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ഫിലിപ്പ ര ്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
പൗേലാസ് എഴുതി (1:1) ഈ
േലഖനത്തിെന്റ ഭാഷ, ൈശലി ചരി്രതം
എല്ലാം പൗേലാസിെന്റതാണ.് ആദിമ
സഭയും എഴുത്തുകാരനായി പൗേലാസ്
അംഗീകരിച്ചിട്ട ണ്ട്. േലഖനം ്രകിസ്തുവിെന്റ
മേനാഭാവെത്ത െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. (2:1-
11). കാരാ്രഗഹത്തിൽ ആയിരുന്നുെവങ്കിലും
വളെര സേന്താഷേത്താെടയാണ് താന ്
ഈ േലഖനെമഴുതുന്നത.് കഷ്ടപ്പാടും
ദുഃഖങ്ങള െടയും നടുവിൽ ഒരു ്രകിസ്തു ഭക്തന്
സേന്താഷം കെണ്ടത്താൻ സാധിക്കും എന്ന
പാഠമാണ് േലഖനം ഒരു ്രകിസ്ത്യാനിക്ക് എേപ്പാഴും
്രകിസ്തുവിലുള്ള ്രപത്യാശ ഉണ്ട.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 61.
പൗേലാസ് േറാമിെല കാരാ്രഗഹത്തിൽ
ആയിരിക്കുേമ്പാൾ ഈ േലഖനം എഴുതി.
എപ്പെ്രഫാദീെത്താസ് ഫിലിപ്പിയില ് നിന്നും ലഭിച്ച
സാമ്പത്തിക സഹായവുമായി േറാമിെലത്തി
പൗേലാസിെന സന്ദർശിക്കുകയും. താന ്
തെന്നയാണ് ഈ േലഖനം ഫിലിപ്പിയാ
സഭയിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായത് എന്നാൽ േറാമില ്
വച്ച് േരാഗിയായിത്തീർന്നഎപ്പെ്രഫാദീെത്താസിന്
േലഖനം ഫിലിപ്പിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ
കാലതാമസം േനരിടുകയും െചയ്തു.
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സ്വീകര ്ത്താവ്
ഫിലിപ്പിയയിെല ൈ്രകസ്തവസഭ,
മാസിേഡാണിയയിെല ഒരു വലിയ നഗരം
ആയിരുന്നുഫിലിപ്പി.

ഉേദ്ദശം
തടവറയിെല വിവരങ്ങള ം താൻ
പുറത്തിറങ്ങുേമ്പാൾ െചയ്യ വാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന
കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി സഭെയ അറിയിക്കുന്നതിനു.
സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭിന്നതപരിഹരിക്കുവാൻ
താഴ്മയില ് പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുവാൻ
വിശ്വാസികെള ഉത്സാഹിക്കുന്നു ദുരുപേദശങ്ങെള
ക്കുറിച്ച ം അതിൻെറ ഉപേദഷ്ടാക്കെളക്കുറിച്ച ം
(3:2-3.), തിേമാെഥേയാസിെന സഭയിേലക്ക്
അയക്കുന്നതിെനപ്പറ്റിയും,എപ്പെ്രഫാദീെത്താസിെന്റ
ആേരാഗ്യെത്തക്കുറിച്ച ം,കാര്യപരിപാടികെളപ്പറ്റിയും
അറിയിക്കുന്നതിനും, (2:19-30) തേന്നാട്
കാണിക്കുന്ന സ്േനഹത്തിനും സമ്മാനങ്ങള് ക്കും
നന്ദി പറയുന്നതിനും. (4:10-20).

്രപേമയം
സേന്താഷനിറവുള്ളജീവിതം.

സംേക്ഷപം
1അഭിവാദനം. 1:1, 2
2. പൗെലാസിെന്റ അവസ്ഥയും സഭക്കുള്ള
്രപേചാദനവും. — 1:3-2:30

3. ദുരുപേദശങ്ങള ്െക്കതിെരയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്
— 3:1-4:1

4. ്രപേബാധനങ്ങള ്— 4:2-9
5. നന്ദി വാക്കുകള ്— 4:10-20
6.സമാപനഅഭിവാദനം. — 4:21-23
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1 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ദാസന്മാരായ
പൗെലാസും തിെമാെഥെയാസും ഫിലിപ്പിയിൽ
്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള സകലവിശുദ്ധന്മാർക്കും
അദ്ധ്യക്ഷന്മാർക്കും ശു്രശൂഷകന്മാർക്കും
കൂെട എഴുതുന്നത:് 2 നമ്മുെട പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക്
കൃപയുംസമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

പൗേലാസിെന്റ ്രപാർത്ഥന
3 നിങ്ങളിൽ നല്ല ്രപവൃത്തിെയ
ആരംഭിച്ചവൻ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാേളാളം അതിെന തികയ്ക്കും എന്ന്
ഞാൻ ഉറച്ച,് 4 ഒന്നാം നാൾമുതൽ
ഇതുവെരയും സുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ
നിങ്ങൾക്കുള്ള കൂട്ടായ്മ നിമിത്തം, 5 നിങ്ങൾക്ക്
എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി കഴിക്കുന്ന സകല
്രപാർത്ഥനയിലും എേപ്പാഴും സേന്താഷേത്താെട
്രപാർത്ഥിച്ച,് 6നിങ്ങെള ഓർക്കുേമ്പാൾ ഒെക്കയും
എെന്റ ൈദവത്തിന് ഞാൻ സ്േതാ്രതം െചയ്യന്നു.
7 എെന്റ ബന്ധനങ്ങളിലും സുവിേശഷത്തിെന്റ
്രപതിവാദത്തിലുംസ്ഥിരീകരണത്തിലും,കൃപയിൽ
എനിക്ക്കൂട്ടാളികളായനിങ്ങെളഒെക്കയുംഞാൻ
എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ട്
നിങ്ങെള എല്ലാവെരയും കുറിച്ച് അങ്ങെന
വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ന്യായമേല്ലാ.
8 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ആർ്രദതേയാെട
ഞാൻ നിങ്ങെള എല്ലാവെരയും കാണുവാൻ
എ്രത വാഞ്ചിക്കുന്നു എന്നതിന് ൈദവം
സാക്ഷി. 9 നിങ്ങള െട സ്േനഹം േമല്ക്കുേമൽ
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ജ്ഞാനത്തിലും സകലവിേവചനത്തിലും
വർദ്ധിച്ച വന്നിട്ട് 10 ്രകിസ്തുവിെന്റ നാളിേലക്ക്
നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി, നിങ്ങൾ
ഉത്തമമായത് അംഗീകരിച്ച്, 11 ൈദവത്തിെന്റ
മഹത്വത്തിനും പുകഴ്ചയ്ക്കുമായിട്ട്
േയശു്രകിസ്തുവിനാൽ നീതിഫലങ്ങൾ
നിറഞ്ഞവരാകുവാൻഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.

സുവിേശഷത്തിെന്റഅഭിവൃദ്ധി
12 സേഹാദരന്മാേര, എനിക്ക് ഭവിച്ചത്
സുവിേശഷത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിക്ക്
കാരണമായിത്തീർന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ അറിയുവാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു.
13 അതുെകാണ്ട് എെന്റ ബന്ധനങ്ങൾ ്രകിസ്തു
നിമിത്തമാകുന്നു എന്ന് അകമ്പടിപട്ടാളത്തിൽ
ഒെക്കയും േശഷം എല്ലാവർക്കും െതളിവായി
വരികയും 14 സേഹാദരന്മാർ മിക്കേപരും എെന്റ
ബന്ധനങ്ങളാൽ കർത്താവിൽ ൈധര്യംപൂണ്ട്
ൈദവത്തിെന്റവചനം ഭയംകൂടാെതഅധികമായി
്രപസ്താവിക്കുവാൻ ൈധര്യേത്താെട
ഇരിക്കുകയും െചയ്യന്നു. 15ചിലർ ്രകിസ്തുവിെന
്രപസംഗിക്കുന്നത് അസൂയയും പിണക്കവും
നിമിത്തമാണ;് 16ചിലേരാ നല്ല മനേസ്സാെട തെന്ന.
അവർ സുവിേശഷത്തിെന്റ ്രപതിവാദത്തിനായി
എെന്നനിയമിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്ന്അറിഞ്ഞിട്ട്അത്
സ്േനഹത്തിൽനിന്ന് െചയ്യന്നു. 17 എന്നാൽ
മറ്റവേരാ, എെന്റ ബന്ധനങ്ങളിൽ എനിക്ക്
്രപയാസം വരുത്തുവാൻ ഭാവിച്ച െകാണ്ട്
നിർമ്മലതേയാെടയല്ല, സ്വാർത്ഥതയിൽ
നിന്നേ്രത ്രകിസ്തുവിെന ്രപസംഗിക്കുന്നത.്
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18 പിെന്ന എന്ത?് അഭിനയമായിേട്ടാ
സത്യമായിേട്ടാ ഏതുവിധമായാലും
്രകിസ്തുവിെന അേ്രത ്രപസംഗിക്കുന്നത.്
ഇതിൽ ഞാൻ സേന്താഷിക്കുന്നു; ഇനിയും
സേന്താഷിക്കും. 19 എെന്തന്നാൽ നിങ്ങള െട
്രപാർത്ഥനയാലും േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
ആത്മാവിെന്റ സഹായത്താലും അത് എനിക്ക്
വിടുതലായിത്തീരും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു.
20 ഒന്നിലും ഞാൻ ലജ്ജിച്ച േപാകയില്ല എന്നത്
എെന്റ ദൃഢമായ ്രപതീക്ഷയും ്രപത്യാശയും
ആകുന്നു. എന്നാൽ എേപ്പാഴും എന്നേപാെല
ഇേപ്പാഴും പൂർണ്ണൈധര്യേത്താടുകൂെട ജീവനാൽ
ആകെട്ട മരണത്താൽ ആകെട്ട ്രകിസ്തു എെന്റ
ശരീരത്തിൽ മഹിമെപ്പടും. 21 എെന്തന്നാൽ
എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ്രകിസ്തുവും മരിക്കുന്നത്
ലാഭവും ആകുന്നു. 22 എന്നാൽ ജഡത്തിൽ
ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് ഫലകരമായ എെന്റ
േവലയ്ക്കു േവണ്ടിത്തെന്ന; എങ്കിലും ഏത്
തിരെഞ്ഞടുേക്കണം എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല.
23എന്നാൽഇവരണ്ടിനാലുംഞാൻെഞരുങ്ങുന്നു;
വിട്ട പിരിഞ്ഞ് ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട
ഇരിക്കുവാൻ എനിക്ക് ആ്രഗഹമുണ്ട;് അത്
അത്യ ത്തമമേല്ലാ. 24 എങ്കിലും ഞാൻ
ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിമിത്തം
ഏെറ ആവശ്യം. 25 ഇതിെനക്കുറിച്ച്
ഉറച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിെന്റ
അഭിവൃദ്ധിക്കും സേന്താഷത്തിനുമായിത്തെന്ന
ഞാൻ ജീവേനാടിരിക്കും എന്നും നിങ്ങേളാട്
എല്ലാവേരാടുംകൂെട ഇരിക്കും എന്നും
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അറിയുന്നു. 26 അങ്ങെന ഞാൻ നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ മടങ്ങിവരുന്നതിനാൽ, എന്നിലുള്ള
നിങ്ങള െട ്രപശംസ ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
വർദ്ധിക്കുവാൻ ഇടയാകും. 27ഞാൻ നിങ്ങെള
വന്ന് കണ്ടിേട്ടാ, ദൂരത്തിരുേന്നാ, നിങ്ങൾ
ഏകാത്മാവിൽ ഉറച്ച നിന്ന്, ഏകമനേസ്സാെട
സുവിേശഷത്തിെന്റ വിശ്വാസത്തിനായി ഒന്നിച്ച്
േപാരാട്ടം കഴിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങേളക്കുറിച്ച്
േകൾേക്കണ്ടതിന്, ്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷത്തിന് േയാഗ്യമാംവണ്ണം മാ്രതം
െപരുമാറുവിൻ. 28നിങ്ങെള എതിർക്കുന്നവരാൽ
ഒന്നിലും ഭയെപ്പേടണ്ട; ഇത് അവരുെട
നാശത്തിനും നിങ്ങള െട രക്ഷയ്ക്കും ഒരു
അടയാളമാകുന്നു; 29 അത് ൈദവത്തിൽ
നിന്നുള്ളതാകുന്നു. എെന്തന്നാൽ, അവനിൽ
വിശ്വസിക്കുവാൻമാ്രതമല്ല,അവനുേവണ്ടികഷ്ടം
അനുഭവിക്കുവാനും കൂെട ഇത് നിങ്ങൾക്ക്
്രകിസ്തുനിമിത്തം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.
30അങ്ങെന നിങ്ങൾ എന്നിൽ കണ്ടതും ഇേപ്പാൾ
എെന്നക്കുറിച്ച് േകൾക്കുന്നതുമായ അേത
േപാരാട്ടം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടേല്ലാ.

2
്രകിസ്തുവിെന്റതാഴ്മഅനുകരിക്കുക

1 അതുെകാണ്ട് ്രകിസ്തുവിൽ വല്ല
്രപേബാധനവും ഉെണ്ടങ്കിൽ, സ്േനഹത്തിെന്റ
വല്ല ആശ്വാസവും ഉെണ്ടങ്കിൽ, ആത്മാവിെന്റ
വല്ല കൂട്ടായ്മയും ഉെണ്ടങ്കിൽ, വല്ല
ആർ്രദതയും മനസ്സലിവും ഉെണ്ടങ്കിൽ,



ഫിലിപ്പ ര് 2:2 vii ഫിലിപ്പ ര് 2:11

* 2 നിങ്ങൾ ഏകമനസ്സള്ളവരായി
ഏകസ്േനഹം പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ
ഐകമത്യെപ്പട്ട് ഏക ഉേദ്ദശ്യമുള്ളവരായി
എെന്റ സേന്താഷം പൂർണ്ണമാക്കുവിൻ.
3 സ്വാർത്ഥതയാേലാ ദുരഭിമാനത്താേലാ ഒന്നും
െചയ്യാെത, താഴ്മേയാെട ഓേരാരുത്തൻ
മറ്റള്ളവെര തെന്നക്കാൾ േ്രശഷ്ഠൻ എന്ന്
എണ്ണിെക്കാള്ള വിൻ. 4 ഓേരാരുത്തൻ സ്വന്ത
താല്പര്യങ്ങളല്ല, എന്നാൽ മറ്റള്ളവെന്റ താല്പര്യം
കൂെട േനാേക്കണം. 5 ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള
മേനാഭാവം തെന്ന നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട.
6 അവൻ ൈദവരൂപത്തിൽ ഇരിെക്ക,
ൈദവേത്താടുള്ള സമത്വം മുറുെക
പിടിച്ച െകാേള്ളണം എന്ന് വിചാരിക്കാെത,
7 തെന്നത്താൻ ശൂന്യമാക്കി, ദാസരൂപം
എടുത്ത,് മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിലായി, േവഷത്തിൽ
മനുഷ്യനായി കാണെപ്പട്ട , 8 തെന്നത്താൻ
താഴ്ത്തി മരണേത്താളം ്രകൂശിെല മരണേത്താളം
തെന്ന, അനുസരണമുള്ളവനായിത്തീർന്നു.
9 അതുെകാണ്ട് ൈദവവും അവെന ഏറ്റവും
ഉയർത്തുകയും സകലനാമത്തിനും േമലായ
നാമം നൽകുകയും െചയ്തു; 10 അങ്ങെന
േയശുവിെന്റ നാമത്തിങ്കൽ സ്വർേല്ലാകരുെടയും
ഭൂേലാകരുെടയും അേധാേലാകരുെടയും
മുഴങ്കാൽ ഒെക്കയും മടങ്ങുകയും 11എല്ലാ നാവും
“േയശു്രകിസ്തു ആകുന്നു കർത്താവ”് എന്ന്
പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വത്തിനായി
ഏറ്റ പറയുകയും െചയ്യ ം.

* 2. 1 ഉെണ്ടങ്കിൽ, ഇതിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ
ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ടല്ല, എല്ലാം ഉള്ളതുെകാണ്ടാണ് സേന്താഷം
പൂർണ്ണമാേക്കണ്ടത്
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നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെലവിളങ്ങുക
12 അതുെകാണ്ട,് ്രപിയമുള്ളവേര, നിങ്ങൾ
എല്ലായ്േപാഴും അനുസരിച്ചതുേപാെല
എെന്റ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ മാ്രതമല്ല, എെന്റ
അസാന്നിദ്ധ്യത്തിലും ഏറ്റവും അധികമായി
ഭയേത്താടും വിറയേലാടുംകൂെട നിങ്ങള െട
രക്ഷക്കായി ്രപവർത്തിക്കുവിൻ. 13എെന്തന്നാൽ,
തെന്റ ്രപസാദത്തിനുേവണ്ടി ഇച്ഛിക്കുവാനും
്രപവർത്തിക്കുവാനുമായി നിങ്ങളിൽ ൈദവമാണ്
്രപവർത്തിക്കുന്നത.് 14വ്രകവും വഴിപിഴച്ചതുമായ
തലമുറയുെട നടുവിൽ, നിങ്ങൾ അനിന്ദ്യരും
പരമാർത്ഥികള മായ, ൈദവത്തിെന്റ
നിഷ്കളങ്കമക്കള ം ആേകണ്ടതിന,് എല്ലാം
പിറുപിറുപ്പ ം വാദവും കൂടാെത െചയ്യ വിൻ.
15 അവരുെട ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ജീവെന്റ
വചനം മുറുെകപ്പിടിച്ച െകാണ്ട് േലാകത്തിൽ
േജ്യാതിസ്സ കെളേപ്പാെല ്രപകാശിക്കുന്നു.
16അങ്ങെന ഞാൻ ഓടിയേതാ അദ്ധ്വാനിച്ചേതാ
െവറുെതയായില്ല എന്ന് ്രകിസ്തുവിെന്റ നാളിൽ
എനിക്ക് ്രപശംസിക്കുവാൻ കാരണമാകും.
17 എന്നാൽ നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിെന്റ
യാഗത്തിലും ശു്രശൂഷയിലും പാനീയയാഗമായി
എെന്ന ഒഴിേക്കണ്ടിവന്നാലും ഞാൻ
സേന്താഷിക്കും; നിങ്ങേളാട് എല്ലാവേരാടുംകൂെട
സേന്താഷിക്കും. 18 അങ്ങെന തെന്ന
നിങ്ങള ം സേന്താഷിക്കുവിൻ; എേന്നാടുകൂെട
സേന്താഷിക്കുവിൻ.

തിേമാെഥെയാസുംഎപ്പെ്രഫാദിെത്താസും
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19 എന്നാൽ നിങ്ങള െട അവസ്ഥ
അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉേന്മഷവാനാേകണ്ടതിന്,
തിെമാെഥെയാസിെന േവഗത്തിൽ അേങ്ങാട്ട്
അയയ്ക്കാം എന്ന് കർത്താവായ േയശുവിൽ
ആശിക്കുന്നു. 20 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പരമാർത്ഥമായി കരുതുവാൻ
അവെനേപ്പാെല എനിക്ക് മറ്റാരുമില്ല.
21 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കാര്യമല്ല സ്വന്ത
കാര്യമേല്ലാ എല്ലാവരും േനാക്കുന്നത.്
22 എന്നാൽ ഒരു മകൻ തെന്റ അപ്പെന
ശു്രശൂഷിക്കുന്നതുേപാെല, എേന്നാടുകൂെട
സുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ േസവെചയ്ത്
അവൻ േയാഗ്യെനന്ന് െതളിയിച്ചത് നിങ്ങൾ
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 23ആകയാൽ എെന്റ കാര്യം
എങ്ങെന ആകും എന്ന് അറിയുന്ന ഉടെന
ഞാൻ അവെന അയക്കുവാൻ ആശിക്കുന്നു.
24 എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ േവഗം വരും എന്ന്
കർത്താവിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. 25എന്നാൽ എെന്റ
സേഹാദരനും കൂട്ട േവലക്കാരനും സഹഭടനും
നിങ്ങള െട ദൂതനും എെന്റ ആവശ്യത്തിൽ
ശു്രശൂഷിച്ചവനുമായ എപ്പെ്രഫാദിെത്താസിെന
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയയ്ക്കുന്നത്
അനിവാര്യം എന്ന് എനിക്ക് േതാന്നി.
26 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, അവൻ നിങ്ങേളാട്
എല്ലാവേരാടുംകൂെട ഇരിക്കുവാൻ വാഞ്ചിച്ച ം,
താൻ േരാഗിയായി കിടന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ
േകട്ടതുെകാണ്ട് വ്യസനിച്ച മിരുന്നു. 27 അവൻ
േരാഗംപിടിച്ച് മരിക്കാറായിരുന്നു സത്യം;
എങ്കിലും ൈദവം അവേനാട് കരുണെചയ്തു;
അവേനാട് മാ്രതമല്ല, എനിക്ക് ദുഃഖത്തിേന്മൽ
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ദുഃഖം വരാതിരിക്കുവാൻ എേന്നാടും
കരുണെചയ്തു. 28ആകയാൽ നിങ്ങൾഅവെന
വീണ്ടും കാണുേമ്പാൾ സേന്താഷിക്കുവാനും,
എനിക്ക് ദുഃഖം കുറയുവാനും ഞാൻ
അവെന അധികം താല്പര്യേത്താെട
അയച്ചിരിക്കുന്നു. 29 കർത്താവിൽ അവെന
പൂർണ്ണസേന്താഷേത്താെട സ്വീകരിക്കുവിൻ;
ഇങ്ങെനയുള്ളവെര ബഹുമാനിതരായി
കരുതുവിൻ. 30 എെന്തന്നാൽ എനിക്ക്
േവണ്ടിയുള്ള നിങ്ങള െട ശു്രശൂഷയിലുള്ള
കുറവ് തീർക്കുവാനായി അവൻ തെന്റ
്രപാണെന അപകടത്തിലാക്കി, ്രകിസ്തുവിെന്റ
േവലനിമിത്തം മരണേത്താളംആയി.

3
യഥാർത്ഥനീതി

1 ഒടുവിൽ എെന്റ സേഹാദരന്മാേര,
കർത്താവിൽ സേന്താഷിക്കുവിൻ. അേത
കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പിെന്നയും എഴുതുന്നതിൽ
എനിക്ക് മടുപ്പില്ല; അത് നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം
ആകുന്നു. 2 നായ്ക്കെള സൂക്ഷിക്കുവിൻ;
ദുഷ്ടേവലക്കാെര സൂക്ഷിക്കുവിൻ;
അംഗേച്ഛദനക്കാെര സൂക്ഷിക്കുവിൻ.
3 എെന്തന്നാൽ നാമേല്ലാ സത്യപരിേച്ഛദനക്കാർ;
ൈദവാത്മാവിൽ ആരാധിക്കുകയും
്രകിസ്തുേയശുവിൽ ്രപശംസിക്കുകയും
ജഡത്തിൽ ആ്രശയിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്യന്ന നാം തെന്ന. 4 എന്നിരുന്നാലും,
എനിക്ക് ജഡത്തിലും ആ്രശയിക്കുവാൻ
വകയുണ്ട;് മറ്റാർെക്കങ്കിലും ജഡത്തിൽ
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ആ്രശയിക്കാം എന്ന് േതാന്നിയാൽ എനിക്ക്
അധികം; 5 എട്ടാം നാളിൽ പരിേച്ഛദന ഏറ്റവൻ;
യി്രസാേയൽ ജാതിക്കാരൻ; െബന്യാമിൻ
േഗാ്രതക്കാരൻ; എ്രബായരിൽനിന്ന് ജനിച്ച
എ്രബായൻ; ന്യായ്രപമാണംസംബന്ധിച്ച് പരീശൻ;
6ശുഷ്കാന്തി സംബന്ധിച്ച് സഭെയ ഉപ്രദവിച്ചവൻ;
ന്യായ്രപമാണത്തിെല നീതി സംബന്ധിച്ച്
അനിന്ദ്യൻ. 7എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നത്
ഒെക്കയും ഞാൻ ്രകിസ്തുനിമിത്തം നഷ്ടം
എന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നു. 8അ്രതയുമല്ല, എെന്റ
കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള
പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ േ്രശഷ്ഠതനിമിത്തം
ഞാൻ ഇേപ്പാഴും എല്ലാം നഷ്ടം എന്ന്
എണ്ണന്നു. അവനുേവണ്ടി ഞാൻ എല്ലാ
നഷ്ടവും അനുഭവിക്കുകയും, ്രകിസ്തുവിെന
േനേടണ്ടതിനും, 9 ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്നുള്ള
എെന്റ സ്വന്തനീതിയല്ല, ്രപത്യ ത, ്രകിസ്തുവിലുള്ള
വിശ്വാസംമൂലം, ൈദവം വിശ്വാസത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകുന്ന നീതി തെന്ന
ലഭിച്ച,് 10അവനിൽ ഇരിേക്കണ്ടതിനും, അവെന്റ
മരണത്തിേനാട് അനുരൂപെപ്പട്ടിട്ട് അവെനയും
അവെന്റ പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റ ശക്തിെയയും
11അവെന്റകഷ്ടാനുഭവങ്ങള െടകൂട്ടായ്മെയയും
അറിേയണ്ടതിനും, അങ്ങെന വല്ലവിേധനയും
മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനം
ഞാൻ ്രപാപിേക്കണ്ടതിനും തെന്ന സകലവും
ചവറായി കണക്കാക്കുകയും െചയ്യന്നു. 12 ഇവ
ലഭിച്ച കഴിഞ്ഞു എേന്നാ തികഞ്ഞവനായി
എേന്നാ അല്ല, ഞാൻ ്രകിസ്തുേയശുവിനാൽ



ഫിലിപ്പ ര് 3:13 xii ഫിലിപ്പ ര് 3:21

പിടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് എനിക്കും അത്
പിടിക്കാേമാ എന്നുവച്ച് പിന്തുടരുന്നേതയുള്ള .
13സേഹാദരന്മാേര,ഞാൻഅത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് നിരൂപിക്കുന്നില്ല. 14 എന്നാൽ ഒന്ന്
ഞാൻ െചയ്യന്നു: പിമ്പിലുള്ളത് മറന്നും
മുമ്പിലുള്ളതിനായി ആഞ്ഞുംെകാണ്ട,്
്രകിസ്തുേയശുവിൽ ൈദവത്തിെന്റ
പരമവിളിയുെട ്രപതിഫലത്തിനായി
ലക്ഷ്യത്തിേലക്ക് ഓടുന്നു. 15 നമ്മിൽ
തികഞ്ഞവർക്ക് ഒെക്കയും ഈ മേനാഭാവം
ഉണ്ടാകെട്ട; വല്ലതിലും നിങ്ങൾക്ക് േവെറ
വിധമായി ചിന്തിച്ചാൽൈദവംഅതും നിങ്ങൾക്ക്
െവളിെപ്പടുത്തിത്തരും. 16 എന്നിരുന്നാലും നാം
്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച തെന്നനടക്കുക.

17 സേഹാദരന്മാേര, എെന്ന
അനുകരിക്കുന്നതിൽ േചരുക; ഞങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച മാതൃക്രപകാരം
നടക്കുന്നവെരയും ്രശദ്ധിച്ച െകാള്ള വിൻ.
18 എെന്തന്നാൽ, ഞാൻ പലേപ്പാഴും നിങ്ങേളാട്
പറഞ്ഞതുേപാെല അേനകർ ്രകിസ്തുവിെന്റ
്രകൂശിെന്റ ശ്രതുക്കളായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇേപ്പാൾ
കരഞ്ഞുംെകാണ്ട് പറയുന്നു. 19 അവരുെട
അവസാനം നാശം; അവരുെട ൈദവം
വയറ്; ലജ്ജയായതിൽ അവർക്ക് മാനം
േതാന്നുന്നു; അവരുെട മനസ്സ് ഭൂമിയിലുള്ള
കാര്യങ്ങളിലാകുന്നു. 20 നമ്മുെട പൗരത്വേമാ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ആകുന്നു; കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് അവിെടനിന്നും
വരുെമന്ന് നാം താല്പര്യേത്താെട കാത്തിരിക്കുന്നു.
21 സകലവും തനിക്ക് കീഴ്െപടുത്തുവാനും
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കഴിയുന്ന തെന്റ വ്യാപാരശക്തിെകാണ്ട,്
നമ്മുെട താഴ്ചയുള്ള ശരീരെത്ത, തെന്റ
മഹത്വമുള്ള ശരീരേത്താടനുരൂപമായി അവൻ
രൂപാന്തരെപ്പടുത്തും.

4
1 അതുെകാണ്ട,് എെന്റ ്രപിയരും ഞാൻ
കാണുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവരുമായ
സേഹാദരന്മാേര, എെന്റ സേന്താഷവും
കിരീടവുമായുേള്ളാേര, ഇങ്ങെന കർത്താവിൽ
ഉറച്ച നിൽക്കുവിൻ, ്രപിയമുള്ളവേര.
്രപേബാധനം

2 കർത്താവിൽ ഒേര മനേസ്സാെടയിരിക്കുവാൻ
ഞാൻ യുെവാദ്യെയേയാടും സുന്തുകെയേയാടും
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 3 സാക്ഷാൽ
എെന്റ വിശ്വസ്തരായ കൂട്ട േവലക്കാേര,
ആ സ്്രതീകെള സഹായിക്കണം എന്ന്
ഞാൻ നിേന്നാടും അേപക്ഷിക്കുന്നു;
ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപരുള്ള േക്ലമന്ത് മുതലായ
എെന്റ കൂട്ട േവലക്കാേരാെടാന്നിച്ച,് അവർ
എേന്നാടുകൂെട സുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ
അദ്ധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

4 കർത്താവിൽ എേപ്പാഴും സേന്താഷിക്കുവിൻ;
സേന്താഷിക്കുവിൻ എന്ന് ഞാൻ പിെന്നയും
പറയുന്നു. 5 നിങ്ങള െട സൗമ്യത സകല
മനുഷ്യരും അറിയെട്ട; കർത്താവ് വരുവാൻ
അടുത്തിരിക്കുന്നു. 6 ഒന്നിേനക്കുറിച്ച ം
വിചാരെപ്പടരുത;് ്രപത്യ ത, എല്ലാറ്റിലും
്രപാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും നിങ്ങള െട
അേപക്ഷകൾ സ്േതാ്രതേത്താടുകൂെട
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ൈദവേത്താട് അറിയിക്കെട്ട. 7എന്നാൽ സകല
ബുദ്ധിെയയും കവിയുന്ന ൈദവസമാധാനം
നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെളയും നിനവുകെളയും
്രകിസ്തുേയശുവിങ്കൽകാക്കും.

8 ഒടുവിൽ, സേഹാദരന്മാേര, സത്യമായത്
ഒെക്കയും മാന്യമായത് ഒെക്കയും നീതിയായത്
ഒെക്കയും നിർമ്മലമായത് ഒെക്കയും ഹൃദ്യമായത്
ഒെക്കയും സല്ക്കീർത്തിയായത് ഒെക്കയും
സൽഗുണേമാ പുകഴ്ചേയാ അത് ഒെക്കയും
ചിന്തിച്ച െകാള്ള വിൻ. 9 എേന്നാട് പഠിച്ച ം
്രഗഹിച്ച ം േകട്ട ം കണ്ടുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ
്രപവർത്തിക്കുവിൻ; എന്നാൽ സമാധാനത്തിെന്റ
ൈദവം നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കും.

ദാനത്തിനുള്ളനന്ദി
10 നിങ്ങൾ പിെന്നയും എനിക്ക് േവണ്ടി
വിചാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ ഞാൻ
കർത്താവിൽ വളെര സേന്താഷിച്ച ; മുെമ്പ
തെന്ന നിങ്ങൾക്ക് വിചാരമുണ്ടായിരുന്നു.
എങ്കിലും സഹായിക്കുവാൻ അവസരം
കിട്ടിയില്ല. 11 ആവശ്യം നിമിത്തമല്ല ഞാൻ
പറയുന്നത;്എെന്തന്നാൽഏത്സാഹചര്യത്തിലും
സംതൃപ്തിേയാടിരിക്കുവാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട ണ്ട്.
12 താഴ്ചയിൽ എങ്ങെന ഇരിക്കണം എന്നും
സമൃദ്ധിയിൽ എങ്ങെന ജീവിക്കണെമന്നും
എനിയ്ക്കറിയാം; തൃപ്തനായിരിക്കുന്നതിെന്റയും
വിശന്നിരിക്കുന്നതിെന്റയും സമൃദ്ധിയിൽ
ഇരിക്കുന്നതിെന്റയും ബുദ്ധിമുട്ട്
അനുഭവിക്കുന്നതിെന്റയും രഹസ്യം
എെന്തന്ന് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഞാൻ
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പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. 13 എെന്ന ശക്തനാക്കുന്നവൻ
മുഖാന്തരം എനിക്ക് എല്ലാം െചയ്യ വാൻ
കഴിയും. 14 എങ്കിലും എെന്റ കഷ്ടതയിൽ
നിങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചത് നന്നായി.
15 ഫിലിപ്പ േര, സുവിേശഷേഘാഷണത്തിെന്റ
ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ മെക്കേദാന്യയിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ നിങ്ങൾ മാ്രതമല്ലാെത
ഒരു സഭയും വരവുെചലവുകാര്യത്തിൽ
എേന്നാട് കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചില്ല എന്ന് നിങ്ങള ം
അറിയുന്നു. 16 എെന്തന്നാൽ ഞാൻ
െതസ്സേലാനിക്യയിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ
േപാലും എെന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ
ഒന്നിലധികം തവണ അയച്ച തന്നുവേല്ലാ.
17 ഞാൻ ദാനം അേന്വഷിക്കുന്നു എന്നല്ല,
നിങ്ങള െട കണക്കിേലക്ക് ഏറുന്ന
്രപതിഫലം അേ്രത അേന്വഷിക്കുന്നത.്
18 എന്നാൽ എനിക്ക് േവണ്ടുന്നത് എല്ലാം
ഉണ്ട്; സമൃദ്ധിയായുമിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
അയച്ച തന്നത് സൗരഭ്യവാസനയായി,
ൈദവത്തിന് ്രപസാദമായഒരുസ്വീകാര്യയാഗമായി
എപ്പെ്രഫാദിെത്താസിൽനിന്ന് ഞാൻ സ്വീകരിച്ച്
തൃപ്തനായിരിക്കുന്നു. 19 എെന്റ ൈദവേമാ
നിങ്ങള െട ആവശ്യങ്ങെളാെക്കയും തെന്റ
മഹത്വത്തിെന്റ ധനത്തിെനാത്തവണ്ണം
്രകിസ്തുേയശുവിൽ നൽകിത്തരും. 20 ഇേപ്പാൾ
നമ്മുെട ൈദവവും പിതാവുമായവന്
എെന്നേന്നക്കും മഹത്വം.ആേമൻ.

അന്തിമവന്ദനം
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21 ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ളഓേരാ വിശുദ്ധർക്കും
വന്ദനം െചയ്യ വിൻ. എേന്നാടുകൂെടയുള്ള
സേഹാദരന്മാർ നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യന്നു.
22 വിശുദ്ധന്മാർ എല്ലാവരും, വിേശഷാൽ
ൈകസരുെട െകാട്ടാരത്തിലുള്ളവരും നിങ്ങെള
വന്ദനം െചയ്യന്നു.

23 കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
കൃപ നിങ്ങള െട ആത്മാവിേനാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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