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ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ೌಲನು ಇದನು್ನ ಬರೆದಿರುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ (1:1)

ಮತು್ತ ಾಷೆ, ಶೈಲಿ ಾಗೂ ಐತಿ ಾಸಿಕ ಸ ಾ್ಯಂಶಗಳಂಥ
ಎ ಾ್ಲ ಆಂತರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ೌಲನ ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರದ ಬಗೆ್ಗ ಆದಿ ಸಭೆಗಳು
ಸತತ ಾಗಿ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದಿವೆ. ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ವಣಿರ್ಸುತ್ತದೆ (2:1-
11). ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆಯು ಾಗ ೌಲನು
ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿದ್ದರೂ,ಅವನು ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾಗಿದ್ದನು. ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಾದ
ಾವು ಸಂಕಷ್ಟ ಮತು್ತ ಾತನೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ
ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯು
ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ ನಿರೀ ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ಾವು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 61 ರಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ೌಲನು ರೋ ಾಪುರದ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅಲಿ್ಲಂದ

ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ ಬರೆದನು (ಅ.ಕೃ. 28:30).
ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯ ಸಭೆಯಿಂದ ೌಲನಿಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ನೆರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದಿದ್ದ ಎಪ ್ರದೀತನಿಂದ ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ (ಫಿಲಿ. 2:25; 4:18). ಆದರೆ
ಎಪ ್ರದೀತನು ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಅ ಾರೋಗ ್ಯಕೆ ್ಕ
ತು ಾ್ತದನು, ಅದು ಅವನು ಮನೆಗೆ ಾಪಸು ಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲ



ii

ವಿಳಂಬ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆದ್ದರಿಂದ ಪತಿ್ರಕೆಯ
ಕೊಂಡೊ್ಯಯುವುದು ವಿಳಂಬ ಾಯಿತು (2:26-27).
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಮಕೆದೋನ್ಯದ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದ

ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯಲಿ್ಲರುವ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಸಭೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಯರ್ಗಳು ಹೇಗೆ
ಾಗುತಿ್ತವೆಯೆಂದು (1:12-26) ಮತು್ತ ಅವನ ೕಜನೆಗಳು
ಾವುವು, ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವನೋ (ಫಿಲಿ. 2:

23-24) ಎಂದು ಸಭೆಯು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ೌಲನು
ಬಯಸಿದನು. ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ವೈಮನಸು್ಸ ಮತು್ತ ವಿಭಜನೆ ಇದೆ ಎಂದು
ಾಣಬರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದಐಕ್ಯತೆಯದೃಷಿ್ಟಕೋನದಿಂದದೀನತೆಯನು್ನ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ ಅ ಸ್ತಲನು ಬರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ (2:1-18; 4:2-

3). ಸ ಾ ಾಲ ಾ ದೇವ ಾ ಾಸ್ತ ್ರಜ್ಞ ಾದ ೌಲನು, ನಕ ಾತ್ಮಕ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರಿಂದ
ಉಂಟಾದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನು್ನ (3:2-3) ಹತಿ್ತಕ ್ಕಬೇಕೆಂದು
ಬರೆಯು ಾ್ತನೆ, ೌಲನು ಸಭೆಗೆ ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು
ಮತು್ತ ಎಪ ್ರದೀತನ ಆರೋಗ ್ಯ ಮತು್ತ ೕಜನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಸಭೆಗೆ
ವರದಿ ನೀಡಲು ಬರೆದನು (2:19-30)ಮತು್ತ ೌಲನು ತನ್ನ ಬಗೆಗಿನ
ಅವರ ಾಳಜಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವರು ನೀಡಿದ ಾನಗಳಿಗೆ (4:10-20)
ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಬರೆದನು.

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾದ ಜೀವನ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂದನೆ— 1:1-2
2. ೌಲನ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ ಮತು್ತ ಸಭೆಗೆ ್ರೕ ಾ್ಸಹ— 1:3-2:30
3. ದುಬೋರ್ಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು— 3:1-4:1
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4. ಅಂತಿಮಪ್ರಬೋಧನೆಗಳು— 4:2-9
5. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು— 4:10-20
6. ಅಂತಿಮವಂದನೆಗಳು— 4:21-23

ಪೀಠಿಕೆ
1 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಾಸ ಾದ ೌಲ ಮತು್ತ

ತಿ ಥೆಯರು, ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ
*ದೇವಜನ ಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ
†ಸ ಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಾಗೂ ‡ಸ ಾಸೇವಕರಿಗೂ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ,
2 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ, ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ, ಾಂತಿಯೂ ಲಭಿಸಲಿ.
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯೂ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳೂ

3-4 § ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾಗೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ, ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 5 ನೀವು ದಲಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ

*ಸು ಾ ಾರ್ಪ್ರಚಾರದಲಿ್ಲ ಸಹ ಾರಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು †ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾತನು ಅದನು್ನ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಬರುವ ದಿನದೊಳ ಾಗಿ ‡ಪೂಣರ್ತೆಗೆ ತರುವನೆಂದು ನನಗೆ
ಭರವಸವುಂಟು. 7 ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಹೀಗನಿ್ನಸುವುದು
ಸೂಕ್ತವೇ ಸರಿ. § ಾನು ಬಂಧನದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೂ, *ಸು ಾತೆರ್ಯ
ಕುರಿ ಾದ ಾದ-ಪ್ರತಿ ಾದಗಳಲಿ್ಲಯು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
* 1:1 1:1 2 ಕೊರಿ 1:1; ಕೊಲೊ 1:2 † 1:1 1:1ಅ. ಕೃ. 20:28; 1 ತಿ . 3:1-7;
ತೀತ. 1:6-9 ‡ 1:1 1:1 1 ತಿ . 3:8,12 § 1:3-4 1:3-4 ರೋ ಾ. 1:9;
ಎಫೆ 1:16 * 1:5 1:5 ಫಿಲಿ. 2:12; 4:15; ಅ. ಕೃ. 16:12-40 † 1:5 1:5
ರೋ ಾ. 1:8 ‡ 1:6 1:6 ಕೀತರ್ 138:8; 1 ಥೆಸ. 5:24 § 1:7 1:7 ಅ. ಕೃ.
20:23; 26:29; ಕೊಲೊ 4:18; 2 ತಿ . 2:9; ಎಫೆ 3:1 * 1:7 1:7 ವ. 16
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ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು †ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 8 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿಗಿರುವಂಥ
ಕನಿಕರದಿಂದ ‡ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಎಷೊ್ಟೕ ಹಂಬಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ. §ಇದಕೆ್ಕ
ದೇವರೇ ಾ . 9 ಮತು್ತ *ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಇನೂ್ನ ಅಧಿಕ ಾಗಿ
ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ †ಪೂಣರ್ ಾನ ವಿವೇಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು
ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 10 ಹೀಗೆ ‡ಉತ್ತಮ ಾಯರ್ಗಳು
ಾವವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ವಿವೇಚಿಸುವವ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ
ಾಗೂ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು §ಸರಳ ಾಗಿಯೂ,

ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿಯೂ, 11 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿರುವ
*ನೀತಿಯೆಂಬ ಫಲದಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕೆಂದು
†ದೇವರಿಗೆ ಘನತೆಯನೂ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರವನೂ್ನ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂತಲೂ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಸು ಾತೆರ್ಯಅಭಿವೃದಿ್ಧ

12 ಸಹೋದರರೇ, ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿರುವಂಥವುಗಳೆಲ್ಲವೂ
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಪ್ರ ಾರಣೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾಯಿತೆಂದು ನೀವು
ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. 13 ‡ಹೇಗೆಂದರೆ
ನನ್ನ ಸೆರೆ ಾಸವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಎಂದು §ಅರಮನೆಯ
ಾವಲು ಾರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾಗೂ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

14 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನರು ನನ್ನ ಬಂಧನದಿಂದಲೇ
ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವುಳ್ಳವ ಾಗಿ *ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ
ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಧೈಯರ್ಹೊಂದಿ ಾ್ದರೆ. 15 †ಕೆಲವರು
† 1:7 1:7 2 ಕೊರಿ 7:3 ‡ 1:8 1:8 ಫಿಲಿ. 4:1; ರೋ ಾ. 1:11; 1 ಥೆಸ. 3:6; 2
ತಿ . 1:4 § 1:8 1:8 ರೋ ಾ. 1:9; 9:1 * 1:9 1:9 1 ಥೆಸ. 3:12; 2 ಥೆಸ.
1:3 † 1:9 1:9 ಕೊಲೊ 1:9; 3:10; ಫಿಲೆ. 6 ‡ 1:10 1:10 ರೋ ಾ. 2:18
§ 1:10 1:10 1 ಥೆಸ. 3:13; 5:23 * 1:11 1:11 ಕೊಲೊ 1:6,10; ಾಕೋಬ
3:18 † 1:11 1:11 ಎಫೆ 1:12,14 ‡ 1:13 1:13 ಲೂಕ 21:13 § 1:13
1:13 ಅ. ಕೃ. 28:30,31; 2 ಕೊರಿ 2:9 * 1:14 1:14 ಅ. ಕೃ. 4:31 † 1:15
1:15 2 ಕೊರಿ 11:13
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ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟು್ಟ ಭೇದ ಹುಟಿ್ಟಸಬೇಕೆಂಬ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಮತು್ತ
ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಒಳೆ್ಳಯ ಾವದಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸು ಾ್ತರೆ.
16 ಇವರಂತೂ ಾನು ‡ಸು ಾತೆರ್ಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರ
ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇಲಿ್ಲ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 17 ಆ ಬೇರೆ ತರದವ ಾದರೋ ಾನು
ಬೇಡಿಯಿಂದ ಬಂಧಿತ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸಂಕಟವನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂದು ೕಚಿಸಿ, ಾ್ರ ಾಣಿಕವಲ್ಲದ ಾ್ವಥರ್
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ §ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸು ಾ್ತರೆ. 18 ಹೇ ಾದರೇನು?
ಾವ ರೀತಿಯಿಂ ಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಕಪಟದಿಂ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ

ಸತ್ಯದಿಂ ಾಗಲಿ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವುದುಂಟು, ಇದಕೆ್ಕ
ಾನು ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು.

19 ಾಕೆಂದರೆ *ನಿಮ್ಮ ವಿ ಾಪನೆಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ †ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆತ್ಮನ ಸ ಾಯದಿಂದಲೂ ಇದು ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ
ಅನುಕೂಲ ಾಗುವುದೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು. 20 ಹೇಗೆಂದರೆ ‡ ಾನು
ಾವ ವಿಷಯದ ಾ್ಲದರೂ ಾಚಿಕೆಪಡದೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಈಗಲೂ

ಸಹ ತುಂ ಾ ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರುವುದರಿಂದ §ಬದುಕಿದರೂ ಸರಿಯೇ
ಅಥ ಾ ಸತ್ತರೂ ಸರಿಯೇ *ನನ್ನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಬಹು ಅಭಿ ಾಷೆ ಾಗಿದೆ,
ಾಗೆಯೇ ಆಗುವುದೆಂಬ ಭರವಸೆವುಂಟು. 21 †ನನಗಂತೂ

ಬದುಕುವುದೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ, ಾಯುವುದು ಾಭವೇ.
22 ಶರೀರದಲಿ್ಲಯೇ ಬದುಕಬೇ ಾದ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಾಡಿ
ಫಲಹೊಂದಲು ನನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಾನು ಾವುದ ಾ್ನರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನು್ನವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು.
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23 ‡ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, §ಇಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟು *ಕಿ್ರಸ್ತನ ತೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಭಿ ಾಷೆ,
ಅದು ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾಗಿದೆ. 24 ಆದರೆ ಾನಿನೂ್ನ ಶರೀರದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಬಹು ಅವಶ್ಯಕ ಾಗಿದೆ.

25ಆದ್ದರಿಂದನಿಮಗೆಕಿ್ರಸ್ತನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯೂ †ಆನಂದವೂ
ಉಂಟಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾನು ಜೀವದಿಂದುಳಿದು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವೆನೆಂದು ದೃಢ ಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ. 26ಹೀಗೆ ಾನು ತಿರುಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ‡ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಉ ಾ್ಲಸಪಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಿ್ನಂದ ಅಧಿಕ ಆಸ್ಪದವಿರುವುದು.

ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರು ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ
ಬೋಧನೆ

27 §ಹೇಗೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆಗ ಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿದರೂ ಸರಿಯೇ, ದೂರದಲಿ್ಲದು್ದ
ನಿಮ್ಮ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಸರಿಯೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ
ಾವ ವಿಷಯದ ಾ್ಲದರೂ ಹೆದರದೆ ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ* ದೃಢ ಾಗಿ

ನಿಂತು ಸು ಾತೆರ್ಯಲಿ್ಲಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಗೋಸ ್ಕರ †ಐಕಮತ್ಯದಿಂದ
ಹೋ ಾಡುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು. 28ನೀವು
ಹೀಗಿರುವುದು ವಿರೋಧಿಗಳ ಾಶನಕೂ್ಕ, ‡ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಒಂದು
ಗುರು ಾಗಿದೆ. ಅದು ದೇವರಿಂ ಾದ ಮುನೂ್ಸಚನೆ ಾಗಿದೆ.
29 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದು ಾತ್ರವಲ್ಲ §ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಾಧೆಯನ್ನನುಭವಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ವರ ಾಗಿ ದೊರಕಿದೆ. 30 ಹೀಗೆ
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ನೀವು *ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕಂಡಂಥ ಮತು್ತ ಈಗ ನನ್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ
†ಅದೇ ಹೋ ಾಟವು ನಿಮಗೂಉಂಟು.

2
ಯೇಸುವಿನ ದೀನತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು

1 ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ್ರೕ ಾ್ಸಹ, ಪಿ್ರೕತಿಯ ಾಂತ್ವನ, *ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆ, † ಾರುಣ್ಯದ ಾರಸಗಳು ಉಂಟಾಗುವು ಾದರೆ,
2 ನೀವೆಲ್ಲರು ‡ಒಂದೇ ಮನಸು್ಸವುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಒಂದೇ
ಪಿ್ರೕತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಾವವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾಗೂ
ಒಂದೇ ಗುರಿಯಿಟು್ಟಕೊಂಡವ ಾಗಿ §ನನ್ನ ಸಂತೋಷವನು್ನ
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಡಿರಿ. 3 * ಾ್ವಥರ್ದಿಂ ಾಗಲಿ, †ಒಣ
ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂ ಾಗಲಿ ಾವುದನೂ್ನ ಾಡದೆ, ‡ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ದೀನ ಾವದಿಂದ ಮತೊ್ತಬ್ಬರನು್ನ ತನಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠರೆಂದು
ಎಣಿಸಲಿ. 4 §ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಸ್ವಹಿತವನು್ನ ಾತ್ರ ನೋಡದೆ
ಪರಹಿತವನು್ನ ಸಹ ನೋಡಲಿ. 5 *ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದ್ದಂಥ ಮನಸು್ಸ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ.
6ಆತನು †ದೇವಸ್ವರೂಪ ಾಗಿದ್ದರೂ,

ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸ ಾನ ಾಗಿರುವನೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ
ಪದವಿಯನು್ನ ಬಿಡಲೊಲೆ್ಲನು ಎಂದೆಣಿಸದೆ,

7 ‡ತನ್ನನು್ನ ಬರಿದು ಾಡಿಕೊಂಡು
§ ಾಸನ ರೂಪವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
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*ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಸಮ ಾದನು.
ಮನುಷ ್ಯ ಾ ಾರದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
8ಆತನು ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು †ಮರಣವನು್ನ ‡ಅಂದರೆ
ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವ ಾ್ನದರೂ ಹೊಂದುವಷು್ಟ
ವಿಧೇಯ ಾದನು.

9 §ಈ ಾರಣದಿಂದ *ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಅತು್ಯನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಏರಿಸಿ,
†ಎ ಾ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಆತನಿಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

10ಆದ್ದರಿಂದ ‡ಸ್ವಗರ್ ಮತ್ಯರ್ ಾ ಾಳಗಳಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ
§ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಣ ಾಲೂರಿ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,

11ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಲಿಗೆಯು
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ *ಕತರ್ನೆಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡುವುದು.
ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದು

12 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯರೇ, †ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ ಈಗಲೂ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ಾನು

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರು ಾಗ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಾನಿಲ್ಲದಿರು ಾಗಲೂ ಬಹು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಮನೋಭೀತಿಯಿಂದ ನಡುಗುವವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಾಧಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13 ಾಕೆಂದರೆ ‡ದೇವರೇ ತನ್ನ §ಸುಚಿತ್ತವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉದೆ್ದೕಶವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರಯತ್ನವನೂ್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 14 ಗೊಣಗುಟ್ಟದೆಯೂ,
ವಿ ಾದಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿರಿ. 15 ಹೀಗೆ ನೀವು
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ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೂ ಾಗೂ ಯ ಾಥರ್ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರೂ ಆಗಿದು್ದ
*ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳ ಮೂಖರ್ ಜಾತಿಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ †ದೇವರ
ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾದ ಮಕ್ಕ ಾಗಿರುವಿರಿ. 16 ಇವರೊಳಗೆ ನೀವು
ಸವರ್ರಿಗೂ ‡ಜೀವ ಾಯಕ ಾಕ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವವ ಾಗಿದು್ದ,
ಲೋಕದೊಳಗೆ §ಹೊಳೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು
ಹೀಗೆ ನಡೆದರೆ * ಾನು ಸು ಾತೆರ್ ಾಗಿ ಓಡಿದ ಓಟವು ವ್ಯಥರ್ವಲ್ಲ,
ಾನು ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟದೂ್ದ ವ್ಯಥರ್ವಲ್ಲ ಎಂಬ †ಹೊಗಳಿಕೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. 17 ‡ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ದೇವರಿಗಪಿರ್ಸುವ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಾನೇ § ಾನದ್ರವ್ಯ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ತ ಾಗಬೇ ಾದರೂ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವೇ, ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ
ಸಂತೋಷ ಪಡುತೆ್ತೕನೆ. 18 ಾಗೆಯೇ ನೀವೂ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ,
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.
ಎಪ ್ರದೀತನೂ್ನ ತಿ ಥೆಯನೂ್ನ

19 ಆದರೆ ಾನು *ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನ ಮು ಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿದು ಾನೂ ಆದರಣೆ
ಹೊಂದಿದೆನು. 20 †ಅವನ ಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ೕಗ ೕಮವನು್ನ ಕುರಿತು
ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿಚಿಂತಿಸುವವರು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಾರೂಇಲ್ಲ.
21 ‡ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವ ಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡು ಾ್ತರೆಯೇ ಹೊರತು
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಆದರೆ
ತಿ ಥೆಯನ ೕಗ್ಯತೆಯನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
* 2:15 2:15 ಧ ೕರ್ 32:5;ಮ ಾ್ತ 17:17; ಲೂಕ 9:41 † 2:15 2:15ಮ ಾ್ತ
5:45; ಎಫೆ 5:1 ‡ 2:16 2:16 ಅ. ಕೃ. 5:20 § 2:16 2:16ಮ ಾ್ತ 5:14,16;
ತೀತ 2:10 * 2:16 2:16 ಗ ಾ. 2:2; 4:11; 1 ಥೆಸ. 3:5 † 2:16 2:16 2
ಕೊರಿ 1:14 ‡ 2:17 2:17 ರೋ ಾ. 15:16 § 2:17 2:17 2 ತಿ . 4:6; 2
ಕೊರಿ 12:15 * 2:19 2:19 1 ಕೊರಿ 4:17; 1 ಥೆಸ. 3:2 † 2:20 2:20 1 ಕೊರಿ
16:10 ‡ 2:21 2:21 2 ತಿ . 3:2; 1 ಕೊರಿ 10:24
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§ಮಗನು ತಂದೆಗೆ ಹೇಗೋ * ಾಗೆಯೇ ಅವನು ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಸು ಾ ಾರ್ಪ್ರಚಾರ ಾ್ಕಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಿದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತು್ತಂಟು. 23 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ವಿಷಯವು ಹೇ ಾಗುವುದೋ
ಅದನು್ನ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಅವನನೆ್ನೕ ಕಳುಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ.
24 †ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ಸಹ ಬೇಗನೆ ಬರುವೆನೆಂದು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿ
ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ.

25 ‡ನನ್ನ ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿದಂಥ, ನನ್ನ
ಸಹೋದರನೂ, ತೆಸೇವಕನೂ, ಸಹಸೇ ಾನಿಯೂ ಆಗಿರುವಂಥ
ಎಪ ್ರದೀತನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು
ಾವಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಅವನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಕುರಿತು ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು
ಮತು್ತ ಾನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ನೊಂದುಕೊಂಡನು. 27 ಅವನು ರೋಗದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ
ಾಯುವ ಾಗಿದ್ದನೆಂಬುದು ನಿಜವೇ, ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನನು್ನ
ಕರುಣಿಸಿದನು. ಅವನನು್ನ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ದುಃಖದ ಮೇಲೆ
ದುಃಖವು ಾರದಂತೆ ನನ್ನನೂ್ನ ಕರುಣಿಸಿದನು. 28 ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ತಿರುಗಿ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕೆಂತಲೂ
ನನ್ನ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ ಾನು ಅವನನು್ನ ಅತಿ
ತವಕದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 29-30 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ §ನೀವೇ
ನನಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಉಪಚಾರದಲಿ್ಲ ಕೊರತೆ ಾದದ್ದನು್ನ
ತುಂಬುವುದ ಾ್ಕಗಿ *ಅವನು ಜೀವದ ಆಸೆಯನು್ನ ತೊರೆದು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸೇವೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದುದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವನನು್ನ
ಪೂಣರ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
†ಅಂಥವರನು್ನ ಾನ್ಯರೆಂದೆಣಿಸಿರಿ.

§ 2:22 2:22 1 ಕೊರಿ 4:17; 1 ತಿ . 1:2; 1 ತಿ . 1:2 * 2:22 2:22
2 ತಿ . 3:10 † 2:24 2:24 ಫಿಲಿ. 1:25; ಫಿಲೆ. 22 ‡ 2:25 2:25 ಫಿಲಿ.
4:18 § 2:29-30 2:29-30ಫಿಲಿ. 4:10 * 2:29-30 2:29-30ಅ. ಕೃ. 20:24
† 2:29-30 2:29-30 1 ಕೊರಿ 16:18; 1 ಥೆಸ. 5:12,13; 1 ತಿ . 5:17
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3
ನಿಜ ಾದ ನೀತಿ

1ಕಡೆಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, *ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.
† ದಲು ತಿಳಿಸಿದ ಅದೇ ಾತುಗಳನು್ನ ಪುನಃ ನಿಮಗೆ
ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೇನೂ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಭದ್ರಪಡಿಸುವವು. 2 ‡ಆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ,
§ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. ಸುನ್ನತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು
ಅಂಗಚೆ್ಛೕದನ ಾಡುವವರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 3 ನಿಜ ಾದ
ಸುನ್ನತಿಯವರು ಾರೆಂದರೆ, *ದೇವ ಾತ್ಮನಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗಿ
ಆ ಾಧಿಸುವವರೂ, †ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಹಷರ್ಗೊಳು್ಳವವರೂ,
ಶರೀರಸಂಬಂಧ ಾದವುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಲ್ಲದವರೂ ಆಗಿರುವ
‡ ಾವುಗಳೇ. 4 § ಾ ಾದರೋ ಶರೀರಸಂಬಂಧ ಾದವುಗಳಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಡುವುದಕೂ್ಕ ಆಸ್ಪದವಿದೆ. ಬೇರೆ ಾವ ಾದರೂ
ಶರೀರಸಂಬಂಧ ಾದವುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಬಹುದೆಂದು

ೕಚಿಸುವು ಾದರೆ ಾನು ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾಗೆ
ೕಚಿಸಬಹುದು. 5 *ಹುಟಿ್ಟದ ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ

ಸುನ್ನತಿ ಾಯಿತು, † ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವನು,
‡ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದವನು, §ಇಬಿ್ರಯರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಇಬಿ್ರಯನು,
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಗಳ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ * ಾನು ಫರಿ ಾಯನು,
6 †ಮ ಾಸಕಿ್ತಯನು್ನ ನೋಡಿದರೆ ಾನು ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಸಭೆಯ ಹಿಂಸಕನು,
‡ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವ ನೀತಿಯನು್ನ ನೋಡಿದರೆ ಾನು
* 3:1 3:1 ಫಿಲಿ. 4:4, ಥೆಸ. 5:16 † 3:1 3:1 2 ಪೇತ್ರ. 1:12 ‡ 3:2 3:2
ಕೀತರ್ 22:16,20,ಯೆ ಾ 56:10-11,ಪ್ರಕ 22:15, ಗ ಾ. 5:15 § 3:2 3:2 2 ಕೊರಿ
11:13 * 3:3 3:3 ೕ ಾ 4:23,ಯೂದ. 20, ಗ ಾ. 5:25 † 3:3 3:3
ರೋ ಾ. 15:17, ಗ ಾ. 6:14 ‡ 3:3 3:3 ರೋ ಾ. 2:29 § 3:4 3:4 2 ಕೊರಿ
11:18 * 3:5 3:5 ಆದಿ 17:12 † 3:5 3:5 2 ಕೊರಿ 11:22 ‡ 3:5 3:5
ರೋ ಾ. 11:1 § 3:5 3:5 2 ಕೊರಿ 11:22 * 3:5 3:5 ಅ. ಕೃ. 23:6, 26:5
† 3:6 3:6ಅ. ಕೃ. 8:3, 22:3-4, ಗ ಾ. 1:13-14 ‡ 3:6 3:6 ವ. 9 ನೋಡಿರಿ
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ನಿದೋರ್ಷಿ. 7 ಆದರೆ, §ನನಗೆ ಾಭ ಾಗಿದ್ದಂಥವುಗಳನು್ನ *ಕಿ್ರಸ್ತನ
ನಿಮಿತ್ತ ನಷ್ಟವೆಂದೆಣಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 8 ಇಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲದೆ, †ನನ್ನ ಕತರ್ ಾದ
ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವನ್ನರಿಯುವುದೇ ಅತಿ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದದೆ್ದಂದು ತಿಳಿದು ‡ ಾನು
ಎಲ್ಲವನು್ನ ನಷ್ಟವೆಂದೆಣಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ಾನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಸವೆಂದೆಣಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಇದರಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶವೇನೆಂದರೆ, ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡು,
§ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಫಲ ಾಗಿರುವ ಸ್ವನೀತಿಯನ್ನಲ್ಲ, *ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ನಂಬುವುದರಿಂದ ದೊರಕುವಂಥ ಅಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೇಲಣ
ನಂಬಿಕೆಯ ಆ ಾರದಿಂದ ದೇವರು ಕೊಡುವಂಥ ನೀತಿಯನೆ್ನೕ
ಹೊಂದಿ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ. 10 †ಆತನನೂ್ನ
‡ಆತನ ಪುನರು ಾ್ಥನದಲಿ್ಲರುವ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ, §ಆತನ ಾಧೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗಿರುವ ಪದವಿಯನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನ
ಮರಣದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆತನಂತೆ ರೂ ಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ
ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಾಗಿದೆ. 11ಹೀ ಾದರೆ *ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗುವ
ಪುನರು ಾ್ಥನದ ಅನುಭವ ನನಗೂ ಆದೀತು.
ಬಿರುದಿ ಾಗಿ ಓಟ

12 ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಾನಿದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಪಡಕೊಂಡು †ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಗೆ
ಬಂದವನೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ಾವುದನು್ನ
ಹೊಂದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನೋ
ಅದನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ.
13 ಸಹೋದರರೇ, ಾನಂತೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡವನೆಂದು ನನ್ನನು್ನ
§ 3:7 3:7 ಲೂಕ 14:33 * 3:7 3:7 ಇಬಿ್ರ. 11:26 † 3:8 3:8 ೕ ಾ
17:3, 2 ಪೇತ್ರ. 1:3, ಯೆ ಾ 53:11, ಯೆರೆ 9:23-24 ‡ 3:8 3:8 2 ಕೊರಿ 5:15
§ 3:9 3:9 ರೋ ಾ. 10:5, ವ. 6 ನೋಡಿರಿ * 3:9 3:9 ರೋ ಾ. 1:17, 3:22,
1 ಕೊರಿ 1:30 † 3:10 3:10 ಎಫೆ 4:13 ‡ 3:10 3:10 ರೋ ಾ. 1:4, 6:4,
ಎಫೆ 1:19-20 § 3:10 3:10 1 ಪೇತ್ರ. 4:13, 2 ಕೊರಿ 1:5 * 3:11 3:11
ಲೂಕ 20:35, 1 ಕೊರಿ 15:23,ಪ್ರಕ 20:5-6, ಇಬಿ್ರ. 11:35 † 3:12 3:12ಇಬಿ್ರ. 5:9,
11:40, 12:23
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ಈ ವರೆಗೂ ಎಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು, ಾನು
‡ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ ಮುಂದಿನವುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಎದೆಬೊಗಿ್ಗದವ ಾಗಿ, 14 ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ §ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟರುವ
*ಬಿರುದನು್ನ ಹೊಂದುವ ಗುರಿಯನು್ನ ತಲುಪಲೆಂದು ಓಡು ಾ್ತ
ಇದೆ್ದೕನೆ. 15 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ †ಪ್ರವೀಣ ಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಇದೇ ಅಭಿ ಾ್ರಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ. ಮತು್ತ ಾವು ಾದರೂ ಒಂದು
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಅಭಿ ಾ್ರಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ
ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವನು. 16ಅಂತೂ, ‡ ಾವು ಾವ
ಸೂತ್ರವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಇಲಿ್ಲಯ ವರೆಗೆ ಬಂದೆ ೕ ಅದನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆ ೕಣ.

17 ಸಹೋದರರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೇರಿ §ನನ್ನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿರಿಮತು್ತ ಾವು ತೋರಿಸಿದ ಾದರಿಯಪ್ರ ಾರ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18 ಾಕೆಂದರೆ
*ಅನೇಕರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿ ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ.
ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಾರಿ ಹೇಳಿದೆನು, ಈಗಲೂ
†ಅಳು ಾ್ತ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 19 ‡ ಾಶನವೇ ಅವರ ಅಂ ಾ್ಯವಸೆ್ಥ,
ಹೊಟೆ್ಟಯೇ ಅವರ ದೇವರು, § ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೇ
ಅವರಿಗೆ ಘನತೆ, *ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು
ಚಿಂತಿಸುವವರು. 20 † ಾ ಾದರೋ ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಜೆಗಳು,
‡ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅಲಿ್ಲಂದಲೇ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿ ಬರುವುದನು್ನ
‡ 3:13 3:13 ಲೂಕ 9:62, ಇಬಿ್ರ. 6:1 § 3:14 3:14 ಇಬಿ್ರ. 3:1, 1 ಪೇತ್ರ. 5:10,
ರೋ ಾ. 8:28 * 3:14 3:14 1 ಕೊರಿ 9:24, ಕೊಲೊ 2:18 † 3:15 3:15 1
ಕೊರಿ 2:6 ‡ 3:16 3:16 ಗ ಾ. 6:16 § 3:17 3:17 ಫಿಲಿ. 4:9, 1 ಕೊರಿ 4:16
* 3:18 3:18 2 ಕೊರಿ 11:13 † 3:18 3:18ಅ. ಕೃ. 20:31 ‡ 3:19 3:19 2
ಕೊರಿ 11:15, 2ಥೆಸ. 1:9 § 3:19 3:19 2 ಕೊರಿ 11:12, ಗ ಾ. 6:13 * 3:19
3:19 ರೋ ಾ. 8:5, ಕೊಲೊ 3:2 † 3:20 3:20 ಎಫೆ 2:19 ‡ 3:20 3:20ಅ.
ಕೃ. 1:11, 1 ಕೊರಿ 1:7, ಇಬಿ್ರ. 9:28



ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ 3:21 xiv ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ 4:6

ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ. 21 ಆತನು §ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತನಗೆ
ಅಧೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವ *ಪ ಾಕ್ರಮವನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ
†ದೀ ಾವಸೆ್ಥಯುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ದೇಹವನು್ನ ‡ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳ ತನ್ನ ದೇಹದಂತೆ
ರೂ ಾಂತರಪಡಿಸುವನು.

4
1 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ ಅತಿ ಪಿ್ರಯರೇ, ಾಗೂ

ಆಪ್ತರೇ, ನನಗೆ *ಸಂತೋಷವೂ ಕಿರೀಟವೂ ಆಗಿರುವವರೇ, ಾನು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ †ದೃಢ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ, ಪಿ್ರಯರೇ.
ಉತೆ್ತೕಜನದ ಾತುಗಳು

2ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ‡ಒಂದೇಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ ಎಂದುಯು ದ್ಯಳನೂ್ನ
ಾಗೂ ಸಂತುಕೆಯನೂ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 3 ನನ್ನ ನಿಜ ಾದ
ತೆ ಸೇವಕನೇ, ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು

ನಿನ್ನನೂ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ಕೆ್ಲೕಮೆನ್್ಸ ಮುಂ ಾದ ನನ್ನ
ತೆಕೆಲಸದವರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ನನ್ನ ತೆ ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ ್ಕರ

ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟವರು. §ಅವರವರ ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವ ಾಧ್ಯರ
ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬರೆದಿವೆ.

4 * ಾ ಾಗಲೂ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ
ಎಂದು ಪುನಃ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 5 ನಿಮ್ಮ ಸೈರಣೆಯು ಎ ಾ್ಲ
ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿ, †ಕತರ್ನು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 6 ‡ ಾವ
ಸಂಬಂಧ ಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆ ಾಡದೆ §ಸವರ್ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಮುಂದೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನೂ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆ ವಿ ಾಪನೆಗಳನೂ್ನ
ಾಡು ಾ್ತ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಕತರ್ನಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ.

§ 3:21 3:21 1 ಕೊರಿ 15:28 * 3:21 3:21ಎಫೆ 1:19 † 3:21 3:21 1 ಕೊರಿ
15:43-53 ‡ 3:21 3:21ಫಿಲಿ. 3:10, ಕೊಲೊ 3:4, ರೋ ಾ. 8:29 * 4:1 4:1
ಫಿಲಿ. 1:4, 2:16 † 4:1 4:1 ಫಿಲಿ. 1:27 ‡ 4:2 4:2 ಫಿಲಿ. 2:2 § 4:3 4:3
ಲೂಕ 10:20 * 4:4 4:4 ಫಿಲಿ. 3:1 † 4:5 4:5 1 ಕೊರಿ 16:23, ಾಕೋಬ.
5:8 ‡ 4:6 4:6ಮ ಾ್ತ 6:25 § 4:6 4:6 ಾ. 16:3



ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ 4:7 xv ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ 4:13

7 *ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರುವ †ದೇವರ ಾಂತಿಯು
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ, ೕಚನೆಗಳನೂ್ನ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುವುದು.
8 ಕಡೆಯ ಾಗಿ, ಸಹೋದರರೇ, ಾವುದು ಸತ್ಯವೂ, ಾನ್ಯವೂ,
ಾ್ಯಯವೂ, ಶುದ್ಧವೂ, ಪಿ್ರೕತಿಕರವೂ, ಮನೋಹರವೂ ಆಗಿದೆ ೕ,
ಾವುದು ಸದು್ಗಣ ಾಗಿದೆ ೕ, ಾವುದು ಕೀತಿರ್ಗೆ ೕಗ ್ಯ ೕ,

ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವವ ಾಗಿರಿ. 9 ‡ನೀವು ಾವುದನು್ನ
ನನಿ್ನಂದ ಕಲಿತು ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರೋ, ಮತು್ತ § ಾವುದನು್ನ ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಕೇಳಿ ಕಂಡಿರುವಿರೋ ಅದನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತ ಬನಿ್ನರಿ. ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ
* ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ ದೇವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುವನು.
ಅವರು ಾನ ಾ್ಕಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ

10 †ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರುವ ಾಳಜಿಯು ಇಷು್ಟ
ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಚಿಗುರಿದಕೆ್ಕ ಾನು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇಂಥ ೕಚನೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಈ
ದಲೇ ಇದಿ್ದದ್ದರೂ, ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾದ

ಸಂದಭರ್ ಒದಗಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 11 ನನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ
ಾನು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ, ಾನಂತೂ ಇದ್ದ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲಯೇ

‡ಸಂತೃಪ್ತ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 12ಬಡವ ಾಗಿರಲೂ
ಬಲೆ್ಲನು, ಸಮೃದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಲೂ ಬಲೆ್ಲನು. ಾನು
ತೃಪ್ತ ಾಗಿದ್ದರೂ, §ಹಸಿದವ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಮೃದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾದರೂ,
*ಕೊರತೆಯುಳ್ಳವ ಾದರೂ ಾವ ತರದ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವವ ಾದರೂ
ಅದರ ಗುಟು್ಟ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 13 †ನನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವವನ
* 4:7 4:7 ಎಫೆ 3:19 † 4:7 4:7 ವ. 9,ಯೆ ಾ 26:3, ಕೊಲೊ 3:15, ೕ ಾ
14:27 ‡ 4:9 4:9 1 ಥೆಸ. 4:1 § 4:9 4:9 ಫಿಲಿ. 3:17 * 4:9 4:9 ಫಿಲಿ.
4:7, ರೋ ಾ. 15:33 † 4:10 4:10 2 ಕೊರಿ 11:9,ಫಿಲಿ. 2:30 ‡ 4:11 4:11
1 ತಿ . 6:6-8, 2 ಕೊರಿ 9:8, ಇಬಿ್ರ. 13:5 § 4:12 4:12 1 ಕೊರಿ 4:11, 2 ಕೊರಿ
11:27 * 4:12 4:12 2 ಕೊರಿ 11:9 † 4:13 4:13 2 ಕೊರಿ 12:9, ಎಫೆ 3:16,
1 ತಿ . 1:12
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ಮು ಾಂತರ ಾನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
14 ಹೀಗಿದ್ದರೂ ‡ನೀವು ನನ್ನ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ಸಹ ಾಗಿಗ ಾಗಿದ್ದದು್ದ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಿತು. 15ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರೇ, ಾನು ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿ, ಮಕೆದೋನ್ಯದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋ ಾಗ
§ಕೊಡುವ, ಕೊಳು್ಳವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವ ಸಭೆಯೂ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿ್ಲಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವೂ

ಬಲಿ್ಲರಿ. 16 ಾನು ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೂ ನೀವು ಒಂದೆರಡು
ಾರಿ ನನ್ನ ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸ ಾಯವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟಕಳುಹಿಸಿದಿರ ಾ್ಲ. 17 * ಾನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾನವನು್ನ
ಅಪೇ ಸುವುದಿಲ್ಲ, †ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಸಮೃದಿ್ಧಯುಂಟಾಗುವ
ಫಲವನೆ್ನೕ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. 18 ಬೇ ಾದದೆ್ದ ಾ್ಲ ನನಗುಂಟು,
ಸಮೃದಿ್ಧಹೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ‡ಎಪ ್ರದೀತನ ಕೈಯಿಂದ ನೀವು ಕೊಟು್ಟ
ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ ನನಗೆ ತಲುಪ ಾಗಿ ಾನು ತುಂಬಿತುಳುಕಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅದು ದೇವರಿಗೆ §ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದು್ದ, *ಸುಗಂಧ ಾಸನೆಯೇ,
ಇಷ್ಟ ಯಜ್ಞವೇ. 19 †ನನ್ನ ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ
ತನ್ನ ಪ್ರ ಾವದ ‡ಐಶ್ವಯರ್ಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಕೊರತೆಗಳನೂ್ನ ನೀಗಿಸುವನು. 20 §ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್ .
ವಂದನೆಗಳು

21 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನನ್ನ
ವಂದನೆಯನು್ನ ಹೇಳಿರಿ. *ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಂದಿಸು ಾ್ತರೆ. 22 †ಇಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
‡ 4:14 4:14 ಫಿಲಿ. 1:7 § 4:15 4:15 2 ಕೊರಿ 11:8-9 * 4:17 4:17 2
ಕೊರಿ 9:5 † 4:17 4:17 ರೋ ಾ. 1:13 ‡ 4:18 4:18ಫಿಲಿ. 2:25 § 4:18
4:18 ಇಬಿ್ರ. 13:16 * 4:18 4:18 ಆದಿ 8:21 † 4:19 4:19 ಕೀತರ್ 23:1, 2
ಕೊರಿ 9:8 ‡ 4:19 4:19 ರೋ ಾ. 2:4, 9:23, 10:12,ಎಫೆ 1:7,18, § 4:20
4:20 ಗ ಾ. 1:5, ರೋ ಾ. 11:36 * 4:21 4:21 ಗ ಾ. 1:2 † 4:22 4:22
2 ಕೊರಿ 13:13
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ವಂದಿಸು ಾ್ತರೆ. ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಕೈಸರನ ಅರಮನೆಗೆ ಸೇರಿದವರು
ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

23 ‡ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ
ಇರಲಿ.

‡ 4:23 4:23 ರೋ ಾ. 16:20
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