1 तीम�याला
1 Timothy

1 तीम�याला

पौलाचे ं तीम�याला प�हले पत्र

1

पौलाकडू न, जो आपला उद्धारकतार् परमे�र आ�ण आपली आशा �ख्र�त येशू यां �या आ�ेने ं �ख्र�त येशूंचा प्रे�षत
आहे,
2
तीम�या�या नां व,े जो �व�ासाद्वारे माझा खरा मुलगा आहे, �पता परमे�र आ�ण आपले प्रभू �ख्र�त येशू यां �याकडू न
तुला असीम कृपा (अनुग्रह) दया आ�ण शां �त असो.
3
मी मासेदो�नयाला जातां ना तुला समजा�वले होते क� तू इ�फसां त राहू न कां ही लोकां ना आ�ा कर, क� �यां नी दुसरी
कोणतीही �शकवण (�सद्धां त) देऊ नये. 4 �या खोट्या कहा�यां कडे आ�ण अग�णत वं शाव�यां कडे आपले ल� लावू ं
ु ार नाहीत, �यां चा सं बंध �व�ासाशी आहे. 5 आ�ेचा हेतू असा
नये, �यामुळे तं टे होतात, �या परमे�रा�या �या योजनेनस
आहे क� शुद्ध अं तःकरण, चां गला �ववेक व �न�कपट �व�ासाने प्रेम उ�प� �हावे. 6 हे सवर् सोडू न बरेच लोक �यथर्
गो�ींम�ये जणू ं कां ही भटकून गेले आहे. 7 �यां ना धा�मर्क �श�क (�नयमशा�त्र �शक�वणारे) �हावयाचे तर आहेत, परं त ु
�या गो�ी ते बोलतात आ�ण खात्रीने (ठासू न) सां गतात �या�वषयी �यां ना कां ही समजत देखील नाही.
8
परं त ु आप�याला ठाऊक आहे क� जर एखाद्याने �नयमशा�त्राचा यो�य री�तने उपयोग केला तर ते चां गले आहे.
9
आ�ण आप�याला हे देखील माहीत आहे क� �नयमशा�त्र �व�ासींसाठ�चे (नी�तमान ठर�वलेल)े नाही, पण अधमीर्,
मनां स वाटेल तसे वागणारे, भ��हीन, अपराधी, अप�वत्र व अशुद्ध लोक, आई-बापाला �जवे ं मारणारे, ह�यारे,
10
�य�भचारी, पुमथ
ै ू न करणारे, मनु�य-�यापार करणारे, लबाड व खोटी शपथ वाहणारे, आ�ण ख�या सं देशा�या सवर्
ु ार आहे, जी
�वरोधकां साठ� नेमलेले आहे; आ�ण 11 ध�यवादयो�य, परमध�य परमे�रा�या गौरवा�या �या सुवातनेर् स
मला सोप�वलेली आहे.
12
मी आप�या प्रभू �ख्र�त येशूंचे आभार मा�नतो �यां नी मला ही यो�यता बहाल केली आ�ण �यां नी मला �व�सनीय
मानू न आप�या सेवक
े िरतां नेमले. 13 मी तर पू वीर् �नं दा करणारा, छळणारा आ�ण अ�याय करणारा होतो, तरी मा�यावर
ु े ही सवर् कामे ं केली होती. 14 आप�या प्रभू ची
दया झाली, कारण मी केवळ धा�मर्क उ�साहाने, न समजू न अ�ानतेमळ
महान कृपा, �या �व�ास व प्रेमां सह जी �ख्र�त येशूंम�ये आहे मा�यावर बहुत अ�धक झाली.
15
ही गो� खरेपणाने �व�ास कर�यायो�य आ�ण प्र�येक दृ�ीने �वीकार कर�याजोगी आहे क� �ख्र�त येशू
अपरा�यां ना मु�� दे�यासाठ� जगात आले, �यां �याम�ये सवार्ंत मोठा अपराधी मी आहे. 16 परं त ु मा�यावर केवळ
यासाठ�च दया झाली, क� मी जो सवार्ंत मोठा अपराधी आहे, �या मा�या�वषयी, येशू �ख्र�तां नी, आपली पू णर्
सहनशीलता दाखवावी, ती याकिरतां , क� जे लोक येशू �ख्र�तां वर, अनं त जीवनासाठ� �व�ास ठे वणार आहेत,
�यां �याकिरता मी एक नमू ना �हावे. 17 आता सनातन राजा अथार्त अ�वनाशी, अदृ�य आ�ण तो जो एकमेव �ानी
परमे�र आहे, �याचा आदर व गौरव भ�व�यकाळ� येणा�या सवर् युगां पयर्ंत होत राहो. होय, असेच होवो.
18
तीम�या, मा�या मुला, तु�याकिरतां माझा आदेश हाच आहे क� तु�या�वषयी पू वीर्च झाले�या भ�व�यवाणीनुसार तू
उ�म प्रकारे झुंज (युद्ध) देत लढत रहावे, 19 आ�ण �व�ास व तो चां गला �ववेक जपू न ठे वावास. जो अनेकां नी दू र केला
(बाजू ला सारला) आ�ण �या�यामुळे अनेकां चे �व�ासरूपी जहाज फु टू न बुडाले. 20 हुमनाय व अले�सां द्र हे
�यां �यापैक�च आहे �यां ना मी सैताना�या �वाधीन केलेले आहे जेणक
े रून परमे�राची �नं दा कर�याचे सोडू न दे�याचा
(न कर�याचा) धडा �यां ना �शक�वला जावा.
1
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आता सवर्प्रथम मी असे �नवेदन किरतो क� सवर् माणसां किरता �वनं ती, प्राथर्ना, म�य�थी आ�ण उपकार�तु�त केली
जावी. 2 आप�याला सं पूणर् शां तीने, सुभ��ने व परमे�राप्रत भययु� आदर बाळगू न, जीवन जगता यावे �हणू न, राजे
(नेत)े अ�धकारीगण व सवर् उ�-पद�थां किरताही ती केली जावी. 3 असे करणे आप�या मु��दाता परमे�राला चां गलेही
वाटते आ�ण �प्रयही वाटते (आवडते). 4 सवर् माणसां चा उद्धार �हावा आ�ण �यां नी स�य उ�म री�तने ओळखू न �यावे
हीच �याची इ�छा आहे. 5 कारण एकच परमे�र आहे, आ�ण परमे�र व मनु�य यां �याम�ये देखील एकच म�य�थ
आहे, अथार्त �ख्र�त येशू जे मनु�य आहेत. 6 �यां नी सवार्ं�या सुटकेसाठ�चे मोल �हणू न आप�या �वतःला खं डणी रूपात
देऊन टाकले आ�ण यो�य समयी या�वषयीची सा� �दली गेली.
7
मी स�य बोलतो आहे, खोटे बोलत नाहीये, क� याच सा�ीसाठ� मी, सं दश
े देणारा, प्रे�षत, इतर जातींकिरतां �व�ास
व स�याचा उपदेशक �हणू न नेमलो गेलो.
8
�हणू न माझ� अशी इ�छा आहे क� प्र�येक �ठकाणी माणसाने राग आ�ण �ववाद सोडावा आ�ण आपले प�वत्र हात
वर करून प्राथर्ना करावी.
9
�याच प्रकारे ��त्रयां नी देखील शालीन, सं यत व स�य व�त्र पिरधान (नेसणे) करावेत, केस गुं फून, सोने, मो�ये आ�ण
बहुमू�य व�त्रां नी न�हे पण चां ग�या कृ�यां नी �वतःस शोभवावे; 10 कारण �या ��त्रया �वतःस धा�मर्क (परमे�र भ�)
व चां गली कृ�यें (कायर्) करणा�या समजतात, �यां नी तसे वागणे यो�य देखील आहे.
11
��त्रयां नी शां त राहू न पू णर् आधीनतेने �शकत जावे. 12 मी असेही �हणतो क� ��त्रयां नी उपदेश करूं नये, �यां नी
पुरूषावर अ�धकार गाजवू न �यां ना आप�या आ�ेआधीन करूं नये, पण शां त रहावे. 13 कारण आदाम प्रथम अ��त�वां त
(घडला) आला आ�ण �यानं तर ह�वा. 14 आ�ण आदाम फस�वला (भुल�वला) गेला नाही, परं त ु �त्री फसू न अपराधीण
झाली. 15 पण जर �यां (��त्रया) मयार्दा राखू न, �व�ास प्रेम आ�ण प�वत्रतेत ��थर रा�ह�यात, तर मुलां ना ज�म देत
असताना �या सुर�ा प्रा� करतील.
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ही गो� स�य आहे क� जो कोणी देखरेख करणारा होऊ इ��छतो, तो चां ग�या कामाचीच इ�छा बाळगतो. 2 या�तव
देखरेख (मेढ
ं रें चारणारा) करणारा, आरोप मु�, एकाच प�नीचा प�त, सं यमी, सुशील, स�य, पाहुणचार (उदार-मैत्रीपू णर्)
करणारा, �नुपण �श�क असावा. 3 दारू �पणारा �कंवा भां डण करून अनावर होणारा, पै�याचा लोभी नसावा, परं त ु
कोमल �वभावाचा असावा. तो भां डखोर आ�ण लोभी नसावा. 4 आप�या �वतः�या घराचा उ�म प्रबं ध करणारा आ�ण
�याची मुले ं �या�या आधीनतेत (मयार्दत
े ) राहू न �याचा आदर किरतात असा असावा. 5 कारण �याला आप�याच घरची
�यव�था (देखरेख) �यव��थत ठे वता येत नसेल, तो परमे�रा�या चचर्चा सां भाळ कसा करूं शकेल? 6 दुसरी मह�वाची
बाब ही आहे क�, गवार्ने भरून �याला सैतानाप्रमाणे दं ड प्रा� होऊ नये �हणू न नवीन �श�याने चचर्ची देखरेख करूं नये
(नसावा). 7 �याची �नं दा (दोषा�पद री�तने) होऊन, �याने सैताना�या जा�यां त सां पडू नये �हणू न बाहेर�या लोकां तही
�याची सा� उ�म असावी;
8
�याच प्रकारे सेवकां नीही स�माननीय असावे. �यां नी दुतोंडी (दुरंगी), दारू �पणारे आ�ण लोभाने पैसा �मळ�वणारे
नसावे. 9 परं त ु �व�ासाचे रह�य, शुद्ध �ववेक राखू न सां भाळणारे असावे. 10 सेवकां चीही, अगोदर पारख �हावी आ�ण
�यानं तर जर ते �नदोर्ष ठरलेत, तर �यां नी सेवकाचे कायर् करावे.
11
तसेच �यां �या ��त्रया (प�नी) देखील आदरणीय असा�यात; �नं दा करणा�या न�हे पण सौ�य (सं यमी) आ�ण सवर्
गो�ीं�वषयी �व�ासयो�य असा�यात.
1
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सेवक एकाच �त्रीचा प�त असावा; सेवकां चे (सेवकपण) कायर् �यां नीच करावे �यां ना आप�या मुलां बाळां ची यो�य
देखरेख कशी करावी आ�ण आप�या घरची जबाबदारी उ�म री�तने कशी पार पाडावी या�वषयी नीट ठाऊक आहे.
13
कारण �यां नी सेवकाचे कायर् उ�मिर�या पार पाडलेले आहे, ते आदरणीय पद (�थान) व �ख्र�त येशूंवरील
�व�ासां ठायी, भ�म �हं मत प्रा� किरतात.
14
तु�याकडे लवकर ये�याची आशा बाळगू न देखील मी तुला या गो�ी याकिरता �लहीतो आहे, 15 क� जर मला
यावयास उशीर लागला तर, परमे�राचे �जवं त चचर् जे परमे�राचे घर आ�ण स�याचा खां ब व पाया आहे, �यां त कसा
�यवहार (वागणू क) करावा हे तुला नीट समजावे. 16 परमे�र जो देहां ठायी प्रगट झाला, आ��याने नी�तमान् ठरला,
देवदू तां वर प्रगट झाला, गैरयहू दी लोकां ना �याचा सं देश ऐक�वला गेला, जगाने �या�यावर �व�ास ठे �वला, आ�ण तो
म�हमेने वर घेतला गेला, हे जे ख�या (सा��वक) जीवनाचे (भ��) रह�य आहे ते मोठे गं भीर आहे, यां त कां ही शं काच
नाही.
12
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परं त ु आ�मा �प�पणे (उघडपणे) �हणतो क�, पुढे येणा�या (भ�व�यां त) समयां त अनेक लोक फु सला�वणारा आ�मा
आ�ण दु�ा��यां �या �श�णावर मन लावू न �व�ासापासू न बहकून (भ्र�) जातील. 2 खोटे व कपटी अस�यामुळे ते ढोंगी
(पाखं डी) होऊन लबाड्या करतील, �यां चा �ववेक जणू ं कां ही जळणा�या लोखं डाने डाग �द�यासारखाच आहे. 3 ते
ल�न (�ववाह) करावयाची मनाई करतील, आ�ण परमे�राने उपकार�तु�त करून �व�ासीं व स�य ओळखणा�या
लोकां किरतां , खा�या�या �या व�तु �नमार्ण के�यां त, �यां चे सेवन करूं नये अशी आ�ा देतील. 4 याचे कारण हेच आहे
क� परमे�राने तयार केलेली प्र�येक व�तु चां गली आहे, आ�ण जर उपकार�तु�त करून (आभार मानू न) �तचे सेवन केले
गेले तर कोणतीही व�तु अ�वीकार कर�यायो�य नाहीये. 5 कारण ती व�तु, परमे�राचे वचन आ�ण प्राथर्नेद्वारें शुद्ध होत
असते.
6
जर तू भावां ना या�वषयी समजावीत रा�हलास, तर तू �ख्र�त येशूंचा उ�म सेवक ठरशील. �व�ास व �या स�य
उपदेशातील �श�णाचे �याचे तू अनुसरण करीत आला आहेस, �याद्वारे तुझे पालन पोषण आ�ण �वकास होईल. 7 परं त ु
अशुद्ध (परमे�रावाचू न असलेले) आ�ण �हाता�यां �या कहा�यां पासू न जपू न रहा आ�ण प�वत्र जीवना�या �दशेकडे
जा�याचा प्रय�न करीत पुढे जात रहा. 8 कारण शारीिरक �यायामाचा लाभ मयार्�दत आहे, पण प�वत्र जीवन सवर्
बाबतींत फायद्याचे आहे, कारण आतां �या (वतर्मान) आ�ण येणा�या जीवनाचे (भ�व�य) अ�भवचन देखील �यां तच
आहे.
9
आ�ण ही गो� स�य आ�ण सं पूणर्पणे (प्र�येक दृ�ीने) �वीकार कर�यायो�य आहे. 10 कारण परमे�रावर आमचा
भरं वसा (�व�ास) आहे, जो सवर् लोकां चा आ�ण �वशेषकरून �व�ासींचा उद्धारकतार् आहे.
11
या गो�ीं�वषयी आ�ा कर आ�ण �या �शकवीत रहा. 12 कोणीही तुझे तरूणपण तु�छ मानू ं नये, परं त ु बोल�यां त,
वतर्न कर�यां त प्रेम, �व�ास आ�ण प�वत्रता यां �या�वषयी �व�ासीं लोकां साठ� आदशर् (नमू ना) हो. 13 मी येईपयर्ंत वाचन
आ�ण उपदेश आ�ण �श�णाचे (�शक�व�याचे) कायर् करीत रहा. 14 भ�व�यवाणी द्वारे वडील चचर्ने तु�यावर हात ठे �वला
होता �या समयी तू ं कृपादान प्रा� केले, जे तु�यां ठायी आहे; �या कृपादानरूपी ब��साकडे दुलर्� करून �या�वषयी
�न�काळजी होऊ नकोस.
15
तुझ� प्रग�त �हावी �हणू न �या गो�ींचा �वचार (मनन) करीत रहा, �यां �यावरच सं पूणर्तः आपले ल� लावीत रहा;
आप�या�वषयी व आप�या उपदेशां �वषयी सावध रहा. 16 या गो�ींत तू ��थर रहा, कारण जर तू असे करीत रा�हलास
तर तू �वतःचे आ�ण तुझ� येशूवातार् ऐकणा�यां चाही उद्धार साधशील.
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कोण�याही वडील माणसावर रागावू ं नकोस, परं त ु �यां ना बाप मानू न 2 आ�ण वडील ��त्रयां स आया मानू न समजावू न
दे. तरूण ��त्रयां ना पू णर् प�वत्रतेने ब�हणीं समान मानू न समजावू न दे.
3
�या �वधवां चा स�मान कर �या खरोखरच �वधवा आहेत. 4 जर एखाद्या �वधवेला मुले ं �कंवा नातेवंडे असतील तर
�यां नी प्रथम आप�याच घरा�यां तील लोकां बरोबर यो�य वागणू क करून आपले आईबाप व इतर वडील चचर्चा सुयो�य
आदर (ह�) करून, �यां चे उतराई होणे �शकावे, कारण हे परमे�रास आवडते. 5 जी खरोखरची �वधवा आहे आ�ण
�जचा कोणीच नाही, ती परमे�रावर आशा ठे वते, ती रात्रं �दवस �वनं ती व प्राथर्ना कर�यां त त�ीन असते. 6 पण जर ती
भोग�वलासात रमलेली (पडलेली) आहे, ती �जवं त असू न मेलल
े ी अशीच आहे. 7 �यां नी �नदोर्ष रहावे �हणू न या
गो�ीं�वषयी देखील �यां ना आ�ा देत जा. 8 जर कोणी आप�या �प्रयजनां �या �वशेषकरून आप�या घरा�या�या
गरजां कडे ल� पुरवीत नसेल, तर तो �व�ासापासू न हटला आहे आ�ण असा मनु�य अ�व�ासीं माणसापे�ा अ�धक
वाईट आहे.
9
�याच �वधवे�या नां वाची नोंद केली जावी, जी साठ वषार्ंहून कमी वयाची नाही, जी एकाच पतीची प�नी झाली
असेल, 10 �जचे नां व स�कम ेर्ं कर�यात गाजलेले असेल, �जने मुलां बाळां चे पालन पोषण (सं गोपन) केलेले असेल, तसेच
पाहु�यां ची सेवा केलेली असेल, प�वत्र लोकां चे पाय धुतले असतील, दुःखी (गरजू ) लोकां चे साहा�य केलेले असेल
आ�ण सरतेशेवटी �जने सवर् प्रकारचे (प्र�येक) स�कायर् मनःपू वर्क केलेले असेल.
11
परं त ु तरूण �वधवां ची नां वे �लहू ं नको, कारण जे�हां �यां �ख्र�तां �वरूद्ध जाऊन सुख-�वलासां �या आहारी
(आक�षर्�या) जातात ते�हां �यां ची इ�छा ल�न कर�याची असते. 12 �यामुळे �या दोषी ठरतात, कारण �यां नी आपला
प�हला �व�ास �यागू न �दलेला आहे. 13 इतकेच केवळ न�हे तर �या घरोघरी �फरतात आ�ण �यामुळे आळशी हो�याचे
�शकतात आ�ण केवळ आळशीच न�हे, तर वटवट करतात, �नं दा करीत राहतात, दुस�यां �या कामात लुडबुड करीत
असतात आ�ण जे बोलू ं नये (अयो�य असे) ते बोलतात. 14 या�तव माझ� अशी इ�छा आहे क� तरूण �वधवां नी ल�न
करावे आ�ण मुलां ना ज�म द्यावा, घर�या जबाबदा�या �या�यात आ�ण कोण�याही �वरोधकाला बदनामी कर�याची
सं धी देऊं नये. 15 कारण अनेक बहक�या आहेत आ�ण सैतानामागे अगोदरच �नघू न गेल�
े या आहेत.
16
जर एखाद्या �व�ासी बं धू�या �कंवा �व�ासी ब�हणी�या येथे �वधवा अस�यात, तर �यां नीच �त�या गरजा (मदत)
भागवा�यात, चचर्वर �यां चा भार पडू ं नये, यासाठ� क� �या खरोखरच �वधवा आहेत �यां चे साहा�य चचर्ला किरता
यावे.
17
जे पुढारी उ�म प्रबं ध किरतात, �वशेषकरून ते जे परमे�राचे वचन गाज�व�यासाठ� आ�ण �शक�व�यासाठ� मेहनत
किरतात, ते दु�पट आदर यो�य समजले जावेत. 18 कारण प�वत्रशा�त्रां त �ल�हले आहे, क� मळणी करणा�या बैलाचे
नाक व तोंड बां धू नको, कारण मजू र आप�या (�या�या) मजू रीचा हकदार आहे.
19
जर एखाद्या व�डलावर (प्राचीन) दोष ला�वला गेला असेल, तर दोन �कंवा तीन सा�ीदार अस�यावां चून ऐकूं नको.
20
अपराध करणा�याला सवार्ंसमोर फैलावर (रागाने बोलले) घे; �हणजे बाक��या लोकां नाही �या�वषयी भय वाटेल.
21
परमे�र आ�ण येशू �ख्र�त आ�ण �नवडले�या देवदू तां समोर (हजेरीत) मी तुला बजावू न सां गतो, क� तू खु�या
अं तःकरणाने या गो�ींचे पालन कर आ�ण कोणतेही कायर् प�पाताने करूं नको.
22
उतावीळ होऊन कोणावर हात ठे वूं नको आ�ण दुस�यां �या अपराधां त भागीदार होऊ नकोस. आप�या �वतःला
प�वत्र असा राखू न ठे व.
23
भ�व�यकाळ� नुसते पाणी �पणाराच राहू ं नको, परं त ु पोट �बघड�यावर (मळमळ) आ�ण वारं वार होणा�या आप�या
आजारां साठ� थोडा-थोडा द्रा�ाचा रस घेत चल.
24
अनेक माणसां ची वाईट कृ�यें प्रगट (उघडक�स येतात) होतात आ�ण ती �यायाकिरतां अगोदरच पोंहचतात, पण
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�क�येक लोकां चे तसे होत नाही, �यां ची दु�ाईनं तर उघडक�स येते.
आ�ण जी उघड नसतात,तीही लपू ं शकत नाहीत.
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�याचप्रमाणे �क�येकां ची स�कृ�येह
ं ी उघड होतात,

�जतके लोक गुलामी�या बं धनां त आहेत �यां नी परमे�रा�या नां वाची व उपदेशाची �नं दा होंऊ नये, �हणू न
आपआप�या �वामीला सवर् प्रकारे मोठ्या आदरां स यो�य असे मानावे. 2 आ�ण �यां चे �वामी �व�ासी आहेत ते आपले
भाऊ आहेत �हणू न तु�छ जाणू ं नये, तर �याऐवजी �यां ची आणखी अ�धक सेवा करावी, कारण �यां पासू न लाभ घेणारे जे
लोक आहेत ते �व�ासीं व �प्रय आहेत. या गो�ीं�वषयी उपदेश देऊन �या �शकवीत रहा.
3
जर कोणी दुस�याच प्रकारचा उपदेश देत असेल, आ�ण ख�या गो�ी अथार्त आप�या प्रभू येशू �ख्र�तां �वषयी�या
बाबी आ�ण तो उपदेश जो भ��नुसार आहे, तो नसेल, 4 तर तो �य�� ग�वर्� झालेला आहे, आ�ण �याला कां हीही
कळत नाही, न�हे �या�वषयी �ववाद व श�दां वर तकर् कर�याचा �याचा �वभाव आहे; या �वभावामुळे हेवा, तं टे,
�नं दनीय गो�ी, वाईट (दु�ाईचा) सं शय �नमार्ण होऊन 5 �यां लोकां त िरकामी (�यथर्) भां डणे होऊ लागतात. �यां ची म�त
�बघडलेली आहे, जे स�यां वाचू न िरकामे ं (�नधर्न) झाले आहेत, अशा प्रकार�या लोकां ना वाटते क� भ�� (�ख्र�ती-सेवा)
कमाईचे साधन आहे.
6
परं त ु शां �तसह (समाधान) असलेले आ�या��मक जीवन ही तर मोठ� कमाई आहे. 7 कारण आपण जगां त कां ही
आ�णलेही नाही आ�ण जगां तून कां ही नेऊंही शकत नाही. 8 जर आप�याजवळ खावयास व नेसावयास आहे तर, �यां तच
समाधानी असावे. 9 �यां ना श्रीमं त �हावयाची इ�छा आहे ते अशा परी�ेत
ं , जा�यां त आ�ण अनेक �यथर् व
नुकसानदायक वासनां त फसतात, �यामुळे �यां ची हा�न होते आ�ण ते �व�वं सा�या (�वनाशा�या) समुद्रां त बुड�वले
जातात. 10 कारण पैशां चा लोभ सवर् प्रकार�या वाइटाचे ं मू ळ आहे; ते �मळ�व�याचा प्रय�न करीत अनेक लोक
�व�ासापासू न भटकले आहेत आ�ण �यां नी �वतःला पु�कळ प्रकार�या दुःखां नी पी�डत करून घेतले आहे.
11
परं त ु हे परमे�र-भ�ां , तू या गो�ींपासू न पळ आ�ण धमर् (नी�तम�व), भ��, �व�ास, प्रेम, धीर आ�ण नम्रता यां चा
�प�छा (पाठलाग) पुरीव. 12 �व�ासाचे चां गले म�युद्ध (कु �ती) लढ आ�ण अनं त जीवन बळकट धर, कारण �यासाठ�च
ु े तू �याचा उ�म अं �गकार केला होतास. 13 मी तुला परमे�र, जो सवर्
तुला बोला�वले गेले आ�ण पु�कळ सा�ीदारां पढ
प्रा�णमात्रां ना जीवन प्रदान किरतो आ�ण प्रभू येशू यां �यासमोर, �यां नी पं तय �पलातापुढे �वतः�वषयी उ�म कबू ली
�दली, असा हुकूम देतो क�, 14 तू आप�या प्रभू येशू �ख्र�तां �या आगमनापयर्ंत (येई�तोवर) ही आ�ा �न�कलं क व
�नदोर्ष अशी राखावीस, 15 जी ते यो�य समयी प्रगट किरतील; तेच परमध�य आ�ण एकमेव शासक आ�ण राजां चे राजे व
प्रभू ं चे प्रभू (अ�धकारी) आहेत. 16 आ�ण अमर�व (अमरता) केवळ �यां चेच आहे, व जे पोहं च�यापलीकड�या (अग�य)
प्रकाशां त राहतात. �यां ना कोण�याही माणसाने पा�हलेले नाही आ�ण कधीही पाहू ं शकत नाही; �यां चा मान-स�मान आ�ण
ु राहील. होय असेच होवो.
रा�य युगानुयग
17
या जगां तील धनवानां स आ�ा कर क� �यां नी अ�भमानी होऊ नये व चं चल सं प��वर आशा ठे वूं नये, पण आप�या
सुखां किरता सवर् कां ही �वपुलतेने देणारा जो परमे�र �या�यावर आशा ठे वावी. 18 �यां नी जे चां गले ते करावे आ�ण
स�कायार्ंत श्रीमं त �हावे. �शवाय दान दे�यां त त�पर व परोपकार (साहा�य) कर�यां त पुढे असावे; 19 अनं त जीवन प्रा�
कर�यासाठ� �यां नी येणा�या समयां किरता उ�म आधाराची (पाया) प्र�त�ा करावी.
20
हे तीम�या, जी �शकवण तुला सोप�वलेली आहे, �तचा सां भाळ कर आ�ण �या �ानास �ान �हणणेच चू क�चे आहे,
�त�या अशुद्ध िरका�या वटवटीपासू न (�यथर् गो�ी) आ�ण �वरोधी गो�ींपासू न (�ववाद) दू र रहा. 21 बरेच लोक ती
�शकवण �वीकारून, �व�ासापासू न भटकले आहेत. तु�यावर असीम कृपा (अनुग्रह) होत असो.
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