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ഫിലിപ്പിയർക്ക്എഴുതിയ
േലഖനം

1 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ദാസന്മാരായ
പൗേലാസും തിേമാത്തിേയാസും,

്രകിസ്തുേയശുവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച ഫിലിപ്പിയ
സഭയിെല* അധ്യക്ഷന്മാരും ശു്രശൂഷകരും
ഉൾെപ്പെടഎല്ലാവിശുദ്ധർക്കും,എഴുതുന്നത:്

2 നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്നും
നിങ്ങൾക്കു കൃപയും സമാധാനവും
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

സ്േതാ്രതാർപ്പണവും ്രപാർഥനയും
3 നിങ്ങെള ഓർക്കുേമ്പാെഴല്ലാം ഞാൻ
എെന്റ ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു.
4-5 എെന്റ സുവിേശഷേഘാഷണദൗത്യത്തിെല
ആദ്യദിവസംമുതൽ ഇന്നുവെര
നിങ്ങള െട പങ്കാളിത്തം അനുസ്മരിച്ച്
നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടിയുള്ള
സകല്രപാർഥനകളിലും ഞാൻ എേപ്പാഴും
ആനന്ദേത്താെട അേപക്ഷിക്കുന്നു.
6 നിങ്ങളിൽ ൈദവം ആരംഭിച്ച നല്ല ്രപവൃത്തി
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ പുനരാഗമനദിനംവെര

* 1:1 മൂ.ഭാ.ഈവാക്ക്കാണുന്നില്ല.
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തുടർന്ന് അതിെന്റ പരിപൂർണതയിൽ
എത്തിക്കുെമന്ന്എനിക്ക് ദൃഢനിശ്ചയമുണ്ട്.

7 എെന്റ കാരാഗൃഹവാസത്തിലും
സുവിേശഷത്തിന് അനുകൂലമായി വാദിച്ച്
അതുറപ്പിക്കുന്ന എെന്റ ശു്രശൂഷയിലും
നിങ്ങെളല്ലാവരും എേന്നാെടാപ്പം ൈദവകൃപയിൽ
പങ്കുവഹിച്ച . അതുെകാണ്ട് നിങ്ങെളല്ലാവരും
എനിക്ക് വളെര ്രപിയരാണ.്† ഇങ്ങെന
നിങ്ങെള എല്ലാവെരപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കുന്നത്
യുക്തമാണേല്ലാ. 8 ്രകിസ്തുേയശുവിന്
നിങ്ങേളാടുള്ള അേത വാത്സല്യേത്താെട
നിങ്ങെളെയല്ലാം കാണാൻ ഞാൻ എ്രത
ആ്രഗഹിക്കുന്നു എന്നതിനു ൈദവംതെന്ന
സാക്ഷി.

9 ആഴത്തിലുള്ള അറിവിലും തികഞ്ഞ
വിേവകത്തിലും നിങ്ങള െട സ്േനഹം
അധികമധികം വർധിച്ച വന്ന് 10 നിങ്ങൾ ഏറ്റവും
അമൂല്യമായതുതെന്ന െതരെഞ്ഞടുത്തുെകാണ്ട്
്രകിസ്തുവിെന്റ പുനരാഗമനംവെര നിർമലരും
കളങ്കരഹിതരും ആയി ജീവിക്കാൻ ഇടയാകെട്ട
എന്നു ഞാൻ ്രപാർഥിക്കുന്നു. 11 തെന്നയുമല്ല,
േയശു്രകിസ്തുവിലൂെടമാ്രതം ലഭ്യമാകുന്ന
നീതിയുെട ഫലങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ
മഹത്ത്വത്തിനും പുകഴ്ചയ്ക്കുമായി നിങ്ങളിൽ
നിറയെട്ടഎന്നുംഞാൻ ്രപാർഥിക്കുന്നു.
പൗേലാസിെന്റബന്ധനംസുവിേശഷാഭിവൃദ്ധിക്ക്

12സേഹാദരങ്ങേള,ഞാൻഅഭിമുഖീകരിച്ചെതാെക്കയും
സുവിേശഷത്തിെന്റ വ്യാപനത്തിനായി

† 1:7 മൂ.ഭാ.എെന്റഹൃദയത്തിലുണ്ട്
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്രപേയാജനെപ്പട്ട എന്നു നിങ്ങൾ അറിയണം
എന്നു ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 13 അങ്ങെന,
ഞാൻ ചങ്ങല ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ്രകിസ്തു
നിമിത്തമാെണന്ന് െകാട്ടാരനിവാസികൾ
എല്ലാവർക്കുംമറ്റ ള്ളവർക്കുംവ്യക്തമായിട്ടറിയാൻ
കഴിഞ്ഞു. 14 അതുമാ്രതമല്ല എെന്റ
കാരാഗൃഹവാസംനിമിത്തം ഒട്ട മിക്ക
സേഹാദരങ്ങള ം കർത്താവിൽ
ആത്മവിശ്വാസമാർജിച്ച ; അവർ നിർഭയരായി
ൈദവവചനം േഘാഷിക്കാൻ കൂടുതൽ ൈധര്യം
്രപകടിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

15 ചിലർ ഞങ്ങേളാടുള്ള അസൂയയും
മാത്സര്യവും നിമിത്തം ്രകിസ്തുവിെന
്രപസംഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ മറ്റ ചിലർ
സദുേദ്ദശ്യേത്താെടയാണ് അതു
െചയ്യന്നത.് 16 സുവിേശഷത്തിന്
അനുകൂലമായി വാദിച്ചതിനാൽ ഞാൻ
ഇവിെട അടയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ്
അവർ സ്േനഹപൂർവം അങ്ങെനെചയ്യന്നു.
17 മാത്സര്യപൂർവം ്രകിസ്തുവിെന
്രപസംഗിക്കുന്നവർ ആകെട്ട ആത്മാർഥത
ഇല്ലാെത, എെന്റ കാരാഗൃഹവാസം കൂടുതൽ
ദുഷ്കരമാക്കുന്നതിനു േവണ്ടിയാണ്
അ്രപകാരം െചയ്യന്നത.് 18 എങ്ങെന
ആയാെലന്ത്? സദുേദ്ദശ്യേത്താെടേയാ
ദുരുേദ്ദശ്യേത്താെടേയാ എങ്ങെനആയിരുന്നാലും
്രകിസ്തുവിെനയാണേല്ലാ ്രപസംഗിക്കുന്നത;്
അതിൽഞാൻആനന്ദിക്കുന്നു.
അേത, ഞാൻ ആനന്ദിച്ച െകാേണ്ടയിരിക്കും,

19 കാരണം നിങ്ങള െട ്രപാർഥനയാലും
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േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ആത്മാവിെന്റ
സഹായത്താലും ഞാൻ വിേമാചിതനാകുെമന്ന്
എനിക്കുറപ്പ ണ്ട.് 20 എനിെക്കാരിക്കലും
ലജ്ജിക്കാൻ ഇടയാകുകയിെല്ലന്നും
ജീവിതത്താലാകെട്ട, മരണത്താലാകെട്ട, ്രകിസ്തു
എെന്റ ശരീരത്തിൽ എക്കാലവുെമന്നേപാെല
ഇേപ്പാഴും മഹത്ത്വെപ്പടുെമന്നും ഞാൻ
സൈധര്യം അഭിവാഞ്ഛിക്കുകയും
്രപത്യാശിക്കയുംെചയ്യന്നു. 21 ്രകിസ്തുവാണ്
എനിക്കു ജീവിതം; മരണം എനിക്കു
ലാഭവും! 22 ഞാൻ ശരീരത്തിൽ തുടർന്നും
ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതു ഞാൻ
ഫല്രപദമായി ്രപയത്നിക്കാൻേവണ്ടിആയിരിക്കും.
എന്നാൽ, എന്തു െതരെഞ്ഞടുേക്കണ്ടൂ
എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല! 23 ഈ
രണ്ടുദിശകളിൽനിന്നും ഞാൻ സമ്മർദം
േനരിടുന്നു: ഈ േലാകേത്താടു വിട പറഞ്ഞ്
്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ആയിരിക്കാനാണ്
എെന്റ അഭിവാഞ്ഛ; അതാണ്
േ്രശഷ്ഠതരം. 24 എന്നാൽ ഞാൻ ശരീരത്തിൽ
ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടത് നിങ്ങൾനിമിത്തം
അധികം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു.
25 ഈ േബാധ്യമുള്ളതിനാൽ ഞാൻ
ജീവേനാടിരിക്കുെമന്നതും നിങ്ങള െട
വിശ്വാസത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിക്കും
ആനന്ദത്തിനുമായി നിങ്ങേളാെടാപ്പം
ഉണ്ടായിരിക്കുെമന്നതും സുനിശ്ചിതമാണ.്
26 അങ്ങെന നിങ്ങള െട അടുത്ത്
മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ ഞാൻനിമിത്തം
്രകിസ്തുേയശുവിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിമാനം
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വർധിക്കും.
സുവിേശഷത്തിനു േയാഗ്യമായജീവിതം

27 ഇ്രതമാ്രതം: ്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷത്തിന് േയാഗ്യമായവിധം
ജീവിക്കുന്ന പൗരരാകുക. അങ്ങെനയായാൽ
ഞാൻ നിങ്ങേളാെടാപ്പമുള്ളേപ്പാഴും‡
നിങ്ങളിൽനിന്ന് ദൂെര ആയിരുന്നാലും,
നിങ്ങൾ ഏകാത്മാവിൽ ഉറച്ച നിന്ന്,
ഏകമനേസ്സാെട, മറ്റള്ളവർ സുവിേശഷത്തിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി േപാരാടുന്നു, എന്ന്
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് എനിക്കു േകൾക്കാൻ കഴിയും.
28 നിങ്ങള െട എതിരാളികളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന
യാെതാന്നിനാലും നിങ്ങള െട ൈധര്യം
േചാർന്നുേപാകരുത.് ഭയരഹിതമായ
നിങ്ങള െട ്രപതികരണം, അവർ
നാശത്തിേലക്കു േപാകുന്നവരാെണന്നും നിങ്ങൾ
രക്ഷിതരാെണന്നും ഉള്ളതിന് ഒരു നിദർശനമാണ്;
അത് ൈദവത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ചതാണ്.
29 ്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻേവണ്ടിമാ്രതമല്ല;
അവിടേത്തക്കുേവണ്ടി പീഡനം സഹിക്കാനുള്ള
്രപേത്യകപദവിയും നിങ്ങൾക്കു ദാനമായി
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 30 എനിക്കുള്ളതായി നിങ്ങൾ
കണ്ടതുംഞാൻഇേപ്പാൾഅനുഭവിക്കുന്നതുമായ
അേത കഷ്ടതയിലൂെടയാണേല്ലാ നിങ്ങള ം
ഇേപ്പാൾകടന്നുെപായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത.്

2
്രകിസ്തുവിെന്റതാഴ്മഅനുകരിക്കുക

‡ 1:27 മൂ.ഭാ.ഞാൻവന്നുനിങ്ങെള േനരിട്ട കണ്ടാലും



ഫിലിപ്പിയർ 2:1 vi ഫിലിപ്പിയർ 2:8

1 ആകയാൽ (ഇങ്ങെന നിങ്ങള ം
കഷ്ടതയിലൂെടകടന്നുെപായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുകയാൽ)
നിങ്ങൾ്രകിസ്തുവിേനാട് േചർന്നിരിക്കുന്നതിലൂെട
എെന്തങ്കിലും േ്രപാത്സാഹനം ലഭിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
അവിടെത്ത സ്േനഹത്തിൽനിന്ന് എെന്തങ്കിലും
ആശ്വാസം ലഭിച്ചിട്ട േണ്ടാ? ൈദവാത്മാവിൽ വല്ല
കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങൾക്കുേണ്ടാ? അൽപ്പെമങ്കിലും
ആർ്രദതയും അനുകമ്പയും ഉേണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ
2 നിങ്ങൾ ഒേര ഹൃദയവും ഒേര സ്േനഹവും
ഉള്ളവരായി, ആത്മാവിലും ലക്ഷ്യത്തിലും
ഐക്യവും ഉള്ളവരായി, എെന്റ ആനന്ദം
സമ്പൂർണമാക്കുക. 3 സ്വാർഥതാത്പര്യത്താേലാ
വൃഥാഭിമാനത്താേലാ ഒന്നും െചയ്യാെത
വിനയപൂർവം മറ്റ ള്ളവെര നിങ്ങെളക്കാൾ
േ്രശഷ്ഠർ എന്നു കരുതുക. 4 നിങ്ങളിൽ
ഓേരാരുത്തരും സ്വന്തം നന്മമാ്രതമല്ല,
മറ്റള്ളവരുെട നന്മകൂടിഅേന്വഷിേക്കണ്ടതാണ്.

5 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ സ്വഭാവംതെന്ന
നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട.
6 ്രപകൃത്യാതെന്നൈദവമായിരിെക്ക,*
ൈദവേത്താടുള്ള സമത്വം എേപ്പാഴും
മുറുെകപിടിച്ച െകാണ്ടിരിക്കണം എന്നു
ചിന്തിക്കാെത,

7 ്രകിസ്തു തെന്നത്തെന്നശൂന്യനാക്കി,
ദാസേവഷംധരിച്ച,്
മനുഷ്യ്രപകൃതിയിൽകാണെപ്പട്ട .

8 അവിടന്ന് അങ്ങെന തെന്നത്താൻ
താഴ്ത്തുകയും,
മരണംവെര;

* 2:6 അഥവാ,ൈദവരൂപത്തിലിരിെക്ക
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അേത, ്രകൂശുമരണംവെര,
അനുസരണയുള്ളവനായിത്തീരുകയും
െചയ്തു.

9 അതുെകാണ്ട് ൈദവം ്രകിസ്തുവിെന
പരേമാന്നതസ്ഥാനേത്തക്ക് ഉയർത്തി,
എല്ലാ നാമങ്ങൾക്കും മീേത ഉത്തുംഗമായ
നാമംഅവിടേത്തക്കുനൽകി.

10 തന്മൂലം സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കു
കീഴിലും ഉള്ളഎല്ലാവരും
േയശുവിെന്റ നാമത്തിങ്കൽ സാഷ്ടാംഗം
്രപണമിക്കുകയും

11 എല്ലാവരുെടയും നാവ് േയശു്രകിസ്തു
കർത്താവ്എന്നുസമ്മതിച്ച്
പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ മഹത്ത്വത്തിനായി
ഏറ്റ പറയുകയും െചയ്യ ം.

േജ്യാതിസ്സ കെളേപ്പാെല ്രപകാശിക്കുക
12 അതുെകാണ്ട് എെന്റ ്രപിയേര, എെന്റ
സാന്നിധ്യത്തിൽമാ്രതമല്ല, അതിലധികമായി
എെന്റ അസാന്നിധ്യത്തിലും നിങ്ങൾ എെന്ന
എേപ്പാഴും അനുസരിച്ചിട്ട ള്ളതുേപാെല
സമ്പൂർണ ഭയഭക്ത്യാദരേവാെട†
നിങ്ങള െട രക്ഷെയ ്രപവൃത്തിപഥത്തിൽ
െകാണ്ടുവരിക. 13 അവിടെത്ത
സദുേദ്ദശ്യം നിവർത്തിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി
നിങ്ങൾക്ക് ആ്രഗഹം നൽകി നിങ്ങെള
്രപവർത്തനസജ്ജരാക്കുന്നത്ൈദവമാണ.്
† 2:12 മൂ.ഭാ. ഭയേത്താടും വിറയേലാടുംകൂെട
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14 എല്ലാക്കാര്യങ്ങള ം പരിഭവവും
വാഗ്വാദവുംകൂടാെത െചയ്യ ക. 15 അങ്ങെന
നിങ്ങൾ അനിന്ദ്യരും കുറ്റമറ്റവരും
നിഷ്കളങ്കരുമായ, “ൈദവമക്കളായി, ജീവെന്റ
വചനം മുറുെക പിടിച്ച െകാണ്ട,് വ്രകതയും
ധാർമികാധഃപതനവും സംഭവിച്ച തലമുറമേധ്യ”‡
േലാകത്തിൽ േജ്യാതിസ്സ കെളേപ്പാെല
്രപേശാഭിക്കുക. 16 അങ്ങെന എെന്റ ഓട്ടവും
അധ്വാനവും വൃഥാവായില്ല എന്ന് ്രകിസ്തുവിെന്റ
മടങ്ങിവരവിൽ എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാം.
17നിങ്ങള െടവിശ്വാസവർധനയ്ക്കുേവണ്ടിഞാൻ
അർപ്പിക്കുന്ന പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷയുെടേമൽ
ഒരുപാനീയയാഗമായിഅർപ്പിക്കെപ്പേടണ്ടിവന്നാലും§
ഞാൻ അതിൽ ആനന്ദിക്കും. നിങ്ങൾ
എല്ലാവരുമായി ഈആനന്ദം ഞാൻ പങ്കിടുകയും
െചയ്യ ം. 18ആയതിനാൽനിങ്ങള ംആനന്ദിക്കുക;
എേന്നാടുകൂെടഈആനന്ദംനിങ്ങള ം പങ്കിടുക.
തിേമാത്തിേയാസുംഎപ്പെ്രഫാദിെത്താസും

19 കർത്താവായ േയശുവിന് ഹിതമായാൽ
തിേമാത്തിേയാസിെന എ്രതയുംേവഗം
നിങ്ങള െട അടുേത്തക്കയയ്ക്കണെമന്നു ഞാൻ
ആശിക്കുന്നു; അങ്ങെന നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള
വാർത്ത അറിഞ്ഞ് എനിക്കും ആനന്ദിക്കാൻ
കഴിയും. 20 നിങ്ങള െട കാര്യങ്ങൾ
ആത്മാർഥമായി ്രശദ്ധിക്കുന്നതിൽ,
എെന്റ സമാനചിന്താഗതിയുള്ള മറ്റാരും

‡ 2:15 ആവ. 32:5 § 2:17 വീഞ്ഞ് യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
അർപ്പിക്കെപ്പടുന്നതുേപാെല തെന്റ ജീവൻ ഒരു യാഗമായി
അർപ്പിേക്കണ്ടിവന്നാലും.
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എനിക്കില്ല. 21 കാരണം, എല്ലാവരും സ്വന്തം
താത്പര്യങ്ങൾ അല്ലാെത േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
താത്പര്യങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്നേതയില്ല.
22 എന്നാൽ, തിേമാത്തിേയാസിെന്റ
സ്വഭാവൈവശിഷ്ട്യം നിങ്ങൾ അറിയുന്നേല്ലാ.
സുവിേശഷ്രപവർത്തനത്തിൽ, ഒരു പു്രതൻ
തെന്റ പിതാവിേനാടുകൂെട എന്നേപാെല, അവൻ
എേന്നാെടാപ്പം അധ്വാനിച്ചിട്ട ണ്ട.് 23 എനിക്ക്
എന്തു സംഭവിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ
ഉടൻതെന്നഅവെനഅേങ്ങാട്ട് അയയ്ക്കാെമന്ന്
ഞാൻ ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 24 എ്രതയുംേവഗം
ഞാനും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുെമന്ന്
കർത്താവിൽനിന്ന്എനിക്കുറപ്പ ണ്ട.്

25 എന്നാൽ, എെന്റ സേഹാദരനും
കൂട്ട േവലക്കാരനും സഹൈസനികനുമായ
എപ്പെ്രഫാദിെത്താസിെനയും നിങ്ങള െട
അടുക്കേലക്കു തിരിച്ചയയ്േക്കണ്ടത്
ആവശ്യമാെണന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. എെന്റ
ആവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി കരുതാൻ നിങ്ങൾ
അയച്ച ദൂതനാണേല്ലാ അേദ്ദഹം. 26 നിങ്ങൾ
എല്ലാവെരയും കാണാനായി അയാൾ
വാഞ്ഛേയാെട കാത്തിരിക്കുന്നു; താൻ
േരാഗിയാണ് എന്നു നിങ്ങൾ േകട്ടതിനാൽ
വ്യാകുലചിത്തനായി കഴിയുകയുംെചയ്യന്നു.
27 വാസ്തവത്തിൽ അയാൾ േരാഗിയും
മരിക്കാറായവനും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ,
ൈദവം അയാേളാടു കരുണ കാണിച്ച .
അയാേളാടുമാ്രതമല്ല, എനിക്കു ദുഃഖത്തിനുേമൽ
ദുഃഖം വരാതിരിേക്കണ്ടതിന് എേന്നാടും
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കരുണെചയ്തു. 28നിങ്ങൾതമ്മിൽ വീണ്ടും കണ്ട്
ആനന്ദിക്കാനും എെന്റ ദുഃഖം കുറയാനുമായി
അയാെള അേങ്ങാട്ട് അയയ്ക്കണെമന്ന് ഞാൻ
വളെരആ്രഗഹിക്കുന്നു. 29ഏറ്റവുംആനന്ദപൂർവം
്രകിസ്തീയസ്േനഹത്തിൽ* അേദ്ദഹെത്ത
സ്വാഗതംെചയ്യ ക, ഇ്രപകാരമുള്ളവെര
ബഹുമാനിക്കുക. 30 ്രകിസ്തുവിനുേവണ്ടിയുള്ള
ശു്രശൂഷ അയാെള മരണത്തിെന്റ വക്കുവെര
എത്തിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എെന്ന
സഹായിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതിെന്റ
കുറവ് നികത്താനാണ് അയാൾ ജീവൻ
അപകടത്തിലാക്കിയത.്

3
സ്വപരി്രശമത്തിൽആ്രശയിക്കുന്നില്ല

1 എെന്റ സേഹാദരങ്ങേള! എന്തായാലും,
കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുക. ഞാൻ
എഴുതിയതുതെന്ന വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതുന്നതിൽ എനിെക്കാരു മുഷിവുമില്ല; അത്
നിങ്ങള െട സുരക്ഷിതത്വത്തിന് നല്ലതുമാണ.്
2 നായ്ക്കെളേപ്പാെല െപരുമാറുന്നവെരയും
തിന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നവെരയും
പരിേച്ഛദനവാദികെളയും സൂക്ഷിക്കുക.
3 മാനുഷിക്രപയത്നത്തിൽ ആ്രശയിക്കാെത,
്രകിസ്തുേയശുവിൽ അഭിമാനിക്കുകയും
ൈദവെത്ത അവിടെത്ത ആത്മാവിെന്റ
സഹായത്താൽ േസവിക്കുകയുംെചയ്യന്ന നാം
അല്ലേയാ യഥാർഥത്തിൽ പരിേച്ഛദനേമറ്റവർ.

* 2:29 മൂ.ഭാ. കർത്താവിൽ
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4 മാനുഷികേനട്ടങ്ങളിൽആ്രശയിക്കാൻ നിരവധി
കാരണങ്ങൾഎനിക്കുണ്ട.്
ഇങ്ങെനയുള്ളവയിൽ ആ്രശയിക്കാെമന്ന്
ആെരങ്കിലും കരുതുെന്നങ്കിൽ എനിക്ക്
അവെരക്കാൾഅഭിമാനിക്കാൻകഴിയും: 5ഞാൻ
എട്ടാംദിവസം പരിേച്ഛദനേമറ്റ , ഇ്രസാേയൽ
വംശജൻ, െബന്യാമീൻേഗാ്രതക്കാരൻ,
എ്രബായരിൽനിന്നു ജനിച്ച എ്രബായൻ, െയഹൂദ
ന്യായ്രപമാണം അനുവർത്തിക്കുന്നതിൽ
പരീശൻ, 6 ്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവെര*
ഉപ്രദവിക്കുന്നതിൽ അത്യ ത്സാഹി,
ന്യായ്രപമാണം അനുവർത്തിക്കുന്നതിെല
ധാർമികതയിൽഅനിന്ദ്യൻ.

7ഇങ്ങെനഅമൂല്യെമന്നുകരുതിയിരുന്നവെയല്ലാം
്രകിസ്തു നിമിത്തം വിലയില്ലാത്തെതന്നു
ഞാൻ കരുതി. 8 തെന്നയുമല്ല, എെന്റ
കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിെനപ്പറ്റിയുള്ള
പരമജ്ഞാനം ലഭിച്ചതു നിമിത്തം ഞാൻ
മറ്റള്ള സർവവും മൂല്യരഹിതെമന്നുകാണുന്നു.
കർത്താവിനുേവണ്ടി അവെയല്ലാം ചവെറന്നും
കണക്കാക്കുന്നു. 9 ഇത് ്രകിസ്തുവിെന
േനടാനും അവിടേത്താട് ഏകീഭവിക്കാനും
ന്യായ്രപമാണത്തിലൂെട ലഭിക്കുന്നസ്വയനീതിയല്ല;
്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു ലഭിക്കുന്ന
ൈദവികനീതിതെന്ന, വിശ്വാസത്താൽ
ലഭിക്കാനുമാണ.് 10 ്രകിസ്തുവിെനയും
അവിടെത്ത പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റ
ശക്തിെയയും അറിയാനും കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ
പങ്കാളിയായി അവിടെത്ത മരണേത്താട്

* 3:6 മൂ.ഭാ.സഭെയ
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അനുരൂപെപ്പടാനും, 11അങ്ങെന,ഏതു്രപകാരവും
മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനം
്രപാപിക്കാനുമാണ്ഞാൻയത്നിക്കുന്നത.്

12 ഇെതല്ലാം േനടിെയേന്നാ ലക്ഷ്യ്രപാപ്തിയിൽ
എത്തിെയേന്നാ അല്ല, ്രകിസ്തുേയശു
എന്തിനുേവണ്ടി എെന്ന അവിടെത്ത
അനുഗാമിയാക്കിേയാ ആ പരിപൂർണതയിൽ
എത്തിേച്ചരാൻ പരി്രശമിക്കുകമാ്രതമാണ് ഞാൻ
െചയ്യന്നത.് 13സേഹാദരങ്ങേള, ഇേപ്പാഴും ഞാൻ
ആ ലക്ഷ്യം കരഗതമാക്കിെയന്നു കരുതുന്നില്ല;
എനിക്ക് ഒേരെയാരു ലക്ഷ്യേമയുള്ള ,
കഴിഞ്ഞെതാെക്ക മറന്ന് മുമ്പിലുള്ളതുമാ്രതം
ലക്ഷ്യമാക്കി 14 ൈദവം ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
എെന്ന വിളിച്ച സ്വർഗീയവിളിയുെട പുരസ്കാരം
േനടുന്നതിനായി ലക്ഷ്യത്തിേലക്ക്ഓടുന്നു.
പൗേലാസിെന്റ മാതൃകഅനുകരിക്കുക

15-16 ഇ്രപകാരെമാരു വീക്ഷണമാണ്
പക്വതയാർജിച്ച നമുെക്കല്ലാവർക്കും
ഉണ്ടാേകണ്ടത്. ഏെതങ്കിലും വിഷയം
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്
വ്യത്യസ്തമായിട്ടാെണങ്കിൽ ൈദവം ആ
വിഷയത്തിേന്മലും നിങ്ങൾക്കു വ്യക്തതനൽകും.
നാംമനസ്സിലാക്കിയതിന്അനുസൃതമായിനമുക്കു
ജീവിക്കാം.

17 സേഹാദരങ്ങേള, എേന്നാടുേചർന്ന്
എെന്റ അനുകാരികളാകുക;† ഞങ്ങള െട
മാതൃക പിൻതുടരുന്നവെരയും ്രശദ്ധിക്കുക.
18 ഞാൻ മുമ്പ് പലേപ്പാഴും നിങ്ങേളാടു

† 3:17 എെന്നേപ്പാെല ഒരു ്രകിസ്തു അനുകാരിയാകുക എന്നു
വിവക്ഷ.
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പറഞ്ഞിട്ട ള്ളതുേപാെല പിെന്നയും വലിയ
ഹൃദയവ്യഥേയാടുകൂടി പറയെട്ട: അേനകർ
്രകിസ്തുവിെന്റ ്രകൂശിെന്റ ശ്രതുക്കളായിട്ടാണ്
ജീവിക്കുന്നത.്‡ 19അവർ നിത്യനാശത്തിേലക്കു
േപാകുന്നവരും ശാരീരികസംതൃപ്തിെയ
അവരുെട ൈദവമാക്കി ്രപതിഷ്ഠിച്ചവരും§
ലജ്ജാകരമായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നവരും
ലൗകികകാര്യങ്ങൾമാ്രതം ചിന്തിക്കുന്നവരുമാണ.്
20 എന്നാൽ നാേമാ, സ്വർഗീയപൗരർ അേ്രത.
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് നമ്മുെട രക്ഷകനായ,
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ വരവിനായി
നാം ആകാംക്ഷേയാെട കാത്തിരിക്കുന്നു.
21 അവിടന്ന് സകലെത്തയും തെന്റ
അധീനതയിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തിയാൽ,
അവിടെത്ത മഹത്ത്വമുള്ള ശരീരത്തിനു
സമരൂപമായി നമ്മുെട ഹീനശരീരങ്ങെള
രൂപാന്തരെപ്പടുത്തും.

4
്രപേബാധനങ്ങൾ

1 അതുെകാണ്ട് എെന്റ ്രപിയരും ഞാൻ
ഉൽക്കടമായി അഭിലഷിക്കുന്നവരുമായ
സേഹാദരങ്ങേള,എെന്റആനന്ദവും മകുടവുമായ
വത്സലേര, കർത്താവിേനാട് വിശ്വസ്തരായി
ഇ്രപകാരംതെന്നതുടരുക.

2 യുേവാദ്യേയാടും ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു,
സുന്തുക്കേയാടും അേപക്ഷിക്കുന്നു:
നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ ഏകഭാവമുള്ളവർ
‡ 3:18 ്രകിസ്തുവിെന്റ ്രകൂശുമരണം നിഷ്ഫലെമന്നു പഠിപ്പിക്കുന്ന
അേനകരുണ്ട് എന്നു വിവക്ഷ. § 3:19 മൂ.ഭാ.അവരുെടൈദവം
വയറ്
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ആയിരിക്കുക. 3 ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപരുള്ള
െക്ലമന്റേനാടും മറ്റ സഹ്രപവർത്തകേരാടുംകൂെട
സുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ എേന്നാെടാപ്പം
െപാരുതിയഈസേഹാദരിമാെരസഹായിക്കേണ
എന്നാണ് എെന്റ വിശ്വസ്തസഹകാരിയായ
നിേന്നാട്ഞാൻഅേപക്ഷിക്കുന്നത.്

അവസാന ്രപേബാധനങ്ങൾ
4 കർത്താവിൽ എേപ്പാഴും ആനന്ദിക്കുക;
ആനന്ദിക്കുക എന്നു ഞാൻ വീണ്ടും
പറയുന്നു. 5 നിങ്ങള െട ആർ്രദതേയാടുകൂടിയ
െപരുമാറ്റം സകലരും അറിയുമാറാകെട്ട.
കർത്താവിെന്റ വരവ് ആസന്നമായിരിക്കുന്നു.
6ഒന്നിെനക്കുറിച്ച ം വ്യാകുലെപ്പടരുത,് മറിച്ച്എല്ലാ
കാര്യങ്ങള ം ്രപാർഥനേയാടും യാചനേയാടും
നിങ്ങള െട ആവശ്യങ്ങൾ ൈദവസന്നിധിയിൽ
സ്േതാ്രതേത്താടുകൂെട സമർപ്പിക്കുകയാണു
േവണ്ടത്. 7 അങ്ങെനെയങ്കിൽ,
മനുഷ്യെന്റ ്രഗഹണശക്തിക്ക് അതീതമായ
ൈദവികസമാധാനം നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെളയും
ചിന്തകെളയും ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
സംരക്ഷിക്കും.

8 അവസാനമായി; സേഹാദരങ്ങേള,
വിശ്വാസേയാഗ്യവും ആദരണീയവും
നീതിയുക്തവും നിർമലവും രമണീയവും
അഭിനന്ദനാർഹവും ഇങ്ങെനയുള്ള േ്രശഷ്ഠവും
്രപശംസാർഹവും ആയകാര്യങ്ങൾ വിചിന്തനം
െചയ്യ ക. 9എന്നിൽനിന്ന്നിങ്ങൾപഠിച്ചതുംഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു ൈകമാറിയതും; നിങ്ങൾ േകട്ടതും
ഞാൻ െചയ്യന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുമായ



ഫിലിപ്പിയർ 4:10 xv ഫിലിപ്പിയർ 4:15

വസ്തുതകെളല്ലാം ്രപാേയാഗികമാക്കുക.
അങ്ങെനെചയ്താൽ സമാധാനദാതാവായ
ൈദവം നിങ്ങേളാടുകൂെട നിവസിക്കും.

ദാനങ്ങൾക്കുനന്ദി
10 വളെര നാള കൾക്കുേശഷം ഇേപ്പാെഴെന്ന
വീണ്ടും സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളിലുണ്ടായ
സന്മനസ്സിനായി ഞാൻ കർത്താവിൽ ഏറ്റവും
ആനന്ദിക്കുന്നു, എെന്ന സഹായിക്കാനുള്ള
സന്മനസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അതിനുള്ള
അവസരം നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. 11എെന്റ
ദുർഭിക്ഷത നിമിത്തമല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത.്
ഉള്ളതുെകാണ്ട് സംതൃപ്തനായിരിക്കാൻ
ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 ദുർഭിക്ഷതയിൽ
ആയിരിക്കാനും സുഭിക്ഷതയിൽആയിരിക്കാനും
എനിക്കറിയാം. ഏതു സാഹചര്യത്തിൽ
ജീവിക്കാനും; തൃപ്തനായിരിക്കാനും
വിശന്നിരിക്കാനും സമൃദ്ധിയിലായിരിക്കാനും
ദാരി്രദ്യത്തിലായിരിക്കാനും എല്ലാ
അവസ്ഥയിലും ജീവിക്കുന്നതിെന്റ രഹസ്യം
ഞാൻ പരിശീലിച്ചിരിക്കുന്നു. 13 എെന്ന
ശാക്തീകരിക്കുന്ന ്രകിസ്തുവിെന്റ
സഹായത്താൽ സർവവും െചയ്യാൻ ഞാൻ
്രപാപ്തനായിരിക്കുന്നു.

14 എന്നിട്ട ം എെന്റ ്രപയാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ
എെന്ന സഹായിച്ചത് ശ്ലാഘനീയംതെന്ന.
15 മാ്രതമല്ല, ഫിലിപ്പിയേര, ഞാൻ
മക്കേദാന്യയിൽനിന്ന് യാ്രതതിരിച്ച്
നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സുവിേശഷം ്രപസംഗിച്ച
ആദ്യനാള കളിൽ, നിങ്ങെളാഴിെക മെറ്റാരു
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സഭയും സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങളിൽ*
എേന്നാടു പങ്കാളിത്തം കാണിച്ചില്ല
എന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ. 16 ഞാൻ
െതസ്സേലാനിക്യയിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
എെന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒന്നുരണ്ടുതവണ
സഹായംഅയച്ച തന്നു. 17സാമ്പത്തികസഹായം
ലഭിക്കാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നല്ല;
പിെന്നേയാ, നിങ്ങള െട കണക്കിൽ ്രപതിഫലം
വർധിക്കാൻ ആ്രഗഹിക്കുകയാണ.് 18 എനിക്ക്
ആവശ്യമായതും അതിലധികവും ഇേപ്പാഴുണ്ട.്
എപ്പെ്രഫാദിെത്താസിെന്റ ൈകവശം നിങ്ങൾ
െകാടുത്തയച്ച സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ
ഇേപ്പാൾ സംതൃപ്തനായിരിക്കുന്നു. അവ
ൈദവത്തിനു ്രപസാദകരവുംസൗരഭ്യമുള്ളതുമായ
വഴിപാടും യാഗവുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
19 എെന്റ ൈദവം നിങ്ങള െട ആവശ്യങ്ങെളല്ലാം
അവിടെത്ത മഹിമാധനത്തിെനാത്തവണ്ണം
്രകിസ്തുേയശുവിൽ സമ്പൂർണമായി
തീർത്തുതരും.

20 നമ്മുെട ൈദവമായ പിതാവിന്ന്
എെന്നേന്നക്കും മഹത്ത്വം.ആേമൻ.

അന്തിമഅഭിവാദനങ്ങൾ
21 എല്ലാവിശുദ്ധെരയും ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
അഭിവാദനംെചയ്യ ക.
എേന്നാെടാപ്പമുള്ള സേഹാദരങ്ങൾ നിങ്ങെള
അഭിവാദനംെചയ്യന്നു.

22വിശുദ്ധർ എല്ലാവരും, വിശിഷ്യ ൈകസറുെട†

* 4:15 മൂ.ഭാ. െകാടുക്കൽവാങ്ങലുകളിൽ † 4:22 അതായത്,
േറാമാ ച്രകവർത്തി
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അരമനയിലുള്ളവരും നിങ്ങൾക്കു വന്ദനം
അറിയിക്കുന്നു.

23 കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
കൃപ നിങ്ങള െട ആത്മാേവാടുകൂെട‡
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട,ആേമൻ.§

‡ 4:23 അതായത്, നിങ്ങേളാട് എല്ലാവേരാടുംകൂെട § 4:23
ചി.ൈക.്രപ.ആേമൻഎന്നപദംകാണുന്നില്ല.
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