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িফলীমেনর
প্রিত পত্র

1 েপৗল, যীশু খ্রীেষ্টর বন্দী এবং আমােদর ভাই তীমিথয়,
2 আমােদর িপ্রয় বনু্ধ ও সহকমীর্ িফলীমন ও েবান আিপ্পয়া

এবং আমােদর সহেসনা আির্খপ্পা; এবং েয মণ্ডলী িফলীমেনর ঘের
উপাসনার জনয্ সমেবত হন তােদর সকেলর উেদ্দেশয্ এই িচিঠ
িলখিছ৷

3 আমােদর িপতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ ও শািন্ত,
েতামােদর সহবতীর্ েহাক্◌্৷

িফলীমেনর ভালবাসা এবং িবশ্বাস
4আিম যখন প্রাথর্নার সময় েতামােদর মেন কির, তখন েতামােদর

জনয্ সবর্দা আমার ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদই৷ 5প্রভু যীশুর প্রিত েতামােদর
িবশ্বাস ও ঈশ্বেরর সমস্ত পিবত্র েলােকর প্রিত েতামােদর ভালবাসার
কথা আিম শুনেত পাই ও ঈশ্বেরর কােছ কৃতজ্ঞতা জানাই৷ 6 আিম
প্রাথর্না কির আমরা েয িবশ্বােসর অংশীদার তা েযন েতামােদর খ্রীেষ্টর
মহত্ গুণগুিল বুঝেত সাহাযয্ কের৷ 7 ভাই, ঈশ্বেরর েলাকেদর প্রিত
েতামরা েয ভালবাসা েদিখেয়ছ তা তােদর নতুন শিক্তর েযাগান
িদেয়েছ, আর এেত আিম গভীর আনন্দ ও শািন্ত েপেয়িছ৷

ওনীিসমাসেক ভাইেয়র মত গ্রহণ কর
8 তাই আিম খ্রীেষ্টর নােম সাহসী হেয় যা সিঠক তা করার জনয্

েতামােদর আেদশ করেত পাির৷ 9 িকন্তু আিম েতামােদর ভালবাসার
জনয্ এটা করেতঅনুেরাধ করেবা৷আিম েপৗল, এখন বৃদ্ধ হেয়িছ, খ্রীষ্ট
যীশুর জনয্ আিম বন্দী৷ 10 কারাগাের থাকাকালীন েয ওনীিসমাসেক
পুত্ররূেপ েপেয়িছ তার হেয় েতামােক আমার অনুেরাধ জানাই৷ 11 েস
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আেগ েতামার উপেযাগী িছল না িকন্তু এখন েতামার ও আমার
উভেয়রই উপেযাগী৷

12 তােকই আিম েতামার কােছ েফরত্ পাঠািচ্ছ, তার সেঙ্গ েযন
আমার িনেজর প্রাণই পাঠািচ্ছ৷ 13 আিম তােক আমার কােছ রাখেত
েচেয়িছলাম যােত সুসমাচােরর জনয্ আিম কারাগাের থাকাকালীন েস
েতামার হেয় আমার েসবা করেত পাের৷ 14 েতামার অনুমিত না িনেয়
আিম িকছু করেত চাই িন৷ আিম চাই তুিম েযন বাধয্ হেয় নয় বরং
িনেজর ইচ্ছানুসােরই আমার এই উপকারটুকু করেত পার৷

15কারণ হয়েতা এই জনয্ই ওনীিসমাস িকছু কােলর জনয্ আলাদা
হেয়িছল, েযন তুিম িচরকােলর জনয্ তােক েপেত পার৷ 16এখন তােক
আর েকবলমাত্র েতামার দাসরূেপ নয়, দােসর েথেক েশ্রয়, েস্নেহর
ভাইেয়র মেতা িফের েপেত পােরা৷ েস আমার িপ্রয়, িকন্তু েতামার
কােছ প্রভুর ভাই ও মানুষ িহসােব েস আেরা িপ্রয় হেব৷

17 যিদ আমােক েতামার বনু্ধ বেল মােনা তেব ওনীিসমাসেক
আবার গ্রহণ কেরা৷ েতামরা আমােক েযভােব অভয্থর্না জানাও
ওনীিসমাসেকও েসইভােব অভয্থর্না জািনও৷ 18 ওনীিসমাস যিদ
েতামার েকান ক্ষিত কের থােক, বা েতামার িকছু ধাের তেব তা আমার
েদনা িহসােব ধেরা৷ 19 আিম েপৗল, িনেজর হােত এটা িলখলাম,
আিমই েশাধ করব৷ তুিম েতামার িনেজর জীবেনর জনয্ েয আমার
কােছ ঋণী, েস িবষেয় আিম িকছুই বলব না৷ 20 হঁয্া ভাই, েতামার
কােছ েথেক আিম প্রভুর প্রিতিনিধ িহসােব িকছু েপেত চাই৷ আমার
হৃদয়েক খ্রীেষ্ট উৎসািহত কর৷ 21 তুিম আমার অনুেরাধ মানেব এই
িবশ্বােস আিম েতামােক এই িচিঠ িলখিছ৷ তাছাড়া আিম জািন েয আিম
যা বলিছ তুিম তার েথেকও েবশী করেব৷

22আবার বিল আমার থাকার জনয্ ঘরও িঠক কের েরেখা; কারণ
আশা করিছ, ঈশ্বর েতামােদর প্রাথর্নার উত্তর েদেবন এবং িশিগ্গরআিম
েতামােদর কােছ েযেত পারব৷

েশষ শুেভচ্ছা
23 খ্রীষ্ট যীশুেত আমার সহবন্দী ইপাফ্রা েতামােক শুেভচ্ছা

জানােচ্ছ৷ 24 মাকর্ , আিরষ্টাখর্, দীমা এবং লূক আমার এই সহকমীর্রাও
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েতামােক শুেভচ্ছা জানােচ্ছ৷ 25 প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ েতামােদর
আত্মার সহায় েহাক্◌্৷
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