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పౌలు యొక్క చెరసాల పత్రిక్లు 
పాఠము ఐదు 

పౌలు మరియు ఫిలిప్పీయులక్ు వ్ాిసని పత్రిక్ 

-1- 

వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఉపల దాా తము 

స ైనిక్ులు యుదధములో ఊహ ంచని పరిసిాతయలను ఎదురొకనిపుీడు, వ్ార ిమనసుిలు మరణపు 
ఆలోచనల వ్ పైు త్రపిీబడతాయి. వ్ారమ తముునుతాము ఆదరించుకొనుటక్ు మరియు క్ుటటంబములో ఉని 
తమ ప్ియిులను ఆదరించుటక్ు అనేక్మ ైన మారగములను వ్ దక్ుతూ ఉంటారమ. చాలాసారమో , వ్ారమ 
క్ృతజఞతలు చలోెించు మరియు సలహాలతో క్ూడని చవరి మాటలను పలుక్ు పత్రకి్లను వ్ాిసూత , వ్ారి 
ప్ిియులు జీవితములో ముందుక్ు కొనసాగాలని పల ి తిహ సుత ంటారమ. అనకే్ విధాలుగా, పౌలు ఫలిిప్పీ యులక్ు 
వ్ాిసిన పత్రకి్ తవరలోనే మరణమును అనుభవించబో వుచుని ఒక్ స ైనిక్ుడు వ్ాిసని పత్రకి్ను పల లియునిది. 
తాను చెరసాలలో శమీను అనుభవించుచునిపుీడు, ఎంతో అలసి, తవరలోన ేకరసీుత  నిమితతము తన 
జీవితమును కోలోీతానేమో అని ఆలోచనచదసూత  పౌలు ఫిలిప్పీ యులక్ు వ్ాిశాడు. మరియు అతడు ప్ేిమించన 
పిజలక్ు వ్ాిశాడు. కాబటిర , ఫలిిప్పీలో ఉని క ైైసతవులతో అతడు మాటాో డని మాటలు చాలా క్ఠినముగా 
ఉనినూ శదీధ  చూప్ించునవిగా ఉనాియి; విచారక్రముగా ఉనినూ ఆదరించునవిగా ఉనాియి; 
మ చుుకోదగనివిగా ఉనినూ బాధాక్రంగా ఉనాియి. ఈ పత్రిక్ను మనము అధ్యయనం చదయుచుండగా, 
పౌలు దృషిరకోణము నుండి, తన నముక్మ నై క ైసైతవ సేి హ తయలక్ు ఇవి అతడు వ్ాిసని చవరి మాటలు 
కావచుు అను విష్యమును మనము ఎలోపుీడూ దృషిరలో ఉంచుకోవ్ాలి. 

పౌలు యొక్క చెరసాల పత్రకి్లు అను మన పాఠయక్ీమములో ఇద ిఐదవ పాఠము, మరియు దీనికన 
“పౌలు మరయిు ఫలిిప్పీయులక్ు వ్ాిసని పత్రిక్” అను ప్ేరమ ప్ టార ము. ఈ పత్రిక్లో, పౌలు అనుభవించుచుని 
బాధ్ను బటిర  క్లతచెందిన ఫలిిప్పీ పటరణ క ైసైతవులను పల ి తిహ ంచుటక్ు అతడు వ్ాిశాడు. అతడు తవరలోన ే
మరణ ంచబో తాడు అని గురితంచనపుీడు, ఫలిిప్పీలో ఉని సంఘమునక్ు నిరరక్షణను మరయిు నిశుయతను 
ఇచుుటక్ు పౌలు వ్ాిశాడు. 

పౌలు మరియు ఫలిిప్పీయులక్ు వ్ాిసని పత్రిక్ను గూరుిన మన అధ్యయనమును మూడు 
భాగములుగా విభాగదిాే ము. మొదటగిా, పౌలు ఫిలిప్పీయులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్ యొక్క నపేథయమును 
అనేవషిదాే ము. ర ండవదిగా, ఫలిిప్పీ  పత్రిక్ యొక్క ఆక్ృత్ర మరియు విష్యసూచక్ను పరిశీలిదాే ము. 
మరియు మూడవదగిా, ఈ పత్రిక్ యొక్క ఆధ్ునిక్ అనువరతనమును పరిశీలన చదదాే ము. పౌలు 
ఫిలిప్పీయులక్ు వ్ాిసని పత్రిక్ యొక్క నపేథయమును చూసూత  ఆరంభిదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

నపేథయము 

ఈ పాఠయక్మీమంతటలిో మనము చెప్ిీ నటటో గా, పలు సంఘములలో ఉని విశషే్మ నై అవసరతలను 
గూరిు మాటాో డుటక్ు పౌలు తన పత్రకి్లనిిటిని వ్ాిశాడు. కాబటిర , పౌలు యొక్క పరసిిాతయలు మరియు 
అతడు వ్ాిసిన పజిల యొక్క పరసిిాతయలను గూరుి కొనిి విష్యములను తలెుసుకొనుట చాలా 
పాిముఖ్యమ ైయునిది. ఈ వివరణలను తలెుసుకొనుట పౌలు సందదశములను మనము సరయిి ైన రరత్రలో 
అరాము చదసుకొనుటక్ు మరయిు పౌలు ఉదదేశంచన విధ్ంగా అతని పత్రిక్లను సపవక్రించుటక్ు 
సహాయపడుతయంది. ఫలిిప్పీ యులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్ను మనము చూచుచుండగా, “ఫిలిప్పీ యులు ఎవరమ?” 
మరియు, “వ్ార ిజీవితములలో మరయిు పౌలు యొక్క జీవితములో ఏమి జరమగుచుండినది?” మరయిు, 
“పౌలు వ్ారికన ఎందుక్ు వ్ాిశాడు?” అనునటట వంట ిపశిిలను మనము అడగవలసయిునిది. ఈ పత్రిక్లో 
పౌలు చదసని అధకిారిక్మ నై బో ధ్ను అరాము చదసుకొని దానిని మన జీవితములక్ు అనువరితంచుకొనుటక్ు 
ఇటటవంట ిపశిిలు సహాయపడతాయి. 

పౌలు ఫలిిప్పీయులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్ యొక్క నేపథయమును మనం పరిశీలించుచుండగా, మనం 
మూడు విష్యముల మీద దృషిరప్ డదాము: మొదటగిా, ఫలిిప్పీయులక్ు మరయిు పౌలుక్ు మధ్య ఉని 
సంబంధ్మును మనం పరశిీలిదాే ము. ర ండవదగిా, చెరసాలలో పౌలు అనుభవించన శమీను గూరుి కొనిి 
వివరములను పిసాత విదాే ము. మరియు మూడవదగిా, పౌలు ఈ పత్రకి్ను వ్ాిసనిపుీడు ఫిలిప్పీలో 
నివసించుచుండిన క ైసైతవులు ఎదురొకనిన పరిసిాతయలను అనేవషించుదాము. పౌలు మరియు ఫిలిప్పీ 
సంఘము మధ్య ఉని సంబంధ్మును చూసూత  ఆరంభిదాే ము. 

సంబంధ్ం 
ఫిలిప్పీ పటరణము రపమా పాింతమ ైన మాసదిోనియలో ముఖ్యమ ైనదిగా ఉంది, ఇది పసిుత తము 

ఆధ్ునిక్ గరసీులో ఉంది. ఇద ిరపమా పటరణమును తూరమీ పాింతములతో క్లుపు పధిాన రహదారయిి ైన వయ 
ఎగిషియ పకి్కన ఉంది, మరయిు రపమా సామాా జయములో ఒక్ పితదయక్మ ైన సాా నమును క్లిగియునిది. 
ఫిలిప్పీ పటరణమునక్ు ఇటలీలోని ఇతర రపమా పటరణములక్ు ఉని అవ్ ేహక్ుకలు ఇవవబడనివి, మరియు 
దానిలోని పౌరమలక్ు సంపూరణ రపమా పౌరతవము ఇవవబడినది. 

పౌలు తన పత్రిక్ను వ్ాియుటక్ు ముందు ఫిలిప్పీ  పటరణములో ఉని సంఘముతో ఎంతో 
సంభాషించాడు అని మనము జఞఞ పక్ముంచుకొనుట చాలా పాిముఖ్యమ ైయునిది. బహుశా కరీ.శ. 49 లేదా 
50లో పౌలు యొక్క ర ండవ మిష్నరర యాతిలో పౌలు ఫిలిప్పీ  పటరణములో సంఘము సాా ప్ంిచాడు. అతడు 
ఫిలిప్పీ పటరణమునక్ు వ్ ళలో టక్ు ముందు, అతడు ఆసియాలో పరిచరయ చదశాడు మరియు తూరమీ దిక్ుకనక్ు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

పియాణ ంచాలని నిరణయించుక్ునాిడు. అయితద అతడు మాసదిోనియక్ు సువ్ారత తీసుకొనిరావ్ాలని చపె్ిీన 
ఒక్ మనుష్యయని యొక్క దరినమును చూశాడు. ఈ దరినమునక్ు సీందనగా, పౌలు మాసిదోనియక్ు 
పియాణ ంచాడు. అతడు న యప లిలో దిగి, వ్ ంటన ేన యప లికన పద ిమ ళోై దూరమున ఉని ఫిలిప్పీ 
పటరణమునక్ు పియాణ ంచాడు. 

ఫిలిప్పీ పటరణములో పౌలు చదసిన అనేక్మ నై కారయములు అప సతలుల కారయములు 16:12-40లో 
నమోదుచదయబడా్ యి. ఉదాహరణక్ు, ఐరపపాలో మొదటగిా క ైసైతవ విశావసమును సపవక్రించన వయకనతని ఫలిిప్పీ 
పటరణములో పౌలు క్నుగొనాిడు, ఆమ  వరతక్ురాల ైన లూదయి. మరియు బానిసగా ఉని ఒక్ చనిదానిలో 
నుండ ిదయయమును వ్ ళోగొటటర టవలన అతడు ఫలిిప్పీ లోనే చరెసాల పాల ైయాయడు. పసిదిిధచెందిన ఫలిిప్పీ 
చెరసాల నాయక్ుడు క్ూడా పౌలు అతని మీద చూప్ని క్నిక్రమును బటిర  క్దలించబడి కరీసుత ను 
అంగరక్రించనది ఈ పటరణములోనే. పౌలు ఫలిిప్పీ  పటరణములో చదసిన పరచిరయ ఎంత విజయవంతమ ైయియంది 
అంటే, అతడు పటరణమును విడచవ్ ళో్లన తరమవ్ాత క్ూడా, ఫలిిప్పీ  పటరణ క ైసైతవులు అతనికన మదేతయనిచాురమ. 
పలు సందరుములలో, అతడు ఆరిధక్ అవసరతలో ఉండనిపుీడు వ్ారమ అతనికన ఆరిధక్ బహుమతయలను 
క్ూడా పంపారమ. ఫిలిప్పీ . 4:15-16ను ఒక్సారి వినండి, అక్కడ పౌలు వ్ార ియొక్క ఉదారతను గూరిు 
వ్ాిశాడు: 

మాసదిోనియలోనుండ ివచునపుీడు ఇచుు విష్యములోను పుచుుకొను 
విష్యములోను మీరమ తపీ మర ిఏ సంఘపువ్ారమను నాతో పాలివ్ారమ కాలేదని 
మీక ేతలెియును. ఏలయనగా థసెిలొనీక్లోక్ూడ మీరమ మాటమిాటకిన నా 
అవసరము తీరముటక్ు సహాయము చదసతి్రర ి(ఫలిిప్పీ యులక్ు 4:15-16). 

ఫిలిప్పీ సంఘము పౌలును ప్ేమిించంది, మరయిు తరచుగా ఆరిధక్ బహుమతయలను ఇచుుట దావరా 
వ్ారమ అతనికన సహాయము చదశారమ. వ్ాసతవ్ానికన, ఫలిిప్పీ . 4:10, 18లో, తాను వ్ారికన పత్రకి్ను వ్ాియుటక్ు 
కొంత సమయము ముందద ఫలిిప్పీ యులు అతనికన ఒక్ బహుమత్రని పంపారమ అని పౌలు గురమత చదశాడు: 

ననుిగూరుి మీరనిాిళోక్ు మరల యోచన చదయ సాగతి్రరని పభిువునందు మికనకలి 
సంతోషంిచత్రని. ఆ విష్యములో మీరమ యోచనచదసయిుంటరి ిగాని తగని 
సమయము దొరక్క్పలయి ను. నాక్ు సమసతమును సమృదిధగా క్లిగయిునిద.ి మీరమ 
పంప్ని వసుత వులు ఎపఫ్ ి దతియవలన పుచుుకొని యిమేియు తక్ుకవలేక్ యునాిను 
(ఫలిిప్పీ . 4:10, 18). 

ఫిలిప్పీ పటరణ విశావసులలో కొందరమ ఆరిధక్ముగా ఉనివ్ార ైనపీటికర, మొతతము మీద సంఘము 
నిరమప్దే సంఘము అయుయండుట సాధ్యమే. కాబటిర , వ్ారమ పౌలుక్ు ఎలోపుీడూ ఆరిధక్ముగా సహాయము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

చదయలేక్పల యారమ. అయితద వ్ారమ పౌలును ఎంతగా ప్ేిమించారమ అంటే, వ్ారకిన సాధ్యమ ైనపుీడు అతనికన 
ధారాళముగా ఇచాురమ. మరయిు ఫిలిప్పీ యులు పౌలును ప్ేిమించనటటో గానే, అతడు క్ూడా వ్ారి యి డల 
బలమ నై ఆపాయయత క్లిగయిునాిడు. పిభువు యి డల వ్ారకి్ుని నిబదధతను బటిర మరయిు సువ్ారత 
పరచిరయలో వ్ారమ అతని భాగసావములుగా ఉని విధానమును బటిర  అతడు వ్ారిని ప్ేిమించాడు. వ్ారమ అతని 
సనిిహ త సేి హ తయలుగా ఉనాిరమ, అతడు వ్ార ిసహవ్ాసమును ఆనందించాడు, వ్ారి సానిిధ్యమును 
జఞఞ పక్ం చదసుక్ుంటూ ఉనాిడు. ఫలిిప్పీ  1:4-8లో అతడు వ్ారితో మాటాో డిన విధానమును వినండి: 

గనుక్ మీ అందర ినిమితతము ననేు చదయు పతి్ర పాిరానలో ఎలోపుీడును 
సంతోష్ముతో పాిరానచదయుచు, ననేు మిముును జఞఞ పక్ము చదసకిొనినపుీడలోెను నా 
దదవునికన క్ృతజఞతాసుత తయలు చలోెించుచునాిను … ననేు మిముును నా 
హృదయములో ఉంచుకొని యునాిను ... కరీసుత యిసేుయొక్క దయారసమునుబటిర , 
మీ అందరమిీద ననే ంత అప్కే్ష క్లిగయిునాినో దదవుడద నాక్ు సాక్ష ి(ఫలిిప్పీ యులక్ు 
1:4-8). 

వ్ాసతవ్ానికన, ఫలిిప్పీయులక్ు 2:12 మరయిు 4:1లో, పౌలు ఫలిిప్పీ యులను గూరుి అగాప్ టోస్ 
(ἀγαπητός) అను గరకీ్ు పదమును ఉపయోగసిూత  “నా ప్ియిులారా,” అని సూచంచాడు. అగాప్ టోస్ అను 
పదమును తయకనక్ు, ఎపఫ్ి, ఫలిేమోను, ఒనసేిము మరయిు లూకా వంట ితన సనిిహ త సహో దో యగులును 
మరియు ప్ిియమ ైన సేి హ తయలను గూరిు వివరించుటక్ు సాధారణంగా పౌలు ఉపయోగించదవ్ాడు. ఫలిిప్పీ 
సంఘము కొరక్ు పౌలు క్లిగయిుండని ప్ేమి ఇతర సంఘముల పటో అతడు క్లిగయిుండిన ప్ేమి క్ంట ే
బలమ నైదగిా క్నిప్సిుత ంది. మరియు ఇది అతని ఆపాయయత మరియు సుపరిచతతతవములో మాతిమే 
వయక్తపరచబడలేదుగాని, కొనసాగుచుని బలమ నై సేిహములో క్ూడా వయక్తపరచబడింది. పౌలు మరియు 
ఇంట ియజమానురాల ైన లూదియక్ు మధ్య; లేదా పౌలు మరియు అతడు రక్షించన చరెసాల నాయక్ునికన 
మధ్య; మరియు పౌలుక్ు మరయిు అతడు దయయమును వ్ ళోగొటిర రక్షించన బానిసయి నై చనిదానికన మధ్య 
సనిిహ త సంబంధ్ం ఉంటటందని భావించుట క్ష్రమమేీ కాదు. ఇవి మరియు ఇతర సంబంధ్ముల దావరా, 
పౌలు ఫలిిప్పీ పటరణములోని విశావసులను ప్ేమిించుట ఆరంభించాడు, మరయిు వ్ారమ క్ూడా అతని పటో ఇవ్ే 
భావనలను క్లిగియుండరిి. 

పౌలు మొదటసిార ిఫలిిప్పీ  పటరణములో పవి్శేంచనపుీడు క్ష్రమును 
ఎదురొకనాిడు... అయితద, తాను వ్ాి సని పత్రకి్లో నుండ ిసంఘముతో అతడు 
క్లిగయిుండని సంబంధ్మును గూరుి మనము మరకిొనిి విష్యములను 
నరేముకోవచుు. ఫలిిప్పీ . 1:7లో పౌలు వ్ారనిి క్ృపలో పాలివ్ారమ అని ప్లిుసుత నాిడు... 
ఆ క్ృపలో పాలివ్ారమ అని అతడు వ్ారనిి ప్లిచుచునిపుీడు, పత్రకి్ అంతటలిో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

చదయుచుని విధ్ముగా, పౌలు తనను తాను ఆనందముగా శీమపడు కరీసుత  కొరక్ు 
ఖ్ దైగీా గురితంచుకొనుచునాిడు మరయిు తనతో క్లిస ిఆనందముగా శీమను 
అనుభవించమని, ఆ శీమలో తనక్ు మదేతయనియయమని ఫలిిప్పీ యులను క్ూడా 
కోరమచునాిడు... అతని సంబంధ్ము చాలా భావ్ారాక్ముగాను, పల ి తాిహక్రముగాను 
క్నిప్సిుత ంద.ి అతడు ఫలిిప్పీ  సంఘమును ప్ేమిించాడు మరయిు వ్ారమ అతడు 
చరెసాలలో ఉనిపుడు మరయిు అతడు సవతంతమిుగా సువ్ారత 
పకి్టంిచుచునిపుీడు క్ూడా అతనిని ప్ేమిించుచు, అతనికన మదేతయనిచాురమ. 

— డా. జోనాథన్ హాయరిస్ 

పౌలు మరియు ఫలిిప్పీయుల మధ్య ఉని ప్ేిమగల, మదేతయనిచుు సంబంధ్మును ఇపీట ివరక్ు 
మనము చూశాము కాబటిర , ఫలిిప్పీ  పత్రిక్ యొక్క నేపథయములోని మరొక్ కరలక్మ నై అంశమును చూచుటక్ు 
మనము కొనిి క్షణములు గడపవలసియునిది: చరెసాలలో అప సతలుని శమీ. 

చరెసాలలో శమీ 
తన సుదరీాకాల పరిచరయ అంతటిలో, అనేక్ సందరాులలో పౌలు బహుగా శీమలను అనుభవించాడు. 

అతనిని పదద పదద కొరడాలతో, రాళోతో కొటార రమ మరయిు హంతక్ులు వ్ ంటాడారమ. అనకే్సారమో  అతడు 
చెరసాలలో బంధించబడనిాడు. ఒక్సార ిఅతనిని రాళోతో కొటిర , మరణ ంచాడు అని భావించ, విడచ 
వ్ ళో్లపల యారమ క్ూడా. మరియు ఈ క్ష్రములను అతడు ఎలోపుీడు భరించలేదు. కొనిి సందరుములలో, 
అతడు నిరాశచెందాడు మరయిు నిరాశక్ు గుర యైాయడు. తన ర ండవ మిష్నరర పియాణ సమయములో, తన 
శీమలను గూరిు 2 కొరింథీ. 1:8లో పౌలు ఈ మాటలను వ్ాిశాడు: 

సహో దరమలారా, ఆసయిలో మాక్ు తటసిా ంచన శీమనుగూరుి మీక్ు తలెియక్ుండుట 
మాకనష్రములేదు; అదదదనగా మమేు బదిుక్ుదుమను నముక్ములేక్ 
యుండునటటో గా, మా శకనతకన మించన అతయధకి్ భారమువలన క్ుీ ంగపిల త్రవిు (2 
కొరంిథయీులక్ు 1:8). 

ఇక్కడ ఎంతో భారమ నై బరమవు తన మీద ఉండి, దానిని సహ ంచుటక్ు శకనత చాలక్, బదిుక్ుతాడను 
నముక్ము లేక్ుండా అతడు ఉని సందరుమును పౌలు వరిణంచన విధానమును గమనించండి. 

అవును, పతి్ర నముక్మ నై, పరిపక్వ క ైసైతవుని వల , జీవితము ఎనిడును పరిపూరణముగా 
నిరరక్షణలేనిదగిా ఉండదు అని పౌలుక్ు తలెుసు. దదవుడు ఎలోపుీడూ మన పరిసిాతయల నియంతణిలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఉనాిడు, మరియు నిజమ నై విశావసులందరికన కరసీుత నందు నితయ జీవము వ్ాగాే నము చదయబడింది. అయితద 
పౌలు మన వల న  బలహనీతలు గల మానవుడెయైునాిడు. మరయిు వ్ాసతవము ఏమిటంటే, కొనిిసారమో  
దదవుని సారవభౌమతవమును తెలుసుకొనుట మరియు నముుట, క్ఠనిమ ైన పరసిిాతయలతో సంఘరిషంచక్ుండా 
మనలను ఆపలేవు. పౌలు సంఘరిషంచాడు, మరయిు కొనిిసారమో  ఓటమిని అంగరక్రించాలని కోరాడు క్ూడా. 
పౌలును గూరుి ఈ విష్యమును గీహ ంచుట చాలా పాిముఖ్యమ ైయునిది, ఎందుక్ంటే, మనము 
చూడబో వుతయనిటటో , ఫలిిప్పీయులక్ు వ్ాిసిన సమయములో పౌలు ఇలాంటి ఆలోచనలతోనే 
సతమతమయాయడు. అతని విశావసము అతనిని సతయములో నాటింద ిమరియు దదవుడు సమసతమును మలేు 
క్లిగించుట కొరక్ు జరిగించుచునాిడు అని అతనిని పల ి తిహ ంచంది. అయితద పౌలు యొక్క హృదయము 
ఇంక్ను భారంగానే ఉంది మరయిు అతని దుఃఖ్ము తీవిమ నైదగిా ఉంది. 

అతడు ఫిలిప్పీ యులక్ు వ్ాిసని పత్రిక్లో, పౌలు తన మనసులో ఉని సమసయలనిిటిని 
వ్ లోడించలేదు. అయితద అతడు వ్ాటలిో కొనిింటిని గూరుి మాటాో డాడు, మరయిు తన మానసిక్ సిాత్ర మీద 
తన క్షార లనిి చూపుతయని సమిషిర పభిావమును అతడు వ్ లోడించాడు. ఉదాహరణక్ు, అతడు మరణమును 
గూరిు బాధ్ నుండి విశాీంత్రని క్లిగించునది అని చబెుతూ మాటాో డాడు. ఉదాహరణక్ు, ఫలిిప్పీ యులక్ు 
3:10లో, అతడు ఈ మాటలు వ్ాిశాడు: 

ఆయన మరణవిష్యములో సమానానుభవముగలవ్ాడన ,ై ఆయనను ఆయన 
పునరమతాా నబలమును ఎరమగు నిమితతమును ఆయన శమీలలో పాలివ్ాడనగుట 
యి టిరదో  యి రమగు నిమితతమును (ఫలిిప్పీ యులక్ు 3:10). 

ఈ వచనములో, అతని పిసుత త శీమలు ఎంత గొపీవిగా ఉనాియి అంటే, అతడు కరసీుత  శీమలు 
మరియు మరణములో పాలుపంచుకోవ్ాలను ఆలోచనను పూరితగా హతయత క్ునాిడు అని పౌలు 
బయలుపరచాడు. మరయిు ఫలిిప్పీ యులక్ు 1:20లో, పౌలు తన దృకోకణమును ఈ విధ్ంగా వివరించాడు: 

ననేు మిగుల అప్కే్షంిచుచు నిరరక్షంిచుచుని పకిారముగా మీ పాిరానవలనను, 
యిసేుకరీసుత యొక్క ఆతునాక్ు సమృదిధగా క్లుగుటవలనను, ఆ పకి్టన నాక్ు 
రక్షణారాముగా పరణిమించునని ననే రమగుదును (ఫలిిప్పీ యులక్ు 1:20). 

ఇక్కడ, తాను శమీప ందని కొలద ిధెరైయమును ప ందుతాను అను తన నిరరక్షణను పౌలు 
వయక్తపరచాడు. అతడు జీవించనా లేక్ మరణ ంచనా, ఎలాంట ిఅవమానము లేక్ుండా కరసీుత ను గౌరవించుట 
తాను క్లిగియుండని ఉదదేశయము అయుయనిది. దీని తరమవ్ాత వ్ ంటనే, 21-23 వచనాలలో, ఈ మాటల 
దావరా పౌలు రాబో వుచుని మరణమును గూరుి వయక్తపరచాడు: 



పౌలు యొక్క చెరసాల పత్రిక్లు ఐదవ పాఠము: పౌలు మరియు ఫిలిప్పీయులక్ు వ్ాిసిన పత్రిక్ 

-7- 

వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

నామటటర క తైద బదిుక్ుట కరీసేత , చావ్ తైద లాభము. అయినను శరరరముతో ననేు 
జీవించుటయి ేనాక్ుని పనికన ఫ్లసాధ్నమ నై యి డల ననేమేి కోరమకొందునో నాక్ు 
తోచలేదు. ఈ ర ంట ిమధ్యను ఇరమక్ునబడయిునాిను. ననేు వ్ డలిపలయి 
కరీసుత తోక్ూడ నుండవల నని నాక్ు ఆశయునిద,ి అదనిాక్ు మర ిమలేు 
(ఫలిిప్పీ యులక్ు 1:21-23). 

ఈ వ్ాక్యభాగములో మనము చూచుచునిటటో , పౌలు ర ండు ఆకాంక్షల మధ్య నలిగిపల తయనాిడు. 
కరీసుత ను మరయిు ఆయన రాజయమును సేవించుటక్ు అతడు ఈ లోక్ములో జీవించాలని ఆశంచుచునాిడు. 
అయితద అదద సమయములో మరణము తరమవ్ాత పరలోక్ములో కరసీుత తో మహ మక్రమ నై జీవితమును 
అనుభవించుటక్ు మరణ ంచాలనే ఆశ క్ూడా క్లిగియునాిడు. 

పౌలు ఫలిిప్పీ యులక్ు వ్ాి యుచునిపుీడు, అతని జీవితము చాలా తవరగా 
ముగుసుత ంద,ి మరయిు అతడు తన విశావసము కొరక్ు హతము చదయబడు 
అవకాశము ఉనిద ిఅన ేసాధ్యత కనీంద జీవించుచునాిడు. మరయిు అతడు వ్ారకిన 
ఇచున సీందన నా ఆలోచన పకిారం, లేఖ్నములో మనము క్నుగొను అతయంత 
ప్ేరిపే్తిమ నై వ్ాక్యభాగమ యైునిద.ి అతడు వ్ాసతవ్ానికన ర ండు విష్యముల మధ్య 
నలిగపిల తయనాిడు అని అతడు వ్ారకిన తలెియజశేాడు. మరణ ంచ యిసేుతో ఉండుట 
మంచదో లేక్ జీవించుట కొనసాగంిచ ఫలిిప్పీ యులను సవేించుట మంచదో తలెియని 
పరసిిాత్రలో అతడు ఉనాిడు. పౌలు వ్ాసతవ్ానికన మరణ ంచ, కరీసుత తో క్ూడా ఉండుటక్ు 
ఎక్ుకవ ఆశ చూపుతయనాిడు అని ననేనుక్ుంటాను, ఎందుక్ంట ేఅద ిఎంత 
మహ మక్రముగా ఉంటటంద?ి అయినపీటకిర, అతడు జీవించుటను కొనసాగంిచ, 
సువ్ారత సందదశమును ఇతరమలక్ు పంచుకోవలసయిుంట,ే దానిని క్ూడా చదయుటక్ు 
అతడు పరపిూరణముగా సుముఖ్త క్లిగయిునాిడు. కాబటిర , పౌలు వ్ ఖై్ర ిపకిారం, 
అతడు జీవించనా లేక్ మరణ ంచనా, అద ిఅతనికన మలేే అవుతయంద.ి అయితద అతడు 
జీవించుటను కొనసాగసిేత , అద ిఫలిిప్పీ యులక్ు మలేు అవుతయంద.ి 

— డా. డాన్ లఖీఖ్ 

ఇపుీడు, సాధారణ పరిసిాతయలలో, క ైసైతవులు మరణ ంచాలనే ఆశతో నిండుకొని ఉండక్ూడదు అని 
మనమంతా గీహ ంచాలి. అవును, మన సమాధకిన అవతల వ్ పైున ఉనిదాని కొరక్ు మనము 
ఎదురమచూడాలి. అద ిమహ మక్రమ నైది. అయినపీటికర, దరీాాయువు దదవుడచిుు ఆశీరావదము అని 
లేఖ్నములు బో ధిసాత యి. పరలోక్మందునిటటో  భూమి మీదికన దదవుని రాజయమును తీసుకొని వచుుటలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

మన వంతయ తోడాీటటనిచుుటక్ు మనము సృజంపబడయిునాిము. మరియు ఈ భావనలో, 
బెైబిలుయందంతటా, మరణము ఒక్ శాపమ యైునిది. 1 కొరంిథీయులక్ు 15:26లో పౌలు మరణమును 
విరపధి అని ప్లిచాడు. అయితద తన జీవితములోని ఈ సమయములో పౌలు వల , ఈ లోక్ములో దదవుని 
సేవించు మన కాలము ముగింపుక్ు దగగరపడిందా అని మనము ఆశురయపల తయంటాము. మరియు అటిర  
సమయములను మనము ఎదురొకనినపుీడు, పరలోక్మందు కరీసుత తో క్ూడా ఉండుట అను అదుుతమ ైన 
ఆశీరావదమును అనుభవించాలన ేఆశతో మన హృదయములు నింపబడియుండాలి. అవును, మరణమును 
గూరిు ఒక్ ఉపశమనము వల  మాటాో డుట దావరా జీవితములోని ఆ సమయములో అతడు ఎనిి 
ఇబబందులు పడుతయనాిడో  పౌలు బయలుపరచలేదు. అతడు ఫలిిప్పీ యులక్ు వ్ాిసని పత్రిక్లోని అనకే్ 
ఇతర భాగములలో పౌలు యొక్క సతమతమవుతయని మనసుి యొక్క సిాత్రని మీరమ చూడవచుు. 
ఉదాహరణక్ు, ఫలిిప్పీ యులక్ు 2:27-28లో, అతడు ఎపఫ్ ి దతియ అనారపగయము నుండి కోలుకొనుటను గూరుి 
ఇలా మాటాో డాడు: 

నిజముగా అతడు [ఎపఫ్ ి దతియ] రపగయిి  ైచావునక్ు సదిధమ యైుండనెు గాని 
దదవుడతనిని క్నిక్రంిచనెు; అతనిమాతమి ేగాక్ నాక్ు దుఃఖ్ముమీద దుఃఖ్ము 
క్లుగక్ుండుటక  ైననుిను క్నిక్రంిచనెు. కాబటిర  మీరమ అతనిని చూచ మరల 
సంతోషంిచు నిమితతమును నా క్ుని దుఃఖ్ము తగుగ  నిమితతమును అతనిని మర ి
శీఘాముగా పంప్తి్రని (ఫలిిప్పీ యులక్ు 2:27-28). 

ఎపఫ్ ి దతియ యొక్క మరణము పౌలు అపీటకిే అనుభవించన దుఃఖ్ముక్ు మరింత దుఃఖ్మును 
చదక్ూరేుది. దదవుడు ఎపఫ్ ి దతియక్ు చూప్ని క్నుక్రమును బటిర  పౌలు క్ృతజఞత చూపాడు, కాని పౌలు యొక్క 
శోధ్నలు చాలా ఎక్ుకవగా ఉండినవి కాబటిర , ఈ ఆశీరావదము క్ూడా కేవలం అతని బాధ్ను తగిగంచంది అంతద. 
దానిని పూరితగా తీసవి్యేలేదు. 

ఈ జీవితములో కరసీుత  కొరక్ు జీవించుట పటో పౌలు క్లిగయిుండిన సమరీణ, మరణము తరమవ్ాత 
తనక్ు క్లుగబో వుదానిని బటిర  అతని ఆనందము, అతని జీవితము ఒక్ తీవిమ నై అసతవయసతతలో ఉనిదను 
వ్ాసతవములో నుండి పుటిరనది. మునుపట ిపాఠములో మనము చూసనిటటో గా, అతడు ఈ పత్రకి్ను రపమాలో 
నుండ ిలేదా క ైసరియ మరిటమిలోని చరెసాల నుండ ివ్ాిసయిుంటాడు. అతడు రపమాలో నుండ ి
వ్ాిసినటోయితద, క సైరమ తనను ఖ్ండిసాత డని అతడు భావించాడు. మరయిు అతడు క ైసరియ మరటిిమ నుండి 
వ్ాిసినటోయితద, తనను చంప్వి్యేాలని యూదుల పణిాళ్లక్ను గూరిు అతడు ఆందోళన చంెదియుంటాడు. 
అయితద రాబో వు ముపుీ ఏమ నైపీటికర క్ూడా, అతడు కరీసుత  కొరక్ు జీవించాలని ఆశంచనపీటకిర, తాను 
తవరలోనే చనిపలయిే అవకాశం ఉందని పౌలు అలోచంచనటటో  తెలుసుత ంది. ఉదాహరణక్ు, ఫలిిప్పీ యులక్ు 
1:19లో అతడు నిరరక్షణతో ఇలా వ్ాి శాడు, “బదిుక్ు మూలముగాన నైను సరే, చావు మూలముగాన నైను సరే, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

కరీసుత  నా శరరరమందు ఘనపరచబడును.” మరియు 1:22లో “శరరరముతో ననేు జీవించుటయిే నాక్ుని పనికన 
ఫ్లసాధ్నమ నై యి డల నేనమేి కోరమకొందునో నాక్ుతోచలేదు.” 2:17లో అతడు “పానారీణముగా పలయబడద” 
అవకాశమును గూరుి మాటాో డాడు. మరయిు 3:10లో, కరసీుత  శీమలలో పౌలు యొక్క పాలిభాగము అతనిని 
“మరణ విష్యములో కరీసుత తో సమానుభవముగలవ్ానిగా” ఉండుటక్ు దారతిీసుత ందని అతడు సూచంచాడు. 
అయితద చనిపల తానని పౌలుక్ు ఖ్చుతంగా నముక్ం లేదు. ఈ పత్రిక్లో మరపచపట, బతియక్ుతానన ేనిరరక్షణను 
అతడు వయక్తపరచాడు. ఉదాహరణక్ు, ఫలిిప్పీయులక్ు 1:26లో, “ననేు జీవించ మీ అందరతిో క్ూడ 
క్లిసియుందునని నాక్ు తలెియును” అని వ్ాిసనిపుీడు ఫలిిప్పీ యులక్ు పరచిరయ చదయుట కొనసాగించుటక్ు 
అతడు జీవించాలని క్లిగియుండిన భావనను ఇది సూచసుత ంది, 

తనక్ు ఏమి జరమగుతయందో పౌలుక్ు ఖ్చుతంగా తలెియదు. ఒక్ వ్ పైున, అతనికన క్లుగబో వు 
మరణము నిజముగా సాధ్యమ ేఅని అతనికన తలెుసు. కాబటిర  ఫిలిప్పీలో ఉని తన సేిహ తయలను అటిర  
పరసిిాత్ర కొరక్ు సిదధపరచుటక్ు అతడు పియత్రించాడు. మరొక్ వ్ ైపున, అతడు కొంతకాలము పాటట 
జీవించుటను కొనసాగిసాత డు అను ఒక్ విధ్మ నై నిరరక్షణను అతడు క్లిగయిుండినాడు. కాబటిర , ఉతతమమ నై 
దాని కొరక్ు ఆశంచుడి అని అతడు ఫలిిప్పీయులను క్ూడా పల ి తిహ ంచాడు. అయితద భవిష్యతయత  తన కొరక్ు 
ఏమి దాచప్ టిరయుండినను, ఈ పత్రిక్ను వ్ాిసనిపుీడు, ఈ లోక్ములో కరసీుత  కొరక్ు జీవించుటక్ు లేక్ ఆయన 
కొరక్ు మరణ ంచ పరలోక్మందు ఆయన సనిిధకిన చదరమకొను మహ మను ప ందుకొనుటక్ు అతడు సంపూరణ 
నిశుయతను క్లిగయిుండినాడు. 

పౌలుతో ఫలిిప్పీయులక్ు ఉని సంబంధ్మును మరియు చెరసాలలో అతని యొక్క శీమను 
ఇపీటివరక్ు మనం చూశాము గనుక్, పౌలు వ్ారికన పత్రిక్ వ్ాిసినపుీడు ఫలిిప్పీలో ఉని పరిసిాతయలను 
ఇపుీడు పరిశీలించుదాము. ఫలిిప్పీ  క ైైసతవులు ఎదురొకనిన ఏ పరిసిాతయల మీద పౌలు దృషిరప్ టరవలసి 
వచుంద?ి 

ఫలిిప్పీ లోని పరసిిాతయలు 
ఫిలిప్పీ సంఘములోని అనేక్ పరసిిాతయలను గూరుి పౌలు మాటాో డాడు, అయితద మనము కవేలం 

ర ండు విష్యములను మాతమిే చూదాే ము: పౌలు యి డల ఫిలిప్పీయులక్ు ఉని ఆందోళన, మరియు 
ఫిలిప్పీ సంఘములో ఉని అంతరగత సమసయలు మరియు బాహయ సమసయలు. పౌలు కొరక్ు 
ఫిలిప్పీయులక్ుని ఆందోళనను చూసూత  ఆరంభిదాే ము. 

పౌలు కొరక్ు ఆందోళన 
మొతతంగా చూసేత , ఫలిిప్పీ సంఘముక్ు అప సతలుడెనై పౌలుతో ఒక్ బలమ నై, ప్ేిమపూరవక్మ ైన 

సంబంధ్ము ఉంది. మరయిు చెరసాలలో అతని శమీలను గూరిు వ్ారమ ఆలోచన చదసినపుీడు, వ్ారమ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

నిరమతాిహపడా్ రమ మరియు ఇబబందపిడా్ రమ. కాబటిర , వీల ైనంత తవరగా, పౌలు యొక్క భూలోక్ 
అవసరతలను తీరముటక్ు ఒక్ బహుమత్రని పంప్ించ వ్ారమ తమ ఆందోళనను వయక్తపరచారమ. బహుమత్రని 
ఇచుుటక్ు మరయిు చెరసాలలో అతనికన పరచిరయ చదయుటక్ు వ్ారమ ఎపఫ్ ి దితయను పంపారమ. ఫిలిప్పీయులక్ు 
4:18లో, ఈ క్ృతజఞత మాటలను వ్ాిసూత  ఈ బహుమత్రని గూరిు పౌలు పిసాత వించాడు: 

నాక్ు సమసతమును సమృదిధగా క్లిగయిునిద.ి మీరమ పంప్ని వసుత వులు 
ఎపఫ్ ి దతియవలన పుచుుకొని యిమేియు తక్ుకవలేక్ యునాిను; అవి 
మనోహరమ నై సువ్ాసనయు, దదవునికన ప్పతి్రక్రమును ఇష్రమున నై యాగమున  ై
యునివి (ఫలిిప్పీ యులక్ు 4:18). 

మనము చపె్ిీనటటో గానే, ఫలిిప్పీయులు ధ్నవంతయలుకారమ గనుక్ ఈ బహుమానము వ్ారమ చదసని 
ఒక్ పాిముఖ్యమ నై తాయగముగా ఉనిది. అయితద వ్ారమ పౌలు శేీయసుిను గూరిు ఆలోచంచారమ గనుక్ 
దానిని శీఘమాుగా పంప్ించారమ. మరయిు ఫలిిప్పీ యులక్ు 2:25లో మనము చదవిినటటో గా, చరెసాలలో 
పౌలుక్ు పరచిరయ చదయు నిమితతము ఫలిిప్పీ సంఘము ఎపఫ్ ి దితయను క్ూడా పంప్ించంది. అక్కడ పౌలు 
వ్ాిసిన మాటలు వినండి: 

మరయిు నా సహో దరమడును, జతపనివ్ాడును, నాతోడ ియోధ్ుడును, మీ 
దూతయు, నా అవసరమునక్ు ఉపచరంిచన వ్ాడున నై ఎపఫ్ ి దతియను మీ యొదేక్ు 
పంపుట అగతయమని అనుకొంటనిి (ఫలిిప్పీ యులక్ు 2:25). 

సీష్రముగా, ఎపఫ్ ి దతియ ఫలిిప్పీ యులు ఇచున నివ్ేదకి్ను క్ూడా పౌలుక్ు అందించాడు. పౌలు 
కరీసుత ను అనుసరించుచునాిము అని చెపుీచునివ్ార ిదావరా క్ూడా హ ంసించబడుతయనాిడు, మరయిు 
మరణ అపాయము అతని మీద అలుముక్ునిద ిఅని తలెుసుకొని వ్ారమ ఆందోళన వయక్తపరచారమ. మరియు 
అతడు వ్ారికన వ్ాిసని పత్రిక్లో, ఫలిిప్పీ యులు సరగిానే తన పరసిిాతయలను అరాం చదసుక్ునాిరని పౌలు 
ధ్ృవీక్రించాడు, వ్ార ిఆందోళనను బటిర  పిశంసలు వయక్తపరచాడు. ఉదాహరణక్ు, ఫిలిప్పీ యులక్ు 1:15-17లో, 
సువ్ారతను పకి్టించు కొందరమ బో ధ్క్ులు తనను అభయంతరప్ డుతయనాిరని అతడు చెపాీడు. అతడు తన 
పరసిిాత్రని ఈ మాటలలో వివరంిచాడు: 

కొందరమ అసూయచదతను క్లహబుదిధచదతను ... నా బంధ్క్ములతో క్ూడ నాక్ు శీమ 
తోడుచదయవల నని తలంచుకొని, శుదధమనసుితో కాక్ క్క్షతో కరీసుత ను 
పకి్టంిచుచునాిరమ (ఫలిిప్పీ యులక్ు 1:15-17). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

వ్ాసతవ్ానికన, పౌలు దుఃఖ్ముతో ఉండుటక్ు ఒక్ కారణం ఏమిటంట ేక ైసైతవ నాయక్ులతో సహా, తన 
చుటూర నుని విశావసులలో క్ూడా చాలా తక్ుకవ మంది, సువ్ారత పరచిరయ కొరక్ు పూరితగా తమ 
హృదయములను అరిీ ంచుక్ునాిరమ. ఫలిిప్పీ యులక్ు 2:21లో దనీిి గూరుి అతడు మాటాో డని మాటలు 
వినండి: 

అందరమను తమ స ంత కారయములన ేచూచుకొనుచునాిరమ గాని, యిసేుకరీసుత  
కారయములను చూడరమ (ఫలిిప్పీ యులక్ు 2:21). 

సంక్షపితంగా, ఈ సమయంలో ఫలిిప్పీ యులు పౌలు యి డల క్లిగయిుని ఆందోళన సరయిి నైదద. పౌలు 
శీమలు ఎక్ుకవగా ఉనాియి, మరియు అతని మదేతయ మాతిం కొంచమెుగా ఉంది. అయితద పౌలు 
శీమననుభవించుచునాిడనే వ్ాసతవముపటో ఫలిిప్పీయులు కేవలం ఆందోళన మాతిమ ేచూపలేదు. అతడు 
హతయ చదయబడుట దావరా లేదా బహ రంగ ఉరిశక్ష దావరా చనిపల తాడదమో అని వ్ారమ భయపడా్ రమ. మరయిు 
ఈ భయములు నిరిధష్రపరచబడా్ యి. మునుపట ిపాఠములలో మనము చూసనిటటో గా, యూదులు పౌలును 
ఒక్టి క్ంట ేఎక్ుకవసారమో  చంపజూశారమ, మరయిు అతడు ఆరపపణలు ఎదురొకనుచుని నరేముక్ు మరణశక్ష 
విధించబడుతయంది. కాబటిర , అప సతలుని మీద ఉని లోతెనై శీదధనుబటిర , పౌలు పక్షమున ఫలిిప్పీ యులు 
పాిరానక్ు తముునుతాము అంకనతం చదసుక్ునాిరమ. ఫలిిప్పీయులక్ు 1:19-20లో ఈ పలి తాిహక్రమ నై 
మాటల దావరా వ్ారమ చదసని పాిరానలను బటిర  పౌలు వ్ారకిన క్ృతజఞతలు తలెిపాడు: 

నా బదిుక్ు మూలముగాన నైను సర,ే చావు మూలముగాన నైను సర,ే కరీసుత  నా 
శరరరమందు ఘనపరచబడునని ననేు మిగుల అప్కే్షంిచుచు నిరరక్షంిచుచుని 
పకిారముగా మీ పాిరానవలనను, యిసేుకరీసుత యొక్క ఆతు నాక్ు సమృదిధగా 
క్లుగుటవలనను, ఆ పకి్టన నాక్ు రక్షణారాముగా పరణి మించునని ననే రమగుదును 
(ఫలిిప్పీ యులక్ు 1:19-20). 

ఫిలిప్పీయులు చదసని పాిరానలను బటిర  పౌలు క్ృతజఞతలు తెలిపాడు మరయిు అతడు జీవించనా లేక్ 
మరణ ంచన అనిిటి క్ంట ేఎక్ుకవగా కరసీుత  ఘనపరచబడతాడు అని అతడు వ్ారికన నిశుయతనిచాుడు. 

పౌలు శేయీసుి కొరక్ు ఫలిిప్పీ యులు చూప్ని ఆందోళనను పరశిీలించాము గనుక్ సంఘము 
ఎదురొకనుచుండిన, వ్రేేవరమ మూలములనుండి క్లిగిన కొనిి సమసయలను ఇపుీడు చూదాే ము. 

సంఘములోని సమసయలు 
పౌలు ఫలిిప్పీయులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్లో నుండి, ఫలిిప్పీ లో ఉని సంఘము క్నీసం మూడు రక్ముల 

సమసయలను ఎదురొకనిది అని మనము నరేముక్ుంటాము. మొదటగిా, వ్ారమ సంఘము వ్ లుపల నుండ ి
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

హ ంసను ఎదురొకనాిరమ. ర ండవదగిా, ఇతర సంఘములను క్లుషితం చదసనిటటవంట ిఅబదధ  బో ధ్న నుండి 
వ్ారమ అపాయమును ఎదురొకనాిరమ. మరయిు మూడవదిగా, సంఘములో ఒక్రికొక్రికన మధ్య 
వివ్ాదములతో వ్ారమ సతమతమయాయరమ. మొదటగిా వ్ారమ ఎదురొకనిన హ ంసను చూదాే ము. 

హ ంస. 1:27-30లో ఫలిిప్పీయులు ఎదురొకనిన హ ంసను గూరిు పిసాత విసూత , పౌలు ఈ మాటలను 
వ్ాిశాడు: 

మీరమ ఏ విష్యములోను ఎదరింిచువ్ారకిన బదెరక్, అందరమను ఒక్క భావముతో 
సువ్ారత విశావసపక్షమున పల రాడుచు, ఏక్ మనసుిగలవ్ార  ైనిలిచయునాిరని... 
ఏలయనగా మీరమ నాయందు చూచనటిరయు, నాయందునిదని మీరపిుీడు 
వినుచునిటిరయు పల రాటము మీక్ును క్లిగ ియునిందున 
కరీసుత నందు విశావసముంచుటమాతమి ేగాక్ ఆయన పక్షమున శమీపడుటయు 
ఆయన పక్షమున మీక్ు అనుగీహ ంపబడనెు (ఫలిిప్పీ యులక్ు 1:27-30). 

“కరీసుత నందు విశావసముంచుటమాతమి ేగాక్ ఆయన పక్షమున శమీపడుటయు 
ఆయన పక్షమున మనక్ు అనుగీహ ంపబడనెు” అని ఫలిిప్పీ యులక్ు 1వ 
అధాయయములో పౌలు చబెుతయనాిడు. సరనేా? ఆశురయపల వదుే ; భయపడవదుే .” 
పౌలు రపమా. 5లో మరొక్ అడుగు ముందుక్ు వ్ ళతత , మన శమీల యందు మనము 
ఆనందంిచాలి మరయిు మహ మను అనుభవించాలి అని చబెుతయనాిడు. సర,ే 
ఎందుక్ని? ఎందుక్ంట,ే మనలను కరీసుత -పల లిన విధ్ముగా మారముటక్ు శీమలు 
క ైసైతవుల కొరక్ు దదవుని రూపక్లీన అయుయనిద.ి.. మనము సువ్ారత నుండ ి
నిశుయతను ప ందాలి అని లేఖ్నము స లవిసుత ంద ి— రపమా 8, సువ్ారత మనక్ు 
దదవుని ఎడబాయని ప్ేమిను గూరుిన నిశుయతను ఇయయనియుయడ,ి మరయిు “కరీసుత  
యిసేునందు దదవుని ప్ేమి నుండ ిమనలను ఎవడు యి డబాపగలడు? బాధ్లా లేక్ 
శీమలా లేక్ హ ంసయా?” కాబటిర , తయదక్ు, మనము హ ంస లేక్ శమీలను 
ఎదురొకనునపుీడు, మనము సువ్ారతను హతయత కొనియుండ,ి మన యి డల దదవుడు 
క్లిగయిుని ప్ేమి అను నిశుయతను క్నుగొనాలి. 

— ర వ. సి. ఎస్ టాంగ్ 

కొనిిసంవతిరముల కనతీం, ఫలిిప్పీ లో అతడు సంఘమును సాా ప్ించన తరమవ్ాత, థసెిలొనీక్లోని 
మాసదిోనియ పటరణములో యూదుల నుండి గొపీ పతి్రఘటనను పౌలు ఎదురొకనాిడు. మరియు 
అప సతలుల కారయములు 17:5-13లో మనము చదువుచుండగా, పౌలు మరియు ఇతర విశావసులు రపమా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

చటరమును ఉలోంఘ ంచారని కోపల దదిక్ుల ైన ఈ యూదులు ఆరపప్ించారమ. తతీలితంగా, యూదుల దావరా క్లిగే 
మరింత హ ంస నుండ ితప్ిీ ంచుకొనుటక్ును అదద విధ్ంగా పౌర పిభుతవం అర సుర  చదయక్ుండ ఉండుటక్ు 
పౌలు పటరణము నుండి రాత్రికన రాతద ిపారిపల వలస ివచుంది. ఈ థసెిలొనీక్ యూదులు రపష్ముగలవ్ారమ 
గనుక్ బెరయ పటరణము వరక్ు క్ూడా వ్ారమ పౌలును వ్ ంటాడారమ. కాబటిర , ఈ యూదులు లేదా ఈలాటి 
ఇతర యూదులు ఫిలిప్పీ  సంఘమును క్ూడా ఆటంక్పరచ, సంఘముక్ు వయత్రరేక్ముగా సాా నిక్ 
పిభుతవమును పురకిొలాీరమ అని చెపుీట సమంజసంగానే ఉంటటంది. అయితద ఫిలిప్పీలో హ ంస యొక్క 
పితదయక్ సవభావం ఏమ నైపీటికర, అవిశావసుల చదత్రలో సంఘము నిజంగా బాధ్పడుతయందని సీష్రంగా 
తెలుసుత ంది. 

సంఘము వ్ లుపల నుండి హ ంసతో పాటటగా, అబదధ  బో ధ్క్ులు అను సమసయ ఫలిిప్పీ విశావసులు 
ఎదురొకనిన ర ండవ సమసయ అయుయనిది. 

అబదధ బో ధ్క్ులు. ఇపుీడు, పౌలు ఫలిిప్పీయులక్ు వ్ాిసిన పత్రిక్ నుండి, ఫలిిప్పీ  సంఘమును అబదధ  
బో ధ్లు ఇంకా లోతయగా పిభావితము చదయలేదు అని క్నిప్సిుత ంది, ఎందుక్ంటే పౌలు దానిని గూరుి సూటిగా 
మాటాో డలేదు. అయితద వ్ారి పటరణములోకన చొరబడద పతి్ర అబదధ  బో ధ్నను త్రరసకరించమని అతడు 
ఫిలిప్పీయులను హచెురించాడు. ఫిలిప్పీ యులక్ు 3:1-3లో సునిత్రని ఉదదేశంచ పౌలు మాటాో డని మాటలను 
గమనించండి: 

అదదసంగతయలను మీక్ు వ్ాి యుట నాక్ు క్ష్రమ నైద ికాదు, మీక్ు అద ిక్షమేక్రము. 
క్ుక్కల విష్యమ  ైజఞగీతతగా ఉండుడ.ి దుష్యర ల నై పని వ్ార ివిష్యమ  ైజఞగీతతగా 
ఉండుడ,ి ఈ ఛదదన నాచరంిచు వ్ార ివిష్యమ  ైజఞగీతతగా ఉండుడ.ి ఎందుక్నగా ... 
మనమ ేసునిత్ర ఆచరంిచువ్ారము (ఫలిిప్పీ యులక్ు 3:1-3). 

సునిత్రని ఆచరించు — “ఈ చదదన నాచారించువ్ారమ” అని అతడు వ్ారిని ప్లిుసుత నాిడు — అబదధ  
బో ధ్క్ులు ఫలిిప్పీ  సంఘమును ఇబబంది ప్ డతారేమో అని పౌలు చంత్రంచాడు. ఫిలిప్పీ . 3:18-19లో అతడు 
ఇతర రక్ముల అబదధ  బో ధ్లను క్ూడా ఖ్ండించాడు: 

అనకే్ులు కరీసుత  సలిువక్ు శతయి వులుగా నడుచుకొనుచునాిరమ. నాశనమ ేవ్ార ి
అంతము, వ్ార ిక్డుప్ ేవ్ార ిదదవుడు; వ్ారమ తాము సగిుగ పడవలసని 
సంగతయలయందు అత్రశయపడుచునాిరమ, భూసంబంధ్మ నైవ్ాట ియందద మనసుి 
నుంచుచునాిరమ (ఫలిిప్పీ యులక్ు 3:18-19). 

ఇక్కడ పౌలు యొక్క భాష్ ఆహార విష్యములో నిష్ఠ  మరయిు పాత నిబంధ్న గీంథము యొక్క 
ఆహార నియమములను సరిగా ఉపయోగించక్పల వుటతో పాటటగా, అనేక్మ నై అబదధ బో ధ్నలను గూరుి 



పౌలు యొక్క చెరసాల పత్రిక్లు ఐదవ పాఠము: పౌలు మరియు ఫిలిప్పీయులక్ు వ్ాిసిన పత్రిక్ 

-14- 

వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

వివరసిుత ంది. ఇపుీడు ఇటటవంటి అబదధ  బో ధ్నలు ర ండు మూలముల నుండి వచుయుండవచుును. ఒక్ 
వ్ ైపున, కొలసపి మరియు ల ైక్స్ లోయలోని ఇతర పటరణములలో ఉనిసంఘములు ఎదురొకనిన అవ్ ే
రక్మ నై అబదధ బో ధ్లు పౌలు మనసుిలో ఉండియుండవచుు. మునుపటి పాఠములలో మనం 
పిసాత వించనటటో గా, ల ైక్స్ లోయలోని ఈ అబదధ  బో ధ్క్ులు క ైైసతవ బో ధ్ను గరకీ్ు తతవశాసత రము, సనాయసయము 
మరియు యూదుల ధ్రుశాసత రము యొక్క అవినీత్రతో మిళ్లతము చదశారమ. ఉదాహరణక్ు, పౌలు ఈ అబదధ  
బో ధ్ను కొలసపి. 2:11, 12లో సునిత్రని దురివనోయగం చదయుటతో పతిదయక్ముగా అనుసంధానము చదశాడు. 
అతడు దీనిని కొలసపి. 2:20-23లో ఇవవబడని ఆహారము నివ్ారణతో అనుసంధానము చదశాడు. 

మరొక్ వ్ ైపున, యి రూష్లేము నుండి వచున “క ైసైతవుల ైన యూదుల” విష్యములో క్ూడా పౌలు 
ఆందోళన క్లిగయిునాిడు. ఈ అబదధ బో ధ్క్ులను గూరిు అనేక్ సంవతిరముల కనతీం గలతీ. 2:11-21, 
మరియు తరమవ్ాత రపమా. 4:9-17లో అతడు వ్ాిశాడు. అతడు మునుపు యి రూష్లేముక్ు చదసని 
పియాణములలో ఈ అబదధ బో ధ్క్ులతో మునుపటి వివ్ాదములు పిసుత త చరెసాల పరసిిాత్రకన కారణము 
కాక్పల వచుు. ల ైక్స్ లోయలోని అబదధ బో ధ్క్ుల వల న , క ైసైతవ విశావసమునక్ు విరమదధముగా ఉని 
యూదుల ఆచారములక్ు క్టటర బడయిుండాలని అనుయల ైన విశావసులను బలవంతము చదయుటక్ు 
యూదుల ైన క ైసైతవులు పియత్రించారమ. 

చవరిగా, హ ంస మరియు అబదధ  బో ధ్క్ులు అను సమసయలతో పాటటగా, సంఘములోని విశావసుల 
మధ్య వివ్ాదములతో ఫిలిప్పీయులు పల రాడారమ. 

వివ్ాదములు. ఫలిిప్పీ యులక్ు 2:1-3లో పౌలు ఈ హెచురకి్తో ఈ వివ్ాదములను సాధారణ 
మాటలలో పిసాత వించాడు: 

కావున కరీసుత నందు ఏ హచెురకి్యి నైను, ప్ేమి వలన ఆదరణయి నైను, ఆతుయందు 
ఏ సహవ్ాసమ నైను, ఏ దయారసమ నైను, వ్ాతిలయమ నైను ఉనియి డల... మీరమ 
ఏక్మనసుకలగునటటో గా ఏక్ప్ేమిక్లిగ,ి యికే్ భావముగలవ్ారమగా ఉండ ి
ఒక్కదానియందద మనసుించుచు నా సంతోష్మును సంపూరణము చదయుడ.ి 
క్క్షచదతన నైను వృథాత్రశయముచదతన నైను ఏమియు చదయక్, వినయమ నై 
మనసుిగలవ్ార  ైయొక్నినొక్డు తనక్ంట ెయోగుయడని యి ంచుకొనుడ ి
(ఫలిిప్పీ యులక్ు 2:1-3). 

మరియు ఫిలిప్పీ యులక్ు 4:2లో తమ భినితవములను పరిష్కరించుకొనలేనటటో  క్నిప్సిుత ని 
ఇదేరమ సపత రలను గూరుి ఈ మాటలలో అతడు ఉపదదశంచాడు: 

పభిువునందు ఏక్మనసుిగలవ్ార  ైయుండుడని యువ్ొదయిను, సుంటటకనేు 
బత్రమాలుకొనుచునాిను. (ఫలిిప్పీ యులక్ు 4:2) 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఇపుీడు, ఫలిిప్పీ సంఘములోని అంతరగత వివ్ాదములను పౌలు క్ఠినముగా ఖ్ండించలేదు లేక్ 
క్ీమశక్షణలో ప్ టరలేదు. ఇంక్ను, అవి భంగపరచదవిగా, నిష్ ర్యోజనమ నైవిగా, మరయిు పాపభరతిమ నైవిగా 
ఉనాియి. సపవయ-కేందీకి్ృతమ ైనవి, ప్ేిమలేని విభదేములు సంఘములో ఆమోదయోగయమ ైనవి కాదు. 
కాబటిర , అతడు తన ఇతర పత్రకి్లలో వ్ాిసినటటో గా, కరసీుత  పనిని ముందుక్ు కొనసాగించుటక్ు సంఘములో 
ఐక్యత మరయిు ప్ేమి యొక్క పాిముఖ్యతను ఉదాా టించుటక్ు పౌలు చాలా సమయమును కేటాయించాడు. 

ఫలిిప్పీ  పత్రకి్ యొక్క నపేథయమును అరాము చదసుకొనుట సహాయక్రముగా 
ఉంటటంద.ి అధాయయము 4, 2వ వచనములో ఉని యువ్ొదయి మరయిు సుంటటక ే
అను ఇదేరమ సపత రలతో వయవహరంిచుట దావరా మనక్ు గొపీ ఆధారము లభిసుత ంద ిఅని 
నా అభిపాియము. ఇపుీడు, అతడు అసలు ఈ పత్రకి్ను ఎందుక్ు వ్ాి శాడు 
అనుదాని గురంిచ మనక్ు ఒక్ ఆధారము లభిసుత ంద ిఅనునద ిఆసకనతక్రమ నై 
విష్యము. “పభిువునందు ఏక్మనసుిగలవ్ార  ైయుండుడని యువ్ొదయిను” — 
ఇక్కడ ఉదాా టనను గమనించండ ి— “సుంటటకనేు బత్రమాలుకొనుచునాిను” అని 
అతడు అనుచునాిడు. ఈ ఇరమవురమ సపత రలు పభిువునందు ఏక్మనసుి లేక్ుండా 
ఉనాిరమ అనిప్సిుత ంద,ి మరయిు వ్ారమ ఎక్ుకవగా వ్ాదంిచుకొనుచునాిరమ అని 
అరామవుతయంద.ి ఇపుీడు, ఈ సంఘ జీవితములో ఏమి జరమగుతయంద ిఅనుదాని 
గురంిచ ఈ చని ఆధారమును మనసుిలో ఉంచుకొని, ఈ పత్రకి్ను మరలా 
చదువుట దావరా మరొక్ ఆధారము లభిసుత ంద,ి మరయిు పౌలు ఈ విధ్ముగా 2వ 
అధాయయములో చపెుీటక్ు ఇద ికారణము అయుయండవచుు అనిప్సిుత ంద,ి 
“నాయందు ఉని అదద మనసుి మీలో ఉండనీయుడ ి... యిసేు ... ఆయన ... 
దదవునితో సమానముగా ఉండుట విడచిప్ టరక్ూడని భాగయమని యి ంచుకొనలేదు ... 
దాసుని సవరూపమును ధ్రంిచుక్ునాిడు.” “ఈ మనసుిను మీరమను 
క్లిగయిుండుడ”ి అని పౌలు చపెుీనపుీడు, ఇబబందులను ఎదురొకనుచుని ఈ 
సపత రలందరతిో అతడు మాటాో డుతయనిటటో  అనిప్సిుత ందగిాని, కవేలం ఈ ఇదేరమ సపత రలతో 
మాతమి ేకాదు. మరయిు మనలను మనము అపీగంిచుకొనుచు కరీసుత  వంట ి
మనసుిను క్లిగయిుండుచుండగా నిజముగా మనక్ు చదయబడని తప్ిీ దములను 
ఎత్రత  చూపు అవకాశము మనక్ు లభిసుత ంద.ి మరయిు తన సాా నమును 
విడచిప్ టరలేనంత భాగయమని ఎంచక్ యిసేు ఖ్చుతముగా ఇదద పనిని చదశాడు. 
బదులుగా ఆయన దాసుని సవరూపమును, ఒక్ బానిస సవరూపమును 
ధ్రంిచుక్ునాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

— డా. ఆండ ీమిలోర్డ III 

ఇపీటివరక్ు మనము ఫలిిప్పీ  పత్రిక్ యొక్క నపేథయమును చూశాము గనుక్, మనము మన 
యొక్క ర ండవ ముఖ్య అంశమును పరిశీలించుటక్ు సదిధముగా ఉనాిము: ఫిలిప్పీ  సంఘముక్ు పౌలు 
వ్ాిసిన పత్రకి్ యొక్క ఆక్ృత్ర మరియు విష్యసూచక్. 

ఆక్ృత్ర & విష్యసూచక్ 

పౌలు ఫలిిప్పీయులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్ యొక్క ఆక్ృత్ర మరయిు విష్యసూచక్ను మనము 
పరశిీలించుచుండగా, పత్రిక్ను ఆరమ పిధాన భాగములుగా విభావించుదము:  

• 1:1-2లో అభివందనం; 
• 1:3-8లో క్ృతజఞతను గూరిుమ భాగము; 
• 1:9-11లో ఫిలిప్పీయులను గూరిున పౌలు పాిరాన; 
• 1:12-4:20లో పత్రిక్ యొక్క పిధాన విభాగము; 
• మరియు 4:21-23లో పౌలు యొక్క చవర ిశుభవచనములు. 

అభివందనం (1:1, 2) 
1:1-2లో అభివందనం పౌలును పత్రిక్ యొక్క రచయితగా గురితసుత ంది మరయిు పత్రిక్ త్రమోత్ర నుండ ి

క్ూడా వ్ాియబడింద ిఅని గురితసుత ంది. అయినపీటకిర, ఫిలిప్పీయుల పటో పౌలు క్లిగియుండిన ఆపాయయత 
దృషార ా, అతడు తరచుగా తనను తాను వయకనతగతముగా ఇతర పత్రకి్లలో వల  “మేము” “మనము” వంటి 
బహువచనములతో గురితంచుకొనుటక్ు బదులుగా “ననేు” మరియు “నా” వంటి ఏక్ వచనములను 
ఉపయోగించాడు. మరియు ఫలిిప్పీ యులక్ు 2:19, 22లో త్రమోత్రని పథిమ పురమష్ములో అతడు 
సూచంచాడు. 

ఫిలిప్పీ పత్రకి్లోని అభివందనం పౌలు వ్ాిసిన ఇతర పత్రకి్లలోని అభివందనముక్ు భినింగా 
ఉంటటంద ిఎందుక్ంటే ఇది పౌలు గీంథక్రతృతవమును గూరుి పిసాత వించుటలేదు. 1 మరయిు 2 థసెిలొనీక్ 
మరియు ఫిలేమోను పత్రిక్లు మాతిమ ేఈ పతిదయక్తను క్లిగయిునివి — అయితద ఈ పత్రకి్లు అనీి పౌలు 
యొక్క అప సతలతవ అధకిారమును గూరిు అభివందనముక్ు వ్ లుపల పిసాత విసాత యి. ఫిలిప్పీ పత్రిక్లో 
మాతిమ ేపత్రిక్యంతటా ఎక్కడా క్ూడా పౌలు తన అప సుత లతవ అధకిారము మీద సీష్రమ నై దృషిరని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ప్ టరక్పల వుటను మనం చూసాత ము. ఇపుీడు, పౌలు ఫలిిప్పీ యులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్ అప సుత లతవ 
అధకిారమును కోలోీయింద ిఅని దీని అరాం కాదు. బదులుగా, ఫిలిప్పీ యులతో అతనిక్ుని సంబంధ్ముక్ు, 
పౌలు పటో వ్ారిక్ుని గౌరవముక్ు మరియు పభిువును సంతోష్పరచాలను వ్ార ిఆతయితక్ు ఇద ిసాక్షయముగా 
ఉంది. ఒక్కసార ిక్ూడా తన సాా నము మరియు అధికారమును గూరుి పౌలు మాటాో డవలసని అవసరము 
రాలేదు. 

క్ృతజఞత (1:3-8) 
అభివందనం తరమవ్ాత, 1:3-8లో ఉని క్ృతజఞతను గూరిున భాగమును పౌలు పిసాత వించాడు. 

అభివందనం తరమవ్ాత క్ృతజఞత తెలుపుట పౌలు గలతీయులక్ు మరయిు తీతయక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్ల మినహా, 
అతని ఇతర పాిమాణ క్ గీంథ పత్రకి్లో పౌలు అనుసరించన విధానమున ేఇక్కడ అనుసరించాడు. 
వచనములు 3-6లో ఉని పౌలు ఇచున క్ృతజఞత యొక్క మొదట ిభాగము ఒక్ సిారమ నై క్ృతజఞత 
వ్ాయఖ్యను తెలియజసేుత ంది. ఫిలిప్పీయులు అతనికన క్లిగించన ఆనందమును గూరుి మరయిు వ్ారి అంత్రమ 
రక్షణను గూరిు అతడు క్లిగయిుని ఆకాంక్షలను గూరిు పౌలు మాటాో డాడు. అయితద 7, 8 వచనములు 
పౌలు యొక్క సాధారణ క్ృతజఞతలక్ు భినిముగా ఉనివి, ఎందుక్ంటే ఫిలిప్పీ యుల పటో అతడు 
క్లిగియుని ప్ేమిను అతడు ఉదాా టించాడు. అక్కడ అతని మాటలను వినండి: 

... ననేు మిముును నా హృదయములో ఉంచుకొని యునాిను. ఇందుచదత 
మిముునందరనిిగూరుి యిాలాగు భావించుట నాక్ు ధ్రుమ.ే కరీసుత యిసేుయొక్క 
దయారసమునుబటిర , మీ అందరమిీద ననే ంత అప్కే్ష క్లిగయిునాినో దదవుడద నాక్ు 
సాక్ష ి(ఫలిిప్పీ యులక్ు 1:7-8). 

ఫిలిప్పీయులతో పౌలుక్ుని సంబంధ్ం వయకనతగతమ నైది మరయిు హృదయపూరవక్మ నైదని ఈ 
వచనములు సూచసాత యి. 

పాిరాన (1:9-11) 
అతని అభివందనము మరయిు క్ృతజఞతలు తరమవ్ాత, 1:9-11లో పౌలు ఫిలిప్పీ యుల విష్యమ ై 

పాిరానలు అరిీ ంచాడు. ఈ పాిరాన చాలా క్ుో పత ంగా ఉనిది, కాని ఈ పత్రిక్ అంతటలిో క్నిప్ించు ఉదాా టనలతో 
ఇద ినిండియునిది. మొతతం మీద, ఫలిిప్పీ యులు దదవునిని గౌరవించద మారగములలో జీవించుట దావరా తమ 
క ైైసతవ ప్ేిమను వయక్తపరచాలని పౌలు పాిరిాంచాడు. మొదటిగా, సర నై నిరణయములను తీసుకొనుటలో వ్ారికన 
వివ్చేన అవసరమని అతడు పాిరిాంచాడు. ర ండవదిగా, ఈ వివ్చేన వ్ారిని సత్రయిలు చదయుటక్ు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

నడపి్ించాలని మరియు తీరమీలో కరసీుత  రాక్డవరక్ు విశావసము మరియు అభాయసములో పటటర దలతో 
ఉంచాలని అతడు పాిరిాంచాడు. చవరిగా, ఫలిిప్పీయులు తమ సత్రయిలు మరయిు పటటర దల దావరా దదవునికన 
మహ మ మరయిు పశింసలు తెసాత రని అతడు పాిరిాంచాడు. 

పిధాన భాగము (1:12–4:20) 
అతని పాిరాన తరమవ్ాత, పౌలు ఫిలిప్పీయులక్ు వ్ాిసని తన పత్రిక్లోని పధిాన భాగము వ్ ైపు 

త్రరగిాడు, ఇద ి1:12-4:20లో మనక్ు క్నిప్సిుత ంది. ఈ విభాగమును వివిధ్ పండతియలు వివిధ్ మారగములలో 
వివరించారమ. అయితద ఈ పాఠంలో, మన సంక్షపితపిత్ర పధిానంగా ఫిలిప్పీ  సంఘముక్ు పౌలు ఇచున 
పలి తాిహక్ములు మరయిు హచెురిక్ల యొక్క తారికక్ లయను అనుసరిసుత ంది. 

మనము ఇంతక్ు ముందద పిసాత వించనటటో , పౌలు ఫిలిప్పీయులక్ు వ్ాిసనిపుీడు, అతడు చరెసాలలో 
బహుగా శమీలను అనుభవించుచునాిడు, మరయిు అతని జీవితము గొపీ ఆపాయములో ఉండనిది. 
మరియు ఈ మనసతతవంతోనే అతడు ఫిలిప్పీ  విశావసులక్ు వ్ాిశాడు. ఇవి అతడు వ్ారకిన వ్ాియుచుని చవరి 
మాటలు అని పౌలుక్ు తలెుసు. కాబటిర , అతడు వ్ారపిటో తన లోతెనై భావనలను వయక్తపరచాడు, అతడు 
వ్ారనిి ఎంతగా ప్ేిమిసుత నాిడో  మరియు వ్ార ిసేిహము, పరచిరయక్ు అతడు ఎంత క్ృతజఞతతో ఉనాిడో  వ్ారికన 
తెలియపరచాడు. మరియు అతడు చవర ిజఞఞ నవచనములను ఇచాుడు, మరయిు దదవునిని గౌరవించద 
మారగములలో క్షార లను ఎలా ఎదురపకవ్ాలో వ్ారకిన నరేిీంచాడు. 

ఫిలిప్పీయులను గూరిున ఈ విసత ృతమ ైన దృక్ీథము దృషిరలో ఉంచుకొని, ఈ పత్రిక్లోని పిధాన 
భాగములో మూడు పాిధ్మిక్ భాగములను మనం క్నుగొనవచుు: మొదటగిా, 1:12-26లో, చెరసాలలో 
పౌలు చూప్ిన ఓరమీను గూరిున వివరణ; ర ండవదగిా, 1:27-4:9లో ఓరమీతో ఉండమని పౌలు 
ఫిలిప్పీయులక్ు పల ి తాిహము ఇచుుట; మరియు మూడవదగిా, 4:10-20లో ఫలిిప్పీయుల యొక్క ఓరమీను 
పౌలు ధ్ృవీక్రించుట. మనము ఈ భాగములనిిటిని ఒకొక్కటిగా చూదాే ము, చరెసాలలో పౌలు చూప్ిన 
ఓరమీతో ఆరంభిదాే ము. 

పౌలు యొక్క ఓరమీ (1:12-26) 
తన శమీలను త్రసరకరించుట దావరా పౌలు చెరసాలలో ఓరమీను చూపలేదుగాని, శీమల మధ్యలో 

ఆనందించుటక్ు కారణములను క్నుగొనుట దావరా ఓరమీను చూపాడు. మరయిు తన యి డల 
ఫిలిప్పీయులక్ుని చంతను ఆప్వి్ేయునటటో  వ్ారిని పల ి తిహ ంచుటక్ును మరియు తన ఆనందమును 
కాపాడుకొనుటక్ు మరయిు వివరించుటక్ును అతడు సమయం తీసుక్ునాిడు. అతని పటో వ్ారమ 
క్లిగియుండని ఆందోళనను అతడు మ చుుక్ునాిడు, కాని అతని పరసిిాతయలను గూరిు వ్ారమ అత్రగా 
చంత్రంచక్ూడదు అని అతడు కోరాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

పౌలు చూప్ిన ఓరమీను గూరిున ఈ భాగములో, శీమల మధ్య అతడు క్నుగొనిన ఆనందమునక్ు 
మూడు మూలముల మీద అతడు దృషిరప్ టార డు: 1:12-18వ వచనము యొక్క మొదటి భాగములో తన 
పిసుత త పరిచరయ యొక్క విజయము; 18వ వచనము ర ండవ భాగము నుండి 21 వచనములలో భవిష్యత్ 
విమోచనను గూరిున తన నిరరక్షణ; మరయిు 22-26 వచనములలో భవిష్యత్ పరిచరయను గూరిు తన 
ఆకాంక్ష. ఈ మంచ విష్యముల మీద దృషిరప్ టటర ట దావరా, అతడు తన క్ష్రములను భరించగలిగానని పౌలు 
వివరించాడు. 

పసిుత త పరచిరయ (1:12-18a). ఉదాహరణక్ు, అతడు చరెసాలలో శమీననుభవించుచునినూ, తన 
పిసుత త పరిచరయ వృదిధ  చెందుతయండుట ఆనందమును క్లిగించుచునిద ిఅని అతడు ఫలిిప్పీ  క ైసైతవులక్ు 
వివరించాడు. ఫలిిప్పీ యులక్ు 1:16-18లో అతని క్థనమును వినండి: 

[కొందరమ] నా బంధ్క్ములతో క్ూడ నాక్ు శీమ తోడుచదయవల నని తలంచుకొని, 
శుదధమనసుితో కాక్ క్క్షతో కరీసుత ను పకి్టంిచుచునాిరమ... అయిననమేి? 
మిష్చదతనగేాని సతయముచదతన ేగాని, యివేిధ్ముచదతన నైను కరీసుత  
పకి్టంిపబడుచునాిడు. అందుక్ు ననేు సంతోషంిచుచునాిను. (ఫలిిప్పీ యులక్ు 
1:16-18). 

కొంత వరక్ు, సావరాపరమల ైన, అతాయశగల సువ్ారితక్ులు అతనికన ఇబబందిని క్లిగించారమ. అయితద 
అతడు ఈ విధ్ముగా శమీను అనుభవించనపీటకిర, వ్ారమ నిజమ నై సువ్ారతను పకి్టించన విష్యము 
పౌలుక్ు ఆనందమును క్లిగించంది. 

సరకిాని హతేయవులతో మాటాో డు పజిల పటో పౌలు వ్ ైఖ్ర ిఒక ేమౌలిక్ ఆలోచన మీద 
ఆధారతిమ యైునిద:ి వ్ారమ కరీసుత ను పకి్టంిచుచునాిరా? వ్ారమ సీష్రముగా కరీసుత ను 
పకి్టంిచుచుంట,ే వ్ార ిహతేయవులను దదవుడు సరచిదయును గాక్. దనీి దావరా 
సంఘము ఐక్యముగా ముందుక్ు కొనసాగవచుు, మరయిు హృదయములను 
పరశిీలించు దదవుడు వ్ార ిహృదయములను పరశిీలిసాత డు మరయిు వ్ార ి
ఆందోళనలక్ు జవ్ాబు ఇసాత డు. ఎందుక్ంట ేతయదక్ు, సరకిాని హతేయవుగల వయకనత 
క్ూడా మారమీచంెద,ి సమరీణగలవ్ాడు అయియే అవకాశము ఉంద.ి 

— పాసరర్డ జఞనిన్ ఒని 

భవిష్యత్ విమోచన (1:18b-21). తన పసిుత త పరచిరయ అభివృదిధ  చెందుతయంది అను వ్ాసతవములో 
మాతిమ ేపౌలు ఆనందించలేదుగాని, 18వ వచనము యొక్క ర ండవ భాగము నుండ ి21వ వచనము వరక్ు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఉని మాటలలో, భవిష్యత్ విమోచనను గూరుిన నిరరక్షణను బటిర  క్ూడా పౌలు ఆనందించాడు. అతడు 
తయదక్ు చరెసాల నుండి విడపి్ంిచబడతాడు అని పౌలు నిరరక్షంిచాడు. అయితద, మనము ఇంతక్ు ముందు 
చెప్ిీ నటటో , ఈ సమయములో, పౌలు యొక్క శీమలు ఎంత తీవమిుగా ఉండనివి అంటే, అతడు తవరగా 
మరణ ంచుట క్ూడా సాధ్యమే అని అతడు గీహ ంచాడు. కాబటిర , తాను విడపి్ించబడుట దావరా లేదా మరణము 
దావరా, దదవుని దెవైక్ృతములో తన శీమల నుండ ిఉపశమనము క్లుగుతయంది అను వ్ాసతవము దావరా 
అతడు పల ి తిహ ంచబడా్ డు. ఫలిిప్పీ . 1:18-21లో అతడు ఈ దృషిరకోణమును వయక్తపరచాడు: 

ఇక్ ముందును సంతోషంితయను ... నా బదిుక్ు మూలముగాన నైను సర,ే చావు 
మూలముగాన నైను సర.ే.. ఆ పకి్టన నాక్ు రక్షణారాముగా పరణిమించునని 
ననే రమగుదును. నామటటర క తైద బదిుక్ుట కరీసేత , చావ్ తైద లాభము (ఫలిిప్పీ యులక్ు 1:18-
21). 

ఒక్ భావనలో, మరణాపాయము పౌలును బహుగా ఇబబందిప్ టిరంది, ఎందుక్ంటే అద ిభూమి మీద 
కరీసుత  మరియు ఆయన రాజయము కొరక్ు అతని పరచిరయను ముగింపునక్ు తెసుత ంది. అయితద మరప విధ్ంగా, 
తన మరణము తరమవ్ాత పరలోక్ములో కరీసుత  సానిిధ్యంలోని ఆనందమును అతడు చూడగలిగాడు. జీవము 
మరియు మరణము ర ండు దదవుని ఆశీరావదములను తీసుకొనివసాత యి అను వ్ాసతవము మీద ఆధారపడుట 
దావరా, తన సమసయలనిిట ిమధ్య పౌలు ఆనందమును అనుభవించగలిగాడు. 

భవిష్యత్ పరచిరయ (1:22-26). పౌలు ఆనందము తన పసిుత త పరిచరయ యొక్క సాఫ్లయత మరియు 
భవిష్యత్ పరిచరయను గూరిు తాను క్లిగియుని నిరరక్షణ దావరా ప్ేిరపే్ించబడింది. మరియు ఇదద భావనలో, 
1:22-26లో, ఫలిిప్పీయులక్ు భవిష్యతయత లో సాధ్యమ తైద చదయబో వు భవిష్యత్ పరచిరయ యొక్క ఆనందమును 
అతడు క్నుగొనాిడు. ఫలిిప్పీయులక్ు 1:25-26లో అతని పలి తిహపు మాటలను వినండ:ి 

మరయిు ఇటిర  నముక్ము క్లిగ,ి ననేు మరల మీతో క్లిస ియుండుటచదత 
ననుిగూరుి కరీసుత  యిసేునందు మీక్ుని అత్రశయము అధకి్మగునటటో . మీరమ 
విశావసమునందు అభివృదిధయు ఆనందమును ప ందు నిమితతము, ననేు జీవించ మీ 
అందరతిో క్ూడ క్లిసయిుందునని నాక్ు తలెియును (ఫలిిప్పీ . 1:25-26). 

ఫిలిప్పీయులు పౌలును ప్ేిమించారమ, గనుక్ అతను ఇంకా జీవించాలని ఆశసుత నాిడని వినిపుీడు 
వ్ారమ ఉపశమనం ప ందారమ. వ్ారమ క్ూడా అతనిని ప్ేమిించారమ, మరియు దదవుడు మరలా వ్ారిని చూచుటక్ు 
అతనికన అనుమత్ర ఇవవగలడు అను ఆలోచన దావరా వ్ారమ ఆదరణను మరయిు సంతృప్ితని ప ందారమ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

చెరసాలలో అతని ఓరమీను గూరిు ఫిలిప్పీ యులక్ు నిశుయతను క్లుగజసేిన ప్మిుట, ఫలిిప్పీ . 
1:27-4:9లో ఫలిిప్పీయులను క్ూడా ఓరమీ క్లిగయిుండమని తలెుపుతూ ఒక్ సుదరీామ నై ఉపదదశముల 
భాగమును వ్ాిశాడు. 

ఓరమీను గూరుిన ఉపదదశములు (1:27–4:9) 
ఇక్కడ కరీసుత క్ు నముక్ముగా ఉండాలని మరియు దురురమ నై పరసిిాతయల మధ్య క్ూడా 

ఆదరిపాియమ నై జీవితములను గడపాలని పౌలు వ్ారిని ఆదదశంచాడు. పౌలు యొక్క ఉపదదశములను 
గూరిున మన అధ్యయనం ఈ కనీంది నాలుగు పధిాన విష్యములను చరిుసుత ంది: 1:27-2:18లో ఓరమీ 
యొక్క పాిముఖ్యత; 2:19-30లో పరచిారక్ులు ఓరమీక్ు అందించు సహాయము; 3:1-16లో ఓరమీను గూరిు 
పౌలు యొక్క వయకనతగత ఉదాహరణ; మరయిు చవరగిా, 3:17-4:9లో ఓరమీ ఎదురొకను సవ్ాళోను గూరిు 
అతడిచున సూచనలు. 

ఓరమీ యొక్క పాిముఖ్యత (1:27–2:18). మొదటగిా, క ైసైతవ విశావసము మరియు ఆచరణలో ఓరమీ 
యొక్క పాిముఖ్యతను గూరిు పౌలు ఏమి చెపాీడో  చూదాే ము. ఫలిిప్పీయులక్ు 1:27-30లో, పౌలు 
ఫిలిప్పీయుల యొక్క క్ష్రములను గురితంచ, ఈ మాటలతో వ్ారిని పల ి తిహ ంచాడు: 

మీరమ ఏ విష్యములోను ఎదరింిచువ్ారకిన బదెరక్, అందరమను ఒక్క భావముతో 
సువ్ారత విశావసపక్షమున పల రాడుచు, ఏక్ మనసుిగలవ్ార  ైనిలిచయునాిరని... 
ఆయన పక్షమున శీమపడుటయు ఆయన పక్షమున మీక్ు అనుగీహ ంపబడనెు 
(ఫలిిప్పీ యులక్ు 1:27-30). 

నిరాశ మరియు బాధ్ను క్లిగంిచు వయత్రరకే్తను ఫలిిప్పీయులు ఎదురొకనాిరమ. అయితద దనీిలో 
ఏదియు దదవుని నియంతణిక్ు వ్ లుపల లేదు. దీనికన భినిముగా, వ్ారిని దీవించుటక్ు మాధ్యమముగా కరీసుత  
కొరక్ు వ్ార ిశమీలను దదవుడద సవయంగా నిరాా రించాడు. ఈ కారణము చదత, ఈ క్ష్ర సమయముల మధ్య 
వ్ారమ ఐక్యత మరియు ధెైరయముతో ఓరమీ క్లిగయిుండుట పాిముఖ్యమ ైయుండనిది. 

పౌలు ఫలిిప్పీ యులక్ు వ్ాి సూత , మీరమ కరీసుత  యిసేును నముుట మాతమి ేకాదుగాని, 
ఆయన కొరక్ు శీమలను క్ూడా అనుభవించాలి అని చబెుతయనాిడు. కాబటిర  శమీ 
అనునద,ి అనుదనిము మన సలిువను ఎతయత కొని కరీసుత ను అనుసరంిచుటలో 
భాగమ యైునిద.ి మన జీవితములో వచుు శీమలు మరయిు క్ష్రములతో ఎలా 
వయవహరంిచాలి అను దానిని గూరుి అనకే్ ఆచరణాతుక్ సలహాలను కొీ తత  నిబంధ్న 
రచయితలు మనక్ు ఇచాురమ. వీటనిి మనము ... అధగిమించుటక్ు పల ి తాిహము, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

కరీసుత తో మన సంబంధ్మును త్రరసకరంిచుటక్ు ఎదురొకను గొపీ ఒత్రతడ ిమధ్య 
నముక్ముగా ఉండుట, లేక్ రాజీపడుటలో మనము చూసాత ము. 

— డా. గ ీగరర ఆర్డ. ప్ రర ీ

ఇతర పాఠములలో మనము చూసనిటటో , సలిువ మీద కరసీుత  మరణము దదవుని ఉగతీ నుండి 
మనలను విమోచంచుటక్ు పూరితగా సరిపల యినద ిఅయినపీటకిర, ఆయన త్రరగిి వచుు వరక్ు కరసీుత  యొక్క 
శీమ ముగించబడదు అని పౌలు బో ధించాడు. ఈలోపు, ఆయన కొరక్ు నియమించబడిన శీమ కరసీుత  
శరరరమ నై సంఘము దావరా ఆయన పూరిత చదసాత డు. విశావసులు కరసీుత తో ఏక్మ ైయునాిరమ గనుక్, మనం 
శీమపడనిపుీడు, యిేసు శమీపడతాడు. మరియు పౌలు దృషిరకోణము పకిారం, కరసీుత  కొరక్ు 
నియమించబడని శీమలను పూరిత చదయుట పతి్ర క ైైసతవునికన ఒక్ గొపీ ఘనత అయుయనిది. ఫిలిప్పీయులక్ు 
1:27-30లో ఇంతక్ుముందద మనము చదివినటటో గా, దదవుడు ఫలిిప్పీ యులక్ు శమీను కవేలం 
అనుమత్రంచలేదు – కరసీుత  కొరక్ు శీమను అనుభవించు ఘనతను ఆయన వ్ారకిన “అనుగీహ ంచాడు.” ఈ 
ఆలోచనను గూరుి ఫిలిప్పీ యులక్ు 2:5-11లో వివరసిూత  పౌలు ఈ మాటలు వ్ాిశాడు: 

కరీసుత యిసేునక్ు క్లిగని యిా మనసుి మీరమను క్లిగయిుండుడ ి... మరణము 
ప ందునంతగా, అనగా సలిువమరణము ప ందునంతగా విధదయత చూప్నివ్ాడె,ై 
తనుితాను తగిగంచుకొన ను. అందుచదత దదవుడు ఆయనను అధకి్ముగా హచెుంచ, 
పతి్ర నామమునక్ు ప్ నైామమును ఆయనక్ు అనుగీహ ంచనెు (ఫలిిప్పీ యులక్ు 2:5-
11). 

దదవుని రాజయము కొరక్ు యిసేు ఇష్రపూరవక్ముగా శీమలను మరియు దూష్ణను అనుభవించాడు, 
మరియు ఆయన చదసిన తాయగమునక్ు ఆయన ప ందని పతి్రఫ్లము ఎంతో గొపీదగిా ఉనిది. అదద 
విధ్ముగా, లోక్మంతటా రాజయ సువ్ారతను వ్ాయప్ింపజేయుటక్ు విశావసులు వినయముతో శమీలను 
మరియు దూష్ణను సహ ంచాలి. మనం అలా చదసనిపుీడు, మన బహుమానం చాలా గొపీదగిా ఉంటటంది. 
ఇందుమూలముగాన ేఫలిిప్పీయులక్ు 2:17-18లో పౌలు ఈ మాటలు వ్ాియగలిగాడు: 

మరయిు మీ విశావసయాగములోను దాని సంబంధ్మ నై సవేలోను ననేు 
పానారీణముగా పలయబడనిను, ననేానందంిచ మీ యందరతిోక్ూడ సంతోషంితయను. 
ఇటటవల న ేమీరమను ఆనందంిచ నాతోక్ూడ సంతోషంిచుడ ి(ఫలిిప్పీ యులక్ు 2:17-
18). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఫిలిప్పీయులు తమక్ు నియమించబడని శీమలను భరించాలని మాతమిే పౌలు ఆశంచలేదుగాని, 
తతీలితంగా వచదు ఆశీరావదములను బటిర  శీమల మధ్యలో క్ూడా సంతోషించాలని ఆశంచాడు. అంతదకాక్, 
వ్ార ిశమీల దావరా క్లిగే ఆశీరావదములను బటిర  అతడు ఎలా ఆనందించాడో , అలాగే తన వయక్తగత శీమల 
ఫ్లితంగా వచుు ఆశీరావదములను బటిర క్ూడా వ్ారమ ఆనందంిచాలని అతడు ఆశంచాడు. 

చాలాసారమో  శీమను పతి్రక్ూలమ నైదగిా చూసాత రమ. అయితద, క ైసైతవ దృషిరకోణములో 
నుండ,ి శీమను ఒక్ కీ్మశక్షణగా, మరయిు దదవుని సవభావములోనికన విశావసులను 
మర ిఎక్ుకవగా మారముటక్ు మరయిు రూప్ంిచుటక్ు పభిువు ఉపయోగంిచు 
కీ్మశక్షణగా చూడాలి... కరీసుత ను మరయిు ఆయన పునరమతాా న శకనతని తాను 
తలెుసుకోవ్ాలనుకొనుచునాిను అని వివరంిచనపుీడు ఫలిిప్పీ . 3లో పౌలు దనీిని 
గూరుి మాటాో డాడు, కాని అతడు అక్కడ ఆగుటలేదు. ఆయన శమీలలో 
పాలుపంచుకొను సహవ్ాసమును గూరుి అతడు మాటాో డుతయనాిడు. కాబటిర , 
ఆయన శమీలలో విశావసులు కరీసుత తో సహవ్ాసము క్లిగయిుండవచుు, మరయిు 
రపమా 8:28లో పౌలు పలికనన ఈ మాటలను దృషిరలో ఉంచుకొని జీవితములో 
శీమలను అనుభవించుచుండగా మనము క్ూడా ఒక్రతిో ఒక్రము సహావ్ాసము 
క్లిగయిుండవచుు, “దదవుడు మలేు క్లిగంిచుటక  ైసమసతమును సమక్ూడ ి
జరగింిచుచునాిడు,” కాబటిర , శీమలు మరయిు క ైసైతవుని జీవితము మీద దాని 
యొక్క పభిావము విష్యములో మనము ఒక్ భినిమ నై దృషిరకోణమును 
క్లిగయిుండవచుు. 

— ర వ. లాయరర కాక లీ్ 

ఈ జీవితములో శమీలను ఎదురొకనుచుని ఫలిిప్పీ  విశావసులను, వ్ార ిశీమలక్ు క్లుగు దదవుని 
పిత్రఫ్లముల మీద దృషిరప్ టరమని పౌలు పల ి తిహ ంచాడు. ఈ విధ్ముగా, గొపీ ఒత్రతడి మధ్య క్ూడా, 
విశావసము మరియు పరిశుదధ జీవనములో ఓరమీ క్లిగయిుండుటక్ు శకనతని మరయిు ధెైరయమును వ్ారమ 
ప ందుక్ుంటారమ. 

ఓరమీ కొరక్ు సహాయము (2:19-30). వ్ారమ ప ందబో వు ఆశీరావదములను గూరిు ఫలిిప్పీయులక్ు 
జఞఞ పక్ము చదసూత , ఓరమీ యొక్క పాిముఖ్యతను పౌలు ఉదాా టంిచాడు. తరమవ్ాత, ఫలిిప్పీ . 2:19-30లో, వ్ారి 
పటో శదీధ  వహ ంచుటక్ు సవేక్ులను పంపుట దావరా అతడు ఓరమీను క్లిగయిుండుటక్ు ఆచరణాతుక్ 
సహాయమును అందించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

శీమల మధ్య ఓరమీను క్లిగయిుండునపుీడు మనక్ు క్లుగబో వు పిత్రఫ్లముల మీద దృషిరప్ టటర ట 
చాలా పాిముఖ్యమ యైునిది. అయితద ఇతర పజిలు సహాయము చదయుచునిపుీడు శీమలను 
అనుభవించుట సులభమవుతయంది అని క్ూడా పౌలు అరాము చదసుక్ునాిడు. మనలను బలపరచుటక్ు 
మరియు పలి తిహ ంచుటక్ు మనందరికర ఇతరమలు కావ్ాలి. కాబటిర , వ్ార ిఅవసరత సమయములో వ్ారికన 
సహాయము చదయుటక్ు తన సేిహ తయలను పంపుచునాిను అని పౌలు ఫిలిప్పీ యులక్ు 
నిశుయతనిచాుడు. మరియు అతడు వ్ారిని తవరలో చూడబో వుచునాిను అను నిశుయతను క్ూడా వ్ారకిన 
పిక్టించాడు. 

మొదటగిా, పౌలుక్ు పరచిరయ చదయుటక్ు వ్ారమ పంప్ని ఫలిిప్పీయుల స ంత పరిచారక్ుడెైన 
ఎపఫ్ ి దతియను పౌలు పంపుచునాిడు. వ్ాసతవ్ానికన పౌలు పత్రకి్ను ఫలిిప్పీయులక్ు అందజసేినది ఎపఫ్ ి దితద 
కావచుు. ఫిలిప్పీ. 2:25-30లో మనము నేరముకొనుచునిటటో , అతడు అనారపగయం పాల ైయాయడు గనుక్ 
ఫిలిప్పీలో ఉని సంఘము ఎపఫ్ ి దతియను గూరిు చంత్రంచంది. మరియు వ్ారమ ఎంతో చంత్రంచుచునాిరమ 
కాబటిర ఎపఫ్ ి దతియ వ్ారిని గూరిు చంత్రంచాడు. కాబటిర , పౌలు వ్ారి మనసులను తదలిక్పరచడానికన మరియు 
వ్ారకిన పరిచరయ చదయుటక్ు ఎపఫ్ ి దితయను వ్ార ియొదేక్ు పంప్ించాడు. తరమవ్ాత, త్రమోత్రని ఫలిిప్పీ కన 
పంప్ించాలని పౌలు ఆశంచాడు. పసిుత తానికన, అతడు చరెసాలలో పౌలు యొదేనే ఉండి, బాధ్ సమయంలో 
అప సతలునికన పరచిరయ చదసుత నాిడు. అయితద ఫలిిప్పీ యులక్ు 2:19లో మనము చదివినటటో గా, సమీప 
భవిష్యతయత లో ఫలిిప్పీయులక్ు సహాయము చదయుటక్ు అతనిని పంప్ించాలని పౌలు భావించాడు. చవరగిా, 
తాను చెరసాల నుండి విడపి్ించబడి ఫలిిప్పీ యులక్ు పరచిరయ చదయుటక్ు వసాత నని అతడు నిరరక్షించాడు. 
ఫిలిప్పీయులక్ు 2:24లో అతడు ఈ భావనను వయక్తపరచాడు, అక్కడ అతడు ఈ మాటలు వ్ాిశాడు: 

ననేును శీఘాముగా వచుెదనని పభిువునుబటిర  నముుచునాిను (ఫలిిప్పీ యులక్ు 
2:24). 

ప్ ప యత  (πέποιθα) అను గరకీ్ు పదము ఇక్కడ, “నముుట” అని అనువదించబడింది, బహుశా 
దీనికన ఉతతమమ నై అనువ్ాదము “నేను ఒప్ిీ ంచబడిత్రని.” పౌలు తన విడుదలను గూరిు నిరరక్షణ 
క్లిగియునాిడు, కాని ఫలిిప్పీ పత్రకి్లోని ఇతర భాగములు సూచంచుచునటటో , దానిని గూరుి అతడు 
సంపూరణ నిశుయతను క్లిగలిేడు. ఏది ఏమ నైపీటికర, ఫలిిప్పీ సంఘము క్ష్రములతో పల రాడుతయండగా 
నముక్మ నై విశావసుల యొక్క పరచిరయ దానికన ఎంతో విలువ్ నైద ిఅని పౌలుక్ు తలెుసు. కాబటిర , న పైుణయత 
గల ప్ేమిించు పరచిారక్ులను వ్ార ియొదేక్ు పంపుటను గూరిు అతడు పణిాళ్లక్లు క్లిగయిునాిడు అని 
ఉదాా టించాడు. 

ఓరమీను గూరుిన ఉదాహరణ (3:1-16). ఫిలిప్పీ యులక్ు 3:1-16లో క్నిప్ించద ఉపదదశములను 
గూరిున తదుపరి భాగములో, పౌలు తన మనసతతవం మరయిు పవిరతనక్ు సంబంధించ, శమీలలో ఓరమీ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

క్లిగియుండు విష్యములో తననుతాను ఒక్ ఉదాహరణగా చపెుీక్ునాిడు. పతిదయక్ముగా, అతడు కరసీుత ను 
అంగరక్రించనపుీడు, దదవుని అనుగీహము మరియు ఆశీరావదము ప ందుటక్ు భూసంబంధ్మ నై 
విష్యముల మీద ఆధారపడుట మానివ్సేి, కరీసుత మీద మాతమిే ఆధారపడుట ఆరంభించానని పౌలు 
వివరించాడు. అయితద యూదా సమాజము యొక్క భూసంబంధ్మ నై పరమిాణములను అతడు 
చదరమకోలేక్పల యాడు అనునది దీనికన కారణము కాదు. భినిముగా, భూసంబంధ్మ నై పాిమాణ క్తల పికారం 
పౌలు దదవుని అతయంత అనుగహీం ప ందినవ్ారలిో ఒక్నిగా ఉండాలి. ఫలిిప్పీయులక్ు 3:4-6లో తన అరహతలక్ు 
పౌలు ఇచున వివరణను వినండి: 

కావలయునంట ేననేు శరరరమును ఆసీదము చదసకిొనవచుును; మర ిఎవడెనైను 
శరరరమును ఆసీదము చదసకిొనదలచనయి డల ననేు మర ియి క్ుకవగా 
చదసకిొనవచుును. ఎనిమిదవదనిమున సునిత్ర ప ందతి్రని, ఇశాీ యిలేు 
వంశపువ్ాడన ,ై బనెాయమీను గపతమిులో పుటిర  హబె్రయిుల సంతానమ నై హబె్రయిుడన ,ై 
ధ్రుశాసత రవిష్యము పరసియుయడన ,ై ఆసకనతవిష్యము సంఘమును 
హ ంసంిచువ్ాడన ,ై ధ్రుశాసత రమువలని నీత్రవిష్యము అనిందుయడన  ైయుంటనిి 
(ఫలిిప్పీ యులక్ు 3:4-6). 

ఏ మానవుడెైన ధ్రుశాసత రమును పాటించుట దావరా దదవుని ఆశీరావదములను ప ందగలిగాడు అంట ే
అద ిపౌలే. అయితద ఈ విష్యంలో వ్ాసతవమమేిటంటే రక్షణ మరియు నితయజీవము అను దదవుని 
ఆశీరావదములను ప ందుటక్ు పతనమ ైన ఏ మానవుడు క్ూడా అరమహ డు కాదు. కాబటిర , పౌలు తన 
భూసంబంధ్మ ైన యోగయత మీద ఆధారపడుటక్ు త్రరసకరించ, కరీసుత  యోగయత మీద ఆధారపడా్ డు, మరయిు 
దీనిని దదవుడు అతనికన విశావసం దావరా అనుగీహ ంచాడు. అదదసమయంలో, మన రక్షణక్ు ధ్ృవీక్రణగా 
కేవలం విశావసమును ఒపుీకొంటే సరిపల దు అని అతడు సీష్రం చదశాడు. భినిముగా, కరసీుత నందు 
విశావసము ఉనిదని చెపుీకొనువ్ారందరమ నితయ జీవము ప ందుటక్ు విశావసములో క్ూడా ఓరమీ 
క్లిగియుండాలి. మనము విశావసమును కాపాడుకోవ్ాలి, మరియు పరిశుదధమ నై జీవితము జీవించాలి, 
లేక్పల తద మన విశావసము అబదధమని నిరూప్ిసాత ము. ఇందుమూలముగానే ఫలిిప్పీ యులక్ు 3:12-16లో 
కరీసుత లో రక్షణను గూరిు వ్ాిసూత , ఓరమీ మీద అతడు ఎక్ుకవ దృషిరప్ టార డు: 

ఇదవిరక ేననేు గ లిచత్ర ననియి నైను, ఇదవిరక ేసంపూరణ సదిిధ  ప ందతి్రననియి నైను 
ననేు అనుకొనుటలేదు గాని, ననేు దదని నిమితతము కరీసుత  యిసేుచదత పటరబడతి్రనో 
దానిని పటటర కొనవల నని పరమగ తయత చునాిను ... ననేిదవిరక ేపటటర కొని యునాినని 
తలంచుకొనను ... ముందుని వ్ాటకిొరక  ైవ్గేరిపడుచు కరీసుత  యిసేునందు దదవుని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఉనితమ నై ప్లిుపునక్ు క్లుగు బహుమానమును ప ందవల నని, గుర ియొదేక ే
పరమగ తయత చునాిను (ఫలిిప్పీ యులక్ు 3:12-16). 

ఇక్కడ మనము చూసుత నిటటో , జీవితములో ఏదో ఒక్ సమయములో కరసీుత  నందు విశావసమును 
వయక్తపరచుట మాతమిే చాలదు. నముక్ముగా ఉండుట దావరా మనము మన విశావసమును రమజువు క్ూడా 
చదయాలి. మరియు మనము అంతము వరక్ు ఒరమీతో ఉండక్పల తద, మన రక్షణ కొరక్ు కరసీుత లో విశావసమును 
కాపాడుకొనక్పల తద, మరయిు పరిశుదధమ ైన జీవితము దావరా నముక్ముగా ఉండక్పల తద, మన విశావసము 
అబదధమని మనం నిరూప్ిసాత ము. 

ఫలిిప్పీ . 3:12ను అనకే్మంద ిక్ంఠసాం చదసాత రమ. మరయిు చాలాసారమో  మనము 
పరపిూరమణ లము కాము అని చూపుటక్ు ఈ వచనము ఎక్ుకవగా 
ఉపయోగంిచబడుతయంద.ి అవును క్దా? ఉదాహరణక్ు, “ఇదవిరక ేననేు గ లిచత్ర 
ననియి నైను. . . అనుకొనుటలేదు” — లేక్ ననేు నా లక్షయమును ఇపీటకి ే
చదరమక్ునాిను అను విష్యమును చూడండ.ి తరమవ్ాత అద ి“పరగి తయత చునాిను” 
అని చబెుతయంద,ి మరయిు దనీిని గూరుి ఆలోచన చదయునపుీడు అనిి రక్ముల 
చతమిులు మనసుిక్ు వసాత యి. అయితద విచారక్రముగా, ఆ వచనమును మనము 
క్ంఠసాం చదసనిపుీడు లేక్ ఉపయోగంిచనపుీడు, చాలాసారమో  దాని యొక్క 
అరామును మనం తప్ిీ పల తాము. ననేు దాని అరామును చాలాసారమో  తప్ిీ పల యాను 
అని చబెుతాను. ఎందుక్ంట ే“ఇదవిరక ే[దానిని] ననేు గ లిచత్ర ననియి నైను. . . 
అనుకొనుటలేదు” అని చబెుతయంద.ి ఇక్కడ “దానిని” అను పదము దదనిని 
సూచసుత ంద?ి ఇక్కడ దానిని అంట ేఏమిట?ి ఇద ిఏ దానిని అయుయనిద?ి కాబటిర  
మీరమ ఒక్ వచనము వ్ నుక్క్ు వ్ ళతత , “దానిని” అంట ేఏమిటో అరామవుతయంద:ి “ఏ 
విధ్ముచదతన నైను మృతయలలోనుండ ినాక్ు పునరమతాా నము క్లుగవల నని, ఆయన 
మరణవిష్యములో సమానానుభవముగలవ్ాడన ,ై ఆయనను ఆయన 
పునరమతాా నబలమును ఎరమగు నిమితతమును, ఆయన శమీలలో పాలివ్ాడనగుట 
యి టిరదో  యి రమగు నిమితతమును” ... క ైసైతవులు ఎందుక్ు ఓరమీ క్లిగయిుండాలి? 
వ్ారమ ఎందుక్ు ముందుక్ు సాగపిల వ్ాలి? ఎందుక్ంట ేజీవితములో ఏమి 
జరమగుచునిను, ఏమి జరమగుచునిను, పునరమతాా నము క్లుగబో తయంద,ి మరయిు 
అపుీడద సరకిాని పతి్ర విష్యమును దదవుడు సరగిా చదసాత డు. 

— డా. ఆండ ీమిలోర్డ III 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఓరమీక్ు సవ్ాళలో  (3:17–4:9). పౌలు యొక్క చవరి ఉపదదశములు ఓరమీగా ఉండుటలో ఎదురయిేయ 
సవ్ాళోక్ు సంబంధించనవిగా ఉనాియి, దీనిని గూరుి ఫిలిప్పీ యులక్ు 3:17-4:9లో అతడు మాటాో డాడు. ఈ 
ఉపదదశములు పిధానముగా ఓరమీను గూరిున ఉదాహరణల యొక్క అనువరతననములు అయుయనివి. 
అబదధ  బో ధ్క్ులు, లేక్ సంఘములోని వివ్ాదములు, లేక్ వయకనతగత క్ష్రములు దదవుని పటో వ్ారమ 
క్లిగియుని నముక్తవము విష్యములో పడిపల వునటటో  చదయుటక్ు అవకాశము ఇవవవదుే  అని పౌలు 
ఫిలిప్పీయులను పల ి తిహ ంచాడు. ఫిలిప్పీలో ఉని సంఘము మీద అబదధ బో ధ్ దాడి చదయు విధానముల 
మీద అతడు దృషిరప్ టటర ట ఆరంభించాడు. ఫలిిప్పీ యులక్ు 3:18-19లో పౌలు వ్ాిసని క్ఠనిమ నై ఖ్ండనను 
వినండి: 

అనకే్ులు కరీసుత  సలిువక్ు శతయి వులుగా నడుచుకొనుచునాిరమ. నాశనమ ేవ్ార ి
అంతము, వ్ార ిక్డుప్ ేవ్ార ిదదవుడు; వ్ారమ తాము సగిుగ పడవలసని 
సంగతయలయందు అత్రశయపడుచునాిరమ, భూసంబంధ్మ నైవ్ాట ియందద మనసుి 
నుంచుచునాిరమ (ఫలిిప్పీ యులక్ు 3:18-19). 

“కరీసుత  సలిువక్ు శతయివులుగా” ఉని వీరమ విశావసులు కారమ. అయినపీటికర, వ్ారమ సంఘమునక్ు 
హాని క్లిగించు సిాత్రలో ఉనాిరమ. వ్ాసతవ్ానికన ఓరమీను క్లిగయిుండవలసని అవసరతను గూరిు వ్ారమ 
ఒప్ిీ ంచునటటో  మాటాో డారమ. లేక్, వ్ారమ ఏదో  ఒక్ విధ్ముగా పరపత్రగలవ్ారగిా ఉండవచుు. ఏ 
సందరుములోన ైనా, కరసీుత  శతయివుల యొక్క అబదధ  బో ధ్నలను విశావసులు త్రరసకరసిూత , పవితిమ నై క ైసైతవ 
విశావసము మరియు ఆచరణలో ఓరమీతో ఉండాలని పౌలు ఉదాా టించాడు. ఇబబందులు మరియు శీమల 
నుండ ితప్ిీ ంచుకోవ్ాలి అను ఆశ సువ్ారత నుండ ిదూరమగుటక్ు ఎనిడును కారణము కాక్ూడదు. అయితద 
సంఘములోని నిజమ నై విశావసులు ఇతర విశావసుల ఓరమీక్ు సవ్ాళోను క్లిగించవచుు అని క్ూడా పౌలు 
హెచురించాడు. ఒక్ ఉదాహరణగా, యువ్ొదియ మరియు సుంటటకే మధ్య ఉని సమసయను అతడు 
పిసాత వించాడు. ఫిలిప్పీ. 4:1-3లో, పౌలు ఈ మాటలు వ్ాిసుత నాిడు: 

... ప్ియిులారా, యిటటో  పభిువునందు సిారమల  ైయుండుడ.ి పభిువునందు 
ఏక్మనసుిగలవ్ార  ైయుండుడని యువ్ొదయిను, సుంటటకనేు 
బత్రమాలుకొనుచునాిను... [వ్ారమ] సువ్ారతపనిలో నాతోక్ూడ పయిాసపడనివ్ారమ 
గనుక్ వ్ారకిన సహాయము చదయుమని నినుి వ్డేుకొనుచునాిను (ఫలిిప్పీ . 4:1-3). 

ఒక్రితో ఒక్రమ వివ్ాదములు ప్ టటర కొనుట దావరా, యువ్ొదయి మరియు సుంటటక ేపరిశుదధమ నై 
జీవనములో సిారముగా నిలబడు విష్యములో విఫ్లమ ైయాయరమ. మరయిు ఈ సపత రలు పౌలుతో క్లిస ిపని 
చదసనివ్ారమ కాబటిర , వ్ార ిమధ్య ఉని వివ్ాదము ఫలిిప్పీ పటరణములో ఉని ఇతర విశావసుల యొక్క 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఓరమీక్ు క్ూడా హానిని క్లిగించునదగిా ఉండినది. దీనికన తోడు, వయకనతగతముగా వ్ారమ ఎదురొకనిన క్ష్రములు 
వ్ార ిఓరమీక్ు ఆటంక్ము క్లిగంిచక్ుండా చూచుకోమని క్ూడా పౌలు ఫిలిప్పీ యులక్ు ఉపదదశంచాడు. 
సంతోష్క్రమ నై దృక్ీథమును పాటించమని మరియు నిరమతాిహముక్ు గురచిదసే చంతను 
అనుమత్రంచవదేని అతడు వ్ారిని పల ి తిహ ంచాడు. ఫిలిప్పీ. 4:4-7లో అతని ఆలోచనలు చక్కగా 
తెలియజేయబడనివి: 

ఎలోపుీడును పభిువునందు ఆనందంిచుడ,ి మరల చపెుీదును ఆనందంిచుడ.ి 
దదనినిగూరుియు చంతపడక్ుడ.ి..మీ వినిపములు దదవునికన తలెియజయేుడ.ి 
అపుీడు...దదవుని సమాధానము యిసేుకరీసుత వలన మీ హృదయములక్ును మీ 
తలంపులక్ును కావలి యుండును (ఫలిిప్పీ యులక్ు 4:4-7). 

చంత మరయిు వ్ాయక్ులతలోనికన దిగజఞరిపల వుటక్ు బదులుగా, వ్ారి అవసరతలను తీరుమని దదవుని 
అడగమని పౌలు ఫలిిప్పీ యులను పల ి తిహ ంచాడు. కొనిి సందరుములలో, ఇబబందిక్రమ నై పరసిిాతయలను 
తొలగించుట దావరా దదవుడు సీందిసాత డు అని పౌలుక్ు తెలుసు. అయితద దదవుడు అలా చదయుటను 
నిరణయించుకొననపుీడు క్ూడా, దదవుని సమాధానము “కరసీుత  యిేసు నందు వ్ారి హృదయములను మరయిు 
మనసుిలను కాయును” అని క్ూడా పౌలుక్ు తెలుసు. వ్ార ివ్ ైఖ్రమలు మరయిు దృకోకణములను 
మారముకొనుట దావరా, దదవుని పటో నముక్తవము విష్యములో వ్ారమ ఓరమీ క్లిగియుండవచుు. 

పౌలు ఫలిిప్పీయులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్ యొక్క ముఖ్య భాగములో, అతడు తన వయకనతగత ఓరమీను 
వరిణంచాడు, మరియు ఫలిిప్పీయులు క్ూడా ఓరమీ క్లిగయిుండాలని ఉపదదశంచాడు. తరమవ్ాత, 4:10-20లో, 
ముఖ్యముగా వ్ారమ అతనికన చదసిన కొనసాగు పరచిరయ దావరా నముక్మ నై క ైసైతవ జీవనములో ఫలిిప్పీయుల 
యొక్క ఓరమీను గూరిున ఉదాా టనతో తన పత్రకి్ యొక్క ముఖ్య భాగమును అతడు ముగించుచునాిడు. 

ఓరమీ యొక్క ధ్ృవీక్రణ (4:10-20) 
ఈ భాగములో, చెరసాలలో తన శీమక్ు కొంత ఉపశమనము క్లుగుటక్ు ఫిలిప్పీ యులు పంప్ిన 

ధ్నమును బటిర  పౌలు క్ృతజఞతలు తలెిపాడు. పౌలు యొక్క క్ృతజఞత పలుక్ులు అతడు ధ్నము 
అందుక్ునాిడనియు మరయిు తన పరిసిాతయలు మ రమగుపడుటలో అద ిసహాయపడినదనియు అతడు వ్ారికన 
ధ్ృవీక్రించాడు. అయితద ఆ ధ్నము యొక్క గొపీ విలువనుబటిర పౌలు భావ్ోదదవగముక్ు గుర ైనటటో  
క్నిప్సిుత ంది. ఫిలిప్పీ యులక్ు 4:12-14లో అతడు చెప్ిీ న మాటలు వినండి: 

దనీసిాత్రలో ఉండ న రమగుదును, సంపని సిాత్రలో ఉండ న రమగుదును; 
పతి్రవిష్యములోను అనిి కారయములలోను క్డుపు నిండయిుండుటక్ును 
ఆక్లిగొనియుండుటక్ును, సమృదిధక్లిగయిుండుటక్ును లేమిలో ఉండుటక్ును నరేము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

కొనియునాిను... అయినను నా శమీలో మీరమ పాలుపుచుుకొనినద ిమంచపని 
(ఫలిిప్పీ యులక్ు 4:12-14). 

ఈ ధ్నము యొక్క గొపీ విలువ అద ిపౌలు హృదయమును తాకనన విధానములో ఉనిది. అతని 
పక్షమున వ్ారమ చదసని తాయగము దావరా, బ్రదల ైన ఈ క ైసైతవులు తాము పౌలును ఎంతగా ప్ేిమిసుత నాిరప 
తెలియజేశారమ. 

ఫిలిప్పీయులు పౌలు యి డల వ్ార ిప్ేిమను వయక్తపరచుటక్ు ఇద ిఉతతమమ నై సమయం. ఈ 
సమయంలో, పౌలు యొక్క జ లైు శక్ష అతని మీద భారముగా ఉంది. అతడు బహుగా శమీను 
అనుభవించుచునాిడు మరయిు ఇంచుమించు నిరాశలోనికన చదరమక్ునాిడు. అతనిని చాలామంద ి
ప్ేిమిసుత నాిరని మరయిు అతని శమీలలో పాలుపంచుకోనాలని ఆశసుత నాిరని జఞఞ పక్ం చదసుకొనుట అతనికన 
ఎంత ఓదారమీ నిచుందో ఊహ ంచండి. వ్ాసతవ్ానికన ఫిలిప్పీ యులు చూప్ని శదీధ  అతని నిరరక్షణను 
పునరమదధరించంది అని క్ూడా మనము ఊహ ంచవచుు. అతని భయంక్రమ నై పరసిిాతయల మధ్య 
ఆనందించాలనే తన నిరణయమును ప్ేరిేప్ించంద ివ్ారి ప్ేిమనేా? పౌలు విడిచప్ టరబడలేదనియు మరయిు 
ఒంటరిిగా లేడనియు జఞఞ పక్ం చదసింది వ్ారి సేిహమనేా? ఒక్టి మాతిం వ్ాసతవం: పౌలు ఫలిిప్పీయులను 
హృదయపూరవక్ముగా ప్ేిమించాడు. కాబటిర , వ్ార ిబహుమానము అతనిని పలి తిహ ంచుట తపీ మరమేియు 
చదయలేదు. 

చవర ిశుభవచనాలు (4:21-23) 
చవరిగా, ఫలిిప్పీయులక్ు 4:21-23లో పౌలు యొక్క తయద ిశుభవచనముతో పత్రిక్ ముగుసుత ంది. ఈ 

భాగము చాలా వరక్ు సామానయ క్మీములోన ేఉనిది, కాని ఈ చవర ిశుభవచనములలోని ఒక్ విష్యము 
ఎంత అదుుతమ ైనద ిఅంటే, దానిని గూరిు పతిదయక్ముగా మాటాో డవలసియునిది. ముఖ్యముగా, 
ఫిలిప్పీయులక్ు 4:22లో, క సైరమ ఇంటికన చెందని పరిశుదుధ ల నుండ ిపౌలు ఫలిిప్పీ  సంఘమునక్ు 
శుభాకాంక్షలు పంపాడు. మరొక్ మాటలో, రపమా సామాా జయము అంతటి యొక్క చక్వీరిత ఇంటి నుండ ిఅతడు 
శుభములు పంపాడు. ఇపుీడు, “క ైసరమ ఇంటవి్ారమ” అను మాట, వ్ారమ అతనితో రాజనివ్ాసములో 
నివసించుచునాి నివసించుచుండక్పలయినా క సైరమ క్ుటటంబ సభుయలను మరయిు సవేక్ులను సూచసుత ంద ి
అని తెలుసుకొనుట పాిముఖ్యమ ైయునిది. మరయిు అతని సవేక్ులు కవేలం నౌక్రమలు మాతిమ ేకాదు. 
వ్ారలిో వయకనతగత అంగరక్షక్ులు, మరయిు అనేక్మంది పౌర సవేక్ులు క్ూడా భాగమ యైునాిరమ. 

అవును, క ైసరమ ఇంటవి్ారిని గూరిున పిసాత వన పౌలు మునుపు క ైసరియ మరిటమిలో చరెసాలలో 
ఉని సమయములోగాక్, రపమా చరెసాల నుండ ిఫలిిప్పీయులక్ు వ్ాియుచునాిడు అని అనకే్మంది 
వ్ాయఖ్ాయనక్రతలు నిరాధ రించుటక్ు దారితీసింది. అయితద, క సైరమ రపమాలో నివసించ, ఒక్ వ్ాసతవిక్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

క్ుటటంబమును క్లిగయిుండని మాట వ్ాసతవమ నైపీటికర, ఈ నిరాా రణక్ు మనము తొందరపాటటలో 
రాక్ూడదు. వ్ాసతవమేమిటంటే, క సైరయి మరటిిమలో ఉనివ్ారితో సహా సామాాజయమంతటా ఉని క ైసరమ 
యొక్క పౌర సవేక్ులు మరయిు కాపులవ్ారందరిని “క సైరమ ఇంటవి్ారమ” అని ప్లిచదవ్ారమ. ఏది ఏమ నైపీటకిర, 
క ైసరమ ఇంటవి్ారలిో ఉని విశావసులు లేక్ పరిశుదుధ లను గూరిు పిసాత వించుట, ఈ పత్రకి్ను ముగించటక్ు 
పౌలు ఉపయోగించన ఒక్ భావ్ారాక్మ నై మరయిు పల ి తాిహక్రమ నై మారగము అయుయనిది. పౌలు యొక్క 
చెర అతనిప్ ై పిభావమును చూప్నిపీటికర, అది సువ్ారత యొక్క వ్ాయప్ితకన ఆటంక్ము క్లిగించలేదు. 
భినిముగా, అనుయలను సేవించుటక్ు దదవుడు పౌలును ప్లిచాడు, మరయిు వ్ారి మధ్య అతని పరిచరయ 
ఎంతో ఫ్లవంతముగా కొనసాగంిది. అతడు చెరసాలలో శమీలను అనుభవించుచుండిన సమయములో 
క్ూడా, పౌలు అధికారమలక్ు, చరెసాల నాయక్ులక్ు, మరయిు క సైరమ యొక్క స ంత ఇంటవి్ారికన పాిత్రనిధ్యము 
వహ ంచనవ్ారకిన నముక్ముగా సువ్ారతను పకి్టించాడు. మరయిు వ్ారందరి మధ్య అతడు కరీసుత  శష్యయలను 
చదశాడు. 

పౌలు ఫలిిప్పీయులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్ను మనము అధ్యయనము చదయుచుండగా, వ్ార ిపటో అతడు 
క్లిగియుండని ప్ేిమను మనము త్రరసకరించలేము. దీనిని మనము అతని వయకనతగత శుభవచనములో, 
అతని క్ృతజఞతలో, మరయిు వ్ారి కొరక్ు అతడు చదసిన పాిరానలో చూడవచుు. అంతదగాక్, అతడు తన 
చెరసాల సమయములో ఎంతో సంఘరషణను ఎదురొకనినపీటికర, దదవునికన మహ మను మరియు సుత త్రని 
తెచుు విధ్ముగా నిలక్డ క్లిగియుండమని అతడు ఫిలిప్పీయులను పల ి తిహ ంచాడు. 

పౌలు ఫలిిప్పీయులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్ యొక్క నేపథయమును, దాని యొక్క ఆక్ృత్ర మరయిు 
విష్యసూచక్ను పరశిీలించాము గనుక్ ఈ పత్రకి్లోని పౌలు బో ధ్నల యొక్క ఆధ్ునిక్ అనువరతనమును 
పరశిీలించద సిాత్రలో ఉనాిము. 

ఆధ్ునిక్ అనువరతనము 

ఎనోి ఘనమ ైన విష్యములను క్లిగియుని ఫిలిప్పీ పత్రకి్ వంటి ఒక్ పత్రిక్ను మన ఆధ్ునిక్ 
జీవితములక్ు మనము అనకే్ విధ్ములుగా అనువరితంచుకోవచుు. అయితద ఈ పాఠములో, భూమి మీద 
బహుశా అతని చవర ిదనిములుగా పరిగణ ంచబడనివ్ాటలిో పౌలు ఫలిిప్పీ విశావసులను పల ి తిహ ంచన 
విధానము మీద మనము దృషిరప్ టార ము. ఈ దృక్ీథములో నుండి, ఒక్ అంశము వ్ లుగులోకన వసుత ంది. ఈ 
పత్రకి్ అంతటలిో, క్ష్ర సమయములలో దదవుని ఎదుట నముక్ముగా నడచుటను కొనసాగించ, ఓరమీ 
క్లిగియుండమని పౌలు ఫలిిప్పీ యులను పల ి తిహ ంచాడు. నడేు మన కొరక్ు ఫలిిప్పీ  పత్రిక్ యొక్క అరాము 
ఏమిటో పరిశీలించుచుండగా, పౌలు పత్రకి్లోని ఈ అంశము మీద మనము దృషిరప్ డతాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

క ైైసతవ జీవితం కొరక్ు ఆధ్ునిక్ అనువరతనమునక్ు పౌలు ఫలిిప్పీయులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్ యొక్క 
అంతరాువములను గూరిు మనం ఆలోచంచుచుండగా, క ైసైతవ దృకోకణము యొక్క మూడు విష్యములను 
మనం పరిశీలిదాే ము: మొదటగిా, ఓరమీ యొక్క సవభావమును చూదాే ము. ర ండవదిగా, ఓరమీ యొక్క 
మనసతతవమును చూదాే ము. మరియు మూడవదగిా, ఓరమీను గూరిున సంఘ పరచిరయను చూదాే ము. ఓరమీ 
యొక్క సవభావమును చూసూత  ఆరంభిదాే ము. 

ఓరమీ యొక్క సవభావము 
ఫిలిప్పీ పత్రకి్లో, ఓరమీను గూరిున పౌలు బో ధ్నలు మూడు పిధాన విష్యముల దృషార ా చాలా 

సులభంగా అరాం అవుతాయి: క ైైసతవ ఓరమీ యొక్క నిరవచనము; ఓరమీ యొక్క అవసరత; మరయిు ఓరమీ 
యొక్క ధ్ృవీక్రణ. ఓరమీను గూరిు పౌలు ఇచున నిరవచనమును చూసూత  ఆరంభిదాే ము. 

నిరవచనము 
పౌలు నిజమ నై విశావసము మరియు నీత్రగల జీవితం అను ర ండు ఆలోచనల దృషార ా ఓరమీను గూరుి 

ఆలోచంచాడు. మరపవ్ పైు, ఓరమీ అనగా కరీసుత  సువ్ారతలో మన విశావసమును కాపాడుకొనుట మరయిు 
దదవుని యి దుట మనము నీత్రగా నిలబడుటక్ు కవేలం ఆయన అరహత మీద ఆధారపడుట అయుయనిది. 
ఫిలిప్పీ 1:27లో పౌలు ఈ ఆలోచనను ఉదాా టిసూత , ఈ మాటల దావరా ఫిలిప్పీయులను పల ి తిహ ంచాడు: 

అందరమను ఒక్క భావముతో సువ్ారత విశావసపక్షమున పల రాడుచు (ఫలిిప్పీ యులక్ు 
1:27). 

ఒక్ విశావసగిా, సువ్ారతపటో మనక్ుని నిబదధతలో మనం సిారంగా ఉండాలి, మరయిు మన రక్షణను 
విజయుడెైన కరసీుత  సాధించాడు అను మన నముక్మును విడచిప్ టరక్ూడదు. క ైసైతవ విశావసములో ఓరమీ 
క్లిగియుండుట వ్ నుక్ ఇది ఒక్ కరలక్మ నై కోణము అయుయనిది. కరీసుత  సువ్ారతలో నిజమ నై విశావసమును 
అనకే్ విధ్ములుగా వివరించవచుు, కాని పౌలు ఫలిిప్పీయులక్ు 3:8-9లో క ైసైతవ విశావసమును గూరుి ఒక్ 
ముఖ్యమ ైన విష్యమును ఈ విధ్ముగా వివరించాడు: 

నిశుయముగా నా పభిువ్ నై యిసేుకరీసుత నుగూరుిన అత్రశేీష్ఠమ నై జఞఞ నము నిమితతమ  ై
సమసతమును నష్రముగా ఎంచుకొనుచునాిను. కరీసుత ను సంపాదంిచుకొని, 
ధ్రుశాసత రమూలమ నై నా నీత్రనిగాక్, కరీసుత నందలి విశావసమువలనన నై నీత్ర, అనగా 
విశావసమునుబటిర  దదవుడు అనుగీహ ంచు నీత్రగలవ్ాడన  ైఆయనయందు అగపడు 
నిమితతమును (ఫలిిప్పీ యులక్ు 3:8-9). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఈ వ్ాక్యభాగములో, నిజమ నై నీత్ర మరయిు రక్షణను ప ందు నిమితతము అతని యొక్క మానవ సిాత్ర 
మరియు సత్రయిలనిి నిష్ ర్యోజనమ నైవిగా ఉనాియి అని పౌలు సూచంచాడు. అతనికన రక్షణ 
అనుగీహ ంచు ఒకఒేక్క విష్యం కరీసుత  నీత్ర, ఇది విశావసము దావరా పౌలుక్ు ఆపాదించబడంిది. 

మన నీత్ర కొరక్ు మనము కరసీుత  యోగయత మీద ఆధారపడనింతవరక్ు, మనము ఓరమీతో 
విశావసములో సిారమలుగా ఉంటాము. ఇపుీడు, మనము ఎనిడును పడిపల ము లేక్ కాలుజఞరము అని దీని 
అరాము కాదు. బదులుగా, ఓరమీతో క్ూడని విశావసము సువ్ారత సతయమును ఎనిడును పూరితగా 
తృణీక్రించదు. మన వ్దేాంతశాసత రములలో మనందరకిన తప్ిీదములు ఉనాియి మరియు పాపము మరియు 
మరణము మీద కరీసుత  సాధించన విజయము మీద మనఃపూరవక్ముగా ఆధారపడు విష్యములో 
మనమందరము విఫ్లమవుతాము. అయితద కరీసుత  మరియు కరీసుత  మాతమిే మనలను రక్షించాడు అను 
కరలక్మ నై క ైైసతవ బో ధ్నను మనము నముుట మానినపుీడు మాతిమే, మనము ఓరమీ క్లిగయిుండు 
విష్యములో విఫ్లమవుతాము. 

నిజమ నై విశావసము దృషార ా ఓరమీను నిరవచంచుటతో పాటటగా, ఓరమీ అంట ేనీత్రగా జీవించుట, 
సత్రయిలు చదయుటలో కొనసాగుట, మరియు పశింసనీయమ ైన కారయములు చదయుట అని క్ూడా పౌలు 
తెలిపాడు. ఉదాహరణక్ు, ఫలిిప్పీ. 2:12-13లో, పౌలు ఇలా వ్ాిశాడు: 

భయముతోను వణక్ుతోను మీ స ంతరక్షణను కొనసాగంిచుకొనుడ.ి ఎందుక్నగా 
మీరమ ఇచఛయించుటక్ును కారయసదిిధ  క్లుగజసేకిొనుటక్ును, తన దయాసంక్లీము 
న రవ్రేమటక  ైమీలో కారయసదిిధ  క్లుగజయేువ్ాడు దదవుడద (ఫలిిప్పీ యులక్ు 2:12-13) 

మనమంతా సత్రియలు చదయు విష్యములో కొనసాగుట యొక్క పాిముఖ్యతను, దదవుని క్రమణ 
దావరా మనము ప ందుకొనిన రక్షణక్ు అనుగుణయమ ైన విధానములలో కారయములను చదయుటలో కొనసాగుట 
యొక్క పాిముఖ్యతను పౌలు సూచంచాడు. ఇపుీడు, సత్రయిలు చదయుటలో ఓరమీ అనగా మనం 
పరపిూరమణ లముగా జీవిసుత నాిము అని కాదు. ఈ జీవితములో ఎనిడును మనం పరపిూరణతక్ు చదరమకోలేము, 
మరియు కొనిిసారమో  మనము తీవిముగా విఫ్లమవుతయంటాము. బదులుగా, కరసీుత క్ు నముక్ముగా 
ఉండాలని మనం ఆశంచనపుీడు సత్రయిలు చదయుటలో ఓరమీ క్లిగి ఉంటాము. 

క ైసైతవులు వ్ార ిరక్షణను భయముతోను, వణక్ుతోను కొనసాగంిచుకొనుడ ిఅని 
ఫలిిప్పీ . 2లో పౌలు చబెుతయనిపుీడు, దానిని మనము సంపాదంిచుక్ునాిము 
అను భావన క్లుగవచుు. ఒక్క నిమిష్ం ఆగండ.ి నీత్రమంతయలుగా తీరుబడుట 
అనునద ివిశావసము దావరా మాతమి ేమరయిు కరీసుత  దావరా మాతమి ేసాధ్యము అని 
ననేనుక్ునాిను, కాని దానిని మనము సంపాదంిచుకొనినటటో  కొనసాగంిచుకోవ్ాలని 
పౌలు చబెుతయనాిడు. సర,ే 1వ అధాయయమును గురమత ంచుకోండ,ి మనలో తన మంచ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

చతతమును జరగింిచుట కొరక్ు దదవుడు మనలో కారయసదిిధ  క్లుగజసేాత డు అని పౌలు 
చబెుతయనాిడు. ఈ ర ండు వ్ాక్యభాగములను మీరమ క్లిప్ ిచపెాీలి. తయదక్ు దదవుడద 
పతి్ర విశావసలిో ఈ కారయములను చదయువ్ాడెయైునాిడు. నడేు మన కొరక్ు దనీి 
అరాము ఏమిటంట ే... మనము కరీసుత నందు మరయిు ఆయన చదసని కారయమునందు 
విశావసమును మరయిు నముక్మును ఉంచుతాము. అలా చదసనిపుీడు, మనము 
వ్ాసతవిక్త యొక్క వ్ లుగులో జీవిసాత ము. ఎలోపుీడూ జీవిసాత ము. కనీయలు విశావస 
మూలముగా జరమగుతాయి... కనీయలు చదయుట ఎలోపుీడూ మంచ పన,ే కాని అవి 
కరీసుత నందు మనము క్లిగయిుని గురితంపులో ఆరంభమ ,ై జీవన అలవ్ాటటో  మరయిు 
విధానములు మరయిు నీత్రగల జీవనము దావరా జరగింిచబడతాయి. కాబటిర  
మనము ఎలోపుీడూ కరీసుత  అను మనుితో సంబంధ్ము క్లిగయిుంటాము. 

— డా. బెంజమిన్ గాో డ్్డ 

ఓరమీ యొక్క సవభావమును మనము పరగిణ ంచాము కాబటిర , కవేలం ఓరమీ యొక్క 
నిరవచనమును మాతిమే ఫలిిప్పీయులు అరాము చదసుకోవ్ాలని పౌలు కోరలేదు. రక్షణ ప ందుట కొరక్ు, 
విశావసములో మరయిు జీవితములో ఓరమీ యొక్క అవసరతను క్ూడా అరాము చదసుకోవ్ాలని అతడు 
కోరాడు. 

అవసరత 
ఫిలిప్పీయులక్ు 3:8-11లోని పౌలు మాటలను వినండి: 

కరీసుత ను సంపాదంిచుకొని, ధ్రుశాసత రమూలమ నై నా నీత్రనిగాక్, కరీసుత నందలి 
విశావసమువలనన నై నీత్ర, అనగా విశావసమునుబటిర  దదవుడు అనుగీహ ంచు 
నీత్రగలవ్ాడన  ైఆయనయందు అగపడు నిమితతమును... మరణవిష్యములో 
సమానానుభవముగలవ్ాడన ,ై ఆయనను ఆయన పునరమతాా నబలమును ఎరమగు 
నిమితతమును, సమసతమును నష్రపరచుకొని వ్ాటనిి ప్ ంటతో సమానముగా 
ఎంచుకొనుచునాిను (ఫలిిప్పీ యులక్ు 3:8-11). 

సీష్రంగా చెపాీలంటే, మనం నిజమ నై విశావసమును కాపాడుకొనుటలో విఫ్లమ తైద, మనము 
కరీసుత లో క్నుగొనబడము, తదావరా నితయమహ మలో జీవించుటక్ు మనము త్రరగిి లేపబడము. మరపమాటలోో , 
విశావసములో ఓరమీ అనునద ిఅంత్రమ రక్షణక్ు అవసరమ  ైఉంది. అదదవిధ్ంగా, ఫిలిప్పీయులక్ు 2:14-16లో, 
నితయజీవితమును గూరిున ఈ ఉపదదశమును అతడు అందించాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

మీరమ మూరఖమ నై వకీ్జనము మధ్య, నిరపరాధ్ులును నిష్కళంక్ులును 
అనిందుయలున నై దదవుని క్ుమారమలగునటటో , సణుగులును సంశయములును మాని, 
సమసత  కారయములను చదయుడ ి... అందువలన ననేు వయరాముగా పరమగ తత  లేదనియు, 
ననేు పడని క్ష్రము నిష్ పయిోజనము కాలేదనియు కరీసుత  దనిమున నాక్ు 
అత్రశయకారణము క్లుగును (ఫలిిప్పీ యులక్ు 2:14-16). 

సణుగులను సంశయములను నివ్ారించుట దావరా — అనగా నీత్రగా జీవించుట దావరా — 
ఫిలిప్పీయులు నిరపరాధ్ులును, నిష్కళంక్ులును అయుయండ,ి తన పరచిరయను గూరిు అత్రశయపడుటక్ు 
పౌలుక్ు ఒక్ కారణమును ఇసాత రమ. వ్ారమ ఓరమీగా ఉండుటలో విఫ్లమ ైతద వ్ారమ దదవుని ప్లోిలు కారనియు — 
మరియు కరీసుత యందు నిజమ నై నముక్ం లేదనియు — మరియు అంతయదినమందు వ్ారమ 
రక్షింపబడరనియు నిరూప్ిసాత రమ. మన విష్యంలో క్ూడా అది వ్ాసతవమ ైయునిది. నీత్రగల జీవితంలో మనం 
ఓరమీతో ఉండని యి డల మనము అవిశావసులమని నిరూప్ంిచుక్ుంటాము, మనము రక్షింపబడము. 

చాలా కాలము కనీతం మీరమ బాప్ితసుము ప ందారమ కాబటిర  లేక్ విశావసమును 
ఒపుీక్ునాిరమ కాబటిర , లేక్ ఇంకా ఏదో చదశారమ కాబటిర , లేక్ సంఘమునక్ు వ్ ళతో వ్ారమ 
కాబటిర , లేక్ భాష్లు మాటాో డదవ్ారమ కాబటిర , మీక్ు పరలోక్ములో సాలం 
నిశుయించబడంిద ిఅను ఊహాగానములక్ు తావులేదు... మనము నివసంిచుచుని 
లోక్ములో, అంతము వరక్ు ఓరమీతో నిలిచయుండమని మాతమి ేప్లిుపు 
ఇవవబడనిద ి— “అంతము వరక్ు నిలిచయుండువ్ాడు నితయజీవము ప ందును.” ఇవి 
యిసేు పలికనన మాటలు... యుగాంతపు ఆశీరావదములను ప ందుకొనుటక్ు కరీసుత ను 
గూరుి మీరమ నముక్ముగా సాక్షయమివ్ావలి. 

— డా. సపన్ మ క్స డోనో 

మనలో చాలామందికన, ఓరమీ యొక్క నిరవచనము మరయిు అవసరతను గూరుిన పౌలు బో ధ్నలు 
క్ష్రముగాను లేదా క్ఠనిముగాను ఉంటాయి. అయితద పౌలు యొక్క సదిాధ ంతముక్ు పల ి తాిహక్రమ ైన 
మూడవ కోణము క్ూడా ఉంది, అదదమనగ ఓరమీ యొక్క ధ్ృవీక్రణ. మరియు ధ్ృవీక్రణ వ్ లుగులో, 
ఓరమీను గూరుిన పౌలు బో ధ్నలు విశావసులను బదెిరించదవిగా లేవుగాని ఆదరించదవిగా ఉనాియి. 

ధ్ృవీక్రణ 
నిజమ నై పతి్ర విశావసి విశావసము మరియు నీత్రగా జీవించుట ర ంటలిోను ఓరమీతో ఉంటారని పౌలు 

ఫిలిప్పీయులక్ు ధ్ృవీక్రించాడు, తదావరా మన రక్షణ నిశుయించబడింది. చాలామంద ితపుీగా విశావసానిి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

పిక్టించారమ మరియు ఓరమీలో విఫ్లమయాయరనదేి ఇపీటికన వ్ాసతవమ ై ఉంది. అయితద వీరమ ఆరంభములోనే 
రక్షించు విశావసమును క్లిగనివ్ారగిా లేరమ. మరపవ్ పైు, నిజమ ైన విశావసముగలవ్ారమ పరశిుదాధ తును 
క్లిగియునాిరమ, ఆయన వ్ారకిన ఓరమీను ధ్ృవీక్రించునటటో  వ్ారలిో పనిచదసుత నాిడు. ఫలిిప్పీ యులక్ు 
1:4లోని పౌలు మాటలను వినండి: 

మీలో ఈ సత్ కనీయ నారంభించనవ్ాడు యిసేుకరీసుత  దనిము వరక్ు దానిని 
కొనసాగంిచునని రూఢగిా నముుచునాిను (ఫలిిప్పీ యులక్ు 1:4). 

దదవుడు ఫలిిప్పీ యులను రక్షించడం పాిరంభించ ఉంటే, ఫలిిప్పీ యులను రక్షించడం పూరిత చదసాత డని 
పౌలు నిశుయించుక్ునాిడు. ఆయన వ్ారిలో ఎవరిని నశంచపల నీయడు, కాని నిజమ నై విశావసులందరూ 
కరీసుత  యిసేు దనిమువరక్ు ఓరమీతో ఉండునటటో  చదసాత డు. మరయిు పౌలు యొక్క నిశుయత మన 
నిశుయతగా క్ూడా ఉండాలి. మనము నిజముగా నమిుతద, విశావసము లేదా క్ృప నుండ ితప్ిీ పల యిే 
అవకాశమే లేదు. పౌలు ఈ ఆలోచనను ఫిలిప్పీయులక్ు 2:13లో ధ్ృవీక్రించాడు, అక్కడ అతడు ఈ 
పలి తాిహము ఇచాుడు: 

భయముతోను వణక్ుతోను మీ స ంతరక్షణను కొనసాగంిచుకొనుడ.ి ఎందుక్నగా 
మీరమ ఇచఛయించుటక్ును కారయసదిిధ  క్లుగజసేకిొనుటక్ును, తన దయాసంక్లీము 
న రవ్రేమటక  ైమీలో కారయసదిిధ  క్లుగజయేువ్ాడు దదవుడద (ఫలిిప్పీ యులక్ు 2:12-13) 

మనము తయదక్ు క్ృపను కోలోీతాము అన ేభయము మనక్ు ఉండవలసని భయము కాదు. 
మనము ఆయన కోరమనది ఆలోచంచునటటో  మరియు చదయునటటో  సరవశకనతగల దదవుడు మనలో పతి్ర ఒక్కరిలో 
కారయము చదయుటను గూరిున అవగాహన మనలో గొపీ ఆశురయమును క్లిగించాలి. మన ఓరమీను 
క్లిగియుని తన సదుదదేశము కొరక్ు ఆయన మన హృదయములను మరయిు మనసుిలను 
నియంత్రిసాత డు, ఇందులో తదావరా చవరివరక్ు మనం పడిపల క్ుండా సిారముగా ఉంటాము. 

పౌలు ఫలిిప్పీయులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్ యొక్క ఆధ్ునిక్ అనువరతనమును మనము ఇపీటి వరక్ు 
విశదీక్రించుచుండగా, మన జీవితములలో ఓరమీ యొక్క సవభావమును పత్రిక్ ఎలా బయలుపరమసుత ందో 
మనము చూశాము. ఇపుీడు, పతి్ర యుగములో జీవించు విశావసులందరమ అలవరచుకొనవలసని ఓరమీ 
యొక్క మనసతతవమును చరిుంచు సిాత్రలో మనము ఉనాిము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఓరమీ యొక్క మనసతతవం 
ఈ పత్రకి్లో పౌలు ఉదాా టించన మనసతతవములోని మూడు విష్యముల మీద మనము 

దృషిరప్ డదాము: వినయము, ఆశావ్ాదం, మరియు ఆనందం. వినయమును గూరిు పౌలు మాటాో డిన 
విష్యములను మొదటగిా చూదాే ము. 

వినయము 
పిభువ్ నై యిసేుకరసీుత  యొక్క అధకిారకి్మ నై అప సతలునిగా, అహంకారిగా ఉండుటక్ు పౌలుక్ు పతి్ర 

అవకాశం ఉంది. నాయక్తవం కొరక్ు కరసీుత  పౌలును అసాధారణమ నై రరత్రలో తరరీ దు చదశాడు. సువ్ారతను 
అనుయల యొదేక్ు తీసుకొని వ్ ళలో టక్ు ఆయన పౌలును అందర ిక్ంటే ఉనితముగా ఎనుిక్ునాిడు, 
మరియు అతని దావరా ఆయన ఎనోి ఆశురయకారయములను చదశాడు. పపించవ్ాయపతంగా ఉని 
సంఘములనిిటిలో పౌలు ఒక్ ఘనునిగా గౌరవించబడా్ డు. కాబటిర , అతడు చరెసాలలో 
శీమపడుతయనిపుీడు, “పజిలందరలిో నాక్ు మాతిమ ేదదవుడు ఎందుక్ు ఇలా జరగనిసుత నాిడు? ననేు 
ఆయనక్ు ఎంతో నముక్ంగా ఉనాిను, అయినను ఆయన ననుి ఆశీరవదించుటక్ు నిరాక్రించాడు. నేను 
మరింత ఉతతమమ నైదానికన అరమహ డను!” అని ఆలోచంచద శోధ్నను ఎదురొకనియుండవచుు. 

అయితద ఈ విధ్ముగా దదవుని జఞఞ నమును మరియు మంచతనమును సవ్ాలు చదయుట 
మూరఖతవము మరయిు తపుీ అయుయనిది. అయితద, అనిి విష్యాలోో  దదవుని యి దుట వినయంగా 
ఉండుటక్ు ఎనోి కారణాలు ఉనాియని పౌలుక్ు తెలుసు. మరియు ఈ సతయమును అంగరక్రించుట దావరా, 
దదవుని చదత క్టరబడుటక్ు మరయిు తాను ఎదురొకనుచుని శీమలలో ఓరమీతో ఉండుటక్ు తనుితాను 
సిదధపరచుక్ునాిడు. ఈ విష్యంలో, పౌలు తన మనసతతవమును యిసేు మనసతతవమునక్ు అనుగుణంగా 
రూప ందించుక్ునాిడు, మరయిు యిేసు తన కొరక్ు మరయిు మన కొరక్ు దదవుని ఆశీరావదములను 
ప ందునటటో  తనుితాను తగిగంచుక్ునాిడు. వ్ాసతవంగా చెపాీలంటే, విధదయతతో ఉండాలని చపె్ిీన తన 
ఉపదదశములక్ు మదేతయగా పౌలు పసిదిధమ నై “కరీసుత  పాట”ను చదరాుడు, ఇది ఫలిిప్పీయులక్ు 2:6-11లో 
క్నిప్సిుత ంది. పౌలు ఫలిిప్పీయులక్ు పత్రిక్ను వ్ాియక్ముందద ఈ వచనములు సంఘములో తెలిసని పాటగా 
ఉండదవి అని కొందరమ పండితయలు సూచంచారమ. పౌలు ఈ వచనమును ఒక్ పతిదయక్మ నై సందరుం కొరక్ు 
వ్ాిశాడని ఇంకొందరమ భావించారమ. అయితద వ్ారి మూలము ఏదెైనపీటకిర, ఈ వచనముల యొక్క అరాం 
సీష్రంగా ఉంది: యిసేు విధదయుడుగా ఉనాిడు, మరియు మనము ఆయనను అనుసరంిచాలి. 

యిసేు వినయమునక్ు ఎంతో సీష్రమ నై ఒక్ మాదరినిి మనముందు 
ఉంచుతయనాిడు. యిసేు వచునపుీడు ... ఆయన వినయముతో సవే చదశాడు అని 
ఫలిిప్పీ . 2లో పౌలు సీష్రముగా మనక్ు చబెుతయనాిడు. కాబటిర  ఆయన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

దదవుడెయైునిపీటకిర, దదవునితో సమానముగా ఉండుట విడచిప్ టరలేనంత భాగయమని 
ఆయన ఎంచలేదు. దనీిన ేవినయము అంటారమ. యిసేు తన శష్యయలక్ు సవే చదయు 
విధ్ముగా వచాుడు. ఆయన వ్ార ిపాదములను క్డగిాడు. ఇవి ఒక్ నాయక్ుని 
నుండ ిఆశంచదగని కారయములు కావు. కాబటిర  కరీసుత  మనక్ు ఈ మాదరినిి 
అందంిచుచుండగా, మనము నాయక్తవ సాా నములో ఉనిపీటకిర — మనము 
బెబైిలు అధ్యయనమును నడపి్ంిచుచునిపీటకిర, మనము ఒక్ సంఘమునక్ు 
కాపరగిా ఉనిపీటకిర — మనము పశిిలను అడుగుతయనిపుీడు, వినయము క్లిగ ి
పశిిలను అడగవలసయిునిద.ి 

— ర వ. త్రమోత్ర మోంటోీర్డర 

పౌలు యొక్క “కరీసుత  పాట” చరతిిలోని మూడు దశలోో  కరసీుత ను వివరసిుత ంది: ఆయన యొక్క 
పూరావవతారణ సిాత్ర, ఆయన అవమానము మరియు ఆయన హచెుంపు. 

పూరావవతారణ సిాత్ర. మొదటగిా, నరావతారమునక్ు ముందు కరసీుత  యొక్క సిాత్రని గూరుి పౌలు 
మాటాో డాడు. ఆ సమయంలో, కరీసుత  క్ుమారమడెైన దదవుడుగా ఉనాిడు, తండిి మరయిు పరశిుదాధ తయునితో 
పరపిూరణ ఐక్యతతో జీవించాడు, శకనత మరియు మహ మలో వ్ారితో సమానంగా ఉనాిడు. కరీసుత  యొక్క 
పురావవతారణ సిాత్రని ఫలిిప్పీ . 2:6లో పౌలు వరిణంచన విధానమును వినండి: 

ఆయన [కరీసుత ] దదవుని సవరూపము క్లిగనివ్ాడెయైుండ,ి దదవునితో సమానముగా 
ఉండుట విడచిప్ టరక్ూడని భాగయమని యి ంచుకొనలేదు (ఫలిిప్పీ యులక్ు 2:6). 

ఈ వచనము కరసీుత ను గూరిు క్నీసం ర ండు విష్యములను మనక్ు తలెియజసేుత ంది: మొదటగిా, 
ఆయన నరమడగుటక్ు ముందు కరసీుత  మహ మక్రముగా ఉండదవ్ాడు, లేక్ పౌలు మాటలలో, కరీసుత  దదవుని 
సవరూపమును క్లిగయిుండదవ్ాడు. “సవరూపము” అను పదమునక్ు పౌలు ఉపయోగించన గరీక్ు పదము 
మోర ీ (μορφή) అయుయనిది, ఇద ిసాధారణంగా ఒక్ని బాహయ ఆకారమును సూచసుత ంది. అయితద కరసీుత  
దదవుని వల  క్నిప్ించాడు అని మాతిమ ేపౌలు చపెీలేదు. బదులుగా, నిజఞనికన కరీసుత  దదవుడెయైునాిడు అని 
చెప్ేీ  అంతరరోన వ్ాసతవిక్తక్ు ఆయన యొక్క బాహయ ఆకారము సాక్షయమిసుత ంది. 

అంతదగాక్, కరసీుత  విధదయుడుగా ఉనాిడని పౌలు సూచంచాడు. ఆయన శరరరధారగిా రాక్ మునుప్ే, 
పూరావవతారమడెైన క్ుమారమడు అదనపు పల లిక్ లేదా సవరూపమును — మన మనుష్యల సవరూపమును — 
ఇష్రపూరవక్ముగా అంగరక్రించుట చదత వినయమును క్నుపరచాడు. ముఖ్యంగా, కరీసుత  “దదవునితో 
సమానముగా ఉండుట విడిచప్ టరక్ూడని భాగయమని యి ంచుకొనలేదు” అని పౌలు వ్ాిశాడు. దదవునితో కరసీుత  
యొక్క “సమానతవమును” లేదా “ఏక్తవమును” సూచంచుటక్ు ఇసల స్ (ἴσος) అను పదమును పౌలు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఉపయోగించాడు. కరసీుత  “సవరూపము” లేక్ బాహయ మహ మ తండిియి నై దదవుడు క్నుపరచన అదద మహ మ 
అయుయనిద ిఅని అతని అరామ ైయునిది. అయితద తండిిని సంతోష్పరచుటక్ు మరయిు మన రక్షణను 
కొనుగపలు చదయుటక్ు అరహమ నై తన పరలోక్ సిాత్ర వలన క్లిగని మహ మను విడిచప్ టటర టక్ు కరసీుత  
ఇష్రపడా్ డు. 

అవమానము. ఆయన నరావతారమునక్ు ముందు కరసీుత ను వరిణంచన తరమవ్ాత, వ్దేాంతవ్తేతలు కరసీుత  
“అవమానము” అని ప్లిచుదానిని గూరిు పౌలు మాటాో డాడు. ఇది మరియ గరుం ధ్రించుటతో ఆరంభమ  ై
సిలువలో ఆయన మరణము వరక్ు వ్ాయప్ించయుని భూలోక్ములో కరసీుత  జీవించన కాలము అయుయనిది. 
ఫిలిప్పీయులక్ు 2:7-8లో కరసీుత  యొక్క అవమానమును గూరిు పౌలు వ్ాిసిన మాటలు వినండి: 

[కరీసుత ] మనుష్యయల పల లిక్గా పుటిర , దాసుని సవరూపమును ధ్రంిచుకొని, తనుి 
తాన ేరకి్ుత నిగా చదసకిొన ను. ఆయన ఆకారమందు మనుష్యయడుగా క్నబడ,ి మరణము 
ప ందునంతగా, అనగా సలిువమరణము ప ందునంతగా విధదయత చూప్నివ్ాడె,ై 
తనుితాను తగిగంచుకొన ను (ఫలిిప్పీ యులక్ు 2:7-8). 

కరీసుత  యొక్క పూరావవతారము గూరుి పౌలు చపె్ిీన మాటలక్ు అనుగుణంగా, కరీసుత  
అవమానపరచబడని సిాత్రని గూరిు ఈ వచనములు ర ండు విష్యములను తలెియజేసాత యి. మొదటగిా, కరసీుత  
యొక్క అవమానము అపిసదిధమ ైనది. అనగా, దదవుని క్ుమారమడు మనుష్యయల పల లిక్ లేదా సవరూపము 
ధ్రించుటక్ు దెైవిక్ మహ మను విడిచప్ టార డు. మరొక్సారి, ఆయన తన దెవైిక్మ ైన మహ మను ఇక్ 
క్నుపరచక్ుండా కరీసుత  తన బాహయ రూపమును విడచిప్ టార డు అని సూచంచుటక్ు పౌలు గరకీ్ు పదమ ైన 
మొరేీ ను (μορφή) ఉపయోగించాడు. బదులుగా, ఆయన సీష్రముగా మానవుని యొక్క బాహయ 
రూపమును క్నుపరచాడు. 

కరీసుత  తనను తాను శూనయముగా చదసుక్ునాిడు అని పౌలు చపెాీడు. మరొక్ 
మాటలో ఆయన “తనను తాను రకి్ుత నిగా చదసుక్ునాిడు.” మరయిు, కొందరమ దనీిని 
తపుీగా అరాము చదసుకొని, యిసేు తన దెవైతవము అంతటనిి విడచిప్ టార డు మరయిు 
ఒక్ సామానయ మానవుడెయైాయడు, ఆయన తనలోని దెవైతవము అంతటనిి 
తొలగంిచుకొని, తనను తాను రకి్ుత నిగా చదసుక్ునాిడు అని ఇద ిచబెుతయనిటటో  
చూశారమ అని నా ఆలోచన. అయితద ఈ ఆలోచన లేఖ్నములో మనము 
చదువుదానికన పూరితగా విరమదధముగా ఉనిద,ి లేఖ్నముల పకిారం యిసేు 
పరపిూరణముగా నరమడు మరయిు పరపిూరణముగా దదవుడు అయుయనాిడు. కాబటిర , 
యిసేు తనను తాను శూనయముగా లేక్ రకి్ుత నిగా చదసుక్ునాిడు అని ఆయనను 
గూరుి పౌలు మాటాో డునపుీడు, తాను మరణమునొందునంతగా బానిస పాతనిు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఆయన సపవక్రంిచాడు అని అతడు మాటాో డుచునాిడు... పౌలు బానిస అగుటను 
గూరుిన ఈ ఆలోచనను సూటగిా రకి్ుత నిగా చదసుకొనుటతో జతక్లిప్,ి మన కొరక్ు 
సలిువ మీద మరణమునొందునంతగా తనను తాను తగిగంచుక్ునాిడు అని 
చబెుతయనాిడు. కాబటిర , తన దెవైతవమును విడచిప్ టటర ట, లోక్ములోనికన తన పూరణ 
మహ మతో రాక్ లోక్ములోనికన వినయముగా వచుుట, అయినపీటకిర పరపిూరణ 
దెవైతవమును క్లిగయిుండుట నిజముగా యిసేు యొక్క వినయమునక్ు పతిీక్గా 
ఉనిద,ి మరయిు ఆయన తన మహ మను దాచుకొని సలిువ మీద ఒక్ దాసుని 
భూమిక్ను పల షంిచాడు. 

— డా. డాన్ లఖీఖ్ 

కరీసుత  యొక్క దెవైతవం ఆయన నిజముగా మరయిు పరపిూరణంగా దదవుడు అని సూచంచనటేో , ఆయన 
యొక్క మానవ రూపము ఆయన నిజముగా మరయిు పరపిూరణంగా మానవుడు అని సూచసుత ంది. అయితద 
మానవునిగా మారడంలో, కరసీుత  ఏ దెవైిక్ లక్షణమును విడిచప్ టరలేదని గీహ ంచడం చాలా ముఖ్యమ ైన 
విష్యం. బదులుగా, ఆయన తన యొక్క పరిపూరణ దెవైతవముక్ు పరపిూరణ మానవతవమును జతపరచాడు, 
తదావరా ఆయన పరిపూరణ మానవుడును మరయిు పరపిూరణ దదవునిగా వరిణంచబడా్ డు. 

ర ండవదగిా, ఫలిిప్పీ. 2:7-8లో తన భూలోక్ పరచిరయ కాలములో కరసీుత ను గూరుి పౌలు చపె్ిీ న 
మాటలు కరసీుత  వినయముగలవ్ాడు అని నిరాా రిసాత యి. ఆయన శరరర రూపమును దాలుుటక్ు ముందు 
మహ మక్రమ ైన రూపమును ధ్రించుకొనిన విధ్ముగానే, భూమి మీద ఆయన చూప్ని వినయము ఎంత 
గొపీద ిఅంటే “ఆయన మరణమునొందునంతగా తనను తాను తగిగంచుక్ునాిడు.” మరొక్ మాటలో, ఆయన 
తన కొరక్ు తీసుకొనిన అదద రూపమునక్ు చెందని జీవులు ఆయనను హతమారముటక్ు ఆయన అనుమత్ర 
ఇచాుడు. 

హచెుంపు. తన నరావతారమునక్ు ముందు కరీసుత  యొక్క సిాత్రని మరయిు తన భూలోక్ పరిచరయ 
కాలములో ఆయన ఎదురొకనిన అవమానమును గూరిు మాటాో డిన తరమవ్ాత, మృతయలలో నుండ ిఆయన 
త్రరగిిలేచుటతో మరియు పరలోక్ ఆరపహణముతో ఆరంభమ ై, ఆయన పిసుత త సృషిరయావతయత ప్ ై పరిపాలనలో 
కొనసాగుచుని కరసీుత  యొక్క హెచుంపు సిాత్రని పౌలు వరిణంచాడు. ఫిలిప్పీయులక్ు 2:9-11లో కరసీుత  యొక్క 
హెచుంచబడని సిాత్రని గూరుి పౌలు ఈ మాటలలో వ్ాిశాడు: 

అందుచదతను పరలోక్మందునివ్ారలిో గాని, భూమిమీద ఉనివ్ారలిో గాని, భూమి 
కనీంద ఉనివ్ారలిో గాని, పతి్రవ్ాని మోకాలును యిసేునామమున వంగునటటో ను, 
పతి్రవ్ాని నాలుక్యు తండియిి నై దదవుని మహ మారామ  ైయిసేుకరీసుత  పభిువని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఒపుీకొనునటటో ను, దదవుడు ఆయనను అధకి్ముగా హచెుంచ, పతి్ర నామమునక్ు 
ప్ నైామమును ఆయనక్ు అనుగీహ ంచనెు (ఫలిిప్పీ యులక్ు 2:9-11). 

మరలా, కరసీుత  యొక్క ఈ సిాత్రని గూరుి పౌలు ర ండు ముఖ్యమ ైన విష్యాలను చెపాీడు. మొదటగిా, 
కరీసుత  మహ మక్రమ నై తన సవరూపమును మరలా ప ందుక్ునాిడు, పిత్ర జీవి వంగ ినమసకరించునటటో గా 
విశవమంతటి మీద అధికారిగా హెచుంచబడా్ డు. ర ండవదిగా, సారవత్రిక్ సారవభౌమాధికారం క్లిగిన ఈ గొపీ 
మహ మక్రమ ైన సిాత్రలో క్ూడా ఆయన తన విధదయతను కొనసాగించాడు. ఇక్కడ పౌలు చెపుీచునిటటో , 
సృషిర  మీద ఆయన పరిపాలన క్ూడా తనుితాను మహ మపరచుకొనుటక్ు కాదుగాని తండినిి 
మహ మపరచుటక్ు అయుయనిది. 

విశావసులు కరసీుత  యొక్క మాదిరిని అనుసరించాలని అతడు కోరాడు కాబటిర , ఫిలిప్పీ యులక్ు వ్ాిసిన 
పత్రకి్లో పౌలు కరసీుత ను గూరిున ఈ మూడు దృషిరకోణములను తలెియపరచాడు. దదవుని క్ుమారమడద 
అటటవంటి అవమానక్రమ నై పరసిిాత్రకన అపీగించుక్ునాిడు, గనుక్ ఖ్చుతంగా ఆయన సవేక్ులు క్ూడా 
విధదయత చూప్ించాలి. కరసీుత  యొక్క విధదయత ఆయన యొక్క శీమలలోను, మరణంలోను ఓరమీతో 
ఉండుటక్ు సహాయపడనిపుీడు, విధదయత ఓరమీతో ఉండుటక్ు మనక్ు క్ూడా సహాయపడుతయంది. 
మరియు ఫిలిప్పీ యులక్ు 2:2-4లో ఈ విష్యానేి  పౌలు చపెాీడు, అక్కడ అతడు ఈ సూచనలను 
ఇచాుడు: 

మీరమ ఏక్మనసుకలగునటటో గా ఏక్ప్ేమిక్లిగ,ి యికే్ భావముగలవ్ారమగా ఉండ,ి 
ఒక్కదానియందద మనసుించుచు నా సంతోష్మును సంపూరణము చదయుడ.ి 
క్క్షచదతన నైను వృథాత్రశయముచదతన నైను ఏమియు చదయక్, వినయమ నై 
మనసుిగలవ్ార  ైయొక్నినొక్డు తనక్ంట ెయోగుయడని యి ంచుచు మీలో 
పతి్రవ్ాడును తన స ంతకారయములను మాతమిగేాక్ యితరమల కారయములను క్ూడ 
చూడవల ను (ఫలిిప్పీ యులక్ు2:2-4). 

దదవుని ఎదుట వినయము క్లిగియుండుట నీత్రగల జీవితమును మరియు విశావసమును 
కాపాడుకొనుటక్ు ఆధారమ ైయునిది. మరపవ్ పైు, ఏక్మనసుకలుగా, ఏక్భావముగలవ్ార ై ఒక్రనిొక్రమ 
ప్ేిమించుకొనుటక్ు, గౌరవించుకొనుటక్ు మరియు వ్ార ిఅవసరతలను తీరముకొనుటక్ు ఇద ిమనక్ు 
సహాయపడుతయంది. మరపవ్ ైపు, మన పరసిిాతయలు క్ఠనిముగా ఉనిపుీడు, మనం హ ంసించబడనిపుీడు, 
మనము హతమారుబడినపుీడు క్ూడా తండిి మన నముక్మును మరియు నిజఞయితీని కోరమక్ుంటాడని 
మనం జఞఞ పక్ం చదసుకొనుటక్ు ఇద ిమనక్ు సహాయపడుతయంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

వినయముగల మనసుి క్లిగయిుండమని విశావసులను పల ి తిహ ంచుటతో పాటటగా, పౌలు 
ఆశావ్ాదమును, అనగా జీవితమును గూరిు ఒక్ భావ్ారాక్మ నై మరియు నిరరక్షణక్రమ ైన దృకోకణమును 
క్లిగియుండుటను గూరుి ఉదాా టించాడు. 

ఆశావ్ాదము 
ఆధ్ునిక్ లోక్ములో, పజిలు ఆశావ్ాదము మూరఖతవము అని మాటాో డుట మనము సామానయముగా 

వింటటంటాము. ఆశావ్ాదులు వ్ాసతవిక్ లోక్మును చూడరమగాని, పరసిిాతయలు ఉని విధ్ము క్ంట ేమ రమగాగ  
ఉనాియనిటటో  నటిసాత రమ అని వ్ారనుక్ుంటారమ. అయితద పౌలు యొక్క ఆశావ్ాదం అలాటదిి కాదు. అతని 
యొక్క ఆశావదము వ్ాసతవిక్మ ైనది. అతడు జీవిత సమసయలను నిరోక్షయము చదయలేదు. వ్ాసతవ్ానికన, అతడు 
వ్ాటిని లోతయగా అనుభవించాడు. ముఖ్యముగా, పౌలు ఆశావ్ాదం అంటే వ్ాసతవంగా చడ్ె విష్యముల మీద 
కాక్ుండా వ్ాసతవంగా మంచ విష్యముల మీద దృషిరప్ టార లను ఒక్ నిరణయం తీసుకొనుట. ఇద ిపసిుత త 
లోక్ములో దదవుని యొక్క ఆశీరావదములు మరియు దెైవక్ృతములో అతనిక్ుని విశావసములో నుండి 
మరియు భవిష్యతయత లో దదవుడు మనక్ు అనుగీహ ంచు విమోచన మరియు బహుమానము మీద అతనిక్ుని 
నిరరక్షణ నుండి పుటటర కొచుంది. 

ఉదాహరణక్ు, చరెసాలలో అతడు శమీప ందుతయని దినములలో, నిజఞయితీలేని కొందరమ బో ధ్క్ులు 
పౌలును గాయపరచు విధ్ముగా సువ్ారతను పకి్టించుటను ఆరంభించారమ. అయితద కోపము మరియు 
దదవష్ముతో నిండిపల వుటక్ు బదులుగా, ఇటిర  బో ధ్క్ులు దుష్ర హేతయవులను క్లిగయిుండినపీటికర, కరసీుత ను 
గూరిు పకి్టించబడుతయంది అనే ఆశీరావదము మీద పౌలు దృషిరప్ టరగపరాడు. ఫలిిప్పీ యులక్ు 1:17-18లో 
అతని క్థనమును వినండి: 

వ్ార తైద నా బంధ్క్ములతో క్ూడ నాక్ు శమీ తోడుచదయవల నని తలంచుకొని, 
శుదధమనసుితో కాక్ క్క్షతో కరీసుత ను పకి్టంిచుచునాిరమ; అయిననమేి? 
మిష్చదతనగేాని సతయముచదతన ేగాని, యివేిధ్ముచదతన నైను కరీసుత  
పకి్టంిపబడుచునాిడు. అందుక్ు ననేు సంతోషంిచుచునాిను. (ఫలిిప్పీ యులక్ు 
1:16-18). 

పౌలు యొక్క భావ్ోదదవగ సిాత్ర సంకనోష్రంగా ఉంది. ఒక్ వ్ ైపున, అతడు శీమను అనుభవించుచునాిను 
అని తెలియజేశాడు. కాని మరొక్ వ్ ైపున, వ్ాసతవమ నై మంచ విష్యముల మీద క్ూడా అతడు 
దృషిరప్ టరగపరాడు. మరయిు ఈ నిరణయము అతడు చరెసాలలో శీమపడుటక్ు అదదవిధ్ంగా ఈ బో ధ్క్ుల 
విష్యంలో బాధ్పడుటక్ు సహాయం చదసింది. మరయిు ఫలిిప్పీయులక్ు 4:6-8లో పౌలు సంఘమునక్ు 
ఇచున సలహా అతని వ్ ైఖ్రికన అనుగుణంగా ఉంది. అక్కడ అతడు మాటాో డని మాటలు వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

దదనినిగూరుియు చంతపడక్ుడ ిగాని పతి్ర విష్యములోను పాిరాన విజఞఞ పనములచదత 
క్ృతజఞతాపూరవక్ముగా మీ వినిపములు దదవునికన తలెియజయేుడ.ి అపుీడు 
సమసత  జఞఞ నమునక్ు మించన దదవుని సమాధానము యిసేుకరీసుత వలన మీ 
హృదయములక్ును మీ తలంపులక్ును కావలి యుండును. మ టటర క్ు 
సహో దరమలారా, యి ేయోగయతయి నైను మ ప్ ైీ నను ఉండనియి డల, ఏవి సతయమ నైవ్ో, 
ఏవి మానయ మ నైవ్ో, ఏవి నాయయమ నైవ్ో, ఏవి పవితమి నైవ్ో, ఏవి రమయమ నైవ్ో, ఏవి 
ఖ్ాయత్రగలవ్ో, వ్ాటమిీద ధాయన ముంచుకొనుడ ి(ఫలిిప్పీ యులక్ు 4:6-8). 

సతయమ నై, మానయమ ైన, నాయయమ నై, పవితిమ నై, రమయమ నై, ఖ్ాయత్రగల విష్యముల మీద 
ఆశావ్ాదముతో దృషిరప్ టటర ట, మన మనసుిలను మరియు హృదయములను కాయుమని దదవునిని 
ప్ిలచుటక్ు ఒక్ మాధ్యమం అయుయనిది. కాబటిర , ఇది ఓరమీక్ు మారగంగా క్ూడా ఉంది. 

చవరిగా, వినయము మరయిు ఆశావ్ాదంతో పాటటగా, క ైైసతవ ఓరమీలో ఆనందక్రమ నై మనసుి 
గొపీ సహాయక్రంగా ఉంటటందని పౌలు బో ధించాడు. 

ఆనందము 
ఒక్ విష్యానికొసేత , పౌలు క్ష్రపరసిిాతయలలో ఓరమీతో ఉండుటక్ు ఆనందము మీద దృషిరప్ టార డు. 

మరియు అతని మాదిరిని అనుసరించ, ఆ విధ్ంగాన ేచదయుమని ఫిలిప్పీ విశావసులను పల ి తిహ ంచాడు. 
ఉదాహరణక్ు, ఫలిిప్పీ యులక్ు 1:18-20లో, పౌలు తన ఆనందమును గూరుి ఈ విధ్ంగా మాటాో డాడు: 

ఇక్ ముందును సంతోషంితయను ... నా బదిుక్ు మూలముగాన నైను సర,ే చావు 
మూలముగాన నైను సర,ే కరీసుత  నా శరరరమందు ఘనపరచబడునని ననేు మిగుల 
అప్కే్షంిచుచు నిరరక్షంిచుచుని పకిారముగా మీ పాిరానవలనను, యిసేుకరీసుత యొక్క 
ఆతునాక్ు సమృదిధగా క్లుగుటవలనను, ఆ పకి్టన నాక్ు రక్షణారాముగా పరణి 
మించునని ననే రమగుదును (ఫలిిప్పీ యులక్ు 1:18-20). 

అతడు హతము చదయబడు అవకాశము ఉందని పౌలుక్ు తలెుసు. అయినను, మరణమును 
గూరిున పతి్రక్ూల విష్యముల మీద దృషిరప్ టరక్ మరణము తీసుక్ువచుు సానుక్ూల పతి్రఫ్లం మీద 
అతడు దృషిరప్ టార డు. ఫ్లితంగా, అతడు ఆనందించగలిగాడు. ఈ సందరుములో, పౌలు యొక్క ఆనందము 
బాధ్ను మరియు శమీలను గూరిు ఎలాంట ిఆలోచన లేక్ుండా వ్ాటిని త్రరసకరించుట కాదని గమనించండి. 
దీనికన భినిముగా, అతని భావనలలో ఎంతో దుఖ్ము మరయిు బాధ్ ఉనివి అని చూడండి. అయితద అతడు 
క్ష్రములు అనుభవించుచునిపీటికర, పౌలు తన జీవితములోని మంచ విష్యములను చూసి, వ్ాటిని బటిర 
ఆనందించాడు. అతడు ధెైరయముగా మరణమును ఎదురొకనుట దావరా కరసీుత ను గౌరవించుటను గూరిు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఆలోచంచగలిగాడు మరియు కరసీుత  యొక్క ఘనతను గూరుి తృప్ితచెందాడు – సంతోషించగలిగాడు. మరయిు 
ఆ సంతృప్ిత  మరయిు సంతోష్ము ఆనందమును క్లిగించాయి. పౌలు కవేలము ఆనందమును మాతిమే 
అనుభవించలేదుగాని నిజమ నై ఆనందమును అనుభవించాడు. మరయిు ఈ ఆనందము ముందుని 
వ్ాటికొరక్ు పరిగ తయత టక్ు కోరిక్ను ఇచుంద ిమరియు అతని శీమలక్ు ఒక్ ఉదదేశయమును అందించంది. 
ఇటటవంట ివ్ ఖై్రనిే క్లిగియుండమని, ఫ్లితంగా అది వ్ారి ఆనందము ఓరమీగా ఉండుటక్ు 
సహాయపడుతయందని ఫలిిప్పీలోని తన సేిహ తయలను పురకిొలాీడు. ఫలిిప్పీయులక్ు 4:4-6లో అతడు 
వ్ారకినచున సలహాను వినండి: 

ఎలోపుీడును పభిువునందు ఆనందంిచుడ,ి మరల చపెుీదును 
ఆనందంిచుడ ి...పభిువు సమీపముగా ఉనాిడు. దదనినిగూరుియు చంతపడక్ుడ ి
(ఫలిిప్పీ యులక్ు 4:4-6). 

అవసరత సమయంలో సహాయముగా లేదా భూమియంతటిమీద సమాధానాధపిత్రగా పాలించుటక్ు 
త్రరగిివచుువ్ానిగా, పిభువు సమీపముగా ఉనాిడు గనుక్ ఆనందించుడి అని పౌలు ఫలిిప్పీయులను 
పల ి తిహ ంచాడు. ఏద ిఏమ నైపీటకిర, ఫిలిప్పీయుల యొక్క చంతను తొలగించునటటో  ఆనందము ప్ేిరపే్సిుత ంద ి
మరియు సామరాాము ఇసుత ంద.ి కాబటిర , పభిువు వచుువరక్ు ఓరమీగా ఉండుటక్ు ఇద ివ్ారనిి 
సిదధపరమసుత ంది. 

విధదయత, ఆశావదము మరయిు ఆనందము మీద దృషిరప్ టిర  పౌలువల  మనము మన మనసులను 
రూప ందించుకొనుట దావరా, చంత మరియు నిరాశక్ు వయత్రరకే్ంగా బలం ప ందుక్ుంటాము. క్ష్రములు 
రావడం మరయిు మనం బాధ్పడుట — కొనిిసారమో  ఎక్ుకవగా బాధ్పడుట — అనదేి అనివ్ారయం. కాబటిర , 
మనం క్ష్రములను ఎదురొకనునపుీడు పౌలు యొక్క మాదిరిని మరియు సలహాను మనం జఞఞ పక్ం 
చదసుకోవ్ాలి. మనము మన యొక్క శీమను విధదయతతో నిగీహ ంచుకోవ్ాలి, మరయిు ఈ జీవితములో 
మరియు రాబో వు జీవితములో మనక్ుని అనేక్ మంచ విష్యాలను గూరిు ఆలోచసూత  నిరరక్షణతో ఉండాలి. 
మరియు మనము మన జీవితములో ఆనందించదగని విష్యములను బటిర ఆనందించాలను నిరణయము 
తీసుకొనుట దావరా మన పరిసిాత్ర యొక్క సమసయలను అధిగమించాలి. ఈ విధ్ములుగా, ఓరమీ 
క్లిగియుండుటక్ు మనము దదవుని దావరా బలమును ప ందగలము. 

ఓరమీ యొక్క సవభావము మరియు మనసతతవమును గూరిు పౌలు వ్ాిసిన విష్యములక్ు ఆధ్ునిక్ 
అనువరతనమును ఇపీటి వరక్ు మనము చూశాము కాబటిర , మన మూడవ విష్యమును చూచుటక్ు 
ఇపుీడు సిదధముగా ఉనాిము: సంఘము యొక్క ఓరమీ పరచిరయ. మనము చదయు కనయీలు మనము 
కరీసుత నందు ఓరమీతో కొనసాగుటలో ఎలా సహాయపడతాయి? 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఓరమీ పరచిరయ 
ఫిలిప్పీయులు అతనికన చదసిన పరచిరయ, అతని యొక్క పసిుత త చెరసాలతో సహా తన పరచిరయలోని 

అనకే్ దశలలో ఓరమీగా ఉండుటక్ు సహాయపడిందని పౌలు గురితంచాడు. అనేక్ సమయములలో వ్ారమ 
అతనికన ఆరిాక్ంగా మరియు మానసకి్ంగా మదేతయ ఇచాురమ. మరియు చెరసాలలో అతనికన పరచిరయ 
చదయుటక్ు వ్ారమ ఎపఫ్ ి దతియను క్ూడా పంపారమ. వ్ారమ పౌలుక్ు చదసని పరచిరయను భౌత్రక్ మదేతయ, 
పల ి తాిహము మరయిు శారరరకి్ ఉపసిాత్ర దృషార ా సంగహీ ంచవచుు. ఈ మారగములనిిటలిోను, ఫలిిప్పీ యులు 
పౌలును బలపరచారమ మరయిు మరింత ఓరమీతో ఉండుటక్ు అతనిని బలపరచారమ. ఉదాహరణక్ు, 
ఫిలిప్పీయులక్ు 4:13-14లో పౌలు యొక్క హృదయపూరవక్మ నై మాటలను వినండి: 

ననుి బలపరచువ్ానియందద ననేు సమసతమును చదయగలను. అయినను నా 
శీమలో మీరమ పాలుపుచుుకొనినద ిమంచపని (ఫలిిప్పీ యులక్ు 4:13-14). 

కొనిివిధాలుగా, ఫలిిప్పీ యులు పౌలుక్ు చదసని పరచిరయ యొక్క కేందిమును మరయిు వ్ారనిి గూరుి 
అతనిక్ుని భావమును ఈ సరళమ ైన వచనములు సూచసాత యి. ఫిలిప్పీయుల యొక్క బహుమానమును 
తీసుకొని ఎపఫ్ ి దతియ రాక్మునుపు, అప సతలుడు ఓరమీగా ఉండుటక్ు పభిువు నుండ ిబలము 
ప ందుక్ునాిడు, కాని అతనికన ఇతరమల నుండ ిన తై్రక్ మదేతయ దొరక్లేదు. ఫ్లితంగా, అతని ఆశావ్ాదము 
మరియు అతని ఆనందము సమసిపల యాయి. అతడు ఓరమీతో ఉనాిడు కాని అది క్ష్రమ నై పనిగా ఉంది. 
అయితద ఫిలిప్పీ యుల యొక్క బహుమానము భౌత్రక్ మదేతయ ఇచుంది, అది అతని యొక్క బాధ్ను 
కొంతవరక్ు తగిగంచంద ితదావరా ఓరమీ క్లిగియుండుట కొంచంె సులభతరం అయియంది. మరయిు 
బహుమానము దావరా, ఎపఫ్ ి దితయను పంపుట దావరా, పల ి తాిహపరచుట దావరా వయక్తపరచబడని అతని 
యి డల వ్ారిక్ుని శీదధ  అతని యొక్క ఆశావదమును మరయిు ఆనందమును త్రరిగ ిప ందుటలో 
సహాయపడింది. వ్ాసతవ్ానికన, ఎపఫ్ ి దతియ యొక్క భౌత్రక్ ఉనికన పౌలు యొక్క భూసంబంధ్మ నై అవసరాలను 
తీరుడమే కాక్, మరింత ఓరమీతో ఉండుటక్ు సాంగతయమును మరియు సేిహమును అందించంది. 
అందువలన, “నా క్ష్రములలో పాలుపంచుకొనుట మీక్ు మంచదని” పౌలు ఫలిిప్పీ యులక్ు చెపుీట 
హృదయపూరవక్మ ైన క్ృతజఞతగా ఉంది. పౌలు వ్ారి పరచిరయను ఎంతగానో మ చుుక్ునాిడు, మరయిు వ్ారిని 
అతని సేి హ తయలుగా పరగిణ ంచుట అతనికన గొపీ ఆదరణను మరయిు ఆనందమును క్లిగంిచాయి. 
ఫిలిప్పీయుల యొక్క పల ి తాిహము మరయిు సహాయము దావరా, విశావసములో బలముగా ఉండుట దావరా 
మరియు కరీసుత ను ఘనపరచు విధ్ముగా జీవించుట దావరా పౌలు ఓరమీతో కొనసాగగలిగాడు. 

మరియు ఫిలిప్పీ యులు తమ పరరక్షలలో ఓరమీగా ఉండుటక్ు పౌలు తన పరచిరయను ఉదదేశంచాడు. 
ఫిలిప్పీయులక్ు 1:3-4లో మనం చదవునటటో గా, అతడు వ్ారి కొరక్ు పాిరిాంచాడు. ఎలా ఓరమీతో ఉండాలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

బో ధించుటక్ు అతడు తన పత్రకి్ వ్ాిశాడు. మరయిు అంతక్ంటే ఎక్ుకవ, బహుశా సంఘ నాయక్ునిగా, వ్ారకిన 
పరచిరయ చదయు నిమితతము అతడు ఎపఫ్ ి దతియను పంపాడు. 

సంఘములోన ేమనము ఓరమీ క్లిగయిుండునటటో  ఒక్రనిొక్రము 
పల ి తిహ ంచుక్ుంటాము. సంఘము అంట ేఅనుబంధ్ము అని నా అభిపాియం. 
సంఘముగా ఉండుట దావరా, మనము ఒక్రతిో ఒక్రమ ఎలాంట ిసంబంధ్ము 
క్లిగయిుండాలని దదవుడు కోరమచునాిడో మరయిు దదవుడు కోరమ పజిలముగా 
ఆయనతో సామూహ క్ముగా మనము ఎలాంట ిసంబంధ్ము క్లిగయిుండాలని 
కోరమక్ుంటటనాిడో క్నుగొంటాము. దదవుడద ఎలోపుీడూ పజిలను తన చుటూర  
సకే్రంిచయునాిడు. కాబటిర  తయదక్ు, సంఘము దదవుని మహ మ కొరక్ు ఉనిద.ి.. 
ఆయన మహ మ కొరక్ు మరయిు మన శేీయసుి కొరక్ు ఇద ిదదవుడు మన కొరక్ు 
క్లిగయిుని పణిాళ్లక్ అయుయనిద.ి 

— ర వ. సి. ఎస్. టాంగ్ 

ఆధ్ునిక్ సంఘంలో, భౌత్రక్ మదేతయ ఇచుుట దావరా ఫలిిప్పీ యులు పౌలుక్ు పరచిరయ చదసని 
విధానము నుండ ిమనం నేరముకొనవచుు. గొపీ భౌత్రక్ అవసరతలు క్లిగయిుని క ైసైతవుల సంఖ్య 
పిపంచవ్ాయపతంగా ఉంది. కొందరమ చాలా బ్రదలుగా ఉనాిరమ గనుక్ ఆహారము మరియు దుసుత ల కొరక్ు 
వ్ తక్ుట వ్ారకిన నిరంతర సవ్ాలుగా ఉంది. ఇతరమలు పపించంలోని దుష్ర వయక్ుత లచద హ ంసించబడుతయనాిరమ. 
కొందరమ బానిసలుగా అమిువ్యేబడా్ రమ మరయిు తీవింగా దురివనియోగపరచబడుతయనాిరమ. మరయిు 
వ్ాసతవ్ానికన, పపించంలోని పతి్ర భాగంలో క ైసైతవులు అనుభవించన అనేక్ ఇతర వ్ాసతవమ ైన కాని తక్ుకవ 
నాటకరయమ నై భౌత్రక్ అవసరతలు ఉనాియి. ఈ విశావసులక్ు మనం పరచిరయ చదస ేఒక్ మారగం, వ్ారికన ఆశ 
ఇచు ఓరమీగా ఉండుమని చపెుీటక్ు ఒక్ మారగం ఏమిటంటే, వ్ార ిభౌత్రక్ అవసరతలను తీరుటం. 

ఫిలిప్పీయులు తమ ప్ేిమ మరియు పల ి తాిహము దావరా పౌలుక్ు పరచిరయ చదసని విధానము నుండి 
మనం చాలా నేరముకొనవచుు. వ్ారమ పౌలుక్ు కేవలం ధ్నమును మాతిమ ేపంపలేదు; వ్ారమ తమ ప్ేిమను 
క్ూడా పంపారమ. ఎపఫ్ ి దతియ దావరా, వ్ారమ అతనిని గూరుి ఆలోచసుత నాిరని మరియు వ్ారమ అతని 
మనసులో ఉనిటటో గాన ేవ్ారి మనసులో అతడు ఉనాిడని పౌలుతో మాటాో డారమ. ఆధ్ునిక్ క ైసైతవులు 
ఓరమీగా ఉండుటక్ు క్ూడా పల ి తాిహం అవసరం. మనము సంఘములో, లేదా టెలిఫ్ల న్ లో, లేదా పత్రకి్లో 
లేదా అనేక్ ఇతర మారగములలో పల ి తాిహపు మాటలను అందించవచుు. అయితద విష్యం ఏమిటంటే, 
వ్ారనిి ప్ేిమిసుత నాిమని మరయిు మరచపల లేదని పజిలక్ు తెలియజేయుటక్ు మనం మన సాలము నుండి 
బయటక్ురావ్ాలి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిసపర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

అంతదగాక్, పౌలుక్ు పరిచరయ చదయుటక్ు ఫిలిప్పీయులు ఎపఫ్ ి దితయను పంప్ని విధ్ముగానే, మనము 
క్ూడా వయకనతగతముగా పజిలతో సమయమును గడపవచుు. మనము కేవలం వ్ారి పిక్కన క్ూరొుని, వ్ారితో 
సమయము గడుపుతూ, వ్ార ిభౌత్రక్ అవసరతలను తీరువచుు. సంఘములో క్ూడా, చాలామంద ి
ఒంటరిగా, ఒక్ సేిహ తయని యొక్క అవసరతలో ఉంటారమ. మరయిు షాప్ింగ్, శుభపిరచుట, లేదా వ్ారి 
మరియు వ్ార ియొక్క క్ుటటంబముల మీద శదీధ  చూపుట వంటి చని చని విష్యములలో సహాయము 
అవసరమ ైన వ్ారగిా ఉనాిరమ. విశావసులతో భౌత్రక్ముగా ఉండుట ఓరమీగా ఉండుటలో వ్ారకిన సహాయము 
చదయుటక్ు మరొక్ మంచ మారగముగా ఉంది. 

పౌలు ఫలిిప్పీయులక్ు చదసని పరచిరయ విధానము నుండ ిమనము అనేక్ విష్యములు 
నేరముకొనవచుు. మనము ఎవరిమ నైా, లేదా ఎక్కడ ఉనాి, ఎలోపుీడు మనం పాిరిాంచవచుు తదావరా మన 
వినిపములక్ు జవ్ాబుగా, ఓరమీగా ఉండద బలమును దదవుడు తాన ేసవయంగా విశావసులక్ు 
అనుగీహ సాత డు. మంచ సదిాధ ంతము మరియు ఆచరణాతుక్ సలహా దావరా క్ూడా ఓరమీ క్లిగయిుండునటటో  
మనము తోటి క ైైసతవులక్ు బో ధించవచుు. మరయిు, సంఘములో అధికార సాా నములలో మనము 
ఉనిటోయితద, మాట మరయిు కనీయల దావరా పల ి తాిహక్రమ నై రరతయలలో మనము సంఘమును 
నడపి్ించవచుు. 

ముగంిపు 

ఈ పాఠంలో, పౌలు ఫలిిప్పీయులక్ు వ్ాిసని పాిమాణ క్ గీంథ పత్రకి్ను మనం చూశాము, ఇందులో 
పత్రకి్క్ు చారిత్రకి్ మరయిు సామాజక్ సందరుమును ఏరాీటట చదసే నపేథయమును, పత్రిక్ యొక్క ఆక్ృత్ర 
మరియు విష్య సూచక్ను, మరియు చవరిగా క ైసైతవ సంఘ జీవితములో ఈ పత్రిక్ యొక్క ఆధ్ునిక్ 
అనువరతనమును పరిశీలించాము. 

పౌలు ఫలిిప్పీయులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్లో అనేక్మ ైన మరియు అదుుతమ ైన సతాయలు ఉనాియి, 
శీమలలో మరయిు క్ష్ర సమయములలో క ైసైతవ విశావసములో నిలక్డగా ఉండుటను గూరుి ఇవి మనక్ు 
బో ధిసాత యి. మనలను మనము పౌలు యొక్క బో ధ్నలక్ు సమరిీంచుకొనుచుండగా, ఓరమీ ఎంత 
పాిముఖ్యమ ైయునిదో మనము గీహ సాత ము. ఈ అదుుతమ ైన పని కొరక్ు మనలను మనము 
సమరిీంచుకొనుట దావరా క్ూడా మనము ఎంతో పల ి తాిహమును ప ందవచుు. మరి ముఖ్యంగా, పౌలు 
సలహాలను పాటించుట దావరా మనం మన ఓరమీలో విజయం సాధించనపుీడు, మరయిు ఇతరమలు క్ూడా 
ఓరమీతో ఉండాలని వ్ారిని పల ి తిహ ంచనపుీడు, ఉనితయడెనై పిభువువ్ నై యిేసు కరసీుత క్ు మహ మ మరయిు 
ఘనతను తెసాత ము. 
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