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िफ लप्पीहरूलाई पावलको प
1 ीष् ट यशेकूा दासहरू पावल र ितमोथीबाट, िफ लप् पीमा भएका ीष् ट यशेमूा

अलग ग रएकाहरू सब,ै अिन िबशप र िडकनहरूलाई । 2 परमशे् वर हा ा िपता
र भ ु यशे ू ीष् टबाट ितमीहरूलाई अन ु ह र शा न्त । 3 हर समय ितमीहरूको
सम्झना गदार्, म मरेा परमशे् वरलाई धन्यवाद िदन्छु । 4 ितमीहरू सबकैा िन म्त
मरेो हरेक ाथर्नामा म आनन्दसाथ ाथर्ना गदर्छु । 5 पिहलो िदनदे ख अिहलसेम्म
ससुमाचारमा ितमीहरूको सहभािगताको लािग म धन्यवाद िदन्छु । 6 म यो कुरामा
िन श् चत छु, िक ितमीहरूमा यो असल कामलाई ारम्भ गन ुर्हुनले े यशे ू ीष् टको
िदनसम्म यसलाई परुा गनर् िनरन्तरता िदनहुुनछे । 7 ितमीहरू सबकैा िन म्त मलैे
यस्तो कारले िवचार गन ुर् मरेो िन म्त उिचत छ, िकनिक मलैे ितमीहरू सबलैाई मरेो
हृदयमा राखकेो छु । मरेो कैदमा र ससुमाचारको समथर्न एवम ् िनश् चयता दवुमैा
ितमीहरू सबै अन ु हमा मरेा साझदेारहरू भएका छौ । 8 िकनिक ीष् ट यशेकूो
मेको गिहराइमा म ितमीहरूका िन म्त कित तषृ्णा गदर्छु भन् ने कुरामा परमशे् वर

मरेो साक्षी हुनहुुन्छ । 9 र मलैे यस्तो भन्दै ाथर्ना ग ररहकेो छु, िक ज्ञान र सम्पणूर्
समझमा ितमीहरूको मे झनझन शस्त हुदँै जाओस ्। 10 म यसको िन म्त ाथर्ना
गछुर्, तािक जे असल छ ती कुराहरू ितमीहरूले पारख गरेर छान् न सक । म यसको
िन म्त ाथर्ना गछुर्, तािक ितमीहरू ीष् टको िदनमा इमानदार र दोषरिहत रहन सक
। 11 यो यसको िन म्त पिन हो, तािक परमशे् वरको मिहमा र शसंाको िन म्त, यशे ू

ीष् ट ारा आउने धािमर्कताको फल ारा ितमीहरू भ रन सक । 12 भाइ हो, अब
ितमीहरूलाई यो थाहा होस ्भन् ने म चाहन्छु, िक मलाई भएका यी सबै कुराहरूले
ससुमाचारलाई धरैे अगािड बढाउने काम भएको छ । 13 िकनिक ीष् टमा मरेा
साङ्लाहरूका िवषयमा महलभ रका सारा रक्षकदे ख अरू सबै मािनसलाई थाहा
भएको छ । 14 र परम भमुा भएका धरैे भाइहरू मरेा साङ्लाहरूका कारण िनडर
भएर वचन बोल्ने आटँ गनर् झनै बढी उत्सािहत भएका छन ् । 15 कस-ैकसलैे त
ईष्यार् र बमेलेमा, र अरूहरूलेसद ्भावले पिन ीष् टको चार गरेका छन ।् 16 मेले

ीष् टको चार गनहरूले ससुमाचारको समथर्न गरेको कारण मलाई यहाँ रा खएको
छ भन् ने कुरा जान्दछन ् । 17 तर अरूहरूले ीष् टको चार स्वाथर् र िनष् ठाहीन
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उ ेश्यले गदर्छन ्। मरेा यी साङ्लाहरूका अवस्थामा ितनीहरूले मलाई अझै कष् ट
िदइरहकेा छन ्भनी ितनीहरू िवचार गछर्न ्। 18 त्यसो भए के त ? चाहे बहानामा
होस ्वा सत्यतामा दवुै त रकाले ीष् टको चार हुन्छ, र म यसमैा रमाउँदछु । हो,
म रमाउनछुे । 19 िकनिक मलाई थाहा छ, िक प रणामस्वरूप यसले मरेो िन म्त
छुटकारा ल्याउनछे । ितमीहरूको ाथर्ना र यशे ू ीष् टको आत्माको सहायताको
कारण यो हुनछे । 20 मरेो िवश् वस्त आशा र िनश् चयताअनसुार, म शमर्मा पनछैन ँ ।
बरु, सारा साहससगँै सधै ँ जस्तै र अिहले पिन, चाहे मरेो जीवन ारा वा मतृ्य ु ारा,

ीष् ट मरेो शरीरमा उचा लनहुुनछे भन् ने म आशा गदर्छु । 21 िकनिक मरेो िन म्त
िजउन ु ीष् ट हो, र मन ुर् लाभ हो । 22 तर शरीरमा िजउनाले मरेो प र मबाट
ितफल आउँछ भन,े कुन कुरालाई चनु् ने भन् ने कुरा मलाई थाहा छैन । 23 िकनिक

मलैे चयन गन ुर्पन यी दवुै कुरा ारा म िबचमा परेको छु । म िबदा भएर ीष् टसगँ
हुने इच्छा गदर्छु, जनुचािह ँझनै असल कुरा हो । 24 तर ितमीहरूका िन म्त शरीरमा
रहनचुािह ँधरैे आवश्यक छ । 25यस कुरामा म िन श् चत भएको कारणले म जान्दछु,
िक िवश् वासमा ितमीहरूको गित र आनन्दको िन म्त म ितमीहरू सगँ-सगँै रहरे
िनरन्तरता िदनछुे । 26 प रणामस्वरूप, ितमीहरूकहाँ मरेो पनुः उप स्थितको कारण
ितमीहरूले ीष् ट यशेलूाई मरेो िन म्त मिहमा िदने काम अझ धरैे शस्त हुनछे ।
27 ीष् टको ससुमाचारको िन म्त योग्य हुने िकिसमले मा आफ्नो जीवनयापन गर
। चाहे म ितमीहरूलाई भटे्न आऊँ वा म उप स्थत नहोऊँ, यो गर, तािक ितमीहरू
एउटै आत्मामा दढृ भएर खडा भएका छौ भनरे ितमीहरूका िवषयमा मलैे सनु् न पाऊँ
। ससुमाचारको िवश् वासको िन म्त ितमीहरू िमलरे एउटै ाणको भएर कडा प र म
ग ररहकेा छौ भनरे सनु् ने मरेो चाहना छ । 28 र ितमीहरूका श हुरूले गरेका कुनै
कुराहरूबाट भयभीत नहोओ । यो ितनीहरूका िन म्त ितनीहरूको िवनाशको िचह्
हो । तर ितमीहरूका िन म्त यो ितमीहरूको मु क् तको िचह् हो, र यो परमशे् वरबाट
आएको हो । 29 िकनिक ीष् टको िन म्त यो ितमीहरूलाई िदइएको छ, उहाँमािथ
िवश् वास गनर् मा होइन, तर उहाँको िन म्त कष् ट भोग् न पिन । 30 िकनिक जे
ितमीहरूले ममा दखे्यौ र अिहले मसगँ छ भनी सनु्दछौ, त्यही सङ्घषर् ितमीहरूसगँ
छ ।

2
1यसकारण म मान्दछु, िक ीष् टमा उत्साह छ । म मान्दछु, िक त्यहाँ आत्माको

सङ्गित छ । म मान्दछु, िक उहाँको मेबाट सान्त्वना िमल्दछ । म मान्दछु,



2:2 iii िफ लप्पी 2:20

िक त्यहाँ स् नहेी करुणा र सहानभुिूत छ । 2 ितमीहरू एउटै मनका भएर, एउटै
मे धारण गरेर, आत्मामा एक भएर, र एउटै उ ेश्य राखरे मरेो आनन्दलाई परुा

गर । 3 स्वाथर् र र ो अहङ्कारमा केही नगर । बरु न तामा आफूलाईभन्दा
अरूहरूलाई उच् च ठान । 4 आफ्ना आवश्यकताहरूमा मा ध्यान नदओे, तर
अरूहरूका आवश्यकताहरूमा पिन ध्यान लगाओ । 5 त्यही शलैीमा िवचार गर,
जनु ीष् ट यशेमूा पिन िथयो । 6 उहाँ परमशे् वरको स्वरूपमा हुनहुुन्थ्यो, तर पिन
परमशे् वरसगँको आफ्नो बराबरीलाई उहाँले पि राख् ने वस्तझुै ँ ठान् नभुएन । 7 बरु,
उहाँले आफँैलाई र याउनभुयो । उहाँले कमराको रूप धारण गन ुर्भयो । उहाँ
मािनसको स्वरूपमा आउनभुयो । मािनसकै स्वरूपमा उहाँ रहनभुयो । 8 उहाँले
आफूलाई न तलु्याउनभुयो, र मतृ्य ु अथार्त ् ु सको मतृ्यसुम्मै आज्ञाकारी हुनभुयो
। 9 यसकारण, परमशे् वरले उहाँलाई अित उच् च पान ुर्भयो । परमशे् वरले उहाँलाई
सबै नाउभँन्दा उच् च नाउँ िदनभुयो । 10 उहाँले यसो गन ुर्भयो, तािक यशेकूो नाममा
हरेक घुडँाहरू टेिकऊनः् स्वगर्, पथृ्वी र पथृ्वीमिुन भएका सबकैा घ ुडँाहरू । 11 र
उहाँले यो गन ुर्भयो, तािक परमशे् वर िपताको मिहमाका लािग त्यके िज ोले यशे ू

ीष् ट नै भ ु हुनहुुन्छ भनी स्वीकार गरोस ् । 12 यसकारण, मरेा ि यहरू हो,
जसरी ितमीहरूले सधै ँ आज्ञापालन गन गरेका छौ, अब मरेो उप स्थितमा मा
होइन तर मरेो अनपु स्थतीमा झन ् बढी डर र कम्पसाथ आफ्ना म ु क् तको काम
परुा गर । 13 िकनिक परमशे् वरको सन् नताको िन म्त ितमीहरूलाई दवुै इच्छा
र काम गनर् लगाउनलाई ितमीहरूमा काम गन ुर्हुने उहाँ नै हुनहुुन्छ । 14 गनगन
नगरी र तकर् िवतकर् िवना सबै कामहरू गर । 15 यस्तो कारले वहार गर, तािक
ितमीहरू कुनै कलङ्किवना परमशे् वरका िनद ष र इमानदार छोराछोरी हुन सक
। यस्तो कारले वहार गर, तािक ितमीहरू धतूर् र बरा लएका पसु्ताकािबच
यस ससंारमा ज्योितझै ँ चम्कन सक । 16 जीवनको वचनलाई ब लयो गरी प
तािक ीष् टको िदनमा मसगँ मिहमा गन कारण होस ् । िकनभने त्यस िदन म

थर्मा दौिडन ँ र मरेो प र म थर्को भएन भन् ने म जान् नछुे । 17 तर ितमीहरूको
िवश् वासको त्याग र सवेामा म ब लदानको रूपमा अिपर्त हुनपुरे तापिन, म आनन्द
मनाउछुँ, र म ितमीहरू सबसैगँ आन न्दत हुन्छु । 18 त्यसै गरी, ितमीहरू पिन
आन न्दत होओ, र मसगँै आन न्दत होओ । 19 तर ितमोथीलाई ितमीहरूकहाँ
िछ ै पठाउनको िन म्त मलैे भ ु यशेमूा आशा राख्दछु, तािक ितनीबाट ितमीहरूका
िवषयमा जान्दा म ोत्सािहत हुन सकँू । 20 िकनिक ितनको जस्तै मन भएको, र
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ितनीजस्तै ितमीहरूका िन म्त साँचो रूपमा उत्सकु हुने मसगँ अरू कोही पिन छैन
। 21 िकनिक ितनीहरू सबलैे यशे ू ीष् टका कुराहरूभन्दा आफ्नै इच्छाको खोजी
गदर्छन ् । 22 तर ितमीहरूलाई ितनको योग्यता थाहै छ, िकनिक जसरी बालकले
आफ्ना िपताको सवेा गदर्छ, त्यसरी नै ससुमाचारमा मलाई ितनले सवेा गरेका छन ्
। 23 यसकारण, मरेो िन म्त के हुनछे भनरे मलैे थाहा पाउनासाथ जित सक्दो चाँडो
म ितमोथीलाई ितमीहरूकहाँ पठाउने आशा गदर्छु । 24 तर म आफँै ितमीहरूका
माझमा िछ ै आउनछुे भन् ने कुरामा भमुा िनधर्क् क छु । 25 तर इपा ोिडटसलाई
ितमीहरूकहाँ िफतार् पठाउन म आवश्यक ठान्दछु । ितनी मरेा भाइ र सहकम र
सङ्गी िसपाही, र ितमीहरूका सन्दशेवाहक तथा मरेा आवश्यकताहरूका िन म्त
सवेक हुन ्। 26 िकनिक ितनी िबरामी भएको कुरा ितमीहरूले थाहा पाएकाले ितनी
धरैे ाकुल भएका िथए, र ितमीहरूसगँ हुनको िन म्त ितनले तषृ्णा गरेका िथए ।
27 िकनिक ितनी साँच् चै यित िबरामी िथए, िक ितनी मरणासन् न अवस्थामा पगुकेा
िथए । तर परमशे् वरले ितनीमािथ कृपा गन ुर्भयो, र उनमा मा नभएर शोकमािथ
शोक नथिपओस ् भनरे ममािथ पिन दया दखेाउनभुयो । 28 यसकारण, अझै धरैे
उत्सकुतासाथ म ितनलाई ितमीहरूकहाँ पठाउँदै छु, तािक जब ितमीहरूलिेतनलाई
फे र दखे्छौ, ितमीहरू आन न्दत हुन सक र म िचन्ताबाट मकु् त हुनछुे । 29 त्यसलै,े
सारा आनन्दसाथ भमुा इपा ोिडटसलाई स्वागत गर । ितनीजस्ता मािनसलाई
आदर गर । 30 िकनिक ीष् टको कायर्को िन म्त ितनी मतृ्यकुो निजक पगुे ।
मलाई सवेा परु् याउन र ितमीहरूले मरेो सवेामा गनर् नसकेका कामलाई परुा गनर्
ितनले आफ्नो जीवन जो खममा पारे ।

3
1अन्त्यमा मरेा भाइहरू हो, परम भमुा आनन्द गर । ितमीहरूलाई बारम्बार एउटै

कुरा ले खरहन ु मरेो िन म्त झक लाग्दो कुरो होइन । यी कुराहरूहरूले ितमीहरूलाई
सरुिक्षत राख् नछेन ् । 2 कुकुरहरूदे ख होिसयार रहो । खराब काम गनहरूदे ख
होिसयार रहो । अङ्ग कटाइ गनहरूदे ख होिसयार रहो । 3 िकनिक खतना हामीहरू
नै हौँ । हामीहरू नै परमशे् वरका आत्मा ारा आराधना गदर्छौँ । हामीहरू नै ीष् ट
यशेमूा गवर् गदर्छौ,ँ र शरीरमा कुनै भरोसा राख्दनैौँ । 4 य िप, म आफँैले शरीरमा
भरोसा राख् न सक्थे । यिद कसलैे आफ्नो शरीरमा भरोसा राख् ने िवचार गछर् भन,े
त्योभन्दा बढी म गनर् सक्छु । 5 मरेो आठौँ िदनमा खतना गराइएको िथयो, म
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इ ाएलका मािनसहरूमध्ये एक, बने्यामीन कुलमा जन्मकेो, िह हूरूका िह ू हु;ँ
वस्थाको िवषयमा चािह,ँ एक फ रसी । 6 मलैे जोिसलो रूपमा मण्डलीलाई

सताएँ । वस्थाको धािमर्कताको िवषयमा चािह ँ म दोषरिहत िथएँ । 7 तर मरेो
िन म्त लाभदायक भएका सबै कुराहरू, ीष् टको खाितर मलैे हािन नै सम्झकेो
छु । 8 वास्तवमा, मरेा भ ु ीष् ट यशेकूो ज्ञानको षे् ठताको कारण अब म सबै
कुराहरूलाई हािन नै सम्झन्छु । उहाँको िन म्त मलैे सबै कुराहरूलाई त्यागकेो छु ।
मलैे ती कुराहरूलाई काम नलाग् ने ठान्दछु तािक मलैे ीष् टलाई हािसल गनर् सकँू,
9 र उहाँमा स्थािपत हुन सकँू । वस्थाबाट मलैे आफँैले ाप् त गरेको धािमर्कता
मसगँ छैन । बरु, ीष् ट यशेमूा िवश् वास ारा ाप् त गरेको धािमर्कता मसगँ छ, जनु
धािमर्कता िवश् वासमा आधा रत परमशे् वरबाट मलैे ाप् त गरेको हु ँ । 10 यसकैारण,
अब म उहाँ र उहाँको पनुरुत्थानको श क् तलाई जान् न चाहन्छु र उहाँका कष् टहरूमा
सहभागी हुन चाहन्छु । उहाँको मतृ्यकुो समरूपतामा म बद ्लन चाहन्छु, 11 तािक
मलैे मरेकाहरूबाटको पनुरुत् थानको कुनै िकिसमले अनभुव गनर् सकँू । 12 मलैे यी
सबै कुराहरू ाप् त ग रसकेको छु, वा म पणूर् भइसकेको छु भन् ने कुरा साँचो होइन ।
तर जे कुराको िन म्त म ीष् ट ारा चिुनएको िथएँ, ती मलैे प न सकँू भनरे म जोड
िदन्छु । 13 भाइहरू हो, मलैे यी सबै कुराहरू पि सकेको छु भनी म ठा न्दन ँ । तर
एउटा कुराचािह ँ मलै े प न सकेकेछुः म पछािडका कुराहरूलाई िबसर अगािडका
कुराहरूका िन म्त प र म गदर्छु । 14 म ीष् ट यशेमूा परमशे् वरको मािथल्लो
बोलावटको इनाम िजत् ने ल यतफर् अगािड बढ्नमा जोड िदन्छु । 15 यसकारण,
हामी प रपक् व भएकाहरू सबलैे यसरी िवचार गरौँ । यिद ितमीहरूले कुनै कुरालाई
िभन् न कारले िवचार गदर्छौ भने परमशे् वरले ती कुराहरूलाई पिन ितमीहरूका
िन म्त कट गन ुर्हुनछे । 16 तथािप, हामीले जे ाप् त ग रसकेका छौ,ँ हामी त्यसमा
अिडग रहौँ । 17 भाइहरू हो, मरेो अनकुरण गनहरू होओ । हामीमा ितमीहरूले
पाएका उदाहरणअनसुार िहडँ्नहेरूलाई ध्यान िदएर हरे । 18 ती धरैे क् तहरू
जसको िवषयमा मलैे ितमीहरूलाई बारम्बार बताएको िथएँ, र अिहले आसँकुा
साथ म बताउदँै छु, िक ितनीहरू ीष् टको ु सका श हुरूझै ँ िहिँडरहकेा छन ् ।
19 ितनीहरूको नितजा िवनाश हो । िकनिक ितनीहरूको ईश् वर ितनीहरूको पटे हो,
र ितनीहरूको शमर्मा ितनीहरूको घमण्ड छ । ितनीहरू सांसा रक कुराहरूका बारेमा
िवचार गदर्छन ्। 20 तर हा ो नाग रकता स्वगर्मा छ, जहाँबाट हामी म ु क् तदाता भ ु
यशे ू ीष् टको तीक्षा गदर्छौँ । 21 उहाँले हा ो क्षु शरीरलाई उहाँको जस्तै मिहिमत
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शरीरमा प रवतर्न गन ुर्हुनछे, जनु शरीर सबै कुराहरू उहाँको अधीनमा ल्याउनको
िन म्त उहाँको श क् त ारा बनाइएको छ ।

4
1यसकारण मरेा ि य भाइहरू हो, जसको म चाहना गदर्छु, मरेो आनन्द र मकुुट,

मरेा ि य साथीहरू, यस्तै गरी भमुा स्थर रहो । 2 म इयोिदया र सनु्तखुलेाई भमुा
एउटै मनको हुन िनवदेन गदर्छु । 3 वास्तवमा, एउटै जवुामा भएको मरेो साँचो
सहकम , म ितमीलाई यो पिन िबन्ती गछुर्, िक यी मिहलाहरूलाई सहायता गर ।
िकनभने ितनीहरूले म, क्लमेने्ट र मरेा बाँकी सहकम हरूसगँ ससुमाचार चार
गनर् प र म गरेका छन,् जसका नामहरू जीवनको पसु्तकमा छन ् । 4 भमुा सधै ँ
आनन्द गर । म फे र पिन भन्दछु, आनन्द गर । 5 ितमीहरूको सहनशीलता सबै
मािनसहरूलाई थाहा होस ्। भ ु निजकै हुनहुुन्छ । 6 कुनै कुरामा िच न्तत नहोओ
। बरु, हरेक कुरामा ाथर्ना र न िनवदेन ारा, र धन्यवादसाथ ितमीहरूका िनवदेन
परमशे् वरमा जाहरे होऊन ्। 7 र हा ा सबै समझभन्दा उच् च परमशे् वरको शा न्तले

ीष् ट यशेमूा ितमीहरूका हृदय र िवचारहरूलाई रक्षा गनछ । 8अन्तमा भाइहरू हो,
जे कुराहरू सत्य छन,् जे कुराहरू आदरणीय छन,् जे कुराहरू न्यायसङ्गत छन,्
जे कुराहरू शु छन,् जे कुराहरू मेयोग्य छन,् जे कुराहरू असल नामका छन,्
यिद केही षे् ठता छ र शसंा ग रनपुन केही कुराहरू छन ्भन,े यी नै कुराहरूका
बारेमा िवचार गर । 9 जनु कुराहरू ितमीहरूले मबाट िसक्यौ र ाप् त गर् यौ र
मबाट सनु्यौ र ममा दखे्यौ, ती कुराहरू गर । र शा न्तका परमशे् वर ितमीहरूसगँ
हुनहुुनछे । 10 म भमुा अत्यन्तै आन न्दत छु िकनिक अिहले अन्तमा ितमीहरूले
म ितको आफ्नो वास्तालाई नयाँ गरेका छौ । ितमीहरूले वास्तवमा पिहला पिन
मरेो िन म्त वास्ता गरेका िथयौ, तर त्यस समय ितमीहरूसगँ मलाई सहायता गन
अवसर िथएन । 11 म अिहले आवश्यकतामा परेकोले मलै े यो भिनरहकेो होइन ँ ।
मलैे सबै प र स्थितहरूमा सन्तषु् ट हुन िसकेको छु । 12 मलाई ग रबी के हो भन् ने
कुरा थाहा छ, र मलाई शस्त हुन ु भनकेो के हो पिन थाहा छ । सबै िकिसमले र सबै
कुराहरूमा कसरी प रपणूर् हुन ु वा भोकप्यासमा रहन,ु र कसरी शस्तता ाप् त गन ुर् वा
आवश्यकतामा हुन ु भन् ने कुरा मलैे िसकेको छु । 13जसले मलाई श क् त िदनहुुन्छ,
उहाँ ारा नै म सबै कुराहरू गनर् सक्दछु । 14 तथािप, ितमीहरूले मरेा क ठन
प र स्थितहरूमा सहभागी भएर असल गर् यौ । 15 ितमी िफ लप्पीहरू यो जान्दछौ,
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िक ससुमाचारको सरुुआतमा जब म माकेडोिनयाबाट िनस्कँे, ितमीहरूबाहके कुनै
मण्डलीले िदने र लने िवषयमा मलाई सहायता गरेनन ् । 16 म थसेलोिनकेमा
हुदँा पिन मरेा आवश्यकताहरूका िन म्त ितमीहरूले एक पटकभन्दा धरै सहायता
पठायौ । 17 मलैे उपहार खोजकेो भने होइन ँ । बरु, म ितमीहरूको िहसाबमा
बढ्दै जाने फल खोज्दछु । 18 मलैे सबै कुराहरू ाप् त गरेको छु, र मसगँ ती
शस्त छन ् । म पणूर् रूपमा भ रएको छु । ितमीहरूले इपा ोिडटससगँ पठाएका

सामानहरू मलैे पाएँ । ती सगु न्धत वासना आउने हणयोग्य ब लदान हुन ्जसले
परमशे् वरलाई सन् न पादर्छ । 19 र मरेा परमशे् वरले ीष् ट यशेमूा उहाँको मिहमाको
शस्तताअनसुार ितमीहरूका सबै आवश्यकताहरू परुा ग रिदनहुुनछे । 20 अब

हा ा परमशे् वर र िपतालाई सदासवर्दा मिहमा होस ् । आमने । 21 ीष् ट यशेमूा
भएका हरेक िवश् वासीलाई अिभवादन गर । मसगँ भएका भाइहरूले ितमीहरूलाई
अिभवादन पठाएका छन ।् 22यहाँ भएका सबै िवश् वासीहरू, र िवशषे गरेर कैसरका
घरानाकाहरूले ितमीहरूलाई अिभवादन पठाएका छन ् । 23 भु यशे ू ीष् टको
अन ु ह ितमीहरूको आत्मासगँ रहोस ्। आमने ।
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