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The Epistle of Paul the
Apostle to the Ephisians
ଏଫିସୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ

ପାଉଲ ପତ୍ର
େଲଖକ
ଏଫିସୀୟ 1:1 େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ ୁ ଏହି ପତ୍ର ର େଲଖକ ଭାେବ

ପ୍ର କାଶ କେର। ମ ଳୀର ପ୍ର ାଚୀନ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପ୍ର ାରି କ
େପ୍ର ରିତିକ ପିତାମାେନ, େଯପରି େରାମର େକ୍ଲ େମ , ଇଗନସି ଅସ,
େହମର୍ ାସ୍, ଏବଂ େପାଲିକାପ୍ର୍ ପାଉଲ ଏହି ପୁ କୁ େଲଖିଛି େବାଲି
ଉ ୃ ତ କରି ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 60 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ପାଉଲ ହୁ ଏତ େରାମେର କାରାଗାରେର ଥିବା ସମୟେର ଏହି

ପତ୍ର େଲଖିଛି ।
ପ୍ର ାପକ
ଏଫିସୀୟମ ଳୀ େହଉଛି ପ୍ର ାଥମିକପ୍ର ାପକ।ଏହି ପତ୍ର ର ପାଠକ

ବିଜାତିମାେନ େବାଲି ପାଉଲ ସୂଚନା ପ୍ର ଦାନ କରି । ଏଫିସୀୟ
2:11-13 େର େସ କହି େଯ ତାହା ର ପାଠକମାେନ େହେଲ
“ଜନ୍ମ ରୁ ବିଜାତି” (ଏଫି. 2:11), ଏଣୁ ଯିହୁ ଦୀମାେନ େସମାନ ୁ
“ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ନିୟମ ସହ ଅପରିଚିତ” େବାଲି ବିଚାର କରି (ଏଫି.
2:12)। େସହିପରି, ଏଫିସୀୟ 3:1 େର ପାଉଲ ନିଜର ବିଜାତି
ପାଠକମାନ ୁ ସୂଚନା ପ୍ର ଦାନ କରି େଯ େସମାନ ସକାେଶ େସ
ଜେଣ ବ ୀ ଅଟି ।

ଉେ ଶ୍ୟ
େଯଉଁମାେନ ଖ୍ର ୀ ପରି ପରିପ େହବା ନିମେ ଇ ା କରି

େସମାେନ ଏହି ପତ୍ର ପ୍ର ା କର ୁ େବାଲି ପାଉଲ ର ଉେ ଶ୍ୟ
ଥିଲା। ଏଫିସୀୟ ପୁ କେର ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର କୃତ ସ ାନ େହବା ନିମେ
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ଶୃ ଳା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅେଟ େବାଲି ଲିପିବ କରାଯାଇଅଛି।
ଆହୁ ରି, ଈଶ୍ବ ର ଆ ାନ ଏବଂ ଉେ ଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା
ନିମେ ଏହି ପୁ କ ଏକ ବି ାସୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ାପିତ େହବାକୁ
ସାହାଯ୍ୟ କେର। ମ ଳୀର ପ୍ର କୃତି ଏବଂ ଉେ ଶ୍ୟକୁ ଏଫିସୀୟ
ମ ଳୀର ବି ାସୀମାନ ୁ ବ ର୍ ନା କରିପାଉଲେସମାନ ରଖ୍ର ୀ ୀୟ
ବି ାସକୁ ମଜଭୁ ତ କରିବାକୁ ଚାହାି । ଏହି ପତ୍ର େର ପାଉଲ ଅେନକ
ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଯାହା ତାହା ର ବିଜାତି ଖ୍ର ୀି ୟାନ
ପାଠକମାନ ନିମେ େସମାନ ର ପୂବର୍ ଧମର୍ େର ପରିଚିତ ଥିଲା,
ଯଥା: ଶରୀର-ମ କ, ପରିପୂ ର୍ ତା, ରହସ୍ୟ, ଯୁଗ, ଶାସକ,
ଇତ୍ୟାଦି। ଖ୍ର ୀ େହଉଛି ସେବର୍ ାପରି ଏବଂ େସ ସମ ପ୍ର କାର
େଦବମାନ ଠାରୁ ଉ ଓ ଆି କ ପୁରୁ ଷ ଅଟି େବାଲି ପ୍ର ମାଣ
କରିବା ନିମେ େସ ଏହିସବୁ ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ।

ବିଷୟବ ୁ
ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଆଶୀବର୍ ାଦ

ରୂ ପେରଖା
1. ମ ଳୀର ବି ାସୀମାନ ନିମେ ଶିକ୍ଷା — 1:1-3:21
2. ମ ଳୀର ବି ାସୀମାନ ନିମେ କ ର୍ ବ୍ୟ — 4:1-6:24

ଅଭିବାଦନ
1 ପାଉଲ, ଈଶ୍ବ ର ଇ ାେର ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଜେଣ େପ୍ର ରିତ,

ଏଫିସ ସହରେର ଥିବା ସାଧୁ ଓ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଥିବା
ବି ାସୀମାନ ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି। 2ଆ ମାନ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ
ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େହଉ।

ଖ୍ର ୀ ଠାେର ନିହିତ ଆି କ ଆଶୀବର୍ ାଦ
3ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଈଶ୍ବ ର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ େହଉ ୁ,

େସ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଆ ମାନ ୁ ସମ ଆି କ ଆଶୀବର୍ ାଦ ାରା
ଗର୍ େର ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିଅଛି , 4 ଅଥର୍ ାତ୍ ଆେ ମାେନ େଯପରି
ତାହା ସାକ୍ଷାତେର ପବିତ୍ର ଓ ଅନି ନୀୟ େହଉ, ଏଥିପାଇଁ େସ
ଜଗତର ପ ନ ପୂେବର୍ ତାହା ଠାେର ଆ ମାନ ୁ ମେନାନୀତ
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କେଲ; 5 ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ଆପଣା
ନିମେ ପୁତ୍ର କରିବାକୁ ଆପଣା ଇ ାନୁସାେର ଆ ମାନ ୁ
େପ୍ର ମେର ପୂବର୍ ରୁ ନିରୂ ପଣ କେଲ; 6 ଏହା ତାହା ଅନୁଗ୍ର ହର
େଗୗରବର ପ୍ର ଶଂସା ନିମେ େହାଇଅଛି; େସହି ଅନୁଗ୍ର ହ େସ
ପି୍ର ୟତମ ାରା ଆ ମାନ ୁ ଦାନ କରିଅଛି । 7ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହ
ଅନୁସାେରଆେ ମାେନ େସହି ପି୍ର ୟତମ ଠାେରଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର
ାରା ମୁି , ଅଥର୍ ାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁର କ୍ଷମା ପ୍ର ା େହାଇଅଛୁ। 8 େସହି

ଅନୁଗ୍ର ହ େସ ସମ ପ୍ର କାର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁି େଦଇ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି
ପ୍ର ଚୁ ର କରିଅଛି । 9 ପୂବର୍ ରୁ ସ କରିଥିବା ଆପଣା ମ ଳମୟ
ଇ ାନୁସାେର େସ ଆ ମାନ ୁ ଆପଣା ଇ ାର ନିଗୂଢ଼ତ ଜ୍ଞାତ
କରାଇଅଛି , 10 େଯପରି କାଳର ପୂ ର୍ ତା ସ ୀୟ ତାହା
ସ ାନୁସାେର ଗର୍ େର କିମ ର୍ ୍ୟେର ଥିବା ସମ ବିଷୟେସଆପଣା
ନିମେ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଏକୀଭୂ ତ କରିେବ। 11ତାହା ଠାେର ମଧ୍ୟ
ଆେ ବି ାସୀମାେନ ଅଧିକାର ରୂ ପ େହାଇଅଛୁ, େଯଣୁ େଯଉଁ
ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ଇ ାର ସ ାନୁସାେର ସମ ବିଷୟ ସାଧନ
କରି , ତାହା ଅଭିପ୍ର ାୟ ଅନୁସାେର ଆେ ବି ାସୀମାେନ ପୂବର୍ ରୁ
ନିରୂ ପିତ େହଲୁ, 12 ଆେ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ପୂବର୍ ରୁ ଭରସା
କରିଥିଲୁ, ତାହା େଯପରି ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବର ପ୍ର ଶଂସାର କାରଣ
େହଉ। 13 ତାହା ାରା ତୁ େ ମାେନ ସୁ ା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ 
ତୁ ମାନ ପରିତ୍ର ାଣର ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ବି ାସ କରି ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ
ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା ି ତ େହାଇଅଛ; 14 ଈଶ୍ବ ର
େଗୗରବର ପ୍ର ଶଂସା ନିମେ ତାହା ନିଜ ମୁି ଉେ ଶ୍ୟେର େସ
ଆ ମାନ ଅଧିକାରର ବଇନା ରୂ ପ।

ପାଉଲ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
15ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଠାେରତୁ ମାନ ର େଯଉଁ ବି ାସ

ଓ ସମ ସାଧୁ ପ୍ର ତି େଯଉଁ େପ୍ର ମ, 16 େସଥିର ସ ାଦ ପାଇ ମୁଁ
ମଧ୍ୟ େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ତୁ ମାନ ନିମେ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବାରୁ
କ୍ଷା େହଉନାହିଁ। 17େଯପରିଆ ମାନ ରପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ର
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ଈଶ୍ବ ର, େଗୗରବମୟ ପିତା, ତାହା ସ ୀୟ ସ ୂ ର୍ ଜ୍ଞାନ ଓ
ପ୍ର ତ୍ୟାେଦଶର ଆ ା ପ୍ର ଦାନ କରି ; 18 େସଥିେର ତୁ ମାନ
ଆ ରିକ ଚକୁ୍ଷ ପ୍ର ସ ହୁ ଅେ ତାହା ଆ ାନର ଭରସା କଅଣ,
ସାଧୁମାନ ମଧ୍ୟେର ତାହା ଅଧିକାରର େଗୗରବରୂ ପ ଧନ କଅଣ,
19 ପୁଣି, ବି ାସୀ େଯ ଆେ ମାେନ, ତାହା ଶି ର କାଯର୍ ୍ୟସାଧକ
ପରାକ୍ର ମ ଅନୁସାେର ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ତାହା ଶି ର ଅତ୍ୟଧିକ
ମହ କଅଣ,ଏହିସବୁଜାଣି ପାର; 20େସହିଶି େଯଖ୍ର ୀ ଠାେର
ସାଧନ କରି ତାହା ୁ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ସମ ଆଧିପତ୍ୟ,
କ ର୍ ାପଣ, ଶି , ପ୍ର ଭୁ ପୁଣି, ଇହକାଳ ଓ ମଧ୍ୟ ପରକାଳେର
େଯେତନାମଖ୍ୟାତ, 21େସସମ ଉପେରତାହା ୁ ଉ ତକରାଇ
ଗର୍ େର ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଉପେବଶନ କରାଇେଲ, 22ଆଉ
ସମ ବିଷୟ ତାହା ପାଦ ତେଳ ବଶୀଭୂ ତ କରି ରଖି ତାହା ୁ
ସବର୍ ବିଷୟର ମ କରୂ େପ ମ ଳୀକୁ ଦାନ କେଲ; 23 େସହି ମ ଳୀ
ଖ୍ର ୀ ଶରୀର ରୂ ପ, ଅଥର୍ ାତ୍ େଯ ସମ ବିଷୟକୁ ସବର୍ େତାଭାେବ
ପୂ ର୍ କରି , ତାହା ପୂ ର୍ ତା।

2
ଅନୁଗ୍ର ହେର ବି ାସ ାରା ପରିତ୍ର ାଣ

1 ଏହି ସଂସାରର ଭାବାନୁସାେର ପୁଣି, ଆକାଶମ ଳ ରାଜ୍ୟର
ଅଧିପତି, 2 ଅଥର୍ ାତ୍ େଯଉଁ ଜଗତ୍ ପତି ଏେବ ମଧ୍ୟ ଅନାଜ୍ଞାବହ
ସ ାନମାନ ଠାେର କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କରୁ ଅଛି, ତାହାର ଇ ାନୁସାେର
ତୁ େ ମାେନମଧ୍ୟ ପୂବର୍ େରଆଚରଣକରି ଅପରାଧ ଓପାପେର ମୃତ
ଥିଲ; 3େସହି ଅନାଜ୍ଞାବହସ ାନମାନ ସହିତଆେ ମାେନସମେ
ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟେର ଆ ମାନ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାେର
ଜୀବନଯାପନ କରି ଶାରୀରିକ ଓ ମନର କାମନା ପୂ ର୍ କରୁ ଥିଲୁ,
ପୁଣି, ଅନ୍ୟମାନ ପରି ସୁ ା ଭାବତଃ େକ୍ର ାଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ; 4ମାତ୍ର
ଏପରି ଅପରାଧେର ମୃତ େହେଲ େହଁ ଦୟାସାଗର େଯ ଈଶ୍ବ ର, େସ
ଆ ମାନ ୁ େଯଉଁ ମହା େପ୍ର ମେର େପ୍ର ମ କେଲ, 5 େସଥିସକାେଶ
ଆ ମାନ ୁ ଖ୍ର ୀ ସହିତ ଜୀବିତ କରିଅଛି , ଏଣୁ ଅନୁଗ୍ର ହେର
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ତୁ େ ମାେନ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇଅଛ, 6 ପୁଣି,ତାହା ସହିତଆ ମାନ ୁ
ଉ ାପିତ କରି ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଆ ମାନ ୁ ତାହା ସହିତ
ଗର୍ େର ଉପେବଶନ କରାଇଅଛି , 7 େଯପରି ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର
େସ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି କରୁ ଣା କରି ଆଗାମୀ ଯୁଗେର ଆପଣା
ଅନୁଗ୍ର ହର ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ର କାଶ କରି । 8 କାରଣ ଅନୁଗ୍ର ହେର
ବି ାସ ାରା ତୁ େ ମାେନ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇଅଛ; ତାହା ତୁ ମାନ
ନିଜଠାରୁ େହାଇ ନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ବ ର ଦାନ, 9 କମର୍ ରୁ ନୁେହଁ,
େଯପରି େକହି ଦପର୍ ନ କେର। 10 କାରଣ ଆେ ମାେନ ତାହା
ରଚନା, େଯସମ ସ ମର୍ ଆେ ମାେନକରିବୁ େବାଲି ଈଶ୍ବ ର ପୂବର୍ ରୁ
ପ୍ର ୁତ କରିଥିେଲ, ଆଚରଣେର େସହିସବୁ ସାଧନ କରିବା ନିମେ
ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ସୃ ।

ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଏକ
11 ଅତଏବ ତୁ େ ମାେନ ପୂବର୍ େର େଯେତେବେଳ ଶରୀର

ସ େର ଅଣଯିହୁ ଦୀ ଥିଲ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାେବ ହ କୃତ
ସୁ ତ େଲାକମାନ ାରା ଅସୁ ତ େବାଲି ଖ୍ୟାତ େହଉଥିଲ,
12େସେତେବେଳତୁ େ ମାେନ େଯଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ପୃଥକ୍,ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯୁ
ନିୟମେର ନିରଂଶ, ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ଜାସ ୍ବ ରହିତ, ପୁଣି ଜଗତେର
ଭରସାହୀନଓଈଶ୍ବ ରବିହୀନ ଥିଲ,ତାହା ରଣକର। 13 କି ୁ ପୂେବର୍
ତୁ େ ମାେନ ଦୂରେର ଥିଲ େଯ, ଏେବ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ତାହା
ର ାରା ନିକଟ େହାଇଅଛ। 14କାରଣ େସତଆ ମାନ ଶାି ,
େସ ଶତତାରୂ ପ ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ବିେ ଦ-ପ୍ର ାଚୀର ଭ କରି ଉଭୟକୁ
ଏକ କରିଅଛି , 15 ପୁଣି, ବିଧିବିଧାନଯୁ ଆଜ୍ଞାମୂଳକ ବ୍ୟବ ାକୁ
ଆପଣା ଶରୀରେର ରହିତ କରିଅଛି , େଯପରି େସ ଶାି ାପନ
କରି ଉଭୟକୁ ଆପଣାଠାେର ଜେଣ ନୂଆ େଲାକ ରୂ େପ ସୃି
କରି , 16ଆଉ କଶ ାରା ଶତତା ବିନାଶ କରି ତ ାରା ଉଭୟକୁ
ଏକ ଶରୀର ରୂ ପ ଗଠନ କରି ଈଶ୍ବ ର ସହିତ ମିଳିତ କରାି ।
17 ଆଉ ତୁ େ ମାେନ େଯ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଦୂରେର ଥିଲ, ଉଭୟ
ନିକଟେର ଖ୍ର ୀ ଆସି ଶାି ର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କେଲ; 18କାରଣ
ତାହା େଦଇ ଆେ ମାେନ ଉଭୟ ଏକ ଆ ା ାରା ପିତା
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ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ପାଇଅଛୁ। 19 ଅତଏବ ତୁ େ ମାେନ ଆଉ
ବିେଦଶୀ ବା ପ୍ର ବାସୀ ନୁହଁ, କି ୁ ସାଧୁମାନ ସହିତ ସହନାଗରିକ
ଓ ଈଶ୍ବ ର ପରିବାରଭୁ ଅଟ; 20 ତୁ େ ମାେନ େପ୍ର ରିତ ଓ
ଭାବବାଦୀମାନ ର ଭି ି ମୂଳ ଉପେର ନିମ ତ େହାଇଅଛ, ଖ୍ର ୀ
ଯୀଶୁ ୟଂ େସଥିର େକାଣର ପ୍ର ଧାନ ପ୍ର ର; 21 ତାହା ଠାେର
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଗୃହ ଏକତ୍ର ସଂଲ େହାଇ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର େଗାଟିଏ ପବିତ୍ର
ମ ି ର ରୂ େପ ବୃି ପାଉଅଛି; 22ତାହା ଠାେର ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ
ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ନିବାସ ନିମେ ଏକତ୍ର ନିମ ତ େହଉଅଛ।

3
ସୁସମାଚାର ନିଗୂଢ଼ତ ର ପ୍ର କାଶ

1 ଏଥିନିମେ ମୁଁ ପାଉଲ, ଅଣଯିହୁ ଦୀ େଯ ତୁ େ ମାେନ,
ତୁ ମାନ ସକାେଶ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର ବ ୀ 2 ତୁ ମାନ
ନିମେ ପ୍ର ଦ ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ସ ୀୟ େସବକ କାଯର୍ ୍ୟ
ବିଷୟେର ତୁ େ ମାେନ ତ ଶୁଣିଥିବ, 3 ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ତ୍ୟାେଦଶ ାରା
େସହି ନିଗୂଢ଼ତ େମାେତ ଜ୍ଞାତ କରାଗଲା, େଯପରି ମୁଁ ପୂେବର୍
ସଂକି୍ଷ ଭାବେର େଲଖିଅଛି। 4 ତାହା ପଢ଼ି ଖ୍ର ୀ ନିଗୂଢ଼ତ େର
େମାହର ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ପାଇ ପାର; 5 େସହି ନିଗୂଢ଼ତ ଏେବ
ଆ ା ାରା ତାହା ପବିତ୍ର େପ୍ର ରିତ ଓ ଭାବବାଦୀମାନ
ନିକଟେର େଯପରି ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି, ପୂବର୍ କାଳର ମନୁଷ୍ୟ
ସ ାନମାନ ନିକଟେର ପ୍ର କାଶିତ େହାଇ ନ ଥିଲା, 6 ଅଥର୍ ାତ୍ 
ସୁସମାଚାର ାରା ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ ମଧ୍ୟ
ଅଂଶାଧିକାରୀ, ଏକ ଶରୀରର ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ଓ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ସହଭାଗୀ
ଅଟି ; 7 ଈଶ୍ବ ର କାଯର୍ ୍ୟସାଧକ ଶି ଅନୁସାେର େମାେତ ପ୍ର ଦ
ତାହା ଅନୁଗ୍ର ହର ଦାନ ପ୍ର ମାେଣ େସହି ସୁସମାଚାରର ମୁଁ ଜେଣ
େସବକ େହଲି। 8 ସମ ସାଧୁ ମଧ୍ୟେର କୁ୍ଷଦ୍ର ତମ େଯ ମୁଁ,
େମାେତ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟେର େବାଧର ଅଗମ୍ୟ ଖ୍ର ୀ
ନିଧିର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବା ପାଇଁ, 9 ପୁଣି, ସବର୍ ସୃି କ ର୍ ା
ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ପ୍ର ାଚୀନକାଳରୁ ଗୁ େହାଇ ରହିଥିବା ନିଗୂଢ଼ତ



ଏଫିସୀୟ 3:10 vii ଏଫିସୀୟ 3:21

ସ େର ତାହା ସଂକ କଅଣ, ତାହା ଆେଲାକେର ପ୍ର କାଶ
କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ର ହ ପ୍ର ଦ େହାଇଅଛି, 10 ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ
ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଈଶ୍ବ ର େଯଉଁ ଚିର ନ ସଂକ କରିଥିେଲ,
11 ତଦନୁସାେର ମ ଳୀ ାରା େଯପରି ତାହା ର ବହୁ ବିଧ
ଜ୍ଞାନ, ଗର୍ େର କ ର୍ ାପଣ ଓ ଅଧିକାରପ୍ର ା ବ୍ୟି ମାନ ୁ ଜ୍ଞାତ
କରାଯାଏ; 12େସହିପ୍ର ଭୁ ଠାେର ବି ାସକରିବା ାରାଆେ ମାେନ
ତାହା ଠାେର ସାହସ ପୁଣି,ଈଶ୍ବ ର ନିକଟକୁ ନିଭର୍ ୟେର ଯିବା ପାଇଁ
ପଥ ପାଇଅଛୁ। 13 ଅତଏବ ମୁଁ ଅନୁେରାଧ କେର େଯ, ତୁ ମାନ
ନିମେ େମାହର େଯଉଁ େକ୍ଲ ଶ େଭାଗ, େସଥିସକାେଶ ହତାଶ ହୁ ଅ
ନାହିଁ, ତାହା ତ ତୁ ମାନ େଗୗରବ।

ଆି କ ଶି ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
14 ଏଥିନିମେ େଯଉଁ ପିତା ଠାରୁ ଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀ ପ୍ର େତ୍ୟକ

ପିତୃ କୁଳ ନାମ ପ୍ର ା ହୁ ଏ, 15ତାହା ଛାମୁେର ମୁଁ ଆ ୁପାତି ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରୁ ଅଛି, 16 େଯପରି େସ ଆପଣା େଗୗରବରୂ ପ ଧନ ଅନୁସାେର
ଆପଣା ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ାରା ତୁ ମାନ ୁ ଆ ରିକ ପୁରୁ ଷେର
ଶି ପ୍ର ା େହାଇ ବଳବାନ େହବାକୁ ଦିଅି , 17 ପୁଣି, ବି ାସ ାରା
ଖ୍ର ୀ ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟେର ବାସ କରି , 18 େଯପରି ତୁ େ ମାେନ
େପ୍ର ମେର ବ ମୂଳ ଓ ଦୃଢ ରୂ େପ ାପିତ େହାଇ େବାଧର ଅଗମ୍ୟ
େଯ ଖ୍ର ୀ େପ୍ର ମ, ତାହା ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅ ଏବଂ ସମ ସାଧୁ ସହିତ
େସଥିର େଦୖଘର୍ ୍ୟ ଓ ପ୍ର , ଉ ତା ଓ ଗଭୀରତା ବୁଝିବାକୁ ଶି ପ୍ର ା
ହୁ ଅ, 19ଆଉ େସହି ପ୍ର କାେର ଈଶ୍ବ ର ସମ ପୂ ର୍ ତାେର ପରିପୂ ର୍
ହୁ ଅ।

20େଯଉଁଈଶ୍ବ ରଅ◌ା ମାନ ଅ ରେରକାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନକରୁ ଥିବା
ଆପଣା ଶି ଅନୁସାେର ଆ ମାନ ମାଗିବା ବା ଭାବିବାଠାରୁ
ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣେର ସାଧନ କରିପାରି , 21 ଯୁେଗ ଯୁେଗ
ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର ମେରମ ଳୀ ଓଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ାରା ତାହା ର େଗୗରବ
େହଉ। ଆେମନ୍ ।
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4
ଖ୍ର ୀ ଶରୀର ମଧ୍ୟେର ଏକତା

1 ଅତଏବ ପ୍ର ଭୁ େହତୁ ବ ୀ େଯ ମୁଁ, ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ
କରୁ ଅଛି, ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ଆ ାନେର ଅ◌ାହୂ ତ େହାଇଅଛ,
େସଥିର େଯାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର, 2 ଅଥର୍ ାତ୍ ସବର୍ ପ୍ର କାର ନମ୍ର ତା,
ମୃଦୁତା, ଦୀଘର୍ ସହି ୁତା ଓ େପ୍ର ମେର ପର ର ପ୍ର ତି ସହନଶୀଳ
ହୁ ଅ; 3 ଶାି ରୂ ପ ବ ନେର ବା ି େହାଇ ଆ ା ଐକ୍ୟ ରକ୍ଷା
କରିବା ନିମେ ଯ ବାନ ହୁ ଅ। 4 ଏକ ଶରୀର ଓ ଏକ ଆ ା,
େଯଉଁ ରୂ େପ ତୁ େ ମାେନ ତୁ ମାନ ଆ ାନର ଏକ ଭରସାେର
ମଧ୍ୟ ଆହୂ ତ େହାଇଅଛ; 5 ଏକ ପ୍ର ଭୁ , ଏକ ବି ାସ, ଏକ
ବାି , ସମ ଏକ ଈଶ୍ବ ର ଓ ପିତା; 6 େସ ସମ ଉପେର,
ସମ ମଧ୍ୟେର ଏବଂ ସମ ଅ ରେର ଅଛି । 7 କି ୁ ଖ୍ର ୀ
ଦାନର ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ଆ ମାନ ପ୍ର େତ୍ୟକକୁ ଅନୁଗ୍ର ହ
ଦିଆଯାଇଅଛି। 8ଏଥିନିମେ ଉ ଅଛି,
“େସ ଊ ର୍ କୁ ଆେରାହଣ କରି,

ବ ୀମାନ ୁ ବ ୀ କରି େନଇଗେଲ,
ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନ ୁ ନାନା ବରଦାନ େଦେଲ।”

9 (େସ ଆେରାହଣ କେଲ େବାଲି କହିବାର ଅଥର୍ କଅଣ? ନା, େସ
ମଧ୍ୟ ନୀଚ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିଥିେଲ। 10 େଯ ଅବତରଣ
କରିଥିେଲ, େସ େଯପରି ସମ ବିଷୟ ପୂ ର୍ କରି , ଏଥିପାଇଁ
େସ ସମ ଗର୍ ର ଊ ର୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଆେରାହଣ କେଲ।) 11 େସ
କାହା କାହାକୁ େପ୍ର ରିତ, କାହା କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ, କାହା କାହାକୁ
ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାରକ, ପୁଣି, କାହା କାହାକୁ ପାଳକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ରୂ େପ
ନିଯୁ କରି ଦାନ କରିଅଛି , 12 େଯପରି ସାଧୁମାେନ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ
ନିମେ ସି ି ଲାଭ କରି ଓ ଖ୍ର ୀ ଶରୀର ନି ାପ୍ର ା ହୁ ଏ,
13 େଶଷେର େଯପରି ଆେ ମାେନ ସମେ ବି ାସେର ଓ ଈଶ୍ବ ର
ପୁତ୍ର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନେର ଏକତା ପ୍ର ା େହଉ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଖ୍ର ୀ
ପୂ ର୍ ତାରପରିମାଣଅନୁସାେର ପୂ ର୍ ବୟ ପୁରୁ ଷ େହଉ, 14େଯପରି
ଆେ ମାେନ ଆଉ ଶିଶୁ ପରି ନ େହାଇ ମନୁଷ୍ୟମାନ ପ୍ର ତାରଣା



ଏଫିସୀୟ 4:15 ix ଏଫିସୀୟ 4:26

ଓ ଭ୍ର ାି ଯୁ କ ନା ଅନୁସାେର ଧୃ ର୍ ତା ାରା ବିଭି ଶିକ୍ଷା ରୂ ପ
ବାୟୁ େର ଇତଃ ତଃ ଚାଳିତ ନ େହଉ, 15 କି ୁ ସତ୍ୟ ଅବଲ ନ
କରି ମ କ ରୂ ପ େଯ ଖ୍ର ୀ ,ତାହା ଉେ ଶ୍ୟେର ସବର୍ ବିଷୟେର
େପ୍ର ମେର ବୃି ପାଉ; 16 ତାହା ଠାରୁ ସମ ଶରୀର ପ୍ର େତ୍ୟକ
ସ ି ର ସାହାଯ୍ୟ ାରା ପୁଣି, ପ୍ର େତ୍ୟକ ଅଂଶର କାଯର୍ ୍ୟସାଧକ ଶି
ଅନୁସାେର ସୁଖଚିତ ଓ ସୁସଂଯୁ େହାଇ େପ୍ର ମେର ଆପଣାର ନି ା
ନିମେ ନିଜର ବୃି ସାଧନ କରୁ ଅଛି।

ନୂତନ ଜୀବନର ଆଚରଣ
17ଅତଏବ ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ନାମେର ବିେଶଷ ଅନୁେରାଧ କରି କହୁ ଅଛି,

ଅବି ାସୀମାେନ େଯପରି ଆପଣା ଆପଣା ମନର ଅସାରତାେର
ଆଚରଣ କରି , ତୁ େ ମାେନ େସହିପରି ଆଚରଣ କର ନାହିଁ;
18 େସମାେନ ଆପଣାମାନ ଠାେର ଥିବା ମୂଖର୍ ତା େହତୁ ଓ ନିଜ ନିଜ
ହୃ ଦୟର ଜଡତା େହତୁ ଆପଣା ଆପଣା ବୁ ି େର ଅ କାରା
ପୁଣି,ଈଶ୍ବ ର ଜୀବନରୁ ବି ି େହାଇଅଛି ; 19େସମାେନଜଡବତ୍
େହାଇ ଧନେଲାଭେର ଆସ େହବା ସେ ସେ ସବର୍ ପ୍ର କାର
ଅଶୁଚି କମର୍ କରିବା ନିମେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ କାମୁକତାେର
ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି । 20 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ୁ େସପ୍ର କାେର
ଶିକ୍ଷା କରି ନାହଁ; 21ତୁ େ ମାେନ ତ ତାହା ବିଷୟ ଶୁଣିଅଛ, ପୁଣି,
ଯୀଶୁ ସ ୀୟ ସତ୍ୟ ଅନୁସାେର ତାହା ସହଭାଗିତାେର ଥାଇ
ଶିକି୍ଷତ େହାଇଅଛ, 22 ଅଥର୍ ାତ୍ ତୁ େ ମାେନ ତୁ ମାନ ପୁରାତନ
ଆଚରଣ ସ େର, େଯଉଁ ପୁରାତନ ଭାବ ପ୍ର ବ ନାର ବିଳାସି ତା
ଅନୁସାେର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭ୍ର େହଉଅଛି, ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିବାକୁ, 23 ପୁଣି, ତୁ ମାନ ମନେର ନୂତନୀକୃତ େହାଇ,
24 େଯଉଁ ନୂତନ ଭାବ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତିମୂ େର ଧାମ କତା ଓ
ସତ୍ୟର ପବିତ୍ର ତାେର ସୃ େହାଇଅଛି, ତାହା ପରିଧାନ କରିବାକୁ
ଶିକି୍ଷତ େହାଇଅଛ।

25 ଅତଏବ ମିଥ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ
ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀ ସହିତ ସତ୍ୟ ଆଳାପ କର, କାରଣ ଆେ ମାେନ
ପର ରର ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ । 26 େକ୍ର ାଧ କର କି ୁ ପାପ କର ନାହିଁ;
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ସୂଯର୍ ୍ୟ ଅ ନ େହଉଣୁ େକ୍ର ାଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ପୁଣି, ଶୟତାନକୁ
ାନ ଦିଅ ନାହିଁ। 27 େଚାର ଆଉ େଚାରି ନ କରୁ , 28 ବରଂ
ଅଭାବଗ୍ର େଲାକକୁ ଦାନ କରିବା ନିମେ େଯପରି ତାହା ପାଖେର
କିଛି ଥାଇ ପାେର, ଏଥିନିମେ ନିଜ ହାତେର ଉ ମ କାଯର୍ ୍ୟ କରି
ପରିଶ୍ର ମ କରୁ । 29 ତୁ ମାନ ମୁଖରୁ େକୗଣସି କୁବାକ୍ୟ ନିଗର୍ ତ ନ
େହଉ, ବରଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାେର ନି ାଜନକ ବାକ୍ୟ ନିଗର୍ ତ େହଉ,
େଯପରି ତାହା େଶ୍ର ାତାମାନ ଅନୁଗ୍ର ହ ପକ୍ଷେର ହିତଜନକ ହୁ ଏ।
30 ଆଉ ଈଶ୍ବ ର େଯଉଁ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ତୁ େ ମାେନ ମୁି
ଦିବସ ନିମେ ମୁଦ୍ର ା ି ତ େହାଇଅଛ, ତାହା ୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ।
31 ସମ ପ୍ର କାର କଟୁ ଭାବ, ରାଗ, େକ୍ର ାଧ, କଳହ ଓ ନି ା, ପୁଣି,
ସମ ପ୍ର କାର ହିଂସା ତୁ ମାନ ଠାରୁ ଦୂର େହଉ; 32ଆଉ ପର ର
ପ୍ର ତି ସଦୟ ହୁ ଅ, େକାମଳ ହୃ ଦୟ ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ଖ୍ର ୀ ଠାେର
ତୁ ମାନ ୁ େଯପରି କ୍ଷମା କେଲ, େସହିପରି ପର ରକୁ କ୍ଷମା କର।

5
େପ୍ର ମେର ଆଚରଣ

1 ଅତଏବ ପି୍ର ୟ ସ ାନମାନ ପରି ଈଶ୍ବ ର ଅନୁକାରୀ ହୁ ଅ;
2 ଖ୍ର ୀ େଯପରି ତୁ ମାନ ୁ େପ୍ର ମ କେଲ, ପୁଣି, ଆ ମାନ
ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ସୁଗ ି େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ବଳି ରୂ େପ
ଆପଣାକୁ ଉ ଗର୍ କେଲ, େସହିପରି େପ୍ର ମେର ଆଚରଣ କର।
3 କି ୁ ବ୍ୟଭିଚାର, ସମ ପ୍ର କାର ଅଶୁଚିତା କି ା େଲାଭ, ଏହିସବୁ
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ାନ ନ ପାଉ; ତାହା ସାଧୁମାନ ପକ୍ଷେର
ଅନୁଚିତ; 4 ପୁଣି, ଯାହା ଯାହା ଅନୁପଯୁ , ଏପରି କିୁ ତ ବ୍ୟବହାର
ବା ଅସାର କଥା ବା ହାସ୍ୟପରିହାସ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େଦଖା
ନ ଯାଉ, ବରଂ ସମ ବିଷୟ ନିମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। 5 କାରଣ
ତୁ େ ମାେନ ନିି ତରୂ େପ ଜାଣ େଯ, େକୗଣସି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବା
ଅଶୁ ାଚାରୀ ବ୍ୟି ବା େଲାଭୀ େସ ତ ପ୍ର ତିମାପୂଜକ, ଏମାନ ର,
ଖ୍ର ୀ ଓ ଈଶ୍ବ ର ର ରାଜ୍ୟେର ଅଧିକାର ନାହିଁ। 6 େକହି
ତୁ ମାନ ୁ ଅସାର କଥାେର ନ ଭୁ ଲାଉ, କାରଣ ଏହି ସମ
କୁକମର୍ େହତୁ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସ ାନମାନ ଉପେର ଈଶ୍ବ ର େକ୍ର ାଧ
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ବେ ର୍ । 7 ଅତଏବ ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ର ସହଭାଗୀ ହୁ ଅ
ନାହିଁ; 8 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ପୂେବର୍ ଅ କାର ରୂ ପ ଥିଲ,
କି ୁ ଏେବ ପ୍ର ଭୁ ସହଭାଗିତାେର ଆେଲାକ ରୂ ପ େହାଇଅଛ;
ଆେଲାକର ସ ାନମାନ ପରି ଆଚରଣ କର, 9 (କାରଣ ସମ
ପ୍ର କାର ଉ ମତା, ଧାମ କତା ଓ ସତ୍ୟ ଆେଲାକର ଫଳ
ରୂ ପ), 10 ପ୍ର ଭୁ ର କଣ ସେ ାଷଜନକ, ତାହା ଅନୁସ ାନ
କର; 11 ଅ କାରର ନି ଳ କମର୍ ସବୁର ସହଭାଗୀ ହୁ ଅ ନାହିଁ,
ବରଂ େସସବୁର େଦାଷ ହିଁ େଦଖାଇଦିଅ; 12 କାରଣ େସମାେନ
ଯାହାସବୁ ଗୁ େରକରି , େସହିସବୁ କଥା କହିବା ସୁ ା ଲ ାଜନକ,
13 କି ୁ ସମ ବିଷୟର େଦାଷ ଆେଲାକ ାରା େଦଖାଇ ଦିଆଯାଏ,
େଯଉଁ ସବୁ ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଏ, ତାହା ଆେଲାକ। 14ଏଣୁ ପବିତ୍ର ଶା େର
ଉ ଅଛି,
“େହ ନିଦି୍ର ତ ଜାଗ,

ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ,
ପୁଣି, ଖ୍ର ୀ ତୁ କୁ ଆେଲାକ ପ୍ର ଦାନ କରିେବ।”

15 ଅତଏବ ଅଜ୍ଞାନ ପରି ନ େହାଇ ଜ୍ଞାନୀ ପରି ନିଜ ନିଜ
ଆଚରଣ ସ େର ବିେଶଷ ସାବଧାନ ହୁ ଅ, 16 ପୁଣି, ସୁେଯାଗର
ସତ୍ ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ କାଳ ମ ଅେଟ। 17ଏଣୁ ନିେବର୍ ାଧ ନ
େହାଇ ପ୍ର ଭୁ ର କଣ ଇ ା ତାହା ବୁଝ। 18ଆଉ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ମ
ନ ହୁ ଅ, େସଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜେନ୍ମ , ମାତ୍ର ଆ ାେର ପୂ ର୍ େହାଇ
ଗୀତ, େ ାତ୍ର ଓଆଧ୍ୟାି କସଂକୀ ର୍ ନ ାରା ପର ରକୁଉ ାହ ଦିଅ,
19 ପୁଣି, ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟେର ଈଶ୍ବ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ଭଜନ ଓ
ଗୀତ ଗାନ କର; 20 ସବର୍ ଦା ସବର୍ ବିଷୟ ନିମେ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମେର ପିତା ଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ,

ୀ ଏବଂ ାମୀ
21ଆଉ ଖ୍ର ୀ ୁ ଭୟ କରି ପର ରର ବଶୀଭୂ ତ ହୁ ଅ। 22 େହ
ୀମାେନ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ପ୍ର ଭୁ ର ବଶୀଭୂ ତା ହୁ ଅ, େସହିପରି
ଆପଣା ଆପଣା ାମୀର ବଶୀଭୂ ତ ହୁ ଅ, 23 କାରଣ ଖ୍ର ୀ େଯପରି
ମ ଳୀର ମ କ ରୂ ପ, ାମୀ ମଧ୍ୟ େସହିପରି ୀର ମ କ
ରୂ ପ, ପୁଣି, ଖ୍ର ୀ ଆପଣା ଶରୀରରୂ ପ ମ ଳୀର ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା।
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24 ହଁ, ମ ଳୀ େଯପରି ଖ୍ର ୀ ର ବଶୀଭୂ ତ, େସହିପରି ୀମାେନ
ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟେର ଆପଣା ଆପଣା ାମୀର ବଶୀଭୂ ତା େହଉ ୁ।
25 େହ ାମୀମାେନ, ଖ୍ର ୀ େଯପରି ମ ଳୀକୁ େପ୍ର ମ କେଲ,
ତୁ େ ମାେନମଧ୍ୟ େସହିପରିଆପଣାଆପଣା ୀମାନ ୁ େପ୍ର ମ କର;
ଖ୍ର ୀ ତ ମ ଳୀ ନିମେ ଆପଣାକୁ ଉ ଗର୍ କେଲ, 26 େଯପରି
ବାକ୍ୟ ଓ ଜଳ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ ାରା େସ ମ ଳୀକୁ ପରି ାର କରି
ପବିତ୍ର କରି , 27 େଯପରି ମ ଳୀ ନି ଳ , ନିଖୁ ଓ ସମ
ପ୍ର କାର େଦାଷରହିତ େହାଇ ପବିତ୍ର ଓ ଅନି ନୀୟ ହୁ ଏ, ଆଉ
ଏହିପରି େଗୗରବମୟ ଅବ ାେର େସ ତାହାକୁ ଆପଣା ନିକଟେର
ଉପି ତକରି । 28େସହିପରି ାମୀମାନ ରମଧ୍ୟଆପଣାଆପଣା
ୀମାନ ୁ ନିଜ ନିଜ ଶରୀର ସଦୃଶ େପ୍ର ମ କରିବା ଉଚିତ୍। େଯ ନିଜ
ୀକୁ େପ୍ର ମ କେର, େସଆପଣାକୁ େପ୍ର ମ କେର; 29 େକହି ତଆପଣା
ଶରୀରକୁ େକେବ ଘୃଣା କେରନାହିଁ,ମାତ୍ର ତାହାରଭରଣେପାଷଣ
ଓଲାଳନପାଳନକେର;ଖ୍ର ୀ ମଧ୍ୟ ମ ଳୀ ପ୍ର ତି େସହିପରି କରି ,
30 େଯଣୁ ଆେ ମାେନ ତାହା ଶରୀରର ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ । 31 ଏହି
କାରଣରୁ ପୁରୁ ଷ ପିତାମାତା ୁ ପରିତ୍ୟାଗକରି ନିଜ ୀଠାେରଆସ
େହବ, ଆଉ େସ ଦୁେହଁ ଏକା େହେବ। 32 ଏହା େଗାଟିଏ ଅତି
ନିଗୂଢ଼ତ , କି ୁ ମୁଁ ଖ୍ର ୀ ଓ ମ ଳୀ ସ େର ଏହା କହୁ ଅଛି।
33ଯାହା େହଉ,ତୁ େ ମାେନପ୍ର େତ୍ୟେକମଧ୍ୟଆପଣାଆପଣା ୀକୁ
ଆ ତୁ ଲ୍ୟ େପ୍ର ମକର,ଆଉ ୀମଧ୍ୟଆପଣା ାମୀକୁଆଦରକରୁ ।

6
ପିତାମାତା ଏବଂ ସ ାନ

1 େହ ସ ାନମାେନ, ପ୍ର ଭୁ ସକାେଶ ଆପଣା ଆପଣା
ପିତାମାତା ର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁ ଅ; 2 କାରଣ ତାହା ଯଥାଥର୍ । “ଆପଣା
ପିତାମାତା ୁ ସମାଦର କର, (ଏହା ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯୁ େଗାଟିଏ ପ୍ର ଧାନ
ଆଜ୍ଞା),” 3 େଯପରି ତୁ ର ମ ଳ େହବ, ଆଉ ତୁ େ ପୃଥିବୀେର
ଦୀଘର୍ ାୟୁ େହବ। 4 ପୁଣି, େହ ପିତାମାେନ, ଆପଣା ଆପଣା
ପିଲାମାନ ୁ ବିର କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସମାନ ୁ ପ୍ର ଭୁ ଶିକ୍ଷା
ଓ େଚତନା ାରା ପ୍ର ତିପାଳନ କର।
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କ୍ର ୀତଦାସ ଏବଂ ମୁନିବ
5େହଦାସମାେନ,ତୁ େ ମାେନ େଯପରିଖ୍ର ୀ ରଆଜ୍ଞାବହଅଟ,

େସହିପରି ଭୟ ଓ କ ସହ ହୃ ଦୟର ସରଳତାେର ତୁ ମାନ
ଜାଗତିକ କ ର୍ ାମାନ ର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁ ଅ; 6 ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ ୁ କଲା
ପରି ଦୃି ଆଗେର ତାହା କର ନାହିଁ, କି ୁ ଖ୍ର ୀ ଦାସ ପରି
ଅ ର ସହ ଈଶ୍ବ ର ଇ ା ସାଧନ କର। 7 ାଧୀନ କି ପରାଧୀନ,
େଯ େକହି ସ ମର୍ କେର, େସ େଯ ପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ େସଥିର ପୁର ାର
ପାଇବ, 8ଏହା ଜାଣି ମନୁଷ୍ୟର େସବା କଲା ପରି ନୁେହଁ,ମାତ୍ର ପ୍ର ଭୁ
େସବା କଲା ପରି େର େସବା କର। 9ଆଉ େହ କ ର୍ ାମାେନ,
େସହିପରି ଭାେବ େସମାନ ପ୍ର ତି ବ୍ୟବହାର କର, ତଜର୍ ନଗଜର୍ ନ
କରିବାରୁ ନିବୃ ହୁ ଅ; ସମ ର ପ୍ର ଭୁ େଯ ଗର୍ େର ଅଛି ; ପୁଣି
ତାହା ନିକଟେର େକୗଣସି ମୁଖାେପକ୍ଷା ନାହିଁ, ଏହା ଜାଣ।

ଈଶ୍ବ ରଦ ସମ ସ ା
10 େଶଷ କଥା ଏହି, ପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଶି ପ୍ର ା େହାଇ ତାହା

ପରାକ୍ର ମେର ବଳବାନ ହୁ ଅ। 11 ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଶୟତାନର
ସମ ଚାତୁ ରି ବିରୁ େର ଦ ାୟମାନ େହାଇପାର, ଏଥିନିମେ
ଈଶ୍ବ ରଦ ସମ ସ ାେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସୁସି ତ କର।
12 କାରଣ ଆ ମାନ ଯୁ ମ ର୍ ୍ୟ ବିରୁ େର ନୁେହଁ, କି ୁ
ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କ ର୍ ାପଣ ବିରୁ େର, ଏହି ଅ କାରରଜଗ ତିମାନ
ବିରୁ େର ପୁଣି,ଆକାଶମ ଳର ଦୁ ା ାମାନ ବିରୁ େର; 13ଏଣୁ
ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଦୁ ନେର ପ୍ର ତିେରାଧ କରି ସବର୍ ଜୟୀ
େହାଇ ଅଟଳ ରହିପାର, ଏଥିନିମେ ଈଶ୍ବ ରଦ ସମ ସ ା
ଗ୍ର ହଣ କର। 14 ଅତଏବ ସତ୍ୟରୂ ପ କଟିବ ନୀେର କଟି ବା ି
ଧାମ କତା ରୂ ପ ଊର ାଣ ପରିଧାନ କର, 15 ଶାି ଦାୟକ
ସୁସମାଚାର ନିମେ ସୁସି ତ ପାଦୁକା ପାଦେର ପି ି ଅଟଳ େହାଇ
ରହିଥାଅ; 16 ଏବଂ େସଥି ସେ ସେ , ଯଦ୍ବ ାରା ପାପା ାର
ଅି ବାଣ ସବୁ ନିବର୍ ାଣ କରିବାକୁ ସମଥର୍ ହୁ ଅ, େସହି ବି ାସରୂ ପ
ଢ଼ାଲ ଧର। 17 ପୁଣି, ପରିତ୍ର ାଣ ରୂ ପ ଶିର ାଣ ପରିଧାନ କର ଓ
ଆ ା ଖ , ଅଥର୍ ାତ୍ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଧାରଣ କର; 18 ସବର୍ ପ୍ର କାର
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ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ନିେବଦନେର ସବର୍ ଦା ଆ ା ସାହାଯ୍ୟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର,
ପୁଣି, ସମ ସାଧୁ ନିମେ ଜାଗି ରହି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର। 19 ଆଉ
େମା ନିମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର, େଯପରି ସୁସମାଚାର ନିମେ
ଜି ରେର ବ ାେହାଇଥିବା ରାଜଦୂତ ରୂ ପ େଯ ମୁଁ, େମାେତ
େସହି ସୁସମାଚାରର ନିଗୂଢ଼ତ ସାହସପୂବର୍ କ ଜଣାଇବାକୁ ବାକ୍ୟ
ଦିଆଯିବ, 20 ପୁଣି, ମୁଁ େଯପରି ତତ୍ ସ େର ଯେଥାଚିତ କଥା
କହିବାକୁ ସାହସ ପ୍ର ା େହବି।

େଶଷ ଶୁେଭ ା
21 େମାହର ବିଷୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ ମୁଁ କିପରି ଅଛି, ଏହା ତୁ େ ମାେନ

ଜାଣି ପାର, େସଥିନିମେ ପି୍ର ୟ ଭ୍ର ାତା ଓ ପ୍ର ଭୁ କାଯର୍ ୍ୟେର ବି
େସବକ େଯ ତୁ ଖିକ, େସ ତୁ ମାନ ୁ ସମ ବିଷୟ ଜଣାଇେବ;
22 ଏହି ଉେ ଶ୍ୟେର ମୁଁ ତାହା ୁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲି,
େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ଅବ ା ବିଷୟ ଜାଣି ପାର ଓ
ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟତାହା ାରା ଉ ାହ ପ୍ର ା ହୁ ଏ। 23 ପିତା ଈଶ୍ବ ର
ଓ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଭାଇମାନ ପ୍ର ତି ଶାି ଓ ବି ାସ ସହିତ
େପ୍ର ମ ବ ର୍ୁ । 24 େଯେତ େଲାକ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ୁ
ଚିର ନ େପ୍ର ମେର େପ୍ର ମ କରି , ଅନୁଗ୍ର ହ େସମାନ ସହବ ର୍ ୀ
େହଉ।
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