૂસા નહોતો ઈચ્છતો કે તે લોકો તેનો અંત જુએ.
14 પર ુ તેઓના માનસપટ બંધ હતા-ંતેઓ સમજી શ ા ન હ.
આજે પણ ારે તેઓ જૂના કરાર ું વાંચન કરે છે ત્યારે એ જ
આવરણ અથર્ને ઢાંક દે છે. તે આવરણ હજુ પણ દૂર કરા ુ
નથી. તે માત્ર ખ્રસ્ત દ્વારા દૂર કરાય છે. 15 પર ુ આજે પણ

ારે આ લોકો ૂસાના નયમ ું વાંચન કરે છે, ત્યારે તેઓ ું
માનસપટ આચ્છા દત છે. 16 પર ુ ારે ક્ત પ રવત ત થાય
છે અને પ્ર ુને અ ુસરે છે, ત્યારે તે આચ્છાદન દૂર થાય છે.
17 પ્ર ુ તે આત્મા છે. અને ાં દેવનો આત્મા છે ત્યાં સ્વતંત્રતા
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છે. 18 અને આપણા ુખ આચ્છા દત નથી. આપણે સવર્ દેવનો
મ હમા પ્રદ શત કર એ છ એ. આપણે તેના જવેા થવા માટે
પ રવત ત થયા છ એ. આ પ રવતર્ન આપણામાં વ ુ ને વ ુ
મ હમા ું પ્રદાન કરે છે. આ મ હમા પ્ર ુ તરફથી આવે છે, જે
આત્મા છે.

4
માટ ની બરણીઓમાં આધ્યા ત્મક ખજાનો

1 દેવે આપણને તેની દયાથી અમને આ કામ સોંપ્ ું છે. તેથી
અમે તેને છોડ દેતા નથી. 2 પર ુ અમે રહસ્યમય અને લજજાસ્પદ
ર તોથી વ ુખ થયા છ એ. અમે કાવતરાંનો ઉપયોગ કરતા નથી,
અને દેવના ઉપદેશમાં કશો ફેરફાર કરતા નથી. ના! અમે ફક્ત
સત્યનો જ સ્પ તાથી ઉપદેશ કર એ છ એ. અને આ ર તે અમે
કોણ છ એ તે લોકોને દશાર્વીએ છ એ અને આ ર તે તેઓના
હૃદયમાં તેઓ જાણે કે દેવ સમક્ષ અમે કેવા લોકો છ એ. 3 ુવાતાર્
જે અમે પ્રગટ કર એ છ એ તે કદાચ ૂઢ હોઈ શકે. પર ુ જે
લોકો ભટક ગયા છે તેમને માટે જ તે ૂઢ છે. 4 આ જગત
(શેતાન) ના શાસકે જઓે વ ા ુ નથી તેઓનાં માનસને અંધ
કર દ ધાં છે. તેઓ ુવાતાર્ના પ્રકાશ (સત્ય) ને જોઈ શકતા
નથી; એ ુવાતાર્ જે ખ્રસ્તના મ હમા વષે છે. ખ્રસ્ત એ એક
છે, જે આબેહૂબ દેવ સમાન છે. 5 અમે અમારા વષે ઉપદેશ
નથી આપતા. પર ુ અમે ઉપદેશ આપીએ છ એ કે ઈ ુ ખ્રસ્ત
તે પ્ર ુ છે; અને અમે ઉપદેશ આપીએ છ એ કે ખ્રસ્ત થક
અમે તમારા સેવકો છ એ. 6 દેવે એકવાર ક ું હ ુ,ં “અંધકારમાં

ો ત પ્રગટશ!ે” અને આ એ જ દેવ છે જનેો પ્રકાશ આપણા
હૃદયમાં ચમકે છે. ઈ ુ ખ્રસ્તના મોં પર દેવનો જે મ હમા છે તે
વષેના જ્ઞાન ું આપણને પ્રદાન કર ને દેવે આપણને આ ો ત ું
અ ુદાન ક ુર્ છે.

7 આ ખજાનો અમને દેવ તરફથી મ ો છે. પર ુ અમે તો
માત્ર માટ નાં પાત્રો જવેા છ એ જે આ ખજાનાને ગ્રહણ કરે છે.
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આ બતાવે છે કે આ પરાક્રમની અ ધકતા દેવ અ પત છે, અમાર
નથી. 8 અમે ચારેબાજુ ુશ્કેલીઓથી ઘેરાયેલા છ એ. પર ુ અમે
હાયાર્ નથી. ધણીવાર ું કર ું તે અમે જાણતા નથી. પર ુ અમે
હતાશ થતા નથી. 9 ધણીવાર અમે પી ડત થયા છ એ, પર ુ
દેવે અમારો ત્યાગ નથી કય . ધણીવાર અમે ધવાયા છ એ પર ુ
અમારો સવર્નાશ નથી થયો. 10 અમારા શર રમાં ઈ ુ ું મરણ છે.
અમે આ મરણ સદા ઊંચક ને ફર એ છ એ કે જથેી ઈ ુ ું જીવન
પણ અમારા શર રમાં પ્ર ત બ બત થાય. 11 અમે જી વત છ એ,
પર ુ ઈ ુ માટે હમેશા અમે મરણનો સામને કર એ છ એ. અમાર
સાથે આમ થ ું કે જથેી અમારા ક્ષણભં ુર શર રમાં ઈ ુ ું જીવન
પ્ર ત બ બત થાય. 12 મરણ અમારામાં કાયર્શીલ છે. પર ુ જીવન
તમારામાં કાયર્શીલ છે.

13 શા લેખમાં લ ું છે કે, “હુ બો ું છુ, કારણ કે મને
વ ાસ છે.”✡ અમાર પાસે પણ વ ાસનો આત્મા છે તેથી
અમે બોલીએ છ એ. 14 દેવે પ્ર ુ ઈ ુને મરણમાંથી ઊઠાડયો અને
અમે જાણીએ છ એ કે દેવ અમને પણ ઈ ુની સાથે ઊઠાડશ.ે
દેવ અમને તમાર સાથે ભેગા કરશે, અને આપણે તેની સમક્ષ
ઉપ ત થઈ ું. 15 આ બધી વસ્ ુ તમારા માટે છે અને તેથી
દેવની કૃપા વ ુ ને વ ુ લોકોને આપવામાં આવી છે. આ વાત
દેવના મ હમાને અથ વ ુ ને વ ુ આભારસ્ ુ ત કરાવશ.ે

વ ાસથી જીવ ું
16 તેથી અમે ારેય પણ નબર્ળ થતા નથી. અમારો ભૌ તક

દેહ વધારે ૃદ્ધ અને દબુર્ળ થાય છે. પર ુ અમારુ આંત રક
મ ુષ્યત્વ રોજ રોજ ન ું થ ું જાય છે. 17 થોડા સમય માટે
અત્યારે અમને સામાન્ય વપ ઓ છે, પર ુ આ વપ ઓ
અનંત મ હમા સદાય માટે પ્રાપ્ત કરવામાં અમને મદદરૂપ થાય છે.
આ અનંત મ હમા ુશ્કેલીઓ કરતાં વધારે ઉ ત છે. 18 અમે તે
વસ્ ુનો વચાર કર એ છ એ જે જોઈ શકાતી નથી જે વસ્ ુ અમે

✡ 4:13: ઉલ્લેખઃ ગી. શા. 116:10
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જોઈએ છ એ તે ક્ષા ણક છે. અને જે વસ્ ુ અમે જોઈ શકતા
નથી તે ું સાતત્ય અનંત છે.

5
1 અમે જાણીએ છ એ કે અમારુ શર ર-માંડવો કે જનેી અંદર

અમે આ ૃથ્વી ઉપર રહ એ છ એ-તે નાશ પામશે. પર ુ ારે
આમ થશે ત્યારે અમારે રહેવા ું ઘર દેવ પાસે હશ.ે તે માનવસર્જીત
ઘર ન હ હોય. તે અ વનાશી નવાસ ાન સ્વગર્માં હશ.ે 2 પર ુ
આ શર રમાં અમે નસાસા નાખીએ છ એ. અમે ઈચ્છ એ છ એ
કે દેવ હવે અમને સ્વગ ય નવાસ ાન આપ.ે 3 તે અમને વ ો
પહેરાવશે કે જથેી અમે ન ન રહ એ. 4 ાં ુધી અમે આ
માંડવામાં રહ એ છ એ, ક અને ફ રયાદો અમાર સાથે રહેવાની.
હુ એમ નથી કહેતો કે અમારે આ માંડવો દૂર કરવો છે. પર ુ
અમારે સ્વગ ય આવાસનાં વ ો પ રધાન કરવાં છે, પછ આ
ૃત્યાધીન શર ર, જીવનથી આચ્છા દત થશે. 5 આ માટે દેવે

અમારુ સજન ક ુર્ છે. અને તે અમને નવજીવન આપશે. તેની
ખાતર રૂપે તેણે અમને આત્મા ું પ્રદાન ક ુર્ છે.

6 તેથી હમેશા અમારામાં હમત હોય છે. અમે જાણીએ છ એ
કે ાં ુધી અમે આ શર રમાં જીવીએ છ એ ત્યાં ુધી અમે
પ્ર ુથી દૂર છ એ. 7 અમે અમારા વ ાસથી જીવીએ છ એ.
ન હ કે જે દશ્ય છે તેનાથી. 8 તેથી અમને ભરોસો છે. અને
ખરેખર અમે આ શર રથી વ ચ્છત થઈને પ્ર ુની પાસે વાસો કરવા
ઈચ્છ એ છ એ. 9 અમારો ધ્યેય દેવને પ્રસ કરવાનો છે. આપણે
શર રમાં હોઈએ કે દેવની સાથે હોઈએ, અમે તેને પ્રસ કરવા
ઈચ્છ એ છ એ. 10 આપણે બધાએ ખ્રસ્તની સામે ન્યાય માટે
ઉપ ત થ ું જ પડશે. તેને જે મળ ું જોઈએ તે દરેક ક્તને
મળશે. ારે તે તેના ભૌ તક શર રમાં જીવતો હતો ત્યારે તેણે
જે કઈ સારુ ખરાબ ક ુર્ હશે તે પ્રમાણે પ્રત્યેક ક્તનો ન્યાય
થશે.

મદદરુપ થનાર લોકો દેવના મત્ર બને છે
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11 પ્ર ુના ભયનો અથર્ ું છે તે અમે જાણીએ છ એ. જથેી
લોકો સત્યને સ્વીકારે તે માટે મદદરૂપ થવા અમે પ્રયત્ન કર એ
છ એ. દેવ જાણે છે કે અમે ખરેખર ું છ એ. અને મને આશા
છે કે તમારા અંતરમાં તમે અમને પણ જાણો છો. 12 અમે ફર થી
અમાર જાતને તમાર આગળ પ્રમા ણત કરવા નથી માંગતા.
પર ુ અમે અમારા વષે માત્ર તમને જણાવવા માગીએ છ એ.
તમે અમારા માટે ગવર્ અ ુભવો તે માટે તમને કારણો આપવા
માંગીએ છ એ. પછ તમાર પાસે ઉ ર આપવા કઈક હશે
જઓેને દશ્યમાન વસ્ ુઓ માટે અ ભમાન છે તે લોકો ક્તના
અંતરમાં ું છે, તેની દરકાર કરતા નથી. 13 જો અમે ઘેલા છ એ,
તો તે દેવના માટે છ એ. જો અમારુ મગજ ર છે, તો તે
તમારા માટે છે. 14 ખ્રસ્તનો પ્રેમ અમને અંકૂશમાં રાખે છે. શા
માટે? કારણ કે અમે જાણીએ છ એ કે તે એક બધા માટે ૃત્ ુ
પામ્યો છે. તેથી જ બધા ૃત્ ુ પામ્યા. 15 ખ્રસ્ત સવર્ લોકો માટે
મરણ પામ્યો કે જથેી જે લોકો જીવે છે તેઓ પોતાના માટે જ
ન જીવ.ે તે તેઓને માટે ૃત્ ુ પામ્યો અને તે ૃત્ ુમાંથી સજીવન
થયો. તેથી તે લોકો તેના માટે જીવે.

16 તેથી આ સમયથી જે ર તે દુ નયા લોકો વષે વચારે છે તે
ર તે અમે કોઈ પણ એક ક્ત વષે વચારતા નથી. તે સા ું
છે કે ૂતકાળમાં જે ર તે દુ નયા વચારે છે તે ર તે અમે ખ્રસ્ત
વષે વચા ુર્. પર ુ હવે અમે તે ર તે વચારતા નથી. 17 જે
ક્ત ખ્રસ્તમય છે તે નવો દત છે, તે એક ન ું સજન છે. જૂની

વસ્ ુનો વસય થયો છે, બ ું જ નવો દત છે! 18 આ બ ુંજ
દેવ તરફથી દેવ થક છે. દેવે તેની અને અમાર વચ્ચે ુલેહ
કર છે. અને લોકોને દેવ સાથે ુલેહ કરવા ું કામ દેવે અમને
સોંપ્ ું છે. 19 હુ સમજુ છુ કે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં દેવ હતો અને વ
અને પોતાની વચ્ચે ુલેહ શાં ત કરતો હતો. ખ્રસ્તમય લોકોને
તેઓના પાપ માટે દેવે દો ષત ન ઠરા ા. અને શાં તનો આ
સંદેશ બધા લોકો માટે તેણે અમને આપ્યો. 20 તેથી ખ્રસ્ત વતી
ઉદબોધન કરવા અમને મોકલવામાં આ ા છે. જાણે કે અમારા
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થક દેવ લોકોને વનંતી કરે છે. ારે અમે તમને દેવ સાથે
ુલેહ કરવા ું વનવીએ છ એ ત્યારે અમે ખ્રસ્ત વતી જ બોલીએ

છ એ. 21 ખ્રસ્ત નષ્પાપી હતો, માટે જણેે પાપ જાણ્ ું નહો ું
તેને તેણે આપણે માટે પાપરૂપ કય . દેવે આમ અમારાં માટે ક ુર્
કે જથેી અમે ખ્રસ્તમાં દેવ સાથે સત્ય ન બની શક એ.

6
1 દેવ સાથે આપણે સહકાયર્કર છ એ. તેથી અમે તમને અરજ

કર એ છ એ. દેવ તરફથી તમને જે કૃપા મળ છે તેને થર્ ન
જવા દેશો. 2 દેવ કહે છે કે,

“યોગ્ય સમયે મેં તમને સાંભ ા,
અને તારણના દવસે મેં તમને મદદ કર .” યશાયા 49:8

હુ તમને કહુ છુ કે, “યોગ્ય સમય” હમણાં છે. અને “તારણનો
દવસ” પણ હમણાં છે.
3 અમે નથી ઈચ્છતા કે લોકો અમારા કાયર્માં કશી ક્ષ ત જુએ.

જથેી અન્ય લોકો માટે સમસ્યારૂપ બને તે ું અમે ક ું જ કરતા
નથી. 4 પર ુ બધા જ સંજોગોમાં હુ દશાર્વવાનો પ્રયત્ન કરુ છુ
કે અમે દેવના સેવકો છ એ: આપ માં ુશ્કેલીમાં અને ગંભીર
સમસ્યાઓમા,ં ઘણી ક ઠન વસ્ ુઓનો સ્વીકાર કર ને. 5 ારે
અમને મારવામાં આ ા છે અને જલેમાં ૂરવામાં આ ા છે.

ારે લોકો બેચેન થઈ જાય છે અને અમાર સાથે ઝઘડે છે,
ારે અમે સખત કામ કર એ છ એ અને ારે અમને આહાર

કે નદ્રા મળતાં નથી. 6 અમાર સમજશ ક્તથી, અમારા ધૈયર્થી,
અમાર મમતાથી અને અમારા નમર્ળ જીવનથી અમે દશાર્વીએ
છ એ કે અમે દેવના સેવકો છ એ. પ વત્ર આત્મા થક , સાચા
પ્રેમ થક , 7 સત્ય કહેવાથી, અને દેવના પરાક્રમથી, અમે અમારા
ન્યાયી ર તે જીવવાના માગર્નો ઉપયોગ અમારા વરૂદ્ધની દરેક
વસ્ ુથી અમાર જાતને બચાવવા અમે કર એ છ એ.

8 કેટલાએક લોકો અમને માન આપે છે, પર ુ બીજા લોકોથી
અમે શર મદા થઈએ છ એ. કેટલાએક લોકો અમારા વષે સારુ



2 ક રથીઓ 6:9 xii 2 ક રથીઓ 6:17

બોલે છે, પર ુ બીજા કેટલાએક લોકો અમારા વષે ખરાબ બોલે
છે. કેટલાએક લોકો કહે છે કે અમે જૂઠા છ એ, પર ુ અમે
સત્ય બોલીએ છ એ. 9 કેટલાએક લોકો અમારાથી અજાણ્યા
છે, પર ુ અમે ૂબ જાણીતા છ એ. અમે ૃતપ્રાય: દેખાઈએ
છ એ, પર ુ જુઓ! અમે જીવી ર ા છ એ. અમને શક્ષા થઈ
છે. પર ુ માયાર્ નથી ગયા. 10 અમારામાં ઘણો જ વષાદ છે,
પર ુ અમે કાયમ પ્ર લ્લત રહ એ છ એ, અમે દ રદ્ર છ એ, પર ુ
ઘણા લોકોને અમે વ ાસમાં સ ૃદ્ધ બના ા છે. અમાર પાસે
ક ું જ નથી, પર ુ વાસ્તવમાં અમાર પાસે બ ું જ છે.

11 ઓ ક રથના લોકો, તમારા લોકોની સાથે અમે ુક્ત ર તે
વાતો કર . અમે અમારુ હૈ ું તમાર આગળ ખોલ્ ુ.ં 12 તમારા
પ્રત્યેની અમાર સ્નેહની લાગણી અટક નથી ગઈ. તમે લોકોએ
અમારા પ્રત્યેની તમારા પ્રેમની લાગણીએ ુંગળાવી નાખી છે.
13 તમે મારાં બાળકો છો તે ર તે હુ તમાર સાથે વાત કરુ છુ.
જે ર તે અમે ક ુર્. તે ર તે તમે કરો, તમારા અંતરને પણ ુક્ત
અને વશાળ કર દો.

બન ખ્રસ્તીઓ વષે ચેતવણી
14 જે લોકો અ વ ાસી છે તેવા તમે નથી. તેથી તેઓની

સોબત ન રાખો. સારા અને નરસા ું સહઅ સ્તત્વ નથી હો ુ.ં
પ્રકાશને અંધકાર સાથે સંગત ન હોઈ શકે. 15 ખ્રસ્ત અને શેતાન
વચ્ચે કોઈ કરાર કેવી ર તે હોઈ શકે? વ ાસીને અ વ ાસી
સાથે શો ભાગ હોય? 16 દેવના મં દર અને ૂ તઓ વચ્ચે કોઈ
જાતનો કરાર હોઈ શકે? આપણે જીવતા દેવ ું મં દર છ એ, જમે
દેવ કહે છે કે:

“હુ તેઓની સાથે જીવીશ અને તેઓની સાથે ચાલીશ,
હુ તેઓનો દેવ થઈશ, અને તેઓ મારા લોક થશે.” લેવીય

26:11-12
17 “તેથી તે લોકોથી વ ુખ થાઓ
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અને તમાર જાતને તેઓનાથી જુદ તારવો, એમ પ્ર ુ કહે
છે.

જે કઈ નમર્ળ નથી તેનો સ્પશર્ ન કરો,
અને હુ તમને અપનાવીશ.” યશાયા 52:11

18 “હુ તમારો પતા થઈશ,
અને તમે મારા દ કરા દ કર ઓ થશો, એમ સવર્શ ક્તમાન
પ્ર ુ કહે છે.” 2 શ ુએલ 7:14, 7:8

7
1 પ્રય મત્રો, દેવ તરફથી આપણને આ વચનો મ ાં છે. તેથી

આપણે આપણી જાતને નમર્ળ બનાવવી જોઈએ-કોઈ પણ વસ્ ુ
જે શર ર કે આત્માને મ લન બનાવે, આપણે તેનાથી ુક્ત જીવન
પદ્ધ તમાં યથાથર્ બનવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, કારણ કે આપણે
દેવનો આદર કર એ છ એ.

પાઉલનો ઉલ્લાસ
2 તમારા હૃદય અમારા પ્ર ત ખોલો. અમે કોઈ ક્ત ું ક ું

ખરાબ નથી ક ુર્. અમે કોઈ પણ ક્તના વ ાસનો ધ્વંસ નથી
કય , અને અમે કોઈ ક્તને છેતર નથી. 3 હુ તમારા પર
આક્ષેપ ૂકવા આ કહેતો નથી. મેં તમને પહેલા ક ું છે તેમ.
અમે તમને એટલો બધો પ્રેમ કર એ છ એ કે તમાર સાથે જીવવા
કે મરવા અમે તૈયાર છ એ. 4 તમારા માટે હુ ન તતા અ ુભ ું
છુ. હુ તમારા માટે ઘણો ગવર્ અ ુભ ું છુ. તમે મને ઘણી હમત
આપી છે. અને અમાર બધી જ ુશ્કેલીઓમાં મને ઘણો આનંદ
મ ો છે.

5 ારે અમે મકદો નયા આ ા ત્યારે અમને આરામ મ ો
ન હ, અમે ુશ્કેલીઓથી ઘેરાયેલા હતા. બા ર તે લડાઈઓ
હતી, પર ુ આંતર ક ર તે અમે ભયભીત હતા. 6 પર ુ જે લોકો
ુશ્કેલીમાં હોય છે તેમને દેવ સહારે આપે છે. અને ારે તતસ

આ ો ત્યારે દેવે અમને સહારો આપ્યો. 7 તેના આવવાથી અને
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તમે એને જે દલાસો આપેલો તેનાથી અમને આ ાસન મ ું
હ ુ.ં મને મળવાની તમાર ઈચ્છા વષે તતસે મને ક ું. તેણે
ક ું કે તમે જે ક ુર્ છે, તે માટે તમે ૂબ જ દલગીર છો અને
તમે માર ૂબ જ દરકાર કરો છો. તે વષે તતસે મને ક ું. મેં

ારે આ સાંભ ું ત્યારે, હુ વ ુ રાજી થયો.
8 મારા પત્રથી તમને દઃુખ થાય તો પણ તે લખવા માટે હુ

દલગીર નથી. મને ખબર છે કે તે પત્રએ તમને દઃુખ આપ્ ું છે.
અને તે માટે હુ દલગીર છુ. પર ુ તેનાથી તમને દઃુખ થ ું માટે
જ થત થયા. 9 હવે મને આનંદ થયો છે કારણ કે તમારા
દઃુખે તમને તમારુ હૃદય પ રવતર્ન કરા ું છે. દેવ ઈચ્છતો હતો તે
ર તે તમે દલગીર થયા. ગમે તેમ પણ અમારા કારણે તમને કોઈ
ુક્સાન થ ું ન હ. 10 દલગીલ થ ું એટલે કે જમે દેવ ઈચ્છે

છે તેમ કોઈ એક ક્તને પસ્તાવો થાય તેના જે ું છે. આ
ક્તને તારણ તરફ લઈ જાય છે, અને તે માટે અમે દલગીર

થઈ શક એ ન હ, પર ુ જે પ્રકારની થા દુ નયાની છે, તે ૃત્ ુ
લાવશે. 11 જવેી દેવની ઈચ્છા હતી તેવી થા તમાર હતી. હવે
જુઓ કે તે થા તમને ું પ્રદાન કરે છે: તે થા તમારામાં ઘણી
ગંભીરતા લાવી. તમે ખોટા ન હતા તે ું ૂરવાર કરવાની તેણે
તમને પ્રેરણા આપી. તેણે તમને ક્રો ધત તેમજ ભયભીત બના ા.
મને મળવા માટે તેણે તમને પ્રેરણા આપી. તેણે તમને વધારે
સમ પત બના ા. તેણે તમને ન્યાયી બાબત કરવાની ઈચ્છાવાળા
બના ા. તમે સા બત ક ુર્ કે તમે આ બાબતમાં સં ૂણર્ નદ ષ
હતા. 12 કોઈ એકે ખોટુ ક ુર્, તેના કારણે મેં એ પત્ર નહોતો
લ ો. અને જે ક્ત થત થયેલી તેના માટે પણ તે નહોતો
લખાયો. પર ુ મેં તે પત્ર લ ો કે જથેી, દેવની સમક્ષ તમે જોઈ
શકો કે તમે અમારા માટે ઘણી કાળજી રાખી છે. 13 અને તેથી
જ અમને દલાસો મ ો.
અમને ઘણો જ દલાસો પ્રાપ્ત થયો અને અમને એ જોઈને

ખરેખર વ ુ આનંદ થયો. કે તતસ ઘણો જ આનં દત હતો. તમે
બધાએ એને ૂબ જ સાર લાગણી કરાવી. 14 તતસ આગળ
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મેં તમારા વખાણ કયાર્ હતા.ં અને તમે સા બત કર આપ્ ું કે હુ
સાચો હતો. બધી જ વસ્ ુ અમે જે તમને કહ તે સત્ય હતી.
અને તમે તે સા બત કર આપ્ ું કે અમે જે બધી બડાશો તતસ
આગળ માર હતી તે સાચી છે. 15 અને ારે એ યાદ કરે છે
કે તમે બધા પાલન કરવા તૈયાર છો ત્યારે તેનો તમારા પ્રત્યેનો
પ્રેમ વ ુ ુદૃઢ બને છે. તમે તેને માન અને ભયથી આવકાય .
16 મને ઘણો આનંદ છે કે હુ તમારામાં સં ૂણર્ વ ાસ ૂક શકુ
તેમ છુ.

8
આપણું દાન

1 અને હવે, મારા ભાઈઓ અને બહેનો, મકદો નયાની મંડળ ઓ
પર દેવની જે કૃપા છે તે વષે અમે તમને જણાવવા ઈચ્છ એ
છ એ. 2 ક ઠન ુશ્કેલીઓથી તે વ ાસીઓ ું પર ક્ષણ થ ું હ ું.
અને તેઓ ઘણા જ દ રદ્ર લોકો છે. પર ુ તેમના ઉન્મત આનંદને
કારણે તેઓએ મોટ ઉદારતાથી આપ્ ુ.ં 3 હુ તમને કહ શકુ કે
તેઓમાં જટેલી શ ક્ત હતી, જે તેઓએ અપર્ણ ક ુર્ તે તેઓને
પોષાય તેના કરતાં પણ વ ુ તેઓએ આપ્ ુ.ં આ સ્વૈ ચ્છક ર તે
ક ુર્. આમ કરવાને કોઈ ક્તએ તેમને ક ું નહો ું. 4 પર ુ
તેઓએ અમને વારવાર ૂછ ું-તેઓએ દેવના ભક્તોની સેવામાં
ભાગીદાર થવા અમને આજીજી કર . 5 અમે અપેક્ષા નહોતી
રાખી તે ર તે તેમણે આપ્ ુ.ં પોતા ું ધન આપતા પહેલા પોતાની
જાતને તેઓએ પ્ર ુને અને અમને સમ પત કર . દેવ આ ું ઈચ્છે
છે.

6 તેથી કૃપાના આ ભલાઈના વ શ કાયર્ને ૂણર્ કરવામાં તમને
મદદરૂપ થવા અમે તતસને ક ું. તતસે જ સૌ પ્રથમ આ
કાયર્નો પ્રારભ કય . 7 તમે ઘણી વસ્ ુઓમા-ં વ ાસમા,ં વાણીમા,ં
જ્ઞાનમા,ં અને ખરેખર મદદ કરવામાં, અને અમાર પાસે શી ા
તે પ્રેમમાં સ ૃદ્ધ છો. અને તેથી આપવાના કૃપા દાનમાં પણ તમે
સ ૃદ્ધ બનો તેવી અમે આશા રાખીએ છ એ.
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8 આપવા માટેનો હુ તમને આદેશ નથી આપતો. પર ુ તમારો
પ્રેમ સાચો પ્રેમ છે કે કેમ તે મારે જો ું છે. બીજા લોકો ખરેખર
સહાય ૂત થાય છે, એ તમને બતાવીને હુ આમ કરવા માં ુ છુ.
9 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપાથી તમે જ્ઞાત છો. તમે જાણો
છો કે દેવ સાથે ખ્રસ્ત સ ૃદ્ધ હતો; પર ુ તમારા માટે તે દ ન
બન્યો. તેના દ રદ્ર થવાથી તમે સ ૃદ્ધ બનો તેથી ખ્રસ્તે આમ
ક ુર્.

10 હુ ધારુ છુ કે તમારે આમ કર ું જોઈએ અને તે તમારા
સારા માટે છે. ગત વષ તમે સૌથી પહેલા અપર્ણ કરવાની ઈચ્છા
દશાર્વેલી. અને તમે જ સૌ પ્રથમ દાન આપ્ ુ.ં 11 તેથી જે
કાયર્નો તમે પ્રારભ કય છે, તેને ૂણર્ કરો. જથેી તમારા “કાયર્ની
ઈચ્છા” અને તમારુ “કાયર્” સમ ુલીત થશ.ે તમાર પાસે જે
કઈ છે તેમાંથી આપો. 12 જો તમાર આપવાની ઈચ્છા હશ,ે તો
તમારા દાનનો સ્વીકાર થશે. તમાર ભેટ ું ૂલ્યાંકન તમાર પાસે
જે છે તેના ઉપરથી થશે અને ન હ કે તમાર પાસે જે નથી.
13 ારે અન્ય લોકોને રાહત પ્રાપ્ત હોય ત્યારે તમને ુશ્કેલી પડે
તે ું અમે ઈચ્છતા નથી. ત્યાં સમાનતા હોવી જોઈએ. 14 અત્યારે
તમાર પાસે ઘણું છે. તમાર પાસે જે છે તે લોકોને જે વસ્ ુની
જરૂર છે તેઓને તે ઘણું મદદરૂપ થઈ શકે તેમ છે. ત્યાર બાદ,

ારે તેઓની પાસે ુષ્કળ હશે ત્યારે તેઓ તમારે જોઈતી વસ્ ુ
પ્રાપ્ત કરવામાં તમને મદદરૂપ થઈ શકે. અને ત્યાર પછ સમાનતા
આવશ.ે 15 જમે પ વત્રશા ોમાં લ ું છે,

“જે ક્ત એ ઘણું ભે ું ક ુર્ છે તેની પાસે ઘણુ વધારે ન હ ુ,ં
અને જે ક્તએ ધણું ઓછુ ભે ું ક ુર્ હ ું તેની પાસે ૂબ

ઓછુ ન હ ુ.ં” નગર્મન 16:18

તતસ અને તેના સાથીદારો
16 દેવની સ્ ુ ત થાઓ કે તેણે તતસને એટલો પ્રેમ આપ્યો

જટેલો મને તમારા માટે છે. 17 અમે તતસને જે વસ્ ુ કરવાની
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કહ તેનો સ્વીકાર કય . તે તમાર પાસે આવવા ઘણું જ ઈચ્છતો
હતો. આ તેનો પોતાનો વચાર હતો. 18 અમે તતસની સાથે તે
ભાઈને મોકલીએ છ એ જે બધી જ મંડળ ઓ સાથે પ્રસંશાને પાત્ર
બન્યો છે. આ ભાઈની તેની ુવાતાર્ની સેવા માટે તે ું અ ભવાદન
થ ું છે. 19 ારે અમે આ ભેટ લઈ જતા હતા, ત્યારે પણ
અમાર સાથે આવવા, મંડળ ઓ દ્વારા આ ભાઈની પસંદગી થઈ
હતી. અમે આ સેવા કર એ છ એ. પ્ર ુનો મ હમા વધારવા,
અને એ દશાર્વવા કે અમે ખરેખર મદદરૂપ થવા માગીએ છ એ.

20 અમે ઘણા જ સજાગ છ એ કે જથેી કોઈ પણ ક્ત
અમે જે ર તે આટલી મોટ ભેટની સાથે કામ કર એ છ એ તેની
ટ કા ન કરે. 21 અમે આ વસ્ ુઓ એ ર તે કરવા ધાર એ છ એ.
જે પ્ર ુની આંખો સમક્ષ ન્યાયી છે. લોકો જનેે ન્યાયી ગણે છે
તે ું કરવાનો અમારો ઈરાદો છે.

22 અમે તેઓની સાથે અમારા ભાઈને પણ મોકલીએ છ એ,
જે હમેશા મદદરૂપ થવાને તૈયાર હોય છે. ઘણી ર તે તેણે
આ બાબતમાં અમને સા બતી આપી છે. અને હવે ારે તેને
તમારામાં ઘણો વ ાસ છે ત્યારે તો તે વ ુ મદદરૂપ થવા ઈચ્છે
છે.

23 હવે તતસ વષે-તે મારો સાથીદાર છે. તમને મદદરૂપ થવા
તે માર સાથે કામ કરે છે. અને બીજા ભાઈઓ માટે તેઓ
મંડળ ઓ દ્વારા મોકલવામાં આ ા છે. અને તેઓ દેવને મ હમા
આપે છે. 24 તેથી આ માણસોને દશાર્વો કે તમાર પાસે પ્રેમ છે.
તેઓને બતાવો કે અમે કેમ તમારા માટે ગવર્ અ ુભવીએ છ એ.
પછ બધી જ મંડળ ઓ આ જોશે.

9
સાથીઓની મદદ કરો

1 હવે દેવના લોકોની સેવા કરવા વષે મારે તમને લખવાની
જરૂર નથી. 2 મને ખબર છે કે તમે મદદરૂપ થવા ઈચ્છો છો. મેં
આ વષે મકદો નયામાં લોકો સાથે ઘણી બડાઈ માર છે. મેં તેમને
ક ું હ ું કે તમે અખાયાના લોકો ગયા વષર્થી અ ુદાન કરવા તૈયાર
છો. અને તમાર આપવાની અ ભલાષાએ અહ ના મોટા ભાગના
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લોકોને પણ આપવા માટે પ્રેરણાં આપી છે. 3 પર ુ હુ ભાઈઓને
તમાર પાસે મોક ું છુ. આ બાબતમાં અમારા તમારા વષેના
વખાણ નકામા જાય, તેમ હુ ઈચ્છતો નથી. મેં જે ર તે ક ું તે
ર તે તમે તૈયાર હશો તેવી માર ઈચ્છા છે. 4 જો મકદો નયાના
લોકોમાંથી કેટલીક ક્તઓ માર સાથે આવે અને જુએ કે તમે
તૈયાર નથી, તો અમારે શરમાવા જે ું થશ.ે અમને શરમ આવશે
કે અમે તમારામાં આટલો બધો ભરોસો રા ો. 5 તેથી મેં વચા ુર્
કે અમે આવીએ તે પહેલા આ ભાઈઓને જવા ું હુ કહુ. તમે
જે દાન આપવા ું વચન આપ્ ું છે તે તૈયાર રાખવા ું તેઓ ૂરુ
કરશે. તેથી ારે અમે આવીએ ત્યારે ઉધરાણું તૈયાર હશ,ે અને
તે એ અ ુદાન હશે જે તમે આપવા ઈચ્છતા હતા; ન હ કે જે
દાન આપવા ું તમે ધ ારતા હતા.

6 આટ ું યાદ રાખજો-જે ક્ત અલ્પ વાવે છે તે અલ્પ લણે
છે. પર ુ જે ક્ત અ ધક વાવે છે તે અ ધક લણે છે. 7 દરેક

ક્તએ તેના હૃદયમાં ન ક ુર્ હોય તેટ ું આપ ું જોઈએ. જો
આપવાથી ક્ત થત થતી હોય તો તેણે ન આપ ું જોઈએ.
અને ક્તએ તો પણ ન આપ ું જોઈએ જો તેને એમ લાગે કે
તેને આપવા માટે ફરજ પાડવામાં આવી છે. જે સહષર્ આપે છે
તે ક્તને દેવ ચાહે છે. 8 અને દેવ તમને જરૂર છે તે કરતાં પણ
વધારે આશીવાર્દ આપી શકે છે. ત્યારે બધી જ વસ્ ુ તમાર પાસે
ુષ્કળ પ્રમાણમાં હશ.ે દરેક સારાં કામ માટે આપવાને તમાર

પાસે ૂર ું હશ.ે 9 પ વત્રશા ોમાં લ ું છે કે:

“તે ઉદારતાથી ગર બોને આપે છે;
તેની મમતા અનંત ુધી સતત રહેશે.” ગીતશા 112:9

10 દેવ તે એક છે જે ક્તને વાવણી માટે બીજ આપે છે. અને
તે આહાર માટે રોટલી આપે છે. અને દેવ તમને આ ત્મક બીજ
આપશે અને તે બીજને અંકૂર ત કરશે. તમાર સદભાવનાની તે
ઉ મ કાપણી કરશે. 11 દેવ તમને દરેક ર તે સ ૃદ્ધ બનાવશે
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કે જથેી ુક્ત ર તે તમે હમેશા આપી શકો. અને અમારા થક
અ ુદાન લોકોને દેવ પ્રત્યે આભાર બનાવશે.

12 આ પ વત્ર સેવા કે જે તમે કરો છો તે માત્ર દેવના લોકોની
જરૂ રયાતમાં મદદ કરે છે. એમ ન હ પર ુ દેવની સ્ ુ તરૂપી ુષ્કળ
ફળ પણ ઉત્પ કરે છે. 13 આ સેવા જે તમે કરો છો તે તમારા
વ ાસની સા બતી છે. આ માટે લોકો દેવની સ્ ુ ત કરે છે કારણ
કે તમે ખ્રસ્તની ુવાતાર્ને અ ુસયાર્; એ ુવાતાર્ કે જમેાં તમને
વ ાસ છે. લોકો દેવની સ્ ુ ત કરશે કારણ કે તમે ુક્ત ર તે
તેમની સાથે અને બધા લોકોની સાથે ભાગીદાર કર . 14 અને

ારે તે લોકો પ્રાથર્ના કરશે. ત્યારે તેવી અ ભલાષા રાખશે કે
તેઓ તમાર સાથે હોય. દેવની ઘણી કૃપા જે તમને પ્રાપ્ત થઈ
છે તે કારણે તેઓ આવો અ ુભવ કરશે. 15 જે ું વણર્ન થઈ
શકે તેમ નથી તેના દાન માટે દેવની સ્ ુ ત થાઓ.

10
પાઉલ તેની સેવા ું સમથર્ન કરે છે

1 હુ પાઉલ છુ અને હુ તમને વન ું છુ. હુ ખ્રસ્તની નમ્રતા
અને મમતાથી તમને વન ું છુ. કેટલાએક લોકો કહે છે કે ારે
હુ તમાર સાથે હોઉં છુ. ત્યારે દ ન હોઉં છુ, અને તમારાથી દૂર
હોઉં છુ. ત્યારે હમતવાન હોઉં છુ. 2 કેટલાએક લોકો વચારે
છે કે અમે દનુ્યવી પધ્ધ તથી જીવીએ છ એ. ારે હુ આ ું
ત્યારે આવા લોકો સાથે ઘણા નીડર થવાની માર યોજના છે.
હુ તમને વન ું છુ કે હુ ારે આ ું ત્યારે તેવી જ નીડરતાનો
ઉપયોગ તમાર સાથે કરવાની મારે જરૂર પડશે ન હ. 3 અમે આ
દુ નયામાં જીવીએ છ એ. પર ુ જે ર તે દુ નયા ઝઘડે છે તે ર તે
અમે ઝઘડતા નથી. 4 દુ નયા વાપરે છે તેના કરતાં જુદા પ્રકારના
શ ોથી અમે લડ એ છ એ. અમારા શ માં દેવ ું સામર્થ્ય છે.
દશુ્મનના મજ ૂત ાનનો આ શ નાશ કર શકે છે. અમે
લોકોના વાદ વવાદનો નાશ કર એ છ એ. 5 અને દરેક વસ્ ુ જે
દેવના જ્ઞાનની વરૂદ્ધ ઉદભવે છે તેનો અમે નાશ કર એ છ એ.
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અમે દરેક વચારને કબજે કર , તેને ત્યજી ખ્રસ્તની આધીનતામાં
લાવીએ છ એ. 6 જે આજ્ઞાં કત નથી તેવી દરેક ક્તને શક્ષા
કરવા અમે તૈયાર છ એ. પણ પ્રથમ તમે સં ૂણર્ આજ્ઞાં કત બનો.

7 તમાર સામેની હક કતોને તમારે જોવી જોઈએ. જો ક્ત
એમ વચારતી હોય કે તે ખ્રસ્તનો છે. તો તેણે એ પણ યાદ
રાખ ું જોઈએ કે તેની જમે અમે પણ ખ્રસ્તમાં છ એ. 8 એ સા ું
છે કે અમે ુક્ત ર તે પ્ર ુએ અમને આપેલ સામર્થ્ય વષે બડાઈ
માર એ છ એ. પર ુ તેણે આ સામર્થ્ય તમને ુદઢ બનાવવા અમને
આપ્ ુ છે, ન હ કે તમને ક્ષ ત પહોંચાડવા. તેથી તે બડાઈ માટે હુ
શરમ નથી અ ુભવતો. 9 હુ એમ નથી ઈચ્છતો કે તમે એમ ધારો
કે મારા પત્રો વડે હુ તમને ડરાવવા મા ું છુ. 10 કેટલાએક લોકો
કહે છે કે, “પાઉલના પત્રો શ ક્તશાળ અને મહત્વના છે. પર ુ

ારે તે અમાર પાસે હોય છે, ત્યારે તે નબર્ળ હોય છે. અને
તેની વાણીમાં ક ુંજ નથી.” 11 તે લોકોએ આ જાણ ું જોઈએ:
અમે અત્યારે તમાર સાથે નથી; તેથી પત્રો દ્વારા આ વસ્ ુ અમે
કહ એ છ એ. પર ુ ારે અમે ત્યાં તમાર સાથે હોઈ ું ત્યારે
અમે એજ પ્રભાવ દશાર્વી ું જે અમે પત્રમાં દશાર્ ો છે.

12 જે લોકો એમ માને છે કે પોતે ૂબ જ મહત્વના છે, તેવા
લોકોની ટોળ માં દાખલ થવાની અમે હમત નથી કર શકતા.
અમે તેઓની સાથે અમાર સરખામણી પણ નથી કરતા. તેઓ
પોતેજ પોતાનો માપદડ બને છે, અને તેઓ જે છે તેના થક પોતે
જ પોતા ું ૂલ્યાંકન કરે છે. આ બતાવે છે કે તેઓ ક ું જ
જાણતા નથી.

13 પર ુ અમને જે કામ કરવા ું સોંપ્ ું છે, તેના પ રધની બહાર
જઈને અમે બડાઈ ન હ માર એ. અમે અમાર બડાઈ, દેવે અમને
સોંપેલા કાયર્ ૂરતી મયાર્દ ત રાખી ું. પર ુ આ કાયર્માં તમાર
સાથેના અમારા કાયર્નો સમાવેશ થાય છે. 14 અમે વધારે પડતી
બડાઈ નથી મારતા. કારણ કે અમે તમારા ુધી પહોંચ્યા ન
હોઈએ. એમ અમે પોતાને હદ બહાર લંબાવતા નથી. પર ુ અમે
તમાર પાસે આ ા છ એ. અમે તમાર પાસે ખ્રસ્તની ુવાતાર્
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લઈને આ ા હતા. 15 જે કાયર્ અમારુ છે તે ૂરતી અમાર
બડાઈને અમે મયાર્દ ત રાખી છે. જે કામ બીજા લોકોએ ક ુર્
છે, તે વષે અમે બડાઈ નથી મારતા. અમને આશા છે કે તમારા
વ ાસમાં ૃ દ્ધ થશ.ે અમને આશા છે કે અમારા કાયર્ના ક્ષેત્રને
વ ુ ને વ ુ વશાળ બનાવવામાં તમે મદદરૂપ નવડશો. 16 તમારા
શહેર ઉપરાંતના વસ્તારોમાં પણ ુવાતાર્ કહેવાની અમાર ઈચ્છા
છે. બીજી ક્તના વસ્તારમાં થઈ ૂકેલા કાયર્ વષે અમે બડાઈ
મારવા નથી ઈચ્છતા. 17 પર ુ, “જે ક્ત બડાઈ મારે છે તેણે
પ્ર ુમાં બડાઈ મારવી જોઈએ.”✡ 18 કેમ કે તે એ ક્ત નથી કે
જે કહે છે કે તે સારો છે. જનેે પ્ર ુ સારો કહે છે અને સ્વીકાર
છે તે એ ક્ત છે.

11
પાઉલ અને જુઠા પ્રે રતો

1 હુ આશા રા ું છુ કે થોડ ૂખર્તા દશાર્ ું તો પણ તમે માર
સાથે ધીરજ રાખશો. પર ુ તમે માર સાથે ારનીચે ધીરજ
રાખી છે. 2 મને તમાર ઈષાર્ આવે છે અને આ તે ઈષાર્ છે
જે દેવ તરફથી આવી છે. મેં તમને ખ્રસ્તને સમ પત કરવા ું
વચન આપ્ ું હ ુ.ં તમારો પ ત માત્ર ખ્રસ્ત જ હોવો જોઈએ.
હુ તમને ખ્રસ્તને સમ પત કરવા માં ુ છુ, તેની પ વત્ર કુમા રકા
તર કે, 3 પર ુ મને ભય છે કે તમારુ મન તમને તમારા ખ્રસ્ત
પ્રત્યેના સાચા અને ુદ્ધ અ ુસરણથી દૂર ઘસડ જશે જે ર તે સપ
હવાની સાથે દુ ર તે કપટ ક ુર્ હ ું અને છેતર હતી. 4 તમે જે
કોઈ તમાર પાસે આવે અમે આપ્યો છે તેના કરતા જુદો ઉપદેશ
તમને ખ્રસ્ત વષે આપે તેની સાથે તમે ઘણા ધીરજવાન છો. એ
આત્મા અને ુવાતાર્ને સ્વીકારવા તમે ઘણા તત્પર છો પણ એ
આત્મા અને ુવાતાર્ અમે તમને આપ્યા છે તેનાથી ઘણા જુદા
છે. તેથી તમારે માર સાથે ધીરજ રાખવી જોઈએ.
✡ 10:17: ઉલ્લેખઃ ય મ. 9:24



2 ક રથીઓ 11:5 xxii 2 ક રથીઓ 11:15

5 હુ નથી માનતો કે તે “મહાન પ્રે રતો” મારાથી વ ુ સારા છે.
6 તે સા ું છે કે હુ એક કેળવાયેલો વક્તા નથી. પર ુ માર પાસે
જ્ઞાન છે. અમે તમને દરેક ર તે આ સ્પ બતા ું છે.

7 કોઈ પણ પ્રકારના વળતર વગર મેં તમને દેવની ુવાતાર્ પ્રગટ
કર . તમને મહત્વ આપવા હુ નમ્ર બન્યો છુ. તમે માનો છો કે
તે ખોટુ હ ુ?ં 8 મેં બીજી મંડળ ઓ પાસેથી વળતર સ્વીકા ુર્ છે.
મે તેમના નાણાં લીધા કે જથેી હુ તમાર સેવા કર શકુ. 9 ારે
હુ તમાર સાથે હતો ત્યારે મારે જે કોઈ વસ્ ુ જોઈતી હતી, તો
મેં તેનો તમારા પર કોઈ બોજો ના ો ન હતો. મકદો નયાથી
આવેલા બં ુઓએ મારે જે જોઈ ું હ ુ,ં તે બ ુંજ મને આપ્ ુ.ં
તમારા પર બોજારૂપ મેં માર જાતને બનવા દ ઘી નથી. અને
હુ કદ તમને બોજારૂપ બનીશ ન હ. 10 અખાયાની કોઈ પણ

ક્ત આ વષે બડાઈ મારતા મને રોક શકશે ન હ. મારામાંના
ખ્રસ્તના સત્ય વડે આમ કહુ છુ. 11 અને હુ શા માટે તમને
બોજારુપ ન બન્યો? તમને પ્રેમ નથી કરતો એટલા માટે એમ તમે
માનો છો? ના. દેવ જાણે છે કે હુ તમને પ્રેમ કરુ છુ.

12 અને અત્યારે હુ જે કરુ છુ તે કરવા ું હુ ચા ું રાખીશ
કારણ કે પેલા લોકોને બડાઈ મારવા ું કારણ મારે નથી આપ ુ.ં
તેઓને તેમ કહે ું ગમશે કે જે કાયર્ માટે તેઓ બડાઈ મારે છે તે
કાયર્ અમારા કાયર્ જે ું જ છે. 13 આ લોકો સાચા પ્રે રતો નથી.
તેઓ અસત્ય બોલનાર કાયર્કરો છે. અને તેઓ તેમના પોતામાં
પ રવતર્ન લાવે છે, કે જથેી લોકો માને કે તેઓ ખ્રસ્તના પ્રે રતો
છે. 14 આનાથી અમને આ યર્ નથી થ ુ.ં શા માટે? શેતાન
પણ વેશ બદલે છે, જથેી લોકો વચારે કે તે પ્રકાશનો દૂત* છે.
15 ારે શેતાનના સેવકો સાચા સેવકો દેખાવાનો પ્રયત્ન કરે છે
તેથી અમને આ યર્ થ ું નથી, પર ુ અંતમાં તેઓના કરેલા કામ
પ્રમાણે તેઓને શક્ષા મળે છે.

પાઉલ તેની થા વષે વાત કરે છે
* 11:14: પ્રકાશનો દૂત દેવનો સંદેશવાહક. શેતાન લોકોને ૂખર્ બનાવે છે તેથી
તેઓ વચારે કે તે દેવ તરફથી છે.
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16 હુ તમને ફર થી કહુ છુ: કોઈ ક્તએ એમ માન ું ન
જોઈએ કે હુ ૂખર્ છુ. પર ુ જો તમે મને ૂખર્ ધારતા હો તો,
તમે જે ર તે ૂખર્ને આપનાવો છો એ ર તે તમે મને અપનાવો.
જથેી હુ પણ થોડ બડાઈ માર શકુ. 17 હુ બડાઈ મારુ છુ,
કારણ કે મને મારા વષે ખાતર છે. પર ુ પ્ર ુ જે ર તે વાત
કરે થે ર તે હુ વાત કરતો નથી. હુ ૂખર્ની જમે બડાશ મારુ
છુ. 18 દુ નયામાં ઘણા લોકો તેમના જીવન વષે બડાશ મારે
છે. જથેી હુ પણ બડાશ માર શ. 19 તમે શાણા છો, તેથી
હષર્સ હત ૂખાર્ઓ સાથે તમે ધીરજ ઘરશો. 20 હુ જાણું છુ
કે, તમે ધીરજવાન છો, કારણ કે જે માણસ તમને અ ુક વસ્ ુ
કરવાની ફરજ પાડે છે અને તમારો લાભ લે છે. તેની સાથે પણ
તમે ધીરજ ધરો છો. જે ક્ત તમને છેતરે, અથવા જે એમ
માને કે તે તમારા કરતા સારો છે અથવા તમને મોંઢાં પર મારે
તેની સાથે પણ તમે ધીરજવાન છો! 21 મારે માટે આમ કહે ું
શરમજનક છે, પર ુ આવી વસ્ ુ તમાર સાથે કરવા માટે અમે
ઘણા જ “ નબર્ળ” છ એ.
પર ુ જો કોઈ ક્ત બડાઈ મારવામાં બહાદરુ હોઈ શકે, તો

હુ પણ બહાદરુ બનીશ અને બડાશ માર શ. (હુ ૂખર્ની જમે
બો ું છુ.) 22 ું પેલા લોકો યહૂ દ છે? હુ પણ છુ. ું તેઓ
ઈસ્રાએલી છે? હુ પણ છુ. ું તેઓ ઈબ્રા હમના કુટુબના છે?
હુ પણ છુ. 23 ું તે લોકો ખ્રસ્તની સેવા કરે છે? હુ તેની
વધારે સેવા કરુ છુ. (હુ આમ બોલવામાં ઘેલો છુ.) મેં પેલા
લોકો કરતાં વધારે સખત પ રશ્રમ કય છે. ધણીવાર હુ જલેમાં
ૂરાયો છુ. હુ ઘણો માર ખાઈને ઘાયલ થયો છુ. હુ ધણીવાર

લગભગ ૃતઃપ્રાય બન્યો છુ.
24 પાંચવાર યહૂ દ લોકોએ 39 કોરડા મારવાની સજા મને કર

છે. 25 ત્રણ વખત મેં લોખંડના સ ળયાથી માર ખાધો. એકવાર
પથ્થરોથી મને મારવામાં આ ો હતો. ત્રણ વખત હુ એવા
વહાણોમાં હતો જે ૂટ પડ્યા, અને એક વખત આખી રાત અને
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પછ નો દવસ મેં દ રયામાં ગા ો હતો. 26 મેં ઘણીવાર ુસાફર
કર છે. અને હુ નદ ઓ, ૂંટારાઓ અને મારા પોતાના લોકો
દ્વારા ભયમાં ૂકાયો છુ. હુ એવા લોકો દ્વારા પણ ભયમાં ૂકાયો
છુ. જઓે બનયહૂ દ છે. હૂ શહેરોમાં, ાં માનવ વસતો નથી
ત્યા,ં કે દ રયામાં પણ ભયમાં ૂકાયો છુ. અને જે લોકો એમ
કહે કે તેઓ મારા ભાઈઓ છે પણ ખરેખર ન હોય તેમના થક
પણ ભયમાં ૂકાયો છુ.

27 મેં સખત અને થકવી નાખનાર કામો કયાર્ છે, અને ધણીવાર
હુ ૂતો પણ નથી. હુ ધણીવાર ુ ો અને તરસ્યો ર ો છુ.
ધણીવાર હુ ઠડ થી પીડાયો છુ અને વ હ ન ર ો છુ. 28 અને
બીજી ઘણી સમસ્યાઓ છે. તેમાંની એક તે મારે બધી મંડળ ઓની
સંભાળ રાખવાની તે છે. દરરોજ હુ તેમના વષે ચતીત રહુ છુ.
29 ારે અન્ય ક્ત શી થલ બને છે ત્યારે હુ પણ શી થલ
બ ું છુ. ારે અન્ય ક્ત પાપ તરફ દોરાય છે ત્યારે અંદરથી
હુ બ ુ છુ.

30 જો મારે બડાઈ મારવી જ હોય તો, હુ એ વસ્ ુની બડાઈ
માર શ જે બતાવે છે કે હુ નબર્ળ છુ. 31 દેવ જાણે છે કે
હુ ખોટુ નથી બોલતો. તે પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનો દેવ અને પતા
છે, અને સદાકાળ તેને સ્ ુત્ય છે. 32 ારે હુ દમસ્કમાં હતો,
ત્યારે અ રતાસ રાજાનો હાકેમ મને કેદ કરવા માંગતો હતો. તેથી
શહેરની આજુબાજુ તેણે રક્ષકો ગોઠ ા. 33 પર ુ કેટલાએક
મત્રોએ મને ટોપલામાં ૂ ો અને પછ તે ટોપલો તેમણે દવાલના
બાકામાંથી મને નીચે ઉતાય . અને તે ર તે હુ હાકેમથી બચી
ગયો.

12
પાઉલના જીવનમાં વ શ આશીવાર્દ

1 મારે બડાશ મારવા ું ચા ું રાખ ું જોઈએ. તે ખાસ
મદદરૂપ ન હ થાય, પર ુ હવે પ્ર ુ તરફથી ઉદભવતા દશર્ન અને
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પ્રકટ કરણ* વષે હુ વાત કર શ. 2 હુ ખ્રસ્તમય બનેલી એવી
ક્તને જાણું છુ, જનેે ત્રીજા આકાશમાં લઈ જવામાં આ ો

હતો. આ 14 વષર્ પહેલા બન્ ું હ ુ.ં મને ખબર નથી કે તે
માણસ તેના શર રમાં હતો કે શર રની બહાર હતો. પર ુ દેવ
જાણે છે. 3-4 અને મને ખબર છે કે આ ક્તને પારાદૈશમાં
લઈ જવામાં આ ો. મને ખબર નથી કે તે તેના શર રમાં હતો કે
તેના શર રથી દૂર હતો. પર ુ તેણે એવી વસ્ ુઓ સાંભળ હતી
કે જે તે સમજાવી શ ો નથી. તેણે એવી વાતો સાંભળેલી કે
જે કહેવાની કોઈ ક્તને પરવાનગી નથી. 5 હુ આવી ક્ત
વષે બડાશ માર શ. પર ુ હુ ફક્ત મારા પોતાના વષે બડાશો
માર શ ન હ. હુ માત્ર માર નબળાઈઓ વષે બડાશ માર શ.

6 પર ુ જો મારે માર જાત વષે બડાઈ મારવી હોત તો, હુ
ૂખર્ તો ન હ જ બ ુ.ં હુ ૂખર્ ન હ બ ું કારણ કે હુ સત્ય કહેતો

હોઈશ. પર ુ હુ માર જાત વષે બડાઈ માર શ ન હ. શા માટે?
કારણ કે લોકો મને જે કરતા જુએ છે અને જે કહેતા સાંભળે
છે, તેથી વશેષ મારા માટે લોકો ધારે તેવી માર ઈચ્છા નથી.

7 પર ુ જે અદ ુત વાતો મને બતાવવામાં આવી છે. તેના
માટે વધારે પડતો ગવર્ અ ુભવવો ના જોઈએ. તેથી ક દાયક
સમસ્યા† મને આપવામાં આવી હતી. તે સમસ્યા તે શેતાન
તરફથી આવેલો દૂત છે. તેને મને મારવા માટે અને વ ુ પડતો
ગવર્શાળ બનતો અટકાવવા માટે મોકલવામાં આ ો હતો. 8 મેં
આ સમસ્યા મારાથી દૂર કરવા માટે પ્ર ુને ત્રણ વાર પ્રાથર્ના કર .
9 પર ુ પ્ર ુએ મને ક ું કે, “માર કૃપા તારે માટે ૂરતી છે. ારે
ું નબર્ળ બને છે, ત્યારે મારુ સામર્થ્ય તાર નબર્ળતામાં સં ૂણર્

થાય છે.” તેથી માર નબળાઈઓ વષે બડાશ મારતા હુ ઘણો
પ્રસ છુ. પછ ખ્રસ્તની શ ક્ત મારામાં જીવશે. 10 તેથી ારે
મારામાં નબળાઈ આવે છે, ત્યારે હુ પ્રસ થાઉં છુ. મારા વષે
લોકો ારે ખરાબ બોલે છે, ત્યારે હુ રાજી થાઉં છુ. ારે

* 12:1: પ્રકટ કરણ છુપાએ ુ સત્ય ૂલ્ ુ કર ું (જાહેર કર ુ)ં તે પ્રકટ કરણ છે.
† 12:7: ક દાયક સમસ્યા “દેહમાં કાંટો”
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મને ુશ્કેલી પડે છે ત્યારે હુ રાજી થાઉં છુ. અને ારે માર
આગળ સમસ્યાઓ હોય છે ત્યારે હુ રાજી થાઉં છુ. આ બ ું
જ ખ્રસ્ત માટે છે. અને હુ આ બધાથી આનંદ ત છુ, કારણ કે

ારે હુ નબર્ળ હોઉં છુ, ત્યારે હુ મજ ૂત હોઉં છુ.

ક રથીના ખ્રસ્તીઓ પ્રત્યે પાઉલનો પ્રેમ
11 હુ ૂખર્ની જમે વાત કર ર ો હતો. પર ુ તમે મને એમ

કરવા પ્રેય . તમારે લોકોએ મારા વષે સારુ બોલ ું જોઈએ.
મારુ કોઈ ૂલ્ય નથી, પર ુ તે “મહાન પ્રે રતો” ું ૂલ્ય મારા
કરતા વધારે નથી! 12 હુ ારે તમાર સાથે હતો ત્યારે મે એવા
કામો કયાર્ જે ૂરવાર કરે કે હુ પ્રે રત છુ – મેં ચ ો બતા ા,
અદ ૂત કાય અને પરાક્રમો કયાર્. મેં ઘણી ધીરજથી આ કામો
કયાર્. 13 તેથી બીજી મંડળ ઓને જે પ્રાપ્ત થ ું તે બ ું જ તમને
પ્રાપ્ત થ ું. માત્ર એક બાબતમાં તફાવત હતો. હુ તમને બોજારૂપ
નહોતો. આ માટે મને માફ કરશો!

14 હવે ત્રીજી વખત તમાર ુલાકાત લેવા માટે હુ તૈયાર છુ.
અને હુ તમને બોજારૂપ બનીશ ન હ. તમારુ જે કાંઈ છે, તેમાંથી
મારે ક ું જ જોઈ ું નથી. હુ તમને ઈચ્છુ છુ. બાળકોએ માતા
પતાને આપવા માટે કોઈ બચાવવાની જરૂર નથી, માતા પતાએ
તેમના બાળકોને આપવા બચાવ ું જોઈએ. 15 માર પાસે જે
કાંઈ છે તે તમને આપતા મને આનંદ થાય છે. હુ માર જાત
ુદ્ધા તમને આપીશ. જો હુ તમને વધારે પ્રેમ કરુ તો ું તમે

મને ઓછો પ્રેમ કરશો?
16 એ સ્પ છે કે હુ તમને બોજારુપ નહોતો. હુ ચાલાક હતો

અને તમને પકડવા જૂઠનો ઉપયોગ કરતો હતો તે ું તમે વચારો
છો. 17 તમારા પ્ર ત મોકલેલા કોઈ પણ માણસોનો ઉપયોગ કર ને
ું તમને છેતયાર્ છે? ના! તમે જાણો છો મેં એમ નથી ક ુર્.

18 મેં તતસને તમાર પાસે જવા ક ું અને અમારા બં ુને મેં તેની
સાથે મોકલ્યો. તતસે તમને નથી છેતયાર્, ખરુ ને? ના! તમે



2 ક રથીઓ 12:19 xxvii 2 ક રથીઓ 13:3

જાણો છો કે મને અને તતસને એક જ આત્માએ દોયાર્ છે. અને
અમે એ જ માગર્ને અ ુસયાર્ છે.

19 તમે ું એમ માનો છો કે આ બધા સમય દરમ્યાન અમે
અમારો બચાવ કર એ છ એ? ના. અમે ખ્રસ્ત થક આ બધી
વાતો કહ એ છ એ. અને દેવની સમક્ષ અમે આ બધી વસ્ ુ
કહ એ છ એ. તમે મારા પરમ મત્રો છો. અને અમે જે કઈ
કર એ છ એ તે તમને વ ુ સામર્થ્યવાન બનાવવા કર એ છ એ.
20 હુ આમ કરુ છુ કારણ કે મને ભય છે કે હુ તમને જવેા થવા
ઈચ્છુ છુ તેવા તમે હશો ન હ. ારે હુ આ ું છુ અને તમે
મને જવેો થવા ઈચ્છો છો તેવો હુ હોઈશ ન હ. મને ભય છે
કે તમારા સ ૂહમાં વવાદ, ઈષાર્, ક્રોધ, સ્વાથર્, ઝઘડા, દુ વાતો,
ગપસપ, ઉધ્ધતાઈ અને ુંઝવણો હશે. 21 મને ભય છે કે ારે
હુ ફર થી તમાર પાસે આવીશ ત્યારે મારો દેવ મને તમાર આગળ
નમ્ર બનાવશ.ે તમારામાંના ઘણા દ્વારા મને વષાદ થશ.ે જઓેએ
અગાઉ પાપો કયાર્ છે તે માટે હુ દલગીર થઈશ. કારણ કે
તેઓએ પસ્તાવો કય નથી. તથા તેઓએ તેઓના પાપી જીવન
માટે પ ાતાપ કય નથી. તેઓના ભચાર અને શરમજનક
કૃત્યો માટે પણ તેઓએ પ ાતાપ નથી કય .

13
આખર ચેતવણી અને ુભકામના

1 હુ ફર થી તમાર પાસે આવીશ આ ત્રીજી વખત હશ.ે અને
યાદ રાખજો, “દરેક ફ રયાદ માટે બે કે ત્રણ ક્ત હોવી જોઈએ
જે કહે કે તેઓ જાણે છે કે ફ રયાદ સાચી છે.” 2 હુ ારે
બીજીવાર તમાર સાથે હતો, ત્યારે જે લોકોએ પાપકમ કરેલા
તેમને ચેતવણી આપી હતી. અત્યારે હુ તમારાથી દૂર છુ, અને
બીજા બધા લોકો જમેણે પાપ કયાર્ છે તેમને ચેતવણી આ ું છુ:

ારે ફર થી હુ તમાર પાસે આવીશ, ત્યારે તમારા પાપીકમ માટે
હુ તમને શક્ષા કર શ. 3 ખ્રસ્ત મારા થક બોલે છે તેની સા બતી
જોઈએ છે. માર સા બતી એ છે કે તમને શક્ષા કરવામાં ખ્રસ્ત
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નબર્ળ નથી. પર ુ તમાર વચ્ચે ખ્રસ્ત સવર્શ ક્તમાન છે. 4 તે
સા ું છે કે ારે ખ્રસ્તને વધસ્તંભ પર માર નાં ો ત્યારે તે
નબર્ળ હતો. પર ુ અત્યારે તે દેવના સામર્થ્ય વડે જી વત છે.
અને તે સા ું છે કે ખ્રસ્તમય આપણે નબર્ળ છ એ. પર ુ તમારા
માટે, દેવના સામર્થ્ય વડે અમે ખ્રસ્તમાં જી વત હોઈ ુ.ં

5 તમે પોતાને ધ્યાનથી જુઓ. તમે વ ાસમાં છો કે ન હ
તેની પર ક્ષા કરો. તમે જાણો છો કે ઈ ુ ખ્રસ્ત તમારામાં જીવે
છે. પર ુ જો તમે પર ક્ષામાં નષ્કળ જશો, તો ખ્રસ્ત તમારામાં
સમા વ નથી. 6 પર ુ મને આશા છે કે તમે જોશો કે અમે
પર ક્ષામાં નષ્કળ નથી ગયા. 7 અમે દેવને પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે
તમે કોઈ દષુ્કમ ન કરો. તે મહત્વ ું નથી કે અમાર પર ક્ષણની
સફળતા લોકો જુએ. પર ુ એ મહત્વ ું છે કે તમે જે યોગ્ય છે
તે જ કરો, પછ ભલેને લોકો વચારે કે અમે પર ક્ષણ માં નષ્ફળ
ગયા છ એ. 8 અમે સત્યની વરુધ્ધ ક ું જ કર શક એ ન હ.
અમે માત્ર એ જ કર શક એ જે સત્ય માટે છે. 9 જો તમે
શ ક્તશાળ છો તો, નબર્ળ થવામાં અમને આનંદ છે. અને અમે
પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે તમે વ ુ ને વ ુ પ્રબળ બનો. 10 હુ ારે
તમાર સાથે નથી ત્યારે આ વાતો લ ું છુ. હુ લ ું છુ જથેી

ારે હુ આ ું ત્યારે તમને શક્ષા કરવા માટે મારા સામર્થ્યનો
ઉપયોગ ના કરવો પડ.ે પ્ર ુએ મને તે સામર્થ્ય તમને પ્રબળ કરવા
આપ્ ું છે ન હ કે તમારો ધ્વંશ કરવા.

11 હવે, ભાઈઓ અને બહેનો, હુ વદાય લઈશ. સં ૂણર્ થવાનો
પ્રયત્ન કરજો. મેં તમને જે કરવા ું ક ું છે તે કરજો. એકબીજા
સાથે માન સક ર તે સહમત થાઓ અને શાં તમાં રહો. પછ પ્રેમ
અને શાં તનો દેવ તમાર સાથે રહેશે.

12 ારે તમે એકબીજાને સલામ કહો ત્યારે એકબીજાને પ વત્ર
ુંબન આપો. દેવના બધા જ પ વત્ર લોકો તમને સલામ કહે છે.
13 પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા, દેવની પ્રી ત, અને પ વત્ર આત્માની

સંગત તમો સવર્ની સાથે રહો.
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