
i

తిమోతికి రాసినమొదటి పతిక
గంథకర
ఈ పతిక రచయిత పౌలు. తిమోతి పతికలోల్ వీటిని రాసింది

అపోసత్లుడు పౌలు అని సప్షట్ంగా కనిపిసుత్ ంది. “దేవుని చితత్ము
చొపుప్న కీసుత్ యేసు అపోసత్లు న పౌలు” (1:1). అది సంఘం ఈ
ఉతత్రం పౌలు రచన అని సప్షట్ంగా అంగీకరించింది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 62 - 66
పౌలు తిమోతి ని ఎఫేసులో ఉంచి, మాసిడోనియాకు వెళాళ్డు.

అకక్డ నుంచి ఈ లేఖ రాశాడు (1:3; 3:14, 15).

సీవ్కర
ఈపతికను తిమోతికిరాశాడు గనకఈపేరు సిథ్రపడింది. తిమోతి

పౌలుతో కలిసి పయాణాలు చేశాడు. అతని సువార యాతలోల్
అతని సహాయకుడుగా ఉనాన్డు. తిమోతి, సంఘం కూడా ఈ పతిక
గహీతలు.

పయోజనం
దేవుని ఇలుల్ ఎలాటి కమంలో నడవాలో తిమోతికి వివరించడం

పతిక లకష్ ం (3:14-15). తిమోతి ఈ సూచనలను నిషఠ్గా
పాటించాలని అతనికి హెచచ్రిక. ఈ వచనాలు ఈ పతిక విషయంలో
పౌలు ఉదేద్శానిన్ తెలియజేసుత్ నాన్యి, “సజీవు న దేవుని సంఘంలో
అయిన సంఘంలో మనుషులు ఎలా పవరించాలో తెలిపేటందుకు”
ఈ పతిక పౌలు రాశాడు. ఎందుకంటే ఆ సంఘం సతాయ్నికి సథ్ంభం,
పునాది. సంఘాలను కటట్డం, అభివృదిధ్ పరచడం ఎలానోపౌలు తన
సహచరులకు సూచనలివవ్డం ఇకక్డ కనిపిసుత్ ంది.
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ముఖాయ్ంశం
యువ శిషుయ్నికి సూచనలు

విభాగాలు
1. పరిచరయ్ పధధ్తులు— 1:1-20
2. పరిచరయ్ సూతాలు— 2:1-3:16
3. పరిచరయ్లోబాధయ్తలు— 4:1-6:21

ధరమ్ శాసపర న, పనికిమాలినబోధ ఖండన
1 విశావ్స విషయంలో నా నిజ కుమారుడు తిమోతికి మన

రకష్కు న దేవుని సంకలాప్నుసారం, మన ఆశాభావం అయిన కీసుత్
యేసుఆజఞ్ పకారంఅపొసత్లు నపౌలురాసుత్ నన్ సంగతులు. 2తండి
అయిన దేవుని నుండీ మన పభు న కీసుత్ యేసు నుండీ కృప,
కనికరం, సమాధానం నీకు కలుగు గాక.

3 నేను మాసిదోనియ వెళత్ నన్పుడు నీకు చెపిప్నటుట్ గా నువువ్
ఎఫెసులోనే ఉండు. భినన్ న సిదాధ్ ంతాలను బోధించే వారిని అలా
చేయవదద్ని నువువ్ ఆజాఞ్ పించాలి. 4 అంత మాతమే కాక కలప్నా
కథలను, అంతూ పొంతూ లేని వంశావళ లను పటిట్ంచుకోవదద్ని
వారికి ఆజాఞ్ పించు. ఎందుకంటే అవి వివాదాలకు కారణమౌతాయే
గాని విశావ్స సంబంధ న దేవుని ఏరాప్టుకు ఎంత మాతమూ
తోడప్డవు. 5 ఈ హెచచ్రికలోని ఉదేద్శం పవిత హృదయం నుండీ
మంచిమనసాస్ నుండీయథారథ్ న విశావ్సం నుండీ వచేచ్ పేమే.

6 కొంతమంది వీటి నుండి తొలగిపోయి పనికిమాలిన కబురల్కు
దిగారు. 7వారు మాటాల్ డేవీ నొకిక్ చెపేప్వీ వారికే అరథ్ం కాకపోయినా,
ధరమ్శాస ఉపదేశకులుగా ఉండాలనుకుంటారు. 8 అయినపప్టికీ
ధరమ్శాసానిన్ తగిన విధంగా ఉపయోగిసేత్ అది మే నదే అని మనకు
తెలుసు.

9 దేవుడు నాకు అపప్గించిన ఈ గొపప్ సువార పకారం ధరమ్శాసం
ఉనన్ది నీతిమంతుల కోసం కాదు. ధరమ్ విరోధులూ తిరుగుబాటు
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చేసేవారూ భకిహీనులూ పాపులూ దురామ్రుగ్ లూ భకిహీనులూ
చెడిపోయిన వారూ తలిల్దండులను చంపేవారూ హంతకులూ
10 వయ్భిచారులూ సవ్లింగ సంపరుక్లూ బానిస వాయ్పారులూ
అబదిధ్కులూ అబదధ్ సాకష్ ం చెపేప్వారూ నిజ నబోధకు వయ్తిరేకంగా
నడచుకొనేవారూ ఇలాటివారి కోసమే ధరమ్శాసం ఉంది అని మనకు
తెలుసు.

11 ఈ మహిమగల సువారను మహిమగల దివయ్ పభువు
నాకు అపప్గించాడు. 12 ననున్ బలపరచి, నమమ్క న వాడుగా
ఎంచి తన సేవకు నియమించిన మన యేసు కీసుత్ పభువుకి
కృతజుఞ్ ణిణ్ . 13 అంతకు ముందు దేవ దూషకుణిణ్ , హింసించేవాణిణ్ ,
హానికరుణిణ్ . అయితే తెలియక అవిశావ్సం వలన చేశాను
కాబటిట్ కనికరం పొందాను. 14 మన పభువు తన ధారాళ న
కృపను నా కుమమ్రించి, యేసుకీసుత్ లో ఉనన్ పేమ విశావ్సాలను
అనుగహించాడు. 15పాపులను ర ంచడానికి కీసుత్ యేసు లోకానికి
వచాచ్డనే సందేశం నమమ్దగినదీ, సంపూరణ్ంగా అంగీకరించదగినదీ.
అలాంటిపాపులోల్ నేనుమొదటివాణిణ్ .

16 అయినా నితయ్జీవం కోసం తన విశావ్సముంచబోయే వారికి
నేను ఒక నమూనాగా ఉండేలా యేసు కీసుత్ తన పరిపూరణ్ న
ఓరుప్ను నాలో కనుపరచేలా ననున్ కరుణించాడు. 17అనిన్యుగాలోల్
రాజూ, అమరుయ్డూ, అదృశుయ్డూ అయిన ఏ క దేవునికి ఘనత,
మహిమయుగయుగాలు కలగాలి. ఆమేన్ .

18 తిమోతీ, నా కుమారా, గతంలో నినున్ గూరిచ్ చెపిప్న
పవచనాలకు అనుగుణంగానే ఈ సూచనలు నీకు ఇసుత్ నాన్ను.
వాటిని పాటిసేత్ నీవు మంచి పోరాటం చేయగలుగుతావు. 19అలాటి
మనసాస్ ని కొందరు నిరాకరించి, విశావ్స విషయంలో ఓడ బదద్
పోయినటుట్ గా ఉనాన్రు. 20వారిలో హ మె , అలెగాజ్ ండర్ ఉనాన్రు.
వీరు దేవదూషణమానుకొనేలా వీరినిసాతానుకు అపప్గించాను.
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2
పారథ్న, సీపురుషుల వకమం

1 మనం సంపూరణ్ భకి, గౌరవాలతో, పశాంతంగా, సుఖంగా
బతకడాని , మనుషులందరి కోసం, 2 రాజుల కోసం, అధికారంలో
ఉనన్ వారందరి కోసం, వినన్పాలూ పారథ్నలు, ఇతరుల కోసం
వినన్పాలు చేసూత్ కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచాలని అనిన్టికంటే ముఖయ్ంగా
కోరుతునాన్ను.

3 ఇది మన రకష్కు న దేవుని దృషిట్లో మంచిది, సమమ్త నది.
4 మానవులంతా రకష్ణ పొంది సతాయ్నిన్ అనుభవపూరవ్కంగా
తెలుసుకోవాలని ఆయన ఆశపడుతునాన్డు.

5 దేవుడొకక్డే, దేవునికీ మనిషికీ మధయ్వరి ఒకక్డే. ఆయన కీసుత్
యేసు అనే మానవుడు. 6ఈయన అందరి కోసం విమోచన వెలగా
తనను తానే సమరిప్ంచుకునాన్డు. స న సమయంలో దేవుడు దీనిన్
ధృవీకరించాడు.

7 దీనిన్ గూరిచ్ పకటించేవానిగా అపొసత్లునిగా దేవుడు ననున్
నియమించాడు. నిజం చెబుతునాన్ను. అబదధ్మాడడం లేదు. నేను
యూదులు కాని వారికి విశావ్స సతాయ్లను బోధించేవాణిణ్ .

8 అందుచేత అనిన్ సథ్లాలోల్ నూ పురుషులు ఆగహం,
తరక్వితరాక్లు లేకుండా పవిత న చేతులెతిత్ పారథ్న చేయాలని
కోరుతునాన్ను.

9 అలాగే సీలు కూడా నిరాడంబర న, సకమ న వసాలు
ధరించుకోవాలిగానీజడలతోబంగారంతోముతాయ్లతోచాలాఖరీ న
వసాలతో కాకుండా 10 భకిపరులమని చెపుప్కొనే సీలకు తగినటుట్ గా
మంచి పనులతో తమను తాము అలంకరించుకోవాలి.

11 సీలు మౌనంగా ఉండి, సంపూరణ్ విధేయతతో నేరుచ్కోవాలి.
12 ఉపదేశించడానికీ, పురుషుని మీద అధికారం చేయడానికీ సీకి
అనుమతినివవ్ను. సీ మౌనంగా ఉండవలసిందే. 13 ఎందుకంటే
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దేవుడు మొదట ఆదామును తరువాత హవవ్ను గదా సృషిట్ంచాడు?
14ఆదాముమోసపోలేదు, సీయేమోసపోయిఅపరాధి అయింది.

15 అయినా సీలు వివేకవతు , విశావ్సం, పేమ, పరిశుదధ్తలోల్
నిలకడగా ఉంటే పసవం దావ్రా దేవుడు వారిని కాపాడతాడు.

3
పెదద్ల, పరిచారకుల అరహ్తలు

1 ఎవ నా సంఘానికి అధయ్కష్ుడుగా ఉండాలనుకుంటే అతడు
శేషఠ్ న పనిని కోరుకుంటునాన్డు అనే మాటను నమమ్వచుచ్.
2 కాబటిట్ అధయ్కష్ుడు నిందకు చోటివవ్నివాడూ ఒకే భారయ్
ఉనన్వాడూ కోరికలు అదుపులో ఉంచుకునేవాడూ వివేచనాపరుడూ
మరాయ్దసుథ్ డూ అతిథి పియుడూ బోధించడానికి సమరుథ్ డూ అయి
ఉండాలి. 3అతడు తాగుబోతూ జగడాలమారీ కాక మృదుసవ్భావి,
ధనాశ లేనివాడూ అయి ఉండాలి. 4 తన పిలల్లు తనకు స న
గౌరవంతో లోబడేలా చేసుకుంటూ తన కుటుంబానిన్ చకక్గా
నిరవ్హించుకునేవా ఉండాలి.

5 ఎవ నా తన కుటుంబానేన్ సరిగా నిరవ్హించకపోతే అతడు
దేవుని సంఘానిన్ ఎలా చూసుకోగలడు? 6అతడు కొతత్గా చేరినవా
ఉండకూడదు. ఎందుకంటే అతడు గరివ్షిట్ అయి అపవాది పొందిన
శికష్నే పొందుతాడేమో. 7 అతడు నిందపా అపవాది ఉరిలో
పడిపోకుండేలా సంఘానికి బయట ఉనన్వారి చేత మంచి పేరు
పొందినవా ఉండాలి.

8 అలాగే పరిచారకులు గౌరవానికి తగినవారుగా, రెండు
నాలుకలతో మాటాల్ డనివారుగా ఉండాలి. తాగుబోతులుగా,
అకమ లాభం ఆశించేవారుగా ఉండకూడదు. 9 వెలల్ న విశావ్స
సతాయ్నిన్ పవిత న మనసాస్ తో అంటిపెటుట్ కొనే వారుగా
ఉండాలి. 10మొదట వారిని పరీ ంచాలి. తరువాత వారు నిందకు
చోటివవ్నివారని తేలితే పరిచారకులుగా సేవ చేయవచుచ్.
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11అలాగేవారిభారయ్లు కూడా గౌరవించదగినవారూ అపనిందలు
పచారం చేయనివారూ తమ కోరికలు అదుపులో ఉంచుకొనేవారూ
అనిన్విషయాలోల్ నమమ్క నవారూఅయిఉండాలి. 12పరిచారకులు
ఒకే భారయ్ కలిగినవారూ, తమ పిలల్లనూ తమ ఇంటివారిని చకక్గా
నిరవ్హించుకొనేవారుగా ఉండాలి. 13 పరిచారకులుగా మంచి సేవ
చేసిన వారు మంచి సాథ్ నం సంపాదించుకుని కీసుత్ యేసు ని
విశావ్సంలో గొపప్ రయ్ం పొందుతారు.

14 తవ్రలో నీ దగగ్రికి రావాలని ఆశిసుత్ నాన్ను. 15 ఒకవేళ నేను
రావడం ఆలసయ్ తే ఒక వయ్కి దేవుని ఇంటోల్ , అంటే సజీవు న
దేవుని సంఘంలో ఎలా నడుచుకోవాలో నీకు తెలియాలని ఈ
సంగతులు రాసుత్ నాన్ను. ఆ సంఘం సతాయ్నికి మూల సత్ంభమూ,
ఆధారమూ.
16మన వభకిని గురించి వెలల్ న సతయ్ం గొపప్ది.
ఏ సందేహమూ లేదు. ఆయన శరీరంతో పతయ్కష్మయాయ్డు.
ఆయన నీతిపరుడని ఆతమ్ తీరుప్నిచాచ్డు.
ఆయనను దేవదూతలు చూశారు.
దేశ దేశాలోల్ ఆయన పచారం అయాయ్డు.
లోకం ఆయనను నమిమ్ంది.
మహిమతోఆయన ఆరోహణమయాయ్డు.

4
కీసుత్ మంచి సేవకుని పవరన

1 పరిశుదాధ్ తమ్ సప్షట్ంగా ఏమి చెబుతునాన్డంటే, చివరి రోజులోల్
కొంతమందిమోసగించే ఆతమ్లనూ దయాయ్ల బోధలనూ అనుసరించి
విశావ్సానిన్ వదిలేసాత్ రు. 2 ఈ మోసగాళ ళ్ అబదాధ్ లు చెపుతారు.
వారికి వాత వేసిన మనసాస్ ఉంది. 3 వీరు వివాహానిన్ నిషేధిసాత్ రు.
సతాయ్నిన్ తెలుసుకునన్ విశావ్సులు కృతజఞ్తతోపుచుచ్కొనేలాదేవుడు
సృషిట్ంచిన ఆహార పదారాధ్ లోల్ కొనిన్ తినకూడదని వీరు అంటారు.
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4 దేవుడు సృషిట్ంచిన పతిదీ మంచిదే. కృతజఞ్తతో పుచుచ్కొనన్ది
ఏదీ నిషేధం కాదు. 5 ఎందుకంటే దేవుని వాకయ్మూ పారథ్నా దానిన్
పవిత పరుసాత్ యి. 6 ఈ సంగతులను సోదరులకు వివరించడం
దావ్రా నీవు అనుసరించే విశావ్స వాకాయ్లతో మంచి ఉపదేశంతో
ఎదుగుతూ కీసుత్ యేసుకు మంచి సేవకుడివి అనిపించుకుంటావు.

7 అపవిత న ముసలమమ్ ముచచ్టుల్ వదిలేసి, వభకి
విషయంలో నీకు నీవే సాధన చేసుకో. 8 శరీర సాధనలో కొంత
పయోజనం ఉంది. కాని వభకిలో పసుత్ త జీవితానికీ రాబోయే
జీవితానికీ కావలసిన వాగాద్ నం ఉనన్ందున అనిన్ విషయాలోల్ అది
ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

9 ఈ సందేశం విశవ్సనీయ నదీ పూరిగా అంగీకరించదగినదీ.
10 మనుషులందరికీ మరి విశేషంగా విశావ్సులకు ముకిపదాత
అయిన సజీవ దేవుని మీదే మనం నిరీకష్ణ పెటుట్ కునాన్ము. కాబటిట్
చెమటోడిచ్ పాటుపడుతునాన్ం.

11 ఈ సంగతులు ఆదేశించి నేరుప్. 12 నీ యౌవనానిన్ బటిట్
ఎవరూ నినున్ చులకన చేయనియయ్కు. మాటలో, పవరనలో,
పేమలో, విశావ్సంలో, పవితతలో, విశావ్సులకు ఆదరశ్ంగా ఉండు.
13 నేను వచేచ్ వరకూ లేఖనాలను బహిరంగంగా చదవడంలో,
హెచచ్రించడంలో, బోధించడంలో శదధ్ వహించు. 14 పెదద్లు నీ మీద
చేతులుంచినపుడు పవచనం దావ్రా నీవు పొందిన ఆతమ్ వరానిన్
నిరల్కష్ం చేయవదుద్ .

15 నీ అభివృదిధ్ అందరికీ కనబడేలా వీటి మీద మనసు ఉంచి,
వీటిని సాధన చెయియ్. 16 నీ గురించీ ఉపదేశం గురించీ జాగతత్
వహించు. వీటిలో నిలకడగా ఉండు. నీవు అలా చేసినపుప్డు
నినున్ నీవు ర ంచుకోవడమే గాక నీ ఉపదేశం వినన్ వారిని కూడా
ర ంచుకుంటావు.
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5
కీసుత్ మంచి సేవకుని కియలు

1 వయసులో పెదద్వాణిణ్ కఠినంగా మందలించ వదుద్ . అతనిని
తండిగా భావించి హెచచ్రించు. 2 యువకులను సోదరులుగా,
వయసు బడిన సీలను తలుల్ లుగా, యువతులను సోదరీలుగా
ఎంచిపూరణ్ పవితతతోహెచచ్రించు.

3 నిజ న వితంతువులను గౌరవించు. 4 అయితే ఏ
వితంతువు నా పిలల్లు గాని, మనవలు గాని ఉంటే, వీరు
మొదట తమ ఇంటివారి పటల్ తమ బాధయ్తలు నిరవ్రిసూత్ , తమ
తలిల్దండులకు పతుయ్పకారం చేయడం నేరుచ్కోవాలి. ఇది దేవునికి
ఎంతోఇషట్ం. 5నిజంగావితంతువుఒకక్తేఉండి,దేవునిమీదనేతన
నమమ్కం పెటుట్ కుని, ఆయన సాయం కోసం రేయింబగళ ళ్ పారిధ్సూత్ ,
వినన్పాలు చేసూత్ ఉంటుంది. 6అయితేవిలాసాలోల్ బతికే వితంతువు
బతికి ఉనాన్ చచిచ్నటేట్ . 7వారు నిందపాలు కాకుండేలా వీటిని కూడా
బోధించు.

8 ఎవ నా తన బంధువులను, మరి ముఖయ్ంగా తన సవ్ంత
ఇంటివారిని పోషించకపోతే వాడు విశావ్సానిన్ వదులుకునన్ వాడు.
అలాటివాడు అవిశావ్సి కనాన్ చెడడ్వాడు. 9అర ఏళళ్ కంటే ఎకుక్వ
వయసుస్ ఉండి, గతంలో ఒకక్ పురుషుడికే భారయ్గా ఉనన్ సీని
మాతమే విధవరాలిగా నమోదు చెయియ్. 10 ఆమె మంచి పనులోల్
పేరు పొంది ఉండాలి. అంటే, పిలల్లను పెంచడం, ఆతిథయ్ం ఇవవ్డం,
పవితుల పాదాలు కడగడం, కషాట్ లోల్ ఉనన్వారికి సాయం చేయడం,
లేదా పతి మంచి పనీ చేయడానికి పూనుకుని ఉండడం. అలాటి
వారిని విధవరాళళ్ జాబితాలో చేరచ్వచుచ్.

11పడుచు వితంతువులను లెకక్లో చేరచ్వదుద్ . కీసుత్ కు విరోధంగా
వారి వాంఛలు ఎకుక్ పోతే పెళిళ్ చేసుకోవాలనుకుంటారు.
12 ఇలా వారు తమ మొదటి నిరణ్యానిన్ వదిలేసి తమ మీదికి
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అపరాధం తెచుచ్కుంటారు. 13 వారు ఇంటింటికీ తిరుగుతూ,
సోమరులవుతారు. అంతేగాక, వారు పనికిమాలిన మాటలు
మాటలాడుతూ, వాగుడుకాయ ఇతరుల విషయాలోల్ తల
దూరేచ్వారుగా తయారవుతారు.

14కాబటిట్ యువతులు పెళిళ్ చేసుకుని పిలల్లను కని ఇంటి పనులు
చూసుకుంటూ, శతువుకు నిందించే అవకాశమివవ్కుండా ఉండాలని
నా ఉదేద్శం. 15 ఇపప్టికే కొంతమంది దారి తపిప్ సాతాను వెంట
వెళిళ్పోయారు. 16ఏ విశావ్సురాలి ఇంటోల్ నా వితంతువులు ఉంటే,
వారిగురించినభారంసంఘానికిలేకుండాఆమెతానేవారికిసహాయం
చేయాలి.

17 చకక్గా నడిపించే పెదద్లను, ముఖయ్ంగా వాకోయ్పదేశంలో,
బోధలో కషట్పడే వారిని, రెండింతలు గౌరవానికి యోగుయ్లుగా
పరిగణించాలి. 18 ఇందుకు అనుగుణంగా లేఖనంలో, “కళళ్ం
నూరేచ్ ఎదుద్ మూతికి చికక్ం పెటట్వదుద్ ” అనీ, “పనివాడు తన
జీతానికి అరుహ్ డు” అనీ ఉంది. 19 ఇదద్రు ముగుగ్ రు సాకష్ులుంటేనే
తపప్ సంఘ పెదద్ మీద నిందారోపణ అంగీకరించ వదుద్ .

20మిగతావారుభయపడేలాపాపంచేసినవారినిఅందరిఎదుటా
గదిద్ంచు. 21 విరోధ బుదిధ్తో గానీ భేద భావంతో గానీ ఏమీ చేయక
ఈనియమాలనుపాటించాలనిదేవునిఎదుటా, కీసుత్ యేసు ఎదుటా,
దేవుడు ఎనున్కునన్ దూతల ఎదుటా నినున్ ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను.

22 ఎవరి మీదా తవ్రపడి చేతులుంచవదుద్ . ఇతరుల పాపాలోల్
భాగం పంచుకోవదుద్ . నినున్ నీవు పవితునిగా ఉండేలా చూసుకో.
23ఇక నుండి నీళ ళ్మాతమేగాక నీ కడుపులోతరచుగా వచేచ్వాయ్ధి
కోసం కొదిద్గా దా రసం తాగు.

24 కొందరి పాపాలు సప్షట్ంగా తెలుసుత్ నాన్యి. అవి వారి
తీరుప్కు ముందే నడుసుత్ నాన్యి. మరి కొంతమంది పాపాలు వారి
వెంటే వెళ తునాన్యి. 25 అలాగే కొనిన్ మంచి పనులు సప్షట్ంగా
కనిపిసాత్ యి. మిగిలినవాటిని తం దాచి ఉంచడం సాధయ్ం కాదు.
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6
కీసుత్ మంచి సేవకుని కియలు

1 బానిసలుగా పని చేసుత్ నన్ విశావ్సులు వారి యజమానులను
పూరి గౌరవానికి తగినవారుగా ఎంచాలి. ఆ విధంగా చేయడం వలన
దేవునినామమూఆయనబోధాదూషణకు గురి కాకుండాఉంటాయి.
2విశావ్సు నయజమానులు గలబానిస తేఆయజమానులుతమ
సోదరులే కదా అని వారిని చినన్ చూపు చూడక, తాము సేవించేది
తమ పేమ పాతు న విశావ్సులనే అని ఇంకా బాగా వారికి సేవ
చేయాలి. ఈ సంగతులు బోధిసూత్ వారిని హెచచ్రించు.

3ఎవ నామనపభు నయేసు కీసుత్ ఆరోగయ్కర నఉపదేశానికీ,
వభకికి అనుగుణ న బోధకూ సమమ్తించకుండా, దానికి భినన్ంగా
బోధిసేత్ 4 వాడు గరివ్షిట్ . వాడికి ఏమీ తెలియదనన్మాట. వాడు
తరాక్లోల్ వాగావ్దాలోల్ నిమగన్ ఉంటాడు. ఫలితంగా అసూయ,
కలహం, దూషణలు, అపోహలు కలుగుతాయి. 5ఇంకా చెడిపోయిన
మనసుతో అలాటి వారు సతయ్ం నుండి తొలగిపోయి వభకి
ధనసంపాదనమారగ్ం అనుకుంటారు.

6 అయితే సంతృపిత్తో కూడిన వభకి ఎంతో లాభకరం.
7 మనం ఈ లోకంలోకి ఏమీ తేలేదు, దీనిలో నుండి ఏమీ
తీసుకు పోలేము. 8 కాబటిట్ అవసర న అనన్వసాలు కలిగి
వాటితో తృపిత్గా ఉందాం. 9 ధనవంతులు కావాలని ఆశించేవారు
శోధనలో, ఉచుచ్లో, బుదిధ్హీన న, హానికర న అనేక దురాశలోల్
పడిపోతారు. అలాంటివి మనుషులను సంపూరణ్ పతనానికి
నాశనానికీ గురిచేసాత్ యి. 10 ఎందుకంటే ధనాశ అనిన్ కీడులకూ
మూలం. కొందరు డబుబ్నాశించి విశావ్సం నుండి తొలగిపోయి
తమ కితామేనానాబాధలు కుని తెచుచ్కునాన్రు.

11 దేవుని మనిషీ, నువువ్ మాతం వీటి నుండి పారిపో.
నీతినీ, భకినీ, విశావ్సానీన్, పేమనూ, ఓరుప్నూ, సాతీవ్కానీన్
సంపాదించుకోడానికి పయాసపడు. 12విశావ్స సంబంధ నమంచి
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పోరాటం పోరాడి, దేవుడు దేనిని పొందడానికి నినున్ పిలిచాడో ఆ
నితయ్జీవానిన్ చేపటుట్ . దాని విషయంలో నువువ్ అనేకమంది ముందు
మంచి సాకష్ ం ఇచాచ్వు. 13అంతటికీ జీవాధార న దేవుని ఎదుటా
పొంతి పిలాతు ముందు సతాయ్నిన్ గూరిచ్ రయ్ంగా సాకష్మిచిచ్న
కీసుత్ యేసు ఎదుటా 14 నువువ్ నిషక్ళంకంగా, నిందారహితుడిగా ఈ
ఆజఞ్ను కొనాలనినీకు ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను. నువువ్ దీనిన్మనపభు న
యేసు కీసుత్ రాకడలో పతయ్కష్మయేయ్ వరకూ చేసుత్ ండాలి.

15భాగయ్వంతుడు, ఎ క శకిశాలి అయిన దేవుడు తగిన కాలంలో
ఆపతయ్కష్తను కనుపరుసాత్ డు. ఆయనరాజులకు రాజు, పభువులకు
పభువు. 16 ఆయన మాతమే అమరతవ్ం కలిగి సమీపింప శకయ్ం
గాని తేజసుస్లో నివసిసుత్ నాన్డు. మనుషులోల్ ఎవరూ ఆయనను
చూడలేదు, ఎవరూ చూడలేరు. ఆయనకు ఘనత, శాశవ్త న
పభావం కలుగు గాక. ఆమేన్ .

17ఈలోకంలోనిధనవంతులు గరివ్షుట్ లు కాకూడదనిఆజాఞ్ పించు.
వారు అసిథ్ర న ధనం నమమ్కం పెటుట్ కోకుండా, అనుభవించడానికి
సమసాత్ నీన్ ధారాళంగా దయచేసే దేవునిలోనే నమమ్కం పెటుట్ కోవాలని
ఆజాఞ్ పించు. 18 వారు వాసత్వ న జీవానిన్ సంపాదించుకుంటూ,
రాబోయేకాలానికితమకోసంమంచిపునాదివేసుకోవాలనీ, 19మేలు
చేసేవారూ,మంచిపనులుఅనేధనంగలవారూ,ఔదారయ్ం గలవారూ,
తమ ధనానిన్ ఇతరులతో పంచుకొనేవారుగా ఉండాలని వారికి
ఆజాఞ్ పించు.

20 తిమోతీ, పభువు నీకు అపప్గించిన దానిన్ కాపాడుకుంటూ
భకిలేనిమాటలకూ, మూరఖ్పు వాదాలకూ దూరంగా ఉండు. కొందరు
వాటిని జాఞ్ నం అనుకుంటారు 21 కొందరు వాటిని మనఃపూరవ్కంగా
విశవ్సించి విశావ్సం విషయంలో తపిప్పోయారు.
కృప మీకు తో ఉండు గాక.
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