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తిమోతికి రాసిన రెండవ పతిక
గంథకర
రోమ్లోచెర తరువాతపౌలు తననాలుగవ సువార పయాణంలో

తిమోతికి మొదటి పతిక రాశాడు. ఆ న అతణిణ్ నీరో పరిపాలన
సమయంలోమరొక సారి లోల్ పెటాట్ రు. అకక్డ పోలులు ఈ రెండవ
పతిక రాశాడు. మొదటి చెరలో పోలులు ఒక అదెద్ ఇంటోల్ గృహ
నిరబ్ంధంలో (అపో. కా. 28:30) ఉనాన్డు. రెండవ చెర కాలంలో
అందుకు భినన్ంగాఒకచీకటి దులో (4:13)సామానయ్నేరసుథ్ ని వలె
గొలుసులోల్ (1:16; 2:9)మగిగ్పోయాడు. తాను నెరవేరచ్వలసిన పని
పూరి అయిందని, తన జీవితం చరమ దశకు చేరుకునన్దని అతనికి
తెలుసు (4:6-8).

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 66 - 67
పౌలు రోమ్లోతన రెండవసారిచెరలోఉనాన్డు. తనమరణ శికష్

కోసం ఎదురు చూసూత్ ఈ లేఖ రాశాడు.
సీవ్కర
ముఖయ్ గహీత తిమోతి. అయితే తపప్ని సరిగా ఈ పతికలోని

సంగతులు ఇతరులకు కూడా చెపిప్ ఉంటాడు.
పయోజనం
పౌలు తిమోతికి అపప్గించిన పనిని కొనసాగించడానికి అతనికి

అవసర న అంతిమ పోతాస్హం, హెచచ్రిక ఇవవ్డం. తిమోతి
రయ్ంతో (1:3-14), ఏకాగతతో (2:1-26), పటుట్ దలగా ఈ పని
చెయాయ్లి (3:14-17; 4:1-8).

ముఖాయ్ంశం
నమమ్క న పరిచరయ్ ఆజఞ్.



తిమోతికి రాసిన రెండవ పతిక 1:1 ii తిమోతికి రాసిన రెండవ పతిక 1:9

విభాగాలు
1. మంతితవ్ శాఖకు పేరణ— 1:1-18
2. పరిచరయ్లోమోడల్— 2:1-26
3. తపుప్డు బోధనకు వయ్తిరేకంగాహెచచ్రిక— 3:1-17
4. పోతాస్హం పలికిన పదాలు— 4:1-22

అపొసత్లుని అభివందనాలు
1 కీసుత్ యేసులో ఉనన్ జీవానిన్ గురించిన వాగాద్ నం పకారం దేవుని

సంకలప్ం వలన కీసుత్ యేసు అపొసత్లుడు పౌలు అనే నేను నా పియ
పుతుడు తిమోతికి రాసిన ఉతత్రం. 2తండి న దేవుని నుండీమన
పభువు కీసుత్ యేసు నుండీ కృప, కనికరం, సమాధానం నీకు కలుగు
గాక.

3 నా పారథ్నలోల్ నినున్ పదే పదే జాఞ్ పకం చేసుకుంటూ నా
పూరీవ్కులవలే కలమ్షంలేని మనసాస్ తో నేను సేవిసుత్ నన్ దేవునికి
కృతజఞ్తలు చెబుతునాన్ను. 4నీ కనీన్ళల్ను జాఞ్ పకం చేసుకుని, నినున్
చూసి నా ఆనందానిన్ పరిపూరణ్ం చేసుకోవాలని ఎదురుచూసుత్ నాన్ను.
5 నీలోని కపటం లేని విశావ్సం నాకు తెలుసు. ఆ విశావ్సం మొదట
మీఅమమ్మమ్లోయిలోనూ,మీఅమమ్యునీకేలోనూఉంది. అదినీలో
కూడా ఉనన్దని నాపూరి నమమ్కం.

6 ఆ కారణంగానే నేను నీమీద నా చేతులు ఉంచడం దావ్రా
నీకు కలిగిన దేవుని కృపావరానిన్ పజవ్లింపజేసుకోమని నినున్
పోతస్హిసుత్ నాన్ను. 7 దేవుడు మనకు శకీ, పేమా, నిగహం కలిగించే
ఆతమ్నే ఇచాచ్డు గాని పిరికితనం కలిగించే ఆతమ్ను ఇవవ్లేదు.
8 కాబటిట్ నువువ్ మన పభువు విషయ న సాకష్ ం గురించి గానీ,
ఆయన దీ న ననున్ గురించి గానీ సిగుగ్ పడకుండా, దేవుని శకితో
సువారమూలంగావాటిలేల్ కషాట్ లోల్ భాగం పంచుకో.

9 ఆయన మన కియలనుబటిట్ కాక తన సంకలాప్నిన్బటిట్ , కాలం
ఆరంభానికి ముందే మనకు అనుగహించిన కృపను బటిట్ మనలను
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ర ంచి పరిశుదధ్ న పిలుపునిచాచ్డు. 10 ఆ కృప ఇపుప్డు కీసుత్
యేసు అనే మన రకష్కుడు పతయ్కష్ం కావడం దావ్రా వెలల్డి అయింది.
ఆయన మరణానిన్ నాశనం చేసి జీవానీన్ అమర తనూ సువార
దావ్రా వెలుగులోకి తెచాచ్డు. 11 ఆ సువార విషయంలో నేను
పచారకుడుగా,అపొసత్లుడుగా,బోధకుడుగానియామకంపొందాను.

12 ఆ కారణం చేత నేనీ కషాట్ లు అనుభవిసుత్ నాన్ను. నేను
నమిమ్నవాడు నాకు తెలుసు కాబటిట్ సిగుగ్ పడను, నేను ఆయనకు
అపప్గించినదానిన్ రాబోతునన్ ఆ రోజు వరకూ ఆయనకాపాడగలడని
నాకు పూరి నమమ్కం ఉంది. 13 కీసుత్ యేసులో ఉంచవలసిన
విశావ్సంతో, పేమతోనేను నీకు నేరిప్న మకర నబోధ నమూనాను
పాటించు. 14 దేవుడు నీకు అపప్గించిన ఆ మంచిదానిన్ మనలో
నివాసమునన్ పరిశుదాధ్ తమ్ వలన కాపాడుకో.

15 ఆసియలోని వారంతా ననున్ విడిచిపోయారని నీకు తెలుసు.
ఫుగెలుల్ , హెరొమ్గెనే అలాటివారే. 16పభువు ఒనేసిఫోరు కుటుంబం
కనికరం చూపు గాక. 17అతడు రోమ్ నగరానికి వచిచ్నపుప్డు నేను
దీనని సిగుగ్ పడకుండా చాలాసారుల్ ననున్ శదధ్గా వెతికి, కనుగొని,
ఆదరించాడు. 18 గా అతడు ఎఫెసులో నాకు ఎంత ఉపచారం
చేశాడోనీకుబాగాతెలుసు. ఆదినానఅతడు పభువువలన కనికరం
పొందేలా పభువు అనుగహించు గాక.

2
మంచి నికుని తీరు

1నా కుమారా, కీసుత్ యేసులో ఉనన్ కృపచేత బలవంతుడవుగా
ఉండు. 2 అనేకుల ముందు నేను నీకు నేరిప్న సంగతులను
ఇతరులకు బోధించగలిగిన, నమమ్క న వయ్కులకు అపప్గించు.

3 కీసుత్ యేసు కోసం మంచి నికుడిలా కషాట్ లు భరించు.
4 నికుడు యుదాధ్ నికి వెళేళ్టపుప్డు తన జీవితంలో ఇతర
వాయ్పకాలోల్ చికుక్కోకుండా తనను నయ్ంలో చేరుచ్కునన్వాణిణ్
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సంతోషపెటాట్ లని పయతిన్సాత్ డు. 5 ఒక కీడాకారుడు నియమాల
పకారంపూరిచేయకపోతేఅతనికి బహ మానందొరకదు. 6 కషట్పడిన
వయ్వసాయదారుడే రాబడిలో మొదటి భాగం పొందడానికి అరుహ్ డు.
7 నేను చెపేప్ మాటలు ఆలోచించు. అనిన్ విషయాలోల్ పభువు నీకు
జాఞ్ నం అనుగహిసాత్ డు.

8 నా సువార పకారం, దావీదు సంతానంలో పుటిట్
చనిపోయినవారిలో నుండి లేచిన యేసు కీసుత్ ను జాఞ్ పకం చేసుకో.
9 ఆ సువార విషయంలో నేను ఒక నేరసుథ్ డిలా సంకెళళ్పా కషాట్ లు
అనుభవిసుత్ నాన్ను. అయితే దేవుని వాకాయ్నికి మాతం సంకెళ ళ్
లేవు.

10 అందుచేత ఎనిన్ నవారు నితయ్ న మహిమతో
కీసుత్ యేసులోని రకష్ణ పొందాలని నేను వారి కోసం అనీన్
ఓరుచ్కుంటునాన్ను.
11 “మనం ఆయనతో చనిపోతే ఆయనతో బతుకుతాం.
12 కషాట్ లు సహిసేత్ ఆయనతోబాటు రాజయ్ పరిపాలన చేసాత్ ం.
ఆయన ఎవరోమనకు తెలియదు అంటే
ఆయన కూడామనం ఎవరో తెలియదు అంటాడు.
13ఆయన తన జానికి విరుదధ్ంగా ఏమీ చేయలేడు కాబటిట్ ,
మనం నమమ్కసుత్ లం కాకపోయినాఆయనమాతం నమమ్దగినవాడే,”
అనేమాటలు నమమ్దగినవి.

14 వినేవారిని చెడగొటట్డానికే తపప్ మరి ఏ పయోజనమూ లేని
మాటలను గూరిచ్ వాదం పెటుట్ కోవదద్ని పభువు ఎదుట విశావ్సులకు
హెచచ్రిసూత్ ఈ సంగతులు వారికి గురు చెయియ్. 15 దేవుని
దృషిట్లో ఆమోదయోగుయ్డుగా, సిగుగ్ పడనకక్రలేని పనివాడుగా,
సతయ్వాకాయ్నిన్ సరిగా ఉపదేశించేవాడుగా నినున్ నీవే దేవునికి
కనుపరచుకో.

16 భకిహీనతకు కారణమయేయ్ వటిట్ మాటలు వదిలివెయియ్. ఆ
మాటలు మరింత భకిహీనతకు దారితీసాత్ యి. 17పుండు కుళిళ్ ఎలా
వాయ్పిసుత్ ందో వారి మాటలు కూడా అలా వాయ్పిసాత్ యి. హ మె ,
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ఫిలేతు అలాటివారే. 18 వారు “పునరుతాథ్ నం గతించిపోయింది”
అని చెబుతూ సతయ్ం విషయంలో తపప్టడుగు వేసి, మరి కొందరి
విశావ్సానిన్ చెడగొడుతునాన్రు.

19 అయితే “పభువుకు తన వారెవరో తెలుసు,” “పభువు
నామానిన్ ఒపుప్కొనే పతివాడూ దురీన్తి నుండి తొలగిపోవాలి” అని
రాసి ఉనన్ దేవుని సిథ్ర న పునాది నిలిచి ఉంటుంది.

20 ధనవంతుల ఇంటోల్ వెండివీ, బంగారువీ గాక కొయయ్,
మటిట్ గినెన్లు కూడా ఉంటాయి. వాటిలో కొనిన్ గౌరవపద న
వాడకానికీ కొనిన్ ఘనహీన న వాడకానికీ ఉంటాయి. 21 ఎవ నా
ఘనహీన న వాటిలో చేరకుండా తనను శుదిధ్ చేసుకుంటే వాడు
పవిత , యజమాని వాడుకోవడానికి అరుహ్ అనిన్ మంచి
కారాయ్లకూ సిదధ్పడి,ఘనత కోస న గినెన్గా ఉంటాడు.

22 నువువ్ యువకులకు కలిగే చెడుకోరికలను విడిచి పారిపో.
పవిత హృదయాలతో పభువుకు పారథ్న చేసేవారితో కలిసి నీతినీ
విశావ్సానీన్ పేమనూ శాంతి సమాధానాలనూ సంపాదించుకోవడానికి
కృషి చెయియ్. 23 బుదిధ్హీన న, మూఢతవ్ంతో కూడిన తరాక్లు
జగడాలకు కారణమౌతాయని గహించివాటిని వదిలెయియ్.

24 పభువు సేవకుడు పోటాల్ టలకు దిగకూడదు. అందరి
మీదా దయ చూపాలి. బోధనా సామరధ్ ం కలిగి, సహించేవా
ఉండాలి. 25-26దేవునికి ఎదురు చెపేప్వారినిసాతివ్కంతో సరిదిదాద్ లి.
ఎందుకంటేసాతానుతనఇషట్ం నెరవేరుచ్కోడానికివారినిచెరపటాట్ డు.
వాడి ఉరి నుండి తపిప్ంచుకుని మేలుకోడానికి దేవుడు వారికి సతయ్
సంబంధ న జాఞ్ నానిన్చిచ్మారుమనసుస్ దయచేసాత్ డేమో.

3
భషట్తవ్ం సంభవిసుత్ ంది
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1 చివరి దినాలోల్ అపాయకర న రోజులు వసాత్ యని నీవు
గహించాలి. 2 మనుషులు సావ్రథ్పరులుగా, ధనాశపరులుగా,
గొపప్లు చెపుప్కొనేవారుగా ఉంటారు. వారు గరివ్షుట్ లు, వ దూషణ
చేసేవారు, కనన్వారికి అవిధేయులు, చేసిన మేలు మరిచేవారు,
అపవితులు, 3 బొతిత్గా సహజ పేమ లేనివారు, ఇతరులతో
సామరసయ్ంగా ఉండలేనివారు, దురాభ్షలాడేవారు, నిగహం
లేనివారు, కూరులు, మంచిని దేవ్షించేవారు. 4 వారు దోహ లు,
తలబిరుసు మనుషులు, గరావ్ంధులు, దేవునికంటే శరీర సౌఖాయ్నేన్
ఎకుక్వగా పేమించేవారు. 5వారు కి భకి గలవారిలా ఉంటారు గానీ
దాని శకి ఆధారపడరు. వారికి దూరంగా ఉండు.

6 ఇలాంటి వారు బలహీన మనసత్తవ్ం గల సీల ఇళళ్లోకి
చొరబడి వారిని వశం చేసుకుంటారు. ఈ సీలు అపరాధ భావనలతో
కుంగిపోయి రకరకాల వాంఛలతో కొటుట్ కు పోయేవారుగా ఉంటారు.
7 వాకాయ్నిన్ అసత్మానం నేరుచ్కుంటూనే ఉనాన్ వీరు సతయ్ం
విషయ న జాఞ్ నానిన్ పొందలేరు. 8 యనేన్, యంబే అనేవారు
మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరు కూడా చెడిపోయిన మనసు కలిగి
విశావ్సం విషయంలో భషుట్ సతాయ్నిన్ ఎదిరిసాత్ రు. 9 అయితే
వారిదద్రి అవివేకం ఏ విధంగా బయటపడిందో ఆలాగే వీరిది కూడా
అందరికీ వెలల్డి అవుతుంది కాబటిట్ వీరు ఇంకాముందుకి సాగలేరు.

10నీవుమాతం నాబోధనూ, పవరననూ, ఉదేద్శానీన్, విశావ్సానీన్,
సహనానీన్, పేమనూ, ఓరుప్నూ అనుకరించావు. 11అంతియొకయ,
ఈకొనియ, లుస అనే పటట్ణాలోల్ నేను అనుభవించిన హింసలనూ
పమాదాలనూ ఎరిగే ననున్ వెంబడించావు. అలాంటి హింసలు నేను
సహించాను గాని,వాటనిన్టిలో నుండి పభువు ననున్ తపిప్ంచాడు.

12 కీసుత్ యేసులో సదభ్కితో జీవించాలని కోరేవారంతా హింస
పొందుతారు. 13 అయితే చెడడ్ వారూ, వంచకులూ ఇతరులను
మోసపరుసూత్ తాము కూడామోసపోతూఅంతకంతకూచెడిపోతారు.
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14 కానీ నీవు మాతం కచిచ్తంగా తెలుసుకునన్ వాటిని ఎవరి దావ్రా
నేరుచ్కునాన్వో గహించి వాటిలో నిలకడగా సాగిపో. 15 ఎందుకంటే
కీసుత్ యేసులో విశావ్సం దావ్రా పాప విముకినిచేచ్ జాఞ్ నానిన్ నీకు
కలిగించే శకిగల పరిశుదధ్ లేఖనాలు బాలయ్ం నుండీ నీకు తెలుసు.

16-17దేవుని సేవకుడు సిదధ్పడి పతిమంచి పనినీ జరిగించడానికి
పూరి సనాన్హంతో ఉండాలి. అందుకోసమే పతి లేఖనం వావేశం
వలన ఉనికిలోకి వచిచ్ంది. అది బోధించడానికీ, ఖండించడానికీ,
తపుప్ దిదద్డానికీ, నీతిలో శికష్ణ ఇవవ్డానికీ తోడప్డుతుంది.

4
విశావ్సపాతు న సేవకుడు

1 దేవుని సమకష్ంలో, తన పతయ్కష్త, తన రాజయ్ం వచేచ్టపుప్డు
బతికి ఉనన్వారికీ, చనిపోయినవారికీ తీరుప్ తీరచ్బోయే కీసుత్ యేసు
సమకష్ంలో, నేను నినున్ ఆదేశిసుత్ నాన్ను.

2 వాకాయ్నిన్ బోధించు, అనుకూల నా, కాకపోయినా సిదధ్ంగా
ఉండు. ఖండించినా, గదిద్ంచినా, బుదిధ్ చెపిప్నా సంపూరణ్ న
సహనంతో ఉపదేశించు.

3 ఎందుకంటే మనుషులు మంచి బోధను సహించలేని సమయం
రాబోతోంది. దురద చెవులతో తమ సవ్ంత దురాశలకు అనుగుణంగా
బోధించే వారిని పోగుచేసుకుని, 4 సతయ్ం నుండి తొలిగిపోయి కటుట్
కథల పుమళ ళ్తారు.

5 నీవు మాతం అనిన్ విషయాలోల్ సంయమనంతో ఉండి, కషాట్ లు
భరించు. సువార పచారకుని పనిచెయియ్, నీ పరిచరయ్ను సంపూరి
చెయియ్.

6 ఒక పానారప్ణగా నేను బలి అవుతూ ఉనాన్ను. నా మరణం
సమీపించింది. 7 మంచి పోరాటం సాగించాను, నా పరుగు
ముగించాను. నావిశావ్సానిన్ కాపాడుకునాన్ను. 8ఇపుప్డు నా కోసం
నీతికిరీటం సిదధ్ంగా ఉంది. నీతిగల నాయ్యాధిపతి అయిన పభువు
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దానిన్ ఆ రోజుననాకు అనుగహిసాత్ డు. నాకుమాతమేకాదు,ఆయన
పతయ్ ని పేమతో ఎదురుచూసే వారందరికీ అనుగహిసాత్ డు.

9 నా దగగ్రికి తవ్రగా రావడానికి పయతిన్ంచు. 10 దేమా
ఇహలోకానిన్ పేమించి ననున్ విడిచిపెటిట్ తెసస్లోనిక వెళిళ్పోయాడు.
కేసేక్ గలతీయకీ, తీతు దలమ్తియకీ వెళాళ్రు. 11లూకామాతమేనా
దగగ్ర ఉనాన్డు. మారుక్ను తీసుకురా. అతడు పరిచారం కోసంనాకు
ఉపయోగంగా ఉంటాడు. 12తుకికును ఎఫెసుకు పంపాను.

13 నువువ్ వచేచ్టపుప్డు నేను తోయలో కరుప్ దగగ్ర ఉంచి వచిచ్న
అంగీనీ, పుసత్కాలనూ, ముఖయ్ంగా చరమ్పు కాగితాలను తీసుకు రా.
14 అలెగాజ్ ండర్ అనే కంసాలి నాకు చాలా కీడు చేశాడు. అతని
కియలకు తగిన పతిఫలం పభువే ఇసాత్ డు. 15 అతని విషయంలో
నువువ్ కూడా జాగతత్గా ఉండు. ఎందుకంటే అతడు మా బోధను
తీవంగా ఎదిరించాడు.

16 నేను మొదట నాయ్యసాథ్ నం ఎదుట వాదించుకునన్పుడు నా
పకష్ంగా ఎవరూ నిలబడలేదు, అందరూ ననున్ విడిచిపోయారు. ఇది
వారికి నేరం కాకుండా ఉండు గాక.

17అయితేనేను సువారసంపూరణ్ంగాపకటించేందుకూయూదులు
కాని వారంతా దానిన్ వినేందుకూ పభువు నా ప న ఉండి ననున్
బలపరిచాడుకాబటిట్ సింహంనోటినుండి పభువుననున్ తపిప్ంచాడు.
18పభువుఅనిన్ చెడుపనుల నుండీ ననున్ తపిప్ంచి సుర తంగాతన
పరలోక రాజయ్ం చేరుసాత్ డు. యుగయుగాలకు ఆయనకు మహిమ
కలుగు గాక, ఆమేన్ .

19 పిసక్కూ అకులకూ ఒనేసిఫోరు కుటుంబానికీ నా
అభివందనాలు. 20 ఎరసుత్ కొరింథులో ఆగిపోయాడు. తోఫిముకు
జబుబ్ చేసింది. అందుకే అతణిణ్ మిలేతులో విడిచి వచాచ్ను.

21 నీవు చలికాలం రాకముందే రావడానికి పయతన్ం చెయియ్.
యుబూలు, పుదే, లీను, కౌల్దియ, ఇతర సోదరులంతా నీకు
వందనాలు చెబుతునాన్రు.
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22 పభువు నీ ఆతమ్కు తో ఉండు గాక. కృప మీకు తో ఉండు
గాక.
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