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1

सवर् अ�य�, सेवक (देखरेख करणारे) तसेच सहकमीर्ंसह पौल आ�ण तीम�य जे येशू �ख्र�तां चे सेवक आहेत,
आ�हां सवार्ंकडू न �ख्र�त येशूं�या प�वत्र लोकां �या नां वे जे �फ�ल�पै येथे राहतात.
2
आपला परमे�र �पता आ�ण �वामी येशू �ख्र�त यां �याकडू न तु�हां स अनुग्रह व शां �त असो.
3
तुमचे �मरण होताच मी आप�या परमे�राचे आभार मा�नतो. 4 तुम�यासाठ� मी नेहमी आनं दाने �वनं ती किरतो.
5
कारण हेच, क� येशू-वातार् प्रसारा�या कायार्ंत, तुमची सहभा�गता प�ह�या �दवसापासू नची आहे. 6 परमे�राने तु�हां म�ये
जे एक चां गले कायर् प्रारं �भले आहे, ते कायर् परमे�र येशू �ख्र�तां �या �दवसां पयर्ंत पू णर् करीत राहील या�वषयी मला
खात्री आहे.
7
तु�ही सगळे मा�या मनात असे काही खोलवर वसला (मनां त जागा घेण)े आहा, क� मला वाटले व मा�याकरता तेच
बरे देखील आहे. आनं द वात�ेर् वषयीची पु�� (उ�रे)ं व प्रमाण दे�यासं बंधी मी तुम�या�वषयी असा �वचार बाळगतो, क�
परमे�वरी अनुग्रहात तु�हां ला मा�याबरोबर सहभागी होता येईल. 8 सृ�ीचा �वामी या स�या�वषयी सा�ी आहे, क� मी
येशू �ख्र�तां �या �ेहासह, तुम�यावर कशा प्रकारे अ�त प्रेम किरतो.
9
मी प्राथर्ना किरतो क� तुमचे प्रेम, �ान आ�ण समं जसपणा (सवर् प्रकार�या �ववेकां सह) अ�धका�धक ओसं डून उतू
जात राहो. 10 येशू �ख्र�तां �या �दवसापयर्ंत तु�ही प्रामा�णक रहा, व कशा प्रकारेही ठे चाळ�याचे कारण होऊ (बनू ) नका,
आ�ण �या गो�ी सवोर्�म आहेत �याच �प्रय जाणा (मा�य करा). 11 �ख्र�त येशूं�याद्वारे उ�प� होणारा जो स�चेपणा, �या
‘स�या�या हं गामा�या फळां नी ' तु�ही ग�च भरुन जावे, जी परमे�राची �तु�त आ�ण प्रशं सा कर�यासाठ�ची असतात.
12
ु े येश-ु वात ेर्ची वृ�द्ध (वाढ) झाली हे
बं धूभ�गनींनो, माझ� इ�छा आहे, क� जे काही मा�यासं गे घडले �या सवार्ंमळ
13
तु�हां ला समजावे. �या�या पिरणामी असे झाले, क� राजमहालाचे सुर�ा-कमीर् (या लोकां त) व दुस�या �थानां त ही
ु े)
गो� प्रगट झाली क� मी येशू �ख्र�तां किरता कैदी (बं धनां त) आहे. 14 मी कैदेत अस�या�या सा�ीमुळे (कारणां मळ
अनेक �ख्र�ती भाऊ ब�हणींनी धाडस व बल प्रा� केले, आ�ण ते �नभर्य होऊन परमे�राचे वचन सां गतात.
15
काही लोक हे�याने प्रेिरत होऊन सं देश देतात, परं त ु काही चां ग�या अं तःकरणाने (उ�म भावनेन)े . 16 जे लोक प्रेमाने
वचन सां गतात, �यां ना ठाऊक आहे क� मी येशूवात�ेर् या र�णासाठ� (माझ� �नयु��त)नेमलेला आहे. 17 दुसरे लोक
चां ग�या हेतूने न�हे पण या �वाथीर् इ�छे ने आ�ण असा �वचार करून वचन सां गतात, क� �याद्वारे तुरूंगात मा�याकिरता
अ�धक सं कटें (दुःख-पीडा) उ�प� �हावीत. 18 तर मग याचा पिरणाम काय आहे? केवळ हाच, क� सवर् प्रकारें, मग
बहा�याने असो �कंवा खरेपणाने �ख्र�तां �वषयी सां �गतले जाते आहेच, यां तच मी आनं �दत आहे आ�ण राहणार देखील.
19
कारण मला ठाऊक आहे क� तुम�या प्राथर्नां �या आ�ण येशू �ख्र�तां �या आ��या�या साहा�याने माझ� सुटका
(�वातं �य) होईल. 20 नेहमीप्रमाणे आज देखील मी पू णर् हृद्य इ�छे ने (उ�कट भावना) व महान आशा बाळगू न असे �हणू
शकतो, क� मी कोण�याही गो�ीमुळे अ�जबात लाजणार नाही परं त ु मोठे धाडस बाळगीन जेणक
े रुन मी मेलो �कंवा
21
जगलो, तरी मा�या जीवनाद्वारे येशूंना आदर स�मान �मळे ल. कारण मा�याकिरता �जवं त रहाणे �ख्र�त आ�ण मरणे
फायद्याचे आहे. 22 पण जर मी देहात �जवं त रा�ह�याने मा�या पिरश्रमाचे फळ �मळणार असेल, तरीपण मला माहीत
नाही क� मी कशाची �नवड करावी. 23 मी या दो�हीम�ये फंसलो आहे, मा�याठायी अशी इ�छा आहे क� �ख्र�तां जवळ
राह�याकिरता मी येथून �नघू न जावे, आ�ण ते फारच उ�मही आहे. 24 परं त ु माझे देहाठायी �जवं त राहणे तुम�यासाठ�
ु े मला खात्रीपू वर्क ठाऊक आहे, क� मी तुम�या वृद्धीत
जा�त लाभाचे आहे. 25 मला पू णर् भरं वसा आहे व या गो�ींमळ
26
आ�ण �व�ासात आनं दा-�न�म�ाने तुम�यासाठ� राहणार. यासाठ� क� मी तुम�याजवळ आ�यामुळे, �ख्र�त येशूंठायी
तुमचा आनं द आणखी अ�धक �हावा.
27
कारण जरी मी तुम�याकडे आलो व पा�हले, �कंवा तुम�यां म�ये उप��थत रा�हलो नाही, तरी तुमचे आचरण
1

�ख्र�तां �या महान उद्धारवातय
ेर् ो�य असावे; हे देखील मी ऐकावे क� तु�ही एका आ��यां त ��थर होऊन एकमनाने,
येशूवात�ेर् या �व�ासाकिरता एकत्र होऊन, भरपू र प्रय�न करीत असता. 28 जे तुमचा �वरोध किरतात, �यां ना तु�ही भीत
नाही. हे �यां �या �वनाशाचे, �यां �याकिरताचे एक �प� �च�ह (�नशाण) आहे, परं त ु तुम�याकिरता, ते उद्धाराचे �प�
ु े तुम�यावर हा अनुग्रह झालेला आहे, क� तु�ही
(ठळक) �च�ह आहे, जे परमे�रापासू नचे (द्वारे)आहे. 29 �ख्र�तां मळ
�ख्र�तां वर केवळ �व�ासच ठे वूं नये, पण �यां �यासाठ� दुःख देखील सहन करावे. 30 जशी झुंज (सं घषर्) देताना तु�ही
मला पा�हले आहे, आ�ण ऐकतही आहा, क� मी आताही सं घषर् करतो आहे, तीच झुंज (सं घषर्) तु�ही �वतःही देत आहा.

2

�हणू न जर �ख्र�तां ठायी काही शां �त- प्रो�साहन (�हं मत), प्रेम-सां �वना, प�वत्र आ��याची सहभा�गता, प्रेमपू णर् कोमल
भावना आ�ण करूणा (दया) ही सवर् आहेत, 2 तर एकमेकां किरता असले�या प्रेमाखातर एक मन, समान प्रेम, एकच
रवै�या (�यवहार- वतर्न) असू द्या, �हणजे ते पाहू न मी आनं दाने पुरेपूर �हावे. 3 आप�या नां वाकिरता, �कंवा �वाथर्
भावना बाळगू न काहीही केले जाऊ नये, परं त ु अं तःकरणा�या लीनतेने प्र�येकाने दुस�याला आप�यापे�ा उ�म
(चां गला) मानावे. 4 प्र�येकाने केवळ आप�याच फायद्या�या बाबींकडे ल� न लावता दुस�यां �या लाभां कडे ही ल�
द्यावे.
5
तुम�याठायी तेच अं तःकरण (मन) असावे, जे �ख्र�त येशूं�याठायी होते. 6 आरं भापासू नच जरी येशूंठायी परमे�री
�वभाव होता, तरी ‘परमे�राची बरोबरी करणे’ ही बाब �यां नी मजबू तीने धरून ठे व�याजोगी समजली नाही अथार्त
�यां नी ती बाब श्रे� (मोठ� गो�) जाणली नाही. 7 परं त ु येशूंनी आपले सवर् वैभव (म�हमा) बाजू ला सारले, ते दुस�या
मनु�यां प्रमाणे एक मनु�य झाले आ�ण �यां नी एखाद्या बां �धलक�त (गुलामीत) असले�या मजू राचे �थान घेतले. 8 पू णर्
प्रकारे एका मनु�या�या �वरूपाचे असे प्रगट होऊन, येशूंनी �वतःला इतके लीन केले क� मर�याकिरता तयार झाले,
येथवर क� क्रूसावरचे मरण देखील सहन केले. 9 �हणू नच परमे�राने येशूंना सवोर्� असे केले आ�ण �यां ना एक असे नां व
�दले जे सवर् नां वां पे�ा श्रे� (अ�यु�) आहे. 10 यासाठ� क� �वगर्, पृ�वी व पृ�वी�या खाली जे लोक आहेत �या सवार्ंनी,
येशूं�या नां वाने आपले गुडघे ं टेकावेत. 11 परमे�र �प�या�या गौरवाथर् आ�ण स�मानाथर् प्र�येक �य��ने असे कबू ल
करावे क� येशू �ख्र�त हेच केवळ प्रभू आहेत.
12
या�तव मा�या �प्रयां नो जसे तु�ही माझे ऐकून नेहमी �यानुसार आ�ापालन करीत आला आहा, तसेच तु�ही मी
उप��थतीत असतानाच न�हे, तर मा�या गैरहजेरीतही (जवळ नसतां नाही) भीत व कां पत आपले तारणवातच
ेर् े कायर्
13
करीत रहा. कारण फ� परमे�रच आहे �याचे साम�यर् तुम�याठायी �याची उ�म (चां गली) इ�छा आ�ण कायर्
करावयास तु�हां ला प्रो�साहन देत असते.
14
वाद�ववाद न करता आ�ण तक्रार (कु रकु र) न किरता प्र�येक कायर् करीत रहा. 15 जेणक
े रून तु�ही दु� व भ्र�
�पढीत परमे�राचे �नदोर्षी आ�ण प्रामा�णक सं तान असे कायम असावे आ�ण जीवनाचे वचन (सं दश
े ) दृढतेने धरून या
16
जगात �योतीसारखे चमकावे. ते�हा मला �ख्र�तां �या �दवशी आनं �दत होता येईल, क� मी �यथर् धावलो न�हतो
�कंवा �यथर् श्रमही केले न�हते. 17 होय, जरी मी एका पेय रूपात तुम�या �व�वासाद्वारे उ�प� सेवा व ब�लदानावर
ओतला गेलो (अपर्ण), तरीही मी तुम�याबरोबर आनं �दत होईन. 18 याच कारणा�तव तु�ही देखील खुश �हावे आ�ण
मा�याबरोबर आनं द साजरा करावयास हवा.
19
परं त ु मी येशू �ख्र�तां वर भरं वसा ठे �वतो क� मी तीम�याला तुम�याकडे लवकरच पाठवीन जेणक
े रुन तुम�या�वषयी
20
ए◌ेकून मला शां �त प्रा�त होईल. कारण तुम�या�वषयी प्रामा�णकपणे काळजी करणारा,समान �वचार-धारा असणारा,
असा �या�या�शवाय मा�याजवळ आणखी दुसरा कोणी नाहीये. 21 कारण प्र�येक जण येशूं�या कामा�वषयी न�हे, तर
आप�याच फायद्या�या (�वाथर्) गो�ींचा �वचार करीत असतो. 22 पण तु�हां ला �याचे �व�सनीय आचरण, जसे मुलाचे
बापाकिरताचे असते, ते ठाऊक आहे आ�ण �हणू न तु�हां ला हे देखील माहीत आहे, क� �याने येशू-वातार् प्रसारात
1

मा�याबरोबर सेवा केलेली आहे. 23 �हणू न मला �वत:�वषयी कळताच, �याला ताबडतोब रवाना कर�याची माझ� इ�छा
आहे. 24 तरीपण मला येशूंठायी भरं वसा आहे, क� मी �वतः खू प लवकर येईन.
25
मला हे �नतां त (खू प) आव�यक वाटले, क� जो मा�या कायार्ंत (सेवा) माझा भाऊ, सोबती, सै�नक, तुमचा
सं देशवाहक आ�ण तो आहे �याने मा�या गरजा भाग�व�यात, �या एपफ्रदीताला तुम�याकडे पाठवावे. 26 �याचे
अं तःकरण जड झाले होते आ�ण तो तु�हां सवार्ंना पाह�याची कामना करीत होता व तु�ही �या�या आजारा�वषयी
मा�हती देखील ए◌ेकलीच होती. 27 यात कोणती शं काच नाहीये क� आजारपणामुळे तो मरणारच होता, परं त ु परमे�राने
�या�यावर दया केली; �या�यावरच केवळ न�हे तर मा�यावर देखील क� मला वारं वार दुःखावर दुःख होऊ नये.
28
�हणू नच मी �याला मोठ्या त�परतेने पाठ�वले, यासाठ� क� जे�हा तु�ही �याला पु�हा पाहाल, ते�हा तु�ही आनं �दत
�हावे आ�ण मला अ�धक दुःख होऊ नये. 29 �याला �ख्र�तां ठायी प्रचं ड आनं दाने ग्रहण करा आ�ण अशा लोकां चा आदर
करीत रहा. 30 मा�याकिरता तु�ही केले�या सेवेचा अपुरेपणा (कमतरता) पू णर् करता यावा �हणू न, तो �ख्र�तां �या
कायार्खातर आप�या जीवनाची पवार् न करता, मृ�यू जवळ पोहचलाच (मरणार) होता.
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सरतेशेवटी भाऊब�हणींनो, येशूंम�ये आनं �दत रहा. एकच गो� वारं वार तु�हां ला �लहीत असताना, मला कंटाळा
�हणू न येत नाहीच, परं त ु ती तुम�याकिरता लाभदायक अशीच बाब आहे.
2
कु �यां पासू न सावध असा. वाईट कायर् करणा�यां �वषयी सतकर् रहा! शरीराचे भाग छाटणा�यां पासू न (कापाकापी
करणारे) सावध असा!
3
आपण असे यहू दी (सुंता झालेल)े आहोत जे आ��याने ं परमे�राची आराधना करीत , आ�ण �ख्र�त येशूंठायी आनं दी
होत असतात व जे शारीिरक बाबींवर भरं वसा करीत नसतात. 4 तरी मी बा� री�त- �वधींवर (शरीर) भरं वसा ठे व�याचा
बहाणा करु शकत होतो.
5
माझ� सुंता आठ�या �दवशी झालेली होती. मी इ�त्राएला�या वं शातील, ब�यामीन कु ळाचा आ�ण इ�य्रां चा इब्री
आहे. यहू दी धमार्�या दृ�ीने, �हटले तर एक परूशी; 6 प्रचं ड उ�साहा�वषयी �हणाल तर चचर्ला छळणारा,
�नयमशा�त्रा�या आधारे नी�तम�वा�वषयी �हणाल तर, �नदोर्षी ठरलेला असा.
7
जे सवर् काही मा�या लाभाचे होते, ते सवर् काही मी �ख्र�तां खातर हा�नचे असे समजू न घेतले. 8 होय, खरोखर ‘माझे
प्रभू , येशू �ख्र�त यां �या�वषयीचे �ान प्रा� करून घेण’े या श्रे� बाबीपुढे मी सवर् काही हा�न असेच समजतो;
�यां �यासाठ� मी सवर् प्रकारचे नुकसान सोसले आ�ण सवर् गो�ी केरकचरा अशा समजतो, ते केवळ याकिरता, क�
�ख्र�त प्रा� करून मी �यां �याठायी कायम जगणारा (आढळणारा) असा असावे. 9 �नयमशा�त्रा�या पालनाद्वारे मला
�मळणारे माझे �वतःचे नी�तम�व न�हे, पण ते �न�तम�व जे �ख्र�तां वरील �व�ासामुळे आहेआ�ण जे �व�ास ठे व�याद्वारें
परमे�रापासू न �मळते. 10 यासाठ� क� मी येशूंना, �यां �या पुनरू�थाना�या (�जवं त उठ�या�या) साम�यार्ला, व �यां �या
मृ�यू �या समानतेत, �यां �या दुःखाची सहभा�गता ओळखू न �यावी. 11 �हणजे कसेही करून मेले�यां मधू न, �जवं त
हो�या�या (पुनरू�थान) अव�थेपयर्ंत मला पोचता यावे.
12
मी सवर् काही �मळवू न घेतलेले आहे �कंवा पू णर्पणे �सद्ध केलेला असा आहे असे नाही, पण मी यासाठ� नेटाने पुढे
जातोच आहे क� �ख्र�त येशूंनी मला �यासाठ� �नवडले होते, ते प्रा� करून घेणे मला श�य �हावे. 13 बं धूभ�गनींनो, मी ते
�मळवू न घेतलेले आहे असे मी समजत नाही; पण मी एक काम करीत असतो : जु�या गो�ी �वसरून न थां बता पुढे
येणा�या गो�ींकडे , चालत जातोच आहे. 14 परमे�राचे वरील पाचारण (बोला�वणे) जे �याने मला �ख्र�त येशूंठायी
केलेले आहे �या�या ब��सासाठ� खुणक
े डे (ल�य/�नशाण) मी पुढे-पुढे वाटचाल किरतो आहे.
15
या�तव आप�यापैक� जे पिरप�व (समं जस) आहेत �या सवार्ंनी असेच मन ठे वावे; जर एखाद्या गो�ी�वषयी तुमचा
�वचार (वृ��) काही वेगळा असेल, तर परमे�र �यां �वषयी तु�हां वर प्रगट करील. 16 काहीही झाले तरी, �या मापाने
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आपण प्रा� केलेले आहे �याच �नयमानुसार आपण आपले जीवन जगावे, आ�ण नेहमी एकाच मनाचे असे असावे.
17
भाऊब�हणींनो, आ�ही तुम�याकिरता एक नमू ना आहोत �हणू न दुस�यां बरोबर एकत्र �मळून मा�यासारखे जीवन
जगा, आ�ण जे असेच (नमु�याप्रमाणे) जगतात �यां �याकडे ल� देखील असू द्या . 18 बरेच लोक �ख्र�तां �या क्रूसाचे वैरी
अस�यासारखे जीवन जगतात. पहा, मी तु�हां ला �यां �या�वषयी अनेकदां सां �गतलेले आहे, आ�ण आताही रडू न
कळकळ�ने तेच सां गतो आहे. 19 �यां चा अं त �वनाश आहे. �यां चा ई�र �यां चे पोट आहे. �यां �या �नलर्�जपणावर �यां ना
अ�भमान (गवर्) आहे. �यां चे सं पूणर् ल� (मन) ज�गक गो�ींवर लागलेले आहे. 20 परं त ु आपले नागिरक�व �वगार्चे आहे.
तेथूनच प्रभू येशू �ख्र�तां �या ये�याची, आपण वाट पाहात आहोत. 21 येशूं�या �वत:�या तेजोमय देहासारखाच आप�या
देह �हावा �हणू न, येशू आप�या सवार्ंचा नाशमय (होणारा) देह �यां �या तेजोमय देहाप्रमाणेच करतील. सवर् व�तू ं
आप�या �वतः�या �नयं त्रणात कर�यायो�य येशूंठायी जे साम�यर् आहे, �याच साम�यार्ने येशू असे करतील.
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या�तव मा�या �प्रय भाऊब�हणींनो, �या तु�हां म�ये (ठायी) माझा जीव लागलेला असतो आ�ण जे तु�ही माझा आनं द
आ�ण मुकूट आहां , ते तु�ही सवर् जण येशूंम�ये ��थर रहा.
2
ु ल
मी युवदीयेला आ�ण सुंतख
े ा अशी �वनवणी किरतो क� �या दोघींनी �ख्र�तां ठायी एकमन होऊन ��थर रहावे.
3
मा�या ख�या सोब�या, मी तुला अशी �वनं ती किरतो क� तू �या ��त्रयां ची मदत करावीस, �यां नी येशू-वातार् प्रसारा�या
कामी मा�याबरोबर श्रम केलेत. तू , �लेमत
े ं आ�ण दुस�या कायर्क�यार्ंनी देखील येशू-वातक
ेर् िरता पिरश्रम केलेत व �यां ची
4
नां वे जीवना�या पु�तकां त आहेत. येशूंम�ये सदैव आनं दी रहा, मी पु�हा �हणतो आहे, आनं �दत राहत चला. 5 तुमची
स�जनता (सौज�य-कोमलता) सवार्ंना पाहता यावी. येशू अचानक येतील (�यां चे येणे समीप आहे). 6 कोण�याही
प्रकारची �चं ता करू नका, परं त ु प्र�येक पिर��थतीत तुम�या �वनं �या, आभार प्रदशर्नां समवेत, परमे�रापुढे आण�या
जा�यात. 7 �हणजे परमे�र �प�याची शां �त जी समजता येणे अश�य आहे, ती शां �त तुमची हृदयें व अं तःकरणे ं �ख्र�त
येशूंठायी सां भाळ�ल.
8
सरतेशेवटी भाऊब�हणींनो, जे काही स�य आहे, �या गो�ींत प्रामा�णकपणा आहे, �याय आहे, �या गो�ीं शुद्ध, सुदंर
आ�ण ऐक�यायो�य अथार्त उ�म आहेत, �यां �याकडे ल� द्या. एखादे भलेपणाचे कृ�य आ�ण �तु�तची बाब असेल तर
�यावर मनन करा. 9 तु�ही मा�यापासू न जे �शकला, �वीकार केले, ऐकले आ�ण मा�याठायी पा�हले, तेच करा आ�ण
शां �तचा परमे�र तु�हां बरोबर राहील.
10
मी येशूंठायी खू प आनं दी आहे, क� तु�ही पु�हा एकवार मा�या�वषयी काळजी (रू�च) करू लागला आहा. या पू वीर्
तु�हां ला माझ� काळजी तर होतीच, पण मोका �मळालेला न�हता. 11 मी आप�या गरजां �वषयी तु�हां ला सां गतो आहे
असे नाही; पण �या ��थतीत आहे �यात समाधानी राह�याचे मी �शकून घेतले आहे. 12 कमतरता असो �कंवा भरपू री,
दो�ही प्रकारचे अनुभव मा�याजवळ (मला) आहेत. प्र�येक �ठकाणी आ�ण प्र�येक गो�ीत मला �शक�वले गेले आहे क�
भर�यापोटी कसे रहावे आ�ण भू क कशी सहन करावी; �वपुलतेचा आनं द कसा �यावा आ�ण गरज भाग�वता आली
नाही तर पीडा कशी सहन करून �यावी. 13 ‘येशू’ जे मला साम�यर् देत असतात, �यां �या साहा�याने मी सवर् ��थतींत
(दशा/ अव�था) राहू शकतो.
14
आ�ण मी खुश आहे क� तु�ही मा�या सं कट समयी माझे भागीदार झाला. 15 �फ�लपै�या चचर्चे लोकहो, येशू-वातार्
प्रसारा�या कायार्प्रारं भी, �या वेळ� मी मासेदो�नयातू न बाहेर पडणार होतो, तुम�यावां चून इतर कोणी देखील
दे�याघे�या�वषयी माझे साहा�य केलेले न�हते, या�वषयी तु�हां लाही ठाऊक आहे. 16 जे�हा मी थे�सलनीकां त होतो,
ते�हाही तु�ही वारं वार मा�या गरजा भाग�व�या हो�या. 17 सहयोगाचा (दानाचा) भुकेला व हपापलेला अस�यामुळे मी
असे �हणतो आहे असे नाहीये. 18 माझ� इ�छा हीच आहे, क� तुम�या खा�यां त �वपुलतेने साठलेले (सं चय) असावे.
मा�याजवळ सवर् काही �वपुलतेने आहे. एपफ्रदीता�या हातू न तु�ही जे काही मला पाठ�वले, ते प्रा� करून मी भरपू र
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झालो आहे. ते सवर् काही जणू काही सुगं�धत अ�र, परमे�राला प्रस� कर�याजोगे आ�ण ग्रहणयो�य ब�लदान (कु बार्नी)
असे आहे. 19 माझा परमे�वर, �ख्र�त येशू, आप�या म�हमेठायी असले�या धनसं प��नुसारच, तुम�या सवर् गरजां पू णर्
(भाग�वणे) करोत.
20
आता आम�या परमे�र �प�यास �तु�त आ�ण आदर (गौरव) सदाकाळ असो. होय, असे अव�य �हावे.
21
ु ण आहेत, �यां चाही यां त समावेश (सा�मल)आहे. 22 सवर्
�ख्र�तां चा प्र�येक प�वत्र जण आ�ण मा�याबरोबर जे बं धग
प�वत्र लोक, तु�हां सवार्ंना आ�ण �वशेषकरून कैसरा�या कु टू ं बा�या लोकां ना सलाम सां गतात.
23
�वामी येशू �ख्र�त यां ची कृपा तु�हां सवार्ंवर कायम असो. होय, असेच �हावे.

