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എെഫസ്യർ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
എെഫ. 1:1 ്രപകാരം അേപ്പാസ്തലനായ
പൗേലാസാണ് ്രഗന്ഥകാരൻ സഭയുെട ്രപാരംഭ
നാള കളിൽതെന്ന പൗേലാസ് ഈ േലഖനെമഴുതി
എന്ന് അേപ്പാസ്തലിക പിതാക്കന്മാർ
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയിട്ട ണ്ട് (േറാമിെല െക്ലമന്ത,്
ഇഗ്നാത്തിേയാസ,് െഹര് മാസ,് േപാളികാര ്പ്).
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 60 േറാമിെല
കാരാ്രഗഹ വാസ കാലത്തായിരിക്കാം പൗേലാസ്
ഈേലഖനംഎഴുതുന്നത.്
സ്വീകര ്ത്താവ്
എെഫേസാസിെല സഭ അതുേപാെല തെന്ന
ജാതികൾ ആയിട്ട ള്ള വായനക്കാെരയും
പൗേലാസ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. എെഫ. 2:11-13, ല ്
തെന്റ വായനക്കാെര “്രപകൃതിയാല ് ജാതികള് ”
“വാഗ്ദാനത്തിെന്റ നിയമങ്ങള് ക്ക് അന്യരും”
എന്ന് പരാമര് ശിച്ചിരിക്കുന്നു. പൗേലാസ് ഞാൻ
ജാതികളായ നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി തടവിലായിരുന്ന
(3:1).
ഉേദ്ദശം
്രകിസ്തുവിന് സമാനമായ പക്വത ്രപാപിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവർ ഈ േലഖനെത്ത
അംഗീകരിക്കും യഥാർത്ഥ ൈദവമക്കൾ എന്ന
നിലവാരത്തിേലക്ക് ആയി തീരണെമങ്കിൽ
ആത്മീയ അച്ചടക്കം കൂടിേയ തീരൂ.
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ൈദവത്തിൻെറ വിളിെയ അനുസരിച്ച് ൈദവ
പദ്ധതിെയ നിവർത്തിക്കുവാൻ ഒരു വ്യക്തിെയ
ഈ േലഖനം ്രപാപ്തനാക്കുന്നു. സഭയുെട
സ്വഭാവെത്തക്കുറിച്ച ം ഭാവിെയക്കുറിച്ച ം
മനസ്സിലാക്കി തങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ച
നിൽക്കുവാനുള്ള ്രപേബാധനം. ചില ്രപേത്യക
ൈശലിയിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഒരുപേക്ഷ
ജാതിയ വായനക്കാർക്ക് പഴയ മതവുമായി
പരിചിതമായിരുന്നിരിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന,്
ശിരസ്സ ം ശരീരവും, നിറവ്, മര ്മ്മങ്ങള ്
യുഗങ്ങൾ. എന്നിവ പൗേലാസ് ഈ പദങ്ങൾ
ഉപേയാഗിക്കുന്നതിെന്റ ലക്ഷ്യം േയശു്രകിസ്തു
സകല അധികാരങ്ങള്ക്കും സകലേദവന്മാർക്കും
മീെത ഉന്നതൻഎന്ന് ്രപസ്താവിക്കുന്നു.
്രപേമയം
്രകിസ്തുവിലുള്ളഅനു്രഗഹം
സംേക്ഷപം
1. വന്ദനം — 1:1-2
2. നന്ദി്രപകടനവും ്രപാർത്ഥനയും — 1:15-23
3. ്രപാേയാഗിക ജീവിതവും വിശ്വാസജീവിതവും

— 4-6
4. വിശ്വാസികള െടസംരക്ഷണം — 10:1-13:10
5. ഉപസംഹാരം — 6:21-24

അഭിവാദനം
1 ൈദവഹിതത്താൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനായ പൗെലാസ്
എെഫെസാസിലുള്ള വിശുദ്ധർക്കും
്രകിസ്തുേയശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും
എഴുതുന്നത:് 2 നമ്മുെട പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും കർത്താവായ
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േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക്
കൃപയുംസമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

്രകിസ്തുവിലുള്ളആത്മികാനു്രഗഹം
3സ്വർഗ്ഗത്തിെലഎല്ലാവിധആത്മികാനു്രഗഹങ്ങളാലും
്രകിസ്തുവിൽ നെമ്മ അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്ന
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
ൈദവവും പിതാവുമായവൻവാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ.

4അത്, നാം തെന്റ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും
നിഷ്കളങ്കരും ആകുന്നതിനുേവണ്ടി, അവൻ
നെമ്മ േലാകസ്ഥാപനത്തിന് മുെമ്പ ്രകിസ്തുവിൽ
തിരെഞ്ഞടുത്ത്രപകാരമേ്രത.

5 തിരുഹിതത്തിെന്റ ്രപസാദ്രപകാരം,
േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം നെമ്മ
ദെത്തടുേക്കണ്ടതിന,് 6അവൻ ്രപിയനായവനിൽ
നമുക്ക് സൗജന്യമായി നല്കിയ തെന്റ
കൃപാമഹത്വത്തിെന്റ പുകഴ്ചയ്ക്കായി,
സ്േനഹത്തിൽ നെമ്മ മുന്നിയമിക്കുകയും
െചയ്തുവേല്ലാ; 7 അവനിൽ നമുക്ക്
തെന്റ രക്തത്താൽ അതി്രകമങ്ങള െട
േമാചനെമന്ന വീെണ്ടടുപ്പ് ഉണ്ട്. 8 അത്,
അവൻ നേമ്മാട് ധാരാളമായി കാണിച്ച
കൃപാധന്രപകാരമേ്രത. 9 അവനിൽ
താൻ മുന്നിണ്ണൎ യിച്ച തെന്റ ്രപസാദത്തിനു
തക്കവണ്ണം തെന്റ ഹിതത്തിെന്റ മർമ്മം
സകലജ്ഞാനത്തിലും വിേവകത്തിലും അവൻ
നേമ്മാട് അറിയിച്ച . 10 അത് സ്വർഗ്ഗത്തിലും
ഭൂമിയിലുമുള്ള സകലവും ്രകിസ്തുവിൽ
ഒന്നായിേച്ചർക്കുക എന്ന കാലസമ്പൂർണ്ണതയിെല
വ്യവസ്ഥയ്ക്കുേവണ്ടി തെന്ന. 11 അവനിൽ
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നാം അവകാശവും ്രപാപിച്ച,് തെന്റ
ഹിതത്തിെന്റ ആേലാചനേപാെല സകലവും
്രപവർത്തിക്കുന്നവെന്റ നിർണ്ണയ്രപകാരം
്രകിസ്തുവിൽ നാം മുൻനിയമിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്തു. 12 അത്, ്രകിസ്തുവിൽ മുന്നേമ
ആശവച്ചവരായ ഞങ്ങൾ അവെന്റ
മഹത്വത്തിെന്റ പുകഴ്ചയ്ക്കാേകണ്ടതിന്
തെന്ന. 13 അവനിൽ നിങ്ങള ം, നിങ്ങള െട
രക്ഷെയക്കുറിച്ച ള്ള സുവിേശഷം എന്ന
സത്യവചനം േകട്ട,് വിശ്വസിക്കുകയും െചയ്തിട്ട്,
14തെന്റ മഹത്വത്തിെന്റ പുകഴ്ചയ്ക്കായി, തെന്റ
സ്വന്ത ജനത്തിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പിനായുള്ള നമ്മുെട
അവകാശത്തിെന്റ ഉറപ്പായ വാഗ്ദത്തത്തിൻ
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽമു്രദയിടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

കൃതജ്ഞതയും ്രപാർത്ഥനയും
15 അതുനിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവായ
േയശുവിലുള്ള വിശ്വാസെത്തയും,
സകലവിശുദ്ധന്മാേരാടുമുള്ള സ്േനഹെത്തയും
കുറിച്ച് ഞാൻ േകട്ടിട്ട,് 16 എെന്റ ്രപാർത്ഥനയിൽ
നിങ്ങെള ഓർത്ത,് നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി
ഇടവിടാെത സ്േതാ്രതം െചയ്യന്നു. 17 നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ൈദവവും
മഹത്വമുള്ള പിതാവുമായവൻ തെന്നക്കുറിച്ച ള്ള
പരിജ്ഞാനത്തിൽ, ജ്ഞാനത്തിെന്റയും
െവളിപാടിെന്റയും ആത്മാവിെന നിങ്ങൾക്ക്
തരുമാറാകെട്ട. 18 നിങ്ങള െട ഹൃദയദൃഷ്ടി
്രപകാശിപ്പിച്ചിട്ട,് അവെന്റ വിളിയാലുള്ള
ആശ എെന്തന്നും, വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവെന്റ
അവകാശത്തിെന്റ മഹിമാധനം എെന്തന്നും,
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19 വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്കുേവണ്ടിയുള്ള
അവെന്റ ശക്തിയുെട അളവറ്റ വലിപ്പം
എെന്തന്നും നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിനും
്രപാർത്ഥിക്കുന്നു. അവെന്റ ബലത്തിൻ
വല്ലഭത്വത്താൽ ്രപവർത്തിക്കുന്ന ആ ശക്തി
തെന്ന 20 ്രകിസ്തുവിലും ്രപവർത്തിച്ച് അവെന
മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കുകയും,
21 എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും
ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും,ഈ േലാകത്തിൽ
മാ്രതമല്ല, വരുവാനുള്ളതിലും വിളിക്കെപ്പടുന്ന
സകലനാമത്തിനും അത്യന്തം മീെതയായി
സ്വർഗ്ഗസ്ഥലങ്ങളിൽ, തെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത്
ഇരുത്തുകയും െചയ്തു. 22 സർവ്വവും
അവെന്റ കാൽക്കീഴാക്കിവയ്ക്കുകയും,
23 എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നവെന്റ
നിറവായിരിക്കുന്ന അവെന്റ ശരീരമായ
സഭയ്ക്കായി സർവ്വത്തിനും മീെത അവെന
തലയാക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

2
്രകിസ്തുവിൽജീവിപ്പിക്കുന്നു

1 അതി്രകമങ്ങള ം പാപങ്ങള ം നിമിത്തം
മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങെളയും അവൻ
ഉയിർപ്പിച്ച . 2 അവയിൽ നിങ്ങൾ മുെമ്പ ഈ
േലാകത്തിെന്റ കാലഗതിക്ക് തക്കവണ്ണവും
വായു മണ്ഡലത്തിെല അധികാരങ്ങൾക്കും,
അനുസരണമില്ലാത്ത തലമുറകളിൽ
ഇേപ്പാൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും
അധിപതിയായവെനയും അനുസരിച്ച നടന്നു.
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3 അവരുെട ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും
മുെമ്പ നമ്മുെട ജഡേമാഹങ്ങളിൽ നടന്നു
ജഡത്തിനും മേനാവികാരങ്ങൾക്കുംഇഷ്ടമായത്
െചയ്തുംെകാണ്ടു മറ്റ ള്ളവെരേപ്പാെല
സ്വഭാവത്താൽ േകാപത്തിെന്റ മക്കൾ
ആയിരുന്നു. 4 കരുണാസമ്പന്നനായ ൈദവേമാ
നെമ്മ സ്േനഹിച്ച മഹാസ്േനഹം നിമിത്തം
5 അതി്രകമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന നെമ്മ
്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ജീവിപ്പിക്കുകയും —
കൃപയാലേ്രതനിങ്ങൾരക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്
— 6 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ നേമ്മാടുള്ള
ദയയാൽ തെന്റ കൃപയുെട അത്യന്തധനെത്ത
വരും കാലങ്ങളിൽ കാണിേക്കണ്ടതിന്
7 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ നെമ്മ അവേനാടുകൂെട
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
ഇരുത്തുകയും െചയ്തു.

8 കൃപയാലേല്ലാ നിങ്ങൾ വിശ്വാസംമൂലം
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത;് അതിനും
നിങ്ങൾ കാരണക്കാരല്ല; അത്
ൈദവത്തിെന്റ ദാനമേ്രതയാകുന്നു. 9 ആരും
്രപശംസിക്കാതിരിക്കുവാൻ ്രപവൃത്തികള ം
കാരണമല്ല. 10 നാം ൈദവത്തിെന്റ
ൈകേവലയായി സൽ്രപവൃത്തികൾക്കായിട്ട്
്രകിസ്തുേയശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവരാകുന്നു;
നാം െചയ്തുേപാേരണ്ടതിന് ൈദവം അവ
മുെന്നാരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

ദൂരസ്ഥരായിരുന്ന നാം ്രകിസ്തുവിെന്റ
രക്തത്താൽസമീപസ്ഥർ
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11അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ മുെമ്പസ്വഭാവത്താൽ
ജാതികളായിരുന്നു; ശരീരത്തിൽ കയ്യാലുള്ള
പരിേച്ഛദന ഏറ്റ പരിേച്ഛദനക്കാർ എന്നു
േപരുള്ളവരാൽ ‘അ്രഗചർമക്കാർ’ എന്നു
നിങ്ങൾ വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു; 12 അക്കാലത്ത്
നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന കൂടാെതയുള്ളവരും
യി്രസാേയൽ പൗരതേയാടു ബന്ധമില്ലാത്തവരും
വാഗ്ദത്തത്തിെന്റ നിയമങ്ങൾക്ക് അന്യരും
്രപത്യാശയില്ലാത്തവരും േലാകത്തിൽ
ൈദവമില്ലാത്തവരും ആയിരുന്നു എന്നു
ഓർത്തുെകാള്ള വിൻ. 13 മുെമ്പ
ദൂരസ്ഥരായിരുന്ന നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ
്രകിസ്തുേയശുവിൽ, ്രകിസ്തുവിെന്റ രക്തത്താൽ
സമീപസ്ഥരായിത്തീർന്നു. 14 അവൻ നമ്മുെട
സമാധാനം;അവൻഇരുപക്ഷെത്തയും ഒന്നാക്കി,
ചട്ടങ്ങള ം കല്പനകള മായ ന്യായ്രപമാണം എന്ന
ശ്രതുത്വം തെന്റ ജഡത്താൽ നീക്കി േവർപാടിെന്റ
നടുച്ച വർ ഇടിച്ച കളഞ്ഞത,് 15 സമാധാനം
ഉണ്ടാക്കിെക്കാണ്ട് ഇരുപക്ഷെത്തയും തന്നിൽ
ഒേര പുതുമനുഷ്യനാക്കി സൃഷ്ടിക്കുവാനും,
16 ്രകൂശിേന്മൽവച്ച് ശ്രതുത്വം ഇല്ലാതാക്കി
അതിനാൽ ഇരുപക്ഷെത്തയും ഏകശരീരത്തിൽ
ൈദവേത്താടു നിരപ്പിക്കുവാനും തെന്ന.
17അവൻവന്നു ദൂരത്തും സമീപത്തുമുള്ളവർക്കു
സമാധാനം സുവിേശഷിച്ച . 18 ്രകിസ്തുേയശു
മുഖാന്തരം നമുക്കു ഇരുപക്ഷക്കാർക്കും
ഏകാത്മാവിനാൽ പിതാവിങ്കേലക്ക്
്രപേവശനം സാധ്യമായി. 19 ആകയാൽ
നിങ്ങൾ ഇനി അന്യന്മാരും പരേദശികള മല്ല
വിശുദ്ധന്മാരുെടസഹപ ◌ൗരന്മാരുംൈദവത്തിെന്റ
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ഭവനക്കാരുമേ്രത.

്രകിസ്തു തെന്നമൂലക്കല്ല്
20 ്രകിസ്തുേയശു തെന്ന മൂലക്കല്ലായിരിെക്ക
നിങ്ങെള അെപ്പാസ്തലന്മാരും ്രപവാചകന്മാരും
എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽ പണിതിരിക്കുന്നു.
21 അവനിൽ െകട്ടിടം മുഴുവനും യുക്തമായി
േചർന്ന് കർത്താവിനുേവണ്ടി വിശുദ്ധ മന്ദിരമായി
വളരുന്നു. 22 അവനിൽ നിങ്ങെളയും
ൈദവത്തിെന്റ നിവാസമാേകണ്ടതിന്
ആത്മാവിനാൽഒന്നിച്ച് പണിതുവരുന്നു.

3
കാര്യവിചാരകനായപൗെലാസ്

1 ൈദവകൃപ പൗെലാസ് എന്ന
ഞാൻ ജാതികളായ നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി
്രകിസ്തുേയശുവിനാൽ ബന്ധിതനായിരിക്കുന്നു.
2 നിങ്ങൾക്കായി എെന്ന ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്ന
ൈദവകൃപയുെട വ്യവസ്ഥെയക്കുറിച്ച് 3 ഞാൻ
മുന്നേമ ചുരുക്കത്തിൽ എഴുതിയതുേപാെല
െവളിപാടിനാൽ എനിക്ക് ഒരു മർമ്മം
അറിവായിവന്നു എന്നു നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
4 നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചാൽ ്രകിസ്തുവിെന
സംബന്ധിച്ച മർമ്മെത്ത പറ്റി എനിക്കുള്ള
ഉൾക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ്രഗഹിക്കാം.
5 ആ മർമ്മം ഇേപ്പാൾ അവെന്റ വിശുദ്ധ
അെപ്പാസ്തലന്മാർക്കും ്രപവാചകന്മാർക്കും
ആത്മാവിനാൽ െവളിെപ്പട്ടതുേപാെല
മുൻ തലമുറകളിെല മനുഷ്യർക്ക്
അറിവായിവന്നിരുന്നില്ല. 6 ആ മർമ്മം
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എന്നേതാ ജാതികൾ സുവിേശഷത്താൽ
്രകിസ്തുേയശുവിൽ കൂട്ടവകാശികള ം
ഏകശരീരസ്ഥരും വാഗ്ദത്തത്തിൽ പങ്കാളികള ം
ആകണം എന്നുള്ളത് തെന്ന. 7 ആ
സുവിേശഷത്തിന് ഞാൻ അവെന്റ ശക്തിയുെട
വ്യാപാര്രപകാരം എനിക്ക് ലഭിച്ച ൈദവത്തിെന്റ
കൃപാദാനത്താൽ ശു്രശൂഷക്കാരനായിത്തീർന്നു.
8 സകല വിശുദ്ധരിലും ഏറ്റവും െചറിയവനായ
എനിക്ക് ജാതികേളാട് ്രകിസ്തുവിെന്റ അതിരറ്റ
സമ്പന്നതെയക്കുറിച്ച ്രപസംഗിക്കുവാനും
9 സകലവും സൃഷ്ടിച്ച ൈദവത്തിൽ
അനാദികാലം മുതൽ മറഞ്ഞുകിടന്ന
മർമ്മത്തിെന്റ വ്യവസ്ഥഇന്നെതന്ന് എല്ലാവർക്കും
്രപകാശിപ്പിക്കുവാനുമായി ഈ കൃപ എനിക്ക്
നല്കിയിരിക്കുന്നു. 10 അതിെന്റ ഫലമായി
ഇേപ്പാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വാഴ്ചകൾക്കും
അധികാരങ്ങൾക്കും ൈദവത്തിെന്റ
ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം, 11 ൈദവം നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട
നിവർത്തിച്ച അനാദികാലം മുതലുള്ള
നിർണ്ണയ്രപകാരം സഭ മുഖാന്തരം
െവളിെപ്പട്ട വരുന്നു. 12 ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള
വിശ്വാസംനിമിത്തംഅവനിൽനമുക്കുൈധര്യവും
ൈദവത്തിങ്കേലക്കുള്ള ്രപേവശനവും ഉണ്ട്.
13 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
സഹിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങള െട
മഹത്വമാകയാൽ എെന്റ കഷ്ടങ്ങെള ഓർത്ത്
അൈധര്യെപ്പട്ട േപാകരുത് എന്നു ഞാൻ
അേപക്ഷിക്കുന്നു.
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ൈദവിക നിറവിേലക്ക് നയിക്കുന്ന
്രകിസ്തുവിെന്റസ്േനഹം

14 നിങ്ങൾക്കായുള്ള ഈ ൈദവിക്രപവർത്തി
നിമിത്തം ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള
സകല കുടുംബത്തിനും 15 േപർ വരുവാൻ
കാരണമായ പിതാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ
മുട്ട കുത്തുന്നു. 16അവൻ, തെന്റ മഹത്വത്തിെന്റ
ധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം നിങ്ങളിലുള്ളഅവിടുെത്ത
ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങള െട അകെത്ത
മനുഷ്യൻ ശക്തിേയാെട ബലെപ്പേടണ്ടതിനും
17 ്രകിസ്തു, വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങള െട
ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിേക്കണ്ടതിനും വരം
നല്േകണം എന്നും നിങ്ങൾ സ്േനഹത്തിൽ
േവരൂന്നി അടിസ്ഥാനമുള്ളവരായി
18 ്രകിസ്തുസ്േനഹത്തിെന്റ വീതിയും നീളവും
ഉയരവും ആഴവും എന്ത് എന്നു സകല
വിശുദ്ധന്മാേരാടുംകൂെട ്രഗഹിക്കുവാനും
19 പരിജ്ഞാനെത്ത കവിയുന്ന ്രകിസ്തുവിെന്റ
സ്േനഹെത്ത അറിയുവാൻ ്രപാപ്തരാകയും,
ൈദവത്തിെന്റ എല്ലാ നിറവിേനാളം
നിറഞ്ഞുവരികയും േവണം എന്നും
്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.

20 എന്നാൽ നാം േചാദിക്കുന്നതിലും
നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി
െചയ്യ വാൻനമ്മിൽ്രപവർത്തിക്കുന്നശക്തിയാൽ
കഴിയുന്നവന് 21 സഭയിലും ്രകിസ്തുേയശുവിലും
എേന്നക്കും തലമുറതലമുറയായും മഹത്വം
ഉണ്ടാകെട്ട.ആേമൻ.

4
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ആത്മാവിെന്റഐക്യംസമാധാനബന്ധത്തിൽ
1 അതുെകാണ്ട് കർത്തൃേസവനിമിത്തം
ബന്ധിതനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നത:് നിങ്ങെള
വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്കു േയാഗ്യമാംവണ്ണം,
2 പൂർണ്ണവിനയേത്താടും സൗമ്യതേയാടും
ദീർഘക്ഷമേയാടുംകൂെട നടക്കുകയും
സ്േനഹത്തിൽ അേന്യാന്യം സഹിഷ്ണതേയാെട
െപരുമാറുകയും െചയ്യ വിൻ. 3 ആത്മാവിെന്റ
ഐക്യം സമാധാനബന്ധത്തിൽ കാക്കുവാൻ
പരമാവധി ്രശമിക്കുകയും െചയ്യ വിൻ. 4നിങ്ങെള
വിളിച്ചേപ്പാൾ ഏക്രപത്യാശയ്ക്കായി നിങ്ങെള
വിളിച്ചതുേപാെല ശരീരം ഒന്ന,് ആത്മാവ്
ഒന്ന്, 5 കർത്താവ് ഒരുവൻ, വിശ്വാസം ഒന്ന്,
സ്നാനം ഒന്ന,് എല്ലാവർക്കും മീെതയുള്ളവനും
6 എല്ലാവരിലും കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നവനും
എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നവനുമായി എല്ലാവർക്കും
ൈദവവും പിതാവുമായവൻഒരുവൻ.

്രകിസ്തുവിെന്റ ദാനമായ വിവിധ
കൃപാവരങ്ങൾ

7 എന്നാൽ നമ്മിൽ ഓേരാരുത്തർക്കും
്രകിസ്തുവിെന്റ ദാനത്തിെന്റഅളവിന് ഒത്തവണ്ണം
വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 8അതുെകാണ്ട:്
“അവൻബദ്ധന്മാെരപിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി
ഉയരത്തിൽ കയറി മനുഷ്യർക്ക് ദാനങ്ങെള

െകാടുത്തു”
എന്നു പറയുന്നു. 9 കയറി എന്നതിനാൽ അവൻ
ഭൂമിയുെടഅേധാഭാഗങ്ങളിേലക്ക് ഇറങ്ങി എന്നും
വരുന്നില്ലേയാ? 10 ഇറങ്ങിയവൻ സകലെത്തയും
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നിറയ്േക്കണ്ടതിന് സ്വർഗ്ഗാധിസ്വർഗ്ഗത്തിന്
മീെത കയറിയവനും ആകുന്നു.
11 ്രകിസ്തു ചിലെര അെപ്പാസ്തലന്മാരായും
ചിലെര ്രപവാചകന്മാരായും ചിലെര
സുവിേശഷകന്മാരായും ചിലെര ഇടയന്മാരായും
ചിലെര ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരായും
നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു; 12 അത് നാം എല്ലാവരും
വിശ്വാസത്തിലും ൈദവപു്രതെനക്കുറിച്ച ള്ള
പരിജ്ഞാനത്തിലുമുള്ള ഐക്യതയും തികഞ്ഞ
പുരുഷത്വവും ്രകിസ്തുവിെന്റ സമ്പൂണ്ണൎ തയായ
്രപായത്തിെന്റ അളവും ്രപാപിക്കുേവാളം.
13 വിശുദ്ധന്മാരുെട യഥാസ്ഥാനത്വത്തിനായുള്ള
ശു്രശൂഷയുെട േവലയ്ക്കും ്രകിസ്തുവിെന്റ
ശരീരത്തിെന്റആത്മികവർദ്ധനയ്ക്കുംആകുന്നു.
14അങ്ങെന നാം ഇനി മനുഷ്യരുെട ചതിയാലും
ഉപായത്താലും െതറ്റിച്ച കളയുന്ന ത്രന്തങ്ങളിൽ
കുടുങ്ങിേപ്പാകുവാൻതക്കവണ്ണംഉപേദശത്തിെന്റ
ഓേരാ കാറ്റിനാൽ ചാഞ്ചാടി ഉഴലുന്ന ശിശുക്കൾ
ആയിരിക്കാെത, 15 സ്േനഹത്തിൽ സത്യം
സംസാരിച്ച െകാണ്ട് ്രകിസ്തു എന്ന തലേയാളം
സകലത്തിലും വളരുവാൻ ഇടയാകും. 16 ശരീരം
മുഴുവനും യുക്തമായി േചർന്നും ഏകീഭവിച്ച ം
ഓേരാ അംഗത്തിനും അതതിെന്റ ്രപവൃത്തിക്ക്
തക്കവണ്ണം സഹായം ലഭിക്കുവാനുള്ള ഓേരാ
സന്ധിയാലുംസ്േനഹത്തിലുള്ളവർദ്ധനയ്ക്കായി
അവനിൽനിന്നു വളർച്ച ്രപാപിക്കുന്നു.

പുതുമനുഷ്യെന ധരിച്ച ജീവിക്കുവാനുള്ള
ആഹ്വാനം.
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17 ആകയാൽ ഞാൻ കർത്താവിൽ
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നത് എെന്തന്നാൽ: ജാതികൾ
തങ്ങള െട വ്യർത്ഥബുദ്ധി അനുസരിച്ച
നടക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ ഇനി നടക്കരുത.്
18 ചിന്തകൾ ഇരുണ്ടുേപായ അവർ, അജ്ഞാനം
നിമിത്തം, ൈദവത്തിെന്റ ജീവനിൽ നിന്നു
അകന്നു മനം തഴമ്പിക്കുകയും 19ഹൃദയകാഠിന്യം
നിമിത്തം, അത്യാ്രഗഹേത്താെട സകല
അശുദ്ധിയും ്രപവർത്തിക്കുവാൻ ദുഷ്കാമത്തിന്
തങ്ങെളത്തെന്ന ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 20 നിങ്ങേളാ
േയശുവിൽ സത്യം ഉള്ളതുേപാെല
അവെനക്കുറിച്ച് േകൾക്കുകയും അവെന
കുറിച്ച് ഉപേദശം ലഭിക്കുകയും െചയ്തു
എങ്കിൽ 21 ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച് ഇങ്ങെനയല്ല
പഠിച്ചത.് 22 മുമ്പിലെത്ത നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച്
ചതിേമാഹങ്ങളാൽ വഷളായിേപ്പാകുന്ന
പഴയമനുഷ്യെന ഉേപക്ഷിച്ച,് 23 നിങ്ങള െട
ഉള്ളിെല ആത്മാവ് സംബന്ധമായി
പുതുക്കം ്രപാപിച്ച,് 24 സത്യത്തിെന്റ
ഫലമായ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും
ൈദവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട
പുതുമനുഷ്യെനധരിച്ച െകാള്ള വിൻ.

നാം ഉേപക്ഷിേക്കണ്ടതിന്മകൾ
25 ആകയാൽ േഭാഷ്ക് ഉേപക്ഷിച്ച്
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ കൂട്ട കാരേനാട്
സത്യം സംസാരിക്കുവിൻ; നാം തമ്മിൽ
ഒേര ശരീരത്തിെന്റ അവയവങ്ങളേല്ലാ.
26 േകാപിക്കുേമ്പാൾ പാപം െചയ്യാതിരിക്കുവിൻ.
സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുേവാളം നിങ്ങൾ േകാപം
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വച്ച െകാണ്ടിരിക്കരുത.് 27 പിശാചിന്
അവസരം െകാടുക്കരുത.് 28 േമാഷ്ടാവ് ഇനി
േമാഷ്ടിക്കരുത;് ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക്
സഹായം െചയ്യ വാനുണ്ടാേകണ്ടതിന്
സ്വന്ത ൈകെകാണ്ട് അദ്ധ്വാനിച്ച് മാന്യമായ
േജാലികൾ െചയ്യെട്ട. 29 േകൾക്കുന്നവര ്ക്ക്ൎ
കൃപ ലഭിേക്കണ്ടതിന് ആവശ്യംേപാെല
ആത്മികവർദ്ധനയ്ക്കുതകുന്ന നല്ല
വാക്കല്ലാെത മലിനമാക്കുന്നത് ഒന്നും
നിങ്ങള െട വായിൽനിന്നു പുറെപ്പടരുത്;
പകരം േകൾവിക്കാരുെട ആവശ്യങ്ങളിൽ
്രപേയാജനെപ്പടുംവിധം സംസാരിക്കുവിൻ.
30 ൈദവത്തിെന്റ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന
ദുഃഖിപ്പിക്കരുത;് അവനാലേല്ലാ നിങ്ങൾ
വീെണ്ടടുപ്പ നാളിനായി മു്രദയിടെപ്പട്ടത.്
31 എല്ലാ കയ്പും േകാപവും േ്രകാധവും
േദഷ്യേത്താെട ഉറെക്ക സംസാരിക്കുന്നതും,
ദൂഷണവും സകലദുർഗ്ഗ ണവും നിങ്ങെള വിട്ട
ഒഴിഞ്ഞുേപാകെട്ട. 32 നിങ്ങൾ തമ്മിൽതമ്മിൽ
ദയയും മനസ്സലിവുമുള്ളവരായി ൈദവം
്രകിസ്തുവിൽ നിങ്ങേളാടു ക്ഷമിച്ചതുേപാെല
അേന്യാന്യം നിങ്ങള ംക്ഷമിക്കുവിൻ.

5
െവളിച്ചത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികൾെചയ്യ ക

1 അതുെകാണ്ട് ൈദവത്തിെന്റ ്രപിയമക്കൾ
എന്നേപാെല ൈദവെത്ത അനുകരിക്കുവിൻ.
2 ്രകിസ്തുവും നിങ്ങെളസ്േനഹിച്ച് നമുക്കുേവണ്ടി
തെന്നത്താൻ ൈദവത്തിന് സൗരഭ്യവാസനയായ
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വഴിപാടും യാഗവുമായി അർപ്പിച്ചതുേപാെല
സ്േനഹത്തിൽ നടക്കുവിൻ. 3 ദുർന്നടപ്പ ം
യാെതാരു അശുദ്ധിയും അത്യാ്രഗഹവും
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ േപർ പറകേപാലും അരുത;്
അങ്ങെന ആകുന്നു വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഉചിതം.
4 ചീത്തത്തരം, െപാട്ടെച്ചാൽ, േമ്ലച്ഛസംസാരം
ഇങ്ങെന േചർച്ചയല്ലാത്തവ ഒന്നും അരുത;്
സ്േതാ്രതമേ്രത േവണ്ടത.് 5 ദുർന്നടപ്പ കാരൻ,
അശുദ്ധൻ, വി്രഗഹാരാധിയായ ്രദവ്യാ്രഗഹി
ഇവർക്ക് ആർക്കും ്രകിസ്തുവിെന്റയും
ൈദവത്തിെന്റയും രാജ്യത്തിൽ അവകാശമില്ല
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 6 ഈ വക
്രപവൃത്തികൾ നിമിത്തമേല്ലാ ൈദവേകാപം
അനുസരണം െകട്ടവരുെട േമൽ വരുന്നത.്
അതുെകാണ്ട് വ്യർത്ഥവാക്കുകൾ വിശ്വസിപ്പിച്ച്
ആരും നിങ്ങെള ചതിക്കരുത.് 7 നിങ്ങൾ
അവരുെട കൂട്ടാളികൾ ആകരുത.് 8 മുെമ്പ
നിങ്ങൾ ഇരുളായിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ കർത്താവിൽ
െവളിച്ചം ആകുന്നു. 9 അതുെകാണ്ട്
കർത്താവിന് ്രപസാദമായത് എെന്തന്ന്
പരിേശാധിച്ച െകാണ്ടു െവളിച്ചത്തിലുള്ളവരായി
നടന്നുെകാള്ള വിൻ. 10 സകല സൽഗുണവും
നീതിയും സത്യവുമേല്ലാ െവളിച്ചത്തിെന്റ ഫലം.
11ഇരുട്ടിെന്റനിഷ്ഫല്രപവൃത്തികളിൽകൂട്ടാളികൾ
ആകരുത;് അവെയ െവളിെപ്പടുത്തുകയേ്രത
േവണ്ടത്. 12 അവർ ഗൂഢമായി െചയ്യന്നതു
പറയുവാൻ േപാലും ലജ്ജയാകുന്നു. 13സകലതും
െവളിച്ചത്താൽ െതളിവാകുന്നു, കാരണം
െവളിച്ചം എല്ലാത്തിേന്മലും ്രപകാശിക്കുന്നുവേല്ലാ.
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14 അതുെകാണ്ട:് “ഉറങ്ങുന്നവേന, ഉണർന്നു
മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ നിന്നു എഴുേന്നൽക്കുക;
എന്നാൽ ്രകിസ്തു നിെന്റേമൽ ്രപകാശിക്കും”
എന്നു െചാല്ല ന്നു.

15 ആകയാൽ സൂക്ഷ്മതേയാെട,
അജ്ഞാനികളായിട്ടല്ല ജ്ഞാനികളായിട്ട
തെന്ന ജീവിക്കുവാൻ േനാക്കുവിൻ.
16 ഇത് ദുഷ്കാലമാകയാൽ സമയം
തക്കത്തിൽ ഉപേയാഗിച്ച െകാള്ള വിൻ.
17 ബുദ്ധിഹീനരാകാെത കർത്താവിെന്റ
ഇഷ്ടം ഇന്നെതന്ന് ്രഗഹിച്ച െകാള്ള വിൻ.
18 വീഞ്ഞ് കുടിച്ച് മത്തരാകരുത;് അത്
നിങ്ങെള നാശത്തിേലക്ക് നയിക്കും. മറിച്ച്,
ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും
19 സ്തുതികളാലും ആത്മികഗീതങ്ങളാലും
തമ്മിൽ സംസാരിച്ച ം നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിൽ
കർത്താവിന് പാടിയും കീർത്തനം െചയ്തും
20 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാമത്തിൽ ൈദവവും പിതാവുമായവന്
എല്ലായ്േപാഴും എല്ലാറ്റിനുേവണ്ടിയും
സ്േതാ്രതം െചയ്തുെകാള്ള വിൻ.
21 ്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള ബഹുമാനെത്ത്രപതി
അേന്യാന്യം കീഴ്െപട്ടിരിക്കുവിൻ.
ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുെടകടമകൾ

22 ഭാര്യമാേര, കർത്താവിന് എന്നേപാെല
സ്വന്ത ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവിൻ.
23 ്രകിസ്തു ശരീരത്തിെന്റ രക്ഷിതാവായി
സഭയ്ക്ക് തലയാകുന്നതുേപാെല ഭർത്താവ്
ഭാര്യയ്ക്കു തലയാകുന്നു. 24 എന്നാൽ സഭ
്രകിസ്തുവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
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ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാർക്കു സകലത്തിലും
കീഴടങ്ങിയിരിേക്കണം. 25 ഭർത്താക്കന്മാേര,
്രകിസ്തുവും സഭെയ സ്േനഹിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങള െട ഭാര്യമാെര സ്േനഹിക്കുവിൻ.
26 അവൻ അവെള വചനേത്താടുകൂടിയ
ജലസ്നാനത്താൽ െവടിപ്പാക്കി
വിശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിനും 27 കറ, ചുള ക്കം
മുതലായത് ഒന്നും ഇല്ലാെത സഭെയ ശുദ്ധയും
നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്കുതെന്ന േതജേസ്സാെട
മുന്നിറുേത്തണ്ടതിനും തെന്നത്താൻ അവൾക്ക്
േവണ്ടി ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു. 28 അ്രപകാരം
ഭർത്താക്കന്മാരും തങ്ങള െട ഭാര്യമാെര സ്വന്ത
ശരീരങ്ങെളേപ്പാെല സ്േനഹിേക്കണ്ടതാകുന്നു.
തെന്റ ഭാര്യെയ സ്േനഹിക്കുന്നവൻ
തെന്നത്താൻ സ്േനഹിക്കുന്നു. 29 ആരും
തെന്റ ശരീരെത്ത ഒരുനാള ം െവറുത്തിട്ടില്ലേല്ലാ;
മറിച്ച് അവൻ അതിെന സ്േനഹിച്ച്
േപാറ്റി പുലർത്തുകയേ്രത െചയ്യന്നത;്
ഇതുേപാെലയാണ് ്രകിസ്തുവും സഭെയ
കരുതുന്നത.് 30 നാം അവെന്റ ശരീരത്തിെന്റ
അവയവങ്ങളേല്ലാ. 31 അതുനിമിത്തം
ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പെനയും അമ്മെയയും
വിട്ട ഭാര്യേയാടു പറ്റിേച്ചരും; ഇരുവരും ഒരു
േദഹമായിത്തീരും. 32ഈമർമ്മം വലിയത;്ഞാൻ
്രകിസ്തുവിെനയും സഭെയയും ഉേദ്ദശിച്ചേ്രത
പറയുന്നത.് 33 എന്നാൽ നിങ്ങള ം അങ്ങെന
തെന്ന ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ഭാര്യെയ
തെന്നേപ്പാെല തെന്നസ്േനഹിേക്കണം. ഭാര്യേയാ
ഭർത്താവിെനബഹുമാനിേക്കണ്ടതാകുന്നു.
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6
കുഞ്ഞുങ്ങള ം മാതാപിതാക്കന്മാരും

1 കുഞ്ഞുങ്ങേള, നിങ്ങള െട
മാതാപിതാക്കന്മാെര കർത്താവിൽ
അനുസരിക്കുവിൻ; അത് ന്യായമേല്ലാ.
2 “നീ ശുഭമായിരിക്കുവാനും, ഭൂമിയിൽ
ദീർഘായുേസ്സാടിരിക്കുവാനും 3 നിെന്റ
അപ്പെനയും അമ്മെയയും ബഹുമാനിയ്ക്കുക”
എന്നത് വാഗ്ദത്തേത്താടുകൂടിയ ആദ്യകല്പന
ആകുന്നു. 4 പിതാക്കന്മാേര, നിങ്ങള െട
മക്കെള േകാപിപ്പിക്കാെത കർത്താവിെന്റ
ശിക്ഷണത്തിലും ഉപേദശത്തിലും േപാറ്റി
വളർത്തുവിൻ.
ദാസന്മാരും യജമാനന്മാരും

5 ദാസന്മാേര, നിങ്ങള െട േലാക്രപകാരമുള്ള
യജമാനന്മാെര ്രകിസ്തുവിെനെയന്നേപാെല
ആദരേവാടുംവിറയേലാടുംഹൃദയപരമാർത്ഥതേയാടും
കൂെട അനുസരിക്കുവിൻ. 6 മനുഷ്യർ
്രശദ്ധിക്കുേമ്പാൾ മാ്രതം അവെര
്രപസാദിപ്പിക്കുന്നവെരേപ്പാെല അല്ല,
്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസന്മാെരേപ്പാെല ൈദേവഷ്ടം
മനേസ്സാെട െചയ്തും, 7 മനുഷ്യെരയല്ല,
കർത്താവിെന തെന്ന സേന്താഷേത്താെട
േസവിച്ച ംെകാണ്ട്അനുസരിക്കുവിൻ. 8 ദാസേനാ
സ്വത്രന്തേനാ ഓേരാരുത്തൻ െചയ്യന്ന നന്മയ്ക്ക്
കർത്താവിൽനിന്ന് ്രപതിഫലം ്രപാപിക്കും
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 9 അങ്ങെന
തെന്ന യജമാനന്മാേര, നിങ്ങള ം ഇേത
രീതിയിൽ തെന്ന ദാസന്മാേരാട് െപരുമാറുവിൻ.
അവെര ഭീഷണിെപ്പടുത്തരുത.് നിങ്ങള െടയും
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അവരുെടയും യജമാനൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലുെണ്ടന്നും
ൈദവത്തിന് മുഖപക്ഷംഇെല്ലന്നുംഅറിയുവിൻ.

ൈദവത്തിെന്റസർവ്വായുധങ്ങൾ
10 അവസാനമായി കർത്താവിലും അവെന്റ
അമിതബലത്തിലും ശക്തിെപ്പടുവിൻ.
11പിശാചിെന്റത്രന്തങ്ങേളാട്എതിർത്തുനില്ക്കുവാൻ
കഴിേയണ്ടതിന് ൈദവത്തിെന്റസർവ്വായുധങ്ങള ം
ധരിച്ച െകാള്ള വിൻ. 12 നമുക്കു േപാരാട്ടം
ഉള്ളത് ജഡരക്തങ്ങേളാടല്ല, വാഴ്ചകേളാടും
ആത്മീയ അധികാരങ്ങേളാടും ഈ
അന്ധകാരത്തിെന്റ േലാകാധിപതികേളാടും
സ്വർേല്ലാകതലങ്ങളിെല ദുഷ്ടാത്മേസനേയാടും
അേ്രത. 13 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ
ദുഷ്കാലങ്ങളിൽ എതിർത്തുനില്ക്കുവാനും
എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങള ം നിറേവറ്റിെക്കാണ്ട്
ഉറച്ച നില്ക്കുവാനും കഴിേയണ്ടതിന്
ൈദവത്തിെന്റ സർവ്വായുധവർഗ്ഗം
ധരിച്ച െകാള്ള വിൻ. 14 നിങ്ങള െട അരയ്ക്ക്
സത്യം െകട്ടിയും നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ച ം
15 സമാധാനസുവിേശഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം
കാലിന് െചരിപ്പാക്കിയും 16 എല്ലാറ്റിനും
മീെത ദുഷ്ടെന്റ തീയമ്പുകെള ഒെക്കയും
െകടുക്കുവാന്തക്കതായ വിശ്വാസം എന്ന പരിച
എടുത്തുെകാണ്ടും നിൽക്കുവിൻ. 17 രക്ഷ
എന്ന ശിരസ്്രതവും ൈദവവചനം എന്ന
ആത്മാവിെന്റ വാള ം ൈകെക്കാള്ള വിൻ.
18 സകല ്രപാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും
ഏത് േനരത്തും ആത്മാവിൽ ്രപാർത്ഥിച്ച ം,
അവെന്റ മറുപടിക്കായി ജാഗരിച്ച ംെകാണ്ട്
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സകലവിശുദ്ധന്മാർക്കും എനിക്കും േവണ്ടി
്രപാർത്ഥനയിൽസ്ഥിേരാത്സാഹം കാണിക്കുവിൻ.
19 എെന്റ കാരാഗൃഹവാസത്തിൽ ഞാൻ
ചങ്ങല ധരിച്ച് സ്ഥാനാപതിയായി േസവിക്കുന്ന
സുവിേശഷത്തിെന്റ മർമ്മം ്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട
അറിയിക്കുവാൻ എെന്റ വായ് തുറക്കുേമ്പാൾ
എനിക്ക് വചനം നല്കെപ്പേടണ്ടതിനും
20 ഞാൻ സംസാരിേക്കണ്ടുംവണ്ണം അതിൽ
്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട സംസാരിേക്കണ്ടതിനും
എനിക്ക് േവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ.

21 ഞാൻ എങ്ങെനയിരിക്കുന്നു എന്നു
എെന്റ അവസ്ഥ നിങ്ങള ം അറിേയണ്ടതിന്
്രപിയ സേഹാദരനും കർത്താവിൽ വിശ്വസ്ത
ശു്രശൂഷകനുമായ തിഹിെക്കാസ് നിങ്ങേളാടു
സകലവും അറിയിക്കും. 22 നിങ്ങൾ ഞങ്ങള െട
വസ്തുത അറിയുവാനും അവൻ നിങ്ങള െട
ഹൃദയങ്ങെള ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനുമായി
ഞാൻ അവെന നിങ്ങള െട അടുക്കേലക്ക്
അയച്ചിരിക്കുന്നു. 23 പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും സേഹാദരന്മാർക്കു
സമാധാനവും വിശ്വാസേത്താടുകൂടിയ
സ്േനഹവും ഉണ്ടാകെട്ട. 24 നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന
അനശ്വരമായ സ്േനഹത്താൽ സ്േനഹിക്കുന്ന
എല്ലാവേരാടുംകൂെടകൃപഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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