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2 ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ರೋ ಾಪುರದ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ೌಲನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾದ

ನಂತರ ಮತು್ತ ಾಲ ್ಕನೇ ಮಿಷನರಿ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಅವನು 1
ತಿ ಥೆಯನಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನಂತರ,ಮತೆ್ತ ೌಲನನು್ನ ನೀರೋ
ಚಕ್ರವತಿರ್ಯ ಆಳಿ್ವಕೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕ ಾಯಿತು. ಈ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನು 2 ತಿ ಥೆಯನ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು.
ಅವನು ದಲ ಾರಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ,ಅವನು ‘ ಾಡಿಗೆಮನೆ’
ಯಲಿ್ಲ (ಅ. . 28:30) ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಸಿ್ಥತಿಗೂ ಇದಕೂ್ಕ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿದೆ,
ಈಗ ಅವನು ಾ ಾನ್ಯ ಅಪ ಾಧಿಯಂತೆ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ
ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ (1:16; 2:9), ಶೀತಲ ಾ ಾಗೃಹದಲಿ್ಲ
ಬಳಲುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ (4:13). ತನ್ನ ಕೆಲಸವು ಮುಗಿದಿದೆ ಮತು್ತ ತನ್ನ
ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯವು ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ (4:
6-8).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 66-67 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ೌಲನು ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ

ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು, ತನ್ನ ರಕ್ತ ಾ ಯ ಮರಣ ಾ್ಕಗಿ
ಾಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಅವನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ತಿ ಥೆಯು ಎರಡನೆಯ ತಿ ಥೆಯನ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಾ್ರಥಮಿಕ

ಓದುಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಅವನು ಸಭೆ ಂದಿಗೆ
ಇದರ ವಿಷಯವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡನು.
ಉದೆ್ದೕಶ
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ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ್ರೕ ಾ್ಸಹವನು್ನ ನೀಡಲು ಮತು್ತ
ೌಲನು ಅವನಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಾಯರ್ ಾರವನು್ನ ಧೈಯರ್ದಿಂದ

(1:3-14), ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದ (2:1-26),ಮತು್ತ ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ (3:14-17;
4:1-8)ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಲು ಬರೆದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ನಿ ೕಗ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಸೇವೆಗೆ ಪೆ್ರೕರಣೆ— 1:1-18
2. ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರಬೇ ಾದ ಾದರಿ— 2:1-26
3. ಸುಳು್ಳ ಬೋಧನೆಯವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ— 3:1-17
4. ್ರೕ ಾ್ಸಹದ ಾತುಗಳುಮತು್ತ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು— 4:1-22

ಪೀಠಿಕೆ
1 ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ *ಜೀವ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ

ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ †ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ
ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ‡ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು, 2 §ತನ್ನ ಪಿ್ರಯ
ಕು ಾರ ಾದ ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ,
*ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ
ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಕೃಪೆಯೂ, ಕರುಣೆಯೂ, ಾಂತಿಯೂ
ಆಗಲಿ.
ತಿ ಥೆಯನು ಸು ಾ ಾರ್ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ

ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬೋಧನೆ
3 † ಾನು ಹಗಲಿರುಳು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ತಪ್ಪದೆ
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ‡ ಾನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಭಕಿ್ತ ಾಗರ್ವನೆ್ನೕ

* 1:1 1:1 ತೀತ. 1:2; ಇಬಿ್ರ. 9:15 † 1:1 1:1 1 ಕೊರಿ 1:1 ‡ 1:1 1:1 2
ಕೊರಿ 1:1 § 1:2 1:2 1 ಕೊರಿ 4:17, 2 ತಿ . 2:1;ಅ. ಕೃ. 16:1 * 1:2 1:2
1 ತಿ . 1:2 † 1:3 1:3 ರೋ ಾ. 1:9 ‡ 1:3 1:3ಅ. ಕೃ. 22:3; 24:14



2 ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ 1:4 iii 2 ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ 1:9

ಅನುಸರಿಸಿ. §ಶುದ್ಧ ಮನ ಾ್ಸ ಯಿಂದ ಸೇವಿಸುವ ದೇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ *ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಾನು †ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ
ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ‡ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. 5 ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ §ಯ ಾಥರ್ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯು
ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿನ್ನ ಅಜಿ್ಜ ಾದ
ಲೋವಿಯಳಲಿ್ಲಯೂ *ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಾದ ಯೂನೀಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಾಸ ಾಗಿತು್ತ. ಾಗೆಯೇ ಅದು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಾಸ ಾಗಿದೆ ಎಂದು
ದೃಢ ಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ.

6 ಆದ ಾರಣ ಾನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತವನಿ್ನಟ್ಟದರ
ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ದೊರಕಿದ †ದೇವರ ಕೃ ಾವರವನು್ನ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 7 ದೇವರು ನಮಗೆ

ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಆತ್ಮವು ‡ಬಲ, ಪಿ್ರೕತಿ, ಸಂಯಮಗಳ ಆತ್ಮವೇ ಹೊರತು
§ಹೇಡಿತನದ ಆತ್ಮವಲ್ಲ.

8 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮ ಕತರ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವ * ಾ ಯ
ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಆತನ †ಸೆರೆಯವ ಾದ ನನ್ನ ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ
‡ ಾಚಿಕೆ ಪಡದೆ, ದೇವರ ಬಲವನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
§ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ ್ಕರ ಕಷ್ಟವನ್ನನುಭವಿಸು. 9 *ಆತನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಸುಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ, †ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ‡ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದನು.

§ 1:3 1:3 1 ತಿ . 3:9;ಅ. ಕೃ. 23:1 * 1:3 1:3 ರೋ ಾ. 1:8 † 1:4 1:4
ಅ. ಕೃ. 20:37 ‡ 1:4 1:4ಫಿಲಿ. 1:8 § 1:5 1:5 1 ತಿ . 1:5 * 1:5 1:5
ಅ. ಕೃ. 16:1; 1 ತಿ . 3:15 † 1:6 1:6 1 ತಿ . 4:14, 1 ಥೆಸ. 5:19 ‡ 1:7
1:7 ಲೂಕ 24:49;ಅ. ಕೃ. 1:8 § 1:7 1:7 ರೋ ಾ. 8:15; ೕ ಾ 14:27; ಪ್ರಕ
21:8 * 1:8 1:8 1 ಕೊರಿ 1:6 † 1:8 1:8 2 ತಿ . 1:16; ಎಫೆ 3:1 ‡ 1:8
1:8 ರೋ ಾ. 1:16; ಇಬಿ್ರ. 11:16; 1 ೕ ಾ 2:28 § 1:8 1:8 2 ತಿ . 2:3,9;
4:5 * 1:9 1:9 ತೀತ. 3:5, ರೋ ಾ. 3:27 † 1:9 1:9 ಇಬಿ್ರ. 3:11; ರೋ ಾ.
8:28 ‡ 1:9 1:9 1 ತಿ . 1:1; ತೀತ. 3:4
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ಆತನು §ಅ ಾದಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, 10 ಈಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ
*ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. †ಈತನು
ಮರಣವನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲಗೊಳಿಸಿ ಸು ಾತೆರ್ಯಮೂಲಕ ಜೀವವನೂ್ನ
ಅಮರತ್ವವನೂ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿ ಾ್ದನೆ.

11 ‡ಆ ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ ್ಕರ ಾನು ಪ್ರಚಾರಕ ಾಗಿಯೂ,
ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಬೋಧಕ ಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟೆ್ಟನು.
12§ಅದರನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೇಈ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೂ ಾನು ಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ. * ಾನು ನಂಬಿರು ಾತನನು್ನ
ಬಲೆ್ಲನು. ಆತನು ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ †ಆತನು ‡ಆ
ದಿನದವರೆಗೆ ಾ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ದೃಢ ಾಗಿ
ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ. 13ನೀನು §ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯೂಪಿ್ರೕತಿಯೂ
ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ, ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳಿದ *ಸ್ವಸ್ಥಬೋಧ ಾ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ
ಾದರಿ ಾಗಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸು. 14 †ನಿನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ

ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವ ಒಳೆ್ಳಯ ವಿಷಯವನು್ನ ‡ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿಕೋ.

15 §ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟರೆಂಬುದನು್ನ
ನೀನು ಬಲೆ್ಲ. ಅವರಲಿ್ಲ ಪುಗೇಲನೂ ಹೆ ರ್ಗೇನನೂ ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ.
16 *ಒನೇಸಿ ರನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕತರ್ನು ಕರುಣೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸಲಿ, ಅವನು ಹಲವು ಾರಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಪಚರಿಸಿದನು. †ನನ್ನ
ಬೇಡಿಗಳಿಗೆ ಾಚಿಕೆಪಡದೆ, 17 ರೋ ಾಪುರಕೆ್ಕ ಬಂದಕೂಡಲೆ
§ 1:9 1:9 ತೀತ. 1:2, ರೋ ಾ. 16:25; ಎಫೆ 1:4 * 1:10 1:10 2 ಥೆಸ. 2:8
† 1:10 1:10 1 ಕೊರಿ 15:26, 54, 55; ಇಬಿ್ರ. 2:14,15 ‡ 1:11 1:11 1 ತಿ .
2:7 § 1:12 1:12 2 ತಿ . 2:9 * 1:12 1:12 1 ಪೇತ್ರ 4:19 † 1:12
1:12 ಾನು ಆತನ ‡ 1:12 1:12 2 ತಿ . 1:18; 4:8; 1 ಕೊರಿ 3:13 § 1:13
1:13 1 ತಿ . 1:14 * 1:13 1:13 1 ತಿ . 1:10 † 1:14 1:14 1 ತಿ .
6:20 ‡ 1:14 1:14 ರೋಮ. 8:9 § 1:15 1:15ಅ. ಕೃ. 19:10 * 1:16
1:16 2 ತಿ . 4:19 † 1:16 1:16 ವ. 8;ಅ. ಕೃ. 28:20
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‡ಬಹು ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಕಂಡುಕೊಂಡನು.
18 ಅವನು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನಿಂದ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವಂತೆ
ಕತರ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಅವನು ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಉಪಚಾರ ಾಡಿದನೆಂಬದು ನಿನಗೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಗೊತಿ್ತದೆ.

2
1 *ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನೀನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಕೃಪೆಯಿಂದ

†ಬಲಹೊಂದಿದವ ಾಗು. 2 ನೀನು ಅನೇಕ ಾ ಗಳ ಮುಂದೆ
ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳಿದ ಉಪದೇಶವನು್ನ ‡ಇತರರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು
ಶಕ್ತ ಾದ, ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಜನರಿಗೆ ಅದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡು. 3 §ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೈನಿಕನಂತೆ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನನುಭವಿಸು.
4ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ಸೈನಿಕನು ಲೋಕವ್ಯವ ಾರದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳದೆ,
ತನ್ನನು್ನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡವನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಪ್ರ ಾಸ ಪಡುತಿ್ತರುವನಲ್ಲವೇ. 5 ಇದಲ್ಲದೆ * ಾವ ಾದರೂ
ಸ್ಪಧೆರ್ಯಲಿ್ಲ ಎದು ಾಳಿ ಡನೆಹೋ ಾಡು ಾಗ ನಿಯಮದಪ್ರ ಾರ
ಹೋ ಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ †ಜಯ ಾಲೆಯು ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ.
6 ‡ವ್ಯವ ಾಯದ ಹುಟು್ಟವಳಿಯಲಿ್ಲ ದಲನೆಯ ಾಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ
ಕೃಷಿಕನಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 7 ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ೕಚಿಸು.
ಕತರ್ನು ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ ನಿನಗೆ ವಿವೇಕವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.
8 §ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ * ಾವೀದನ ವಂಶದವನೂ
ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೋ, †ಇದೇ ಾನು
ಾರುವ ಸು ಾತೆರ್. 9 ಇದರಲಿ್ಲ ‡ ಾನು ಕಷ್ಟವನ್ನನುಭವಿಸಿ
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ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಯಂತೆ §ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
*ಆದರೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. 10 ಆದ ಾರಣ ದೇವರು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಸಹ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ †ನಿತ್ಯ
ಮಹಿಮೆಯ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ‡ ಾನು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 11 §ಈ ಾತು ನಂಬತಕ್ಕ ಾ್ದಗಿದೆ,
ಅದೇನೆಂದರೆ
“* ಾವು ಆತನೊಡನೆ ಸತಿ್ತದ್ದರೆ

†ಆತನೊಡನೆ ಜೀವಿಸುವೆವು,
12 ‡ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿದ್ದರೆ

ಆತನೊಡನೆ ಆಳುವೆವು.
§ ಾವುಯೇಸುವಿನವರಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ

*ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನವರಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವನು.
13 ಾವು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೂ

†ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಯೇ ಇರುವನು.
ಆತನು ‡ತನ್ನ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.”
ಅನು ೕದಿತ ಾದ ಸೇವಕನು

14 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಸಭೆಯವರ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತರಬೇಕು.
ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನಂಟು ಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಾವ
ಪ್ರ ೕಜನಕೂ್ಕ ಾರದ ತಕರ್ § ಾ ಾ್ವದಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರದೆಂದು,
ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳು. 15 ನೀನು
ದೇವರಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಸಪಡು.
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ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗದ ಕೆಲಸದವನೂ ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಸರಿ ಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವವನೂ ಆಗಿರು. 16 * ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಾದ
ವ್ಯಥರ್ ಹರಟೆ ಾತುಗಳಿಂದ †ದೂರ ಾಗಿರು, ಅವುಗಳಿಗೆ
ಮನಸು್ಸಕೊಡುವವರು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಭಕಿ್ತಹೀನ ಾಗುವರು. 17 ಅವರ
ಾತು ಹುಣು್ಣ ಾ್ಯಧಿಯಂತೆ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಅವರಲಿ್ಲ

‡ಹುಮೆ ಾಯನೂ ಪಿಲೇತನೂ ಇ ಾ್ದರೆ. 18 ಅವರು ಸತ್ಯಭ್ರಷ್ಟ ಾಗಿ
§ಪುನರು ಾ್ಥನವು ಆಗಿಹೋಯಿತೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ ಹಲವರ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 19 ಆದರೂ ದೇವರ
ಸಿ್ಥರ ಾದ ಅಸಿ್ತ ಾರವು ನಿಲು್ಲತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ *“ತನ್ನವರು
ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಕತರ್ನು ತಿಳಿದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂತಲೂ “ಕತರ್ನ
ಾಮವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರೆಲ್ಲರು ದು ಾರ್ಗರ್ತನವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು” ಎಂತಲೂ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ.

20 †ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದ ಾತೆ್ರಗಳಲ್ಲದೆ,
ಮರದ ಾತೆ್ರಗಳೂ, ಮಣಿ್ಣನ ಾತೆ್ರಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
‡ಕೆಲವನು್ನ ಉತ್ತಮ ಾದ ಬಳಕೆಗೂ ಕೆಲವನು್ನ ಹೀನ ಾದ ಬಳಕೆಗೂ
ಬಳಸ ಾಗುತ್ತದೆ. 21 §ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಹೀನ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರ
ಸಹ ಾಸವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅವನು
ಉತ್ತಮ ಾದ ಬಳಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು ದೇವರ
ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿಯೂ,ಯಜ ಾನನಿಗೆಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿಯೂ,
*ಸಕಲ ಸತಿ್ಕ ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಇರುವನು.

22 ನೀನು ೌವನದ ೕಹಗಳಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿರು.
ಶುದ್ಧಹೃದಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಕತರ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವರ ಸಂಗಡ
ನೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಗಳನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುವುದಕೆ್ಕ
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1:20 § 2:18 2:18 1 ಕೊರಿ 15:12 * 2:19 2:19ಅರಣ್ಯ 16:5; ನಹೂ. 1:7;
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ಪ್ರ ಾಸಪಡು. 23 †ಮೂಢರ ಬುದಿ್ಧಹೀನರ ವಿಚಾರಗಳು ಜಗಳಗಳಿಗೆ
ಾರಣ ಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಅವುಗಳಗೊಡವೆಗೆಹೋಗಬೇಡ.

24 ‡ಕತರ್ನ ಸೇವಕನು ಜಗಳ ಾಡದೆ, §ಎಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾಧುವೂ, *ಬೋಧಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಪ್ರವೀಣನೂ್ನ, ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನೂ್ನ

25ಎದುರಿಸುವವರನು್ನ † ೌಮ್ಯತೆಯಿಂದ ತಿದು್ದವವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
‡ಬಹುಶಃ ದೇವರು ಆ ಎದುರಿಸುವವರ ಮನಸ್ಸನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಸಿ §ಸತ್ಯದ ಾನವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಾ್ಟನು. 26 *ಸೈ ಾನನ
ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದವ ಾದ ಇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ
ಚಿತ್ತವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾ ಾರು.

3
ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳು

1 ಆದರೆ *ಕಡೆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕಠಿಣ ಾಲಗಳು ಬರುವವೆಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೋ. 2 ಮನುಷ ್ಯರು † ಾ್ವಥರ್ಚಿಂತಕರೂ,
‡ಹಣ ಾಸೆಯವರೂ, ಬ ಾಯಿಕೊಚು್ಚವವರೂ, ಅಹಂ ಾರಿಗಳೂ,
ದೂಷಕರೂ, ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರೂ, ಉಪ ಾರ
ನೆನಸದವರೂ, ದೇವಭಯವಿಲ್ಲದವರೂ, 3 §ಮಮತೆಯಿಲ್ಲದವರೂ,
ಸ ಾ ಾನಹೊಂದದವರೂ, ಚಾಡಿಹೇಳುವವರೂ,
ದಮೆಯಿಲ್ಲದವರೂ, ಕೂ್ರರರೂ, *ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರೂ,
4 ದೊ್ರೕಹಿಗಳೂ, ದುಡುಕುವವರೂ, †ದುರಹಂ ಾರವುಳ್ಳವರೂ,
‡ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಭೋಗವನೆ್ನೕ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರೂ, 5 ಭಕಿ್ತಯ ವೇಷವಿದು್ದ ಅದರ ಬಲವನು್ನ
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ಬೇಡವೆನು್ನವವರೂ ಆಗಿರುವರು. ಇಂಥವರ ಸಹ ಾಸವನೂ್ನ
ಾಡದಿರು. 6 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು §ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ನುಸುಳಿ,
ಾಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವರೂ, ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ ಆಸೆಗಳಿಂದ
ಪೆ್ರೕರಿತರೂ ಆಗಿರುವ ಅವಿವೇಕಿಗ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ
ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವರು ಆಗಿರು ಾ್ತರೆ. 7 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಾ ಾಗಲೂ ಉಪದೇಶ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರೂ *ಸತ್ಯದ ಪರಿ ಾನವನು್ನ

ಹೊಂದ ಾರದವರು. 8 †ಯನ್ನ, ಯಂಬ್ರ ಎಂಬವರು
ೕಶೆಯನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈ ಮನುಷ ್ಯರು ಸಹ

ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿದು್ದ, ಬುದಿ್ಧಹೀನರೂ ನಂಬಿಕೆಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 9 ಆದರೆ ಅವರು
ಹೆಚು್ಚ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ‡ಆ ಯನ್ನ ಯಂಬ್ರರ
ಮೂಖರ್ತನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕಟ ಾಗಿ ಬಂದ ಾಗೆಯೇ ಇವರದೂ
ಪ್ರಕಟ ಾಗುವುದು.

10 §ನೀ ಾದರೋ ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿದು್ದ, ನನ್ನ
ಬೋಧನೆ, ನಡತೆ, ಉದೆ್ದೕಶ, ನಂಬಿಕೆ, ದೀಘರ್ ಾಂತಿ, ಪಿ್ರೕತಿ,
ಸೈರಣೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ, 11 *ಅಂತಿ ೕಕ್ಯ, †ಇಕೋನ್ಯ, ‡ಲುಸ್ತ ್ರ
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿಂಸೆಗಳನೂ್ನ,
ಕ ಾ್ಟನುಭವಗಳನೂ್ನ ತಿಳಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕ. ಾನು ಎಂಥೆಂಥ
ಹಿಂಸೆಗಳನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು, §ಅವೆಲ್ಲವುಗ ಳಗಿನಿಂದ
*ಕತರ್ನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು. 12 †ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ಸದ್ಭಕ್ತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ
ಹಿಂಸೆಗೊಳ ಾಗುವರು. 13ಆದರೆ ದುಷ್ಟರೂ, ವಂಚಕರೂ ಇತರರನು್ನ
§ 3:6 3:6 ತೀತ 1:11 * 3:7 3:7 1 ತಿ 2:4 † 3:8 3:8 ವಿ ೕ 7:11
‡ 3:9 3:9 ವಿ ೕ 7:12; 8:18; 9:11 § 3:10 3:10 ಫಿಲಿ 2:22 * 3:11
3:11 ಅ. ಕೃ 13:14; 45, 50 † 3:11 3:11 ಅ. ಕೃ 14:1,2,5 ‡ 3:11 3:11
ಅ. ಕೃ 14:6,19 § 3:11 3:11 ಕೀತರ್ 34:19 * 3:11 3:11 2 ತಿ 4:17
† 3:12 3:12ಅ. ಕೃ 14:22
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ೕಸ ಾಡು ಾ್ತ ಾವೇ ೕಸಹೋಗು ಾ್ತ ‡ಹೆಚಾ್ಚದ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವರು. 14 §ನೀ ಾದರೋ ಕಲಿತು ದೃಢ ಾಗಿ ನಂಬಿದ
ಬೋಧನೆಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆ ಾಗಿರು. ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಾರೆಂಬುದನು್ನ
ಆಲೋಚಿಸು. 15 *ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ †ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳ
ಪರಿಚಯ ಾಗಿದೆಯ ಾ್ಲ. ಆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ
ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ‡ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವ ಾನವನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿವೆ. 16 ದೈವ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾದ §ಪ್ರತಿ ಂದು
ಾಸ್ತ ್ರವು ಉಪದೇಶಕೂ್ಕ, ಖಂಡನೆಗೂ, ತಿದು್ದಪಡಿಗೂ, ನೀತಿಶಿ ಗೂ
ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿದೆ. 17ಆದ್ದರಿಂದ *ದೇವರಮನುಷ ್ಯನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದು್ದ ಸಕಲಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗುವನು.

4
1 ಾನು ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ *ಜೀವಿಸುವವರಿಗೂ

ಸತ್ತವರಿಗೂ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬರುವ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನೂ್ನ, †ಆತನ ಾಜ್ಯವನೂ್ನ ಮುಂದಿಟು್ಟ ನಿನಗೆ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 2 ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಾರು,
ಅನುಕೂಲ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ಅದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿರು. ಪೂಣರ್ ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯಿಂದ
ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ‡ಖಂಡಿಸು, ಗದರಿಸು, ಎಚ್ಚರಿಸು. 3 ಾಕೆಂದರೆ
ಜನರು §ಸ್ವಸ್ಥಬೋಧನೆಯನು್ನ ಒಪ್ಪ ಾರದ * ಾಲವು ಬರುತ್ತದೆ.
ಅದರಲಿ್ಲ ಅವರು ಕಿವಿಗೆ ಇಂ ಾಗುವ ಾಗೆ ತಮ್ಮ ದು ಾಶೆಗಳಿಗೆ
ಅನುಕೂಲ ಾದ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ನೀಡುವ ಅನೇಕ
‡ 3:13 3:13ಪ್ರಕ 22:11 § 3:14 3:14 2ತಿ 1:13 * 3:15 3:15 2ತಿ
1:5 † 3:15 3:15 ೕ ಾ 5:39 ‡ 3:15 3:15 ಕೀತರ್ 119:99 § 3:16
3:16 ರೋಮ 15:4; 2 ಪೇತ್ರ 1:20,21 * 3:17 3:17 1 ತಿ 6:11 * 4:1
4:1 ಅ. ಕೃ 10:42; 17:31; 24:25; ೕ ಾ 5:22, 27; 2 ಕೊರಿ 5:10; 1 ಪೇತ್ರ 4:5
† 4:1 4:1 ವ. 8; 2 ಥೆಸ. 2:8 ‡ 4:2 4:2 1 ತಿ 5:20; ತೀತ 1:13; 2:15
§ 4:3 4:3 1 ತಿ 1:10 * 4:3 4:3 2 ತಿ 3:1
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ಉಪದೇಶಕರನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು. 4 ಅವರು ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡದೆ †ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಇಚಿ್ಛಸುವರು. 5 ಆದರೆ
ನೀನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ‡ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರು, §ಹಿಂಸೆಯನು್ನ
ಾಳಿಕೋ, *ಸು ಾತಿರ್ಕನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡು, ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ ಾಡು. 6 ಾಕೆಂದರೆ ಾನಂತೂ
†ಈಗಲೇ ಾನದ್ರವ್ಯ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ತ ಾಗು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ. ‡ನನ್ನ
ನಿಗರ್ಮನದ ಸಮಯವು ಸಮೀಪ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ. 7 §ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ಹೋ ಾಟವನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ, *ನನ್ನ ಓಟವನು್ನ ಓಡಿಮುಗಿಸಿದೆ್ದೕನೆ,
ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 8 †ನೀತಿವಂತರಿಗೆ
ದೊರಕುವ ಜಯ ಾಲೆಯು ಮುಂದೆ ನನ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ,
ಅದನು್ನ ‡ನೀತಿವಂತ ಾದ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನು §ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಡುವನು,ನನಗೆ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವನು.

ೌಲನ ವೈಯುಕಿ್ತಕ ಆದೇಶಗಳು
9 ನೀನು *ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗನೇ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನಪಡು,

10 ಾಕೆಂದರೆ †ದೇಮನು ಇಹಲೋಕವನು್ನ ‡ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, §ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಥೆಸಲೋನಿಕಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಕೆ್ರಸ ್ಕನು ಗ ಾತ್ಯಕೂ್ಕ *ತೀತನು
ದ ಾ್ಮತ್ಯಕೂ್ಕ ಹೋದರು. 11 †ಲೂಕನು ಾತ್ರ ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
‡ ಾಕರ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ, ಅವನು ನನಗೆ
† 4:4 4:4 1 ತಿ 1:4,6 ‡ 4:5 4:5 1ಪೇತ್ರ 1:13 § 4:5 4:5 2 ತಿ 1:8;
2:3; 9 * 4:5 4:5 ಅ. ಕೃ 21:8; ಎಫೆ 4:11 † 4:6 4:6 ಫಿಲಿ 2:17 ‡ 4:6
4:6 ಫಿಲಿ 1:23 § 4:7 4:7 1 ತಿ 6:12 * 4:7 4:7ಅ ಕೃ 20:24 † 4:8
4:8ಮೂಲ: ನೀತಿಯೆಂಬ ‡ 4:8 4:8 ಕೀತರ್ 7:11 § 4:8 4:8 2 ತಿ 1:12
* 4:9 4:9 2 ತಿ . 1:4 † 4:10 4:10 ಕೊಲೊ 4:14;ಫಿಲಿ 24 ‡ 4:10 4:10
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ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 12-13 §ತುಖಿಕನನು್ನ ಎಫೆಸಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ತೊ್ರೕವದಲಿ್ಲ ಾನು ಕಪರ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ
ಬಂದ ಮೇಲಂಗಿಯನೂ್ನ, ಪುಸ್ತಕಗಳನೂ್ನ, ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ ಚಮರ್ದ
ಾಗದಗಳನೂ್ನ ನೀನು ಬರು ಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ.
14 *ಕಂಚು ಾರ ಾದ ಅಲೆ ಾ್ಸಂದ್ರನು ನನಗೆ ಬಹಳ

ಕೇಡು ಾಡಿದನು. †ಕತರ್ನು ಅವನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವನು. 15 ನೀನು ಸಹ ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರು, ಅವನು ನಮ್ಮ ಾತುಗಳನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಎದುರಿಸಿದನು. 16 ಾನು ದಲನೆ ಾರಿ ಪ್ರತಿ ಾದ ಾಡಿ ಾಗ
ಾರೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟರು.

‡ಇದು ಅವರಿಗೆ ದೋಷ ಾಗಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಡದೆ ಇರಲಿ. 17 §ಆದರೆ
ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು ನನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮೂಲಕ
ಸು ಾತೆರ್ಯು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾರಲ್ಪಡುವಂತೆಯೂ, *ಅನ್ಯ
ಜನರೆಲ್ಲರೂಅದನು್ನ ಕೇಳುವಂತೆಯೂ ಾಡಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆಆತನು
ನನ್ನನು್ನ †ಸಿಂಹದ ಾ ಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದನು. 18 ‡ಪ್ರತಿ ಂದು
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯದಿಂದ ಕತರ್ನು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸುವನು. §ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆತನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ. ಆಮೆನ್.
ಅಂತಿಮವಂದನೆಗಳು

19*ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲಳಿಗೂ,ಅಕಿ್ವಲ್ಲನಿಗೂ, †ಒನೇಸಿ ರನಮನೆಯವರಿಗೂ
ವಂದನೆಹೇಳು. 20 ‡ಎರಸ್ತನು ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ನಿಂತನು.
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§ತೊ್ರಫಿಮನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಮಿಲೇತದಲಿ್ಲ
ಬಿಟೆ್ಟನು. 21 *ಚಳಿ ಾಲಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು.
ಯುಬೂಲನು, ದೆಯನೂ, ಲೀನನೂ, ೌ್ಲದ್ಯಳೂ ಉಳಿದ
ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

22 ಕತರ್ನು †ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. ಆತನ ‡ಕೃಪೆಯು
ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.

§ 4:20 4:20ಅ. ಕೃ 20:4; 21:29 * 4:21 4:21ವ. 9 † 4:22 4:22 ಗ ಾ
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