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ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤੀ
ਲੇਖਕ
ਇਸ ਪੱਤੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਪੌਲੁਸ ਹ,ੈ 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ

ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੱਤੀ ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ “ਪੌਲੁਸ, ਿਜਹੜਾ
ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾ।ਂ“ (1 ਿਤਮੋਥੀ 1: 1) ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 62-64 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਛੱਿਡਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਕਦੂਿਨਯਾ

ਵੱਲ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:3;
3:14, 15)।

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਪਿਹਲੀ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਹ,ੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ

ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਹੀ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸੀ। ਿਤਮੋਿਥਉਸ
ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਹਨ।

ਉਦੇਸ਼
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੰੂ ਿਕਸ

ਤਰਾਂ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (3:14-15) ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ
ਿਕੰਨੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ
ਆਇਤਾਂ 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ
ਹਨ।ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਇਸਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ,
ਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹ,ੈ ਉਹ ਘਰਾਣਾ ਜੋ ਿਕ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ
ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਹ।ੈਇਹਆਇਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਪੱਤੀਆਂ ਭੇਜ
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ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਕਵੇਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ
ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹ।ੈ

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਲੇ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤਾਂ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਿਭਆਸ— 1:1-20
2. ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਿਸਧਾਤਂ— 2:1-3:16
3. ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ— 4:1-6:21

ਨਮਸਕਾਰ
1ਪੌਲੁਸ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ

ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਿਗਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾ।ਂ 2ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਿਤਮੋਿਥਉਸ
ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪੁੱਤਰ ਹ,ੈ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਕਰਪਾ, ਦਯਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹ।ੇ

ਝੂਠੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਚਤਾਵਨੀ
3 ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੈਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ

ਰਹੀਂ, ਿਤਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਕਰੀਂ ਜੋ ਹੋਰ ਪਰ੍ਕਾਰ
ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾ ਦੇਣ। 4 ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਿਮਤ ਕੁੱਲਪੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਮਨ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ
ਪਰ੍ਬੰਧ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 5 ਪਰ ਆਿਗਆ
ਦਾ ਮੇਲ ਉਹ ਿਪਆਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਿਵਵੇਕ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਕਪਟ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 6ਅਤੇ ਕਈ ਇਨੰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਿਵਅਰਥ ਗੱਲਾਂ
ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ। 7 ਿਜਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਕ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲਆਖਦੇ ਹਨ। 8ਪਰ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇ ਤਦ
ਇਹ ਿਬਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਹ।ੈ 9ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਧਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਢੀਠਾਂ ਲਈ, ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ, ਪਲੀਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧਾਂ
ਲਈ, ਮਾ-ਂਿਪਓ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਘਾਤੀਆ।ਂ 10ਹਰਾਮਕਾਰਾ,ਂ
ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼ਾ,ਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ,ਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆ,ਂ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਥਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
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ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹ।ੈ 11ਇਹ ਉਸ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹ,ੈ ਿਜਹੜੀ ਮੈਨੰੂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।

ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ
12ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਬਲ ਿਦੱਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ

ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ
13 ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਧੱਕੇਖੋਰਾ
ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ
ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। 14 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ
ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅੱਤ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈ। 15 ਇਹ ਬਚਨ
ਪੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ
ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚਆਇਆ, ਿਜੰਨਾ ਿਵੱਚੋਂ ਮਹਾਂ ਪਾਪੀ ਮੈਂ ਹਾ।ਂ 16ਪਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਯਾ ਹੋਈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜਾ ਮਹਾਂ ਪਾਪੀ ਹਾ,ਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਧੀਰਜ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਿਜਹੜੇ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਵੇ। 17 ਹੁਣ
ਸਦੀਪਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਿਵਨਾਸ਼, ਅਿਦੱਖ, ਅਦੁੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ
ਮਿਹਮਾ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਹੋਵੇ।ਆਮੀਨ। 18 ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਿਤਮੋਿਥਉਸ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਅਗੰਮ
ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਿਵਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੈਨੰੂ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਂ। 19ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ
ਸ਼ੁੱਧ ਿਵਵੇਕ ਨੰੂ ਤਕਿੜਆਂ ਰੱਖੀਂ ਿਜਹ ਨੰੂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ
ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਿਦੱਤੀ। 20 ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੁਿਮਨਾਯੁਸ ਅਤੇ ਿਸਕੰਦਰ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ
ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤਾੜਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਿਵਰੁੱਧ ਨਾ ਬੋਲਣ।

2
ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼

1 ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆ,ਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ,ਂ
ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 2 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ
ਸਭਨਾਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਿਵੱਚ
ਚੈਨ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। 3 ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਹਜ਼ੂਰ ਇਹੋ ਭਲਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹ।ੈ 4 ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ
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ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕੋ
ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਹੈ
ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ। 6 ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚੱਤ
ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਹੋਈ। 7ਇਸ
ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਚਾਰਕ, ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਸਿਚਆਈ ਿਵੱਚ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾ,ਂ
ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। 8 ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਹਰ ਜਗਾ ਪੁਰਖ,
ੋਧ ਅਤੇ ਿਵਵਾਦ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੱਥ ਉੱਠਾ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। 9ਇਸੇ

ਤਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸਤੀਆਂ ਲਾਜ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਸਿਹਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਸੁਹਾਉਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਾਲ ਸੁਆਰਨ, ਨਾ ਗੁੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਜਾਂ
ਮੋਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਹੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਸਤਾਂ ਨਾਲ। 10ਸਗੋਂ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ
ਸੁਆਰਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਉਨਾਂ ਇਸਤੀਆਂ ਨੰੂ ਫੱਬਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੰੂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। 11ਇਸਤੀ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹੋ ਕੇ
ਪੂਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਲਵੇ। 12ਮੈਂ ਇਸਤੀ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਅਥਵਾ
ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ
ਰਹ।ੇ 13 ਿਕਉਂਜੋਆਦਮਪਿਹਲਾਂ ਰਿਚਆ ਿਗਆਸੀ ਿਫਰ ਹੱਵਾਹ। 14ਆਦਮ
ਨੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਪਰ ਇਸਤੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਿਵੱਚ ਪੈ ਗਈ। 15 ਤਾਂ
ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ,
ਿਪਆਰ, ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਿਵੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਿਹਣ।

3
ਿਬਸ਼ਪਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

1 ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ,ੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 2ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਨਗਾਹਬਾਨ
ਿਨਰਦੋਸ਼,ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ, ਨੇਕ ਚਲਣ,
ਪਰਾਹੁਣਚਾਰਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, 3ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ,ਨਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ, ਨਾ ਝਗੜਾਲੂ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭੀ, ਸਗੋਂ ਸੀਲ ਸੁਭਾਓ ਹੋਵ।ੇ 4ਆਪਣੇ
ਘਰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨਵਾਲਾ,ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾਈ
ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। 5ਜੇ ਕੋਈਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ
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ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਿਕਵੇਂ ਕਰੇਗਾ?
6ਉਹ ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਿਕ ਿਕਤੇ ਘਮੰਡ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਜ਼ਾ
ਪਾਵੇ। 7ਅਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਦੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ਹੋਵੇ,
ਿਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ਾਹੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵ।ੇ 8ਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ, ਨਾ ਦੋ ਜ਼ਬਾਨੇ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ
ਵਾਲੇ, ਨਾ ਝੂਠੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲੋਭੀ। 9 ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਭੇਤ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱਧ ਿਵਵੇਕ
ਨਾਲ ਮੰਨਣ। 10ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਿਹਲਾਂ ਪਰਖੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਿਨੱਕਲਣ
ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ। 11ਇਸੇ ਤਰਾ,ਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ
ਹੋਣ, ਨਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆ,ਂ ਸਗੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੋਣ। 12 ਸੇਵਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਹੋਣ, ਆਪਿਣਆਂ
ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ੰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।
13 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ,ਉਹਆਪਣੇ
ਲਈ ਚੰਗੀ ਪਦਵੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਜਹੜੀ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਹ।ੈ

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ
14 ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹ,ੈ ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਇਹ

ਗੱਲਾਂ ਿਲਖਦਾ ਹਾ।ਂ 15 ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣ
ਲਵੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਅਤੇ ਨੀਂਹ
ਹ।ੈ 16 ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ
ਹੋਇਆ,ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ, ਦੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਿਖਆ
ਿਗਆ, ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ।

4
ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ

1 ਪਰ ਆਤਮਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਲੋਕ
ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆ ਵੱਲ ਮਨ ਲਾ ਕੇ,
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਣਗ।ੇ 2ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕਪਟ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ,
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ਿਜੰਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਿਵਵੇਕ ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਦਾਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
3 ਿਜਹੜੇ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ
ਨੰੂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ
ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਰਚੀ ਹੋਈ ਹਰੇਕ ਰਚਨਾ ਚੰਗੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਤਆਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੇ
ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 5ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ

ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੇਵਕ

6 ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਿਸਖਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਚੰਗਾ
ਸੇਵਕ ਬਣੇਂਗਾ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਖਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੂੰ
ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਰਿਹ। 7ਪਰ ਗੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ
ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ, ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਈ ਆਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰ।
8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਿਕਿਰਆ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਲਾਭ ਹ,ੈ ਪਰ ਭਗਤੀ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹ,ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਹ।ੈ 9ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹ।ੈ 10ਇਸੇ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉੱਤੇਆਸਰੱਖੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਿਰਆਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ, ਪਰਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ
ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹ।ੈ 11ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਅਤੇ ਿਸਖਾ। 12 ਕੋਈ
ਤੇਰੀ ਜੁਆਨੀ ਨੰੂ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈਬਚਨ,
ਚਾਲ ਚਲਨ, ਿਪਆਰ,ਆਤਮਾ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚਆਦਰਸ਼
ਬਣੀ। 13 ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾ,ਂ ਤੂੰ ਪੜਹ੍ਾਈ ਕਰਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੀਂ। 14 ਤੂੰ ਉਸ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰ
ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹ,ੈ ਿਜਹੜੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ
ਤੈਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 15ਇਨੰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦ,ੇਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱਿਗਆ
ਰਿਹ ਤਾਂ ਿਕ ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵ।ੇ 16ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਇਨੰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਣਆ ਰਿਹ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਵੇਂਗਾ।
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5
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

1 ਿਕਸੇ ਬੁੱਢੇ ਨੰੂ ਨਾ ਿਝੜਕੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਿਪਤਾ ਵਾਗਂੂੰ ਅਤੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੰੂ
ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਾਵੀਂ। 2 ਅਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਮਾਤਾ ਵਾਗਂੂੰ ਅਤੇ
ਮੁਿਟਆਰਾਂ ਨੰੂ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਸਮਝਾਵੀਂ। 3 ਿਵਧਵਾਵਾਂ
ਦਾ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਿਵਧਵਾ ਹਨ ਆਦਰ ਕਰੀਂ। 4 ਪਰ ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਧਵਾ
ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਥਵਾ ਪੋਤਰੇ ਦੋਹਤਰੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਧਰਮ
ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਹਜ਼ੂਰ ਇਹੋ ਪਰਵਾਨ ਹ।ੈ 5 ਿਜਹੜੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਿਵਧਵਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਲੱਗੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹ।ੈ 6ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਗੁਲਛੱਰੇ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਿਜਉਂਦੀ
ਹੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 7 ਤੂੰ ਇਨੰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਿਨਰਦੋਸ਼
ਹੋਣ। 8ਪਰ ਜੇ ਕੋਈਆਪਿਣਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ
ਿਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। 9ਉਸੇ ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ ਜਾਵ,ੇ ਿਜਸ
ਦੀ ਉਮਰ ਸੱਠਾਂ ਵਿਰਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਹੀ
ਹੋਵੇ। 10 ਅਤੇ ਉਹ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇਕਨਾਮ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ
ਪਾਿਲਆ ਹੋਵ,ੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਹੋਣ,
ਦੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ
ਹੋਵੇ। 11 ਪਰ ਮੁਿਟਆਰ ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲਾਭੇਂ ਰੱਖ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਤੋਂ
ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਕੇ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ। 12 ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਤਆਗਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। 13ਨਾਲੇ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਿਫਰ ਕੇਆਲਸਣਾਂ
ਬਣਨਾ ਿਸੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਰੀਆਂ ਆਲਸਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁੜ-ਬੁੜ
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਇਆਂ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱਤ ਅੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 14ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਜੋ ਮੁਿਟਆਰ ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਣਨ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧੀ ਨੰੂ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ। 15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਕਈ
ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। 16 ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਇਸਤੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵਧਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ
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ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੱਚ-
ਮੁੱਚ ਿਵਧਵਾਂ ਹਨ। 17 ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਜਹੜੇ ਚੰਗਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੁਗਣੇ
ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ
ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆਦੇਣ ਿਵੱਚ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰਗਰ੍ੰਥ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਗਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਛੱਕਲੀ ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਈਂ, ਨਾਲੇ ਇਹ
ਭਈ ਕਾਮਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹ।ੈ 19 ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ
ਦੋਸ਼ ਨਾ ਸੁਣੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋ ਜਾਂ ਿਤੰਨ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ। 20 ਿਜਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਝੜਕ ਦੇ ਤਾਂ ਿਕ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ।
21 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਗਵਾਹ ਮੰਨ ਕੇ
ਤੈਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਕੰਮ
ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰ। 22ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਣ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਰੱਖ। 23 ਅਗਾਹਾਂ
ਨੰੂ ਿਨਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ ਪਰ ਹਾਜ਼ਮੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ
ਮਾਦਂਗੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਮੈਅ ਵਰਤ ਿਲਆ ਕਰ। 24 ਕਈ ਮਨੱੁਖਾਂ
ਦੇ ਪਾਪ ਪਰ੍ਗਟ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 25ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪਰ੍ਗਟ
ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦੇ।

6
1 ਿਜਹੜੇ ਦਾਸ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਿਣਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ

ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆਨਾ ਹੋਵੇ। 2ਅਤੇ
ਿਜੰਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨਉਹਉਨਾਂ ਨੰੂ ਭਾਈਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣਨ
ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ,ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਉਪਕਾਰ ਿਵੱਚ
ਸਾਝਂੀ ਹਨ। ਉਹ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਅਤੇ ਿਪਆਰੇ ਹਨ। ਇਨੰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਦੇ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ।

ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਲੋਭ
3 ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਜੋ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ,
ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। 4 ਤਾਂ ਉਹ ਹੰਕਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਗੋਂ
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ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹ,ੈ ਿਜਸ
ਕਰਕੇ ਖਾਰ, ਝਗੜਾ, ਕੁਫ਼ਰ, ਗੰਦੇ ਬੋਲ। 5ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਸ਼ੱਕ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਿਵਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਚਆਈ ਜਾਦਂੀ
ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨੰੂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 6 ਪਰ ਸੰਤੋਖ
ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹ।ੈ 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ
ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਲਆਦਂਾ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ
8 ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੰੂ ਭੋਜਨ ਬਸਤਰ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ
ਬਥੇਰਾ ਹ।ੈ 9 ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਪਰਤਾਵ,ੇ ਫ਼ਾਹੀ
ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਿਸ਼ਆਂ
ਿਵੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਡੋਬ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ। 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਨੰੂ ਲੋਚਿਦਆਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਅਨੇਕ ਗਮਾਂ ਿਦਆਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਿਵੰਿਨਆ ਹ।ੈ

ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਨਰਦੇਸ਼
11 ਪਰ ਤੂੰ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦ,ੇ ਇਨੰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹ ਅਤੇ ਧਰਮ,

ਭਗਤੀ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਿਪਆਰ, ਧੀਰਜਅਤੇ ਨਰਮਾਈਦੇ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹ।
12 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖ ਿਜਹ ਦੇ
ਲਈ ਤੂੰ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਿਤਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ, ਿਜਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੇ ਪੁੰਿਤਯੁਸ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਗਵਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੈਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 14 ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਤੱਕਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ ਨੰੂ ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। 15 ਿਜਹ
ਨੰੂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਧੰਨ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ,
ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਹ।ੈ 16ਅਮਰਤਾ ਇਕੱਲੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਅਣਪੁੱਜ ਜੋਤ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਨਾ ਉਹ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਉਸੇ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ
ਪਰਾਕਰਮ ਸਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ।ਆਮੀਨ। 17 ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਧਨਵਾਨ
ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਕ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇ ਿਠਕਾਣੇ ਧਨ ਉੱਤੇ
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ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੰੂ ਭੋਗਣ ਲਈ ਸੱਭੋ ਕੁਝ
ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 18 ਨਾਲੇ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਲੇ
ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਧਨੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਹੋਣ। 19ਅਤੇ
ਅਗਾਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਫੜ ਲੈਣ
ਿਜਹੜਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਹ।ੈ 20 ਹੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ, ਉਹ ਅਮਾਨਤ ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਸੌਂਪੀ
ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ! ਿਜਹੜਾ ਝੂਠ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਦੀ ਗੰਦੀ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧਤਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈ। 21 ਕਈ ਲੋਕ
ਉਸ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਿਕਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹ।ੇਆਮੀਨ।
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