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The Epistle of Paul the
Apostle to the Colossians
କଲସୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ

ପାଉଲ ପତ୍ର
େଲଖକ
କଲସୀୟ ପତ୍ର ପାଉଲ ର ଏକ ପ୍ର ମାଣିକ ପତ୍ର ଅେଟ (କଲ.

1:1)। ଆଦ୍ୟ ମ ଳୀେର, େଯଉଁମାେନ େଲଖକ ବିଷୟେର ମତ
େଦଉଥିେଲ, େସମାେନ ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର ର େଲଖକ ଅଟି େବାଲି
ମତ ପ୍ର କାଶ କରି । କଲସୀୟ ସହରର ମ ଳୀ ପାଉଲ ନିେଜ
ାପନ କରି ନ ଥିେଲ। ପାଉଲ ର ଜେଣ ସହକମର୍ ୀ ସ ବତଃ,
ଏପାଫ୍ର ା ଯିଏ ପ୍ର ଥେମ କଲସୀୟେର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିଥିେଲ
(କଲ. 4:12,13)। କଲସୀୟ ମ ଳୀକୁ ଭ ଶିକ୍ଷକମାେନ
ଏକ ଅପରିଚିତ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ସହ ପ୍ର େବଶ କରିଥିେଲ। େସମାେନ
ସେବର୍ ରବାଦୀ ଦଶର୍ ନଶା ଏବଂ ଯିହୁ ଦୀମାନ ଦଶର୍ ନଶା କୁ
ଖ୍ର ୀ -ଧମର୍ ସହ ମିଶ୍ର ଣ କରୁ ଥିେଲ। ଖ୍ର ୀ ସମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ
ଉପେର ମହାନ େବାଲି େଦଖାଇ ପାଉଲ େସହି ଭ ଶିକ୍ଷାକୁ
ବିେରାଧ କେଲ। ନୂତନ ନିୟମେର କଲସୀୟ ପତ୍ର କୁ ଖ୍ର ୀ େକ ି ତ
ପତ୍ର େବାଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ େଯ ସମ ବିଷୟର
ମୁଖ୍ୟ ଅଟି ତାହା ପ୍ର କାଶ କେର।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 60 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଏହି ପୁ କ େରାମେର ପାଉଲ ନିଜର ପ୍ର ଥମ କାରାବାସ

ସମୟେର େଲଖିଥାଇପାରି ।
ପ୍ର ାପକ
ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର କୁ କଲସୀୟ ମ ଳୀକୁ େଲଖିଛି , େଯପରି

1:1-2 ପଦ ପ୍ର କାଶ କେର “କଲସୀୟ ସହରେର ଥିବା ସାଧୁ ଓ
ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସୀ ଭ୍ର ାତୃ ବୃ ”, ଏହି ମ ଳୀ ଏଫିସୀୟଠାରୁ
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ଏକ ଶହ ମାଇଲ୍ ଦୂରେର,ଲାଇକସ୍ ଉପତ୍ୟକାେର ଥିଲା। େପ୍ର ରିତ
ପାଉଲ ଏହି ମ ଳୀକୁ େକେବ ଯାଇ ନ ଥିେଲ (କଲ. 1:4; 2:1)।

ଉେ ଶ୍ୟ
କଲସୀୟ ମ ଳୀେର ଦିଆଯାଉ ଥିବା ଭୁ ଲ ଶିକ୍ଷାର ବିପଦ

ବିଷୟେର ପରାମଶର୍ େଦବାକୁ, ଏହାକୁ ଦୃଢତାର ସହିତ ବିେରାଧ
କରିବାକୁ, ଏବଂ ସମ ସୃି ଉପେର ଖ୍ର ୀ ର ପ୍ର ାଧାନ୍ୟ ଅଛି
େବାଲି ସବର୍ ଦା ବି ାସ କରିବାକୁ (କଲ. 1:15; 3:4), ନିଜର
ପାଠକମାନ ୁ ସୃି ର ଆଧିପତ୍ୟ ଖ୍ର ୀ ଦୃି େର ଜୀବନଯାପନ
କରିବାକୁ ଉ ାହିତ କରିବା ନିମେ (କଲ. 3:5; 4:6) ଏବଂ ଭ
ଶିକ୍ଷକମାନ ରଭୁ ଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିେରାଧକରି ବି ାସେର ି ରରହିଏକ
ଖ୍ର ୀ ୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପାଉଲ ବି ାସୀମାନ ୁ ଉ ାହିତ
କରିବା ନିମେ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ (କଲ. 2:2-5)।

ବିଷୟବ ୁ
ଖ୍ର ୀ ର ଆଧିପତ୍ୟ

ରୂ ପେରଖା
1. ପାଉଲ ଅଭିବାଦନ ଏବଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନା — 1:1-14
2. ଖ୍ର ୀ ବ୍ୟି ଉପେର ପାଉଲ ଶିକ୍ଷା — 1:15-23
3. ଈଶ୍ବ ର େଯାଜନା ଓ ଉେ ଶ୍ୟେର ପାଉଲ — 1:24-2:5
4. ଭୁ ଲ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟେର ସେଚତନତା — 2:6-15
5. ଭ ଶିକ୍ଷା ବିରୁ େର େଚତାବନୀ — 2:16-3:4
6. ଖ୍ର ୀ ଠାେର ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟେର ବ ର୍ ନା — 3:5-25
7. ପ୍ର ଶଂସା ଏବଂ ନମ ାର — 4:1-18

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

2 କଲସୀୟ ସହରେର ଥିବା ସାଧୁ ଓ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସୀ
ଭ୍ର ାତୃ ବୃ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଆଉ ଭ୍ର ାତା ତୀମଥି ଅଭିବାଦନ;
ଆ ମାନ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି
େହଉ।

ଧନ୍ୟବାଦାଥର୍ କ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
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3 ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ଆ ମାନ
ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର ପିତା ଈଶ୍ବ ର ୁ ସବର୍ ଦା ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛୁ।
4 କାରଣ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ତୁ ମାନ ବି ାସ ଏବଂ ଗର୍ େର
ତୁ ମାନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ଭରସା ସକାେଶ ସମ ସାଧୁ
ପ୍ର ତି ତୁ ମାନ ର େପ୍ର ମ ବିଷୟ ଶୁଣିଅଛୁ। 5 େସହି ଭରସା
ବିଷୟେର ତୁ େ ମାେନ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ାରା ପୂେବର୍
ଶୁଣିଅଛ। 6େସହିବାକ୍ୟତୁ ମାନ ନିକଟେରଉପି ତ େହାଇଅଛି,
ପୁଣି, ତାହା େଯପରି ସମ ଜଗତେର ଫଳବ ଓ ବ ୁ େହାଇ
ଆସୁଅଛି, ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ଦିନ ତାହା ଶୁଣି ସତ୍ୟ ରୂ େପ ଈଶ୍ବ ର
ଅନୁଗ୍ର ହର େବାଧ ପାଇଲ, େସହି ଦିନଠାରୁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର
ସୁ ା େସହିପରି େହାଇ ଆସୁଅଛି। 7 ଆ ମାନ ର ପି୍ର ୟ ସହଦାସ
ଏପାଫ୍ର ା ଠାରୁ ତୁ େ ମାେନ େସହି ପ୍ର କାେର ଶିକ୍ଷା କରିଅଛ; େସ
ତୁ ମାନ ନିମେ ଖ୍ର ୀ ର ଜେଣ ବି େସବକ; 8 େସ ମଧ୍ୟ
ଆ ାେର ତୁ ମାନ େପ୍ର ମ ବିଷୟ ଆ ମାନ ୁ ଜଣାଇ ଅଛି ।
9 ଏଣୁ ତାହା ଶୁଣିବା ଦିନଠାରୁ ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ
ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ବିନତି କରିବାରୁ କ୍ଷା େହଉ ନାହଁୁ , େଯପରି
ତୁ େ ମାେନ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଈଶ୍ବ ର ଅଭିମତ ଜ୍ଞାତ େହାଇ 10ସମ
ଆି କ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁି େର ପ୍ର ଭୁ ୁ ସବର୍ ପ୍ର କାେର ସ ୁ କରିବା ନିମେ
ତାହା େଯାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଈଶ୍ବ ର ତ ଜ୍ଞାନେର
ବଢ଼ି ସମ ଉ ମକମର୍ ର ଫଳେର ଫଳବାନ ହୁ ଅ 11 ଏବଂ ସବର୍
ବିଷୟେର େଧୖଯର୍ ୍ୟଶୀଳ ଓ ସହି ୁ େହବା ନିମେ ତାହା େଗୗରବର
ପରାକ୍ର ମ ଅନୁସାେର ସମ ଶି େର ଶି ଯୁ ହୁ ଅ, 12 ପୁଣି, େଯଉଁ
ପିତା ଦୀି େର ସାଧୁମାନ ଅଧିକାରର ସହଭାଗୀ େହବା ନିମେ
ତୁ ମାନ ୁ େଯାଗ୍ୟ କରିଅଛି , ତାହା ୁ ଆନ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ
ଦିଅ। 13 େସ ଆ ମାନ ୁ ଅ କାରର କ୍ଷମତାରୁ ଉ ାର କରି
ଆପଣା େପ୍ର ମପାତ୍ର ପୁତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ାନା ର କରିଅଛି ;
14ଯୀଶୁ ଠାେର ଆେ ମାେନ ମୁି , ଅଥର୍ ାତ୍ , ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ।

ଖ୍ର ୀ ର େଶ୍ର ତା
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15 େସ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତିମୂ , ସମ ସୃି ର ପ୍ର ଥମଜାତ,
16 କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଗର୍ େର ଓ ପୃଥିବୀେର ସମ ବିଷୟ
ତାହା ାରା ସୃି େହଲା, ସି ଂହାସନ କି ପ୍ର ଭୁ କି ଆଧିପତ୍ୟ କି
କ ର୍ ାପଣ, ସମ ତାହା ାରା ଓ ତାହା ନିମେ ସୃ େହାଇଅଛି;
17 ସମ ବିଷୟ ସୃ େହବା ପୂବର୍ ରୁ େସ ଅଛି ଓ ତାହା ଠାେର
ସମ ବିଷୟର ଅି ଅଛି। 18ଆଉ, େସ ମ ଳୀରୂ ପ ଶରୀରର
ମ କ ରୂ ପ, େସ ଆଦି, ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ର ଥମଜାତ, େଯପରି
ସମ ବିଷୟେର େସ ଅଗ୍ର ଗଣ୍ୟ ହୁ ଅି । 19 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର
ସେ ାଷ େହଲା େଯ, ତାହା ଠାେର ସମ ପୂ ର୍ ତା ବାସ କରିବ,
20 ପୁଣି, ତାହା କଶର ର େର େସ ଶାି ାପନ କରି ତାହା
ାରା ଆପଣା ସହିତ ସମ ର ମିଳନ କରି , ହଁ, ତାହା ାରା

ପୃଥିବୀ ବା ଗର୍ େର ି ତ ସମ ବିଷୟର ମିଳନ କରି । 21ଆଉ,
ପୂେବର୍ ଦୁ ମର୍ କରି ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ପୃଥକ ଓ ମନେର
ତାହା ର ଶତ ଥିଲ, 22 କି ୁ ଏେବ େସ ତୁ ମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା
ସାକ୍ଷାତେର ପବିତ୍ର , ଅନି ନୀୟ ଓ ନିେ ର୍ ାଷ କରି ାପନ କରିବା
ନିମେ ଖ୍ର ୀ ମାଂସମୟ ଶରୀରେର ମୃତୁ ୍ୟ ାରା ତୁ ମାନ ୁ
ଆପଣାସହିତ ମିଳିତକରିଅଛି ; 23ତୁ େ ମାେନ େଯେବ ବି ାସେର
ବ ମୂଳଓଅଟଳରହି ସୁସମାଚାରେର ନିହିତଭରସାରୁ ବିଚଳିତ ନ
ହୁ ଅ, ତାହାେହେଲ ନି ୟ ଏହିସବୁ ଫଳ ପାଇବ; େସହି ସୁସମାଚାର
ତୁ େ ମାେନ ତ ଶୁଣିଅଛ; ତାହା ଆକାଶମ ଳ ତେଳ ଥିବା ସମ
ସୃି ନିକଟେରପ୍ର ଚାରିତ େହାଇଅଛି,ଆଉ ମୁଁ ପାଉଲ େସଥିରଜେଣ
େସବକ େହାଇଅଛି।

ମ ଳୀ ନିମେ ପାଉଲ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ
24 ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିମେ େଯଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁ ଅଛି,

େସଥିେର ଏେବ ଆନ କରୁ ଅଛି, ଆଉ ଖ୍ର ୀ ର େଯଉଁ
େ ଶେଭାଗ ବାକି ଅଛି, ତାହା ମୁଁ ତାହା ଶରୀରରୂ ପ ମ ଳୀ
ନିମେ େମାହର ଶରୀରେର ପୂରଣ କରୁ ଅଛି; 25 ଈଶ୍ବ ର େମାେତ
େଯଉଁ ଭ ାରଘରିଆ ପଦ ତୁ ମାନ ନିମେ େଦଇଅଛି ,
ତଦନୁସାେର ମୁଁ େସହି ମ ଳୀର ଜେଣ େସବକ େହାଇଅଛି,
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େଯପରି ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ପ୍ର ଚାର କେର। 26 େସହି
ନିଗୂଢ଼ତ ପ୍ର ାଚୀନକାଳ ଓ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ଠାରୁ ଗୁ େହାଇ
ରହିଥିଲା, କି ୁ ଏେବ ତାହା ସାଧୁମାନ ନିକଟେର ପ୍ର କାଶିତ
େହାଇଅଛି। 27 ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର େସହି ନିଗୂଢ଼ ତ ର
େଗୗରବରୂ ପ ଧନ େଯ କଅଣ, ତାହା ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ସାଧୁମାନ
ନିକଟେର ପ୍ର କାଶ କରିବାକୁ ଇ ା କେଲ େସହି ନିଗୂଢ଼ତ ଏହି,
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଖ୍ର ୀ , େସ େଗୗରବର ଭରସା ରୂ ପ;
28ତାହା ୁ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଚାର କରୁ ଅଛୁ, ପୁଣି, ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ୁ
େଚତନା ଓ ସ ୂ ର୍ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା େଦଉଅଛୁ, େଯପରି ଆେ ମାେନ
ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ୁ ଖ୍ର ୀ ସହଭାଗିତାେର ସି କରି ଉପ ାପିତ
କରିପାରୁ ; 29ଏହିଉେ ଶ୍ୟେରମଧ୍ୟତାହା ର େଯଉଁକାଯର୍ ୍ୟସାଧକ
ଶି େମାʼ ଠାେର ସବେଳ କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କରୁ ଅଛି, ତଦନୁସାେର ମୁଁ
ପ୍ର ାଣପଣେର ପରିଶ୍ର ମ କରୁ ଅଛି।

2
1 କାରଣ ତୁ ମାନ ଓ ଲାଅଦିକିଆର େଲାକମାନ , ପୁଣି,

େଯେତ େଲାକ େମାହର ମୁଖ େଦଖି ନାହାି , େସ ସମ ନିମେ
ମୁଁ େଯ େକେତ ପ୍ର ାଣପଣ କରିଥାଏ, ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ େବାଲି
େମାହର ଇ ା; 2 େମାହର ଉେ ଶ୍ୟ ଏହି, େଯପରି େସମାନ
ହୃ ଦୟ ଉ ାହିତ ହୁ ଏ, ପୁଣି, େସମାେନ ଜ୍ଞାନର ପୂ ର୍ ନି ୟତାରୂ ପ
ସମ ଧନ ପ୍ର ା େହବା ନିମେ , ଅଥର୍ ାତ୍ ଈଶ୍ବ ର ନିଗୂଢ଼ ତ
େଯ ଖ୍ର ୀ , ତାହା ୁ ଜାଣିବା ନିମେ ପର ର େପ୍ର ମେର ସଂଯୁ
ହୁ ଅି । 3 େସହି ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁି ରୂ ପ ସମ ଧନ ନିହିତ
ଅଛି। 4 େକହି େଯପରି ତୁ ମାନ ୁ ବାକ୍ ଚାତୁ ରି ାରା ନ ଭୁ ଲାଏ,
େସଥିନିମେ ମୁଁ ଏହା କହୁ ଅଛି। 5 କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଶରୀରେର
ଅନୁପି ତ, ତଥାପି ମୁଁ େମାହର ଆ ାେର ତୁ ମାନ ସହିତ ଥାଇ
ତୁ ମାନ ର ସୁଗଠନ ଓ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସର ଦୃଢ଼ତା େଦଖି
ଆନ କରୁ ଅଛି।

ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଜୀବିତ
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6 ଅତଏବ, ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ୁ ପ୍ର ଭୁ େବାଲି େଯପରି ଗ୍ର ହଣ
କରିଅଛ, ତଦନୁସାେର ତାହା ସହଭାଗିତାେର ଆଚରଣ କର;
7 ତାହା ଠାେର ବ ମୂଳ ଓ ଗୁ ା େହାଇ ପ୍ର ା ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାେର
ବି ାସେର ନି ାବାନ େହାଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ।
8 ସାବଧାନ, କାେଳ େକହି ଖ୍ର ୀ ଶିକ୍ଷାର ଅସ ତ ମନୁଷ୍ୟର
ପର ରାଗତ ଓ ଜଗତର େମୗଳିକ ଶିକ୍ଷାନୁଯାୟୀ ଦଶର୍ ନବିଦ୍ୟା ଓ
ନିରଥର୍ କ ପ୍ର ତାରଣା ାରା ତୁ ମାନ ୁ ବ ୀ କରିନିଏ; 9 କାରଣ
ଖ୍ର ୀ ଠାେର ସ ୂ ର୍ ଈଶ୍ବ ର େଦହବ େହାଇ ବାସ କେର,
10 ପୁଣି, ସମ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କ ର୍ ାପଣର ମ କ ରୂ ପ େଯ େସ,
ତାହା ସହଭାଗିତାେର ତୁ େ ମାେନ ପୂ ର୍ ତା ପ୍ର ା େହାଇଅଛ।
11ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ଶାରୀରିକ ଭାବ ତ୍ୟାଗ କରି ଖ୍ର ୀ
ସହିତ ସଂଯୁ େହାଇ ଅହ କୃତ ସୁ ତେର, ଅଥର୍ ାତ୍ ଖ୍ର ୀ ୀୟ
ସୁ ତେର ସୁ ତ ପ୍ର ା େହାଇଅଛ; 12 ତୁ େ ମାେନ ବାି େର
ତାହା ସହିତସମାଧିପ୍ର ା େହାଇ, େଯଉଁଈଶ୍ବ ରତାହା ୁ ମୃତମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇେଲ, ତାହା କାଯର୍ ୍ୟସାଧକ ଶି େର ବି ାସ କରି
ଖ୍ର ୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉ ାପିତ େହାଇଅଛ। 13 ଅପରାଧେର
ଓ ଶାରୀରିକ ଅସୁ ତ ଅବ ାେର ମୃତ େଯ ତୁ େ ମାେନ,
ତୁ ମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ସହିତ ଜୀବିତ କରିଅଛି ,
େସ ତ ଆ ମାନ ର ସମ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଅଛି , 14 ପୁଣି,
ବିଧିବିଧାନେର ଆ ମାନ ବିରୁ େର େଯଉଁ ଅଭିେଯାଗପତ୍ର ଥିଲା,
ତାହା େସ େଲାପ କରି କଶେର ଟ ାଇ େଦଇ ଆ ମାନ ପଥରୁ
ଦୂର କରିେଦଇଅଛି ; 15ସମ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କ ର୍ ାପଣର ଅ ଶ
ଛଡ଼ାଇ ପ୍ର କାଶେର େସମାନ ପ୍ର ଦଶର୍ ନପୂବର୍ କ କଶେର ବିଜୟଯାତ୍ର ା
କରିଅଛି ।

କାହା ାରା ବିଚାରିତ ନ େହବା
16 ଅତଏବ, େଭାଜନପାନ କିଅବା ପବର୍ , ପ୍ର ତିପଦ ଅବା

ବିଶ୍ର ାମବାର ସ େର େକହି ତୁ ମାନ ବିଚାର ନ କରୁ ;
17 େସହିସବୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାୟାମାତ୍ର , କି ୁ ବା ବ ବିଷୟ
ଖ୍ର ୀ । 18 ପୁଣି, େକହି ନମ୍ର ତା ଓ ଦୂତମାନ ପୂଜାେର ସେ ାଷ
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ପାଇ ଦଶର୍ ନେର େଦଖିଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସ ାନ କରି ଓ
ଆପଣା ସାଂସାରିକ ମନ ାରା ବୃଥା ଗବ ତ େହାଇ ମ କ ରୂ ପ
େଯ ଖ୍ର ୀ , ତାହା ୁ ନ ଧରି ପୁର ାରରୁ ତୁ ମାନ ୁ ବି ତ ନ
କରୁ ; 19 ତାହା ଠାରୁ ସମ ଶରୀର ପ୍ର େତ୍ୟକ ସ ି ଓ ଶିରା ାରା
ଉପକାର ପ୍ର ା େହାଇ ପର ର ସହିତ ସୁସଂଯୁ ଅେଟ ଏବଂ
ଈଶ୍ବ ରଦ ବୃି େର ବୃ ି ପ୍ର ା େହଉଅଛି। 20 ତୁ େ ମାେନ ଯଦି
ଖ୍ର ୀ ସହିତ ଜଗତର େମୗଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ର ତି ମୃତ େହାଇଅଛ,
21 େତେବ ମନୁଷ୍ୟର ବିଧି ଓ ଶିକ୍ଷାନୁସାେର “ଧର ନାହିଁ, ଖାଅ
ନାହିଁ ବା ଛୁଅଁ ନାହିଁ, ସାଂସାରିକ େଲାକ ପରି ଏହି ପ୍ର କାର
ବିଧିବିଧାନର କାହିଁକି ବଶୀଭୂ ତ େହଉଅଛ?” 22 ଏହିସବୁ ବ ୁ
ବ୍ୟବହାର ାରା କ୍ଷୟ ପାଏ। 23 ଏହି ପ୍ର କାର ଶିକ୍ଷା ତ େ ା-
ଉପାସନା, ନମ୍ର ତା ଏବଂ ଶରୀର ପ୍ର ତି କେଠାର ବ୍ୟବହାର ାରା
ଜ୍ଞାନରନାମପାଇଅଛି, କି ୁ େସଥିର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ,ତ ାରା େକବଳ
ଶାରୀରିକ ଭାବର ତୃ ି ହୁ ଏ।

3
ନୂତନ ଭାବ ପରିଧାନ କରିବା

1ତୁ େ ମାେନ େଯେବ ଖ୍ର ୀ ସହିତ ଉି ତ େହାଇଅଛ, େତେବ
ଈଶ୍ବ ର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଉପବି ଖ୍ର ୀ ର େଯଉଁ ବାସ ାନ,
େସହି ଊ ର୍ ାନ ବିଷୟସବୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର। 2ପାଥ ବ ବିଷୟେର
ଆସ ନ େହାଇ ଊ ର୍ ାନ ବିଷୟେର ଆସ ହୁ ଅ। 3 କାରଣ
ତୁ େ ମାେନ ମରିଅଛ, ଆଉ ତୁ ମାନ ର ଜୀବନ ଈଶ୍ବ ର ଠାେର
ଖ୍ର ୀ ସହିତ ଗୁ ଅଛି। 4ଆ ମାନ ରଜୀବନ ରୂ ପ େଯଖ୍ର ୀ ,
େଯେତେବେଳ େସ ପ୍ର କାଶିତ େହେବ, େସେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ
ମଧ୍ୟ ତାହା ସହିତ େଗୗରବେର ପ୍ର କାଶିତ େହବ। 5 ଅତଏବ,
ତୁ ମାନ ର ଶାରୀରିକ ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ର କୁକମର୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଅଥର୍ ାତ୍ 
ବ୍ୟଭିଚାର,ଅଶୁଚିତା,କାମ, କୁଅଭିଳାଷ, ପୁଣି,ପ୍ର ତିମାପୂଜା, େଲାଭ,
ଏହିସବୁ ପ୍ର ତି ମୃତ ହୁ ଅ; 6 ଏହିସବୁ େହତୁ ରୁ ଈଶ୍ବ ର େକ୍ର ାଧ
ବେ ର୍ , 7 ପୂେବର୍ ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ବିଷୟେର ଆସ
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ଥାଇ େସହି ପ୍ର କାେର ଆଚରଣ କରୁ ଥିଲ। 8 କି ୁ ଏେବ ତୁ େ ମାେନ
ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ବିଷୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ େକ୍ର ାଧ, ରାଗ, ହିଂସା, ନି ା, ମୁଖରୁ
କିୁ ତ ବାକ୍ୟ ଏହିସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। 9 ପର ର ମିଥ୍ୟା କୁହ
ନାହିଁ ତୁ େ ମାେନ ତ ପୁରାତନ ଭାବ 10ଓ େସଥିର ସମ କମର୍
ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଭାବ ପରିଧାନ କରିଅଛ; େସହି ନୂତନ
ଭାବଆପଣା ସୃି କ ର୍ ା ପ୍ର ତିମୂ ଅନୁସାେରସ ୂ ର୍ ଜ୍ଞାନପ୍ର ାି
ନିମେ ନୂତନୀକୃତ େହଉଅଛି; 11 ଏପରି େଳ ଗ୍ର ୀକ୍ ଓ ଯିହୁ ଦୀ,
ସୁ ତି ଓ ଅସୁ ତି, ବବର୍ ର, ୁଥୀୟ, ଦାସ, ାଧୀନ ବ୍ୟି , ଏମାନ
ମଧ୍ୟେର କିଛିର ହିଁ ପ୍ର େଭଦ ନାହିଁ, କି ୁ ଖ୍ର ୀ ସବୁେର ସବୁ
ଅଟି , ପୁଣି, ସମ ଠାେର ବାସ କରି । 12 ଅତଏବ, ଈଶ୍ବ ର
ମେନାନୀତ ସାଧୁ ଓ ପି୍ର ୟ େଲାକ େହାଇ େକାମଳ ହୃ ଦୟ, ଦୟା,
ନମ୍ର ତା, ମୃଦୁତା ଓ ଦୀଘର୍ ସହି ୁତା ପରିଧାନ କର। 13 ପର ର ପ୍ର ତି
ସହନଶୀଳହୁ ଅଆଉଯଦିକାହାରିକାହାରି ବିରୁ େର େକୗଣସି କଥା
ଥାଏ, େତେବ ଏକକୁ ଆେରକ କ୍ଷମା କର; ପ୍ର ଭୁ େଯପରି ତୁ ମାନ ୁ
କ୍ଷମା କରିଅଛି , ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େସହିପରି କର। 14 ଆଉ,
ଏହି ସମ ଉପେର େପ୍ର ମକୁ ପରିଧାନ କର, ଏହା ସି ଅବ ାର
ବ ନ ରୂ ପ। 15 ପୁଣି, ଖ୍ର ୀ ଦ େଯଉଁ ଶାି େଭାଗ କରିବା
ନିମେ ତୁ େ ମାେନ ଏକ ଶରୀର ରୂ େପଆହୂ ତ େହାଇଅଛ, ତାହା
ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟେର ରାଜ କରୁ ; ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଧନ୍ୟବାଦ
ଦିଅ। 16ଖ୍ର ୀ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚୁ ରଭାେବ ତୁ ମାନ ଠାେର ବାସ କରୁ ;
ତୁ େ ମାେନ ପର ରକୁ ସ ୂ ର୍ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା ଓ େଚତନା ଦିଅ,
ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ଗୀତ, େ ାତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାି କ ସଂକୀ ର୍ ନ
ାରା କୃତଜ୍ଞ ହୃ ଦୟେର ଗାନ କର। 17 ଆଉ, ବାକ୍ୟ କି କମର୍ େର

ତୁ େ ମାେନ ଯାହା କିଛି କର, େସ ସମ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ନାମେରକରି
ତାହା ାରା ପିତା ଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ।

ପରିବାରେର ଖ୍ର ୀ ୀୟ ଆଚରଣ
18 େହ ଭାଯର୍ ୍ୟାମାେନ, ପ୍ର ଭୁ ସହଭାଗିତାର ଉପଯୁ ଆଚରଣ

ଅନୁସାେର ଆପଣା ଆପଣା ାମୀମାନ ବଶୀଭୂ ତା ହୁ ଅ। 19 େହ
ାମୀମାେନ, ଆପଣା ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାମାନ ୁ େପ୍ର ମ କର, େସମାନ
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ପ୍ର ତି କଟୁ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। 20 େହ ପିଲାମାେନ, ସମ
ବିଷୟେର ପିତାମାତା ର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁ ଅ, କାରଣ ଏହା ପ୍ର ଭୁ
ସହଭାଗିତାେର ସେ ାଷଜନକ ବ୍ୟବହାର। 21 େହ ପିତାମାେନ,
ଆପଣା ଆପଣା ସ ାନମାନ ୁ ବିର କର ନାହିଁ, େଯପରି
େସମାେନ ନିରୁ ାହ ନ ହୁ ଅି । 22 େହ ଦାସମାେନ, ମନୁଷ୍ୟକୁ
ସ ୁ କଲା ପରି ଦୃି ଆଗେର କମର୍ ନ କରି ବରଂ ପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ
କରି ହୃ ଦୟର ସରଳତାେର ସବୁ ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ଜାଗତିକ
କ ର୍ ାମାନ ଆଜ୍ଞାବହହୁ ଅ। 23ତୁ େ ମାେନଯାହା କିଛି କର,ପ୍ର ଭୁ
ନିମେ କଲା ପରି ଅ ର ସହ ତାହା କର, ମନୁଷ୍ୟ ନିମେ କଲା
ପରି କର ନାହିଁ; 24ପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଉ ରାଧିକାରରୂ ପ ପୁର ାର େଯ
ପାଇବ, ଏହା ତ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ। ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ଖ୍ର ୀ ର
େସବା କର, 25କାରଣ େଯ ଅନ୍ୟାୟ କେର, େସ ଆପଣା ଅନ୍ୟାୟର
ପ୍ର ତିଫଳ ପାଇବ; େସ ବିଷୟେର େକୗଣସି ମୁଖାେପକ୍ଷା ନାହିଁ।

4
1 େହ କ ର୍ ାମାେନ, ଗର୍ େର ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟ କ ର୍ ା ଅଛି େବାଲି

ଜାଣି ଆପଣା ଆପଣା ଦାସମାନ ପ୍ର ତି ନ୍ୟାୟ ଓ ସମାନ ବ୍ୟବହାର
କର।

ବିବିଧ ପରାମଶର୍
2 ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ଏକାଗ୍ର ଭାେବ ନିବି ଥାଅ, ପୁଣି, ଧନ୍ୟବାଦ ସହ

େସଥିେର ଜାଗ୍ର ତ ଥାଅ; 3ଆ ମାନ ନିମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର,
େଯପରି ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ପାଇଁ ାର
ଫିଟାି , ପୁଣି, େଯପରି ଖ୍ର ୀ ର େଯଉଁ ନିଗୂଢ଼ତ ନିମେ ମୁଁ
ବ ୀ ଅେଟ, 4ତାହା ଉଚିତ୍ ମତେର କଥା କହି ପ୍ର କାଶ କରିପାେର।
5 ସୁେଯାଗର ସଦ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବାହାରର େଲାକମାନ ନିକଟେର
ବୁି ସହ ଆଚରଣ କର। 6 ତୁ ମାନ ବାକ୍ୟ ସବର୍ ଦା ମେନାହର
ପୁଣି,ଲବଣେରଅନୁଗ୍ର ହଯୁ େହଉ, େଯପରିକାହାକୁ କିପରିଉ ର
େଦବାକୁ ହୁ ଏ, ତାହା ଜାଣି ପାର।

େଶଷ ଶୁେଭ ା
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7 ପି୍ର ୟ ଭ୍ର ାତା, ପୁଣି, ପ୍ର ଭୁ କାଯର୍ ୍ୟେର ବି େସବକ ଓ ସହଦାସ
େଯ ତୁ ଖିକ େସ େମାହର ସମ ବିଷୟ ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇେବ;
8ଏହିଉେ ଶ୍ୟେରହିଁ ମୁଁ ତାହା ୁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲି,
େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ଅବ ା ବିଷୟ ଜାଣି ପାର ଓ
ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟ ତାହା ାରା ଉ ାହ ପ୍ର ା ହୁ ଏ। 9 ତାହା
ସ େର ମୁଁ ବି ଓ ପି୍ର ୟ ଭ୍ର ାତା ଅନୀସି ମ ୁ ପଠାଇଲି, େସ
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ। େସମାେନ ଏହି ାନର ସମ ବିଷୟ
ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇେବ। 10 େମାହର ସହବ ୀ ଆରି ାଖର୍ ପୁଣି,
ବ ର୍ ା କୁଟୁ ୀୟ ଭ୍ର ାତା ମାକର୍ (ଏହା ସ େର ତୁ େ ମାେନ
ଆେଦଶ ପାଇଅଛ; େସ ଯଦି ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଆସି , େତେବ
ତାହା ୁ ଗ୍ର ହଣ କର) ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି , 11ଆଉ,
ଯୂ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଯୀଶୁ ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି
ସୁ ତିପ୍ର ା ବି ାସୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକବଳ ଏମାେନ ଈଶ୍ବ ର
ରାଜ୍ୟ ନିମେ େମାହର ସହକମର୍ ୀ ଏମାେନ େମାହର ସା ନାର
କାରଣ େହାଇଅଛି । 12 ଏପାଫ୍ର ା, େଯ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ,
ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି , େସ ତ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର
ଦାସ ଏବଂ ଆପଣା ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ତୁ ମାନ ନିମେ ସବର୍ ଦା
ପ୍ର ାଣପଣ କରୁ ଅଛି , େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ସି ଓ ଈଶ୍ବ ର ସମ
ଇ ା ସ େର ସ ୂ ର୍ ବିେଶଷଜ୍ଞ େହାଇ ଅଟଳ େହାଇ ରୁ ହ।
13କାରଣ େସ ତୁ ମାନ ନିମେ ପୁଣି,ଲାଅଦିକିଆ ଓ ହିଏରାପଲି
ନିବାସୀମାନ ନିମେ େଯଅଧିକକ ୀକାରକରୁ ଅଛି ,ତାହା
ପକ୍ଷେର ମୁଁ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି। 14 ପି୍ର ୟ େବୖଦ୍ୟ ଲୂକ ଓ
ଦୀମା ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି । 15ଲାଅଦିକିଆେର ଥିବା
ଭାଇମାନ ୁ , ନୁମ୍ ଫା ଓ ତାହା ଗୃହେର ଥିବା ମ ଳୀକୁ ନମ ାର
ଜଣାଅ। 16 ଆଉ, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପତ୍ର ପଠିତ େହଲା
ପେରଲାଅଦିକିଆମ ଳୀେର ମଧ୍ୟ େଯପରି ପାଠ କରାଯାଏ, ପୁଣି,
ଲାଅଦିକିଆରୁ େଯଉଁ ପତ୍ର ଆସି ବ,ତାହା ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େଯପରି
ପାଠ କର, ଏଥିନିମେ ଯ କର। 17 ଆଖ ୁ କୁହ, ତୁ େ
ପ୍ର ଭୁ କାଯର୍ ୍ୟେର େଯଉଁ େସବାର ପଦ ପାଇଅଛ, ତାହା ସ ୂ ର୍
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କରିବାକୁ ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ। 18 ମୁଁ ପାଉଲେମାହର ନିଜହ େର
ଏହି ନମ ାର େଲଖୁଅଛି। େମାହର ବ ନ ରଣ କର। ଅନୁଗ୍ର ହ
ତୁ ମାନ ସହବ ର୍ ୀ େହଉ।
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