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पौलाचे तीम�याला दुसरे पत्र

1

ु ार, जी येशू �ख्र�तां ठायी आहे, परमे�रा�या इ�छे ने येशूंचा प्रे�षत
पौलां कडू न जो जीवना�या �या प्र�त�ेनस
(पाठ�वलेला) झाला आहे.
2
मा�या लाड�या मुला तीम�या, तुला परमे�र �पता आ�ण येशू �ख्र�तां पासू न अनुग्रह-दया आ�ण शां �त �मळो.
3
मा�या पू वर्जां नी �या परमे�राची सेवा केली, �याची सेवा मीही शुद्ध �ववेकाने करतो, आप�या �याच परमे�राचे मी
आभार मानतो. मी रात्रं �दवस आप�या प्राथर्नां त तुला �नरं तर �मरतो. 4 तुझे अश्रु आठव�यावर, (�यां चे �मरण होताच)
तुला पाहू न (भेटून) मी आनं दाने भरून जावे क� काय, अशी मा�या मनात मोठ� लालसा होत असते. 5 या गो�ी�वषयी मी
अगदी �न��ं त (खात्री) आहे क�, जो �व�ास प�ह�याने तुझ� आजी लोईस आ�ण आई युनीके, या दोघींठायी होता, तोच
स�य �व�ास तु�याठायीही आहे. 6 माझे हात तु�यावर ठे वले गे�यावर तुला जे कृपादान �मळाले होते, �याची आठवण
पु�हा करून दे�याची माझ� इ�छा आहे, क� �या कृपादानाला तू अ�धक चमक द्यावी, याची �नतां त आव�यकता आहे.
7
कारण परमे�राने आप�याठायी भयाचा (भीत राह�याचा) न�हे तर श�� (साम�यर्), प्रेम आ�ण सं यमनाचा (शीतल
म��त�क) आ�मा �दलेला आहे.
8
पहा तीम�या, येशूं�या आ�ण मी जो �यां चा कैदी आहे, अशा आ�ही दोघां �या सा�ीची तू लाज धरू नको, परं त ु
परमे�रा�या साम�यार्ने येशू-वातार् गाज�व�यामुळे जे क� येत आहेत, ते मा�याबरोबर सहन कर. 9 �यां नी (येशूंनी)
आप�याला उद्धार �दला आ�ण प�वत्र पाचारणाने (बोला�वले) आप�याला �वशेष काम�गरी कर�यासाठ� बोलावलेले
आहे. हे पाचारण �यां �या �वतः�या हेतू आ�ण अनुग्रहामुळे (अटहीन कृपा) सृ�ी�या �न�मर्तीपू वीर् आप�याला येशूंठायी
ु े (भलेपणाची कृ�येच
�मळाले होते आ�ण आप�या स�कृ�यां मळ
ं ी कायेर्ं) आपण ती �वतः �मळ�वलेली न�हती. 10 �या
येशू �ख्र�तां नी येशू-वात ेर्द्वारे मृ�यू चा �वनाश केला व जीवन आ�ण अमर�व आप�यापुढे सादर केले, �याच उद्धारकतार्
येशू �ख्र�तां �या पृ�वीवरील प्रगटीकरणाने, हे (उद्धार आ�ण प�वत्र पाचारण) आता आप�यासमोर ठे वलेले (सादर)
आहे. 11 गैरयहू दी लोकां ना हीच येशू-वातार् दे�यासाठ� मी एक सं देशवाहक, प्रे�षत आ�ण �श�क असा नेमला (ठरलेला)
गेलो आहे. 12 याच कारणा�तव मी ही दुःखे भोगतो आहे, तरीही �याची मला लाज वाटत नाही, कारण मला खात्रीने
ठाऊक आहे आ�ण मी �न��ं त आहे क� मी �यां �यावर भरं वसा ठे वला आहे आ�ण जे काही �यां ना सुपूदर् करून
टाकलेले आहे, ते �याला राखू न ठे व�याजोगे आहेत.
13
�ख्र�त येशूंठायी, �व�ास व प्रेमासह, जे स�य व जी यो�य �शकवण तू मा�यापासू न ऐकली होती, ती मजबू तीने
धरून रहा. 14 जी उ�म व�तु तुला सोप�वली गेली होती, आप�या आत वास करणा�या प�वत्र आ��या�याद्वारे, ती
�यव��थत सां भाळून ठे व.
15
तुला तर ठाऊकच आहे क� आ�शयातील सवर् �हणजे फु गल आ�ण हमर्गनेसाने सुद्धा आ�हां ला सोडले होते;
16
अने�सफरा�या कु टुंबावर येशूंनी कृपा करावी, कारण अनेकदा �याने (मला धीर देऊन) माझ� �हं मत वाढवली
आ�ण इतकेच केवळ न�हे तर, �याला मी कैदी अस�याची लाजही वाटली नाही. 17 जे�हा तो रोम शहरात आला, ते�हा
मला शोध�यासाठ� �याने भरपू र श्रम घेतले आ�ण शेवटी मी �याला सापडलोच. 18 प्रभू करो आ�ण �या �दवशी तो
परमे�राची दया प्रा� करो. तुला चां गले माहीत आहे क� इ�फसां त �याने अनेक प्रकारे माझ� सेवा केली होती.
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�हणू न हे मा�या मुला, �ख्र�त येशूंठायी जो अनुग्रह (अटहीन कृपा) आहे, �यात बलवान (सश�) होत चल.
1

अनेक सा�ीदारां �या उप��थतीत, तू जे काही मा�यापासू न ऐकले होते �याच गो�ी, अशा �व�ासयो�य लोकां �या
हवाली कर (सोपू न दे), जे लोक दुस�यां ना �याच गो�ी ऐकव�यास (�शक�व�यास) यो�य आहेत. 3 येशू �ख्र�तां �या
‘‘सवार्ंगाने यो�य असले�या सै�नकासारखा,” मा�यासह दुःख (अडचणी) सहन करीत रहा; 4 एक माणू स सेनेत भरती
झा�यानं तर �याने एखाद्या सवर्सामा�य (आम) माणसासारखे (नागिरक) जीवन जग�याची इ�छा बाळगणे हे कधीही
श�य नाही, �कंबहुना ती अश�य कोटीतील बाब ठरील! असे जर झाले तर, �याने �याला सेनेत भरती करून घेतले,
�याला तो आनं �दत करू शकणार नाही. 5 तसेच जर एखाद्याने खेळ �पधेर्�या �नयमां चे पालन केले नाही (नसेल) तर
भाग घेत�यानं तरही तो पुर�कार �मळवू शक�यायो�य नसतो. 6 श्रम करणारा शेतकरी, या�वषयीचा अ�धकार बाळगतो,
क� �याने पीकाचा प�हला वाटा �यावा. 7 जे मी तुला सां गतो आहे, �याकडे बारीक ल� दे. प्रभू येशूंनी तुला सवर् गो�ींची
समज द्यावी.
8
होय, हे �मरणी असू दे क�, मा�या येशूवात ेर्नुसार, दावीदा�या वं शातील येशू �ख्र�त मेल�
े यां तून �जवं त उठ�वले गेले.
9
हेच स�य, इतरां पयर्त (सवार्ंना) पोहच�व�यामुळे, मी एखाद्या अपरा�यासारखा दुःख सोशीत आहे, इतकेच काय, मी
तर बेड्यां नी जखडलेलो (अडकवू न) आहे, परं त ु परमे�राचे वचन साखळदं डां नी जखडलेले (बां धलेल)े नाहीये.
10
परमे�राने �या लोकां ना आप�यासाठ� �नवडले आहे, �यां नी ‘‘दुसरा” अथार्त तो उद्धारही �मळवू न �यावा जो अनं त
म�हमेसह �ख्र�त येशूंठायी आहे, याच कारणा�तव मी सवर् काही तक्रार न करता सहन करतो (�टकून) आहे,
11
हे अगदी स�य आहे क�, जर आपण �यां �याबरोबर मरून चुकलो आहोत तर �यां �याबरोबर �जवं तही राहू .
12
जर आपण धीराने �टकून, सहन करीत रा�हलो तर, �यां �याबरोबर शासनही करू; जर आपण �यां ना नाकािरले तर,
तेही आप�याला नाकारतील. 13 आपण जरी �व�ासात एक�न� रा�हलो नाही तरी, ते सतत �न�ावान (भरं वसा ठे �वता
यावा) आहेत, कारण ते आप�या �वतःला (�व�स�नयतेला) नाकारू शकत नाहीत.
14
या सवर् गो�ींचे तू �यां ना �मरण करून दे आ�ण गां �भयार्ने �हणजे प्रभू येशूं�या उप��थतीत या�वषयीची घोषणा कर
क�, �यां नी श�दां वरुन एकमेकां शी भां डण करू नये; कारण श�द युद्ध के�याने कोणताच फायदा होत नसतो, �शवाय
असे होते क� �यामुळे ऐकणा�यां चा नाश होतो. 15 जसे परमे�राला मा�य आहे, तसे �वतःला परमे�रासमोर सादर करीत
रहावे �हणू न, �या प्रकारचा प्र�येक (मना�या उभारीने, जोमासह) प्रय�न करीत रहा आ�ण एक असा कामकरी हो, जो
स�य वचनाचा अगदी �या�य (बरोबर) उपयोग करून �या�वषयीची लाज (अ�जबात) बाळगत नसतो. 16 �यथर् धमर्�नं दा
आ�ण िरका�या वटवटीपासू न �वतःला राखू न ठे व कारण �यामुळे लोक अ�धक भ्र� होत जातील. 17 �यां ची �शकवण
कँ सर सारखी पसरत जाईल; �यां �यापैक�च हुमनाय व �फलेत हे देखील आहेत. 18 मेलेले �जवं त उठलेही आहेत
(पुनरू�थान होऊन चुकले आहे), असे बोलू न (सां गून) ते स�यापासू न बरेच दू र झाले आहेत; इतकेच नसू न ते लोकां चा
�व�ास डळमळ�त (��थर नसणे) करीत आहेत. 19 ते स�यापासू न लां ब गेले तरी काहीही का असेना, परमे�राचा
�श�का या पायावर �टकून ��थर रहातो क�, परमे�र आपले �वतःचे (�यां चेच) लोक ओळखतो आ�ण जो कोणी �ख्र�त
येशूंचे बोट घेतो, �याने दु�ाईपासू न दू र रहावे”.
20
एखाद्या मोठ्या घरात फ� सो�या-चां दीची भां डीच (पात्रे) नसतात, पण लाकूड व मातीचीही असतातच. काही
�व�श� उपयोगाची आ�ण काही सामा�य उपयोगाची असतात. 21 �हणू न जो मनु�य आप�या �वतःला वर
सां �गत�याप्रमाणे अनादराचे पात्र न होऊ देता शुद्ध करील, तो आप�या �वामीसाठ� शुद्ध उपयोगी आ�ण एकूणएक उ�म
कायार्साठ�, तयार असलेले आदराचे पात्र (भां डे) होईल.
22
आप�या तरूणपणा�या ह�या असलेला तीव्र इ�छां वर लगाम (ताबा ठे व) लाव आ�ण जे लोक शुद्ध हृदयाने येशू
प्रभू ची प्राथर्ना करतात (हाक मािरतात), �यां �याशी �मळून (�यां �याबरोबर) �यां �यासह, प्रामा�णकपणा, �व�ास, प्रेम
आ�ण शां �त यां ची आस बाळगू न �यां �या पाठ�स लागलेला ऐस. 23 या गो�ीची जाणीव असू दे क� मू खर्पणा आ�ण
अ�ानी (वेडगळपणाची) बकबक के�याने भां डणे उद्भवतात (उ�प� होतात) �हणू न या वाद-प्र�तवादापासू न �वतःचे
र�ण करीत रहा. 24 �ख्र�त-सेवकाने भां डखोर अस�याऐवजी, �शक�व�याजोगे व सौ�य (धीर बाळगणारा) असावयास
हवे. 25 कदा�चत परमे�र �यां ना मन पिरवतर्नाची सं धी देईल . �यां ना स�या�वषयीची पू णर् ओळख होईल अशा हेतूने
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नेहमी आप�या �वरोधकां ना नम्रतेने �श�ण देत रहा; 26 असे होऊ शकते क� आता या समयी, सैतानाची इ�छा पू णर्
कर�यासाठ� ते �या�या जा�यात फसलेले (अडकलेल)े आहेत, परं त ु कोणास ठाऊक क� शुद्धीवर येऊन ते सैताना�या
बं धनातू न सुटतील, �याने �यां ना कैद करून ठे वलेले आहे.

3

हे देखील ल�ात ठे व (जाणीव असू दे) क�, शेवट�या काळ�, भीषण धोकादायक व आप��चे �दवस येतील.
लोक �वतःवरच प्रेम करणारे आ�ण धनलोभी होतील. ते �वतःची बढाई मारणारे असे ‘फु गणारे-ग�वर्�’ होतील, ते
परमे�रा�वरूद्ध बोलणारे (अथार्त ईश-�नं दा करणारे) होतील. आईबापां �या गो�ी टाळणारे, ध�यवाद (आभार) न देणारे
ु पणाचे �वरोधक
आ�ण अशुद्ध, 3 �वाभा�वक प्रेम नसलेले, �मा न करणारे, �नं दा करणारे, असं यमी, �नदर्यी व चां गल
4
होतील. �व�ासघातक�, हट्टी, गवार्ने भरलेले आ�ण परमे�रावर प्रेम (ची आवड) कर�याऐवजी, सुख�वलासाचे शोधक
होतील. 5 नी�तमान भासतील, पण नी�तम�वाचे साम�यर् नाकारणारे (अमा�य करणारे) होतील. अशा लोकां पासू न दू र
रहा.
6
अशा प्रकारचेच काही लोक चलाखीने �या मू खर् ��त्रयां �या घरात �शरतात, �या ��त्रयां ना वश (आप�या �नयं त्रणात)
करतात; या ��त्रया अनेक प्रकार�या दु�ाईने ख�ून भरले�या असतात आ�ण लालसां �या वश (आधीन) झाले�या
असतात. 7 �या सतत काही-काही नवीन �शकत असतात, पण तरीही �यां ना स�य कधीच ओळखता येत नाही. 8 जसे
या�ेस व यां ब्रस
े यां नी मोशेचा �वरोध केला होता, तसेच हे अनै�तक-भ्र� अं तःकरणाचे लोक, स�याचा �वरोध करतात
आ�ण जर �व�ासाचा प्र�न आहे तर, ते कु चकामाचे (बेकार) ठरतात. 9 अशा लोकां ना कोणतेही यश सं पादन करता
येणार नाही, उलट �या प्रकारे मोशे�या �वरोधकां चा मू खर्पणा सवार्ंसमोर उघड झाला, तसे �यां चेही होईल.
10
परं त ु तू माझे �श�ण, ल�य, �व�ास, धीर, प्रेम आ�ण सहनशीलता ही सवर् पा�हलेली आहेत. 11 अं �यु�खयात,
इकु �यां त व लु�त्रा येथे मला कोणकोण�या छळां चा व सं कटां चा सामना करावा लागला, मी काय काय सोसले नाही, ते
तुला ठाऊकच आहे! परं त ु येशूंनी मला �या सवार्ंतून सोड�वले. 12 जे लोक येशू �ख्र�तां खातर खरे व सा��वक जीवन
जग�याची इ�छा बाळगतात, �यां सवार्ंचा छळ केला जाईल. 13 या उलट, दु� व धोकेबाज लोक वाईट आहेतच पण ते
अ�धका�धक दु� होत जातील, ते �वतः फसतील (धोका होईल) आ�ण दुस�यां नाही �या खड्डयात ढकलतील. 14 परं त ु
या गो�ीची जाणीव असू दे, क� तू ते कोणाद्वारे �शकलास. जे तू मा�यापासू न �शकलास आ�ण �यावर �व�ासही केलास,
�या सवर् गो�ी तू ला करीतच रहावया�या आहेत. 15 बालपणापासू नच तुला वचने ं (प�वत्र बायबल) माहीत आहेत.
16
सं पूणर् बायबल परमे�रा�या आ��या�या प्रेरणेने रचलेले आहे; ते तुला �ख्र�त येशूंवर �व�ास ठे वून उद्धार प्रा�
कर�याकरता �ानी करते. बायबल, �शक�व�यासाठ�, बोध व मन वळ�व�यासाठ�, चुका सुधार�यासाठ� आ�ण यो�य
व �या�य कायर् कर�याची �दशा दाख�व�यासाठ� (यो�य) आहे, 17 जेणक
े रून परमे�रा�या भ�ाने �वतः मजबू त �हावे
आ�ण प्र�येक चां गले कायर् कर�या�या लायक�चा होऊन स�ज (तयार) �हावे.
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2
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परमे�र आ�ण येशू �ख्र�त जे दुस�यां दा येऊन मेले�यां चा व �जवं ताचा �याय करणार आहेत आ�ण रा�य करणार
आहेत, �यां �या उप��थतीत मी तुला असा आदेश देतो क�, 2 परमे�राची येशू-वातार् (वचन) गाजीव, वेळ� -अवेळ�
तयार रहा. खात्री पटवू न दे, लोकां वर राग प्रगट कर (सुवळ
े �), धीराने �शकवीत रहा आ�ण �यां ची मने वळव�याचा
3
प्रय�न कर. एक समय येणार आहे जे�हा लोक यो�य �श�ण सहन करू शकणार नाहीत, या ऐवजी आप�या
आवडी�या गो�ी ऐक�यासाठ� आ�ण �यां �यापासू न समाधान �मळवू न घे�यासाठ� ते ढीगभर �श�कां ना गोळा करतील.
4
आपले कान स�यापासू न बाजू ला सारून, ते आपले ल� िरका�या कहा�यां कडे कें�द्रत करतील. 5 तू सवर् बाबतींत
सतकर् (सावध) ऐस; दुःखां ना सामोरे जाऊन ती सहन कर, दुस�यां पयर्ंत येशू-वातार् पोहच�व�याचे कायर् करीत रहा आ�ण
आपली सेवा पू णर् कर.
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मी ओत�या जाणा�यां अपर्णासारखा आहे आ�ण या पृ�वीवरून माझा जा�याचा समय आलेलाच आहे. 7 मी �पधेर्त
(म�युद्ध) सं पूणर् तनाने व मनाने भाग घेतलेला आहे. मी आपली धाव सं पवीली आहे आ�ण �व�ासाचे र�ण केले आहे.
8
नी�तम�वाचा तो मुकूट मा�यासाठ� आ�ण �या सवार्ंसाठ� ठे वला आहे, जो नी�तमान �यायाधीश येशू मला देतील आ�ण
फ� मलाच न�हे तर, अशा प्र�येकाला जे येशूं�या प्रगट हो�या�वषयीची आवड बाळगतात �या सवार्ंना, �या �दवशी
देतील.
9
मा�याकडे लवकर ये. 10 वतर्मान जगाकडे आक�षर्ला जाऊन देमास मला सो◌ेडून, थे�सलनीकाला �नघू न गेला
आहे. क्रे�केस गलतीयास आ�ण तीत दालम�तयास गेला आहे. 11 मात्र लू कच मा�याजवळ आहे. माकार्ला
आप�याबरोबर घेऊन ये, कारण सेवे�या कायार्त तो मा�याकरता मदतगार (उपयोगी) आहे. 12 तु�खकाला मी इ�फसास
पाठवलेले आहे. 13 त्रोवसां त, कापार्�या घरी, माझा झगा, पु�तकें आ�ण नोट्स(लेख) �वशेषकरून ‘‘पाचर्मट
े ं ” राहू न गेले
होते, येताना ते सवर् घेऊन ये.
14
आले�सां द्र तां बटाने माझ� बहुत हा�न केली होती, �याची कृ�यें मी परमे�रा�या हाती सोपू न �दली आहेत. 15 तू
देखील �या�यापासू न सां भाळून रहा, �वतःला जप, कारण �याने आम�या वचनां चा कडकडू न �वरोध केला होता.
16
मा�या पेशी समयी, कोणीही मा�या बाजू ला (बरोबर) न�हता, सवार्ंनी मला एकटे सोडले होते. मी प्राथर्ना करतो क�
परमे�राने �या सवार्ंना �मा करावी. 17 तरीपण येशू मा�या बाजू ला होते आ�ण �यां नी मला बल प्रदान केले, यासाठ� क�
मा�याकडू न पू णर्पूणर् येशूवातार् पसरावी आ�ण सवर् गैरयहू दी लोकां पयर्ंत सं देश पोहं चावा. मी राजा�या जबड्यातू न बाहेर
ओढला गेलो होतो. 18 येशू मला प्र�येक वाईट प्रसं गापासू न सोडवू न आप�या �वगीर्क रा�यासाठ� सुर��त राखू न
ठे वतील.
19
ु �यां ना गौरव �मळो. होय, असेच होवो. अने�सफराचे घराणे, �प्र�का आ�ण अ��वला यां ना सलाम.
युगानुयग
20
एरा�त किरं थातच रा�हला होता, परं त ु त्र�फमाला आजारी दशेत मी �मलेतात ठे वले आहे. 21 �हवा�याचा आरं भ
हो�यापू वीर् ये�याचा प्रय�न कर. येथे यू बू ल, पुदेस, लीन व �लौ�दया आ�ण दुसरे सवर् �व�ासीं सलाम सां गतात.
22
प्रभू येशू तु�या आ��याबरोबर असोत आ�ण परमे�राची असीम कृपाही. होय असेच �हावे.
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