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পিবত্র ইিঞ্জল শিরফ ১১ নম্বর িছপারা
আল-িফিলিপয়া

পিরিচিত
আল্লা পাকর হুকুেম পিবত্র আছমািন িকতাবর অউ িছপারা িচিঠর

আকাের েলখছইন, হজরত ইছা আল-মসীর সাহািব হজরত পাউলুেছ
(রা:)। অনুমান করা অয়, হজরত ইছা েবেহেস্তা তশিরফ েনওয়ার বােদ
৩১-৩৩ বছরর মােজ ইখান েলখা অইেছ। অউ সময় হজরত পাউলুছ
েরাম টাউেনা বাদশা ৈকছরর রাজবািড়র েজল খানাত বিন্দ আছলা।
অউ িছপারা েলখার কয় বছরআেগ তাইন িফিলিপ টাউেনা আইছলা

হজরত ইছার খুশ-খবির তবিলগ করার লািগ, আইয়া তাইন জমাত
কাইম করলা, ইতা অইেলা ইউেরাপ মহােদশর হকল পয়লা জমাত
(সাহািব নামা ১৬ রুকু েদখউক্কা)।
ইমান আনার বােদ অউ িফিলিপ জমাতর মানুষ খুব গিরব আর

জুলুম-মিছবতর মােজ রইেলও, তারা অইনয্ মুিমন অকলের আর
হজরত পাউলুছের েটকা-পয়সা িদয়া সাইযয্ করায়, তাইন খুিশ
অইয়া এরাের ধইনয্বাদ জানাইছইন। তারার ইমানর ফল েদিখয়া তাইন
পরািমশ িদরা, তারা যানু হােমশা আল্লাই খুিশ-বািসত রইয়া আল-মসীর
লাখান তয্ািগ আর িনস্বাথর্ িজেন্দিগ কাটাইন।
এরমােজ আেছ,
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(ঘ) দুইজন উস্তাদের পাঠািন ২:১৯-৩০
(ঙ) দািদর মুছলা বাদ িদয়া আল্লার রুেহ এবাদত কেরা ৩ রুকু
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1 আিম পাউলুছ আর িতমিথ অইলাম হজরত ইছা আল-মসীর
গুলাম। অউ িফিলিপ টাউেনা বসত কররা, েয পাক বন্দা অকেল
হজরত ইছা আল-মসীর উপের ইমান আনছইন এরাের, এরার উস্তাদ
অকলের আর খািদমদার অকলর েগেছ েলখরাম।

2 আমরার গাইিব বাফ আল্লা পাক আর হজরত ইছা আল-মসীর
রহমত আর শািন্ত তুমরার উপের নািজল অউক।

িফিলিপ জমাতর লািগ মুনাজাত
3 তুমরার কথা যতবারউ আমার ইয়াদ অয়, অতবারউ আিম আমার

আল্লার শুকিরয়া আদায় কির। 4আিম েযবলা তুমরার লািগ েদায়া কির,
আমার মেনা খুব খুিশ লইয়া েদায়া কির। 5 হজরত ইছা আল-মসীর
তবিলগ কামর লািগ েতা তুমরা পয়লা থািক অখন পযর্ন্তআমাের সাইযয্
কররায়। 6আিম এিকন কির, েযআল্লায় তুমরার িদলর মােজঅউ েনক
কাম শুরু করছইন, আল-মসীেয় দুছরা বার তশিরফআনা পযর্ন্ত, অউ
আল্লায় ই কাম পুরা করবা।

7 তুমরা েতা আমার মায়ার মানুষ, এরলািগ তুমরার েবয়াপাের
আমার মনর ভাব অলা অওয়া উিচত। আিম েজেলা বিন্দ হালেত বা
খুশ-খবিরর হক কথা েযেনাউ তবিলগ কির না েকেন, তুমরাও আমার
লগর রহমতর ভািগ। 8 এক আল্লায় জানইন, আল-মসীর মহব্বেত
আিম তুমরার লািগ কত আিশক।

9 আিম েদায়া কির, তুমরার মহব্বত যানু কািমল িবেবক আর
আখেল িদন িদন বােড়। 10 যােত তুমরা আখল কাটাইয়া ভালা ভালা
েবয়াপার অকল িচনবায়, আরআল-মসীেয় দুছরা বার তশিরফআনার
আগ পযর্ন্ত, 11 তান বেল তুমরা েনক কাম-কাজ কিরয়া খািট পেথ
িনখুত অইয়া রইবায়। েতউ আল্লা পাকর েগৗরব আর তািরফ জাইর
অইেবা।

হজরত পাউলুছর িনজর হালত
12 ও আমার ভাই অকল, আিম চাইরাম তুমরাও জােনা, আমার

উপের েযতা েযতা ঘিটেছ, ইতার লািগ আসেল খুশ-খবির তবিলগর
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কাম আেরা বািড়েগেছ। 13 এরলািগ অনর রাজবািড়র িসপাই অকেল
আর বাদ-বািক মানেষও জািনিলছইন, আিম েতা খািল আল-মসীর
লািগউ েজল খািটয়ার। 14আরআিম েজেলা হামািনেয় আমরার বউত
ভাইয়াইেন্ত মািলকর উপের আেরা েবশ কির ভরসা করা িহকছইন,
তারা ডর-ভয় ফাউিরয়া আল্লার কালাম তবিলগর লািগ আেরা সাওিস
অইছইন।

15এরার মােজ েকউ েকউ ইংসাআর দলাদিলর িনয়েতআল-মসীর
তবিলগ কেরর, অইেল েকউ েকউ ভালা িনয়েত কেরর। 16 এরার
িদলর মহব্বেতউ আল-মসীর তবিলগ কেরর। তারা জানইন, খুশ-
খবিরর পেক্ষ মাতার লািগউ আমাের আটক করা অইেছ। 17 অইেল
েযরা িনজর ফায়দা কামািনর লািগ আল-মসীর তবিলগ কের, এরা
েতা ভালা িনয়েত কাম কের না। তারা চায়, আিম েজেলা বিন্দ রই
আর আমার কষ্ট বাড়উক। 18 অইেল ইতায় িকতা আয় যায়? আসল
কথা অইেলা, েযমেনউ অয় না েকেন, আল-মসীর নাম েতা তবিলগ
অর। ইতা ধুকাবািজর িনয়েত অউক বা ছিহ িনয়েতউ অউক।আরঅতা
েদিখয়াউ আিম খুিশ।

আমার ই খুিশ কুনুিদন ফুড়াইেতা নায়। 19আিম েতা জািন, আমার
উপের েযতা ঘিটেছ, ইতার েহশ ফল অইেলা, আিম িনস্তার পাইমু।
তুমরার েদায়া আর ইছা আল-মসীর রুহর বেল ইতা অইেবা। 20আমার
খুব মজবুত এিকন আেছ, আিম কুনুমেন্তউ শরম পাইতাম নায়। আিম
পুরাপুর সাওস কিরয়া আেগ েযলা আল-মসীর েগৗরব জাইর করিছ,
আিম মির বা বািচ অখনও অলা জাইর অইেবা। 21 কারন আমার
লািগ িজেন্দিগ অইলা আল-মসী আর মরন অইেলা লাভ। 22 অইেল
আিম যুিদ বািচয়া রই, েত আমার িজেন্দিগত খুব ভালা কাম করার
সুেযাগ অইেবা। এরলািগ আিম বুজরাম না, আিম কুন পথ লইতাম।
23 দুইও পেথউ আমাের টােনর। আমার ইচ্ছা অইেলা, আিম মিরয়া
হাির আল-মসীর লেগ রইতাম, অখানউ আমার লািগ ভালা। 24অইেল
তুমরার লািগ আমার বািচয়া রওয়াখান আেরা জরুির। 25 আর অউ
মেনাবেল আিম ভালা কির জািন, আিম বাচমু আর তুমরার লেগ রইমু,
যােত তুমরার ইমান আেরা মজবুত অইয়া তুমরার খুিশ বােড়। 26আিম
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তুমরার মােজ িহরবার আইয়া হারেল, আমাের লইয়া তুমরা ইছা আল-
মসীর নােম খুব খুিশ করবায়।

ইছা আল-মসীর তিরকার িজেন্দিগ
27আসল েবয়াপার অইেলা, তুমরা যারিযর িজেন্দিগের অউ নমুনায়

কাটাও, েয িজেন্দিগ আল-মসীর খুশ-খবিরর লাখ। েতউ আিম িনেজ
আইয়া েদিখ বা দুরই থািক হুিন, আিম বুজমু, তুমরা িদেল-জােন
িমিলয়া মজবুত আেছা। আর খুশ-খবিরর মাজিদ েয ইমান পয়দা অয়,
অউ ইমানর লািগ হকেল িমিলয়া এক িদেল েমনত কররায়। 28 েযতায়
তুমরার িবরুিধতা করইন, কুনু েবয়াপােরউ তুমরা ইতাের ডরাইও না।
েতউ পরমান অইিযেবা, তারা িবনাশর পেথ যাইরািগ আর তুমরা েরহাই
পাইরায়। ই েরহাই খািল আল্লার েগছ থািকউ িমেল। 29 আল-মসীর
উপের ইমান আনেছা ইটা েযলা রহমত, তান লািগ জুলুম-মিছবত
সইযয্ করার সুেযাগ পাইেছা ইটাও তুমরার লািগ রহমত। 30 তুমরা
আেগ আমাের েযলা কষ্ট করাত েদখেছা আর অখনও েযতা কষ্টর
কথা হুনরায়, তুমরাও েতা অউ লাখান কষ্টর মােজ পিড়েগেছা।

2
হজরত ইছার তয্াগর নমুনা

1 আল-মসীর উপের ইমান আনেল েযবলা ভরসা িমেল, তান
মহব্বেত েযবলা শািন্ত িমেল, তুমরার লেগ েযবলা পাক রুহর ভালা
সম্পকর্ আেছ, আর তুমরার িদেলা েযবলা মায়া-মমতা আেছ, 2 েত
তুমরা আমার িভতরর খুিশখান পুরাইলাও। তুমরা হকল এক মেন চেলা,
িদেল-জােন এক অও, আর এেক-অইনয্ের মহব্বত কেরা। 3 িনজর
লাভর আশা বা েবটািগির েদখািনর লািগ কুন্তা কিরও না, বরং নেতা
অইয়া িনজর চাইেত অইনয্ের েবিশ দাম েদও। 4 খািল িনজর স্বাথর্র
িচন্তা কিরও না, পরর কথাও িচন্তা কিরও। 5 হজরত ইছা আল-মসীর
মন েযলাখান আিছল, তুমরার মনও অলাখান বানাইলাও। 6 তাইন
আসেল আল্লাই ছুরেত রইেলও, আল্লাই িসংহাসন ধিরয়া রাখার লািগ
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লালিছ আছলা না। 7 বরং গুলাম বিনয়া মানুষ িহসােব জনম লইয়া
িনজের হুরু বানাইলা। 8 তাইন মানুষ ছুরেত রইয়া মউত পযর্ন্ত, দুখ-
কষ্টর সিলবর উপরর মউত পযর্ন্ত বাইধয্ রইয়া িনজের নেতা করলা।
9 এরলািগউ আল্লায় তানের আরেশ-আিজেমা উঠাইলা আর অলা
ইজ্জিত এক নাম িদলা, েয নাম হকল থািক েসরা। 10 যােত অউ নামর
গুেন আছমান-জিমন আর পাতালর তামাম জানদার ইছার ছামেন
নেতা অইন, 11 আর গাইিব বাফ আল্লা পাকর েগৗরবর লািগ স্বীকার
করইন, ইছা আল-মসীউ মািলক।

মুিমন অকল নুরর লাখান
12 ও আমার মায়ার ভাই অকল, তুমরা েতা হােমশাউ আমার

হুকুম মািনয়া আইরায়। েত আিম ছামেন থাকেল েযলা মােনা, অখন
আমার আফরেখও অলা তুমরার িদলর ডর-খেফ েনক আমল কেরা।
অউ আমলর মাজিদ েদখাও, তুমরা গুনা থািক নাজাত পাইিলেছা।
13 বুজরায় িন, আল্লায় তুমরার িদলর মােজ অলা এক ভাব দান
করছইন, ইতাআমলকরেল তাইন খুিশ অইন,অউআমলকরার িনয়ত
আর তাক্কতও তাইন তুমরাের িদছইন।

14 তুমরা কুনুজাত তকর্ া-তির্ক বা কাইজ্জা-ফসাদ না কিরয়া হকল
কাম কেরা। 15-16 যােত েষালআনা পেরজগার আর িনখুত বেনা, আর
ই জমানার খিবছ নাফরমান সমাজর মােজও তুমরা আল্লার আওলাদ
িহসােব রও। অতা মানষর ছামেন আল্লার পাক কালাম তবিলগ কিরয়া,
অউ দুিনয়াতউ তুমরা আছমানর চান-সুরুজর লাখান চকচকা বিনযাও।
েতউ আল-মসী েযবলা দুছরা বার তশিরফ আনবা, হউ িদন আিম
বুক ফুলাইয়া কইতাম পারমু, আমার অউ েমনত আর আটিন-খাটিন
েবকামা েগেছ না। 17 হুেনা, েয ইমানর কুরবািনর মাজিদ তুমরা আল্লার
এবাদত কররায়, এর উপের যুিদ আমার িনজর লউের কুরবািন িহসােব
ঢািল েদওয়া অয়, তা-ওআিম খুশআিছ, তুমরাের লইয়া খুিশ কররাম।
18 িঠক তুমরাও অলা খুিশ অও, আমার লেগ খুিশ কেরা।

দুইজন উস্তাদের পাঠািন
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19 আিম আশা কির, হজরত ইছার মির্জ অইেল আিম িতমিথের
খুব জলিদ কির তুমরার েগেছ পাঠাইমু, েতউ তুমরার হালত জািনয়া
আিম শািন্ত অইমু। 20 িতমিথর লাখান ইলা আর েকউ আমার েগেছ
নাই, েযইন তুমরার লািগ িচন্তা করইন। 21 বািক হকেলউ ইছা আল-
মসীর েবয়াপাের িচন্তা না কিরয়া, তারা যারিযর ধান্দায় আছইন।
22 অইেল িতমিথর েবয়াপার েতা তুমরা জােনা, পুেত েযলা িনজর
বাফর লেগ কাম কের, তাইনও অলা আল-মসীর খুশ-খবির তবিলগর
লািগ আমার লেগ েমনত করছইন। 23এরলািগউআিমআশা কিরয়ার,
আমার দশা িকতা অইেবা, অখান জানার বােদউ আিম তানের
পাঠাইতাম। 24অইেলআিম মািলকর উপের ভরসা কির কইয়ার, আিম
িনেজও খুব জলিদ কির আইতাম পারমু।

25আর আিম মেনা কিরয়ার, উছাইদের তুমরার েগেছ পাঠািন খান
খুব জরুর। আমার েখজমত করার লািগ তুমরা তানের আমার েগেছ
পাঠাইছলায়। আমরা একলেগ তবিলগ কির, ইছা আল-মসীর লািগ
িজহাদ কির। এইন আমার ইমানদার ভাই। 26 তাইনও তুমরার লেগ
েদখা করতা চাইরা, তুমরা তান েবমারর খবর হুনায়, তাইন েপেরশািনত
পিড়েগছইন, এরলািগ আিম তানের পাঠাইয়ার। 27 আসেল তাইন
খুব েবমার আছলা, েবমাের তান না-বাচার হালত অইেগিছল। অইেল
আল্লায় তানের রহম করছইন। খািল তানের নায়, তাইন বািচ যাওয়ায়
আল্লায় আমােরও বউত বড় রহম করছইন, যােত আিম এক কষ্টর
উপের আর কুনু কষ্ট না পাই।

28 এরলািগ আিম খুব িখয়ািল অইয়া তানের পাঠাইয়ার, যােত
তানের পাইয়া তুমরাও খুিশ অও, আর আমার মনর িচন্তাও হির যায়।
29 েত আল্লার বন্দা িহসােব পুরাপুর খুিশ অইয়া তানের কবুল কিরও,
আর এরার লাখান মানষের ইজ্জত কিরও। 30 আল-মসীর তবিলগ
করাত িগয়া তাইন মরার পিথ অইেগছলা। আমার ছামেন না থাকায়
তুমরা েয কাম করতায় পারেছা না, অউ কামর লািগ তাইন িনজর
জান িদেতও রািজ আছলা।



আল-িফিলিপয়া 3:1 vii আল-িফিলিপয়া 3:9

3
দািদর মুছলা বাদ িদয়া আল্লার রুেহ এবাদত কেরা

1 ও আমার ভাই অকল, েহশ-েমশ কইরাম, মািলকর নােম খুিশ
কেরা। এক েবয়াপার লইয়া বাের বাের েলখেত আমার কুনু কষ্ট অর
না, তুমরাের বাচািনর লািগউ আিম ইতা কররাম। 2 হুেনা, হউ কুকরর
পাল থািক, মািন নাফরমান দলর দািদর মুছলা থািক হুিশয়ার রইও।
ইতায় েতা তারার শিরলর কাটা-িচরার উপেরউ ভরসা কের। 3আসেল
আমরাউ অইলাম খািট মছলমািন করাইল মানুষ,আমরা েতা ইছা আল-
মসীর নােম েগৗরব কির, আল্লার রুহর বেল তান এবাদত কির, শিরিল
কুনু এবাদতর উপের ভরসা কির না।

4 আসেল েকউ যুিদ মেনা কের, িনজর শিরিল এবাদতর উপের
ভরসা করার যুিক্তআেছ, েত েহ বুিজলাউক, তার চাইেতআমারআেরা
েবিশ যুিক্ত আেছ। আিমও ইতার উপের ভরসা করতাম পারলাম অেন।
5 জন্মর আট িদনর িদনউ আমার মছলমািন কাম করাইল অইিছল।
আিম একজন খািট ইবরািন, আমার জনম অইেছ েতা বিন ইসরাইলর
িবন-ইয়ািমন গুষ্টিত। হজরত মুছা নবীর শিরয়তর েবয়াপাের আিম েতা
ফিরিশ জমাতর। 6 শিরয়ত মানার েবয়াপাের কুনু মানেষ আমার খুত
বার করেতা পারেছ না। ধমর্র েবয়াপাের আিম খুব কড়া, আল-মসীর
জমাতর উপেরও আিম জুলুম করতাম।

7 অইেল অউ আমল করায় আমার যেতা ফায়দা অইিছল, অখন
আল-মসীর লািগ আিম ইতাের েখিত মেনা কির। 8 আসেল আিম
যার লািগ ই েখিত স্বীকার কিরয়ার, এইনউ আমার মািলক ইছা আল-
মসী। তানের জানার মােজউ হকল থািক বড় ফায়দা, তান তুলনায়
বাদ-বািক হক্কলতােরউ আিম েখিত মেনা কির। আিম যােত আল-
মসীের পাই, আর আমাের যােত আল-মসীর লেগ এখােনা িমলাইল
েদখা যায়, অউ িনয়েতউ আিম ইতা হক্কলতাের ময়লার লাখান হরাইয়া
ফালাইিছ। 9 েত শিরয়ত মানায় আিম েয পেরজগার বিনেগিছ, ইখান
নায়, আল-মসীর উপের ইমান আনায়উ আল্লায় আমাের পেরজগার
িহসােব কবুল করছইন। ই পেরজগাির খািল আল্লা থািকউ িমেল, ইটা
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েতা ইমানর উপের িনভর্ র কের।আল-মসীর লেগ িমলার বােদউআমার
অউ হালত অইেছ। 10 েতআিমআল-মসীের িচনতাম চাই, েয কুদরিত
বেল তানের মরা থািক িজন্দা করা অইিছল, অউ বলেরও িচনতাম চাই।
আিম তান দুখ-মিছবতর ভািগ অইতাম চাই, তাইন েযলা িনজর জান
কুরবািন িদছলা, আিমও অউ মউেতা শিরক অইতাম চাই। 11 আর
েযকুনু লাখান মরন থািক িজন্দা অওয়াতও শিরক রই।

আেখরাতর পেথ চেলা
12 েত আিম েযতা পাইতাম চাইরাম, ইতা েয অখনউ পাইিলিছ, বা

পুরাপুর কািময়াব অইেগিছ ইলা কুন্তা নায়। হজরত ইছা আল-মসীেয়
েয িনয়েত আমাের বিন্দ করছইন, অউ িনয়ত পুরা করার লািগউ
আিম েদৗড়াইরাম। 13 ভাই অকল, আিম মেনা কররাম না, আিম ইতার
লাগাল পাইিলিছ। অইেল খরর হকলতা ফালাইয়া আিম িদেল-জােন
ছামেনিদ েদৗড়াইয়ার। 14 েদৗড়াই েদৗড়াই েচষ্টা কিরয়ার, ইছা আল-
মসীর জিরয়ায়আল্লা পাকর েয েবেহিস্ত দাওতআেছ, পুরুস্কার িহসােব
অউ দাওেতা হামাইতাম পাির।

15এরলািগ কইরাম, আমরা যারা হজরত ইছার পেথ বউতআগুয়াই
েগিছ, আমরার িনয়তও অলাখান অওয়া জরুর। আর তুমরার যুিদ
অইনয্ কুনু িনয়ত থােক, েত আল্লায়উ পথ বাতাই িদবােন। 16 যাই
অউক, আমরা যতখান আগুয়াইিছ, অউ লাখান িজেন্দিগও কাটািন
উিচত।

17 ভাই অকল, তুমরা িকলান িজেন্দিগ কাটাইতায়, ইতা েতা আিম
িহকাইিছ। তুমরা আমার লাখান চেলা, আর অউ লাখান যারা চেল,
তারাের েদিখয়া িহেকা। 18 আিম েতা বউত বার তুমরাের কইিছ,
আর চখুর পািন ফালাইয়া অখনও কইরাম, ইলাও বউত জন আেছ,
েযরা আল-মসীর দুখ-কষ্টর সিলবর দুশমনর লাখান চেলর। 19তারার
কপােলা আেছ িবনাশ। তারার েপটউ তারার আল্লা। নাফরমািন কাম
লইয়া তারা বড়াই কের, খািল দুিনয়ার ধান্দায় পাগল। 20 অইেল
আমরার আসল বািড় েতা েবেহেস্তা। আমরার তরাওরা মািলক, হজরত
ইছা আল-মসীেয় হন থািক তশিরফ আনবা। আমরা তান লািগ িদেল-
জােন বার চাইরাম। 21 তাইন আইয়া আমরার অউ কমজুর কায়া
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বদলাইয়া, তান কায়ার লাখান েখমতাআলা নুরর কায়া িদবা। েয
কুদরিত বেল তাইন হক্কলতা করতা পারইন, হউ বেলউ তাইন ইতা
করবা।

4
1ওআমার মায়ার ভাই অকল,আিম তুমরাের েদখতাম চাই। তুমরাউ

আমার খুিশ, আমার জয়র মালা।আমরার মািলকর লেগ তুমরা মজবুত
অইয়া লািগয়া রও।

হজরত পাউলুছর পরািমশ
2 ও আমার বইন ছািলমা আর ছাইদা, আিম িমনত কির কইরাম,

এক মািলকর েখজমেতা লাগাইল আেছা কির, তুমরা িমিল-িমিশ এক
মেন চেলা। 3 ও আমার লগর আসল সংিগ, আিম তুমােরও িমনত
কররাম, তুিম অউ েবিটন্তের সাইযয্ কিরও। আল-মসীর খুশ-খবির
তবিলগ কােমা এরা আমার লেগ বউত কষ্ট করছইন। িকিলমান আর
অইনয্ানয্ ভাইয়াইন্তর লেগও কষ্ট করছইন। তারার নাম েতা আল্লার
িজেন্দিগ খাতাত েলখা আেছ।

4 মািলক ইছার নােম তুমরা হােমশা খুিশ-বািস কেরা। আিম িহরবার
কইরাম, খুিশ-বািস কেরা। 5 তুমরার নরম েববহার যানু হকল মানষর
চখুত পেড়। জােনা েতা, আমরার মািলক খুব জলিদউ আইরা। 6 কুনু
েবয়াপােরউ তুমরা েপেরশান অইও না, বরং মুনাজাত কেরা। তুমরার
যততা চাইবার আেছ, আল্লার শুকিরয়া আদায় কিরয়া তান েগেছ চাও।
7 েতউ আল্লার েদওয়া েয শািন্তর কথা মানেষ িচন্তাও করেতা পাের
না, ইছা আল-মসীর মাজিদ অউ শািন্ত আইয়া তুমরার িদল আর মনের
রইক্ষা করেবা।

8 ও ভাই অকল, আিম েহশ-েমশ কইরাম, েযতা হাছা, েযতা
উপযুক্ত, হক, খািট, সুন্দর, আর ইজ্জত পাওয়ার জুকা, মািন েযতা
ভালা আর েযতায় তািরফ অয়, অউ লাখান েবয়াপাের তুমরা িখয়ািল
অও। 9 তুমরা আমার েগছ থািক েয তািলম পাইেছা, েযতা হুনেছা,
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েযতা েদখেছা, আর েযতা কবুল করেছা অতা অখন আমল কেরা।
েতউ শািন্ত েদওরা আল্লাও তুমরার লেগ লেগ রইবা।

দান-খয়রাতর লািগ ধইনয্বাদ
10 মািলেক আমার খুিশ আেরা বাড়াই িদলা, বউত িদন বােদ তুমরা

আমাের মেনা কররায়। আমার লািগ েতা হােমশাউ তুমরা িচন্তা করেছা,
অইেল ইতা েদখািনর সুেযাগ পাইেছা না। 11 কুনু অভােবা পিড়য়া
আিম ইখান কইরাম না, েযকুনু হালেতউ সন্তুষ্ট রওয়াখান আিম জািন।
12 অভািব বা নবািব হালেত, উপািস েপেট বা ভরা েপেট, ধিন বা
গিরিবর মােজ িকলা সন্তুষ্ট রওয়া যায়, ইতা তািলম আিম পাইিছ।
13আসেল েযইন আমাের বল-শিক্ত যুগাইয়া েদইন, তান বেলউ আিম
হক্কলতা করতাম পাির। 14 তা-ও তুমরা আমার কষ্টর লেগ শিরক
অইয়া, খুব ভালা কাম করেছা।

15 ও িফিলিপ জমাতর মুিমন অকল, তুমরা েতা জােনা, তুমরা
পয়লা খুশ-খবির পাওয়ার বােদ আিম েযবলা মািকদিনয়া েদশ থািক
েগছলামিগ, অউ সময় তুমরা ছাড়া আর কুনু জমােতউ আমার লেগ
কুনুজাত েলন-েদন করেছ না। 16 আিম েযবলা িথষলিনিক টাউেনা
আছলাম, অউ সময় আমার অভাবর কােলা তুমরা কয়বার সাইযয্
পাঠাইেছা। 17 আিম তুমরার েগছ থািক কুনু দান-দিক্ষনা চাইরাম না,
অইেল তুমরার লািগ অলা এক ফল আশা কররাম, েযতা তুমরার
আমল-নমাত জমা রইেবা।

18আমার হকল পাওনাউ আিম পাইিলিছ। আসেল আমার যতখান
জরুর, এর চাইেতও েবিশ আেছ। উছাইদ ভাইর আত থািক তুমরার
উপহার পাইয়া অখন আমার বউত অইেছ। অউ উপহার েতা আল্লাই
খুশবয় আলা, আল্লার দরবােরা কবুল অওয়ার জুকা কুরবািন। আল্লা
পাক ইতায় খুিশ অইন। 19 আমার আল্লায় তান িনজর েগৗরবর ধন
িহসােব, হজরত ইছা আল-মসীর উিছলায় তুমরার হকল অভাব দুর
করবা। 20 যুেগ যুেগ হর-হােমশা আমরার গাইিব বাফ আল্লা পাকর
তািরফ জাির রউক। আিমন।
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আেখির মুনাজাত আর ছালাম
21 হজরত ইছা আল-মসীর তিরকার আল্লার হকল বন্দাের আমার

ছালাম িদও। আমার লগর হকল ভাইয়াইেন্ত তুমরাের ছালাম জানাইরা।
22আল্লার যেতা পাক বন্দা ই জাগাতআছইন, খাছ কির বাদশা ৈকছরর
বািড়র মুিমন অকেল ছালাম জানাইরা।

23 হজরত ইছা আল-মসীর রহমত তুমরার িদেলা থাকউক। আিমন॥
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