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িফলীমন ১:২৫

িফলীমেনর
রিত প র
১

পৗল, যী রীে র ব ী এবং আমােদর ভাই তীমিথয়,
২ আমােদর ি রয় ব ু ও সহকমী িফলীমন ও বান আি য়া এবং আমােদর সহেসনা আিখ া; এবং য ম লী িফলীমেনর
ঘের উপাসনার জ য সমেবত হন তােদর সকেলর উে ে য এই িচিঠ িলখিছ।
৩ আমােদর িপতা ঈ বর এবং রভু যী
রীে র অনু রহ ও শাি , তামােদর সহবতী হা ।

১

িফলীমেনর ভালবাসা এবং িব বাস
৪ আিম

যখন রাথনার সময় তামােদর মেন কির, তখন তামােদর জ য সবদা আমার ঈ বরেক ধ যবাদ িদই। ৫ রভু
যী র রিত তামােদর িব বাস ও ঈ বেরর সম পিব র লােকর রিত তামােদর ভালবাসার কথা আিম নেত পাই ও
ঈ বেরর কােছ কৃত তা জানাই। ৬ আিম রাথনা কির আমরা য িব বােসর অংশীদার তা যন তামােদর রীে র মহ
ণ িল বুঝেত সাহা য কের। ৭ ভাই, ঈ বেরর লাকেদর রিত তামরা য ভালবাসা দিখেয়ছ তা তােদর নতুন শি র
যাগান িদেয়েছ, আর এেত আিম গভীর আন ও শাি পেয়িছ।
ওনীিসমাসেক ভাইেয়র মত রহণ কর
৮ তাই

আিম রীে র নােম সাহসী হেয় যা সিঠক তা করার জ য তামােদর আেদশ করেত পাির। ৯ িক আিম তামােদর
ভালবাসার জ য এটা করেত অনুেরাধ করেবা। আিম পৗল, এখন ব ৃ হেয়িছ, রী যী র জ য আিম ব ী। ১০ কারাগাের
থাকাকালীন য ওনীিসমাসেক পু র েপ পেয়িছ তার হেয় তামােক আমার অনুেরাধ জানাই। ১১ স আেগ তামার উপেযাগী
িছল না িক এখন তামার ও আমার উভেয়রই উপেযাগী।
১২ তােকই আিম তামার কােছ ফরৎ পাঠাি , তার সে যন আমার িনেজর রাণই পাঠাি । ১৩ আিম তােক আমার কােছ
রাখেত চেয়িছলাম যােত সুসমাচােরর জ য আিম কারাগাের থাকাকালীন স তামার হেয় আমার সবা করেত পাের। ১৪ তামার
অনুমিত না িনেয় আিম িকছ ু করেত চাই িন। আিম চাই তুিম যন বা য হেয় নয় বরং িনেজর ই ানুসােরই আমার এই উপকারটুকু
করেত পার।
১৫ কারণ হয়েতা এই জ যই ওনীিসমাস িকছ কােলর জ য আলাদা হেয়িছল, যন তুিম িচরকােলর জ য তােক পেত পার।
ু
১৬ এখন তােক আর কবলমা র তামার দাস েপ নয়, দােসর থেক রয়, েহর ভাইেয়র মেতা িফের পেত পােরা। স
আমার ি রয়, িক তামার কােছ রভুর ভাই ও মানুষ িহসােব স আেরা ি রয় হেব।
১৭ যিদ আমােক তামার ব ু বেল মােনা তেব ওনীিসমাসেক আবার রহণ কেরা। তামরা আমােক যভােব অ যথনা জানাও
ওনীিসমাসেকও সইভােব অ যথনা জািনও। ১৮ ওনীিসমাস যিদ তামার কান িত কের থােক, বা তামার িকছ ু ধাের তেব
তা আমার দনা িহসােব ধেরা। ১৯ আিম পৗল, িনেজর হােত এটা িলখলাম, আিমই শাধ করব। তুিম তামার িনেজর জীবেনর
জ য য আমার কােছ ঋণী, স িবষেয় আিম িকছইু বলব না। ২০ যাঁ ভাই, তামার কােছ থেক আিম রভুর রিতিনিধ িহসােব
িকছ ু পেত চাই। আমার দয়েক রীে উৎসািহত কর। ২১ তুিম আমার অনুেরাধ মানেব এই িব বােস আিম তামােক এই িচিঠ
িলখিছ। তাছাডা় আিম জািন য আিম যা বলিছ তুিম তার থেকও বশী করেব।
২২ আবার বিল আমার থাকার জ য ঘরও িঠক কের রেখা; কারণ আশা করিছ, ঈ বর তামােদর রাথনার উ র দেবন
এবং িশি র আিম তামােদর কােছ যেত পারব।
শষ েভ া
২৩

রী যী েত আমার সহব ী ইপা রা তামােক েভ া জানাে । ২৪ মাক, আির াখ, দীমা এবং লূক আমার এই
সহকমীরাও তামােক েভ া জানাে । ২৫ রভু যী রীে র অনু রহ তামােদর আ ার সহায় হা ।

