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కొలసస్యులకు రాసిన పతిక
గంథకర
కొలోసిస్ పతిక నిఖా న పౌలు రచన (1:1). ఆది సంఘంలో

ఈ పతిక గురించి పసాత్ వించిన వారంతా పౌలుకే గంథ కర తవ్ం
ఆపాదించారు. కొలోసిస్ సంఘం పౌలు సాథ్ పించలేదు. పౌలు జత
పనివారిలో ఒకడు, బహ శా ఎపఫా మొదటగా కొలోసిస్లో సువార
పకటించాడు (4:12, 13). అబదధ్ బోధకులు ఏదో కొతత్ సిదాధ్ ంతంతో
ఇకక్డికివచాచ్రు. వారువిగహారాధకవేదాంతానిన్,యూదుమతానీన్.
ర్సత్వ బోధను కలిపి కొతత్ బోధ మొదలుపెటాట్ రు. కీసుత్ అనిన్టికనాన్
నునన్ వాడని చెపప్డం దావ్రా పౌలు ఈ బోధను వయ్తిరేకించాడు.
కొతత్ నిబంధన అంతటిలోకీ ఎకుక్వ కీసుత్ కేందిత పతికగా దీనిన్
చెబుతారు. కీసుత్ ను అనిన్టిమీదా శిరసుస్గా ఈ పతిక సూచిసుత్ నన్ది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 60 - 63
సీవ్కర
పౌలుదీనిన్ కొలోసిస్సంఘవిశావ్సులనుఉదేద్శించిరాశాడు. “కీసుత్

నందు విశావ్సు న సహోదరులకు” (1:1-2). ఈ సంఘం ఎఫెసు
నుండి 100 కి. మీ. లోపలి పుగా కస్ లోయ మధయ్భాగంలో
ఉంది. అపోసత్లుడు ఈ సంఘానిన్ ఎనన్డూ దరిశ్ంచలేదు (1:4;
2:1).

పయోజనం
కొలోసిస్ పాంతంలో మొద న పమాదకర న దురోబ్ధ విషయం

సంఘానికి హెచచ్రికగా పౌలు ఈ లేఖ రాశాడు. ఈ దురోబ్ధకు
జవాబివవ్డానికి సృషిట్ అంతటి మీదా కీసుత్ యొకక్ తిరుగు లేని,
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సూటి న, అంతం లేని ఆధిపతాయ్నిన్ నొకిక్ చెపాప్డు (1:15;
3:4). సృషిట్ అంతటి కీసుత్ మాతమే అధికారి గనక, అందుకు
తగినటుట్ వారు జీవించాలనిపోతాస్హపరుసుత్ నాన్డు (3:5; 4:6). ఆ
దురోబ్ధకుల బెడదను ఎదిరించి ర్సత్వులు తమ కమబదధ్ న జీవన
విధానం కొనసాగించాలనివారికి రయ్ం చెపాప్డు (2:2-5).

ముఖాయ్ంశం
కీసుత్ ఆధిపతయ్ం

విభాగాలు
1. పౌలు పారథ్న— 1:1-14
2. కీసుత్ లో ఉనన్ వాడికి పౌలు నేరిప్న సిదాధ్ ంతం— 1:15-23
3. దేవుని పణాళిక, పయోజనాలోల్ పౌలు పాత— 1:24-2:5
4. దురోబ్ధలకు వయ్తిరేకంగాహెచచ్రిక— 2:6-15
5. పమాదకర న దురోబ్ధ పౌలు దాడి— 2:16-3:4
6. కీసుత్ లో నూతన వయ్కి వరణ్న— 3:5-25
7. మెపుప్, అంతిమ అభినందన— 4:1-18

1 దేవుని సంకలప్ం పకారం యేసు కీసుత్ కు అపొసత్లు న
పౌలూ మన సోదరుడు తిమోతీ కొల పటట్ణంలో ఉనన్
దేవుని పరిశుదుధ్ లకూ, 2 కీసుత్ లో విశావ్సముంచిన సోదరులకూ
శుభాకాంకష్లతో రాసుత్ నన్ సంగతులు. మన తండి అయిన దేవుని
నుండి కృపా శాంతీమీకు కలుగు గాక!

3-5 పరలోకంలో మీకోసం భదంగా ఉంచిన నిశచ్య న
నిరీకష్ణనుబటిట్ మీరు కీసుత్ యేసు నిలిపిన విశావ్సానిన్ గూరీచ్,
పరిశుదుధ్ లందరి పటల్ మీరు చూపుతునన్ పేమను గూరీచ్,మేము విని
మీ గురించి పారథ్న చేసే పతిసారీ మన పభు న యేసు కీసుత్ తండి
అయిన దేవునికి కృతజఞ్తలు చెలిల్సుత్ నాన్ం. సతయ్వాకుక్ అయిన
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సువార మీ దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు ఈ నిరీకష్ణను గూరిచ్ మొదటిసారి
మీరు వినాన్రు.

6ఈసువారమీరు విని దేవుని కృపను నిజంగాతెలుసుకునన్పప్టి
నుంచీ అది మీలో ఫలించి అభివృదిధ్ చెందినటేట్ పపంచమంతటా ఈ
సువార ఫలిసూత్ అభివృదిధ్ చెందుతూ ఉంది. 7 ఇది పియ న మా
తోటిదాసుడూ,యేసుకీసుత్ కు నమమ్క న సేవకుడూ అయిన ఎపఫా
నుండి ఆ విషయాలు నేరుచ్కునన్ పకారమే. 8 ఆతమ్లో మీ పేమను
గూరిచ్ అతడుమాకు తెలియజేశాడు.

9 ఈ పేమ మూలంగా మీ గురించి మేం వినన్ రోజు నుండీ
మేము మీకోసం పారథ్న చేయడం మానలేదు. మీరు సంపూరణ్
జాఞ్ నం, ఆధాయ్తిమ్క వివేకం కలిగి ఆయన సంకలాప్నిన్ పూరిగా
గహించాలని దేవుణిణ్ వేడుకుంటూ ఉనాన్ం. 10 పతి మంచి కారయ్ం
విషయంలోనూ మీరు ఫలిసూత్ , దేవునికి సంబంధించిన జాఞ్ నంలో
పెరుగుతూ, అనిన్ విషయాలోల్ పభువును సంతోషపెటేట్లా, ఆయనకు
తగినటుట్ గామీరు నడుచుకోవాలనిమేముపారిధ్సుత్ నాన్ం. 11మహిమ
పభావాలతో కూడిన ఆయన శకి మిమమ్లిన్ పతివిధ న సామరథ్ ం
ఇచిచ్ బలపరచాలనిదేవుణిణ్ వేడుకుంటునాన్ం. అదేమీకు సహనానీన్,
పటుట్ దలతో కొనసాగే శకినీ కలిగిసుత్ ంది.

12 వెలుగు నివాసులుగా తనకోసం పతేయ్కించబడిన వారి
వారసతవ్ంలో భాగం పంచుకోడానికి మనలను అరుహ్ లుగా చేసిన
తండికి మీరు సంతోషంతో కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచాలని దేవుణిణ్
పారిథ్సుత్ నాన్ం. 13ఆయనమనలను చీకటిరాజయ్పుఆధిపతయ్ం నుండి
విడుదల చేసి తన పియ కుమారుడి రాజయ్ంలోకి తరలించాడు. 14ఆ
కుమారుడిలోనేమనకు పాప కష్మాపణావిమోచనాఉనాన్యి.

15 కుమారుడు అదృశయ్ దేవుని సవ్రూపం. సరవ్సృషిట్కీ ఆయన
పముఖుడు. 16 ఎందుకంటే కంటికి కనిపించే నా కనిపించని నా
ఆకాశంలోనూ, భూమి నా ఉనన్ అనిన్టి సృషీట్ ఆయన దావ్రానే
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జరిగింది. సింహాసనా నా, ఆధిపతాయ్ నా, పభుతావ్ నా,
అధికారు నా, సరవ్మూ ఆయన దావ్రా కలిగాయి, ఆయన కోసమే
కలిగాయి. 17 ఆయన అనిన్టికీ పూరవ్ం ఉనన్వాడు. ఆయనలోనే
అనీన్ ఒకదానితోమరొకటి కలిసి సిథ్రంగా ఉంటాయి.

18 సంఘం అనే శరీరానికి ఆయనే తల. సరావ్ధికారానికీ
మూలకేందం ఆయనే. అనిన్టిలో ఆయనకు పథమ సాథ్ నం
కలిగేటందుకు చనిపోయిన వారిలో నుండి సజీవుడిగా లేవడంలో
ఆయన పథముడు. 19 ఆయనలో వతవ్ం సరవ్సంపూరణ్త
నివసించాలనీ, 20 కుమారుడి దావ్రా సమసాత్ నీన్ తనతో రాజీ
చేసుకోవాలనీ దేవుడు ఇషట్పడాడ్ డు. ఆకాశంలోనూ, భూమి నాఉనన్
వాటిననిన్టినీ తన కుమారుడు సిలువలో కారిచ్న రకం దావ్రా రాజీ
చేసుకోవడం దావ్రా ఆయనఈకారయ్ం చేశాడు.

21 ఒకపుప్డు మీరు కూడా దేవునికి పరాయివారుగా ఉనాన్రు.
మీ ఆలోచనలోల్ నూ మీరు చేసిన దుషిక్ర్యల వలనా దేవునికి
శతువులుగా ఉనాన్రు.

22అయితే రకమాంసాలునన్ కీసుత్ శరీరంలోమరణం వలల్ ఆయన
మిమమ్లిన్ తనతో రాజీ చేసుకునాన్డు. తన ఎదుట మిమమ్లిన్
పరిశుదుధ్ లుగా, నిరోద్ షులుగా, నిందారహితులుగా నిలబెటుట్ కోడానికి
ఆయన ఇలా చేశాడు. 23 ఇది జరగాలంటే మీరు దృఢంగా
విశావ్సంలో సుసిథ్రంగా నిలిచి ఉండి, ఆకాశం కింద ఉనన్ సమసత్
సృషిట్కీ, మీకూ పకటించిన సువార వలల్ కలిగిన నిబబ్రం నుండి
తొలగిపోకుండా ఉండాలి. ఈ సువారకు పౌలు అనే నేను సేవకుణిణ్
అయాయ్ను.

24ఇపుప్డుమీకోసంనేను పడుతునన్హింసలోల్ సంతోషిసుత్ నాన్ను.
సంఘంఅనేతన శరీరం కోసం కీసుత్ పడినయాతనలోల్ కొదువగాఉనన్
వాటిని నా వంతుగా నా శరీరంలో సంపూరణ్ం చేసుత్ నాన్ను. 25 రహసయ్
సతయ్ంగా ఉనన్ దేవుని వాకుక్ను సంపూరణ్ంగా తెలియజేయడానికి



కొలసస్యులకు రాసిన పతిక 1:26 v కొలసస్యులకు రాసిన పతిక 2:5

దేవుడునాకు అపప్గించినబాధయ్త పకారం నేను సంఘానికి సేవకుణిణ్
అయాయ్ను. 26 ఈ రహసయ్ం యుగయుగాలుగా తరతరాలుగా
మరమ్ంగా ఉంది కానీ ఇపుప్డు దేవుడు తన పవితులకు దానిన్
తెలియజేశాడు. 27 అనయ్జనులోల్ ఈ మరమ్ం అనే దివయ్ సంపదను
తెలియజేయాలనిదేవుడు తలంచాడు. ఈమరమ్ంమీలోఉనన్యేసు
కీసేత్. ఆయనేమహిమను గూరిచ్న ఆశాభావం.

28 మేము పకటిసుత్ నన్ది ఈయననే. పతి వయ్కినీ కీసుత్ లో
పరిపూరుణ్ డిగా చేసి దేవుని ముందు నిలబెటాట్ లి. ఈ ఉదేద్శంతోనే
మేము సమసత్ జాఞ్ నంతో పతి ఒకక్రినీ హెచచ్రిసుత్ నాన్ం బోధిసుత్ నాన్ం.
29 దీని కోసం నేను శమిసూత్ ఉనాన్ను. నాలో బలంగా పని
చేసుత్ నన్ ఆయన మహతత్ర శకిని నేను వినియోగించుకుంటూ
పయాసపడుతునాన్ను.

2
1 ఎందుకంటే మీ కోసమూ, లవొదికయ పటట్ణంలోని వారి

కోసమూ, ననున్ చూడని వారందరి కోసమూ నేను ఎంత తీవ
పోరాటం చేసుత్ నాన్నో మీరు తెలుసుకోవాలి. 2 వారందరూ తమ
హృదయాలోల్ పోతాస్హం పొందాలనీ పేమలో ఐకయ్ం కావాలనీ నా
అభిలాష. అపుప్డు వారికి కలిగే వాసత్వ న అవగాహన వలల్ తమ
హృదయాలోల్ సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగిన వా దేవుని మరమ్ న
కీసుత్ ను అరథ్ం చేసుకోగలగాలి. 3 జాఞ్ నం, తెలివితేటల నిధులనీన్
కీసుత్ లో దాగి ఉనాన్యి.

4ఎవ నామీతో ఇంపుగామాటాల్ డిమిమమ్లిన్మోసం చేయకుండా
ఉండాలని మీకు ఈ సంగతి చెబుతునాన్ను. 5 నేను భౌతికంగా
మీకు దూరంగా ఉనాన్ ఆతమ్లో మీతోనే ఉనాన్ను. మంచి కమంలో
సాగే మీ పవరననూ, కీసుత్ మీకునన్ బల న విశావ్సానీన్ చూసి
సంతోషిసుత్ నాన్ను.
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6 మీరు పభు న కీసుత్ యేసును అంగీకరించిన విధంగానే
ఆయనలో నడుసూత్ ఉండండి. 7 ఆయనలో సిథ్రంగా నాటుకుని
ఉండండి. ఆయన నే మీ జీవితాలు కటుట్ కోండి. మీకు బోధించిన
రీతిగానేవిశావ్సంలోవేరుపారిఉండండి. కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచడంలో
పొంగిపొరలుతూ ఉండండి.

8 కీసుత్ కాకుండా మానవ సంపదాయాల నా, పాపంచిక మూల
సూతాల నా ఆధారపడడ్ తతవ్జాఞ్ నానీన్, కేవలం మోసపూరిత న
వటిట్ వాదాలనూ పయోగించి ఎవరూ మిమమ్లిన్ వశం చేసుకోకుండా
చూసుకోండి. 9 ఎందుకంటే వతవ్పు సరవ్ సంపూరణ్త ఆయన
శరీరంలో నివసిసూత్ ఉంది. 10 పతి పభుతావ్నికీ ఆధిపతాయ్నికీ
శిరసుస్గా ఉనన్ ఆయనలో మీరు సంపూరుణ్ లు. 11 మనుషుల

చేతులతో చేసినటుట్ కాకుండా దేవుడు ఆయనలో మీకు సునన్తి
చేశాడు. సవ్భావరీతాయ్ శరీరంలో ఉనన్ పాపపు జానిన్
తీసివేయడమే కీసుత్ లో మీరు పొందిన సునన్తి.

12బాపిత్సంలోమీరుఆయనతోకూడాసమాధిఅయాయ్రు. అయితే
చనిపోయినవారిలో నుండి ఆయనను సజీవంగా లేపిన దేవుని శకి
మీకునన్ విశావ్సం వలల్ మీరు కూడా సజీవంగా లేచారు.

13 ఒకపుప్డు మీరు చేసిన అపరాధాలవలాల్ శరీరంలో మీకు
సునన్తిజరగకపోవడంవలాల్ మీరు చనిపోయినవారుగాఉండేవారు.
అపుప్డు ఆయన తనతోబాటు మిమమ్లిన్ బతికించాడు. మన
అపరాధాలనిన్టినీ కష్మించాడు. 14మనకు వయ్తిరేకంగా రాసి ఉనన్
రుణపతానీన్,దానికి సంబంధించిన నియమ నిబంధనలనూ ఆయన
తుడిచివేశాడు. ఆయన వాటనిన్టినీ తీసివేసి సిలువకు మేకులతో
కొటాట్ డు. 15 ఆయన సిలువ పభుతావ్లనూ, ఆధిపతాయ్లనూ
ఓడించి, వారిని నిరాయుధులుగా చేసి తన విజయోతస్వ
ఊరేగింపులో బహిరంగంగా పదరిశ్ంచాడు.

16 కాబటిట్ తినే విషయంలోనూ తాగే విషయంలోనూ, పండగ
రోజులూ, అమావాసయ్, విశాంతి దినం వంటి విషయాలోల్ నూ ఎవరూ
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మిమమ్లిన్ విమరిశ్ంచకుండా చూసుకోండి. 17 ఇవనీన్ జరగబోతునన్
వాటికి నీడలాల్ ంటివి. వాటి నిజసవ్రూపం కీసుత్ లో ఉంది.

18 ఎవ నా కపట వినయం పదరిశ్సూత్ , దేవదూతల పటల్ భకి
కనపరుసూత్ మీరు మీ బహ మానం పోగొటుట్ కొనేలా చేయకుండా
జాగతత్ పడండి. అలాటివాడు తాను చూసిన విషయాలను
అతిశయోకిగా చెపుప్కుంటాడు. వాడు తన శరీర సంబంధ న
ఆలోచన వలల్ కారణం లేకుండానే వాటి విషయంలో గరివ్షిట్
అవుతాడు.

19అలాంటివాడు శిరసుస్గా ఉనన్ కీసుత్ యేసును అంటి పెటుట్ కుని
ఉండడు. ఆ శిరసుస్ వలల్నే శరీరానికి పోషణ జరుగుతుంది.
ఆ శిరసుస్ వలల్నే కీళల్తో, నరాలతో శరీరం ఒకక్టిగా ఉంటుంది.
దేవుడు పసాదించే ఎదుగుదలతో శరీరం అభివృదిధ్ చెందుతుంది.
20 పాపంచిక మూల సూతాల విషయంలో మీరు కీసుత్ తో కూడా
మరణించారు కాబటిట్ వాటి కిందనే ఇంకా బతుకుతునన్టుట్ గా ఆ
నియమాలకు మీరెందుకు లోబడి ఉండాలి? 21 “అది పటుట్ కోవదుద్ ,
రుచి చూడవదుద్ , ఇది ముటుట్ కోవదుద్ ” లాంటి మనుషుల ఆజఞ్లను
ఎందుకు లెకక్ చేయాలి?

22 ఈ ఆజఞ్లూ, ఉపదేశాలూ అనీన్, ఉపయోగించడం చేత
నాశన పోయేవిషయాల కోసం వయ్కులు చేసేవే. 23వీటిలోమానవ
నిరిమ్త న మత విధానాల జాఞ్ నమూ కపట వినయమూ శరీరానిన్
కఠినంగా అదుపులో పెటుట్ కోవడం వంటివి ఉనాన్యి. కానీ శరీర
కోరికలను నియంతించుకునే విషయంలో అవి ఎందుకూ కొరగానివి.

3
1 అయితే దేవుడు మిమమ్లిన్ కీసుత్ తో కూడ సజీవులుగా లేపాడు

కాబటిట్ న ఉనన్ వాటినే వెతుకుతూ ఉండండి. అకక్డ కీసుత్ దేవుని
కుడి పకక్న కూరుచ్ని ఉనాన్డు. 2 న ఉనన్ వాటి మీదే మీమనసు
నిలపండి. భూసంబంధ న వాటి మీద మనసు పెటుట్ కోవదుద్ .
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3 ఎందుకంటే మీరు చనిపోయారు గానీ మీ జీవానిన్ దేవుడు కీసుత్ లో
దాచి పెటాట్ డు. 4మీ జీవం అయిన కీసుత్ పతయ్కష్ నపుప్డు మీరు
కూడామహిమలోఆయనతో పతయ్కష్మౌతారు.

5 కాబటిట్ ఈ లోకంలోని పాపపు వాంఛలను అంటే వయ్భిచారం,
అపవితత, ంగిక విశృంఖలత, దురాశ, ధన వాయ్మోహానికి
మారుపే న విగహారాధనలను చంపివేయండి. 6 వీటి వలనే దేవుని
తీవ కోపం అవిధేయుల కి వసుత్ ంది.

7 గతంలో మీరు వారితో కలసి నివసించినపుప్డు ఇవనీన్ చేసూత్
వచాచ్రు. 8 కానీ ఇపుప్డు మీరు తీవ కోపం, ఆగహం, దురామ్రగ్పు
ఉదేద్శాలు, నిందా వాకుక్లు, మీ నోటి నుండి అవమానకర న
మాటలు, బూతులు అనీన్ వదిలి పెటాట్ లి. 9ఒకరితో ఒకరు అబదాధ్ లు
చెపప్వదుద్ . ఎందుకంటే మీరు మీ పూరవ్ జానిన్ దాని పనులతో
సహా తీసివేశారు. 10 ఇపుప్డు ఒక నూతన వయ్కిని ధరించారు. ఆ
నూతన వయ్కిని మీలో సృషిట్ంచిన వాడి సవ్రూపంలోకి పూరణ్ జాఞ్ నంతో
నూతనమవుతూ ఉనాన్రు.

11 ఇలాంటి అవగాహనలో గీకు వాడనీ యూదుడనీ భేదాలు
ఉండవు. సునన్తి పొందిన వాడనీ సునన్తి పొందని వాడనీ
భేదం లేదు. ఆటవికుడనీ, సితియా జాతివాడనీ, బానిస అనీ,
సవ్తంతుడనీ లేదు. కీసేత్ సమసత్ం, సమసత్ంలో ఆయనే ఉనాన్డు.

12 కాబటిట్ దేవుడు ఏరప్రచుకునన్ వారూ పరిశుదుధ్ లూ
పియ న వారుగా, మీరు కనికర హృదయానీన్ దయనూ
దీనతావ్నీన్ సాతివ్కతనూ సహనానీన్ ధరించుకోండి. 13 ఒకరినొకరు
సహించుకోండి. ఇతరుల పటల్ కృప కలిగి ఉండండి. ఎవరి మీ నా
ఫిరాయ్దు ఉంటే పభువుమిమమ్లిన్ కష్మించినటేట్ మీరూ కష్మించండి.

14 వీటనిన్టికి గా పేమను కలిగి ఉండండి. పేమ ఐకయ్తకు
పరిపూరణ్ రూపం ఇసుత్ ంది. 15 కీసుత్ పసాదించేశాంతిమీహృదయాలోల్
పరిపాలించనివవ్ండి. ఈ శాంతి కోసమే మిమమ్లిన్ ఒకే శరీరంగా
దేవుడు పిలిచాడు. ఇంకా కృతజుఞ్ ఉండండి.
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16 కీసుత్ వాకుక్ మీలో సమృదిధ్గా నివసించనివవ్ండి. సంపూరణ్
జాఞ్ నంతో ఒకరికొకరు బోధించుకోండి, బుదిద్ చెపుప్కోండి. మీ
హృదయాలోల్ కృతజఞ్త కలిగి కీరనలతోనూ భజనలతోనూ ఆతమ్
సంబంధ న గానాలతోనూ దేవునికి పాటలు పాడండి.

17 మాటతో గానీ చరయ్తో గానీ, మీరేది చేసినా పభు న యేసు
పేర చేయండి. తండి అయిన దేవునికి ఆయన దావ్రా కృతజఞ్తలు
అరిప్సూత్ చేయండి.

18 భారయ్లారా, మీ భరలకు లోబడి ఉండండి. ఇది పభువులో
తగిన పవరన.

19 భరలారా, మీ భారయ్లను పేమించండి. వారితో కటువుగా
ఉండవదుద్ . 20 పిలల్లారా, అనిన్ విషయాలోల్ మీ తలిల్దండుల మాట
వినండి. ఇది పభువుకు పీతికరంగా ఉంటుంది.

21 తండులారా, మీ పిలల్లు నిరుతాస్హపడకుండేలా వారిని
రెచచ్గొటట్వదుద్ .

22 దాసులారా, మనుషులను మెపిప్ంచాలని చూసే వారిలా కి
కనిపించాలని కాకుండా పభువుకు భయపడుతూ చితత్శుదిధ్తో అనిన్
విషయాలోల్ మీ ఇహలోకయజమానులకు లోబడి ఉండండి.

23 మీరు ఏ పని చేసినా హృదయపూరవ్కంగా చేయండి.
మనుషుల కోసం అనికాదు గానీ పభువుకు చేసుత్ నన్టుల్ భావించుకుని
చేయండి. 24 పభువు నుండి మీకు వారసతవ్ం బహ మతిగా
లభిసుత్ ందనిమీకు తెలుసు. పభు న కీసుత్ కు మీరు సేవ చేసుత్ నాన్రు.
25 అకమం చేసేవాడికి తాను చేసిన అకమానికి తగిన శాసిత్
జరుగుతుంది. ఎలాంటి పకష్పాతం ఉండదు.

4
1యజమానులారా, పరలోకంలోమీకు ఒకయజమానిఉనాన్డని

తెలుసుకోండి. మీదాసుల పటల్ నాయ్య న, స నదానిని చేయండి.
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2 పారథ్నలో నిలిచి ఉండండి. కృతజఞ్తలు చెలిల్సూత్ మెలకువగా
ఉండండి.

3 దేవుని వాకుక్ అయిన కీసుత్ మరామ్నిన్ బోధించడానికి దేవుడు
నాకు పరిసిథ్తులను అనుకూలపరచాలని పారిధ్ంచండి. ఈ వాకుక్
కారణంగానే నేను సంకెళళ్ పాలయాయ్ను. 4 నేను బోధించాలిస్న
విధంగా, సప్షట్ంగా బోధించాలనినా కోసం పారిధ్ంచండి.

5 సంఘానికి బయట ఉనన్వారి విషయంలో జాఞ్ నంతో మెలగండి.
సమయానిన్ సదివ్నియోగం చేసుకోండి. 6 మీ మాటలు ఎపుప్డూ
కృపాసహితంగా ఉండాలి. మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ రుచిగా
ఉండేలా చూసుకోండి. ఆ విధంగా మీరు ఎవరికి ఎలా జవాబివావ్లో
తెలుసుకోగలుగుతారు.

7 పియ న సోదరుడూ నమమ్క న సేవకుడూ పభువులో నా
సహదాసుడూ అయిన తుకికు నా సంగతులనీన్ మీకు చెబుతాడు.
8 పతేయ్కించి మీకు మా విషయాలు తెలియజేయడానికీ మీ
హృదయాలను పోతస్హించడానికీ ఇతణిణ్ పంపిసుత్ నాన్ను. 9ఇతనితో
కూడా మీ ఊరివాడు, నమమ్క న పియ సోదరుడు ఒనేసిమును
మీ దగగ్రికి పంపుతునాన్ను. వీరు ఇకక్డి సంగతులనీన్ మీకు
తెలియపరుసాత్ రు.

10 నాతో కూడా చెరసాలోల్ ఉనన్ అరిసాత్ రుక్, బరన్బాకు దగగ్ర
బంధు నమారుక్ మీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్రు. ఈమారుక్
“మీ దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు చేరుచ్కోండి” అని మిమమ్లిన్ గతంలోనే
ఆదేశించాను గదా.

11ఇంకాయూసుత్ అనే పేరునన్యేసు కూడామీకు అభివందనాలు
చెబుతునాన్డు. వీరంతా సునన్తి పొందిన వరగ్ంలో ఉనన్వారు. వీరే
దేవుని రాజయ్ం కోసం నాకు జత పనివారు. వీరు నాకు ఆదరణగా
ఉనాన్రు.

12 మీలో ఒకడూ కీసుత్ యేసు సేవకుడూ అయిన ఎపఫా మీకు
అభివందనాలు చెబుతునాన్డు. దేవుని సంకలప్మంతటిలో మీరు
సంపూరుణ్ లుగానూ నిశచ్యతగలిగి నిలకడగానూ ఉండాలని ఇతడు
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ఎపుప్డూ మీ కోసం తన పారథ్నలో పోరాటం చేసుత్ నాన్డు. 13 ఇతడు
మీకోసం, లవొదికయ వారి కోసం, హియెరాపొలి వారి కోసం ఎంతో
పయాసపడుతునాన్డు. ఇది ఇతని గూరిచ్ నాసాకష్ ం.

14 పియ దుయ్డు లూకా, దేమా మీకు అభివందనాలు
చెబుతునాన్రు.

15లవొదికయలోఉనన్సోదరులకూ,నుంఫాకూ,ఆమెఇంటోల్ ఉనన్
సంఘానికీ అభివందనాలు తెలియజేయండి.

16 ఈ పతిక మీరు చదివాక లవొదికయలోని సంఘంలో
చదివించండి. అలాగే నేను లవొదికయ సంఘానికి రాసి పంపిన
పతికను మీరు తెపిప్ంచుకుని చదవండి.

17 అలాగే, “పభువులో నీకు అపప్గించిన సేవను నెరవేరచ్డానికి
జాగతపడు” అని అరిఖ్పుప్తో చెపప్ండి.

18పౌలు అనే నేను ఇకక్డ నా చేతి రాతతోమీకు అభివందనాలు
తెలియజేసుత్ నాన్ను. నా సంకెళళ్ను జాఞ్ పకం చేసుకోండి. కృప మీకు
తో ఉండుగాక.
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