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BƏ KOLOSSIJON 

Pauli bə Kolossıjon Nomə 

Kolossıjon 

 

PAULİ 

BƏ KOLOSSIJON NOMƏ 

VƏSƏ 

Pauli ın nomə esətnə Turkiyə əroziədə vırəbəvırə bıə bə Kolos şəhri imoniyon icmo 

nıvıştə bıə. In şəhr Efes şəhri şərğədəye. Pauli noəşnıbe ın icmo əsos, intasi əv boəvon 

norohat beydəbe, çumçıko Efeso xıdmətəvonon vığandəşbe əyo. Pauli xəbə qətəşbe ki, 

bə icmoədə bıə duyəvojə mıəllimon omuteydən ki, Xıdo zıneyro iyən qırd xılos beyro 

inson bə mələkon iyən bə co ruhaniyə ğıvvon səcdə kardənine. Im mıəllimon sınnəti, 

bemənoə ğaydon iyən həniyən bə co ənənon rioyət karde tələb kardeydəbin. 

Paul bı jıqo pesoxtə təlimon vəynə beşeydəbe, həğiğiyə məsihiyə təlimi nımoyiş 

kardeydəbe. Həvari Paul omuteydəbe ki, əncəx İsa Məsih ğadire bo insoni xılos karde, 

əmandə əğidon iyən koon insoni Xıdoku diyəro eğandeydən. Xəlləği-Aləmi de İsa 

Məsihi vositə ofəyəşe ın dınyo iyən Deçəy vositə dınyo Bəştə tərəf qordıneydə. Dınyo 

xılosi umu əncəx de İsa Məsihi ibeyətiədəye. Çəyo Paul bo imoniyon jimoniro ın yolə 

təlimi çoknə tətbığ karde izoh kardeydə. 

Kitobi məzmun: 

1:1-8 Səlomon iyən şukron 

1:9–2:19 Məsihi xarakter iyən xıdmət 

2:20–4:6 Məsihədə bıə nuyə jimon 

4:7-18 Oxonə səlomon 

1 
1 De Xıdo rizo çe Məsih İsa həvari az Pauliku iyən imoniyə boə Timoteyku səlom 

bıbu 2 bə Xıdo Kolossədə bıə bəfomandə xəlği. Çəmə Pıə Xıdoku lutf iyən sulh bıbu 

bəşmə! 

Paul şukur kardeydə bə Xıdo 
3 Əmə boşmə dıvo kardeədə hejo şukur kardeydəmon bə Xıdo, bəçəmə Rəbb İsa 

Məsihi Pıə, 4 çumçıko şımə bə İsa Məsihi bıə imoni iyən bə cəmi Xıdo xəlği bıə 

mehibbəti həxədə əmə məsəmone. 5 Şımə imon iyən mehibbət bande bə şıməni 

osmononədə çəş kardə umu. Həxi sıxan bıə Şoyə Xəbə bəşmə rəseədə şımə iminə 



kərə məsəone bı barədə. 6 In Şoyə Xəbə dınyo har vırədə pevılo beydə iyən ıştə bəhrə 

doydə. Şımə əy məsə rujiku, çe Xıdo yolə xəymandəti dərk kardə iyən bəçəy həğiği 

be bovə kardə rujiku jıqoşə əv şımə dılonədə bəhrə doydə. 7 Şımə məsəyone ın Şoyə 

Xəbə Məsihi ğul iyən boşməno bəfomandə xıdmətəvon bıə çəmə piyəynə əməqdoş 

Epafrasiku. 8 Əy rosnişe bəmə Rufi bəşmə nozil kardə mehibbət. 

Pauli bo Kolossıjon dıvo 
9 Əve əmə şımə həxədə məsə rujiku jıqo hejo dıvomandimon boşmə iyən 

lovəmandimon bə Xıdo. Əmə piyeydəmone şımə de har curə hıkməti iyən ruhaniyə 

şınemoni Xıdo irodə qırd dərk bıkən. 10 Əmə həmən bə həxədə bə dıvomon ki, şımə 

bə Rəbbi loyiğ jimon bıkən, Əy har cəhəto rozi haştə iyən har qılə xəymandə koədə 

şımə zəhmət ıştə bəhrə bıdə iyən şımə rujbəruj Xıdo həniyən vey dərk bıkən. 11 Bıdə 

Əv Deştə ğudrəti şıməni hartərəfə ğoym iyən zumand bıkə iyən yolə səbr iyən 

eğrorəti bıdə bəşmə. 12 Bə Pıə bə səbəb şukur bıkən ki, Əy doşe bəşmə Iştə Podşoəti 

nur iyən şımənən xanboz bıbən bə Xıdo xəlği irsi. 13 Əy peroxnişe əmə zılmoti 

hıkmronətiku, ovoştınişe Bəştə azizqiromiyə Zoə Podşoəti, 14 çımi hımhımbədə əmə 

səmone ıştə qınonku baxşə bey ozodəti. 

İsa Məsih başe həmə ofəyemononsə 
15 Məsih çe nıçiyə Xıdo çəşəçiyə surəte, İminəvəçəy, həmə ofəyemononsə barze. 

16 Çumçıko deçəy vositə ofəyə bıən osmoni iyən zəmini çəşəçiyə iyən çəşnıçiyə çiyon 

həmməy: taxt-tacon, hıkmdorəti, səvonon iyən ixtıdoron. Harçi ofəyə be Bəçəy xoto 

iyən Boəy. 17 Həmməysə bənav hest bıəy Əve, harçi Deçəy vositə bərğəror beydə. 
18 Andomi, yəni çe imoniyon icmo Sə Əve. Əve Sıftə, İminəvəçə, iminə bəyji kardə 

bıəkəs ki, har çiyədə iminə bıbu, 19 çumçıko bə Xıdo məğbul be ki, Xıdo mıkəmmələti 

ğəror bıqətı Bəvədə. 20 Jıqoən, de Məsihi çomexədə ru kardə xuni vositə, zəminisə 

iyən osmonədə bıə həmə çiyon Xıdo Deçəy vositə Deştə aşti kardışe. 21 Vaxt hestbe 

şımə ıştə bədə əməlon hıcubəto bə Xıdo yad iyən deşmen biyon. 22 Esət həni Məsih de 

cismən marde, Deştə andomi vositə şıməni de Xıdo aşti kardışe ki, şımə Xıdo 

huzurədə mığəddəs, pok iyən sof bıbən. 23 Əsos əve ki şımə jıqoşən ıştə imonədə 

sabitğədəm bıbən, Şoyə Xəbə bəşmə doə umuku dast məkəşən. Şımə məsəone əv, əv 

car kəşə be bə osmonon jiyədə bıə həmə ofəyemoni, az Paulən, çəy xıdmətkor bim. 

Pauli bə imoniyon xıdmət 
24 Esə az şımə roədə bəştə kəşə cəforo şoyvo kardeydəm. Bı dınyoədə cəfo kəşe-kəşe 

az bə Məsihi xoto Çəy kəşə əzyəton bə sə rosneydəm. Az cəfo kəşeydəm Məsihi 

andom bıə imoniyon icmo xoto, 25 Xıdo niyəti icro kardeyro icmo xıdmətkor bim. Əy 

hamyəşe bəmı ki, az Xıdo kəlomi mıkəmmələ formədə bəşmə bırosnım, 26 yəni əsron 

dırozi həmə nəsılonku bə niyoni oqətə bıə sıri. Imha esə əv bə Xıdo xəlği rosniyə 

beydə. 27 Xıdo piyəşe okə boəy çı sıri həmə qəncinəti iyən izzəti həmə xəlğon dılədə. 

Ə sıri ki, Məsih şımənədə jiyeydə, Əv oməninə izzətiro umu doydə bəşmə. 28 Əmə Əy 

bəyon kardeydəmon, bə har kəsi nəsyət iyən təlim doydəmon. Xıdo bəmə doə har 



hıkməti oko doydəmon ki, har insoni de Məsihi mıkəmmələ ibeyətiədə bə Xıdo huzur 

bekəmon. 29 Bı məğsədi xoto az dılisıxto bə kom iyən Məsihi bəmınədə fəol bıə de 

ğudrəti xıdmət kardeydəm. 

2 

Məsihi təyin kardə jimoni tərz 
1 Piyeydəme ki, şımə iyən mıni vindəkəson bızının, az boşmə, Laodikeyədə bıə 

imoniyon iyən mıni şəxsən hiç nıvindəkəsonro çanə əzob kəşəme. 2 Bıdə ciqə bo 

bəşmə dılon, şımə mehibbətədə bə iyəndı band bıbən ki, Xıdo sıri, yəne Məsihi 

həxədə bıə nığılə iyən mıbofiyə zınəy dərk bıkən. 3 Məsihədə mudrikəti iyən zınəy 

cəmi xəzinə niyo kardə bıə. 4 Az ımi bəşmə voteydəm ki, bıdə hiçki deştə şinə zıvoni 

şıməni dənıqijnı. 5 Az cismən deşmə bə ico nıbomən, ruhən deşmənim iyən şımə 

mıtəşəkkiləti, bə Məsihi bıə ğoymə imoni vindeədə şoyvo kardeydəm. 
6 Esət ki şımə İsa Məsih ıştə Rəbbi ğəzinə ğəbul kardıyone, Deəy jimon bıkən, 

7 rəğ-rişə bıjənən iyən inkişof bıkənən Bəvədə, şıməni dılisıxt səbəro kardə imoni 

ğoym bıkən iyən şımə dılon de şukri pur bıbun! 
8 Hodi bıbən, bıdə hiçki şıməni bə insoni ənənon əsosin bıə puçə fəlsəfon iyən de ın 

dınyo ğanunon əsir nıkə, ın təlimon bə Məsihi aid nin. 9 Çumçıko çe Xıdo bitovəti 

həmməyəvo Məsihi andomədə təcəssum kardəşe. 10 Şımənən Deəy bə mıkəmmələti 

rəseyon. Har qılə idorəəkə iyən ixtidori Sə Əve. 11 Şımə de Məsihi vositə sınnət 

səyone, əmma de insoni dasti kardə bıə sınnət ne. Şımə ıştə cismoni qınokorə 

təbiətiku ozod kardə biyon. Im, Məsihi bə vırə rosniyə ruhani sınnəte! 12 Şımə de 

vəftizi vositə Deəy bə ico dəkandə biyon, Əy çe mardon dılədə bəyji kardə bə Xıdo 

ğudrəti bıə imoni vositə Deəy bə ico bəyji kardə biyon. 13 Şımə bəştə taxsıron iyən 

besınnət bey qorə mardə beədə Xıdo bəşmə de Məsihi bə ivırə jimon doşe iyən 

baxşəşe şımə həmə taxsıron. 14 Əy bəçəmə əleyhi bıə qıno ğarzon ləğv kardışe, de 

mexi kuyəşe əv bə çomexi. 15 Demiyən Əy tərq-siloh kardışe idorəəkon iyən ixtıdoron, 

çe həmməy vədə rısvo kardışe, çomexədə ğələbə jəşe bəvon. 
16 Əve bıdə hiçki şıməni ittıhom nıkə ki, çiç hardeydəşon, çiç peşomeydəşon iyən bə 

idə rujon, Tojə manqi idi iyən Şanbə ruji rioyət kardeydəşon, ya ne. 17 Im əncəx çə 

omənin bıə çiyon soğnəye, həğiği bıəy esə boy Məsihe! 18 İmkon mədən zahirən mıti 

bıəkəson iyən bə mələkon səcdə kardəkəson şıməni ittıhom bıkən. Əvon deştə ağıli 

nohəx ğuddə kardeydən, çəvon ağıl insoni ağıle! 19 Jəqo odəmon həni andomi Sə bıə 

de Məsihi əloğədor nin, həmə andom isə de vətəron iyən bandənon vositə bə iyəndı 

əloğədor band beydə iyən Xıdo hımhımbədə perəseydə. 

Bə zahiri təlimoton məhəl mənən 
20 Ehanə şımə de Məsihi bə ico bo ın dınyo ğaydonro mardişon iyən esə ozodişon, 

həni boçi şımə bəvon imkon doydəşon ki, de ın dınyo ğaydon bəşmə təlimot bıdən? 
21 «Məkə!» «Məhə!» «Məqın!» 22 In ğaydon həmməyəvo oko doy-doy de məhv bıə 

çiyon əloğəynin. Imon həmməy çe insonon ehkomon iyən təlimonin! 23 Şək ni ki, ın 



təlimoton peştıpurin bə pesoxtə dindorəti, zahiri mıtiyəti iyən bə andomi əzyət doy, 

əve zahirən mudrik çiyeydən. Sıxani rosti əvon insoni cismoni ehtiroson vəy səyro hiç 

qıləy dəqər nişone. 

3 

Məsihədə bıə nuyə jimon 
1 De minvoli, ehanə Xıdo şıməni de Məsihi bə ico bəyji kardışebo, şımənən bo 

osmononədə bıəyon bınəvən. Əyo Məsih nıştə çe Xıdo rostə tərəfədə. 2 Osmononədə 

bıəyon fikri bıkən, zəminisə bıəyon fikri məkən. 3 Oxo şımə bo ın dınyo mardəşon, 

şımə nuyə jimon de Məsihi bə ico Xıdoədə niyo kardə bıə. 4 Şımə jimon Məsihədəye, 

keynə Əv zuhur kardeədə şımənən Deəy bə ivırə izzəti-cəloli dılədə zuhur 

bəkardeşon. 
5 Əve ekıştən ıştənədə bıə dınyoviyə piyəyon həmməy: beəxloğəti, nopokəti, ehtirosi, 

yavə orzuyon, bıtpərəstətiku fərğış nıbə taməkorəti. 6 Imon həmməy itoət nıkardə 

odəmon bə Xıdo ğəzəbi duço kardeydən. 7 Vaxti hestbe, şımə bənə bəvon rəftor 

kardeydəbişon, şımənən bənə bəvon jimon kardeydəbişon. 8 Əmma esə şımə ğəzəbi, 

ğıyzi, kini, lənəti, dımjoni, çımon ğəzinə bıəyon həmməy bə kəno şodən. 9 Du 

məvotən bə iyəndı, oxo şımə həni kanə təbiəti deçəy əməlon həmməy ivırədə bə kəno 

şodoəyone. 10 Şımə nuyə təbiəti peqətəyone. In təbiət hejo bəştə Ofəyevoni surəti 

oxşər be-be həğiğəti fameyədə həniyən nu beydə. 11 Bı nuyə jimonədə həni Yunan 

iyən Yəhudi, sınnət bıəkəs iyən sınnət nıbəkəsi, barbar iyən skifi, ğul iyən ozodə 

insoni arədə fərğ ni. Əncəx əsos Məsihe iyən Əv çəmə həmməyədəy! 
12 Jıqonə şımə, Xıdo səçın kardə xəlğ, mərhəmətin, rəhmmand, xəymand, itoətkor, 

səbrmand bıbən. 13 Hovsələyn bıbən, ehanə şıməhon qıləyni noroziyebu çə qıləyniku, 

bıbaxşən iyəndı. Çoknə ki Xıdo baxşışe şımə, şımənən jəqo bıbaxşən iyəndı! 14 Ən 

əsos isə mehibbəte, əv har çiy de mıkəmmələti band kardeydə. 15 Bıdə Məsihi sulh 

şımə dıli idorə bıkə, oxo i andomi uzvon beyro bı sulhi dəvət kardə biyon. Hejo şukur 

bıkən! 16 Bıdə Məsihi sıxan deçəy mıbofəti şımənədə bıjiyı, şımə de kamilə mudrikəti 

iyəndı omutən iyən nəsyət bıdən iyən ıştə dılədə bə Xıdo şukur karde-karde 

məzmuron, himnon iyən ilahiyon bahandən. 17 Bıdə şımə kardə sıxanonən, əməlon 

həmməy de Rəbb İsa nomi bıbu, Deçəy vositə şımə şukur bıkən bə Pıə Xıdo. 

Tojə jimonədə bıə mınosibəton 
18 Jenon, tabe bıbən bəştə şuyon, oxo ım xoş omeydə bə Rəbbi. 19 Şuyon, bıpiyən ıştə 

jenon, deyəvon sərt rəftor məkən. 
20 Fərzəndon, har çiyədə bəştə pıə-moə tabe bıbən, oxo ım xoş omeydə bə Rəbbi. 
21 Pıəon, rınci məkən ıştə əğılon, əvon bəştə beumu bəben. 
22 Ğulon, har çiyədə tabe bıbən bəştə bı dınyoədə bıə əğon. Həmən bənə dıdimon 

dimədə ne, dılisıxt iyən Rəbbiku tarse-tarse tabe bıbən bəvon. 23 Harçi kardeydəşonbo, 

dılisıxt bıkən, jıqo bızın, ımi bo insonon ne, bo Rəbbi kardeydəşon. 24 Oxo şımə 

zıneydəşon ki, çımi mıkofoti Rəbbiku irs bəsteyon. Şımə Əğə Məsihe, şımə Bəy 



xıdmət kardeydəşon. 25 Əmma bevəci kardəkəs, çı bevəciyon əvəzi bəste, Xıdo 

tərəfkeşəti kardeydəni. 

4 
1 Ha əğon, şımənən de həxi iyən ədoləti rəftor bıkən deştə ğulon. Yodo beməkən ki, 

şımənən osmonədə hestıone Əğə. 

Oxonə nəsyəton 
2 Hejo dıvo bıkən, dılisıxto dıvo iyən şukur bıkən! 3 Dıvo bıkən boəmənən ki, bıdə 

Xıdo ro okə bo Kəlomi iyən Məsihi barədə bıə sıri bəyon kardeyro. Bə səbəb az 

zincirədəm. 4 Dıvo bıkən ki, az ımi oşko bəyon karde bıznım ki, çoknən kardəninim. 
5 De imon nıvardəkəson mudrik bıbən iyən har fırsəti oko bıdən. 6 Bıdə şımə qəp 

hejo xoş iyən ağılmand bıbu ki, bə har kəsi loziminə cəvob doy bızınən. 

Səlom vığande 
7 Tixik çımı xəbon bərosne bəşmə. Əv çımı azizə boə, bəfomandə xıdmətkor iyən 

Rəbbi koonədə çımı əməqdoşe. 8 Az əy şımə tono vığandeydəm ki, çəmə vəzyəti 

barədə bəşmə bırosnı, demiyən şımə dılon şo bıkə. 9 Deəy bə ico az aziz iyən 

bəfomandə boə Onisimi şımə tono vığandeydəm. Əv şıməhon qıləyniye. Əv bəşmə 

iyo bıə vağeon həxədə bəvote. 
10 Bəşmə səlom rosneydən Aristarx, demı zindonədə bıə çe Barnaba amyəzo Mark. 

Az bəşmə navo çəy barədə nıvıştıme, qirəm əv şımə tono bo, əy ğəbul bıkən. 11 Bəşmə 

səlom rosneydə həmən Yustus votə bıə İsa. Əncəx əvon Yəhudiyon dılədə bo Xıdo 

Podşoəti demı bə ico ko kardeydən. Əvon bəmı vey koməq kardeydən. 
12 İsa Məsihi ğul, şıməhono qıləyni bıə Epafras boşmə səlom vığandeydə. Əv 

boşməno hejo dıvo kardeydə, bə dastpoçəye ki, bıdə şımə bə Xıdo irodə tabe beyədə 

mıkəmməl iyən sabitğədəm bıbən. 13 Az şoydim ki, əv çoknə dılisıxt ko kardeydə, 

bəşmə xoto, Laodikeyədə iyən Hierapolədə bıə imoniyon xoto. 
14 Çəmə azizqiromiyə boə həkim Lukə iyən Demas səlom vığandeydən boşmə. 
15 Səlom bırosnən Laodikeyədə bıə imoniyon, həmçinin bə Nimfə iyən çəy kədə 

qırdə bıə bə imoniyə icmo. 
16 In nomə boşmə hande bəpeştə, əy bırosnən bə Laodikeyə imoniyon icmo bıdə 

bahandın. Laodikeyəo omə nomə şımənən bahandən. 17 Imi bıvotən bə Arxippi: 

«Sərhisob bıbu ki, Rəbbi asbardə xıdməti bə sə bıjənı!» 
18 Deştə ıştən dasti nıvışteydəm: Səlom bıbu Pauliku. Yodo beməkən çımı zinciron. 

Xıdo lutf deşmə bıbu! 


