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The Epistle of Paul the
Apostle to the Philippians
ଫିଲି ୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ

ପାଉଲ ପତ୍ର
େଲଖକ
ପାଉଲ ନିେଜ ଦାବି କରି େଯ େସ ଏହି ପୁ କ େଲଖିଛି

(ଫିଲି. 1:1)। ଭାଷା, େଶୖଳୀ ଏବଂ ଐତିହାସି କ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର
ସମ ଆ ରିକ ବିଷୟ ଏହାକୁ ପ୍ର ମାଣ କେର। ପ୍ର ଥମ ଶତା ୀର
ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସବର୍ ଦା ପାଉଲ େଲଖକ ଓ ଅଧିକାର
ବିଷୟେର ପ୍ର କାଶ କରି । ଫିଲି ୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ
ପାଉଲ ପତ୍ର ଖ୍ର ୀ ର ମନ ପ୍ର କାଶ କେର (ଫିଲି. 2:1-
11)। ପାଉଲ ବ ୀ ଅବ ାେର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆନ େର ଫିଲି ୀୟ
ମ ଳୀକୁ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ। ଫିଲି ୀୟ ପୁ କ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ
େଯ ଖ୍ର ୀ ର ବି ାସୀମାେନ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯ ଣା ସମୟେର ଆନ
ଅନୁଭବ କରି । ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଆଶା େହତୁ ଆେ ମାେନ ଆନ ି ତ
ଅଟୁ ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 61 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ପାଉଲ େରାମର କାରାଗାରେର ଥିବା ସମୟେର ଫିଲି ୀୟ

ବି ାସୀମାନ ୁ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ (େପ୍ର ରିତ 28:30)। ଫିଲି ୀୟ
ବି ାସୀମାନ ୁ ଏହି ପତ୍ର ଏପାଫ୍ର ଦିତ ାରା େଦବାର ଥିଲା,
ଯିଏ େରାମକୁ ପାଉଲ ନିମେ ଫିଲି ୀୟ ମ ଳୀରୁ ଆଥ କ
ସହାୟତା େନଇ ଆସି ଥିେଲ (ଫିଲି. 2:25; 4:18)। କି ୁ େରାମେର
ଏପାଫ୍ର ଦିତଅସୁ େହେଲଏବଂ ଗୃହକୁ ତାହା ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନକରିବା
ବିଳି ତ େହଲା ଯାହା ଫଳେର ପତ୍ର କୁ ବିଳ େର େଦେଲ (ଫିଲି.
2:26-27)।

ପ୍ର ାପକ
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ଫିଲି ୀୟ ସହରର ମ ଳୀ, ଫିଲି ୀୟ ସହର ମାକିଦନିଆ
ଜି ାର ଏକ ପ୍ର ମୁଖ ସହର ଥିଲା।

ଉେ ଶ୍ୟ
କାରାଗାରେର ପାଉଲ କିଭଳି ଅବ ାେର ଅଛି (ଫିଲି. 1:12-

26) ଏବଂ େସ କାରାଗାରରୁ ମୁ େହବା ତା ର େଯାଜନାମାନ
କଅଣ ଥିଲା, େସହି ବିଷୟେର ମ ଳୀ ଜ୍ଞାତ େହଉ େବାଲି େସ
ଇ ା କରୁ ଥିେଲ (ଫିଲି. 2:23-24)। ମ ଳୀେର ମତେଭଦ ଓ
ଦଳେଭଦ େହବାର ପ୍ର ତୀତ େହବାରୁ ପାଉଲଏକତାେର ନମ୍ର େହବା
ନିମେ ଉ ାହିତ କରିବା ନିମେ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ (ଫିଲି.
2:1-18; 4:2-3)। ପାଉଲ, ଏକ ପାଳକୀୟ ଧମର୍ ତ ବିତ୍ ଥିେଲ,
ଯିଏ ଭ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ର ତିେରାଧ କରିବାକୁ ଏବଂ ଭ ଶିକ୍ଷକମାନ ର
ପରିଣାମ ବିଷୟେର େଲଖିଥିେଲ (ଫିଲି. 3:2-3), ମ ଳୀଗଣକୁ
ପ୍ର ଶଂସା କରିବା ନିମେ ପାଉଲ ତୀମଥି ୁ େଲଖିଥିେଲ ଏପରିକି
ଏପାଫ୍ର ଦିତ ା ୍ୟ ଏବଂ ତାହା େଯାଜନା ବିଷୟେର ମଧ୍ୟ
ଜଣାଇେବ (ଫିଲି. 2:19-30)ଏବଂମ ଳୀଗୁଡ଼ିକପାଉଲ ୁ ଅଭାବ
େମାଚନ କରିବା ନିମେ ଦାନ େଦଇଥିବା େଯାଗୁଁ େସ ମ ଳୀକୁ
ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ େଲଖିଥିେଲ (ଫିଲି. 4:10-20)।

ବିଷୟବ ୁ
ଏକ ଆନ ପୂ ର୍ ଜୀବନ

ରୂ ପେରଖା
1. ଅଭିବାଦନ — 1:1, 2
2. ପାଉଲ ଅବ ା ଏବଂ ମ ଳୀ ନିମେ ଉ ାହ— 1:3-2:30
3. ଭ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟେର ସେଚତନତା — 3:1-4:1
4. େଶଷ ଉପେଦଶ — 4:2-9
5. କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ — 4:10-20
6. େଶଷ ନମ ାର — 4:21-23

ଅଭିବାଦନ
1 ପାଉଲ ଓ ତୀମଥି, ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର ଦୁଇ ଦାସ, ଫିଲି ୀେର

ଥିବା ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଆଶି୍ର ତ ସମ ସାଧୁ ନିକଟକୁ ପୁଣି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ
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େସବକମାନ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ; 2ଆ ମାନ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ ପ୍ର ଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େହଉ।

ପାଉଲ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
3 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େଯେତ ଥର ରଣକେର, େସେତ ଥର େମାହର

ଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇଥାଏ। 4 ପ୍ର ଥମ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ
ସୁସମାଚାରର ପକ୍ଷେର ତୁ ମାନ ସହଭାଗିତା େହତୁ 5 ତୁ
ସମ ନିମେ ସବର୍ ଦା ମୁଁ େମାହର ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ଆନ
ସହ ନିେବଦନକରୁ ଅଛି 6କାରଣ େଯତୁ ମାନ ଅ ରେରଉ ମ
କାଯର୍ ୍ୟ ଆର କରିଅଛି , େସ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା
ସାଧନ କରି ସି କରିେବ, ଏହା ତ ମୁଁ ଦୃଢ଼ରୂ େପ ବି ାସ କେର;
7 ଆଉ ତୁ ସମ ବିଷୟେର େମାହର ଏପରି ଭାବିବା ଉଚିତ୍,
େଯଣୁ ତୁ େ ସମେ େମାହରବ ନେର େଯପରି, ସୁସମାଚାର ପକ୍ଷ
ସମଥର୍ ନ ଓ େସଥିର ସତ୍ୟ ପ୍ର ମାଣ କରିବାେର େସହିପରି େମାʼ ସହିତ
ଅନୁଗ୍ର ହର ସହଭାଗୀ ଅଟ, ଏଥିନିମେ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ହୃ ଦୟେର
ଧାରଣ କରିଅଛି। 8 କାରଣ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣାେର
ମୁଁ ତୁ ସମ ନିମେ କି ପ୍ର କାର ଲାଳାୟିତ, ଏହି ବିଷୟେର
ଈଶ୍ବ ର େମାହର ସାକ୍ଷୀ। 9 ପୁଣି, େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଏହି,ତୁ ମାନ ର
େପ୍ର ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ସମ ସୂ ବିଚାରେର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃି ପାଉ,
10 େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଉୃ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସମଥର୍ ନ କରିପାର,
ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ ଓ ପ୍ର ଶଂସା ଉେ ଶ୍ୟେର ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
ାରା ଧାମ କତାର େଯଉଁ ଫଳ, 11 େସଥିେର ପରିପୂ ର୍ େହାଇ

ଖ୍ର ୀ ଦିନେର ଶୁ ଓ ଅନି ନୀୟ ହୁ ଅ।

ସୁସମାଚାର କାଯର୍ ୍ୟର ବୃ ି
12 େହ ଭାଇମାେନ, େମାʼ ପ୍ର ତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିଅଛି, େସହିସବୁ

େଯ ବରଂ ସୁସମାଚାର କାଯର୍ ୍ୟର ବୃ ି ନିମେ େହାଇଅଛି, ଏହା
ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇବାକୁ ମୁଁ ଇ ା କେର; 13 େଯଣୁ େମାହର ବ ନ
େଯ ଖ୍ର ୀ ନିମେ , ଏହା ରାଜପ୍ର ାସାଦର ସମୁଦାୟ େସୖନ୍ୟଦଳ ଓ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ ନିକଟେର ପ୍ର କାଶିତ େହଲା; 14 ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ
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ଅଧିକାଂଶ ଭାଇମାେନ େମାହର ବ ନ ାରା ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ନିଭର୍ ର
କରି ନିଭର୍ ୟେର ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ କହିବା ନିମେ ଅତି ଉ ୁକଭାେବ
ସାହସୀ େହାଇଅଛି । 15େକହି େକହିଈଷର୍ ା ଓ ବିବାଦ େହତୁ ଖ୍ର ୀ ୁ
ପ୍ର ଚାର କରୁ ଅଛି ସତ୍ୟ, କି ୁ ଆଉ େକହି େକହି ସତ୍ଭାବେରତାହା
କରୁ ଅଛି ; 16 ମୁଁ େଯ ସୁସମାଚାରର ପକ୍ଷ ସମଥର୍ ନ କରିବା ନିମେ
ନିଯୁ ରହିଅଛି, ଏହା ଜାଣି ଏକ ପକ୍ଷ େପ୍ର ମ େହତୁ ତାହା କରି ,
17 କି ୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ େମାହରବ ନେର େମାେତ େ ଶ େଦବାକୁ ଭାବି
ଅସରଳ ଭାବେର ାଥର୍ ପରତା ସକାେଶ ଖ୍ର ୀ ୁ ପ୍ର ଚାର କରି ।
18 େସଥିେର ବା କଅଣ? କପଟ ଭାବେର େହଉ ବା ସତ୍ୟ ଭାବେର
େହଉ, େଯେକୗଣସି ପ୍ର କାେର ଖ୍ର ୀ ପ୍ର ଚାରିତ େହଉଅଛି , ଏଥିେର
ମୁଁ ଆନ କରୁ ଅଛି, ହଁ, ଆନ କରିବି।

ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଜୀବନଧାରଣ
19କାରଣ ମୁଁ ଜାେଣ େଯ,ତୁ ମାନ ନିେବଦନ ଓଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ

ଆ ା ସାହାଯ୍ୟ ାରା ଏସବୁ େମାହର ପରିତ୍ର ାଣର ଅନୁକୂଳ େହବ,
20 ଏ ସ େର େମାହର ଏକା ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଭରସା ଅଛି େଯ ମୁଁ
େକୗଣସି ବିଷୟେର ଲି ତ େହବି ନାହିଁ, କି ୁ ସବର୍ ଦା େଯଉଁପରି,
ଏେବ ମଧ୍ୟ େସହିପରି ଅତି ସାହସେର, ଜୀବନେର େହଉ ବା
ମରଣେର େହଉ, ଖ୍ର ୀ ୁ େମାହର ଶରୀରେର ମହିମାନି୍ଵ ତ କରିବି।
21 କାରଣ େମାʼ ପକ୍ଷେର ଜୀବନଧାରଣ ଖ୍ର ୀ , ପୁଣି, ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ
ଲାଭଜନକ। 22 କି ୁ ଶରୀରେର ଜୀବନଧାରଣ ଯଦି େମାʼ ପକ୍ଷେର
ଫଳପ୍ର ଦ କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ ହୁ ଏ, େତେବ ମୁଁ କଅଣ ପସ କରିବି,
ତାହା ଜାେଣ ନାହିଁ। 23 ମୁଁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ େଘନି ମହା ସମସ୍ୟାେର
ପଡ଼ିଅଛି; ଇହେଲାକରୁ ପ୍ର ାନ କରି ଖ୍ର ୀ ସହିତ ରହିବାକୁ
େମାହରଇ ା,କାରଣତାହା ଅତୀବେଶ୍ର ୟ ର; 24ମାତ୍ର ଶରୀରେର
ରହିବା ତୁ ମାନ ନିମେ ଅଧିକଆବଶ୍ୟକ। 25ଆଉ ମୁଁ ଦୃଢ଼ରୂ େପ
ଏହା ଜାେଣ େଯ, ମୁଁ ରହିବି, ହଁ, ବି ାସେର ତୁ ମାନ ର ବୃି ଓ
ଆନ ନିମେ ତୁ ସମ ସହିତରହିବି, 26େଯପରି ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର େମାହର ପୁନବର୍ ାର ଉପି ତି େହତୁ େମାʼ ାରା ଖ୍ର ୀ
ଯୀଶୁ ଠାେର ତୁ ମାନ ଦପର୍ ଅଧିକ ବୃି ପାଇବ। 27 େମାହର
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ଏହି ମାତ୍ର ଇ ା, ଖ୍ର ୀ ସୁସମାଚାରର େଯାଗ୍ୟ ପ୍ର ଜା ରୂ େପ
ଆଚରଣ କର, େଯପରି ମୁଁ ଉପି ତ େହାଇ ତୁ ମାନ ୁ େଦଖିେଲ
ଅବା ଅନୁପି ତ ଥାଇ ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ଶୁଣିେଲ ଜାଣି ପାରିବି
େଯ, ତୁ େ ମାେନ ଏକ ଆ ାେର ି ର ରହି ସୁସମାଚାରର ବି ାସ
ନିମେ ଏକ ପ୍ର ାଣେର ଏକସ େର ଉଦ୍ୟମ କରୁ ଅଛ, 28 ପୁଣି,
େକୗଣସି ବିଷୟେର ବିପକ୍ଷମାନ ାରା ତ୍ର ାସଯୁ ନୁହଁ; ତାହା
େସମାନ ପକ୍ଷେର ବିନାଶ, କି ୁ ତୁ ମାନ ପକ୍ଷେର ପରିତ୍ର ାଣର
ଈଶ୍ବ ରଦ ଏକ ଲକ୍ଷଣ; 29 କାରଣ ଖ୍ର ୀ ଠାେର େକବଳ ବି ାସ
କରିବା ନିମେ ତୁ ମାନ ୁ େଯ ଅନୁଗ୍ର ହ ଦିଆଯାଇଅଛି, ତାହା
ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତାହା ସକାେଶ ଦୁଃଖେଭାଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ନିମେ
ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଦିଆଯାଇଅଛି; 30ଆଉ େମାେତ େଯପରି ଯୁ
କରିବାର େଦଖିଥିଲ, ପୁଣି, ବ ର୍ ମାନ କରୁ ଅଛି େବାଲି ଶୁଣୁଅଛ,
ତୁ େ ମାେନ େସହିପରି ଯୁ କରୁ ଅଛ।

2
ଖ୍ର ୀ ନମ୍ର ତାର ଆଦଶର୍

1 ଅତଏବ, ଯଦି ଖ୍ର ୀ ସହଭାଗିତାେର େକୗଣସି ଉ ାହ,
େକୗଣସି େପ୍ର ମପୂ ର୍ ସା ନା, ଆ ା େକୗଣସି ସହଭାଗିତା, ପୁଣି,
େକୗଣସି େପ୍ର ମପୂ ର୍ କରୁ ଣା ଓ ଦୟା ଥାଏ, 2 ତାହାେହେଲ
ତୁ େ ମାେନ ଏକମନା, ଏକ େପ୍ର ମେର େପ୍ର ମୀ, ଏକଚି ଓ
ଏକଭାବାପ େହାଇ େମାହର ଆନ ପୂ ର୍ କର, 3 ାଥର୍ ପରତା
ଅବା ଅସାର ଗବର୍ େହତୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ବରଂ ନମ୍ର ଚି
େହାଇ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାଠାରୁ େଶ୍ର ମେନ କର; 4 ପ୍ର ତି
ଜଣ େକବଳ ଆପଣା ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗୀ ନ େହାଇ ଅନ୍ୟର
ବିଷୟେର ମଧ୍ୟ ମେନାେଯାଗୀ ହୁ ଅ। 5 ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର େଯପରି
ମନ ଥିଲା, ତୁ ମାନ ର େସହିପରି ମନ େହଉ;
6େସଈଶ୍ବ ରରୂ ପୀ େହେଲ େହଁଈଶ୍ବ ର ସହିତସମାନ େହାଇରହିବା

ନିଜ ନିମେ ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ମେନ କେଲ ନାହିଁ,
7 କି ୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ େହାଇ
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ଦାସରୂ ପ ଧାରଣ କରି
ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କେଲ;

8 ପୁଣି, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେର େଦଖାଯାଇ ମୃତୁ ୍ୟ ପଯର୍ ୍ୟ ,
ହଁ, କଶୀୟ ମୃତୁ ୍ୟ ପଯର୍ ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ େହାଇ
ଆପଣାକୁ ଅବନତ କେଲ।

9ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ ଅତିଶୟ ଉ ତ କରିଅଛି ,
ପୁଣି, ସମ ନାମ ଅେପକ୍ଷା ସେବର୍ ା ୃ ନାମ ତାହା ୁ ପ୍ର ଦାନ
କରିଅଛି ,

10 େଯପରି ଗର୍ , ମ ର୍ ୍ୟ ଓ ପାତାଳେର ଥିବା
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଆ ୁ ଯୀଶୁ ନାମେର ନତ େହବ,

11 ପୁଣି, ପିତା ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ ନିମେ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜି ା ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ପ୍ର ଭୁ େବାଲି ୀକାର କରିବ।

ଜଗତେର େଜ୍ୟାତିଃ ରୂ ପ େହବା
12 ଅତଏବ, େହ େମାହର ପି୍ର ୟମାେନ, େଯପରି ତୁ େ ମାେନ

ସବର୍ ଦା ଆଜ୍ଞାବହ େହାଇଅଛ, େକବଳ େମାହର ଉପି ତିେର କଲା
ପରି ନୁେହଁ, କି ୁ ବ ର୍ ମାନ େମାହର ଅନୁପି ତିେର ଆହୁ ରି ଅଧିକ
ରୂ େପ ଭୟ ଓ କ ସହ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ର ାଣ ସାଧନ କର,
13 କାରଣ ଇ ା କରିବାକୁ ଓ ସାଧନ କରିବାକୁ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା
ମ ଳମୟ ସ ର ସଫଳତା ନିମେ ତୁ ମାନ ଅ ରେର
କାଯର୍ ୍ୟ କରି । 14 ବଚସା ଓ ତକର୍ ବିତକର୍ ବିନା ସମ କାଯର୍ ୍ୟ କର,
15 େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ନିେ ର୍ ାଷ ଓ ଅମାୟିକ େହାଇ ଏହି କୁଟିଳ
ବିପଥଗାମୀ ବଂଶମଧ୍ୟେରଈଶ୍ବ ର ଅନି ନୀୟସ ାନସ ତି ହୁ ଅ;
େସମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ େ ମାେନ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଧରି ଜଗତେର
େଜ୍ୟାତିଃ ରୂ ପ ପ୍ର କାଶ ପାଉଅଛ; 16 େସଥିେର ମୁଁ େଯ ବୃଥାେର
େଦୗଡ଼ି ନାହିଁ କିଅବା ବୃଥାେରପରିଶ୍ର ମକରିନାହିଁ, େସସ େର
ଖ୍ର ୀ ପୁନରାଗମନ ଦିନେର ଦପର୍ କରିପାରିବି। 17 ହଁ, ଆଉ
ଯଦି େମାହର ର ତୁ ମାନ ବି ାସ ସ ୀୟ େସବାେର େପୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ପରି ଢଳା ଯାଏ, େତେବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆନ ି ତ ଓ ତୁ



ଫିଲି ୀୟ 2:18 vii ଫିଲି ୀୟ 2:30

ସମ ସହିତ ଉ ସି ତ। 18 ଆଉ, େସହି ପ୍ର କାେର ତୁ େ ମାେନ
ମଧ୍ୟ ଆନ କର ଓ େମାʼ ସହିତ ଉ ାସ କର।

ତୀମଥି ଏବଂ ଏପାଫ୍ର ଦିତ
19 କି ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ତୀମଥି ୁ ଶୀଘ୍ର ପଠାଇବି େବାଲି

ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଠାେର ଭରସା କରୁ ଅଛି, େଯପରି ତୁ ମାନ ଅବ ା
ବିଷୟ ଜାଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉ ାହିତ େହବି। 20କାରଣ େଯ ତୁ ମାନ
ବିଷୟେର ପ୍ର କୃତେର ମେନାେଯାଗ କରିବ, ଏପରି ସମଭାବାପ
େଲାକ ତାହା ବିନା େମାʼ ନିକଟେର ଆଉ େକହି ନାହିଁ। 21 େଯଣୁ
ସମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ବିଷୟ େଚ ା ନ କରି ାଥର୍ େଚ ା କରି ।
22 େସ େଯ ପରୀକ୍ଷାସି େଲାକ, ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ; ପୁତ୍ର
ପିତାର େସବା କଲା ପରି େସ ତ ସୁସମାଚାର କାଯର୍ ୍ୟେର େମାʼ
ସହିତ େସବା କରିଥିେଲ। 23 ଅତଏବ, େମାʼ ପ୍ର ତି କଅଣ ଘଟିବ,
ତାହା ଜାଣିବାମାତ୍ର ତାହା ୁ ପଠାଇବି େବାଲି ଭରସା କରୁ ଅଛି;
24 କି ୁ ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ବି ାସ କରୁ ଅଛି େଯ, ମୁଁ ନିେଜ ମଧ୍ୟ
ଶୀଘ୍ର ଯିବି। 25 କି ୁ ମୁଁ େମାହର ଭ୍ର ାତା, ସହକମର୍ ୀ, ସହେସନା ଓ
େମାହର ଅଭାବ ପୂରଣ ନିମେ ତୁ ମାନ ର େପ୍ର ରିତ ଓ େସବକ
ଏପାଫ୍ର ାଦିତ ୁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ
ମେନ କଲି; 26 କାରଣ େସ ତୁ ସମ ୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟ
ଇ ୁକ, ପୁଣି, େସ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି େବାଲି ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣିଥିବାରୁ
ଅତ୍ୟ ବ୍ୟଥିତ; 27 ହଁ, େସ ମୃତୁ ୍ୟ ସରିକି ପୀଡ଼ିତ େହାଇଥିେଲ, କି ୁ
ଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ ଦୟା କେଲ, ଆଉ େକବଳ ତାହା ୁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
େଯପରି େମାʼ ପ୍ର ତି ଦୁଃଖ ଉପେର ଦୁଃଖ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ
େମାʼ ଉପେର ମଧ୍ୟ ଦୟା କେଲ। 28 ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି
ତାହା ୁ ପୁନବର୍ ାର େଦଖି ଆନ କର ଓ େମାʼ ଦୁଃଖ େଯପରି ଊଣା
ପେଡ଼, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାହା ୁ ପଠାଇବା ନିମେ ଅଧିକ ଯ ବାନ
େହଲି। 29 ଅତଏବ, ପ୍ର ଭୁ େହତୁ ତାହା ୁ ଅତି ଆନ େର ଗ୍ର ହଣ
କର, ଆଉ ଏହି ପ୍ର କାର ବ୍ୟି ମାନ ୁ ସମାଦର କର; 30 କାରଣ
େମାʼ ପ୍ର ତି ତୁ ମାନ େସବାେର ଯାହା କିଛି ଅଭାବ, ତାହା ପୂରଣ
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କରିବାକୁ େସ ଖ୍ର ୀ କାଯର୍ ୍ୟେର ଆପଣା ଜୀବନ ବିପଦଗ୍ର କରି
ମୃତପ୍ର ାୟ େହାଇଥିେଲ।

3
ପ୍ର କୃତ ଧାମ କତା

1 ଅବେଶଷେର, େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ପ୍ର ଭୁ ଠାେର
ଆନ କର। ଏକ-ପ୍ର କାର କଥା ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଥରକୁଥର
େଲଖିବା େମାʼ ପ୍ର ତି ାି ଜନକ ନୁେହଁ, ବରଂ େସହିସବୁ ତୁ ମାନ
ନିମେ ନି ାଜନକ। 2 କୁକୁରମାନ ଠାରୁ * ସାବଧାନ, ଦୁ
କାଯର୍ ୍ୟକାରୀମାନ ଠାରୁ ସାବଧାନ, ସୁ ତବାଦୀ େଲାକମାନ ଠାରୁ
ସାବଧାନ; 3 କାରଣ ଆେ ମାେନ ପ୍ର କୃତେର ସୁ ତ ପ୍ର ା ,
ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଆ ାେର ଉପାସନା କରୁ , ପୁଣି, ବାହି୍ୟକ
ବିଷୟ ଉପେର ନିଭର୍ ର ନ କରି ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଦପର୍ କରୁ ।
4 ମୁଁ ତ ବାହି୍ୟକ ବିଷୟ ଉପେର ମଧ୍ୟ ନିଭର୍ ର କରିପାରି ; ଯଦି
ଅନ୍ୟ େକହି ବାହି୍ୟକ ବିଷୟ ଉପେର ନିଭର୍ ର କରିପାେର େବାଲି
ମେନ କେର, େତେବ ମୁଁ ଅଧିକ କରିପାେର; 5 ମୁଁ ଅ ମ ଦିନେର
ସୁ ତ ପ୍ର ା , ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶଜାତ, ବିନ୍ୟାମୀନ୍ େଗା ୀୟ, ଏବ୍ର ୀୟ-
ର ଜାତଜେଣଏବ୍ର ୀୟ, େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପାଳନସ େରଜେଣ
ଫାରୂ ଶୀ, 6 ଉଦ୍ େଯାଗ ସ େର ମ ଳୀର ଜେଣ ତାଡ଼ନାକାରୀ,
ପୁଣି, େମାଶା ବ୍ୟବ ାଗତ ଧାମ କତା ସ େର ନିେ ର୍ ାଷ
େଦଖାଯାଇଥିଲି। 7 କି ୁ ଯାହାସବୁ େମାʼ ପକ୍ଷେର ଲାଭଜନକ
ଥିଲା, େସହିସବୁ ମୁଁ ଖ୍ର ୀ ନିମେ କ୍ଷତିଜନକ େବାଲି ଗଣ୍ୟ
କରିଅଛି। 8 ହଁ, ପ୍ର କୃତେର ମୁଁ େମାହର ପ୍ର ଭୁ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନର
ଉୃ ତା ନିମେ ସମ ବିଷୟ କ୍ଷତିଜନକ େବାଲି ଗଣ୍ୟ କେର;
ତାହା ନିମେ ମୁଁ ସମ ବିଷୟର କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କଲି, ପୁଣି,
େସହିସବୁ ଆବଜର୍ ନା ରୂ ପ ଗଣ୍ୟ କେର, େଯପରି ମୁଁ ଖ୍ର ୀ ୁ
ଲାଭ କରିପାେର ଓ ତାହା ର େବାଲି ଜଣାଯାଏ, 9 ପୁଣି, େମାଶା
ବ୍ୟବ ା ପାଳନ େହତୁ ନିଜର ଧାମ କତା ପ୍ର ା ନ େହାଇ ବରଂ

* 3:2 କୁକୁରମାନ ଠାରୁ ଏହାର ଅଥର୍ ଭ ଶିକ୍ଷକମାେନ
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େଯପରି ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସ ାରା ଈଶ୍ବ ରଦ ବି ାସମୂଳକ
ଧାମ କତାପ୍ର ା ହୁ ଏ, 10େଯପରି ମୁଁ ତାହା ୁ ,ତାହା ପୁନରୁ ାନର
ଶି ଓ ତାହା ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗେର ତାହା ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇ ତାହା
ଦୁଃଖେଭାଗର ସହଭାଗିତା ଜ୍ଞାତ ହୁ ଏ, 11 ଏବଂ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର
ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁ ାନ ପ୍ର ା େହାଇପାେର।

ଲକ୍ଷ୍ୟ ଳକୁ େଦୗଡ଼ିବା
12 ମୁଁ େଯ ଏେବ େସହି ସମ ପ୍ର ା େହାଇଅଛି ଅବା ସି ି

ଲାଭ କରିଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ, କି ୁ ମୁଁ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ାରା ଧୃତ
େହାଇଥିବାରୁ ତାହା ଧରିବା ପାଇଁ େଦୗଡ଼ୁଅଛି। 13 େହ ଭାଇମାେନ,
ମୁଁ ଏପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ଧରିଅଛି େବାଲି ମେନ କରୁ ନାହିଁ, କି ୁ
େଗାଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରୁ ଅଛି, 14ପ ାତ୍ ବିଷୟସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି
ସ ୁଖେର ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ର ତି ଦୃି ରଖି ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର
ଈଶ୍ବ ର ଗର୍ ୀୟ ଆ ାନର ପୁର ାର ପାଇବା ନିମେ ପ୍ର ାଣପଣ
କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଳକୁ େଦୗଡ଼ୁଅଛି। 15 ଅତଏବ, ଆସ, ଆେ ମାେନ
େଯେତ େଲାକସି ,ଏହିପରିଭାବଧାରଣକରୁ ,ଆଉଯଦି େକୗଣସି
ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ର ଭାବ ଭି ପ୍ର କାର ଥାଏ, େତେବ ଏହା
ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ନିକଟେର ପ୍ର କାଶ କରିେବ; 16 େକବଳ,
ଆେ ମାେନ େଯେତ ପଯର୍ ୍ୟ ଅଗ୍ର ସର େହାଇଅଛୁ, େସହି ଅନୁସାେର
ଆଚରଣକରୁ । 17 େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ଏକତ୍ର ମିଳି େମାହର
ଅନୁକାରୀ ହୁ ଅ, ପୁଣି, ଆ ମାନ ଠାେର େଯଉଁ ଆଦଶର୍ େଦଖୁଅଛ,
େଯଉଁମାେନ ତଦନୁଯାୟୀ ଆଚରଣ କରି , େସମାନ ପ୍ର ତି ଦୃି
କର। 18 କାରଣ ଏପରି ଅେନକ ଅଛି , େଯଉଁମାନ ର ଆଚରଣ
ବିଷୟେର ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଥରକୁଥର କହିଅଛି, ଆଉ ବ ର୍ ମାନ
ମଧ୍ୟ କା ି କା ି କହୁ ଅଛି, େସମାେନ ଖ୍ର ୀ କଶର ଶତ;
19 େସମାନ ପରିଣାମ ବିନାଶ, ଉଦର େସମାନ ର େଦବତା,
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଲ ାକୁ ଦପର୍ ର ବିଷୟ ମେନ କରି ,
ପୁଣି, ପାଥ ବ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକେର ଆସ ଅଟି । 20 ଆେ ମାେନ
ତ ଗର୍ ର ପ୍ର ଜା, େସ ାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆେ ମାେନ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ପ୍ର ଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଆଗମନର ଅେପକ୍ଷାେର ଅଛୁ; 21 େସ ଆପଣାର
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େଯଉଁ କାଯର୍ ୍ୟସାଧକ ଶି ାରା ସମ ବିଷୟକୁ ନିଜର ବଶୀଭୂ ତ
କରିପାରି , ତ ାରା ଆ ମାନ ର ଛାର ଶରୀରକୁ ରୂ ପା ରିତ କରି
ଆପଣାର େଗୗରବମୟ ଶରୀରର ସଦୃଶ କରିେବ।

4
1ଅତଏବ, େହ େମାହର ପି୍ର ୟ ଓ ଇ , େମାହରଆନ ଓ ମୁକୁଟ
ରୂ ପ ଭ୍ର ାତୃ ବୃ , ଏହିପରି ଭାବେର ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ି ର େହାଇଥାଅ।

ପରାମଶର୍ ଏବଂ ଉ ାହ
2 ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଏକମନା େହବା ନିମେ ମୁଁ ଇୟଦିଆ ଓ

ସୁ ୁଖୀ ଉଭୟ ୁ ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି। 3 ପୁଣି, େହ ପ୍ର କୃତ
ସହକାରୀ, ଏହି ମହିଳାମାନ ୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁ କୁ
ମଧ୍ୟ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି, କାରଣ ଏମାେନ େ େମନ୍ସ ୍ ଓ େମାହର
ଅନ୍ୟ ସହକମର୍ ୀମାନ ସ େର ସୁସମାଚାର କାଯର୍ ୍ୟେର େମାʼ ସହିତ
ପରିଶ୍ର ମ କରିଅଛି ; େସହି ସହକମର୍ ୀମାନ ର ନାମ ଜୀବନ
ପୁ କେର ଅଛି। 4 ସବର୍ ଦା ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଆନ କର, ପୁନ
କହୁ ଅଛି, ଆନ କର। 5 ତୁ ମାନ ର ମୃଦୁପଣ ସମ େଲାକ
ନିକଟେରପ୍ର କାଶିତ େହଉ।ପ୍ର ଭୁ ନିକଟବ ର୍ ୀ। 6େକୗଣସି ବିଷୟେର
ଚିି ତ ହୁ ଅ ନାହିଁ, କି ୁ ସମ ବିଷୟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ବିନତି ାରା
ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁ ମାନ ର ନିେବଦନସବୁ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର
ଜଣାଅ। 7 େସଥିେର ସମ େବାଧର ଅଗମ୍ୟ େଯ ଈଶ୍ବ ର ଶାି ,
ତାହା ତୁ ମାନ ର ହୃ ଦୟ ଓ ମନକୁ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ସହଭାଗିତାେର
ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ। 8 ଅବେଶଷେର, େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ, ଯାହା ଯାହା
ସତ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ଆଦରଣୀୟ, ଯାହା ଯାହା ଯଥାଥର୍ , ଯାହା ଯାହା
ବିଶୁ , ଯାହା ଯାହା ପି୍ର ୟ, ଯାହା ଯାହା ସୁଖ୍ୟାତିଯୁ , େଯେକୗଣସି
ସଦ୍ ଗୁଣ ଓ ପ୍ର ଶଂସାର ବିଷୟ ଥାଏ, େସହି ସମ ବିଷୟ ଚି ା କର।
9 ତୁ େ ମାେନ େଯ ସମ ବିଷୟ େମାʼଠାରୁ ଶିଖିଅଛ, ପାଇଅଛ,
ଶୁଣିଅଛ ଓ େମାʼ ଠାେର େଦଖିଅଛ, େସହିସବୁ କର; େସଥିେର
ଶାି ଦାତା ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ର ସହବ ର୍ ୀ େହେବ।

ଦାନ ନିମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ
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10 ଏେବ ଅବେଶଷେର େମାʼ ନିମେ ତୁ ମାନ ର ଚି ା
େଯ ପ୍ର କାଶ େହାଇପାରିଲା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ମହାନ
କରୁ ଅଛି; ପ୍ର କୃତେର େମାʼ ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ର ଚି ା ଥିଲା, କି ୁ
ସୁେଯାଗ ନ ଥିଲା। 11 ଅଭାବ େହତୁ ମୁଁ େଯ ଏହା କହୁ ଅଛି, ତାହା
ନୁେହଁ, କାରଣ ମୁଁ େଯେକୗଣସି ଅବ ାେର ଥାଏ, େସଥିେର ସ ୁ
ରହିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛି। 12ଦୀନତା େଭାଗକରିଜାେଣଓପ୍ର ଚୁ ରତା
ମଧ୍ୟ େଭାଗ କରି ଜାେଣ; ସବର୍ ଅବ ାେର ଓ ସବର୍ ବିଷୟେର,
ପରିତୃ େହବାେର ବା କୁ୍ଷଧିତ ରହିବାେର, ପ୍ର ଚୁ ରତା େଭାଗ
କରିବାେର କିଅବା ଅଭାବଗ୍ର େହବାେର ମୁଁ ସୁଶିକି୍ଷତ େହାଇଛି।
13 େମାହର ଶି ଦାତା ସାହାଯ୍ୟେର ମୁଁ ସମ କରିପାେର।
14 ତଥାପି ତୁ େ ମାେନ େମାହର େ ଶେଭାଗର ସହଭାଗୀ େହବା
ାରା ଭଲ କରିଅଛ। 15 େହ ଫିଲି ୀୟମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ

ନିେଜ ଜାଣ େଯ, ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବା ଆର ସମୟେର
େଯେତେବେଳ ମୁଁ ମାକିଦନିଆରୁ ପ୍ର ାନ କଲି, େସେତେବେଳ
ତୁ ମାନ ବିନା ଆଉ େକୗଣସି ମ ଳୀ େମାହର ସହଭାଗୀ େହାଇ
େମାʼ ସହିତ େଦବା େନବାର ହିସାବ ରଖି ନ ଥିେଲ। 16 କାରଣ
ମୁଁ େଥସଲନୀକୀ ସହରେର ଥିବା ସମୟେର ସୁ ା ତୁ େ ମାେନ
େମାହର ଅଭାବ େମାଚନ ନିମେ ଥେର, ହଁ, ଦୁଇ ଥର ଦାନ
ପଠାଇଥିଲ। 17 ଦାନ ସକାେଶ ମୁଁ ଲାଳାୟିତ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର େଯଉଁ
ଫଳ ାରା ତୁ ମାନ ହିସାବର ଜମାପାଖ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃି
ପାଉଅଛି, େସଥିସକାେଶ ଲାଳାୟିତ। 18 ମୁଁ ସବୁ ପାଇଅଛି, ପୁଣି,
େମାହର ପ୍ର ଚୁ ର ଅଛି; ତୁ ମାନ ର ପଠାଇଥିବା େଯଉଁ ସବୁ ବିଷୟ
ଏପାଫ୍ର ାଦିତ ପାଖରୁ ପାଇଅଛି, େସହିସବୁ େମାʼ ପାଇଁ ଯେଥ ;
େସହିସବୁ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ତୁ ି ଜନକ ସୁଗ ି େନୖେବଦ୍ୟ ଓ
ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ ବଳି ରୂ ପ। 19 ପୁଣି, େମାହର ଈଶ୍ବ ର ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର
ତାହା ର େଗୗରବମୟଐ ଯର୍ ୍ୟ ଅନୁସାେର ତୁ ମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଅଭାବ ପୂରଣ କରିେବ। 20 ଆ ମାନ ର ଈଶ୍ବ ର ଓ ପିତା ପ୍ର ତି
ଯୁେଗ ଯୁେଗ େଗୗରବ େହଉ। ଆେମନ୍ ।

େଶଷ ସ ାଷଣ



ଫିଲି ୀୟ 4:21 xii ଫିଲି ୀୟ 4:23

21 ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ନାମେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ସାଧୁ ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ।
େମାହର ସ ୀ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି ।
22 ସାଧୁମାେନ ସମେ , ବିେଶଷେର େଯଉଁମାେନ କାଇସର
ପ୍ର ାସାଦେର ଅଛି , େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି ।
23 ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ମାନ ଆ ାର ସହବ ର୍ ୀ
େହଉ।
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