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ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ
ಬರೆದ ಎರಡನೆ ಪತ್ರ

1 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ
ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಾನು
ಅ ಸ್ತಲ ಾದೆನು. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಜೀವ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲು ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

2ತಿ ಥೆಯನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಪಿ್ರಯಮಗನಂತಿರುವೆ.
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ

ಯೇಸುವಿನಿಂದನಿನಗೆ ಕೃಪೆಯೂಕರುಣೆಯೂ ಾಂತಿಯೂಲಭಿಸಲಿ.

ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಮತು್ತ ್ರೕ ಾ್ಸಹ
3 ಾನು ಹಗಲಿರುಳು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದು್ದ ಆತನಿಗೇ.

ೕಗ ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತ ಆತನ
ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 4 ನೀನು ನನ ಾಗಿ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿದು್ದ ನನ್ನ
ನೆನಪಿನಲಿ್ಲದೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ಆಸೆ ಾಗಿದೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಆನಂದವು ತುಂಬಿಹೋಗುವುದು.
5 ನಿನ್ನ ನಿಜ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲದೆ. ಆ
ವಿಧ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿನ್ನ ಅಜಿ್ಜ ಾದ ಲೋವಿಯಲೂ್ಲ ನಿನ್ನ
ಾಯಿ ಾದ ಯೂನಿಕೆಯಲೂ್ಲ ಇತು್ತ. ಈಗ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆಯು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಇದೆಯೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 6 ದೇವರು ನಿನಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ವರವನು್ನ ನೀನು ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಅಪೇ ಸುವುದು ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ. ಾನು ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ
ನಿನ್ನ ಮೇಲಿಟಾ್ಟಗ ಆತನು ನಿನಗೆ ಆ ವರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
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ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯು ಪ್ರಜ್ವಲ ಾಗಿ ದಟ್ಟ ಾದ ಬೆಂಕಿ ಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ
ವರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತ ಅದನು್ನ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದು
ನನ್ನ ಅಪೇ . 7 ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದು್ದ ನಮ್ಮನು್ನ ಹೇಡಿಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವ ಆತ್ಮವನ್ನಲ್ಲ. ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲದಿಂದ, ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಮತು್ತ

ಸ್ವಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವ ಆತ್ಮವನು್ನ ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು.
8 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ

ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ
ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ
ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ ್ಕರ ನನೊ್ನಡನೆ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸು. ಅದಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ.

9 ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿ, ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನ ಾಗಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನು. ಾವು ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ
ಹೀ ಾಯಿತು ಎಂದಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಮತು್ತ
ಕೃಪೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿ ತನ್ನವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
ಅ ಾದಿ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇಈಕೃಪೆಯುಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಮೂಲಕನಮಗೆ
ದೊರೆಯಿತು. 10ಆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಈವರೆಗೆ ನಮಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ ಅದನು್ನ ನಮಗೆ
ತೋರಿಸ ಾಯಿತು. ಯೇಸು ಮರಣವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿ, ನಮಗೆ
ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸು ಾತೆರ್ಯಮೂಲಕ ತೋರಿದನು.

11 ಆ ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ ್ಕರ ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಅ ಸ್ತಲನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಉಪದೇಶಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. 12 ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ
ಾನೀಗ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಾನು
ಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ನಂಬಿರು ಾತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ಆತನು
ನನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿರುವುದನು್ನ ಆ ದಿನವು ಬರುವತನಕ ಸಂರ ಸಲು
ಆತನು ಸಮಥರ್ನೆಂಬುದನು್ನ ಖಚಿತ ಾಗಿ ಬಲೆ್ಲನು.

13 ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳಿರುವ ಸತ್ಯಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸು. ನೀನು
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ಏನನು್ನ ಉಪದೇಶ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಆ ಬೋಧನೆಗಳೇ ನಿನಗೆ
ದೃ ಾ್ಟಂತಗ ಾಗಿವೆ. 14ನಿನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಸತ್ಯವನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
ಸ ಾಯದಿಂದ ಸಂರ ಸು. ಆತನು ನ ್ಮಳಗೆ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

15ಏ ಾ್ಯ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದಿರುವರೆಂಬುದು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪುಗೇಲನೂ, ಹೆ ರ್ಗೇನನೂ ನನ್ನನು್ನ
ತೊರೆದಿ ಾ್ದರೆ. 16 ಪ್ರಭುವು ಒನೇಸಿ ್ರೕರನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಲಿ ಎಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು
ಅನೇಕ ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅವನು ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 17 ಅವನು
ರೋಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಬಹಳ ಹುಡು ಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು.
18 ಆ ದಿನದಂದು ಒನೇಸಿ ೕರನು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ಪಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಾನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ
ಅವನು ನನಗೆ ಎಷು್ಟ ವಿಧದಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ.

2
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಿ ಾ್ಠವಂತ ಸೈನಿಕ

1 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಿ ಾ್ಠವಂತ ಸೈನಿಕ ಾಗಿರುವ ತಿ ಥೆಯನೇ,
ನೀನು ನನಗೆ ಮಗನಂತಿರುವೆ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಕೃಪೆಯಿಂದ
ಬಲ ಹೊಂದಿದವ ಾಗು. 2 ಾನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ನೀನು ಕೇಳಿರುವೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ಇತರ ಅನೇಕ ಜನರೂ ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ.
ನೀನು ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. ನಿನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ
ಕೆಲವರ ವಶಕೆ್ಕ ಆ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಕೊಡು. ಆಗ ಅವರು
ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
3 ನಮಗಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀನೂ ಾಲು ಾರ ಾಗು. ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನ ನಿಜ ಾದ ಸೈನಿಕನಂತೆ ಆ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸು.
4 ಸೈನಿಕನು ತನ್ನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೈನಿಕನು ಲೋಕವ್ಯವ ಾರದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳದಂತೆ
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ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವನು. 5 ಓಟದ ಸ್ಪಧೆರ್ಯಲಿ್ಲ ಗೆಲ್ಲಬೇ ಾದರೆ,
ಓಟ ಾರನು ಎ ಾ್ಲ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಬೇಕು. 6 ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ
ಕೆಲಸ ಾಡುವ ರೈತನಿಗೆ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮ ಾಲು ದೊರೆಯಬೇಕು.
7 ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸು. ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ವಿವೇಕವನು್ನ ಪ್ರಭುವು ನಿನಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸುವನು.

8 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ. ಆತನು ಾವೀದನ
ವಂಶದವನು. ಯೇಸು ಸತ್ತನಂತರ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಮೇಲೆದು್ದ
ಬಂದನು. ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನೆ್ನೕ ಾನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
9 ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಯಂತೆ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ
ದೇವರ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೇ ಈ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ದೇವರು ಆರಿಸಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು
ನನ್ನ ಅಪೇ ಾಗಿದೆ. ಆ ಜನರು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ
ಪಡೆಯಲೆಂದು ಾನು ಈ ತೊಂದರೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯಪ್ರ ಾವವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

11ಈಉಪದೇಶವು ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ:

ಾವುಆತನೊಂದಿಗೆ (ಯೇಸು) ಸತಿ್ತದ್ದರೆ,ಆತನೊಡನೆ ಜೀವಿಸುವೆವು.
12 ಾವು ಸಂಕಟವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆತನೊಡನೆ ಆಳುವೆವು.
ಾವು ಆತನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಆತನೂ ನಮ್ಮನು್ನ

ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
13 ಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆತನು ಇನೂ್ನ

ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವನು;
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವ ಾವಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗ ಾರನು.

ೕಗ ್ಯ ಾದ ಕೆಲಸ ಾರನು
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14 ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರು. ಪದಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾ್ವದ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡು. ಾ ಾ್ವದಗಳಿಂದ ಾರಿಗೂ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ.
ಾ ಾ್ವದವನು್ನ ಕೇಳುವ ಜನರು ಅದರಿಂದ ಾಶ ಾಗು ಾ್ತರೆ.

15 ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ೕಗ ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಲು ನಿನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ
ಪ್ರ ಾಸಪಡು ಮತು್ತ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡು. ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ
ಾಚಿಕೆಪಡದಿರುವ ಕೆಲಸ ಾರ ಾಗು, ಅಂದರೆ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ
ೕಗ ್ಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸುವವ ಾಗು.

16ದೇವರಿಂದಬಂದಿಲ್ಲದ ನಿರಥರ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾತ ಾಡುವ
ಜನರಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರು. ಆ ರೀತಿಯ ಾತುಗಳು ಜನರನು್ನ
ದೇವರಿಂದ ಮತ್ತಷು್ಟ ದೂರ ಾಡುತ್ತವೆ. 17 ಅವರ ಕೆಟ್ಟ
ಉಪದೇಶಗಳು ದೇಹದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವ ಾಯಿಲೆಯಂತೆ
ಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ. ಹುಮೆ ಾಯನು ಮತು್ತ ಪಿಲೇತನು ಅಂತಹ
ಜನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 18 ಅವರು ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದರು.
ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪುನರು ಾ್ಥನವು ಈ ಾಗಲೇ ಆಗಿ
ಹೋಗಿದೆಯೆಂದು ಅವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೆಲವು ಜನರ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾಳು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

19 ಆದರೆ ದೇವರ ಭದ್ರ ಾದ ಬು ಾದಿಯು ಬದ ಾಗುವುದೇ
ಇಲ್ಲ. “ಪ್ರಭುವಿಗೆ ತನ್ನವರು ಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ”✡ ಎಂತಲೂ
“ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವವರೆಲ್ಲರೂ ದು ಾರ್ಗರ್ತನವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು” ಎಂತಲೂ ಆ ಬು ಾದಿಯಮೇಲೆ ಕೆತ್ತ ಾಗಿದೆ.

20ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನಬೆಳಿ್ಳಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಮರದಿಂದ, ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ.
ಕೆಲವನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಬಳಸು ಾ್ತರೆ. ಇತರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಹೀನ ಾದ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸು ಾ್ತರೆ. 21 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ತೊರೆದು ತನ್ನನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನನು್ನ
✡ 2:19: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 16:5.
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ಬಳಸ ಾಗುವುದು. ಅವನು ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸ ಾಗು ಾ್ತನೆ;
ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗು ಾ್ತನೆ; ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.

22 ಯುವಕರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನೀನು
ದೂರ ಾಗಿರು. ಪಿ್ರೕತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ ಾಂತಿಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದು್ದ ೕಗ ್ಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಪಡು. ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ಮತು್ತ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ಈ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು. 23 ಮೂಢತನದ ಮತು್ತ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಾದ
ಾದವಿ ಾದಗಳಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರು. ಆ ಾ ಾ್ವದಗಳು ಬೆಳೆದು
ದೊಡ್ಡ ಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 24 ಪ್ರಭುವಿನ
ಸೇವಕನು ಾ ಾ್ವದ ಾಡಲೇ ಾರದು. ಅವನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ
ದಯೆತೋರಬೇಕು; ಒಳೆ್ಳಯ ಉಪದೇಶಕ ಾಗಿರಬೇಕು;
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು. 25 ಅವನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸದಿರುವ
ಜನರಿಗೆ ಾತಿ್ವಕ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಾಡಬೇಕು. ಅವರು
ಸತ್ಯವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ದೇವರು ಅವರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಪರಿವತಿರ್ಸಬಲ್ಲನು. 26 ಸೈ ಾನನು ಆ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿ,
ತನ್ನ ಅಪೇ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಿಂದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು, ಸೈ ಾನನು ತಮ್ಮನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿ
ಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಾಗೂ ಸೈ ಾನನ ಬಲೆಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬಹುದು.

3
ಕೊನೆಯದಿನಗಳು

1 ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಿರಿ! ಕಡೇ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು
ಬರುತ್ತವೆ. 2 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಾ್ವಥಿರ್ಗ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ,
ಹಣ ಾಸೆ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಬ ಾಯಿಕೊಚು್ಚವವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ;
ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಚಾಡಿಕೋರ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ
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ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ;
ಅಪವಿತ್ರ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; 3 ಇತರರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ;
ಕ್ಷಮಿಸದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ದೂಷಿಸುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ತಮಗೇ ಹತೋಟಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಉತ್ತಮ ಾದದ್ದನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಕೋಪಿಷ್ಠ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಸಂಕುಚಿತ
ಗುಣವುಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 4 ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು
ಮಿತ್ರದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ದುಡುಕಿ ಮೂಖರ್ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಾಡುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಜಂಬದಿಂದ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ;

ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದೆ ವಿ ಾಸಪಿ್ರಯ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; 5ಆ ಜನರು ಾವು
ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವು ಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವರು. ಆದರೆ
ಅವರುನಿಜ ಾಗಿಯೂದೇವರಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಅವರ
ಜೀವಿತವೇ ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ. ತಿ ಥೆಯನೇ, ಅಂತಹ ಜನರಿಂದ
ದೂರ ಾಗಿರು.

6 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಸುಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಾಪಿಷ್ಠ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಅನೇಕ ಾಪದೋಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 7ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಾ ಾಗಲೂ ಹೊಸ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ

ಸತ್ಯವನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯವೇ
ಇಲ್ಲ. 8 ಯನ್ನ ಮತು್ತ ಯಂಬ್ರರನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ. ಅವರು
ೕಶೆಯನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಈ ಜನರೂ ಅವರಂತೆಯೇ.

ಅವರು ಸತ್ಯವನು್ನ ವಿರೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆ ಜನರ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿವೆ. ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ತಮ್ಮ
ಪ್ರಯತ್ನದಲಿ್ಲ ಸೋತುಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. 9ಅವರ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಯಶ ಾ್ಸಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೂಖರ್ರೆಂಬುದು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಾಣುತ್ತದೆ. ಯನ್ನ,ಯಂಬ್ರರಿಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು.
ಅಂತಿಮ ಸಲಹೆಗಳು

10ಆದರೆನನ್ನನು್ನ ಕುರಿತುನಿನಗೆಎಲ್ಲವೂತಿಳಿದಿದೆ. ನನ್ನ ಬೋಧನೆ,
ನಡತೆ, ಉದೆ್ದೕಶ, ನಂಬಿಕೆ, ಾಳೆ್ಮ, ಪಿ್ರೕತಿ, ಸೈರಣೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ.
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11 ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿಂಸೆ ಮತು್ತ ಸಂಕಟಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಂತಿ ೕಕ್ಯ, ಇಕೋನ್ಯ, ಲುಸ್ತ ್ರಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ
ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವೂನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ಾನು ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ
ಹಿಂಸೆಯು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ
ಪ್ರಭುವು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿದನು. 12 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಹಿಂಸೆಗೆ
ಒಳ ಾಗುವರು. 13 ದುಷ್ಟರು ಮತು್ತ ದುಬೋರ್ಧಕರು ಇತರರನು್ನ
ವಂಚಿಸು ಾ್ತ ತಮ್ಮನೂ್ನ ವಂಚಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ
ಕೀಳುಮಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಇಳಿಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

14ಆದರೆನೀನು ಕಲಿತಿರುವಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸು. ಅವು
ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಜನರು
ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯರೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 15 ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ
ನಿನಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಾನಿಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಲು ಆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಶಕ್ತ ಾಗಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲನ

ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಾನವು ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
16ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ದೇವರು ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಖಂಡನೆಗೂ ತಿದು್ದ ಾಟಿಗೂ ನೀತಿಬೋಧೆಗೂ ಅದು

ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿದೆ. 17ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಸಿದ್ಧರೂ ಸಕಲ
ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸನ್ನದ್ಧರೂ ಆಗಬಲ್ಲರು.

4
1 ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೂ ಸತು್ತಹೋಗಿರುವ ಜನರಿಗೂ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸು ಾತನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವೇ. ಆತನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಮತೆ್ತ ಬರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮತು್ತ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ,
2 ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಾಲವು ಅನುಕೂಲ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಅ ಾನುಕೂಲ ಾಗಿದ್ದರೂ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸು. ಜನರು
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ಾಡಬೇ ಾದುದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಅವರು ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಾಗ
ಅದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡು. ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸು, ಇವುಗಳನು್ನ
ಬಹಳ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಾಡು.

3 ಜನರು ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳದಿರುವ ಾಲವು ಬರಲಿದೆ.
ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವಂಥ ಬೋಧಕರನು್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ
ಕಿವಿಗೆ ಹಿತವೆನಿಸುವ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ನೀಡುವ ಬೋಧಕರನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು. 4 ಜನರು ಸತ್ಯವನು್ನ ಕೇಳದೆ ಸುಳು್ಳಕಥೆಗಳನು್ನ
ಕೇಳ ಾರಂಭಿಸು ಾ್ತರೆ. 5 ಆದರೆ ನೀನು ಎ ಾ್ಲ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರು. ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂ ಾಗ ಸಹಿಸಿಕೊ.
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಪ್ರಚಾರ ಾಡು. ದೇವರ ಸೇವಕನಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ
ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರು.

6 ನನ್ನ ಜೀವಿತವನು್ನ ದೇವರಿ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಈ
ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಾಲವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. 7 ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ಹೋ ಾಟವನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಪಂದ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಓಟವನು್ನ
ಮುಗಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
8 ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಜಯ ಾಲೆಯು ಈಗ ನನಗೆ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿರುವ ಪ್ರಭುವೇ ನನಗೆ
ಅದನು್ನ ಆ ದಿನದಂದು ಕೊಡುವನು. ನನಗೆ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನ
ಬರುವಿಕೆಯನು್ನ ಅಪೇ ಸಿ ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾಯುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಆತನು ಆ
ಜಯ ಾಲೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.

ವೈಯಕಿ್ತಕ ಾತುಗಳು
9 ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಾ. 10ದೇಮನು ಈ

ಲೋಕವನು್ನ ಬಹಳ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಆದ ಾರಣವೇ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಥೆಸಲೋನಿಕಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಕೆ್ರಸ ್ಕನು ಗ ಾತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದನು.
ತೀತನು ದ ಾ್ಮತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. 11 ಲೂಕನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಬರು ಾಗ ಾಕರ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ
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ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಅವನು ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬಲ್ಲನು.
12ತುಖಿಕನನು್ನ ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.

13 ಾನು ತೊ್ರೕವದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಕಪರ್ನ ಬಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾಗ ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನೂ್ನ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ,
ಕುರಿಚಮರ್ದಿಂದ ಾಡಿದಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ.

14ಕಂಚು ಾರ ಾದಅಲೆ ಾ್ಸಂಡರನು ನನಗೆಅನೇಕ ಕೆಡಕುಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು. ಅವನು ಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಪ್ರಭುವು ಅವನನು್ನ

ದಂಡಿಸುವನು. 15 ಅವನು ನಿನಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ ಾಗದಂತೆ
ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರು. ಅವನು ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಳ
ಹೋ ಾಡಿದನು.

16 ದಲ ಸಲ ಾನು ನನ್ನನು್ನ ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಂ ಾಗ ನನಗೆ
ಾರೂ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.

ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 17 ಆದರೆ
ಪ್ರಭುವು ನನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇದ್ದನು. ಾನು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿಬೋಧಿಸಲುಪ್ರಭುವುನನಗೆ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವುದು ಪ್ರಭುವಿನ ಇಷ್ಟ ಾಗಿತು್ತ. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ
ಸಿಂಹದ (ಶತು್ರ) ಾಯಿಂದ ರ ಸಿದನು. 18 ಾ ಾದರೂ ನನಗೆ
ತೊಂದರೆ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ, ಪ್ರಭುವು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವನು.
ಪ್ರಭುವುನನ್ನನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸುವನು.
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರಭುವಿಗೆಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ.
ಅಂತಿಮವಂದನೆಗಳು

19 ಪಿ್ರಸ ್ಕಳಿಗೆ, ಅಕಿ್ವಲ್ಲನಿಗೆ ಮತು್ತ ಒನೇಸಿ ೕರನ ಮನೆಯವರಿಗೆ
ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳು. 20 ಎರಸ್ತನು ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿದನು.
ತೊ್ರಫಿಮನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಾನು ಅವನನು್ನ ಮಿಲೇತದಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಬೇ ಾಯಿತು. 21ಚಳಿ ಾಲಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು
ನಿನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು.
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ಯುಬೂಲ, ದೇಯ, ಲೀನ, ೌ್ಲದ್ಯ, ಇವರುಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ
ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.

22 ಪ್ರಭುವು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. ಆತನ ಕೃಪೆಯು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರಲಿ.
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