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ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಸ ಾದ ೌಲನು ತಿ ಥೆಯನು
ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನ ಾಗಿರುವವರಿಗೂ ಎ ಾ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ
ಸ ಾಸೇವಕರಿಗೂ ಾವುಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

2 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂಉಂಟಾಗಲಿ.

ೌಲನ ಾ್ರಥರ್ನೆ
3 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ದೇವರಿಗೆ

ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿ ಾಗಿ ಾ ಾಗಲೂ
ಆನಂದದಿಂದ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 5 ನನ್ನ ಸು ಾ ಾರ್ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ನೀವು ಾಲು ಾರ ಾದ ಾರಣ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡಂದಿನಿಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದಿರಿ. 6 ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿ

ನಡೆಸಿಕೊಂಡುಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನುಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗದೇವರು
ಆ ಾಯರ್ವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವನೆಂದು ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ.

7 ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚಿಸುವುದು
ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾದದೆ್ದಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀವು ನನ್ನ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ, ಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ
ಸಮೀಪಸ್ಥ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಾವಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾದ ಾರಣ ನೀವು ನನಗೆ
ಸಮೀಪ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗಲೂ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಪ್ರತಿ ಾದಿಸು ಾಗಲೂ ನಿರೂಪಿಸು ಾಗಲೂ ನೀವು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
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ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 8 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೋಡಲು ಬಹು ತವಕಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ತೋರಿಬಂದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

9ನಿಮ ಾಗಿ ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದೇನೆಂದರೆ:

ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ವೃದಿ್ಧ ಾಗು ಾ್ತ ಾನವಂತರೂ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವರೂ ಆಗಬೇಕು. 10 ಒಳಿತುಕೆಡಕುಗಳಿಗಿರುವ
ವ್ಯ ಾ್ಯಸವನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥವ ಾಗಬೇಕು; ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನೀವು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು.
11 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸ ಾಯದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಘನತೆಯನೂ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರವನೂ್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವಂಥವ ಾಗಬೇಕು.

ೌಲನ ಕಷ್ಟಗಳು ಸು ಾ ಾರ್ ಸೇವೆಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿವೆ
12 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ

ಕಷ್ಟಗಳು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹಬಿ್ಬಸಲು ಸ ಾಯಕ ಾದವೆಂದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಾನು
ಏಕೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಾನು
ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಇಲಿ್ಲಯ
ಾವಲು ಾರರಿಗೂಅರಮನೆಯಇತರ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಗೊತಿ್ತದೆ.

14 ಾನಿನೂ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆನನ್ನಈಸಿ್ಥತಿಯಿಂದಅನೇಕ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ್ರೕ ಾ್ಸಹಿತ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾದ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಮತ್ತಷು್ಟ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

15 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಅಸೂಯೆಯಿಂದಲೂ
ವೈಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂಬ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. 16 ಇವರು
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ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಯಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾದಿಸುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವರು ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದು ಇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 17 ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ
ಾ್ವಥರ್ದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಅವರ ಸು ಾ ಾರ್ಸೇವೆಯ ಉದೆ್ದೕಶವೇ ತ ಾ್ಪಗಿದೆ. ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ
ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಅಪೇ . 18 ಅವರು
ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಾಡಿದರೂ ಾನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ
ಉದೆ್ದೕಶವು ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿದ್ದರೂ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ನನಗದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.
ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ಾನು ಉ ಾ್ಲಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

19 ನೀವು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ ಮತು್ತ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಆತ್ಮನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಈ
ಕಷ್ಟವು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದೆಂದು ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. 20 ಾನು ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾಚಿಕೆಪಡದೆ
ಎಂದಿನಂತೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಇದೆ್ದೕನೆ. ಾನು
ಬದುಕಿದರೂ ಸರಿ, ಸತ್ತರೂ ಸರಿ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಭಿ ಾಷೆ ಮತು್ತ ನಿರೀ .
21 ನನಗಂತೂ ಬದುಕುವುದೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ, ಾಯುವುದೆಂದರೆ
ಾಭವೇ. 22 ಾನು ಜೀವದಿಂದಿದ್ದರೆ ಫಲಫಲಿಸುವ ಕೆಲಸ
ನನಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಾನು ಾಯಬೇಕೇ? ಅಥ ಾ ಬದುಕಬೇಕೇ?
ಏನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 23 ಇವೆರಡರಲಿ್ಲ
ಾವುದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ಕಷ್ಟ. ಾನು ಈ ಜೀವಿತವನು್ನ

ಬಿಟು್ಟ ಆತನೊಂದಿಗಿರಲು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅದೇ ಉತ್ತಮ ಾದದು್ದ.
24 ಆದರೆ ಾನಿಲಿ್ಲ ಇಹಲೋಕದ ಶರೀರದಲಿ್ಲರುವುದು ನಿಮಗೆ
ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 25ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಜೀವದಿಂದುಳಿದು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಇರುತೆ್ತೕನೆಂದು ನನಗೆಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀವುನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ವೃದಿ್ಧ ಾಗಿರಲು
ಆನಂದ ಾಗಿರಲು ನಿಮಗೆ ನೆರ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ 26 ಾನು ಮತೆ್ತ
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ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾಗ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲು ಮತ್ತಷು್ಟ ಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ.

27ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾಳಿರಿ. ಆಗ
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸರಿ, ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಸರಿ,
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವುಒಂದೇ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ದೃಢ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದೂ ಸು ಾತೆರ್ಯಿಂದ ಉಂಟಾದ
ನಂಬಿಕೆಗೋಸ ್ಕರ ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂದೂ
ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತೆ್ತೕನೆ. 28 ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವ
ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ನಿಮ್ಮ
ವೈರಿಗಳ ಾಶಕೂ್ಕ ಇವುಗಳು ದೇವರಿಂ ಾದ ಪ್ರ ಾಣಗ ಾಗಿವೆ.
29 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟದು್ದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ.
ಅಷು್ಟ ಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಡುವುದೂ ಸಹ
ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಾಗಿ ದೊರೆಯಿತು. ಇವೆರಡೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ. 30 ಾನು ನಿಮ್ಮಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದ ಹೋ ಾಟವನು್ನ
ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಈಗಲೂ ನನಗಿರುವ ಹೋ ಾಟದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಈ ರೀತಿಯಹೋ ಾಟವನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ.

2
ಐಕ್ಯಮತದಿಂದಿದು್ದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪ ಾಂಬರಿಸಿರಿ

1ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂ ಾದಉತೆ್ತೕಜನ,ಪಿ್ರೕತಿಯಪೆ್ರೕರಣೆ,ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆ, ಾರುಣ್ಯ ದ ಾರಸಗಳು ಇವೆ ೕ? 2 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಇವುಗಳು ಇರುವು ಾದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ. ಆಗ
ನನ್ನ ಸಂತೋಷವುಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗುವುದು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ
ಪಿ್ರೕತಿ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ. ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಾವವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಒಂದೇ
ಗುರಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿರಿ. 3 ನೀವು ಾವುದನೆ್ನೕ ಾಡು ಾಗ,
ಾ್ವಥರ್ ಾಗಲಿ ಅಹಂ ಾರ ಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ಕ ಾಗದಂತೆ
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ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ದೀನ ಾವವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ೌರವವನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. 4 ನಿಮ್ಮ ಅಭಿ ಾಷೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಾತ್ರ ಚಿಂತಿಸದೆ ಇತರರ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಚಿಂತಿಸಿರಿ.

ನಿ ಾ್ವಥರ್ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ
5 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದ್ದಂಥಮನಸು್ಸ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ.

6ಆತನು ದೇವಸ್ವರೂಪ ಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಆ ಪದವಿಯನು್ನ ಬಿಡ ಾರೆ ಎನ್ನಲಿಲ್ಲ.

7ಆ ಪದವಿಯನು್ನ ಆತನು ಬಿಟು್ಟಕೊಟು್ಟ
ಸೇವಕನ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಾನವ ರೂಪದಲಿ್ಲ
ಬಂದನು.

8ಆತನು ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ಮರಣವನೂ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ
ಸಂಪೂಣರ್ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ,

ಶಿಲುಬೆಯಮೇಲೆ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟನು.
9ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಅತು್ಯನ್ನತ ಾದ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕೕರಿಸಿ

ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಆತನಿಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

10 ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ
ಾ ಾಳದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು

ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,
11 “ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಪ್ರಭು”ವೆಂದು ಹೇಳುವರು.

ಇದರಿಂದ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆಮಹಿಮೆಉಂಟಾಗುವುದು.
ದೇವರ ಇಷ್ಟಕ ್ಕನು ಾರ ಾದ ಜನ ಾಗಿರಿ

12 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ನೀವು
ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ಈಗ ಾನು

ದೂರವಿರು ಾಗಲೂ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
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ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಾಧಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13 ೌದು,ಆತನಿಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂಬಅಪೇ ಯನು್ನ ಆತನೇ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟಸು ಾ್ತನೆ ಅಲ್ಲದೆ

ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಆತನೇ ನಿಮಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
14 ನೀವು ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಗುಣಗುಟ್ಟದೆಯೂ

ವಿ ಾದವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಾಡಿರಿ. 15 ಆಗ ಮುಗ್ಧರೂ ಪರಿಶುದ್ಧರೂ
ಆಗಿದು್ದ ಕಳಂಕರಹಿತ ಾದ ದೇವಮಕ್ಕ ಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ. ದುಷ್ಟಜನರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ನೀವು ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ
ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲದಂತಿದಿ್ದೕರಿ. 16ಜೀವ ಾಯಕ ಾದ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನೀವು
ಆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಂ ಾಗ ಾನು ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದಿರಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸವು ವ್ಯಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾನು
ಪಂದ್ಯದಲಿ್ಲ ಓಡಿ ಗೆದೆ್ದನು.

17 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಗಿ
ಯಜ್ಞದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞದೊಡನೆ ಾನೇ
ಾನದ್ರವ್ಯ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ತ ಾಗಬೇ ಾದರೂ ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 18 ಾಗೆಯೇ ನೀವು ಸಹ
ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ.
ತಿ ಥೆಮತು್ತ ಎಪ ್ರದೀತರ ಸುದಿ್ದ

19 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ಆದಷು್ಟ ಬೇಗನೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಅವನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ೕಗ ೕವುವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ
ನನಗೆ ್ರೕ ಾ್ಸಹ ಾಗಬಹುದು. 20 ಅವನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಚಿಂತಿಸುವವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
21 ಉಳಿದವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತರೆಯೇ ಹೊರತು
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 22 ತಿ ಥೆಯನು
ಎಂಥವನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಡನೆ
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ಸೇವೆ ಾಡುವಂತೆ ಅವನು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದರಲಿ್ಲ
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಿದನು. 23 ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ
ವಿಚಾರಣೆಯ ಫಲಿ ಾಂಶವು ತಿಳಿದಕೂಡಲೇ ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 24 ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಸ ಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಅದಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ.

25 ಎಪ ್ರದೀತನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಸೇವೆ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನನಗೆ ಸ ಾಯಬೇಕಿ ಾ್ದಗ, ನೀವು ಅವನನು್ನ ನನ್ನ

ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರಿ. ಈಗ ಾನು ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಮತೆ್ತ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ
ನೋಡಲು ಬಹು ತವಕಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದದು್ದ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಾಗಿದೆ. 27 ಅವನು
ಅ ಾರೋಗ ್ಯದಿಂದ ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆದರೆ ದೇವರು
ಅವನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದನು; ಅವನನು್ನ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನನ್ನನು್ನ
ಸಹ ಕರುಣಿಸಿದನು. 28 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಾನುಬಹಳತವಕಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವುಅವನನು್ನ
ನೋಡಿ ಾಗ ಸಂತೋಷಪಡುತಿ್ತೕರಿ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನನಗಿರುವ ಚಿಂತೆಯು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 29ಮ ಾ ಆನಂದದಿಂದ
ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿರಿ. ಎಪ ್ರದೀತನಂಥ ಜನರನು್ನ
ೌರವಿಸಿರಿ. 30 ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ ತನ್ನ
ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯಬೇಕು.
ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಅವನು ತನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಅ ಾಯಕೆ್ಕ
ಈಡು ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಈ ರೀತಿಯ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ನಿಮಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

3
ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಂತಲೂಮುಖ್ಯ
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1 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಿ. ಾನು ದಲು ಬರೆದದ್ದನೆ್ನೕ ಮತೆ್ತ ಬರೆಯಲು
ನನಗೆ ಬೇಸರವೇನೂ ಇಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ
ಸಂರ ಸುತ್ತದೆ.

2 ಕೇಡು ಾಡುವಂಥ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.
ಅವರು ಾಯಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಸುನ್ನತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು
ಅಂಗಚೆ್ಛೕದನೆ ಾಡುವವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ.
3 ಾ ಾದರೋ ನಿಜ ಾದ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ;
ದೇವರನು್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆ ಾಧಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.* ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರಲು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ನಮ್ಮ ಮೇ ಾಗಲಿ
ಾವು ಾಡಬಲ್ಲವುಗಳ ಮೇ ಾಗಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ.

4 ಾನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ.
ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಲು ತನಗೆ ಆ ಾರವಿರುವು ಾಗಿ
ಾವ ಾದರೂ ೕಚಿಸಿದರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಲು

ನನಗೆ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಆ ಾರವಿದೆ. 5 ಹುಟಿ್ಟದ
ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಯಿತು. ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್
ವಂಶದವನು ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದವನು. ಾನು
ಇಬಿ್ರಯನು ಮತು್ತ ನನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಸಹ ಇಬಿ್ರಯರು.
ಾನು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಿ ಫರಿ ಾಯ ಾದೆನು; 6 ಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮರ್ದಲಿ್ಲ
ಬಹಳ ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತಸಭೆಯನು್ನ (ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ)
ಹಿಂಸಿಸಿದೆನು. ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಾ ಾಗಲೂ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಾರೂ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಪ್ಪನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

7 ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ
ಈಗ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿವೆ. 8ಅಷೆ್ಟೕ

* 3:3: ಾ ಾದರೋ … ಆ ಾಧಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಅಂದರೆ, ದೇವರನು್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ
ಆ ಾಧಿಸುವುದು.
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ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಎ ಾ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದದೆ್ದಂದು ನನಗೆ ಮನದಟಾ್ಟಗಿದೆ.
ಾನು ಾವುದನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾದವುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ್ದನೋ
ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆನು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದವುಗಳೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 9 ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರಲು ಇದು ನನಗೆ ಅವ ಾಶ
ಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಈ ನೀತಿಯು, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ
ಬರುತ್ತದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನನಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರು
ನನ್ನನು್ನ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. 10ಕಿ್ರಸ್ತನನೂ್ನ ಪುನರು ಾ್ಥನದ
ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿ
ಆತನ ಮರಣದಲಿ್ಲ ಆತನಂ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ .
11 ಹೀ ಾದರೆ, ಾನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬ
ನಿರೀ ನನಗಿದೆ.

ಗುರಿಮುಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನ
12 ಈ ಾಗಲೇ ಾನು ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಧಿಸಿ ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಯನು್ನ

ಗಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾನು ಆ ಗುರಿಯನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಮುಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಗುರಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇದು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಪೇ . ಆದ ಾರಣವೇ,
ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನವನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 13 ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನಿನೂ್ನ ಆ ಗುರಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟಲ್ಲವೆಂಬುದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಹಿಂದಿನ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಗುರಿಯನು್ನ
ಮುಟ್ಟಲು ನನಿ್ನಂ ಾದಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಓಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14 ದೇವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮೇಲೋಕದ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಕರೆದು ನಮ್ಮ



ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ 3:15 x ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ 4:1

ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಬಹು ಾನವನು್ನ ಗುರಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡು ಾ್ತ
ಇದೆ್ದೕನೆ.

15 ಆತಿ್ಮಕತೆಯಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದ ಮಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದಿರುವ
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ೕಚಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಅದನು್ನ

ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವನು. 16 ಆದರೆ ಾವು ಈ ಾಗಲೇ ಹೊಂದಿರುವ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತ ನಡೆ ೕಣ.

17ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನಂತೆ ಜೀವಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ. ಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಾದರಿಯ ಪ್ರ ಾರ
ಜೀವಿಸುವವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. 18 ಅನೇಕರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ವೈರಿಗ ಎಂಬಂತೆ ಜೀವಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಅನೇಕ ಸಲ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಗಲೂ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
19 ಅವರ ನಡತೆಯು ಅವರನು್ನ ಾಶದೆಡೆಗೆ ನಡೆಸುತಿ್ತದೆ. ಅವರು
ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಾ್ಕಗಿ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಿ,
ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಈ ಲೋಕದ
ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತರೆ. 20 ಾ ಾದರೋ ಪರಲೋಕ
ಸಂ ಾ್ಥನದವರು. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಅಲಿ್ಲಂದಲೇ ಬರುವುದನು್ನ ಾವು
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು.
21 ಆತನು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ
ದೀ ಾವಸೆ್ಥಯ ಈ ಶರೀರವನು್ನ ರೂ ಾಂತರಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಮಹಿ ಾಶರೀರದಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

4
ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ಗಳು

1 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ನನಗೆ ಆನಂದವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು
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ಹೆಮ್ಮಪಡುವಂತೆ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆಹೇಳಿದಂತೆಪ್ರಭುವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿರಿ.

2 ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು
ಯ ೕದ್ಯಳನೂ್ನ ಸಂತುಕೆಯನೂ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 3 ನನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ತೆಕೆಲಸದವ ಾಗಿ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ
ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೂ ನೀನು ಸ ಾಯ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು

ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ ್ಕರ ಸೇವೆ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಕೆ್ಲೕಮೆನ್್ಸ ಮತು್ತ ಇತರ ಸೇವಕರೊಡನೆ ಈ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸೇವೆ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವ ಾಧ್ಯರ
ಪುಸಕ್ತದಲಿ್ಲ* ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

4 ಾ ಾಗಲೂ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿರಿ; ಆನಂದಪಡಿರಿ ಎಂದು
ಮತೆ್ತ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

5 ನಿಮ್ಮ ಮೃದುಸ್ವ ಾವವನೂ್ನ ಕರುಣೆಯನೂ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನೋಡುವಂ ಾಗಲಿ. ಪ್ರಭುವು ಬೇಗನೆ ಬರು ಾ್ತನೆ. 6 ಾವುದರ
ಬಗೆ್ಗಯೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡು ಾ್ತ
ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ದೇವರಲಿ್ಲ ವಿ ಾಪಿಸಿರಿ. ನೀವು
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.

7 ದೇವ ಾಂತಿಯು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ
ಮನಸು್ಸಗಳನೂ್ನ ಾಯುವುದು. ದೇವರು ಕೊಡುವ ಆ ಾಂತಿಯು
ಾವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾಗದಷು್ಟ ಅಗಮ್ಯ ಾಗಿದೆ.
8 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಳೆ್ಳಯ ಾದ ಮತು್ತ ಸು್ತತಿಗೆ
ೕಗ ್ಯ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ಸತ್ಯ ಾದ,
ಾನ್ಯ ಾದ, ಾ್ಯಯ ಾದ, ಶುದ್ಧ ಾದ, ಸುಂದರ ಾದ ಮತು್ತ
ೌರವಯುತ ಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. 9 ನೀವು

* 4:3: ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕ ಆಯೆ್ಕಗೊಂಡ ದೇವಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರ ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ
ದೇವರಪುಸ್ತಕ. ನೋಡಿರಿ: ಪ್ರಕಟನೆ 3:5; 21:27.
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ನನಿ್ನಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ, ಹೊಂದಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ, ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಮತು್ತ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಾಡಿರಿ. ಆಗ, ಾಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವ
ದೇವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುವನು.

ಫಿಲಿಪಿ್ಪ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರಿಗೆ ೌಲನ ವಂದನೆ
10 ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ ಚಿಂತೆಯನು್ನ ನೀವು ಮತೆ್ತ

ತೋರಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಲೇ ಇದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಅದನು್ನ
ತೋರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವ ಾಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 11 ಾನು
ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನನಗಿರುವ ಕೊರತೆಯ
ದೆಸೆಯಿಂದಲ್ಲ. ನನ್ನಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ
ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲ ತೃಪ್ತ ಾಗಿರಲು ಾನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ಹಸಿವೆಯಿಂದಿರು ಾಗಲೂ ಸಮೃದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ
ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಾವ
ಸಮಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾವ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವ
ಗುಟು್ಟ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಊಟಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಇರು ಾಗಲೂ
ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗಲೂ ನನಗೆಅಗತ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರು ಾಗಲೂ
ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರು ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಲು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
13 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬಲೆ್ಲನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.

14 ಆದರೂ ಾನು ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ನೀವು ನನಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಿತು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ಫಿಲಿಪಿ್ಪ
ಪಟ್ಟಣದವರೇ, ಾನು ದಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರಿ ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಂದೇ
ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 16 ಾನು
ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ನೀವು
ಹಲ ಾರು ಸಲ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರಿ. 17 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ, ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ ಯಲ್ಲ.
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ಆದರೆ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ ದೊರೆಯುವ
ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ .
18 ಎಪ ್ರದೀತನು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ತಂದು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಬೇ ಾದದೆ್ದಲ್ಲ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಹೇರಳ ಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯು ದೇವರಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಮಳಭರಿತ ಾದ ಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇವರಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದೂ್ದ ಆಗಿದೆ. 19 ನನ್ನ ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ
ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾವದ ಐಶ್ವಯರ್ಕೆ್ಕ ಅನುಗುಣ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸುವನು. 20 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ
ದೇವರಿಗೆ ಸ ಾ ಾಲಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

21 ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ.
ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ ಸಹೋದರರು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
22 ಎ ಾ್ಲ ದೇವಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಸೀಸರನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

23ಪ್ರಭುಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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