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ఫిలిపీప్యులకు రాసిన పతిక
గంథకర
ఈ పతిక తాను రాశాడని (1:1) చెపాప్డు. అంతరగ్త లకష్ణాలు,
లి,చారితికఅంశాలుదీనిన్దృఢపరుసుత్ నాన్యి. అదిసంఘంకూడా
ఈపతిక రచన,అధికారంపౌలుదేనని వకాక్ణించింది. ఫిలిపిప్ పతిక
కీసుత్ మనసుస్ను ఆవిషక్రించింది (2:1-11). ఈ లేఖ రాసినపుప్డు
పౌలు దీ అయినపప్టికీ అతడు పూరాణ్ నందం తో ఉనాన్డు. కషాట్ ల
కడలిలో, బాధలోల్ తం ర్సత్వులు ఆనందంగా ఉండగలరని ఫిలిపిప్
పతిక నేరిప్సుత్ నన్ది. కీసుత్ లోని నిరీకష్ణ మూలంగా మనం ఆనందంగా
ఉండగలం.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 60 - 63మధయ్భాగం
రోమ్లో చెరలో ఉండి పౌలు ఈ పతిక రాశాడు. (అపో. కా. 28-

30). ఈ పతికను ఎపఫోదితు ఫిలిపిప్ సంఘానికి తీసుకుపోవాలి.
ఇతడు ఫిలిపిప్ సంఘం నుంచి పౌలుకు ఆరిధ్క సాయం తీసుకుని
వచాచ్డు. (2:25; 4:18). అయితే అతడు రోమ్ లో ఉనన్
కాలంలో తీవ అసవ్సథ్తకు గురయాయ్డు. తిరుగు పయాణం ఆలసయ్ం
అయింది. అందుకని పౌలు ఇతని దావ్రా ఈ లేఖ పంపుతునాన్డు
(2:26-27).

సీవ్కర
ఫిలిపిప్ నగరంలోని ర్సత్వ సంఘం. ఇది మాసిడోనియా జిలాల్ లో

పధాన నగరం.
పయోజనం
చెరలో తన పరిసిథ్తులు (1:12-26), విడుదల గనక కలిగితే

తన పథకాలు (1:23 24) ఫిలిపిప్ విశావ్సులకు తెలియజేయాలని
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పౌలు ఆశించాడు. సంఘంలో కొనిన్ విభేదాలు, విరోధాలు ఉనన్టుట్
కనిపించింది. అందువలల్ అపోసత్లుడు సంఘ ఐకయ్త దృషాట్ య్
వినయగుణం యొకక్ పాముఖయ్తను పోతస్హిసూత్ రాశాడు (2:1-
18; 4:2-3). కాపరి గుణగణాలకు సంబంధించిన సిదాధ్ ంతం
తెలిసిన వాడుగా కొందరు భినన్ బోధకుల హానికర న బోధలకు
వయ్తిరేకంగా ఈ లేఖ రాశాడు (3:2, 3). తిమోతిని సంఘానికి
పరిచయం చెయయ్డానికి, ఎపఫోదితు ఆరోగయ్ పరిసిథ్తి, అతని
ఉదేద్శాలు తెలియజేయడానికి పులు ఈ లేఖ రాశాడు. సంఘం
పంపిన కానుకలను బటిట్ వారికి కృతజఞ్తలు తెలిపాడు (4:10-20).

ముఖాయ్ంశం
ఆనంద జీవనం

విభాగాలు
1. అభినందనలు— 1:1, 2
2. పౌలు సిథ్తి, సంఘానికి పోతాస్హం— 1:3-2:30
3. భినన్ బోధల విషయంలోహెచచ్రికలు— 3:1-4:1
4. అంతిమపోతాస్హవాకుక్లు— 4:2-9
5. కృతజఞ్తలు— 4:10-20
6. చివరి శుభాకాంకష్లు— 4:21-23

విశావ్సికి జీవం కీసేత్
1 ఫిలిపీప్ పటట్ణంలో కీసుత్ యేసుకు చెందిన పరిశుదుధ్ లందరికీ

సంఘ నాయకులకూ పరిచారకులకూ కీసుత్ యేసు దాసు న పౌలు,
తిమోతి రాసుత్ నన్ సంగతులు. 2మన తండి దేవుని నుండీ పభు న
యేసు కీసుత్ నుండీ మీకు కృపా,శాంతీ కలుగు గాక.

3 నేను మిమమ్లిన్ ఎపుప్డు గురుకు తెచుచ్కునాన్ నా దేవునికి
వందనాలు చెబుతాను. 4 మీ కోసం నేను పారిథ్ంచే పతిసారీ అది
ఆనందభరిత నపారథ్నే. 5సువారవిషయంలోమొదటిరోజునుంచి
ఇపప్టి వరకూ మీ సహవాసానికి వందనాలు. 6మీలోఈమంచి పని
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మొదలు పెటిట్నవాడు యేసు కీసుత్ తిరిగి వచేచ్ రోజు వరకూ ఆ పని
కొనసాగించిపూరి చేసాత్ డు. ఇది నా గటిట్ నమమ్కం.

7 మిమమ్లిన్ గురించి నేనిలా భావించడం సబబే. ఎందుకంటే
మీరు నా హృదయంలో ఉనాన్రు. నేను దులో ఉనన్పుప్డూ, నేను
సువార పకష్ంగా వాదిసూత్ నిరూపిసుత్ నన్పుడు మీరంతా ఈ కృపలో
నాతో పాలివారుగా ఉనాన్రు. 8 కీసుత్ యేసు పేమ లోతులోల్ నుంచి,
మీకోసం నేనెంత తపిసుత్ నాన్నో దేవుడేనాకు సా .

హింసల విజయంసాధించిన ఆనందం
9 మీ పేమ జాఞ్ నంతో, సంపూరణ్ వివేచనతో అంతకంతకూ వృదిధ్

చెందుతూ ఉండాలని నేను పారిథ్సుత్ నాన్ను. 10 దేవునికి మహిమ,
సుత్ తి కలిగేలా మీరు శేషఠ్ న విషయాలను పరీ ంచి తెలుసుకుని,
యేసు కీసుత్ దావ్రా కలిగే నీతిఫలాలతో నిండి, కీసుత్ వచేచ్ రోజు
వరకూ యథారథ్ంగా నిరోద్ షంగా ఉండాలనన్దే నా పారథ్న 11అంతేకాక
దేవునికిమహిమ, సుత్ తి కలిగేలా,మీరుయేసు కీసుత్ దావ్రా కలిగే నీతి
ఫలాలతో నిండి ఉండాలి.

12 సోదరులారా, నాకు సంభవించినవి సువార మరి ఎకుక్వగా
వాయ్పించడానికే అనిమీరు తెలుసుకోవాలని ఇపుప్డు కోరుతునాన్ను.
13 ఎలాగంటే, నా సంకెళ ళ్ కీసుత్ కోసమే కలిగాయని రాజ భవనం
కావలి వారికీ తకిక్న వారందరికీ తెలిసిపోయింది. 14 అంతేకాక,
పభువులోని సోదరులోల్ ఎకుక్వమంది నా బంధకాలను బటిట్ సిథ్ర
విశావ్సం కలిగి, నిరభ్యంగా దేవుని వాకుక్ పకటించడానికి ఎకుక్వ
రయ్ం తెచుచ్కునాన్రు.
15 కొంతమంది అసూయతో కలహబుదిధ్తో, మరి కొంతమంది

మంచి ఉదేద్శంతో కీసుత్ ను పకటిసుత్ నాన్రు. 16 పేమతో కీసుత్ ను
పకటించేవారికి నేను సువార ప న వాదించడానికి నియామకం
పొందానని తెలుసు. 17 అయితే మిగతా వారు బంధకాలోల్ ఉనన్
నాకు మరింత బాధ కలిగించాలని శుదధ్ మనసుతో కాక కకష్తో కీసుత్ ను
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పకటిసుత్ నాన్రు. 18 అయితేనేం? కపటంతో గానీ సతయ్ంతో గాని,
ఎలా నా కీసుత్ ను పకటించడం మాతం జరుగుతూ ఉంది. అందుకు
నేను ఆనందిసుత్ నాన్ను. ఇక ముందు కూడా ఆనందిసాత్ ను.

19 మీ పారథ్నల వలన, యేసు కీసుత్ ఆతమ్సాయం వలన, నా
విడుదల కోసం ఇదంతా జరుగుతూ ఉందని నాకు తెలుసు. 20నేను
ఏ విషయంలో నా సిగుగ్ పాలు కానని నాకు నిబబ్ర న ఆశాభావం
ఉంది. అయితే, ఎపప్టిలాగానే ఇపుప్డు కూడా నా జీవితం వలన
గానీ, చావు వలన గానీ కీసుత్ ను నా శరీరంతో ఘనపరుసాత్ ను అనే
రయ్ం ఉంది.
21నావర తే బతకడం కీసేత్, మరి చావడం లాభమే. 22 అయినా

శరీరంలోనేనింకాబతుకుతూనాపయాసకు ఫలితంఉంటే,అపుప్డు
నేనేం కోరుకోవాలో నాకు తెలియడం లేదు. 23 ఈ రెండింటి మధయ్
ఇరుకుక్పోయాను. నేను లోకానిన్ విడిచి కీసుత్ తోనే ఉండిపోవాలని
నా కోరిక. అనిన్టికంటే అదే ఉతత్మం. 24 అయినా నేను శరీరంతో
ఉండడం మీకోసం మరింత అవసరం. 25-26 తదావ్రా, నేను మీ
దగగ్రికి తిరిగి రావడంవలల్ కీసుత్ యేసులో ననున్ బటిట్ మీరు గరవ్
పడతారు. మీరు విశావ్సంలో అభివృదిధ్ , ఆనందం పొందడానికి నేను
జీవిసూత్ మీ అందరితో ఉంటాననినాకు గటిట్ నమమ్కం ఉంది.

27 నేను మిమమ్లిన్ చూడడానికి వచిచ్నా, రాకపోయినా, అందరూ
కలిసికటుట్ గా సువార విశావ్సం పకష్ంగా పోరాడుతూ, ఏక భావంతో
నిలిచి ఉనాన్రని నేను మిమమ్లిన్ గురించి వినేలా, మీరు కీసుత్
సువారకు తగినటుట్ గా పవరించండి.

28మిమమ్లిన్ ఎదిరించే వారికి ఏ విషయంలోనూ భయపడవదుద్ .
మీ రయ్ంవారికినాశనం,మీకు రకష్ణ కలుగుతాయనితెలిపేసూచన.
ఇది దేవుని వలన కలిగే విడుదల. 29-30 గతంలో నేను సాగించిన
పోరాటానిన్ చూసారు. దానిన్ గురించి వింటునాన్రు. మీరు కూడాఅదే
పోరాటంలోఉనాన్రు. కాబటిట్ దేవుడుమీకు కేవలం కీసుత్ ను విశవ్సించే
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అవకాశమే కాకుండా, ఆయన కోసం కషాట్ లు అనుభవించే అవకాశం
కూడా కలిగించాడు.

2
విశావ్సికి ఆదరశ్ం కీసేత్ (1) ఐకయ్త, సాతివ్కం కలిగి ఉండాలని

హెచచ్రిక
1 కీసుత్ లో ఎలాంటిపోతాస్హం గానీ, పేమదావ్రా ఎలాంటి ఆదరణ

గానీ, దేవునిఆతమ్తో ఎలాంటి సహవాసంగానీ, సునిన్త న ఎలాంటి
కనికరం, వాతస్లయ్ం గానీ ఉనన్టట్యితే, 2 మీరంతా ఒకే మనసు,
ఒకే విధ న పేమ, ఆతమ్లో సహవాసం ఒకే ఉదేద్శం కలిగిఉండి నా
ఆనందానిన్ సంపూరణ్ం చేయండి. 3సావ్రధ్ంతో గానీ వృథాతిశయంతో
గానీ ఏమీ చేయవదుద్ . వినయ న మనసుతో ఇతరులను మీకంటే
యోగుయ్లుగాఎంచుకోండి. 4మీలోపతివాడూతనసొంతఅవసరాలే
కాకుండా ఇతరుల అవసరాలను కూడా పటిట్ంచుకోవాలి. 5 కీసుత్
యేసుకునన్ ఇలాంటి పవృతిత్నే మీరూ కలిగి ఉండండి.

కీసుత్ ఏడు విధాలుగా విధేయత కనుపరచడం
6ఆయన దేవుని సవ్రూపం కలిగినవాడు.
దేవునితో తన సమానతావ్నిన్ విడిచిపెటట్ లేనిదిగా ఎంచుకోలేదు.
7అయితే,దానికి పతిగా తనను తాను ఖాళీ చేసుకునాన్డు.
బానిస రూపం తీసుకునాన్డు.
మానవులపోలికలో కనిపించాడు.
ఆకారంలో ఆయనమనిషిగా కనిపించాడు.
8చావుదాకా, అంటే, సిలువ మీదచావు నా సరే,
తనను తాను తగిగ్ంచుకుని,లోబడాడ్ డు.

యేసుకు ఘనత
9-11అందుచేత పరలోకంలోనూ, భూమిమీదా,

భూమి కిందా ఉనన్ పతి ఒకక్రిమోకాలుయేసు నామంలో వంగేలా,
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పతి నాలుక తండి అయిన దేవుని మహిమ కోసం యేసు కీసుత్ ను
పభువుగా అంగీకరించేలా,

దేవుడు ఆయనను ఎంతో ఉనన్తంగాహెచిచ్ంచి,
అందరికంటే ఉనన్త న నామానిన్ ఆయనకు ఇచాచ్డు.

అంతరంగంలోని రకష్ణకు బాహయ్ గురుతులు
12 నా పియ సహ విశావ్సులారా, మీరెపుప్డూ

లోబడుతునన్టుట్ గానే, నేను మీ దగగ్ర ఉనన్పుప్డు మాతమే
కాకుండా, మరి ఎకుక్వగా మీతో లేనపుప్డు, భయభకులతో మీ
సొంత రకష్ణను కొనసాగించుకోండి. 13 ఎందుకంటే దేవుడే మీరు
తనకిషట్ న ఉదేద్శానిన్ నెరవేరచ్టానికి కావలసిన సంకలాప్నిన్,
కారయ్సిదిధ్ని కలుగజేయడానికి మీలో పని చేసూత్ ఉనాన్డు. 14మీరు
చేసేవనీన్, ఫిరాయ్దులూ వాదాలూ లేకుండా చేయండి. 15దానివలన
మీరు కుటిల న వక న ఈ తరం పజల మధయ్ నిరోద్ షులు,
నిందారహితులు, నిషక్ళంకు న దేవుని కుమారులుగా, లోకంలో
దీపాలుగా వెలుగుతుంటారు. 16 జీవవాకాయ్నిన్ గటిట్గా పటుట్ కోండి.
అపుప్డు కీసుత్ తిరిగి వచేచ్ రోజున నేను వయ్రథ్ంగా పరుగెతత్లేదనీ నా
పని వృధా కాలేదనీ నాకు తెలుసుత్ ంది. గొపప్గా చెపుప్కోడానికి నాకొక
కారణం ఉంటుంది.

అపొసత్లుని ఆదరశ్ం
17 మీ విశావ్స బలిదాన పరిచరయ్లో నేను పానారప్ణగా

పోయబడినా, నేను సంతోషిసూత్ మీ అందరితో ఆనందిసాత్ ను.
18 అలాగే మీరు కూడా సంతోషిసూత్ నాతోబాటు ఆనందించండి.
19 మీరెలా ఉనాన్రో తెలుసుకుని నాకు పోతాస్హం కలిగేలా,
పభు యేసు చితత్ తే తవ్రలో తిమోతిని మీ దగగ్రికి
పంపాలనుకుంటునాన్ను. 20 తిమోతి లాగా మీ గురించి అంతగా
పటిట్ంచుకొనే వాడు నాకెవరూ లేరు.



ఫిలిపీప్యులకు రాసిన పతిక 2:21 vii ఫిలిపీప్యులకు రాసిన పతిక 3:1

21 మిగతా వారంతా తమ సొంత పనులేన్ చూసుకుంటునాన్రు
గాని, యేసు కీసుత్ విషయాలు చూడడం లేదు. 22 తిమోతి తనను
తాను రుజువు చేసుకునాన్డు. ఎందుకంటే, తండికి కొడుకు ఎలా సేవ
చేసాత్ డో అలాగే అతడు నాతో కూడ సువార పచారంలో సేవ చేశాడని
మీకు తెలుసు. 23 అందుచేత నాకు ఏం జరగబోతునన్దో తెలిసిన
వెంటనే అతనిన్ పంపాలనుకుంటునాన్ను. 24నేను తవ్రలో వసాత్ నని
పభువునుబటిట్ నముమ్తునాన్ను.

25నా సోదరుడు, జతపని వాడు, సాటియోధుడు, మీ పతినిధి,
నాకు అవసర నపుప్డు సేవ చేసే వాడు అయిన ఎపఫొదితును
మీ దగగ్రికి పంపడం అవసరమనుకునాన్ను. 26 అతడు జబుబ్
పడాడ్ డని మీకు తెలిసింది కాబటిట్ అతడు మీ అందరితో ఉండాలని
చాలా బెంగగా ఉనాన్డు. 27అతడు చావుకు దగగ్రగా వెళాళ్డు, కానీ
దేవుడు అతనిమీదజాలి చూపించాడు. అతనిమీదే కాదు, దుఃఖం
వెంట దుఃఖం కలగకుండానామీద కూడాజాలి చూపాడు. 28కాబటిట్
మీరు అతనిన్ మళీళ్ చూసి సంతోషించేలా, నా విచారం తగేగ్లా
అతనిన్ తవ్రపెటిట్ పంపుతునాన్ను. 29ఎపఫొదితునుపూరాణ్ నందంతో
పభువు పేరిట చేరుచ్కోండి. అలాంటి వారిని గౌరవంగా చూడండి.
30ఎందుకంటే అతడు కీసుత్ పనిలోదాదాపుచావును ఎదురొక్నాన్డు.
నాకు సేవ చేయడానికీ మీరు తీరచ్లేకపోయిన నా అవసరాలను మీ
బదులు తీరచ్డానికి, అతడు తన పాణం తం లెకక్చేయలేదు.

3
విశావ్సి నమమ్కానికీ, అభిలాషలకీ, ఎదురు చూపులకీ నమూనా
ఫిలిపీప్ 3:1-21

(1) ర్సత్వులను యూదు మతంలోకి మారాచ్లని చూసే వారి
విషయంహెచచ్రిక

1 చివరిగా, నా సోదరులారా, పభువులో ఆనందించండి. ఈ
విషయాలనే మీకు మరలా రాయడం నాకేమీ సమసయ్ కాదు. మీకది
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మకరం. 2 కుకక్ల విషయం జాగతత్. చెడు పనులు చేసే వారి
విషయం జాగతత్. ఛేదించే ఆచారం పాటించే వారి విషయం జాగతత్.
3ఎందుకంటే,మనం దేవుని ఆతమ్తో ఆరాధిసూత్ శరీరంమీద నమమ్కం
పెటుట్ కోకుండా కీసుత్ యేసులో అతిశయిసుత్ నాన్ము. మనమే అస న
సునన్తి పొందిన వాళళ్ం.

(2) చటట్సంబంధ న నీతిని నముమ్కోవడం
4 చెపాప్లంటే, వాసత్వంగా నేనే శరీరానిన్ ఆధారం చేసుకోగలను.

ఎవ నా శరీరానిన్ ఆధారం చేసుకోవాలనుకుంటే నేనుమరి ఎకుక్వగా
చేసుకోగలను. 5 ఎనిమిదవ రోజున సునన్తి పొందాను. ఇశాయేలు
జాతిలో పుటాట్ ను. బెనాయ్మీను గోతానికి చెందిన వాణిణ్ . హెబీయులోల్
హెబీయుణిణ్ . ధరమ్శాసం విషయంలో పరిసయుయ్ణిణ్ . 6 ర్సత్వ
సంఘానిన్ తీవంగా హింసించాను. ధరమ్శాస సంబంధ న నీతి
విషయంలో నిందారహితుడిని.

(3) నీతి కలిగేలా విశావ్సికి ఉండే నమమ్కానికి ఆధారం
7 అయినా ఏవేవి నాకు లాభంగా ఉండేవో వాటిని కీసుత్

కోసం పనికిరానివిగా ఎంచాను. 8 వాసత్వంగా ఇపుప్డు మిగతా
వాటనిన్టినీ నషట్ంగా ఎంచుతునాన్ను ఎందుకంటే నా పభు న
యేసు కీసుత్ ను ఎరగడమే ఎంతో శేషఠ్ న విషయం. ఆయనను
బటిట్ మిగతా వాటనిన్టినీ ఇషట్పూరవ్కంగా తిరసక్రించాను.
కీసుత్ ను సంపాదించటానికి వాటిని చెతత్తో సమానంగా ఎంచాను.
9 ధరమ్శాసమూల న నా సవ్నీతిగాక, కీసుత్ లోని విశావ్సమూల న
నీతికి బదులుగా, అంటే విశావ్సానిన్ బటిట్ దేవుడు అనుగహించే
నీతిగలవాడ ఆయనలో కనపడేలా అలా చేశాను.

(4)పునరుతాథ్ న శకితో సహవాసాని విశావ్సికి ఆధారం కీసుత్
10-11 ఆయనను ఎరగడం అనే నీతినాయ్యాలు, ఆయన

పునరుతాథ్ న శకి, ఆయన పొందిన హింసలోల్ సహానుభవం, కీసుత్
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మూలంగా ఆయన మరణం పోలికలోకి మారుప్ చెందడం కోసం,
ఏ విధంగా నా చనిపోయిన వారిలో నుండి నాకు పునరుతాథ్ నం
కలగాలని, కోరుతునాన్ను.

12వీటనిన్టినీ ఇంకా నేను పొందలేదు కాబటిట్ నేనింకా సంపూరుణ్ ణిణ్
కాదు. కీసుత్ ననున్ దేనికోస తే పటుట్ కునాన్డో దానిన్ నేను
కూడా సొంతం చేసుకోవాలని నేనింకా పయతిన్సూత్ నే ఉనాన్ను.
13సోదరులారా, దానిన్ నేను ఇపప్టికే సాధించానని అనడం లేదు.
అయితే ఒకటి మాతం చేసుత్ నాన్ను. గతంలో జరిగిన దానిన్
మరచిపోయి, ముందునన్ వాటి కోసం పయాస పడుతునాన్ను.
14 కీసుత్ యేసులో దేవుని ఉనన్త న పిలుపుకు సంబంధించిన
బహ మతి కోసం గురి దగగ్రకే పరుగెతుత్ తూ ఉనాన్ను.

(5) పవరనలో ఐకయ్త హెచచ్రిక
15 కాబటిట్ విశావ్సంలో దృఢంగా ఉనన్ విశావ్సుల న మనం,

అలానేఆలోచించాలనిపోతస్హిసుత్ నాన్ను. మరి ఏ విషయం గురించి
అయినా, మీరు వేరొక విధంగా ఆలోచిసుత్ ంటే దేవుడు దానిన్ కూడా
మీకు సప్షట్ం చేసాత్ డు. 16ఏ నా సరే, మనం ఇపప్టికే పొందిన అదే
సతాయ్నికి అనుగుణంగామనమంతా నడుచుకొందాము.

(6) అయితే ఐకయ్త కోసమని సతాయ్నిన్ నిరల్ నికి గురి
చేయకూడదు

17 సోదరులారా, మీరు ననున్ పోలి పవరించండి. మమమ్లిన్
ఆదరశ్ంగా తీసుకుని నడుచుకునే వారిని జాగతత్గా గమనించండి.
18చాలా మంది కీసుత్ సిలువకు శతువులుగా నడుచుకుంటునాన్రు.
వీరినిగురించిమీతోచాలాసారుల్ చెపాప్ను. ఇపుప్డు కూడాదుఃఖంతో
చెబుతునాన్ను. 19నాశనమేవారిఅంతం. వారి కడుపేవారిదేవుడు.
వారు తాము సిగుగ్ పడవలసిన వాటినే గొపప్గా చెపుప్కుంటునాన్రు.
లౌకిక విషయాలమీదేవారు మనసు ఉంచుతారు.

(7) విశావ్సి నిరీకష్ణకు ఆధారం కీసుత్
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20 ఎందుకంటే మనం అయితే పరలోక పౌరులం. మన
రకష్కు న యేసు కీసుత్ పభువు అకక్డ నుండే భూమి మీదికి
వసాత్ డని ఎదురు చూసూత్ ఉనాన్ం. 21 సమసాత్ నీన్ ఏ శకితో ఆయన
నియంతిసుత్ నాన్డో అదే శకితో మన బలహీన న దేహాలను తన
మహిమగల దేహంలాగామారిచ్ వేసాత్ డు.

4
ఆందోళనలో విశావ్సి ఆనందించడానికి బలం కీసుత్

(1) ఐకయ్త, ఆనందాల హెచచ్రిక
1 కాబటిట్ నా పియ సోదరులారా, మీరంటే నాకెంతో ఇషట్ం.

మిమమ్లిన్ చూడాలని చాలా ఆశగా ఉంది. నా ఆనందం, నా
కిరీటంగా ఉనన్ నా పియమితులారా, పభువులో సిథ్రంగా ఉండండి.
2 పభువులో మనసు కలిసి ఉండమని యువొదియను, సుంటుకేను
బతిమాలుతునాన్ను. 3 అవును, నా నిజ సహకారీ, నినున్ కూడా
అడుగుతునాన్ను. ఆ సీలు కెల్మెంతుతో, నా మిగతా సహకారులతో
సువార పనిలోనాతోపయాసపడాడ్ రు కాబటిట్ వారికి సహాయంచెయియ్.
వారి పేరుల్ జీవ గంథంలో రాసి ఉనాన్యి. 4 ఎపుప్డూ పభువులో
ఆనందించండి. మళీళ్ చెబుతాను, ఆనందించండి.

(2) దేవుని శాంతి రహసయ్ం
5మీ సహనం అందరికీ తెలియాలి. పభువు దగగ్రగా ఉనాన్డు.

6 దేనిన్ గూరీచ్ చింతపడవదుద్ . పతి విషయంలోను పారథ్న
విజాఞ్ పనలతో కృతజఞ్తాపూరవ్కంగా మీ వినన్పాలు దేవునికి
తెలియజేయండి. 7 అపుప్డు సమసత్ జాఞ్ నానికీ మించిన దేవుని
శాంతి, యేసు కీసుత్ లో మీ హృదయాలకూ మీ ఆలోచనలకూ కావలి
ఉంటుంది.

(3)శాంతి పదాత దేవుని సనిన్ధి
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8 చివరికి, సోదరులారా, ఏవి వాసత్వమో ఏవి గౌరవించదగినవో
ఏవి నాయ్య నవో ఏవి పవిత నవో ఏవి రమయ్ నవో ఏవి మంచి
పేరు గలవోఏవి తికంగామంచివోమెచుచ్కోదగినవోఅలాంటివాటిని
గురించే తలపోసూత్ ఉండండి. 9 మీరు నా దగగ్ర ఏవి నేరుచ్కుని
అంగీకరించారో నాలో ఉనన్టుట్ గా ఏవి వినాన్రో ఏవి చూచారో, వాటిని
చేయండి. అపుప్డు శాంతికి కర అయిన దేవుడు మీకు తోడుగా
ఉంటాడు.

(4) ఆందోళనల విజయం
10 నా గురించి మీరు ఇపప్టి నా మళీళ్ శదధ్ వహించారని

పభువులో చాలా సంతోషించాను. గతంలో మీరు నా గురించి
ఆలోచించారు గానీ మీకు స న అవకాశం దొరకలేదు. 11 నాకేదో
అవసరం ఉందని నేనిలా చెపప్డం లేదు. నేను ఏ పరిసిథ్తిలో
ఉనాన్ సరే, ఆ పరిసిథ్తిలో సంతృపిత్ కలిగి ఉండడం నేరుచ్కునాన్ను.
12అవసరంలోబతకడంతెలుసు,సంపనన్ సిథ్తిలోబతకడంతెలుసు.
పతి విషయంలో అనిన్ పరిసిథ్తులోల్ కడుపు నిండి ఉండడానికీ
ఆకలితో ఉండడానికీ సమృదిధ్ కలిగి ఉండడం, లేమిలో ఉండడం
నేరుచ్కునాన్ను. 13 ననున్ బలపరచే వాడి దావ్రా నేను సమసాత్ నీన్
చేయగలను.

14 అయినా నా కషాట్ లు పంచుకోవడంలో మీరు మంచి పని
చేశారు. 15ఫిలిపీప్యులారా, నేను సువార బోధించడంమొదలుపెటిట్
మాసిదోనియ నుంచి బయలుదేరినపుప్డు మీ సంఘమొకక్టే నాకు
సహాయం చేసి ననున్ ఆదుకునన్ది. ఈ సంగతి మీకే తెలుసు.
16ఎందుకంటే తెసస్లోనికలో కూడామీరుమాటిమాటికీనాఅవసరం
తీరచ్డానికి సహాయం చేశారు.

17 నేను బహ మానానిన్ ఆశించి ఇలా చెపప్డం లేదు, మీకు
పతిఫలం అధికం కావాలని ఆశిసూత్ చెబుతునాన్ను. 18నాకు అనీన్
సమృదిధ్గా ఉనాన్యి. మీరు పంపిన వసుత్ వులు ఎపఫొదితు దావ్రా
అందాయి. నాకు ఏమీ కొదువ లేదు. అవి ఇం న సువాసనగా,
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దేవునికి ఇషట్ న అరప్ణగా ఉనాన్యి. 19 కాగా నా దేవుడు తన
ఐశవ్రయ్ంతో కీసుత్ యేసు మహిమలోమీపతి అవసరానీన్ తీరుసాత్ డు.

20ఇపుప్డుమనతండిఅయినదేవునికి ఎపప్టికీమహిమకలుగు
గాక. ఆమేన్ .

21పవితులందరికీ కీసుత్ యేసులో అభివందనాలు చెపప్ండి. నాతో
పాటు ఉనన్ సోదరులంతా మీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్రు.
22 పవితులంతా, ముఖయ్ంగా సీజర్ చకవరి ఇంటోల్ ఉనన్ పవితులు
మీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్రు.

23పభు నయేసు కీసుత్ కృప మీ ఆతమ్తో ఉండు గాక.



xiii

ఇండియన్ రి జ్డ్ వెరష్న్ (IRV) - తెలుగు -2019
The Indian Revised Version Holy Bible in the Telugu

language of India
copyright © 2017, 2019 Bridge Connectivity Solutions

Language: తెలుగు (Telugu)

Translation by: Bridge Connectivity Solutions

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2023-04-19

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 19 Apr 2023
03e76403-1eaf-5ad5-8fac-cb9ce6f2c24b

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/tel
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక

