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িফিলপীয়া পত্র
গ্রন্থ ৰচিয়তা
েপৗেল এই পত্র িলখা বুিল দাবী কেৰ (1:1) আৰু ভাষা,

ৈশলী আৰু ঐিতহািসক তথয্ আিদ সকেলা আভয্ন্তৰীণ িবষেয়
ইয়াক িনিশ্চত কেৰ েপৗলৰ িলখকত্ব আৰু কতৃর্ ত্বৰ িবষেয় আিদ
মণ্ডলীেয় ধাৰাবািহকভােব ৈক আিহেছ িফিলপীয়া পত্রত খ্রীষ্টৰ মতক
উদাক্তভােব সংস্থািপত কিৰেছ (2:1-11) যিদও েপৗল েজলত বন্দী
ৈহ থকা সময়ত িফিলপীয়া পত্র িলিখিছল, তথািপ েতওঁ আনন্দত
পিৰপূণর্ আিছল িফিলপীয়া পত্রই আমাক িশক্ষা িদেয় েয, যিদও
আিম কষ্ট পাওঁ আৰু কষ্টৰ মাজত থােকা, তথািপ খ্রীষ্টিয়ানসকল
সুখী হ’ব পােৰ খ্রীষ্টৰ িবষয়ত আিম িয আশা কিৰব পােৰঁা, তাৰ
কাৰেণ আিম আনিন্দত

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 61 খ্রীষ্টাব্দ
েপৗেল েৰামত কাৰাবন্দী ৈহ থকা সময়ত তাৰ পৰাই িফিলপীয়া

পত্র িলিখিছল (পঁাচিনৰ কমর্ 28:30) ইপােফ্রািদটাচৰ েযােগিদ
এই পত্র িফিলপীয়াসকলৈল পেঠাৱা ৈহিছল, েতঁেৱ িফিলপীৰ মণ্ডলীৰ
পৰা আির্থক সাহাযর্ৰ ৈসেত েৰামত থকা েপৗলৰ ওচৰৈল আিহিছল
(িফিলপীয়া 2:25; 4:18) িকন্তু েৰামত থকা সময়ত ইপােফ্রািদটাচ
অিধক অসুস্থ ৈহ পিৰিছল, েসেয় েতওঁৰ ঘৰৈল উভিত েযাৱাত পলম
ৈহিছল; পাছত েতওঁ ঘৰৈল ৈগ এই পত্র অপর্ন কিৰিছল (2:26-27)

প্রাপক
িফিলপী চহৰত থকা খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলী, মািকদিনয়া প্রেদশৰ আন

প্রধান চহৰ সমূহৰ িভতৰত িফিলপী আিছল এখন অনয্তম প্রধান
চহৰ

উেদ্দশয্
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েপৗেল মণ্ডলীক জনাব িবচািৰিছল েসই িবষয় সমূহ, িয িবষয়ৰ
বােব েতওঁৰ কাৰাদণ্ড ৈহিছল (1:12-26) আৰু েতওঁৰ িয পিৰকল্পনা
আিছল, েসই িবষয় সমূহ প্রকাশ কৰা (িফিলপীয়া 2:23-24)
মণ্ডলীত িকছুমান িবেভদ আৰু িবভিক্তেয় েদখা িদিছল আৰু েসেয়
নম্রতাৰ ৈসেত ঐকয্ৰ িবষেয় লক্ষয্ ৰািখ পঁাচিনেয় উৎসাহ িদ এই
পত্র িলিখিছল (2:1-18; 4:2-3) েপৗল, এজন পালকীয় আধয্ািত্মক
তত্বিবদ আিছল, েনিতবাচক িশক্ষা আৰু অিত ভুৱা িশক্ষকৰ পিৰণিতৰ
কথাক মনত ৰািখ েতওঁ ইয়াক িলিখিছল (3:2-3), ইপােফ্রািদটাচৰ
পিৰকল্পনা আৰু সাস্থয্িবষয়ত মণ্ডলীক এক প্রিতেবদন িহচােপ েপৗেল
তীমিথয়ক আেদশ িদ এই পত্র িলিখিছল (2:19-30) আৰু েপৗেল
েতওঁেলাকৰ কাৰেণ পেঠাৱা উপহাৰ আৰু েতওঁেলাকৰ সেচতনতাৰ
বােব ধনয্বাদ জনায় (4:10-20)

মূল িবষয়
আনন্দই পূণর্ কৰা জীৱন

প্রান্তেৰখা
1. অিভবাদন 1:1, 2
2. মণ্ডলীৰ বােব েপৗলৰ পিৰিস্থিত আৰু উদ্দীপনা — 1:3-2:30
3. ভুৱা িশক্ষকৰ বােব সতকর্ বাণী — 3:1-4:1
4. চূড়ান্ত উপেদশ — 4:2-9
5. ধনয্বাদ বাণী — 4:10-20
6. চূড়ান্ত শুেভচ্ছা — 4:21-23

িফিলপীয়া সকলৰ প্রিত েপৗলৰ েপ্রমৰ নমস্কাৰ
1 খ্রীষ্ট যীচুৰ দাস েপৗল আৰু তীমিথয়, খ্রীষ্ট যীচুত থকা িয সকল

পিবত্র েলাক িফিলপীত আেছ েতেখত সকলৰ ৈসেত েতেখত সকলৰ
অধয্ক্ষ আৰু পিৰচাৰক সকলৰ সমীপৈল 2আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু
প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ পৰা আেপানােলাকৈল অনুগ্রহ আৰু শািন্ত হওক

3 মই আেপানােলাকৰ প্রিতেটা ভােৱেৰ েমাৰ ঈশ্ৱৰৰ ধনয্বাদ
কেৰঁা৷ 4প্রিতবােৰ মই আেপানােলাকৰ বােব প্রাথর্না কেৰঁা, এয়া সদায়
এটা আনন্দৰ িনেবদন হয়৷ 5প্রথম িদনেৰ পৰা এিতয়াৈলেক শুভবাতর্ া
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েঘাষণাৰ কাযর্ত আেপানােলাকৰ সহভািগতা থকাৰ বােব মই ধনয্বাদ
কেৰঁা৷ 6 িয জেন আেপানােলাকত সৎকমর্ আৰম্ভ কিৰেল, েসই জেন
যীচু খ্রীষ্টৰ আগমণৰ িদনৈলেক* িসদ্ধ কিৰ থািকব বুিল দৃঢ় প্রতয্য়
কিৰেলঁা৷

7 আেপানােলাক সকেলােৰ িবষেয় এেন নয্ায় ভাব ৰখা েমাৰ
উিচত; কাৰণ আেপানােলাক েমাৰ হৃদয়ত আেছ৷ িকয়েনা মই বন্দী
অৱস্হাত থােকােত আৰু শুভবাতর্ াৰ পক্ষত উত্তৰ আৰু প্রমাণ িদয়া
কথাত িয অনুগ্রহ পােলঁা, তােৰ আেপানােলােকা সহভাগী ৈহেছ
8কাৰণ খ্রীষ্ট যীচুৰ েস্নহত মই আেপানােলাকৰ কাৰেণ িকমান হািবয়াহ
কেৰঁা, েসই িবষেয় ঈশ্বৰ েমাৰ সাক্ষী আেছ

9 আৰু মই প্রাথর্না কিৰ আেছঁা যােত আেপানােলােক েপ্রম, জ্ঞান
আৰু সকেলা িবেবচনাত অিধক অিধকৈক উপিচ পেৰ৷ 10 মই প্রাথর্না
কেৰঁা, আেপানােলােক যােত িয িয েশ্রষ্ঠ, েসইেবাৰ িবেবচনা কিৰ,
েসইদেৰ িনণর্য় কিৰব পােৰ আৰু এইদেৰ খ্রীষ্টৰ িদনৰ অেপক্ষােৰ
িনেদর্ াষী আৰু িনির্বঘ্ন হওক৷ 11 িনেবদন কেৰঁা, আেপানােলাক েযন
ঈশ্বৰৰ মিহমা আৰু প্রশংসাৰ অেথর্†, যীচু খ্রীষ্টৰ েযােগিদ ধাির্মকতাৰ
ফেলেৰ পিৰপূণর্ হয়

12এিতয়া েহ ভাই সকল, আেপানােলােক এই কথা জািন েলাৱােতা
মই ইচ্ছা কেৰঁা েয, েমাৈল িয িয ঘিটল, েসইেবাৰ শুভবাতর্ াৰ বােব
বাধা েহাৱাৰ িবপৰীেত বৃিদ্ধৰ অেথর্েহ ঘিটল 13 কাৰণ খ্রীষ্টত েমাৰ
িয বন্ধন, েসেয় েগােটই িপ্রটিৰয়মত আৰু আন সকেলােৰ আগত
প্রকািশত হ’ল৷ 14আৰু েসেয় খ্রীষ্টত থকা ভাই সকলৰ অিধক ভােগ
মই বন্ধনত থকা অৱস্হাত প্রভুত দৃঢ় িবশ্বাস ৰািখেছ, আৰু ঈশ্বৰৰ
বাকয্ িনভর্ য়ৰূেপ ক’বৈল অিধক সাহস কিৰেছ

15 েকােনা েকােনােৱ ঈষর্ােৰ আৰু িববােদেৰ আৰু েকােনা
েকােনােৱ সদ্ভােৱেৰ খ্রীষ্টক েঘাষণা কেৰ৷ 16 এভােগ েপ্রমৰ কাৰেণ
েঘাষণা কেৰ, ইয়াৰ িচন স্বৰূেপ মই শুভবাতর্ াৰ পক্ষত উত্তৰ িদবৈল
িনযুক্ত ৈহেছঁা বুিল জািনেছঁা 17 িকন্তু িকছুমােন স্বাথর্পৰতােৰ আৰু
আন্তিৰকতাহীন ভােৱ খ্রীষ্টক প্রচাৰ কেৰ, েতেখত সকেল শুদ্ধ
* 1 অধয্ায়:6 1 কিৰ 1:8; 2 িপ 3:10 † 1 অধয্ায়:11 মিথ 5:16; েযা 15:8
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ভােবেৰ নহয়, িকন্তু েমাৰ বন্ধন েক্লশযুক্ত কিৰবৰ আশেয়েৰেহ তােক
কেৰ

18 তােতই বা িক হ’ল? কপেটেৰই হওক বা সেতয্েৰই হওক,
েকােনা প্রকােৰ খ্রীষ্ট প্রচািৰত ৈহ আেছ; ইয়ােত মই আনন্দেহ কিৰেছঁা,
আৰুআনন্দকিৰ থািকম 19 িকয়েনা মই জােনা েয,আেপানােলাকৰ
প্রাথর্না আৰু যীচু খ্রীষ্টৰ আত্মাৰ উপকাৰৰ েযােগিদ েমাৰ পিৰত্রাণৰ
অেথর্, েসেয় েমাৈল ঘিটব৷

20এেয় েমাৰ আকাংক্ষা আৰুআশা িসদ্ধ হ’ব েয, মই েকােনামেত
লিজ্জত নহম৷ িকন্তু সাহেসেৰ েযেনৈক সদায়, েতেনৈক এিতয়াও
জীৱনৰ দ্বাৰাই হওক বা মৰণৰ দ্বাৰােয়ই হওক‡, েমাৰ শৰীৰত খ্রীষ্ট
মিহমািন্বত হ’ব 21 িকয়েনা েমাৰ পেক্ষ জীয়াই থকা ৈহেছ খ্রীষ্ট, মৰাই
ৈহেছ লাভ

22 িকন্তু মাংসত জীয়াই থকাই যিদ েমাৰ পেক্ষ কমর্ৰ ফল উৎপন্ন
কেৰঁাতা হয়, েতেনহেল েকানেটা মেনানীত কিৰম, েসই িবষেয় মই
নাজােনা৷ 23 িকন্তু মই এই দুটাৰ েচপাৰ মাজত েসামাই আেছঁা৷
ইয়াৰ পৰা ৈগ, খ্রীষ্টৰ লগত থািকবৈল েমাৰ ইচ্ছা; িকয়েনা েসেয়
অিত অিধক গুেণ উত্তম!§ 24 িকন্তু এিতয়া আেপানােলাকৰ কাৰেণ
শৰীৰত জীিৱত থকাই অিধক প্রেয়াজন ৈহেছ

25 আৰু ইয়ােক মই দৃঢ় প্রতয্য় কিৰ থািকম বুিল জািনেছঁা;
হয়, আৰু িবশ্বাসত আেপানােলাকৰ বৃিদ্ধ আৰু আনন্দ হ’বৰ বােব
আেপানােলাক সকেলােৰ লগত থািকবৈল পাম৷ 26 েমাৰ বােব
আেপানােলাকৰ শ্লাঘাৰ কাৰণ খ্রীষ্ট যীচুত উপিচ পৰা উিচত, িযেহতু
মই আেপানােলাকৰ ৈসেত পুনৰাই উপিস্থত আেছঁা৷ 27 মই যিদ
আেপানােলাকক চাবৈল যাওঁ, নাইবা অনুপিস্থেতা থােকা, তথািপ
আেপানােলােক েয এক আত্মােৰ িথৰ ৈহ আেছ আৰু এক মেনেৰ
শুভবাতর্ াৰ সমন্ধীয় িবশ্বাসৰ পেক্ষ প্রাণপণ কিৰেছ, েসই িবষেয় েযন
আেপানােলাকৰ পৰা শুিনবৈল পাম, ইয়াৰ বােবই আেপানােলােক
খ্রীষ্টৰ শুভবাতর্ াৰ েযাগয্ জীৱন-যাপন কৰক, এেয় মাত্র েমাৰ
িনেবদন
‡ 1 অধয্ায়:20 েৰা 14:7-9 § 1 অধয্ায়:23 2 কিৰ 5:8; 2 তীম 4:6-8
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28আেপানােলাকৰ িবৰুদ্ধী সকলৰ বােব েকােনা িবষয়ত ত্রাসযুক্ত
নহ’ব; েসেয় েতেখত সকলৰ অেথর্ িবনাশ, িকন্তু আেপানােলাকৰ
অেথর্ ঈশ্বৰৰ পৰাই পিৰত্রাণৰ প্রমাণ হয় 29 িকয়েনা, খ্রীষ্টত েকৱল
িবশ্বাস কিৰবৈল নহয়, িকন্তু খ্রীষ্টৰ কাৰেণ দুখ েভাগ কিৰবৈলেকা*,
আেপানােলাকক েতওঁৰ কাৰেণ অনুগ্রহ দান কৰা হ’ল, 30 িযেহতু
আেপানােলােক আেগেয় েমাক িয ৰূপত যুদ্ধ কৰা েদিখেল, আৰু
এিতয়াও কিৰ থকা শুিনেছ, েসইদেৰ আেপানােলােকও যুদ্ধ কৰক৷

2 অধয্ায়
ঐকয্, সহন আৰু েপ্রম আিদ প্রকাশ কিৰবৰ বােব উদগিণ

1 এেতেক খ্রীষ্টত যিদ েকােনা আশ্বাস, েপ্রমৰ যিদ েকােনা সান্ত্বনা,
আত্মাৰ যিদ েকােনা সহভািগতা আৰু েকােনা েস্নহ আৰু দয়া থােক,
2 েতেনহেল আেপানােলােক এেক িবষয় ভািব, এক েপ্রমৰ, এক মনৰ
আৰু এক ভাবৰ েলাক ৈহ েমাৰ আনন্দ পিৰপূণর্ কৰক৷

3 আেপানােলােক িবেৰাধ বা অনথর্ক দেপর্েৰ এেকা নকিৰব;
িকন্তু নম্রভােব প্রেতয্েক িনজতৈক অ◌ানক উত্তম বুিল মানয্ কৰক৷
4 প্রিতজেন িনজৰ িবষেয় নহয়, িকন্তু অ◌ানৰ িবষেয় ভাবক *

5 খ্রীষ্ট যীচুত িয ভাব, েসেয় আেপানােলাকৰ হওক†,
6 িয জনৰ অিস্তত্ব ঈশ্বৰ-ৰূপী‡ আিছল৷

েতওঁ ঈশ্বৰৰ সমান হেলও তাক কািঢ় েলাৱা বুিল নামািনেল৷
7 বৰং িনজেক শূণয্ কিৰেল৷

আৰু েতওঁ দাসৰ ৰূপ ধাৰণ কিৰেল৷
েতওঁ মানুহৰ িনিচনা ৈহ অৱতীণর্ হ’ল৷

আৰু েতওঁ আকাৰ-প্রকাৰত মানুহৰ দেৰ হ’ল৷
8 েতওঁ িনজেক সৰু কিৰ মৃতুয্ৈলেক,
এেন িক কু্রচীয় মৃতুয্ৈলেক আজ্ঞাধীন হ’ল§

* 1 অধয্ায়:29 মিথ 5:11, 12; পঁা 4:41 * 2 অধয্ায়:4 1 কিৰ 10:24, 33
† 2 অধয্ায়:5 মিথ 11:29; েযা 13:15; 1 িপ 2:21 ‡ 2 অধয্ায়:6 কল 1:15;
ইব্রী 1:3 § 2 অধয্ায়:8 মিথ 26:39; ইব্রী 5:8; 12:2
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9 এই কাৰেণ ঈশ্বেৰ েতওঁক অিত ওখ পদ িদেল,
আৰু সকেলা নামতৈক েসই েশ্রষ্ঠ নাম* েতওঁক দান কিৰেল,

10 যােত স্বগর্ত, পৃিথৱীত আৰু পৃিথৱীৰ তলত িনবাস কৰা
সকেলােৱ† যীচুৰ নামত আঁঠু লয়‡৷

11 আৰু যীচু খ্রীষ্ট েয প্রভু, ইয়াক েযন িপতৃ ঈশ্বৰৰ মিহমাৰ অেথর্
সকেলা িজভাই স্বীকাৰ কেৰ৷

12 এেতেক, েহ েমাৰ িপ্রয় সকল, আেপানােলােক েযেনৈক
সদায় আজ্ঞাধীন আিছল, েতেনৈক েমাৰ সাক্ষােত িয ৰূপ, েকৱল
েসইদেৰ নহয়, িকন্তু এিতয়া েমাৰ অনুপিস্থিতেতা অিধকৈক ভয় আৰু
কম্পেনেৰ িনজ িনজ পিৰত্রাণ সম্পন্ন কৰক§৷ 13 িকয়েনা ঈশ্বেৰ
িনজৰ িহত-সঙ্কল্পৰ কাৰেণ আেপানােলাকৰ অন্তৰত ইচ্ছা কেৰঁাতা
আৰু কাযর্ সাধন কেৰঁাতা, এই উভয়ৰ সাধনকতর্ া ৈহেছ

14 িববাদ আৰু তকর্ -িবতকর্ েনােহাৱাৈক সকেলা কমর্ কৰক;
15 যােত ঈশ্বৰৰ িনষ্কলঙ্ক সন্তান* হ’বৰ কাৰেণ, আেপানােলাক েযন
পিবত্র, িনেদ্দর্ াষী আৰু শুদ্ধ হয় আৰু জগতত িয কুিটল আৰু
িবপথগামী েলাক আেছ, েতেখত সকলৰ মাজত আেপানােলাক দীিপ্ত
স্বৰূপ হওক৷ 16 জীৱনৰ বাকয্ ধাৰণ কৰক, এেয় খ্রীষ্টৰ আগমণৰ
িদনত েমাৰ বােব শ্লাঘাৰ কাৰণ হ’ব; িকয়েনা মই বৃথা েদৗৰ মৰা নাই
আৰু বৃথা পিৰশ্রেমা কৰা নাই

17 িকন্তু আেপানােলাকৰ িবশ্বাসৰূপ যজ্ঞত আৰু েসৱাৰ কাযর্ত,
যিদওবা মই ৈনেবদয্ স্বৰূেপ ঢলা যাওঁ, তথািপ মই আনন্দ কেৰঁা;
আৰু আেপানােলাক সকেলােৰ ৈসেত আনন্দ কেৰঁা 18 এই িবষেয়
আেপানােলােকও আনন্দ কৰক আৰু েমােৰ ৈসেত আনন্দ কৰক৷

19 িকন্তু আেপানােলাকৰ িবষেয় জািনবৈল েপাৱাত মই েযন
সন্তুষ্ট হ’ম, এই কাৰেণ েসানকােল আেপানােলাকৰ তাৈল তীমিথয়ক
পঠাবৰ বােব মই প্রভু যীচুত আশা কিৰেছঁা 20 িকয়েনা
আেপানােলাকৰ িবষেয় সঁচাৈক িচন্তা কিৰবৈল তীমিথয়ৰ মনৰ দেৰ
* 2 অধয্ায়:9 ইব্রী 1:4 † 2 অধয্ায়:10 প্র 5:13 ‡ 2 অধয্ায়:10 িযচ
45:23 § 2 অধয্ায়:12 2 িপ 1:5-11 * 2 অধয্ায়:15 মিথ 5:45; ইিফ 5:1,
2; 1 েযা 3:1-3
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আন েলাক েমাৰ েকােনা নাই 21কাৰণ সকেলােৱ যীচু খ্রীষ্টৰ িবষেয়
নহয়, িনজৰ িবষেয়েহ েচষ্টা কেৰ

22 িকন্তু আেপানােলােক তীমিথয়ৰ পৰীক্ষািসদ্ধ গুণৰ িবষেয়
জােন, কাৰণ েতওঁ িপতৃৰ লগত পুত্র েযেন, েতেনৈক েমাৰ লগেতা
শুভবাতর্ াৰ অেথর্ েসৱাকমর্ কিৰেল৷ 23 এেতেক েমাৰ িক ঘিটব,
েসই িবষেয় জনা মাত্রেক েতওঁক পিঠয়াবৰ বােব মই আশা কিৰেছঁা৷
24 িকন্তু মই িনেজও েসানকােল আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাম বুিল
প্রভুত িবশ্বাস কিৰেছঁা

25 েমাৰ অভাবত েসৱা শুশ্রূষা কেৰঁাতা আেপানােলাকৰ
পঁাচিন, অথচ েমাৰ ভাই, সহকাৰী আৰু সহেসনা িয ইপাফ্রদীত,
েতেখতক আেপানােলাকৰ তাৈল পিঠয়াবৈল মই প্রেয়াজন েদিখেলঁা৷
26 িকয়েনা েতেখত নিৰয়াত পৰা বাতর্ া আেপানােলােক শুিনেল, েতওঁ
আেপানােলাকৰ কাৰেণ অিতশয় হািবয়াহ কিৰিছল আৰু েতওঁ বৰ
উিদগ্ন ৈহিছল 27 েতেখত নিৰয়াত পিৰ মৃতপ্রায় ৈহিছল হয়, িকন্তু
ঈশ্বেৰ েতওঁৈল দয়া কিৰেল৷ অকল েতওঁৈল নহয়, িকন্তু েমাৰ দুখৰ
ওপিৰ দুখ েযন নঘেট, এই কাৰেণ, েমাৈলেকা দয়া কিৰেল

28 এেতেক আেপানােলােক েতওঁক পুনৰাই েদিখ েযন আনিন্দত
হয় আৰু েমাৰ েশােকা েযন কম হয়, এই কাৰেণ েতেখতক
পিঠয়াবৈল ইচ্ছা কিৰেলঁা৷ 29সমূ্পণর্ আনেন্দেৰআেপানােলােক প্রভুত
থািক ইপাফ্রদীতক গ্রহণ কিৰব আৰু েতেনকুৱা মানুহক আদৰণীয়
জ্ঞান কিৰব, 30 িকয়েনা েমাৰ েসৱা শুশ্রূষাত আেপানােলাকৰ িয িয
কু্রিট আিছল, তাক সমূ্পণর্ কিৰবৈল, েতেখত প্রাণপণ কিৰ খ্রীষ্টৰ
কাযর্ৰ কাৰেণ মৃতপ্রায় ৈহিছল

3 অধয্ায়
েপৗলৰ খ্রীষ্টীয় জীৱন

1 েশষেত, েহ েমাৰ ভাই সকল, প্রভুত আনন্দ কৰক এই এেক
কথােক আেপানােলাকৈল িলিখবৰ বােব েমাৰ েকােনা সমসয্া েহাৱা
নাই আৰু েসইেবােৰ আেপানােলাকক িনৰাপেদ ৰািখব৷
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2 েসই কুকুৰহঁতৈল সাৱধােন থািকব৷ েসই দুষ্কম্মর্কাৰী সকলৰ প্রিত
সাৱধান হওকআৰু িয সকেল িছন্ন-িভন্ন কিৰব িবচােৰ, িসহঁতৈলেকা*
সাৱধােন থাকক 3 িকয়েনা আিম েহ প্রকৃতেত চুন্নৎ েহাৱা েলাক৷
আিম ঈশ্বৰৰ আত্মােৰ আৰাধনা কেৰঁা আৰু খ্রীষ্ট যীচুত েগৗৰৱ কেৰঁা
আৰু মাংসত এেকা ভাৰসা নকেৰঁা

4 তথািপ মই হ’েল মাংসেতা ভাৰসা কিৰেল কিৰব পােৰঁা৷
েকােনােৱ যিদ মাংসত ভাৰসা কিৰব পােৰ বুিল ভােব, েতেনহেল
তাতৈক মই অিধক ভাৰসা কিৰব পােৰঁা 5 মই অষ্টম িদনত চুন্নৎ
েহাৱা ইস্রােয়ল জািতৰ, িবনয্ামীন ৈফদৰ, ইব্রী সকলৰ মাজৰ এজন
আৰু িবধানৰ সম্বেন্ধ এজন ফৰীচী৷

6 মই উদয্েমেৰ মণ্ডলীৰ তাড়নাকাৰী† আৰু িবধানৰ ধাির্মকতাৰ
সম্বেন্ধ িনেদর্ াষী আিছেলঁা৷ 7 িকন্তু েমাৰ পেক্ষ িয িয লাভ আিছল,
েসই সকেলােক খ্রীষ্টৰ কাৰেণ মই মূলয্হীন েযন মািনেলা;

8 েমাৰ প্রভু খ্রীষ্ট যীচুৰ জ্ঞানৰ উত্তমতাৰ কাৰেণ, মই সকেলােক
মূলয্হীন েযনেহ মািনেছা; আৰু েতওঁৰ কাৰেণ সকেলােক অগ্রাহয্
কিৰেলঁা, যােত মই েতওঁক লাভ কিৰব পােৰঁা৷ 9 আৰু এিতয়া
মই েতওঁক িবচািৰ পােলঁা৷ েমাৰ িনজ ধাির্মকতা, বা িবধানৰ পৰা
েপাৱা ধাির্মকতােৰ ধাির্মক নহয়; ইয়াৰ পিৰৱেতর্ মই খ্রীষ্টত িবশ্বাস
কৰাৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ পৰা েপাৱা ধাির্মকতােৰ, ধাির্মক হেলঁা৷ 10 এই
ধাির্মকতা েতওঁক জনাৰ েযােগিদ েতওঁৰ পুনৰুত্থানৰ শিক্ত আৰু
েতওঁৰ দুখেভাগৰ সহভািগতাত‡ মই খ্রীষ্টৰ মৃতুয্ৰ সমৰূপ ৈহ েতওঁৰ
দ্বাৰাই ৰূপান্তিৰত ৈহেছঁা; 11 যােত েকােনা প্রকােৰ মৃত েলাকৰ
পুনৰুত্থানৰ ভাগী হ’ব পােৰঁা৷

12 মই এইেবাৰ এিতয়াৈল গ্রহণ কিৰব পৰা নাই, েসই বােব মই
এিতয়াও িসদ্ধ েহাৱা নাই; িকন্তু িয কাৰণত খ্রীষ্ট যীচুৰ দ্বাৰাই েমাক
িনয়ন্ত্রণ কৰা হ’ল, মই েযন েকােনা প্রকােৰ েসইেবাৰক েমাৰ অধীনত
কিৰব পােৰঁা, তাৰ বােব মই চিল আেছঁা 13 েহ ভাই সকল, মই েয
েসয়া েমাৰ অধীনত কিৰেলঁা, েসই িবষেয় এেন ভাব এিতয়াৈলেক
* 3 অধয্ায়:2 গাল 5:1-12৷ † 3 অধয্ায়:6 পঁা 22:3, 4; গাল 1:13, 14৷
‡ 3 অধয্ায়:10 1 িপ 4:13৷
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কৰা নাই; িকন্তু মই এই কাম কেৰঁা: পাছত থকা সকেলােক পাহিৰ,
আগত থকা েবাৰৈলেহ যত্ন কেৰঁা৷ 14 খ্রীষ্ট যীচুত ঈশ্বেৰ কৰা স্বগীর্য়
আমন্ত্রণৰ বটাৰ অেথর্ ঘাইৈক আগবািঢ় ৈগ আেছঁা §

15 এেতেক আিম িযমান িসদ্ধ েলাক আেছঁা, সকেলােৱ েসইৰূেপ
ভাবক আৰু যিদ েকােনা িবষয়ত আেপানােলাকৰ অনয্ ভাব থােক,
েতেনহেল ঈশ্বেৰ েসই িবষেয় আেপানােলাকৈল প্রকাশ কিৰব 16 িয
কাৰণেতই হওক, আিম িয পথত এইিখিন পালন কেৰঁা, তােতই েযন
অনুসৰণ কিৰ চেলঁা

17 েহ ভাই সকল, আেপানােলােকও েমাৰ অনুকাৰী হওক আৰু
আেপানােলাকৰ আির্হ স্বৰূপ িয আিম, আৰু আমাৰ দেৰ িয সকেল
জীৱন-যাপন কেৰ, েতেখত সকলক অনুসৰণ কৰক 18 মই
আেপানােলাকক বােৰ বােৰ ৈকেছঁা, এিতয়াও চকুেলা তুিকেয়ই কওঁ,
আেপানােলাকৰ অেনেক জীয়াই থািকও, খ্রীষ্টৰ কু্রচৰ শত্রু ৈহ আেছ;
19 েতেখত সকলৰ েশষগিত সব্বর্নাশ, েপেটই েতেখত সকলৰ ঈশ্বৰ,
িনজ িনজ লাজত েতেখত সকলৰ েগৗৰৱ আেছ, েতেখত সকেল
পাির্থৱ িবষয়েবাৰৰ িবষেয় ভািব থােক

20 িকয়েনা আিম িয ৰাজয্ৰ মানুহ, েসই ৰাজয্ স্বগর্ত আেছ, আৰু
স্ৱগর্ৰ পৰাই আিহব বুিল আমাৰ ত্রাণকতর্ া প্রভু যীচু খ্রীষ্টৈল অেপক্ষা
কিৰ আেছঁা;* 21 েতওঁ িয কাযর্সাধক গুেণেৰ সকেলােক বশীভূত
কিৰব পােৰ, েতেনদেৰই েতওঁ আমাৰ এই নীহ অৱস্থাৰ শৰীৰক
ৰূপান্তৰ কিৰ, েতওঁৰ প্রতাপৰ শৰীৰৰ সমৰূপ কিৰব †

4 অধয্ায়
1 এেতেক, েহ েমাৰ িপ্রয় আৰু ইষ্ট ভাই সকল, আেপানােলােকই

েমাৰ আনন্দআৰু িকৰীিট স্বৰূপ; েপ্রমৰ বনু্ধ সকল, এেনদেৰই প্রভুত
আেপানােলােক িস্থেৰ থাকক৷

2 মই ইবিদয়া আৰু চুন্তুখীক িবনয় কিৰ আেছঁা, প্রভুত েতওঁেলাক
েযন এক মনৰ হয় 3 প্রকৃতেত, মই আেপানােলাকেকা িনেবদন
§ 3 অধয্ায়:14 1 কিৰ 9:24; 2 তী 4:7, 8; ইব্রী 12:1৷ * 3 অধয্ায়:20 1
কিৰ 1:7; ইব্রী 9:28৷ † 3 অধয্ায়:21 1 কিৰ 15:40-53৷
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কেৰঁা, েহ েমাৰ সৎ বনু্ধ সকল, আেপানােলােক েসই ভনী দুজনীক
সহায় কৰক; িকয়েনা েতেখত সকেল ক্লীেমন্ত আৰু েমাৰ সহকাৰী
সকলৰ ৈসেত শুভবাতর্ াৰ বােব েমাৰ সিহত প্রাণপণ কিৰিছল; আৰু
এই েলাক সকলৰ নাম জীৱন পুস্তকত* িলখা আেছ৷

4আেপানােলােক প্রভুত সদায় আনন্দ কৰক; পুনৰায় কওঁ, আনন্দ
কৰক 5 আেপানােলাকৰ ক্ষান্ত স্বভাৱ সকেলা মানুেহ জানক প্রভু
অহাৰ সময় ওচৰ 6আেপানােলােক এেকাৈল িচন্তা নকিৰব, † িকন্তু
সকেলা িবষয়েত আেপানােলাকৰ যাচনা, ধনয্বাদযুক্ত প্রাথর্না আৰু
িনেবদেনেৰ ৈসেত ঈশ্বৰৰ আগত জেনাৱা হওক 7 তােত সকেলা
বুিদ্ধতৈক উত্তম, িয ঈশ্বৰৰ শািন্ত, েসেয় খ্রীষ্ট যীচুত আেপানােলাকৰ
হৃদয় আৰু ভাবনাক পহৰা িদব

8 েশষেত, েহ ভাই সকল, িয িয সতয্, আদৰণীয়, নয্ায়, শুদ্ধ,
েপ্রমময়, আৰু সুখয্ািতযুক্ত িয েকােনা সদগুণ আৰু িয েকােনা
প্রশংসাযুক্ত, েসইেবাৰ িবষয় আেলাচনা কৰক 9 আেপানােলােক
িয িয িশিকেল, গ্রহণ কিৰেল, শুিনেল আৰু েমাক েযেন েদিখেল,
েতেনদেৰ সকেলােৱ আচৰণ কৰক; তােত শািন্তৰ আঁকৰ ঈশ্বৰ
আেপানােলাকৰ লগত থািকব

েশষ কথা
10 মই প্রভুত অিতশয় আনিন্দত, কাৰণ েমাৰ উপকাৰৰ

অেথর্ আেপানােলাকৰ িচন্তা েশষত পুনৰজীিৱত হ’ল৷ যিদও
আেপানােলােক আগেত িচন্তা কিৰিছল, িকন্তু েতিতয়া সহায় কিৰবৈল
েকােনা সুিবধা েপাৱা নািছল 11 নাটিনৰ িবষেয় মই েয এই কথা
ৈকেছঁা, এেন নহয়; িকয়েনা মই সকেলা ধৰণৰ অৱস্থােত সন্তুষ্ট
ৈহ থািকবৈল িশিকেলঁা ‡ 12 মই অভাৱৰ সময়ত থািকবৈল জােনা
আৰু প্রাচুযর্তাৰ সময়েটা থািকবৈল জােনা; সকেলা িবষয়েত মই তৃপ্ত
হ’বৈল আৰু কু্ষিধত হ’বৈল, উপচয় েভাগ কিৰবৈল আৰু অভাৱত

* 4 অধয্ায়:3 প্র 3:5; 13:8;20:12; 21:27৷ † 4 অধয্ায়:6 মিথ 6:25; 1 িপ
5:7৷ ‡ 4 অধয্ায়:11 1 তী 6:6-8; ইব্রী 13:5৷
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থািকবৈল িশিক্ষত হ’েলঁা 13 মই খ্রীষ্টৰ দ্ৱাৰাই সকেলা কাম িসদ্ধ
কিৰব পােৰঁা, িকয়েনা েতওঁ েমাক বলৱান কেৰ §

14 তথািপ আেপানােলাক েয, েমাৰ েক্লশত সহভাগী হ’ল, েসই
িবষেয় বৰ ভাল কিৰেল 15 েহ িফিলপীয়া সকল, আেপানােলােক
িনেজও জােন েয শুভবাতর্ া প্রচাৰ কৰাৰ আৰম্ভিণেত েযিতয়া মই
মািকদিনয়াৰ পৰা প্রস্থান কিৰিছেলঁা, েতিতয়া েকােনা মণ্ডলীেয়
দান িদয়া বা দান েলাৱাৰ কথাত, েমাৰ সহভাগী নহ’ল;
েকৱল আেপানােলােকেহ ৈহিছল; 16 এেন িক, মই িথচলনীকীত
থােকঁােতও, আেপানােলােক এবাৰতৈক েবিছ েমাৰ প্রেয়াজনীয়
উপকাৰ পিঠয়াইিছল 17 মই েয দান িবচািৰেছঁা, েসেয় নহয়, িকন্তু
আেপানােলাকৰ িহচাবত বহু লাভজনক ফল েদিখবৈলেহ িবচািৰেছঁা

18 সকেলা িবষয়েত েমাৰ প্রচুৰতা আেছ৷ মই সমূ্পণর্ হ’েলা৷
মই ইপাফ্রদীতৰ দ্ৱাৰাই আেপানােলাকৰ পৰা উপহাৰেবাৰ পােলঁা,
েসয়া সুগন্ধৰ আঘ্রাণ স্বৰূপ* আৰু ঈশ্বৰৰ গ্রাহয্ আৰু সেন্তাষজনক
যজ্ঞ স্বৰূপ৷† 19 আৰু েমাৰ ঈশ্বেৰ আেপানােলাকৰ সকেলা অভাৱ,
প্রতােপেৰ িনজ ধন অনুসােৰ খ্রীষ্ট যীচুত পূণর্ কিৰব 20 এিতয়া
আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰৰ মিহমা িচৰকাল হওক আেমন

21 খ্রীষ্ট যীচুত থকা সকেলা পিবত্র েলাকক মঙ্গলবাদ িদব
েমাৰ লগৰ ভাই সকেল আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ কিৰেছ
22 সকেলা পিবত্র েলােক, িবেশষৈক চীজাৰৰ ঘৰৰ েলাক সকেল
আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ কিৰেছ

23 প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ আেপানােলাকৰ আত্মাৰ লগত থাকক

§ 4 অধয্ায়:13 েযা 15:5; 2 কিৰ 12:9৷ * 4 অধয্ায়:18 আ 8:11; ইিফ 5:2৷
† 4 অধয্ায়:18 ইব্রী 13:16; 1 িপ 2:5৷
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