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িফিলপীয়েদর
প্রিত পত্র

1আমরা খ্রীষ্ট যীশুর দাস েপৗল ও তীমিথয়, িফিলপীেত খ্রীষ্ট যীশুেত
যত ঈশ্বেরর পিবত্র েলাকরা আেছন তঁােদর কােছ এবং পালকবৃন্দ ও
পিরচারকেদর কােছ আমরা এই পত্র িলখিছ৷

2আমােদর িপতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট েতামােদর অনুগ্রহ ও শািন্ত
দান করুন৷

েপৗেলর প্রাথর্না
3আিম যখনই েতামােদর কথা স্মরণ কির, তখনই ঈশ্বরেক ধনয্বাদ

িদই৷ 4আিম েতামােদর সকেলর জনয্ সব সময়আনেন্দর সেঙ্গ প্রাথর্না
কের থািক৷ 5 কারণ সুসমাচার প্রচােরর কােজ েতামরা প্রথম িদন
েথেক এ পযর্ন্ত আমােক সাহাযয্ কের আসছ৷ 6আিম এিবষেয় িনিশ্চত
েয ঈশ্বর েতামােদর অন্তের শুদ্ধকাজ শুরু কেরেছন৷ েসই শুদ্ধকাজ
ঈশ্বর এখনও কের চেলেছন এবং খ্রীেষ্টর আগমেনর িদেন তা সম্পন্ন
করেবন৷

7 েতামােদর সকেলর িবষেয় আমার এমন িচন্তা করাই উপযুক্ত,
কারণ েতামরা সবর্দা আমার অন্তের আছ৷ েতামােদর কােছ থাকার এই
অনুভূিত আমার জােগ কারণ আিম কারাগাের থািক, বা সুসমাচােরর
পেক্ষ কথা বেল তা দৃঢ়তার সেঙ্গ প্রমাণ কির, তার দ্বারা েতামরা
সকেলআমার েসই অনুগ্রেহর ভাগী হও৷ 8ঈশ্বরজােনন েয েতামােদর
েদখেত আমার কতআকাঙ্খা৷ খ্রীষ্ট যীশুর ভালবাসায় আিম েতামােদর
সকলেক ভালবািস৷

9 েতামােদর জনয্ আমার প্রাথর্না এই:
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েযন েতামােদর ভালবাসা উত্তেরাত্তর বৃিদ্ধ পায় এবং েতামরা েসই
ভালবাসার সেঙ্গজ্ঞান ও িবচার বুিদ্ধ লাভ কর৷ 10 েতামরা েযন ভাল
ও মেন্দর মেধয্ পাথর্কয্ বুঝেত পার আর যা ভাল তা েবেছ নাও৷
এইভােব চল েযন যীশু খ্রীেষ্টর আগমেনর িদন পযর্ন্ত েতামরা শুদ্ধ
ও িনেদর্ াষ থাক৷ 11 খ্রীেষ্টর মাধয্েম েতামরা িবিবধ সৎ গুণাবলীেত
পূণর্ হও, যার দ্বারা ঈশ্বেরর প্রশংসা ও মিহমা হয়৷

প্রভুর কােজর জনয্ েপৗেলর দুঃখেভাগ
12 ভাই ও েবােনরা, আিম েতামােদর একথা জানােত চাই েয,

আমার প্রিত যা ঘেটেছ, তা বরং সুসমাচার প্রচাের সাহাযয্ কেরেছ৷
13এর ফেল সকল রক্ষীবািহনী ও প্রেতয্েকর কােছ এিট পিরষ্কার হেয়
েগেছ েয আিম খ্রীেষ্ট িবশ্বাসী বেল কারাগাের রেয়িছ৷ 14 এছাড়াও
প্রভুেত িবশ্বাসী আমার অেনক ভাই ভয় না েপেয় অপরেকআেরা েবশী
খ্রীেষ্টর বাতর্ া বলেত সাহসী হেয়েছ৷

15 তােদর মেধয্ েকউ েকউ ঈষর্া ও িববােদর মেনাভাব িনেয়
সুসমাচার প্রচার কের, আবার অনয্রা যথাথর্ সৎ ইচ্ছায় তা প্রচার কের৷
16 েশেষর দলিট ভালেবেসই একাজ করেছ, কারণ এরা জােন েয
সুসমাচােরর পক্ষ সমথর্ন করার জনয্ই ঈশ্বর আমােক এখােন িনযুক্ত
কেরেছন৷ 17 িকন্তু অনয্রা সৎ উেদ্দশয্ নয়, বরং িনজ িনজ স্বাথর্
িসিদ্ধর উেদ্দেশয্ খ্রীষ্টেক প্রচার করেছ৷ এখােন আমার বন্দী অবস্থায়
তারা তােদর প্রচার েদিখেয়আমার মেন দুঃখ িদেত চায়৷ 18 িকন্তু তােত
আমার িক এেস যায়? আসল িবষয়িট হল সৎ বা অসত্ উেদ্দশয্ িনেয়
েয ভােবই েহাক্◌্ না েকন তারা েলাকেদর কােছ খ্রীেষ্টরই কথা বলেছ৷
আিম চাই েয তারা েলাকেদর কােছ খ্রীেষ্টর কথা বেল৷ িঠক উেদ্দশয্
সামেন েরেখই তােদর একাজ করা উিচত৷ যিদও তারা একটা িমথয্া ও
ভুল উেদ্দশয্ িনেয় তা করেছ তবুও আিম খুশী কারণ তারা েলাকেদর
কােছ খ্রীেষ্টর কথা বলেছ, আর আিম খুশীই থাকব৷

19 েতামরা আমার জনয্ প্রাথর্না করছ আর যীশু খ্রীেষ্টর আত্মা
আমায় সাহাযয্ করেছন, তাইআিম জািন েয এই সঙ্কটআমায় পিরত্রাণ
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এেন েদেব৷ 20আমারআশাআকাঙ্খা এই েযআিম েকান িবষেয় হতাশ
হব না; িকন্তু সব সমেয়র মত এখনও েসই সাহস কির েয আিম েবঁেচ
থািক বা মের যাই খ্রীষ্ট আমার েদেহ মিহমািন্বত হেবন৷

21 কারণ আমার কােছ আমার জীবন মােনই খ্রীষ্ট; আর মরণ হল
লাভ৷ 22এই েদহ িনেয় যিদ আমায় েবঁেচ থাকেত হয় তেব আিম প্রভুর
জনয্ একাজ করার সুেযাগ পাব৷ আিম েকান্টা েবেছ েনব, জীবন
না মরণ? আিম জািন না৷ 23 আিম এই েদাটানায় পেড়িছ৷ আিম
েতা এখনই এ েদহ তয্াগ কের খ্রীেষ্টর সেঙ্গ থাকেত চাই, কারণ এই
েতা েশ্রয়৷ 24 িকন্তু এই মরেদেহ েবঁেচ থাকা েতামােদর জনয্ খুবই
প্রেয়াজন৷ 25 আিম জািন েয আমােক েতামােদর প্রেয়াজন আেছ;
তাই আিম জািন েয আিম েবঁেচ থাকব, েতামােদর সকেলর কােছই
থাকব৷ আিম েতামােদর বৃিদ্ধ েপেত ও েতামােদর িবশ্বােস আনন্দ
েপেত সাহাযয্ করব; 26এর ফেল যখন আিম আবার েতামােদর কােছ
যাব তখন খ্রীষ্ট যীশুেত আমার সম্বেন্ধ েতামােদর গবর্ করার আেরা
কারণ থাকেব৷

27 িকন্তু যাইেহাক্ না েকন, েতামরা খ্রীেষ্টর সুসমাচােরর েযাগয্রূেপ
আচরণ কর৷ আিম এেস েতামােদর েদিখ বা েতামােদর েথেক দূের
থািক, আিম েযন েতামােদর িবষেয় শুনেত পাই েয, েতামরা এক
আত্মার সুসমাচােরর মেধয্ েয িবশ্বাস আেছ তার পেক্ষ কেঠার সংগ্রাম
করছ, 28 আর যারা েতামােদর িবেরািধতা করেছ তােদর ভয় পাচ্ছ
না! এর দ্বারাই প্রমাণ হেব েয তােদর িবনাশ হেচ্ছ; িকন্তু পিরত্রাণ
দ্বারা েতামরা উদ্ধার লাভ করছ, আর এই উদ্ধার ঈশ্বেরর কাছ েথেকই
আেস৷ 29 েতামরা েয খ্রীষ্ট যীশুর ওপর িবশ্বাস স্থাপন করেত েপেরছ,
এই সম্মান ও সুেযাগ ঈশ্বর েতামােদর িদেয়েছন৷ শুধু তাই নয়, িকন্তু
খ্রীেষ্টর জনয্ দুঃখেভাগ করার সম্মানও েতামােদর িদেয়েছন৷ 30আিম
যখন েতামােদর ওখােন িছলাম তখন সুসমাচার িবেরাধী েলাকেদর
সেঙ্গ আমােক িক রকম সংগ্রাম করেত হেয়িছল তা েতামরা জান
এবং এখনও কেঠার সংগ্রাম চলেছ আর েতামরাও েসই একই রকম
সংগ্রােমর মধয্ িদেয় যাচ্ছ৷
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2
একসােথ েথেক এেক অপেরর প্রিত যত্নবান হও

1 েতামােদর মেধয্ িক খ্রীেষ্ট উৎসাহ আেছ? েতামােদর মেধয্ িক
ভালবাসা েথেক উদু্ভত সান্ত্বনা পাওয়া যায়? েতামােদর মেধয্ িক েকান
করুণা ও দয়া আেছ? 2 যিদ এগুিল েতামােদর মেধয্ সিতয্ই থােক
তেব তা আমায় অিতশয় আনিন্দত করেব, আিম চাই েতামরা একই
িবশ্বােস একমনা হও, পরস্পেরর প্রিত ভালবাসায় সংযুক্ত থােকা,
একই িবষেয় িবশ্বাসী হেয় সকেল একই আত্মায় সংযুক্ত থােকা এবং
একই লক্ষয্ েরেখ জীবনযাপন কর৷ 3 েতামােদর মেধয্ েযন স্বাথর্পরতা
না থােক বরং নম্রভােব প্রেতয্েক িনেজর েথেক অপরেক েশ্রষ্ঠ ভােবা৷
4প্রেতয্েক েকবল িনেজর িবষেয় নয়, িকন্তু অপেরর মঙ্গল িকেস হয়
েস িবষেয়ও লক্ষয্ রাখুক৷

খ্রীেষ্টর মত িনঃস্বাথর্ হও
5 খ্রীষ্ট যীশুর মেধয্ েয ভাব িছল, েতামােদর মেধয্ও েসই মেনাভাব

থাকুক৷

6 যিদও িতিন সমস্ত িদক িদেয় ঈশ্বেরর মেতা িছেলন,
িকন্তু ঈশ্বেরর সেঙ্গ সমান থাকাটা িতিন আঁকেড় ধের থাকার মত
এমন িকছু বেল মেন কেরন িন৷

7 িতিন ঈশ্বেরর স্তর েথেক নামেলন, িনেজর উচ্চস্থান েছেড় িদেলন,
িতিন মানুেষর মত হেয় জন্ম িনেলন ও একজন দােসর মেতা
হেলন৷

িতিন যখন মানব জীবনযাপন করেলন,
8 তখন িতিন সমূ্পণর্ভােব ঈশ্বেরর বাধয্তা স্বীকার করেলন৷
েসই বাধয্তার দরুণ তঁার মৃতুয্ হল, আর কু্রেশর ওপর তঁােক
প্রাণ িদেত হল৷

9খ্রীষ্ট ঈশ্বেরর বাধয্ হেলন তাই ঈশ্বর তঁােক পুনরুিত্থত কের সব িকছুর
ওপের স্থান িদেলন,
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এবং েসই ঈশ্বর খ্রীেষ্টর নামেক সবেথেক েশ্রষ্ঠ করেলন৷
10 েযন যারা স্বেগর্ আেছ, যারা মেতর্ য্র েলাক আর যারা পাতােলর

তারা সকেলই েসই যীশু নােমর কােছ নতজানু হয়,
11আর প্রেতয্েক েযন মুেখ স্বীকার কের, “যীশু খ্রীষ্টই প্রভু৷”

এেতই িপতা ঈশ্বর মিহমািন্বত হেবন৷

ঈশ্বেরর মেনামেতা েলাক হও
12 েহ আমার িপ্রয় বনু্ধরা, েতামরা সবসময় বাধয্ হেয় চেলছ৷

আিম যখন েতামােদর মেধয্ িছলাম তখন েতামরা ঈশ্বেরর বাধয্ িছেল,
এখন আেরা েবশী প্রেয়াজন েয েতামরা বাধয্ হও কারণ এখন আিম
েতামােদর সবার েথেক দূের৷ েতামােদর পিরত্রাণ সমূ্পণর্ করার জনয্
ঈশ্বের পরম শ্রদ্ধা ও ভীিতর সােথ কাজ কের যাও৷ 13 হঁয্া, ঈশ্বর
েতামােদর মেধয্ কাজ করেছন; ঈশ্বেরর শিক্তর সাহােযয্ েতামরা
েসইসব কাজ কর, যা ঈশ্বরেক সন্তুষ্ট কের৷

14 েতামরা অিভেযাগ ও তকর্ -িবতকর্ না কের সব কাজ কর, 15 েযন
িনেদর্ াষ ও খঁািট েলাক হও, এ যুেগর কুিটল ও িবপথগামী েলাকেদর
মােঝ ঈশ্বেরর িনষ্কলঙ্ক সন্তানরূেপ থাক৷ তােদর মােঝ এমনভােব থাক
েযন অন্ধকার জগেত েতামরা উজ্জ্বল নক্ষত্র৷ 16 েতামরা তােদর কােছ
েসই িশক্ষা দাও যা জীবন আেন, তাহেল খ্রীষ্ট যখন িফের আসেবন
তখন আমার আনন্দ করার মত িকছু থাকেব৷ আমার পিরশ্রম েয বৃথা
হয় িন এবং আিম েয বৃথা েদৗেড়াই িন এই জনয্ আিম আনন্দ করেত
পারব৷

17 ঈশ্বেরর েসবার জনয্ েতামােদর জীবন বিলরূেপ উৎসগর্ করেত
েতামােদর িবশ্বাস েপ্ররণা েযাগায়৷ হয়েতা েতামােদর উৎসেগর্র সেঙ্গ
আমার িনেজর রক্তও উৎসগর্ করেত হেব; আর তাই যিদ করেত হয়
তেব আিম পরম সুখী হব ও েতামােদর জনয্ আিম আনেন্দ ভরপুর
হব৷ 18আমার সেঙ্গ েতামােদরও আনন্দ ও উল্লাস করা উিচত৷

তীমিথয় ও ইপাফ্রদীেতর কথা
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19আিম আশা করিছ, প্রভু যীশুর সাহােযয্ শীঘ্রই েতামােদর কােছ
তীমিথয়েক পাঠাব, েযন েতামােদর খবরা-খবর েজেন আিম আশ্বস্ত
হই৷ 20 আমার কােছ তীমিথয় ছাড়া আর েকউ েনই েয আমার সেঙ্গ
একাত্ম ও েতামােদর জেনয্ সিতয্ সিতয্ই িচন্তা কের৷ 21 কারণ অনয্
সকেলই খ্রীষ্ট যীশুর িবষয় নয়, িকন্তু েকবল িনেজেদর িবষেয়ই িচন্তা
করেছ৷ 22আর েতামরা তীমিথয়র চিরত্রজান৷ েছেল েযমন তার বাবার
সেঙ্গ কাজ কের, ইিনও েতমিন আমার সেঙ্গ সুসমাচার প্রচােরর েসবা
কাজ কের চেলেছন৷ 23 খুব িশিগ্গরই আিম তঁােক েতামােদর কােছ
পাঠােত চাইিছ৷ আমার িক হেব তা জানেত পারেলই আিম তঁােক
েতামােদর কােছ পািঠেয় েদব; 24 আর আিম িবশ্বাস কির েয প্রভুর
কৃপায় আিম িনেজও শীঘ্রই েতামােদর কােছ যাব৷

25 ইপাফ্রদীত খ্রীেষ্টেত আমার ভাই, খ্রীেষ্টর েসনাদেল িতিন
আমার এক সহকমীর্ ও েসবক৷ আমার প্রেয়াজেনর সময় েতামরা
তঁােক প্রিতিনিধ িহেসেব পািঠেয়িছেল৷ আিম এখন ভাবিছ েয তঁােক
েতামােদর কােছ েফরত্ পাঠােনার প্রেয়াজন৷ 26আিম তঁােক পাঠািচ্ছ
এই জনয্ েয িতিন েতামােদর সকলেক েদখেত চান, আর েতামরা
তঁার অসুস্থতার কথা শুেনছ বেল িতিন খুবই িচিন্তত৷ 27 সিতয্ই িতিন
খুবই অসুস্থ হেয়িছেলন৷ মরণাপন্ন অবস্থা হেয়িছল, িকন্তু ঈশ্বর তঁার
প্রিত করুণা কেরেছন৷ েকবল তঁার প্রিত নয় িকন্তু আমার ওপরও দয়া
কেরেছন েযন দুঃেখর উপর আেরা দুঃখ আমার না হয়৷ 28 তাই এত
আগ্রেহর সেঙ্গ আিম েতামােদর কােছ তঁােক পাঠািচ্ছ েযন েতামরা
তঁােক েদেখ আবার আনন্দ পাও; আর েতামােদর িবষেয় আমােক
আর িচন্তা করেত না হয়৷ 29 েতামরা তঁােক প্রভুেত সানেন্দ গ্রহণ কেরা৷
এই ধরেণর েলাকেদর সম্মান কেরা৷ 30 তঁােক সম্মান েদখােনা উিচত
কারণ খ্রীেষ্টর কােজর জনয্ িতিন প্রায় মৃতুয্র মুেখামুিখ হেয়িছেলন৷
আমােক সাহাযয্ করেত িগেয় িতিন িনেজর প্রােণর ঝঁুিক িনেয়িছেলন;
এ এমন সাহাযয্ িছল যা েতামরা করেত পারেত না৷

3
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সবেচেয় গুরুত্বপূণর্ িবষয় হেলন খ্রীষ্ট
1আমার ভাই ও েবােনরা, েতামরা প্রভুেত আনন্দ কর৷ এই একই

কথা আবার িলখেত আমার েকান কষ্ট হেচ্ছ না; আর এিট েতামােদর
িনরাপত্তার জনয্৷

2“কুকুরেদর” েথেক সাবধান! যারা মন্দকাজকের ও যারা েদহেক
িছন্নিভন্ন করেত চায় তােদর েথেক সাবধান! 3 কারণ আমরাই েতা
প্রকৃত সুন্নত হওয়া েলাক; আমরা ঈশ্বেরর আত্মায় উপাসনা কির, আর
খ্রীষ্ট যীশুেত গবর্ েবাধ কির৷ আমরা িনেজেদর ওপর বা বািহয্ক েকান
িকছু করার ওপর আস্থা রািখ না৷ 4 যিদও আিম িনেজর ওপর আস্থা
রাখেত পারতাম, তবুও আিম তা কির না৷ যিদ েকান েলােকর মেন
হয় েয েস িনেজর ওপর আস্থা রাখেত পাের তেব তার জানা ভাল
েয িনেজর ওপর আস্থা রাখার জনয্ আেরা বড় কারণ আমার আেছ৷
5জেন্মর পর যখন আমার বয়স আট িদন তখন আমার সুন্নত হেয়েছ;
আিম ইস্রােয়লীয়, িবনয্ামীন েগাষ্ঠীর েলাক৷ আিম একজন ইব্রীয়,
আমার বাবা-মা ইব্রীয়৷ েমািশর িবিধ-বয্বস্থা পালেন েগঁাড়া হওয়ায়
আিম ফরীশী হেয়িছলাম৷ 6 আমার িনেজর ইহুদী ধেমর্র িবষেয় আিম
এতই উৎসাহী িছলাম েয আিম খ্রীষ্ট মণ্ডলীর প্রিত িনযর্াতন করতাম৷
আিম এমন িনখঁুতভােব েমািশর িবিধ-বয্বস্থা পালন করতাম েয তার
মেধয্ েকান ত্রুিট িছল না৷

7 এক সমেয় ঐসব িবষয় আমার কােছ খুবই গুরুত্বপূণর্ িছল;
িকন্তু আিম খ্রীষ্টেক েপেয়িছ, তাই ঐসব িবষেয়র মূলয্ আর আমার
কােছ রইল না৷ 8 েকবল ঐসব িবষয় নয়, বরং সমস্ত িকছুই আমার
প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর জ্ঞােনর েশ্রষ্ঠতার কােছ িনতান্তই নগনয্ বেল মেন
করলাম৷ তঁার জনয্ আিম সবই বজর্ ন কেরিছ৷ এখন আিম ঐ সবিকছু
আবজর্ নার মেতাই মেন কির, আর খ্রীষ্টেক আেরা েবশী কের েপেত এ
আমায় সাহাযয্ কের, 9 এবং তঁার সেঙ্গ সংযুক্ত রােখ৷ খ্রীেষ্টেত আিম
ধাির্মক প্রিতপন্ন হেয়িছ৷ এই ধাির্মক প্রিতপন্ন হওয়া আমার িবিধ-বয্বস্থা
পালেনর মধয্ িদেয় আেস িন৷ ঈশ্বেরর কাছ েথেক দানরূেপ এ আিম
েপেয়িছ৷ খ্রীেষ্ট আমার েস িবশ্বাস আেছ, এই িবশ্বােসর মাধয্েম ঈশ্বর
আমােক ধাির্মক প্রিতপন্ন কেরন৷ 10আিম চাই খ্রীষ্টেক ও মৃতেদর মধয্
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েথেক তঁার পুনরুত্থােনর শিক্তেক জানেত৷ আিম খ্রীেষ্টর দুঃখেভােগর
সহভাগীতা লাভ করেত চাই৷ এইভােব েযন তঁার মৃতুয্েত তঁার সমরূপ
হই৷ 11 আিম যিদ এসেবর সহভাগী হই, তেব আিম প্রতয্াশা করেত
পাির েয আিমও মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থত হেত পারব৷

লেক্ষয্ েপৗছঁােনার েচষ্টা কর
12একথা বলিছ না েয আিম লেক্ষয্ েপৗেঁছ েগিছ বা পূণর্তা েপেয়িছ৷

আিম েসই লেক্ষয্ েপৗছঁেত েচষ্টা করিছ এবং েয উেদ্দেশয্ খ্রীষ্টআমােক
ধেরিছেলন তঁার েসই উেদ্দশয্ পযর্ন্ত আিম েপৗছঁেত চাই৷ 13 ভাই
ও েবােনরা, আিম জািন েয আিম েসই লেক্ষয্ েপৗছঁেত পাির িন৷
14 িকন্তু একিট িবষেয় আিম েচষ্টা কের চেলিছ; অতীেতর সবিকছু
ভুেল সামেনর লেক্ষয্ েপৗছঁেত প্রাণপণ েচষ্টা করিছ যােত পুরস্কার
লাভ কির৷ উধর্স্থ জীবেনর জনয্ খ্রীষ্ট যীশুেত ঈশ্বেরর আহ্বানস্বরূপ
এই পুরস্কােরর প্রিতশ্রুিত আমােক েদওয়া হেয়েছ৷

15 আমরা যারা আিত্মকভােব পিরপক্ক, আমােদর উিচত এইভােব
িচন্তা করা; আর যিদ েকান িবষেয় েতামােদর অনয্রকম মেনাভাব
থােক তেব ঈশ্বর েস িবষেয় েতামােদর কােছ পিরষ্কার কের েদেবন৷
16এসআমরা ইিতমেধয্ েয সেতয্ েপৗেঁছিছ, েসই সতয্ অনুসরণ কির৷

17 ভাই ও েবােনরা, েতামরা আমার মেতা জীবনযাপন কেরা৷
েতামােদর েযমন েদখােনা হেয়েছ েসইভােব যারা চেল, তােদর
অনুকরণ কেরা৷ 18 অেনেক আেছ যারা খ্রীেষ্টর কু্রেশর শত্রুর মত
আচরণ কের৷ আেগ বহুবার আিম তােদর কথা েতামােদর বেলিছ,
এখন েচােখর জল েফলেত েফলেত আিম তােদর কথা আবার
েতামােদর বলিছ৷ 19 েযভােব তারা চলেছ তার পিরণাম িবনাশ৷ তারা
ঈশ্বেরর েসবা কের না, েকবল িনেজেদর তুষ্টির জনয্ই বঁােচ৷ তারা
লজ্জাকর কাজ কের আর তাই িনেয় তারা গবর্ েবাধ কের৷ তারা
েকবল পাির্থব িবষেয়ই ভােব৷ 20আমােদর যথাথর্ রাজয্ স্বেগর্৷ েসই স্বগর্
েথেক আমােদর ত্রাণকতর্ ার আগমেণর জনয্ আমরা অেপক্ষা করিছ৷
আমােদর ত্রাণকতর্ া হেলন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট৷ 21 িতিন এেস আমােদর
এই দীনতার েদহেক বদেল তঁার িনেজর মিহমািন্বত েদেহর সমরূপ
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করেবন৷ খ্রীষ্ট তঁার িনজ পরাক্রেম এই কাজ করেত পােরন এবং তঁার
েসই পরাক্রেম খ্রীষ্ট সমস্ত িবষেয়র উপের কতৃর্ ত্ত্ব করেত সমথর্৷

4
িফিলপীয়েদর প্রিত েপৗেলর িনেদর্ শ

1 আমার িপ্রয় ভাই ও েবােনরা, আিম েতামােদর ভালবািস আর
েতামােদর েদখেত চাই৷ েতামরা আমার আনন্দ ও গেবর্র িবষয়৷ আিম
েযমন বেলিছ, েতমনভােবই সবর্দা প্রভুর বাধয্ েথেকা৷

2 এখন আিম ইবিদয়ােক আর সুন্তুখীেক অনুেরাধ করিছ, েতামরা
প্রভুেত েবান িহসােব পরস্পর একমত হও৷ 3 েতামরা যারা আমার
িবশ্বস্ত সহকমীর্, েতামােদর এই মিহলােদর সাহাযয্ করেত বলিছ৷ এরা
সুসমাচার প্রচােরর কােজ আমার সেঙ্গ সংগ্রাম করেছন৷ ক্লীেমন্ত ও
আমার অনয্ানয্ সহকমীর্বৃেন্দর সেঙ্গ এঁরা কাজ কেরেছন, এঁেদর নাম
জীবন-পুস্তেক েলখা আেছ৷

4 সবসময় প্রভুেত আনন্দ কর৷ আিম আবার বলিছ আনন্দ কর৷
5 েতামােদর শান্ত সংযতআচরণ দ্বারা েযন েতামরা সকেলর প্রীিতর

পাত্র হেয় ওেঠা৷ প্রভু িশিগ্গর আসেছন৷ 6 েকান িকছুেত উিদ্বগ্ন হেয়া
না; বরং সকল িবষেয়ই প্রাথর্নার মাধয্েম েতামােদর যা িকছু প্রেয়াজন
তা একমাত্র ঈশ্বরেক জানাও এবং তঁােক ধনয্বাদ দাও৷ 7 তােত সমস্ত
িচন্তার অতীত েয ঈশ্বেরর শািন্ত, তা েতামােদর হৃদয় ও মনেক খ্রীষ্ট
যীশুেত রক্ষা করেব৷

8 সবেশেষ আমার ভাই ও েবােনরা, আিম একথাই বলব, যা িকছু
সতয্, যা িকছু সম্মানীয়, যা িকছু নয্ায়, যা িকছু পিবত্র, যা িকছু
প্রীিতজনক, যা িকছু ভদ্র, েয েকান সদগুণ ও েয েকান সুখয্ািতযুক্ত
িবষয় িদেয় েতামােদর মন পূণর্ েরেখা৷ 9 েতামরা আমার কােছ েথেক
যা িশেখছ,শুেনছ ও েপেয়ছআর েতামরা আমােক যা করেত েদেখছ,
তাই কর৷ তাহেল িযিন শািন্তর ঈশ্বর িতিন েতামােদর সেঙ্গ সেঙ্গ
থাকেবন৷

িফিলপীয় খ্রীষ্টীয়ানেদর প্রিত েপৗেলর ধনয্বাদ
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10 আিম প্রভুেত খুব আনন্দ েপেয়িছ, কারণ এতিদন পর এখন
েতামরা আবার আমার জনয্ িচন্তা করেত নতুন উদ্দীপনা েপেয়ছ৷
েতামরা সব সময়ই আমার িবষেয় িচন্তা কর, িকন্তু তা েদখাবার সুেযাগ
পাও িন৷ 11 আমার প্রেয়াজেনর জনয্ েয আিম েতামােদর একথা
বলিছ তা নয়, কারণ েয েকান অবস্থােতই তৃপ্ত থাকেত আিম িশেখিছ৷
12 অভােবর সময় িকভােব জীবনযাপন করেত হয় তা আিম জািন৷
আবার প্রাচুেয়র্র সময় িকভােব চলেত হয় তাও আিম জািন৷ েয েকান
অবস্থায় পিরতৃপ্ত বা কু্ষিধত থাকেত, উপচয় িক অভাব েভাগ করেত েয
েকান অবস্থায় জীবনযাপেনর গূঢ়তত্ত্বআিম িশেখিছ৷ 13 িযিন আমােক
শিক্ত েদন, েসই খ্রীেষ্টর শিক্তেত আিম সকল অবস্থােতই বলবান৷

14 যাইেহাক্, আমার প্রেয়াজেনর সময় েতামরা আমায় সাহাযয্
করেত এিগেয় এেস ভােলাই কেরছ৷ 15 েতামরা িফিলপীয়রা ভাল
কেরই জান, েসই শুরুেত আিম েসখােন যখন সুসমাচার প্রচার
কেরিছলাম, আিম যখন মািকদিনয়া েছেড় যাই েসই সময় একমাত্র
েতামােদর মণ্ডলীই আমােক সাহাযয্ কেরিছল৷ 16 আিম যখন
িথসলনীকীেতও িছলাম েসখােনও েতামরা েবশ কেয়কবার আমায়
সাহাযয্ পািঠেয়িছেল৷ 17আসেল েতামােদর কাছ েথেক িকছু সাহাযয্
পাব এই আশায় েয আিম একথা বলিছ তা নয়, বরং আিম চাই েযন
দােনর মাধয্েম েতামােদর মঙ্গল হয়৷ 18আমার যা প্রেয়াজন েস সব
িকছুই আমার আেছ, বলেত িক প্রেয়াজেনর অিতিরক্তআেছ৷ েতামরা
ইপাফ্রদীেতর মারফত্ েয উপহারআমােক পািঠেয়ছ, তােতআমার সব
অভাব িমেটেছ৷ েতামােদর েসই উপহার ঈশ্বেরর কােছ প্রীিতজনক
ও গ্রহণেযাগয্ সুরিভত অেঘর্য্র মত৷ 19 আমার ঈশ্বর েতামােদর সব
অভাব িমিটেয় েদেবন, খ্রীষ্ট যীশুেত ঈশ্বেরর েয মিহমার ভাণ্ডার আেছ
তার েথেক িতিন েতামােদর সব অভাব েমাচন করেবন৷ 20আমােদর
ঈশ্বর ও িপতার মিহমা যুেগ যুেগ িবরাজ করুক, আেমন৷

21 যীশু খ্রীেষ্টর সেঙ্গ সংযুক্ত ঈশ্বেরর েলাকেদর প্রেতয্ক জনেক
আমার শুেভচ্ছা জািনও৷ আমার সেঙ্গ েয সব ভাইরা আেছন তঁারা
েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷ 22ঈশ্বেরর সকল েলাকরা যঁারা এখােন
আেছন, িবেশষতঃ ৈকসেরর রাজপ্রাসােদর েলাকরাও েতামােদর
শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷
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23 আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ েতামােদর সকেলর সেঙ্গ
সবর্দা থাকুক৷



xii

পিবত্র বাইেবল
Bengali Holy Bible: Easy-to-Read Version™

পিবত্র বাইেবল
copyright © 2001-2006 World Bible Translation Center

Language: বাংলা (Bengali)

Translation by: World Bible Translation Center

This copyrighted material may be quoted up to 1000 verses without
written permission. However, the extent of quotation must not comprise
a complete book nor should it amount to more than 50% of the work
in which it is quoted. This copyright notice must appear on the title or
copyright page:
Bengali Holy Bible: Easy-to-Read Version™ Taken from the Bengali HOLY
BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2007 by World Bible Translation
Center, Inc. and used by permission.
When quotations from the ERV are used in non-saleable media, such
as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar
media, a complete copyright notice is not required, but the initials (ERV)
must appear at the end of each quotation.
Requests for permission to use quotations or reprints in excess of 1000
verses or more than 50% of the work in which they are quoted, or other
permission requests, must be directed to and approved in writing by
World Bible Translation Center, Inc.
Address: World Bible Translation Center, Inc. P.O. Box 820648 Fort Worth,
Texas 76182
Email: bibles@wbtc.com Web: www.wbtc.com
Free Downloads Download free electronic copies of World Bible Transla-
tion Center�s Bibles and New Testaments at: www.wbtc.org

2013-10-15

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 9 Oct 2020
c0921fcb-8034-56ec-b69f-8fc98462f966

http://www.wbtc.org
http://www.ethnologue.org/language/ben

	ফিলিপীয়

