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కొరింతీయులకు రాసిన రెండవ పతిక
గంథకర
పౌలు తన జీవితంలో బలహీనుడుగా అనిపిసుత్ నన్ సమయంలో

ఈ పతిక రాశాడు. కొరింతి సంఘం ఇబబ్ందులోల్ ఉందని అతనికి
తెలిసింది. సాథ్ నిక విసావ్సుల ఐకయ్తను కాపాడడానికి అతడు
పూనుకునాన్డు. పౌలుఈలేఖరాసినపుప్డు కొరింతు విశావ్సులపటల్
అతనికి ఉనన్ పేమను బటిట్ అతడితో మనసాత్ పంతో ఉనాన్డు. ఈ
ఇబబ్ందులు మానవపర న బలహీనతలేగానీ దేవుని పు నుండి
సహాయం కూడా అతనికి అందింది. “నా కృప నీకు చాలు.
బలహీనతలోల్ నే నా బలపభావాలు పరిపూరణ్ం అవుతాయి” (12:7-
10). ఈలేఖలోపౌలుతనపరిచరయ్ను,తనఅపోసత్లికఅధికారానిన్,
తీవంగా సమరిథ్ంచుకోవాలిస్ వచిచ్ంది. దేవుని సంకలప్ం మూలంగానే
తాను కీసుత్ అపోసత్లుడినని నొకిక్ చెపప్డంతోపౌలు ఈ లేఖమొదలు
పెటాట్ డు (1:1). అపోసత్లుని గురించీ ర్సత్వ విశావ్సం గురించీ ఈ
లేఖ అనేక విషయాలను తెలియజేసుత్ నన్ది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 56 - 57
ఈ పతికను పౌలుమాసిడోనియానుండి రాశాడు.
సీవ్కర
కొరింతులోని దేవునిసంఘానికి,ఆకయ (ఇది రోమ్సామాజయ్ంలో

ఒక పరగణా. కొరింతు దీని ముఖయ్ పటట్ణం) లోని వారికి పౌలు
రాశాడు.

పయోజనం
ఈ పతిక రాయడంలో పౌలు మనసులో అనేక ఉదేద్శాలు

ఉనాన్యి. తాను రాసిన నిషుట్ ర న పతిక కొరింతు ర్సత్వులు
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సానుకూలంగా సప్ందించిన దానికి (1:3-4; 7:8-9, 12, 13)
అతడు సంతోషించాడు. ఆసియాలో తనకు వాటిలిల్న కషాట్ లు వారికి
తెలిపాడు (1:8-11). బాధ కలిగించినందుకు కష్మించమని కోరాడు
(2:5 – 11). ర్సత్వ పరిచరయ్ అనే ఉనన్త న పిలుపులోని
నిజ న అరథ్ం వారికి వివరించాడు. (2:14-7:4). ఇవవ్డం అనే
సుగుణానిన్వారికి నేరిప్సూత్ యెరుషలేములోని పేద ర్సత్వులకు వారు
ఇవవ్దలుచుకునన్ కానుక పూరి చేయమని పోతస్హించాడు (అధాయ్.
8, 9).

ముఖాయ్ంశం
పౌలు తన అపోసత్లతావ్నిన్ సమరిథ్ంచుకోవడం.

విభాగాలు
1. పౌలు పరిచరయ్ వివరణ— 1:1-7:16
2.యెరుషలేము పేదల కోసం చందా— 8:1-9:15
3. పౌలు తన అధికారానిన్ సమరిథ్ంచుకోవడం— 10:1-13:10
4. తితవ్ సంబంధ న దీవెన వాకుక్లతో ముగింపు — 13:11-
14

కారాయ్చరణలోపౌలు పదధ్తులు-వివరణ
1 కొరింతులోని దేవుని సంఘానికీ అకయ పాంతమంతటా ఉనన్

పరిశుదుధ్ లందరికీ దేవుని సంకలప్ం వలన కీసుత్ యేసు అపొసత్లుడు
అయినపౌలు,మనసోదరుడు తిమోతిరాసుత్ నన్ విషయాలు. 2మన
తండి అయిన దేవుని నుండీయేసు కీసుత్ పభువు నుండీ మీకు కృప,
శాంతి కలుగు గాక. 3 మన పభు న యేసు కీసుత్ తండి అయిన
దేవునికి సుత్ తి కలుగు గాక. ఆయన దయగల తండి, అనిన్ విధాలా
ఆదరించే దేవుడు.

4 ఆయనమా కషాట్ లనిన్టిలో మమమ్లిన్ ఆదరిసుత్ నాన్డు. దేవుడు
మాకు చూపిన ఆ ఆదరణ మేమూ చూపి ఎలాంటి కషాట్ లోల్
ఉనన్వారి నా ఆదరించగలిగేలా ఆయనమమమ్లిన్ ఆదరిసుత్ నాన్డు.
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5 కీసుత్ పడిన బాధలు మాలో అధికమయేయ్ కొదీద్ , కీసుత్ ఆదరణ
కూడా మాలో అంతకంతకూ అధికం అవుతూ ఉంది. 6 మాకు
కషాట్ లు వసేత్ అవి మీ విమోచన కోసం, మీ ఆదరణ కోసం. మాకు
ఆదరణ కలిగితే అది కూడా మీ ఆదరణ కోసమే. మాలాగే మీరూ
పడుతునన్ కషాట్ లను సహించడానికి కావలసిన ఓరుప్ను ఈ ఆదరణ
కలిగిసుత్ నన్ది.

7 మీరు మా కషాట్ లను ఎలా పంచుకుంటునాన్రో అలాగే మా
ఆదరణ కూడా పంచుకుంటునాన్రనిమాకు తెలుసు. అందుచేత మీ
గురించిమాకు దృఢ న ఆశాభావం ఉంది. 8సోదరులారా, ఆసియ
పాంతంలో మేము పడిన బాధలు మీకు తెలియకుండా ఉండడం
మాకిషట్ం లేదు. మేము బతుకుతామనే నమమ్కం లేక, మా శకికి
మించినభారంతోపూరిగా కుంగిపోయాము.

9 వాసత్వంగా, మాకు మరణదండన విధించినటుట్ అనిపించింది.
అయితే చనిపోయిన వారిని లేపే దేవుని మీద తపప్, మా మీద
మేము నమమ్కం ఉంచకుండేలా అలా జరిగింది. 10 ఆయన అలాటి
భయంకర న ఆపద నుండి మమమ్లిన్ర ంచాడు, మళీల్ ర సాత్ డు.
ఆయన మీద మా నమమ్కం పెటుట్ కునాన్ము. మళీళ్ మళీళ్ ఆయన
మమమ్లిన్ తపిప్సాత్ డు. 11మా కోసం మీరు పారథ్న దావ్రా సహాయం
చేసూత్ ఉంటే ఆయన దీనిన్ చేసాత్ డు. చాలామంది పారథ్నల వలల్
దేవుడు మమమ్లిన్ కనికరించినందుకు ఎంతోమంది మా తరపున
కృతజఞ్త చెబుతారు.

12 మా అతిశయం ఇదే! దీనికి మా మనసాస్ సాకష్ ం.
లౌకిక జాఞ్ నంతో కాక దేవుడు పసాదించే సదుదేద్శంతో యథారథ్తతో
దేవుని కృపనే అనుసరించి, లోకంలో మరి ముఖయ్ంగా మీ పటల్
నడుచుకునాన్ము. 13మీరు చదివి అరథ్ం చేసుకోలేని సంగతులేవీ
మీకు రాయడం లేదు. 14 మీరు ఇపప్టికే కొంతవరకూ మమమ్లిన్
అరథ్ం చేసుకునాన్రు. కడవరకూ అరథ్ం చేసుకుంటారని ఆశాభావంతో
ఉనాన్ం. మనయేసు పభువు దినాన, మీరు మాకూ, మేము మీకూ
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గరవ్ కారణంగా ఉంటాం. 15 ఈ నమమ్కంతో నేను మొదట మీ
దగగ్రికిరావాలనుకునాన్ను. దీనివలనమీకు రెండుసారుల్ పయోజనం
కలగాలనినా ఉదేద్శం.

16 మాసిదోనియకు వెళత్ ఉనన్పుడు మిమమ్లిన్ కలుసుకుని
మాసిదోనియ నుండి మళీళ్ మీ దగగ్రికి రావాలనీ, తరువాత మీరు
ననున్ యూదయకు సాగనంపగలరనీ అనుకునాన్ను. 17 నేను
ఇలా ఆలోచించి చపలచితత్ంగా నడచుకునాన్నా? నేను “అవును,
అవును” అనన్ తరువాత, “కాదు, కాదు” అంటూ లౌకయ్ంగా
పవరిసుత్ నాన్నా? 18 అయితే దేవుడు నమమ్దగినవాడు. మేము,
“అవును” అని చెపిప్, “కాదు” అనం. 19 నేనూ, సిలావ్నూ,
తిమోతీ,మీకుపకటించినదేవునికుమారుడుయేసు కీసుత్ “అవును”
అని చెపిప్, “కాదు” అనేవానిగా ఉండలేదు. ఆయన ఎపుప్డూ,
“అవును” అనేవానిగానే ఉనాన్డు. 20 దేవుని వాగాద్ నాలనీన్ కీసుత్ లో,
“అవును” గానే ఉనాన్యి. కాబటిట్ దేవుని మహిమ కోసం ఆయన
దావ్రామనం, “ఆమెన్” అంటునాన్ం.

21 కీసుత్ లో మిమమ్లీన్ మమమ్లీన్ సిథ్రపరిచేది దేవుడే. ఆయనే
మనలను అభిషేకించి 22 మనం తన వాళళ్మనన్ ముద మన
వేసాడు,మనహృదయాలోల్ తన ఆతమ్ను హామీగా ఇచాచ్డు.

23 మిమమ్లిన్ నొపిప్ంచడం ఇషట్ం లేక నేను కొరింతుకు మళీళ్
రాలేదు. దీనికి దేవుడే నా సా . 24 మీ విశావ్సం మీద పెతత్నం
చెలాయించే ఉదేద్శం మాకు లేదు. మీరు మీ విశావ్సంలో నిలిచి
ఉండగామీఆనందం కోసం మీతో కలిసి పని చేసుత్ నాన్ము.

2
కారాయ్చరణలోపౌలు పదధ్తులు-వివరణ

1నేను బాధ కలిగించేలామీదగగ్రికి తిరిగి రాకూడదనినాఅంతట
నేనే నిశచ్యించుకునాన్ను. 2 నేను మీకు బాధ కలిగిసేత్ బాధ
పొందినవాడు తపప్ ఇంకెవరు ననున్ సంతోషపరచగలరు? 3 నేను
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వచేచ్టపుప్డు ఎవరి వలన నాకు సంతోషం కలగాలో వారి వలన
నాకు దుఃఖం కలగకుండా ఉండాలని ఈ సంగతి మీకు రాశాను.
నా సంతోషమే మీ అందరి సంతోషమని నా నమమ్కం. 4 మీకు
బాధ కలగాలని కాదు, మీ పటల్ నాకునన్ అతయ్ధిక న పేమను
మీరు తెలుసుకోవాలని, ఎంతో బాధతో,హృదయ వేదనతో, కనీన్ళ ళ్
కారుసూత్ రాశాను.

5 ఎవ నా నాకు బాధ కలగజేసి ఉంటే, నాకు మాతమే కాదు,
కొంతవరకూ మీకందరికీ బాధ కలగజేశాడు (ఇంతకంటే కఠినంగా
మాటాల్ డడం నాకిషట్ం లేదు). 6అలాంటి వాడికి మీలో ఎకుక్వమంది
వలన కలిగిన ఈ శికష్ చాలు. 7 కాబటిట్ మీరిక అతణిణ్ శి ంచకుండా
కష్మించి, ఆదరించడం మంచిది. లేకపోతే అతడు అధిక దుఃఖంలో
మునిగిపోతాడేమో. 8అందుచేతఅతనిపటల్ మీపేమసిథ్రపరచమని
మిమమ్లిన్ పోతస్హిసుత్ నాన్ను. 9 మీరనిన్ విషయాలోల్ విధేయు
ఉంటారో లేదో అని మిమమ్లిన్ పరీ ంచేందుకే అలా రాశాను.
10 మీరు ఎవరి నా దేని గురించి అయినా కష్మిసేత్ నేనూ అతనిన్
కష్మిసాత్ ను. 11 నేను దేని నా కష్మించి ఉంటే సాతాను మనలను
మోసపరచకుండా, మీ కోసం, కీసుత్ ముఖం చూసి కష్మించాను.
సాతాను ఎతుత్ గడలు మనకు తెలియనివి కావు.

12 కీసుత్ సువార పకటించడానికి నేను తోయ పటట్ణానికి
వచిచ్నపుప్డు, పభువు నాకు దావ్రం తెరిచాడు. అయినా నా
సోదరుడు తీతు కనిపించకపోవడంతో 13 నాకు మనశాశ్ంతి
లేక, వారి దగగ్ర సెలవు తీసుకుని అకక్డ నుండి మాసిదోనియకు
బయలుదేరాను.

విజయవంత న పరిచరయ్
14 దేవుడు కీసుత్ లో విజయ సూచక న తన ఊరేగింపులో

మమమ్లిన్ ఎపుప్డూ నడిపిసుత్ నాన్డు. కీసుత్ ను గురించిన
జాఞ్ న పరిమళానిన్ మా దావ్రా అంతటా గుబాళించేలా చేసుత్ నన్
ఆయనకు ధనయ్వాదాలు. 15 విమోచన పొందుతునన్ వారిమధయ్,
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నాశన పోతునన్ వారిమధయ్, మేము దేవునికి కీసుత్ పరిమళంగా
ఉనాన్ము. 16 నాశన పోతునన్ వారికి మరణపు వాసనగా,
విమోచన పొందుతునన్ వారికి జీవపు సువాసనగా ఉనాన్ము.
వీటికియోగుయ్లెవరు? 17దేవుని వాకాయ్నిన్ లాభం కోసం చాలామంది
అమేమ్సుత్ నాన్రు. మేముఅలాంటివాళళ్ం కాదు. మే తేసదుదేద్శంతో
ఉనాన్ం. దేవుడు మమమ్లిన్ పంపించాడు. కీసుత్ లో దేవుని ఎదుట
బోధిసుత్ నాన్ం.

3
ఆమోదంపొందిన పరిచరయ్

1 మళీళ్ మా గురించి మేము గొపప్లు చెపుప్కోవడం మొదలు
పెటాట్ మా? కొంతమందికి అవసర నటుట్ , మీకు గానీ, మీ నుండి
గానీ పరిచయ లేఖలు మాకు అవసరమా? 2 మా పరిచయ లేఖ
మీరే. ఈ లేఖ మా హృదయాల మీద రాసి ఉండగా, పజలందరూ
తెలుసుకుని చదువుకోగలుగుతునాన్రు. 3 అది రాతి పలక మీద
సిరాతో రాసింది కాదు. మెతత్ని హృదయాలు అనే పలకల మీద
జీవం గల దేవుని ఆతమ్తో, మా సేవ దావ్రా కీసుత్ రాసిన ఉతత్రంగా
మీరు కనబడుతునాన్రు 4 కీసుత్ దావ్రా దేవుని మీద మాకిలాంటి
నమమ్కముంది. 5 మావలల్ ఏ నా అవుతుందని ఆలోచించడానికి
మేము సమరుథ్ లమని కాదు. మాసామరధ్ ం దేవుని నుండే కలిగింది.

ఈ పరిచరయ్ ఆతమ్ సంబంధ నది, మహిమగలది,
ధరమ్శాసపర నది కాదు

6 ఆయనే కొతత్ ఒడంబడికకు సేవకులుగా మాకు అరహ్త
కలిగించాడు. అంటే వాత రూపంలో ఉనన్ దానికి కాదు, ఆతమ్
మూల న దానికే. ఎందుకంటే అకష్రం చంపుతుంది గానీ ఆతమ్
బతికిసుత్ ంది. 7మరణకారణ న సేవ,రాళల్ మీద చెకిక్న అకష్రాలకు
సంబంధించిన నా, ఎంతో గొపప్గా ఉంది. అందుకే మోషే ముఖ
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పకాశం తగిగ్పోతునాన్ సరే, ఇశాయేలీయులు అతని ముఖానిన్
నేరుగా చూడలేక పోయారు. 8 ఇలా తే ఆతమ్ సంబంధ న సేవ
మరింకెంత గొపప్గా ఉంటుందో గదా!

9 శి విధికి కారణ న సేవ ఇంత గొపప్గా ఉంటే, నీతికి
కారణ న సేవమరింకెంతో గొపప్గా ఉంటుంది గదా! 10అపార న
భవం దీనికి ఉండడం వలన ఒకపుప్డు భవంగా ఉండేది,
ఇపుప్డు భవం లేనిదయింది. 11 గతించి పోయేదే గొపప్గా ఉంటే,
ఎపప్టికీ ఉండేది ఇంకా ఎకుక్వ గొపప్గా ఉంటుంది గదా!

12 తగిగ్పోయే భవానిన్ ఇశాయేలీయులు నేరుగా చూడకుండా
మోషే తన ముఖం మీద ముసుకు వేసుకునాన్డు. మేము
మోషేలాంటి వాళళ్ం కాదు 13మాకెంతో భరోసా ఉంది కాబటిట్ చాలా
రయ్ంగా ఉనాన్ము. 14 అయితే వారి మనసులు మూసుకు
పోయాయి. ఇపప్టి వరకూ వారు పాత ఒడంబడిక చదివేటపుప్డు
ఆ ముసుకు అలానే ఉంది. ఎందుకంటే కేవలం కీసుత్ లో దేవుడు
దానిన్ తీసివేశాడు. 15అయితే ఇపప్టికీ వారు మోషే గంథానిన్ చదివే
పతిసారీవారిహృదయాలమీదముసుకు ఇంకా ఉందిగాని 16వారు
ఎపుప్డు పభువు పుకు తిరుగుతారో అపుప్డు దేవుడు ఆముసుకు
తీసివేసాత్ డు.

17 పభువే ఆతమ్. పభువు ఆతమ్ ఎకక్డ ఉంటాడో అకక్డ సేవ్చఛ్
ఉంటుంది. 18 మనమంతా ముసుకు లేని ముఖాలతో పభువు
భవానిన్ చూసూత్ ,అదే భవపుపోలికలోకి కమకమంగామారుతూ
ఉనాన్ము. ఇది ఆతమ్ అయిన పభువుదావ్రా జరుగుతునన్ది.

4
పరిచరయ్ నిషక్పట నది

1 కనికరం ఎలా పొందామో అలానే ఈ సేవ కూడా పొందాము,
కాబటిట్ నిరుతాస్హపడము. 2 అయితే సిగుగ్ కర న రహసయ్
విషయాలను నిరాకరించాము. మేము కుయుకిగా పవరించడం
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లేదు, దేవుని వాకాయ్నిన్ వకం చేయడం లేదు. దేవుని దృషిట్లో
పతివాడి మనసాస్ కీ మమమ్లిన్ మేమే అపప్గించుకొంటూ సతయ్ం
పకటిసుత్ నాన్ము.

3 ఒకవేళ మా సువార అగోచరంగా ఉంది అంటే అది కేవలం
నాశన పోతునన్వారికే. 4 దేవుని సవ్రూప న కీసుత్ భవానిన్
చూపే సువార వెలుగు చూడకుండా,ఈలోక దేవుడు వారి అవిశావ్స
మనో నేతాలకు గుడిడ్తనం కలగజేశాడు.

5 కాబటిట్ మమమ్లిన్ మేము పకటించుకోకుండా కీసుత్ యేసును
మా పభువుగా, యేసు కోసం మీ పనివాళళ్ంగా పకటిసుత్ నాన్ము.
6 “చీకటోల్ నుండి వెలుగు పకాశిసుత్ ంది”అని చెపిప్న దేవుడేతనజాఞ్ న
భవపు వెలుగును ఇవవ్డానికి మా హృదయాలోల్ పకాశించాడు. ఆ
వెలుగు యేసు కీసుత్ ముఖంలో పకాశిసోత్ ంది. 7 అయితే ఈ సంపద
మాకు మటిట్ కుండలోల్ ఉంది కాబటిట్ ఈ అతయ్ధిక న శకి దేవునిదే
తపప్మాది కాదు అని సప్షట్ంగా తెలుసూత్ ఉంది.

పరిచరయ్ హింసలతో కూడినది
8 అనిన్ రకాలుగా బాధలు పడుతునాన్ మేము చితికిపోవడం

లేదు. ఎటూ పాలుబోని పరిసిథ్తులోల్ ఉంటునాన్ం గానీ కృంగిపోవడం
లేదు. 9 చితహింసలు అనుభవించాం గానీ దికుక్మాలిన వాళళ్ం
కాము. మమమ్లిన్ కొటిట్ పడేశారు కానీ నాశనం అయిపోవడం లేదు.
10 యేసు జీవం మా దేహాలోల్ కనబడేలా యేసు మరణానిన్ మా
దేహంలో ఎపుప్డూ మోసుకుపోతునాన్ము. 11 యేసు జీవం మా
మానవ దేహాలోల్ కనబడేలా, బతికి ఉనన్ మేము ఎపుప్డూ యేసు
కోసం చావుకు లోనవుతూనే ఉనాన్ము.

12ఈ విధంగా మాలో చావూ, మీలో జీవమూ పని చేసుత్ నాన్యి.
13కాగా, “నమామ్ను కాబటిట్ మాటాల్ డాను” అని రాసినటుట్ గా అలాంటి
విశావ్సం గల మనసు కలిగి మేము కూడా నముమ్తునాన్ము కాబటిట్
మాటాల్ డుతునాన్ము.
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14 పభు న యేసును లేపినవాడు యేసుతో మమమ్లిన్ కూడా
లేపి, మీతో తన ఎదుట నిలబెడతాడని మాకు తెలుసు. 15 కృప
చాలామందికి విసత్రించినటుట్ గా దేవుని మహిమ కోసం కృతజఞ్త
విసత్రించేలా అనీన్ మీ కోసమే జరిగాయి. 16 అందుచేత మేము
నిరుతాస్హపడడం లేదు. మాదేహాలు రోజురోజుకీ ణించి పోతునాన్
లోలోపల పతి రోజూదేవుడు మమమ్లిన్ కొతత్వారినిగా చేసుత్ నాన్డు.

17మేము కనిపించే వాటి కోసం కాకుండా కనిపించని వాటి కోసం
ఎదురు చూసుత్ నాన్ము. కాబటిట్ కష్ణమాతం ఉండే సవ్లప్ బాధ,దానికి
ఎనోన్ రెటుల్ అధిక న అదుభ్త న భవానికిమమమ్లిన్ సిదధ్ం చేసూత్
ఉంది. అది ఎపప్టికీ ఉండే భవం. 18 కనిపించేవి కొంత కాలమే
ఉంటాయికానీ కనిపించనివి శాశవ్తంగా ఉంటాయి.

5
1 భూలోక నివాసుల న మనం నివసిసుత్ నన్ ఈ గుడారం, అంటే

మన శరీరం నశిసేత్, పరలోకంలో మనం నివసించటానికి ఒక భవనం
ఉంది. దానిన్ మానవుడు నిరిమ్ంచలేదు. శాశవ్త న ఆ భవనానిన్
దేవుడే నిరిమ్ంచాడు. 2 పరలోక సంబంధ న మన నివాసానిన్
ధరించుకోవాలని ఆశపడుతూ ఈ గుడారంలో మూలుగుతునాన్ం.
3 ఎందుకంటే దానిన్ ధరించుకునన్పుడు మనం నగన్ంగా కనబడం.
4 ఈ గుడారంలో ఉనన్ మనం బరువు మోసూత్ మూలుగుతూ
ఉనాన్ం. వీటిని తీసివేయాలని కాదు గాని చావుకు లోనయేయ్ది
జీవం చేత మింగివేయబడాలి అనన్టుట్ గా, ఆ నివాసానిన్ దీని మీద
ధరించుకోవాలనిమన ఆశ.

5 దీని కోసం మనలను సిదధ్పరచినవాడు దేవుడే. ఆయన తన
ఆతమ్నుమనకుహామీగాఇచాచ్డు. 6అందుచేతఎపుప్డూనిబబ్రంగా
ఉండండి. ఈ దేహంలో నివసిసుత్ నన్ంత కాలం, పభువుకు దూరంగా
ఉనాన్మని మనకు తెలుసు. 7 కంటికి కనిపించే వాటిని బటిట్ కాక
విశావ్సంతోనేమనం నడచుకుంటునాన్ము. 8ఈదేహానిన్ విడిచి పెటిట్
పభువు దగగ్ర నివసించడానికి ఇషట్పడుతునాన్ం కాబటిట్ నిబబ్రంగా
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ఉనాన్ం. 9అందుచేత దేహంలో ఉనాన్ దేహానిన్ విడిచినా, ఆయనకు
ఇషుట్ లంగా ఉండాలనేదేమాలకష్ ం.

10మనమంతా కీసుత్ నాయ్యపీఠం ఎదుట కనబడాలి. ఎందుకంటే
పతివాడూ దేహంతో జరిగించిన వాటి పకారం, అవి మంచి నా
చెడడ్ నా, తగినటుట్ గా పతిఫలం పొందాలి.

11 కాబటిట్ మేము పభువు పటల్ భయభకులతో పజలను
ఒపిప్సుత్ నాన్ము. మేమేంటో దేవుడు సప్షట్ంగా చూసుత్ నాన్డు. మీ
మనసాస్ కి కూడా అది సప్షట్ంగా ఉండాలని మేము ఆశిసుత్ నాన్ము.
12 మాకు మేమే మీ ఎదుట మళీళ్ మెపిప్ంచుకోవడం లేదు,
హృదయంలో ఉనన్ విషయాలను బటిట్ కాక రూపానిన్ బటేట్
అతిశయించే వారికి మీరు జవాబు చెపప్గలిగేలా మా విషయ
మీకు అతిశయ కారణం కలిగిసుత్ నాన్ము. 13మాకు మతి తపిప్ంది
అని ఎవ నా అంటే అది దేవుని కోసమే. మేము సిథ్ర చితుత్ లం అంటే
అదిమీ కోసమే.

పరిచరయ్ ఉదేద్శం
14 కీసుత్ పేమ మమమ్లిన్ బలవంతం చేసూత్ ఉంది. ఎలాగంటే,

అందరి కోసం ఒకడు చనిపోయాడు కాబటిట్ అందరూ చనిపోయారనే
విషయం కచిచ్తం. 15 బతికే వారు ఇక నుంచి తమ కోసం
బతకకుండా తమ కోసం చనిపోయి సజీవంగా తిరిగి లేచిన వాడి
కోసమే బతకాలని ఆయన అందరి కోసం చనిపోయాడు. 16 ఈ
కారణం చేత ఇపప్టి నుండి మేము ఎవరితోనూ ఈ లోక పమాణాల
పకారం వయ్వహరించం. ఒకపుప్డు మేము కీసుత్ ను ఇలాగే చూశాం.
అయితే ఇపప్టి నుండి ఇలా వయ్వహరించం.

17కాబటిట్ ఎవ నా కీసుత్ లో ఉంటేవారు కొతత్ సృషిట్ . పాతవి గతించి
పోయాయి. కొతత్వి వచాచ్యి. 18 అంతా దేవుని వలల్నే అయియ్ంది.
ఆయన మనలను కీసుత్ దావ్రా తనతో సమాధానపరచుకుని,
ఆ సమాధాన పరచే సేవను మాకిచాచ్డు. 19 అంటే, దేవుడు
వారి అతికమాలను వారి మీద మోపక, కీసుత్ లో లోకానిన్ తనతో
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సమాధానపరచుకుంటూ, ఆ సమాధాన ఉపదేశానిన్ మాకు
అపప్గించాడు.

20 కాబటిట్ మేము కీసుత్ పతినిధులం. దేవుడే మా దావ్రా
మిమమ్లిన్ బతిమాలుకొంటునన్టుట్ ంది. దేవునితో సమాధానపడమని
కీసుత్ పకష్ంగా మిమమ్లిన్ బతిమాలుతునాన్ం. 21 ఎందుకంటే మనం
ఆయనలో దేవుని నీతి అయేయ్లా పాపమెరుగని ఆయనను దేవుడు
మన కోసం పాపంగా చేశాడు.

6
పరిచరయ్ సారాంశం

1 అందుచేత మేము దేవునితో కలిసి పని చేసూత్ దేవుని కృపను
వయ్రథ్ం చేసుకోవదద్ని మిమమ్లిన్ వేడుకొంటునాన్ము.
2 “అనుకూల సమయంలోమీపారథ్న వినాన్ను.
రకష్ణ దినానమీకు సాయం చేశాను,”
అని ఆయన చెబుతునాన్డు. ఇదిగో, ఇపుప్డే అనుకూల న
సమయం, ఇదే రకష్ణ దినం.

3 మా సేవకు ఎలాంటి నింద కలగకూడదని ఏ విషయంలోనూ
అభయ్ంతరం కలిగించం. 4దానికి బదులు మేము అనిన్ విషయాలోల్
దేవుని సేవకులంగా మముమ్ను మేము రుజువు చేసుకుంటునాన్ం.
బాధలోల్ ఇరుకులోల్ ఇబబ్ందులోల్ 5 దెబబ్లోల్ చెరసాలలోల్ అలల్రల్లో
కాయకషట్ంలో నిద లేని రాతులోల్ ఆకలిలో-ఎంతో సహనం చూపాం.
6 పవితతలో జాఞ్ నంలో దీరఘ్శాంతంలో దయలో పరిశుదాధ్ తమ్లో
నిషక్పట న పేమలో 7 సతయ్వాకయ్ంలో దేవుని శకిలో-కుడి ఎడమ
చేతులోల్ నీతి ఆయుధాలతో 8ఘనతలో ఘనహీనతలో అపవాదులోల్
పశంసలోల్ మేము పని చేసుత్ నాన్ం. మోసం చేసుత్ నాన్మనే నింద మా
మీద ఉంది, అయినామేముయథారథ్వంతులమే. 9అనామకులంగా
మేము పని చేసుత్ నాన్, సుపసిదుధ్ లమే. చచిచ్పోతునన్టుట్ ఉనాన్ం,
అయినా చూడండి, ఇంకా బతికే ఉనాన్ం. మేము చేసే దాని వలల్ శికష్
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కలిగినామరణ శికష్ పడడం లేదు. 10ఏడుసుత్ నాన్ము కానీ ఎపుప్డూ
ఆనందిసూత్ నే ఉనాన్ం. దరిదులంగా కనబడుతునాన్, అనేకమందిని
ఐశవ్రయ్వంతులుగా చేసుత్ నాన్ం. ఏమీ లేనివాళళ్ంగా కనబడుతునాన్,
అనీన్ ఉనన్వాళళ్మే.

పతేయ్కంగా ఉండాలని పిలుపు
11 కొరింతీయులారా, పూరి సతయ్ం మేము మీకు చెపాప్ం, మా

హృదయం విశాలంగా తెరిచి ఉంది. 12 మీ విషయంలో మా
అంతరంగం సంకుచితంగా లేదు, మీ అంతరంగమే సంకుచితంగా
ఉంది. 13 మేము చేసినటేట్ మీరూ చేయండి. మీరూ మీ
హృదయాలను విశాలంగా తెరవండి. నా పిలల్లకు చెపిప్నటుట్
చెబుతునాన్ను. 14అవిశావ్సులతో మీరు జతగా ఉండవదుద్ . నీతికి
దురీన్తితో ఏమి సంబంధం? వెలుగుకు చీకటితో సహవాసమేమిటి?
15 కీసుత్ కు సాతానుతో ఒపప్ందమేమిటి? అవిశావ్సితో విశావ్సికి
భాగమేమిటి? 16దేవుని ఆలయానికి విగహాలతో సంబంధం ఏమిటి?
మనం జీవం గల దేవుని ఆలయం. అందుకు దేవుడు ఇలా
సెలవిసుత్ నాన్డు.
“నేను వారిలో నివసించి సంచరిసాత్ ను, నేను వారి దేవుడుగా

ఉంటాను,వారు నా పజలుగా ఉంటారు.”
17 కాబటిట్ , “మీరు వారిలో నుండి బయటికి వచిచ్ పతేయ్కంగా

ఉండండి. అపవిత నదానిన్ ముటట్వదుద్ ”
అని పభువు చెబుతునాన్డు.
18 “నేను మిమమ్లిన్ చేరుచ్కుంటాను,
మీకు తండిగా ఉంటాను. మీరు నాకు కొడుకులుగా కూతురులుగా

ఉంటారు”
అని సరవ్శకి గల పభువు చెబుతునాన్డు.

7
1 పియ న కొరింతు విశావ్సులారా, మనకు ఈ వాగాద్ నాలు

ఉనాన్యి, కాబటిట్ దేవుని మీద భయభకులతో పరిపూరణ్ న
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పరిశుదధ్త కోసం తపన పడుతూ దేహానికీ ఆతమ్కూ అంటిన
మురికినంతా కడుకుక్ందాం.

పౌలు హృదయం
2 మమమ్లిన్ మీ హృదయాలోల్ చేరుచ్కోండి. మేమెవరికీ హాని

చేయలేదు. ఎవరికీ అపకారం తలపెటట్లేదు. ఎవరినీ సావ్రాథ్ నికి
వినియోగించుకోలేదు. 3మీ మీద నింద మోపాలని నేనిలా అనడం
లేదు. మీరుమాహృదయాలోల్ ఉనాన్రు. మీతోపాటు చావడాని నా
జీవించడాని నా సిదధ్ంగా ఉనాన్మని నేను ముందే చెపాప్ను.

4 నేను చాలా రయ్ంగా మాటాల్ డుతునాన్ను. మీ గురించి నేనెంతో
గరివ్సుత్ నాన్ను. నిండు ఓదారుప్తో ఉనాన్ను. మాకు బాధలెనున్నాన్
సరే ఆనందంతో పొంగి పోతునాన్ను. 5 మేము మాసిదోనియ
వచిచ్నపుప్డు మా శరీరాలకు ఎంత మాతం విశాంతి దొరకలేదు.
అనిన్ పులా మాకు కషాట్ లే. బయట పోరాటాలు, లోపల భయాలు
ఉనాన్యి.

6 కానీ కృంగిన వారిని ఆదరించే దేవుడు, తీతు రాక దావ్రా
మమమ్లిన్ ఆదరించాడు. 7తీతురాక వలనమాతమేకాక,అతడుమీ
దగగ్రపొందిన ఆదరణ వలన కూడాదేవుడుమమమ్లిన్ ఆదరించాడు.
నా ఉనన్ మీ అభిమానం,నా పటల్ మీ దుఃఖం,నావిషయ మీకు
కలిగిన అతాయ్సకి మాకు తెలియజేశాడు. కాబటిట్ నేను మరెకుక్వగా
ఆనందించాను.

8 నా లేఖ మీకు దుఃఖం కలిగించినా, అది రాసినందుకు నేను
బాధ పడటం లేదు. అది మీకు కొంత దుఃఖం కలిగించిందని
నాకు తెలుసు. అది నాకు కూడా దుఃఖం కలిగించింది. అయినా
అది కొంచెం సేపు మాతమే. 9 కాని ఇపుప్డు నాకు ఆనందంగా
ఉంది. మీరు విచారించారని ఆనందించడం లేదు గానీ మీ విచారం
పశాచ్తాత్ పపడేలా చేసింది. మీరు విక విచారానిన్ అనుభవించారు.
అందువలల్ మా వలన ఎలాంటి నషట్మూమీరు పొందలేదు.

10 విక విచారం పశాచ్తాత్ పానిన్ తెసుత్ ంది. దాని వలన విచారం
కాదు, రకష్ణ లభిసుత్ ంది. అయితేలోకానుసార న విచారం చావును
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తెసుత్ ంది. 11 విక విచారం మీలో ఎలాంటి పటుట్ దల తెచిచ్ందో
చూడండి. మీరు నిరోద్ షులని రుజువు చేసే ఎలాంటి గొపప్ పటుట్ దల,
ఎలాంటి రోషం, ఎలాంటి భయభకులు, ఎలాంటి తపన, ఎలాంటి
ఆసకి, పతి దానిలో నాయ్యం తపప్క జరగాలనే ఎలాంటి ఆశ,
మీలో కలిగాయో చూడండి! ఆ విషయంలో అనిన్ విధాలుగా మీరు
నిరోద్ షులని నిరూపించుకునాన్రు. 12నేను మీకు రాసినా ఆ చెడడ్ పని
చేసినవాడి కోసం రాయలేదు. వాడి వలన అనాయ్యం పొందిన వాడి
కోసం కూడా రాయలేదు. అయితే మా పటల్ మీకునన్ ఆసకి దేవుని
దృషిట్లోమీకు తెలియడానికే రాశాను.

13 వీటనిన్టితో మాకెంతో పోతాస్హం లభించింది. అంతే కాదు,
తీతు పొందిన ఆనందం దావ్రామాకు మరెకుక్వ ఆనందం కలిగింది.
మీ అందరి వలన అతని ఆతమ్కు ఊరట కలిగింది. 14 ఎందుకంటే
నేనతనికి మీ గురించి గొపప్గా చెపిప్న విషయాలోల్ మీరు ననున్
సిగుగ్ పరచలేదు. దీనికి భినన్ంగా మేము మీతో చెపిప్నదంతా ఎలా
వాసత్వమో అలాగే మేము మీ గురించి తీతుకు గొపప్గా చెపిప్నదంతా
వాసత్వమని తేలింది. 15 మీరు అతనిన్ భయంతో, వణుకుతో
చేరుచ్కునివిధేయతచూపినసంగతిజాఞ్ పకంచేసుకునన్పుడుఅతనికి
మీపటల్ పేమఅధికమయియ్ంది. 16పతివిషయంలోమీగురించినాకు
ఉనన్ నమమ్కానిన్ బటిట్ నేను ఆనందిసుత్ నాన్ను.

8
రెండవ భాగం-పేదల చందా

1 సోదరీ సోదరులారా, మాసిదోనియ పాంతంలోని సంఘాల
దేవుడు చూపిన కృపను గూరిచ్ మీకు తెలియజేసుత్ నాన్ం.
2 విపరీత న బాధలు వారిని పరీ సుత్ నన్పుప్డు తం, వారు
అతయ్ధికంగా సంతోషించారు. వారు నిరుపేద నా వారి దాతృతవ్ం
చాలాగొపప్ది. 3వారిని గురించినాసాకష్ ం ఏమిటంటే, పరిశుదుధ్ లకు
సేవచేయడానికితమకు కూడాభాగంఇవావ్లనిఎంతోబతిమాలారు.
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4 వారు సవ్యంగానే ఇవవ్గలిగినంతా ఇచాచ్రు. వాసత్వానికి,
దానికంటే ఎకుక్వే ఇచాచ్రు.

5అంతేకాకవారుమొదట పభువుకూ, తరువాత దేవుని సంకలప్ం
వలన మాకూ తమను తామే అపప్గించుకునాన్రు. ఇలా చేసాత్ రని
మేమెనన్డూ తలంచలేదు. 6 కాబటిట్ మీ దగగ్ర తీతు ఇపప్టికే
మొదలు పెటిట్నఈ కృపాపరిచరయ్నుపూరిచేయమనిమేముఅతనిన్
పోతస్హించాము.

ఉదోబ్ధలు
7మీరు పతి విషయంలో అంటే విశావ్సంలో ఉపదేశంలోజాఞ్ నంలో

శదధ్ అంతటిలో మీకు మా పటల్ ఉనన్ పేమలో ఎలా రాణిసుత్ నాన్రో
అలానేమీరు ఈ కృపా పరిచరయ్లో కూడా తపప్క రాణించండి.

8 ఆజఞ్లా మీతో చెపప్డం లేదు. ఇతరుల శదాధ్ సకులు మీకు
తెలియజేసి మీ పేమ ఎంత యథారథ్ నదో పరీ సుత్ నాన్ను. 9మీకు
మన పభు యేసు కీసుత్ కృప తెలుసు గదా? ఆయన ధనవంతు
ఉండీ తన పేదరికం వలన మీరు ధనవంతులు కావాలని, మీ కోసం
పేదవాడయాయ్డు.

10ఈ విషయంలో మీకు ఉపయోగపడే సలహా ఇసాత్ ను. ఏడాది
కితం ఈ పని చేయాలని మొదలు పెటాట్ రు. అంతే కాదు,
తలపెటట్డంలో మొదటి వారు కూడా మీరే. 11 కాబటిట్ మీరిపుప్డు
ఆ పని పూరి చేయండి. పని చేయాలనే ఆశ, ఉతాస్హం అపుప్డు
మీకెలా ఉనాన్యో ఆ విధంగానే మీరిపుప్డు దానిన్ ముగింపుకు
తీసుకు రండి. 12అసలుఈపనిచేయాలనేశదధ్ ఉంటేఅదిమంచిదీ,
ఆమోదయోగయ్ నది కూడా. ఈఆమోదంఒక వయ్కి,తనకునన్దానిన్
బటేట్ గానీ లేని దానిన్ బటిట్ కాదు. 13 ఇతరుల బాధ ఉపశమనం చేసి
మీకుభారంగాఉండాలని ఇలాచెపప్డం కాదు. అందరికీ ఒకే విధంగా
ఉండాలనే.
14“ఎకుక్వఉనన్వాడికిఏమీమిగలేల్దు. తకుక్వఉనన్వాడికికొదువ

లేదు” అని రాసి ఉంది.
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15 పసుత్ తం మీ సమృదిధ్ వారి అవసరానికీ మరొకపుప్డు వారి
సమృదిధ్ మీ అవసరానికీ ఉపయోగపడాలని ఇలా చెబుతునాన్ను.

వారాహరులు
16 మీ పటల్ నాకునన్ ఈ ఆసకినే తీతు హృదయంలో పుటిట్ంచిన

దేవునికి వందనాలు. 17 అతడు మా వినన్పానిన్ అంగీకరించడమే
గాక దాని గురించి ఎంతో ఆసకితో తన ఇషట్పకారమే మీ దగగ్రికి
వసుత్ నాన్డు. 18 కీసుత్ పభువు సంఘాలనిన్టిలో సువార పకటించే
పనిలోపసిదిధ్ చెందినసోదరుణిణ్ అతనితోపంపిసుత్ నాన్ం. 19అంతేకాక
మన పభువుమహిమకోసం,మాకునన్ ఆసకికి అనుగుణంగామేము
చేసుత్ నన్ ఈ కృపా పరిచరయ్లో మాతో కలిసి పయాణం చేయడానికి
సంఘాలు అతనిన్ నియమించాయి.

20మేము సేకరిసుత్ నన్ ఈ విరాళాల విషయంలో ఎవరూ మమమ్లిన్
విమరిశ్ంచకుండా ఉండాలని జాగతత్ పడుతునాన్ం. 21 ఎందుకంటే
పభువు దృషిట్లోనే కాక మనుషుల దృషిట్లో కూడా గౌరవించదగిన
వాటినే చేయాలని మేము జాగతత్ పడుతునాన్ం. 22 వారితో కూడా
మరొక సోదరుణిణ్ మేము పంపుతునాన్ం. అతనిన్ చాలా విషయాలోల్
చాలాసారుల్ పరీ ంచి, ఆసకి గలవాడని గహించాం. అతనికిమీమీద
నమమ్కం కుదిరింది. అతడిపుప్డు మరింత ఆసకితో ఉనాన్డు.

23 తీతు విషయంలో తే, అతడు నా సేవలో భాగసుథ్ డు, మీ
విషయంలో నా జత పనివాడు. మన సోదరులయితే సంఘ
పతినిధులూ కీసుత్ కు మహిమ తెచేచ్వారు. 24కాబటిట్ వారికి మీ పేమ
చూపించండి. ఇతర సంఘాలోల్ మీ గురించి మేము ఎందుకు గొపప్గా
చెపాప్మోవారికి రుజువు చేయండి.

9
1పరిశుదుధ్ ల కోస నఈసేవ గురించి నేనుమీకు రాయనవసరం

లేదు. 2మీఆసకి నాకు తెలుసు. దానిన్ గురించిమాసిదోనియపజల
ముందు మిమమ్లిన్ పొగిడాను గదా! పోయిన సంవతస్రం నుండి
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అకయపాంతం వారు సిదధ్ంగా ఉనాన్రని వారికి చెపాప్ను. మీ ఆసకి
వారిలోచాలామందినిపోతస్హించింది. 3అయితేమీగురించిమేము
గొపప్గా చెపిప్న సంగతులు ఈ విషయంలో వయ్రథ్ం కాకూడదనీ నేను
చెపిప్నటుట్ మీరు సిదధ్ంగా ఉండాలనీసోదరులను పంపాను.

4 ఒకవేళ మాసిదోనియ వారెవ నా నాతో వచిచ్ మీరు సిదధ్ంగా
లేరని తెలుసుకుంటే మీకే కాదు, మీ మీద ఇంత నమమ్కం ఉంచిన
మాకు కూడా అవమానం కలుగుతుంది. 5 అందుచేత సోదరులు
ముందుగానేమీ దగగ్రికి వచిచ్పూరవ్ం మీరు వాగాద్ నం చేసిన విరాళం
పోగుచేయాలని పోతస్హించడానికి వారిని పంపడం అవసరమని
నేను భావించాను. తదావ్రా మీ విరాళం బలవంతంగా ఇచిచ్ంది
కాకుండా సవ్చఛ్ందంగా ఉంటుందని నేను నముమ్తునాన్ను.

పోతాస్హం-సంతోషంతో ఇచేచ్వారిని దేవుడు పేమిసాత్ డు
6 “కొదిద్గా చలేల్వాడు కొదిద్ పంట కోసాత్ డు. విసాత్ రంగా చలేల్వాడు

విసాత్ ర న పంట కోసాత్ డు” అని దీని గురించి చెపప్వచుచ్.
7 సణుకోక్కుండా బలవంతం లేకుండా తన హృదయంలో
నిశచ్యించుకునన్ పకారం పతి ఒకక్రూ ఇవావ్లి. ఎందుకంటే,
దేవుడు ఉతాస్హంగా ఇచేచ్ వయ్కిని పేమిసాత్ డు. 8 అనిన్టిలో మీకు
చాలినంతగా ఎపుప్డూ ఉండేలా, పతి మంచి పని కోసమూ మీకు
సమృదిధ్ ఉండేలా దేవుడు మీలో తన కృపను అధికం చేయగలడు.
9 దీని గురించి “అతడు తన సంపద దరిదులకు పంచి ఇచాచ్డు.

అతనినీతిఎపప్టికీ నిలిచిఉంటుంది”అనిలేఖనంలోరాసి
ఉంది.

10వితత్నాలు చలేల్వారికి వితత్నానీన్ తినడానికి ఆహారానీన్ దయచేసే
దేవుడు మీకు వితత్నానిన్ దయచేసి వృదిధ్ చేసాత్ డు. మీ నీతి ఫలానిన్
అధికం చేసాత్ డు. 11 ఎపుప్డూ ఉదారంగా ఇవవ్డానికి మీకు సరవ్
సమృదిధ్ కలుగుతుంది. దానిన్ బటిట్ మా దావ్రా దేవునికి కృతజఞ్త
తెలియజేసే కారణం దొరుకుతుంది.
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12మీరు చేసే ఈ సేవ పరిశుదుధ్ ల అకక్రలు తీరచ్డమే కాకుండా
దేవునికి కృతజఞ్త చెలిల్ంచేలా చేసుత్ ంది. 13 ఈ సేవ దావ్రా మీ
యోగయ్త కనబడుతుంది. కీసుత్ సువారను ఒపుప్కుని విధేయు ,
ఇంత ఉదారంగా వారికీ, అందరికీ పంచిపెటట్డం బటిట్ , వారు కూడా
దేవుణిణ్ మహిమ పరుసాత్ రు. 14 మీ పటల్ దేవుడు కనపరచిన
అతయ్ధిక న కృపను చూసి,వారుమీకోసంపారథ్న చేసూత్ ,మిమమ్లిన్
చూడాలని ఎంతో కోరికతో ఉనాన్రు. 15 వరిణ్ంచ శకయ్ం గాని ఆయన
బహ మానానికి దేవునికి ధనయ్వాదాలు.

10
పౌలు అపొసత్లతవ్ సమరథ్న (దేవుని నుండి)

1 సవ్యంగా పౌలు అనే నేను కీసుత్ లో ఉనన్ సాతీవ్కంతో,
మృదుతవ్ంతో మీకు వినన్పం చేసుత్ నాన్ను. మీతో ఉనన్పుడు
దీనునిగా, మీతో లేనపుడు రయ్శాలిగా ఉనాన్ను గదా!
2 మేము శరీరానుసారంగా నడుసుత్ నాన్మని కొందరంటునాన్రు.
అలాంటి వారితో నేను విభేధించి రయ్ంతో వయ్వహరించాలని
అనుకుంటునాన్ను. అయితే మీతో ఉనన్పుడు నేనలా ఉండకుండాా
చేయమనిమిమమ్లిన్ బతిమాలుతునాన్ను.

3మేము శరీరంతో జీవిసుత్ నాన్ శరీరానుసారంగా యుదధ్ం చేయం.
4 మా యుదధ్ పరికరాలు లోక సంబంధ నవి కావు. కోటలను
ధవ్ంసం చేసి, మనుషులను పకక్దోవ పటిట్ంచే వాదాలను ఓడించే
వ శకి వాటికి ఉంది. 5 వాటితో దేవుని జాఞ్ నానిన్ అడడ్గించే
పతి ఆటంకానీన్ నాశనం చేసి, పతి ఆలోచననూ వశపరచుకుని
కీసుత్ కు లోబడేలా చేసుత్ నాన్ం. 6మీ విధేయత పూరి అయినపుప్డు
అవిధేయతనంతటినీ శి ంచడానికి సిదధ్పడి ఉనాన్ం.

7మీముందునన్వాటినిసప్షట్ంగాచూడండి.మీలోఎవ నాతాను
కీసుత్ వాడినని నమమ్కం కుదిరితే, అతనెలా కీసుత్ వాడో మేము కూడా
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అలానే కీసుత్ వారిమని తాను గురుంచుకోవాలి. 8మీ నాశనం కోసం
కాక మిమమ్లిన్ కటట్డానికే పభువు ఇచిచ్న అధికారానిన్ గురించి కాసత్
ఎకుక్వ అతిశయంగా చెపుప్కునాన్ సిగుగ్ పడను.

9 నేను రాసే ఉతత్రాలతో మిమమ్లిన్ భయపెటేట్ వాడిలాగా
ఉండకూడదు. 10 కొందరు ఇలా అంటారు, “అతని ఉతత్రాలు
గంభీరంగా బలీయంగా ఉనాన్యి, కానీ శరీరం బలహీనం, మాటలు
చపప్గా ఉంటాయి.” 11అలాంటివారు తెలుసుకోవలసింది ఏంటంటే
మేమకక్డ లేనపుడు ఉతత్రాలోల్ రాసిన మాటల పకారం ఏమి
చెపాప్మో మేమకక్డ ఉనన్పుప్డూ అలానే చేసాత్ ము. 12 తమను
తామే మెచుచ్కొనే వారిలో ఒకరిగా ఉండడానికి గానీ వారితో
పోలుచ్కోడానికి గానీ మేము తెగించం. అయితే వారు తమకు
తాము ఒకరిని బటిట్ మరొకరు బేరీజు వేసుకుంటూ ఒకరితో ఒకరు
పోలుచ్కుంటూ ఉంటే వారు తెలివిలేని పని చేసుత్ నన్టుట్ .

13 మే తే మా సాథ్ యికి మించి అతిశయపడం, మిమమ్లిన్
చేరగలిగేలాదేవుడుమాకు ఏరప్రచినహదుద్ లోల్ నేఉంటాం. 14మేము
మీ దగగ్రికి వచిచ్నపుడు మా హదుద్ లు మీరలేదు. కీసుత్ సువార
మోసుకుంటూ మీ దాకా మొటట్మొదట వచిచ్ంది మేమే. 15మేము
మా హదుద్ మీరి ఇతరుల కషట్ ఫలంలో మాకు వంతు ఉనన్టుట్
అతిశయపడము. అయితే మీ విశావ్సం అభివృదిధ్ అయేయ్ కొదీద్
మా పరిధిలో పని ఇంకా ఎకుక్వగా అభివృదిద్ అవుతుందనీ, దాని
వలన 16మీకు అవతలఉనన్పాంతాలోల్ కూడాసువారపకటించాలనీ
మా ఆశ. మరొకరి పరిధిలో జరుగుతునన్ పని గురించి మేము
అతిశయించం. 17 అయితే, “అతిశయించేవాడు పభువులోనే
అతిశయించాలి.” 18 పభువు మెచుచ్కొనే వాడే యోగుయ్డు గానీ
తనను తానేమెచుచ్కొనేవాడుయోగుయ్డు కాడు.

11
విక న రోషం
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1నాబుదిద్హీనతనుదయతోసహించమనికోరుతునాన్ను,నిజానికి
మీరు సహిసూత్ నేఉనాన్రు. 2మీగురించినేను రోషంతోఉనాన్ను.మీ
పటల్ నాకు విక రోషం ఉంది. ఎందుకంటే పవిత కనయ్గా ఒకక్ భరకే,
అంటే కీసుత్ కు సమరిప్ంచాలని మిమమ్లిన్ పదానం చేశాను. అయితే,
3 సరప్ం తన కుయుకితో హవవ్ను మోసగించినటుట్ మీ మనసులు
కీసుత్ లోఉనన్ నిజాయితీనుండి,పవితభకి నుండితొలగిపోతాయేమో
అని నేను భయపడుతునాన్ను.

4 ఎందుకంటే ఎవ నా వచిచ్ మేము పకటించిన యేసును కాక
మరొకరిని పకటించినా, లేక మీరు పొందని వేరొక ఆతమ్ను పొందినా,
మీరు అంగీకరించని వేరొక సువార మీరు అంగీకరించినా, మీరు
వాటినిబాగానే సహిసుత్ నాన్రు.

5 ఆ “గొపప్ అపొసత్లుల” కంటే నేనేమాతం తకుక్వ వాణిణ్ కానని
అనుకుంటునాన్ను. 6 ఎలా బోధించాలో నేను నేరుచ్కోక పోయినా
తెలివిలో నేరుప్లేని వాడిని కాను. అనిన్ రకాలుగా అనిన్ విషయాలోల్
దీనిన్ మీకు తెలియజేసాం. 7 మీకు దేవుని సువార ఉచితంగా
పకటిసూత్ మిమమ్లిన్ హెచిచ్ంచడానికి ననున్ నేనే తగిగ్ంచుకుని తపుప్
చేశానా?

8మీకు సేవ చేయడానికి ఇతర సంఘాల నుంచి జీతం తీసుకుని,
నేను ఒక విధంగా ఆ సంఘాలను “దోచుకునాన్ను.” 9 నేను
మీతో ఉనన్పుప్డు నాకు అకక్ర కలిగితే మీలో ఎవరి మీదా భారం
మోపలేదు. మాసిదోనియ పాంతం నుండి వచిచ్న సోదరులు నా
అవసరాలు తీరాచ్రు. పతి విషయంలో నేను మీకు భారంగా
ఉండకుండాా చూసుకునాన్ను. ఇంకా అలానే చేసూత్ ఉంటాను.

10 కీసుత్ సతయ్ం నాలో ఉండడం వలన అకయ పాంతాలోల్ నా
అతిశయానిన్ఎవరూఆపలేకపోయారు. 11ఎందుకు? నేనుమిమమ్లిన్
పేమించనందుకా? నేను పేమిసుత్ నన్టుట్ దేవునికే తెలుసు. 12అయితే
పసుత్ తం నేను చేసేది తరువాత కూడా చేసాత్ ను. ఎందుకంటే,
కొందరు ఏఏవిషయాలోల్ గరవ్ంగాచెపుప్కొంటారోఆవిషయాలోల్ తాము
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మాలాగే ఉనన్టుట్ అనిపించుకోవాలని చూసుత్ నాన్రు. అలా గరవ్ంతో
చెపేప్ అవకాశమేమీవారికి లేకుండా చేయాలని కోరుతునాన్ను.

కపట బోధకుల గురించి హెచచ్రిక
13 అలాంటి వారు కీసుత్ అపొసత్లుల వేషం వేసుకునన్ అబదధ్

అపొసత్లులు, మోసకర న సేవకులు. 14 ఇందులో ఆశచ్రయ్మేమీ
లేదు. సాతాను కూడా వెలుగు దూత వేషం వేసుకుంటాడు.
15 అందుచేత, వాడి సేవకులు కూడా నీతి పరిచారకుల
వేషం వేసుకోవడం వింతేమీ కాదు. వారి పనులనుబటేట్ వారి
అంతముంటుంది.

పౌలు ఆధికయ్తలు
16 మళీళ్ చెబుతునాన్ను. నేను బుదిధ్హీనుడినని ఎవరూ

అనుకోవదుద్ . అలా అనుకుంటే, నేను కొంచెం అతిశయపడేలా,
ననున్ బుదిధ్హీనుడిగానే చేరుచ్కోండి. 17 గొపప్లు చెపుప్కుంటూ నేను
అతిశయంగా చెపేప్ ఈ విషయాలు పభువు మాటగా చెపప్డం లేదు,
బుదిధ్హీనుడిలా చెబుతునాన్ను. 18 చాలామంది శరీరానుసారంగా
అతిశయిసుత్ నాన్రు. నేనూ అతిశయిసాత్ ను. 19 తెలివిగల మీరు
బుదిధ్హీనులను సంతోషంతో సహిసుత్ నాన్రు. 20 ఎవ నా మిమమ్లిన్
బానిసలుగా చేసినా, మీలో విభేదాలు కలిగించినా, మిమమ్లిన్ వశం
చేసుకునాన్, తన గురించి గొపప్లు చెపుప్కుంటునాన్, చెంప దెబబ్
కొటిట్నా మీరు సహిసుత్ నాన్రు. 21 వారు చేసినటుట్ చేయలేని
బలహీనులమని సిగుగ్ తో చెబుతునాన్ను. అయితే, ఎవ నా
ఎపు నాఅతిశయిసుత్ ంటే-బుదిధ్హీనుడిలామాటాల్ డుతునాన్ను-నేనూ
అతిశయిసాత్ ను.

22 వారు హెబీయులా? నేను కూడా హెబీయుడినే. వారు
ఇశాయేలీయులా? నేను కూడాఇశాయేలీయుడినే. వారు అబాహాము
సంతానమా? నేను కూడా.
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23వారు కీసుత్ సేవకులా? (వెరివాడిలాగామాటాల్ డుతునాన్ను)నేను
కూడా ఇంకా ఎకుక్వగా కీసుత్ సేవకుణిణ్ . వారికంటే చాలా ఎకుక్వగా
కషట్పడాడ్ ను. అనేక సారుల్ చెరసాల పాలయాయ్ను. లెకక్లేననిన్
సారుల్ దెబబ్లు తినాన్ను. అనేకమారుల్ పాణాపాయ సిథ్తిలో ఉనాన్ను.
24యూదులచేతఐదుసారుల్ “ఒకటితకుక్వ నల ”కొరడాదెబబ్లు
తినాన్ను. 25మూడుసారుల్ ననున్ బెతాత్ లతో కొటాట్ రు. ఒకసారిరాళల్తో
కొటాట్ రు. మూడుసారుల్ నేనెకిక్నఓడలుపగిలిపోయాయి. ఒకపగలు,
ఒక రాతి సముదంలో గడిపాను.

26 తరచుగా పయాణాలోల్ అపాయాలకు గురయాయ్ను. నదులోల్
అపాయాలూ దోపిడీ దొంగల వలన అపాయాలూ నా సొంత పజల
వలన అపాయాలూ యూదేతరుల వలన అపాయాలూ పటట్ణాలోల్
అపాయాలూ అరణాయ్లోల్ అపాయాలూ సముదంలో అపాయాలూ
కపట సోదరుల వలల్ అపాయాలూ నాకు ఎదురయాయ్యి. 27 కషట్
పడాడ్ ను. వేదన అనుభవించాను. నిద కరు న అనేక రాతులు
గడిపాను. చలితో, ఆకలి దపుప్లతో, తినడానికి ఏమీ లేక, బటట్లేల్క
ఉనాన్ను.

28 ఈ విషయాలు మాతమే కాకుండా కీసుత్ సంఘాలనిన్టిని
గురించిన దిగులు రోజూ నా మీద భారంగా ఉంది. 29 మీలో
ఒకడు బలహీను తే, నేనూ బలహీనుణిణ్ కాకుండా ఉండగలనా?
ఒకడు ఇతరుల వలల్ పాపంలో పడితే, నేను నా అంతరంగంలో
మండిపోకుండా ఉండగలనా?

30 అతిశయపడాలిస్ వసేత్ నేను నా బలహీనతలను కనపరిచే
వాటిలోనే అతిశయిసాత్ ను. 31 ఎపప్టికీ సుత్ తి పాతు న మన
పభు యేసు తండి అయిన దేవునికి నేను అబదధ్మాడడం లేదని
తెలుసు. 32దమసుక్లో అరెత అనే రాజు కింద ఉనన్ అధికారి ననున్
పటుట్ కోవడంకోసం దమసుక్ పటట్ణానికికాపలాపెటాట్ డు. 33అపుప్డు
ననున్ కిటికీ గుండా గోడ మీద నుంచి గంపలో దించితే అతని చేతికి
చికక్కుండా తపిప్ంచుకునాన్ను.
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12
1 నేను అతిశయించాలి, అయితే దాని వలన పయోజనమేమీ

రాదు. పభువు దరశ్నాలూ పతయ్కష్తలూమీకు తెలియజేసాత్ ను.
2 కీసుత్ లో ఉనన్ ఒక వయ్కి నాకు తెలుసు. పదాన్లుగు సంవతస్రాల

కితం దేవుడు అతణిణ్ మూడవ ఆకాశానికి కొనిపోయాడు. అతడు
శరీరంతో వెళాళ్డో లేకపోతే శరీరం లేకుండా వెళాళ్డో నాకు
తెలియదు. దేవునికే తెలుసు. 3 అలాంటి వయ్కి నాకు తెలుసు.
అతడు శరీరంతో వెళాళ్డో లేకపోతే శరీరం లేకుండా వెళాళ్డో నాకు
తెలియదు. దేవునికే తెలుసు. 4దేవుడు అతణిణ్ ఆనంద నివాసంలోకి
కొనిపోయాడు. అతడకక్డ ఎవరూ పలకడానికి వీలు కాని అతి
పవిత న విషయాలు వినాన్డు.

5 అలాంటి వయ్కి తరపున నేను అతిశయిసాత్ ను. అయితే నా
బలహీనతల విషయంలో తపప్ నా తరపున నేను అతిశయించను.
6 ఒకవేళ అతిశయించాలనుకొనాన్ అది తెలివి తకుక్వతనమేమీ
కాదు. ఎందుకంటే నేను సతయ్మే చెబుతునాన్ను. కానీ ఎవ నా
నాలోచూసినదాని కంటే,నేను చెపిప్ందివినన్దాని కంటేననున్ ఎకుక్వ
ఘనంగా ఎంచకుండా ఉండేలా అతిశయించడంమానుకుంటాను.

7 నాకు కలిగిన పతయ్కష్తలు అసాధారణ నవి కాబటిట్ నేను
గరవ్ంతో రెచిచ్పోకుండా దేవుడు నా దేహంలో ఒక ములుల్ పెటాట్ డు.
అది ననున్ బాధించడానికి, అతిశయించకుండా ఉండటానికి ఉనన్
సాతాను దూత. 8 అది నా దగగ్ర నుండి తొలగిపోవాలని దాని
గురించి మూడు సారుల్ పభువును బతిమాలాను. 9 అపుప్డాయన
నాతో ఇలా అనాన్డు, “నా కృప నీకు చాలు. బలహీనతలోనే బలం
పరిపూరణ్మవుతుంది.” కాగా కీసుత్ బలం నా మీద నిలిచి ఉండేలా,
నేను నా బలహీనతలోల్ నే అతిశయిసాత్ ను.

10 బలహీనంగా నేనెపుప్డునాన్నో అపుప్డే బలవంతుడిని.
అందుచేత కీసుత్ కోసం నా బలహీనతలోల్ అవమానాలోల్ ఇబబ్ందులోల్
హింసలోల్ ఉపదవాలోల్ నేను సంతృపిత్గా ఉనాన్ను.
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11 నేను బుదిధ్హీనుడినయాయ్ను! మీరే ననున్ బలవంతం చేశారు.
వాసత్వానికి మీరు ననున్ మెచుచ్కోవాలిస్ ఉంది. ఎందుకంటే నేను
వటిట్వాడి నా ఆ “గొపప్ అపొసత్లుల” కంటే ఏమాతం తకుక్వ వాణిణ్
కాను. 12నాలో అస న అపొసత్లుని గురుతులు ఎంతో సహనంతో
మీ మధయ్ దేవుడు కనిపింపజేశాడు. సూచకకియలూ అదుభ్తాలూ
మహతాక్రాయ్లూ కనపరిచాడు. 13 నేను మీకు భారంగా లేను అనే
విషయంలోతపప్, ఇతర సంఘాలకంటేమీరు ఏ విషయంలోతకుక్వ
వారయాయ్రు? ఈనాతపుప్ కష్మించండిమరి!

14 ఇపుప్డు ఈ మూడవసారి మీ దగగ్రికి రావడానికి సిదధ్ంగా
ఉనాన్ను. వచిచ్నపుప్డు మీకు భారంగా ఉండను. మీకేముందో అది
నాకు అకక్రలేదు. నాకు మీరే కావాలి. తలిల్దండుల కోసం పిలల్లు
దాచరు. కానీతలిల్దండులేపిలల్లకోసందాచాలి. 15కాబటిట్ మీఆతమ్ల
కోసం ఎంతో ఆనందంగా ఖరుచ్ చేసాత్ ను. మీకోసం ఖరచ్యిపోతాను.
నేను మిమమ్లిన్ అంత ఎకుక్వగా పేమిసుత్ ంటే మీరు ననున్ ఇంత
తకుక్వగా పేమిసాత్ రా?

16 అదలా ఉంచండి. నేను మీకు భారంగా ఉండలేదు గానీ
నేను యుకిగా మాయోపాయం చేత మిమమ్లిన్ పటుట్ కునాన్ను అని
చెబుతారేమో! 17 నేను మీ దగగ్రికి పంపినవారి దావ్రా మిమమ్లిన్
ఉపయోగించుకునాన్నా? 18 మీ దగగ్రికి వెళళ్మని తీతును
పోతస్హించాను. అతనితో వేరొక సోదరుని పంపాను. తీతు మీ
దగగ్ర ఏ నా సంపాదించాడా? మేము ఏకమనసుతో ఏక విధానంతో
పవరించలేదా?

హెచచ్రిక
19మేమింత వరకూమా పకష్ంగామేము వాదించుకుంటునాన్మని

మీరు అనుకుంటునాన్రా? దేవుని దృషిట్లో కీసుత్ ను బటిట్ మీ
మాభివృదిధ్ కోసం ఇవనీన్ చెబుతునాన్ం. 20 ఎందుకంటే
నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకు ఇషుట్ లుగా ఉండరేమో అనీ,
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నేను మీకు ఇషుట్ డనుగా ఉండనేమో అని భయపడుతునాన్ను.
కలహాలు, అసూయ, కోధాలు, కకష్లు, వదంతులు, గరవ్ం, అలల్రుల్
ఉంటాయేమో. 21 నేను తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా దేవుడు మీ
మధయ్ ననున్ చినన్బుచుచ్తాడేమో అనీ, గతంలో పాపం చేసి తాము
జరిగించిన అపవితత, జారతవ్ం, ఇందియలోలతవ్ం విషయంలో
పశాచ్తాత్ పంపొందనిఅనేకుల గురించి దుఖించాలిస్ వసుత్ ందేమోఅనీ
భయపడుతునాన్ను.

13
1మీ దగగ్రికి నేను రావడం ఇది మూడోసారి. “ఇదద్రు ముగుగ్ రు

సాకష్ుల నోట పతి విషయం నిరాధ్ రణ కావాలి.” 2 నేను రెండవసారి
మీదగగ్ర ఉనన్పుడు,పాపం చేసినవారికీమిగతావారందరికీముందే
చెపిప్నటుట్ , మళీళ్ చెబుతునాన్ను. మళీళ్ వసేత్, నేను వారిని వదిలి
పెటట్ను. 3 కీసుత్ నా దావ్రా మాటాల్ డుతునాన్డని రుజువు కావాలని
కోరుతునాన్రు కాబటిట్ ఈ విషయంమీకు చెబుతునాన్ను. ఆయనమీ
పటల్ బలహీనుడు కాడు,మీలో శకిశాలిగా ఉనాన్డు.

4 బలహీనతను బటిట్ ఆయనను సిలువ వేశారు గాని, దేవుని
శకిని బటిట్ ఆయన సజీవుడుగా ఉనాన్డు. మేము కూడా ఆయనలో
బలహీనుల నా, మీతో మాటాల్ డేటపుప్డు మాతం దేవుని శకితో
జీవం కలిగి ఉంటాము.

5 మీరు విశావ్సంలో ఉనాన్రో లేదో మిమమ్లిన్ మీరే
పరిశోధించుకోండి. మిమమ్లిన్ మీరు పరీ ంచుకోండి. యేసు కీసుత్
మీలో ఉనాన్డని గహించరా? పరీకష్లో ఓడిపోకుండా ఉంటే కీసుత్
మీలో ఉనన్టుట్ . 6మేము పరీకష్లో ఓడిపోయే వారం కామని మీరు
తెలుసుకోగలరని నా నమమ్కం. 7 మీరు ఏ చెడడ్ పనీ చేయకుండా
ఉండాలని దేవుణిణ్ పారిథ్సుత్ నాన్ం. మేముయోగుయ్లంగా కనబడాలని
కాదు గాని, మేము అయోగుయ్లంగా కనబడినా మీరు మంచినే
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చేయాలని మా ఉదేద్శం. 8 మేము కేవలం సతయ్ం కోసమే గానీ
సతాయ్నికి విరుదధ్ంగా ఏమీ చెయయ్లేము.

9 మేము బలహీనుల ఉనాన్ మీరు బలవంతు ఉనాన్రని
సంతోషిసుత్ నాన్ము.మీరు సంపూరుణ్ లు కావాలని కూడాపారిథ్సుత్ నాన్ం.
10అందువలేల్ నేను దూరంగా ఉండగానేఈ సంగతులు రాసుత్ నాన్ను.
అలా చేసేత్ నేను వచిచ్నపుప్డు నా అధికారం ఉపయోగించటంలో
కాఠినయ్త చూపనవసరం ఉండదు. ఈ అధికారం పభువు మిమమ్లిన్
పడగొటట్డానికి కాక, కటట్డానికేయిచాచ్డు.

ముగింపు
11 చివరికి, సోదరీ సోదరులారా, ఆనందించండి! పునరుదధ్రణ

కోసం పాటు పడండి. పోతాస్హం పొందండి. ఏక మనసుతో
ఉండండి. శాంతితో జీవించండి. పేమ, సమాధానాల దేవుడు మీతో
ఉంటాడు.

12 పవిత న ముదుద్ తో ఒకరికొకరు అభివందనాలు చెపుప్కోండి.
13పరిశుదుధ్ లందరూమీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్రు.

14 పభు న యేసు కీసుత్ కృప, దేవుని పేమ, పరిశుదాధ్ తమ్
సహవాసంమీకందరికీ తో యుండుగాక.
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