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ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು
ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.

2 ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ
ಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ತಿ ಥೆಯನ
ತೆಗೂಡಿ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದ

ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ದೊರಕಲಿ.
3 ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ

ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಂದೆಯೇ
ದೇವರು. 4 ಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಲು ಾರಣವೇನೆಂದರೆ
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ, ದೇವಜನರೆಲ್ಲರ
ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 5-6 ನಿಮಗೆ
ನಿರೀ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ ಮತು್ತ
ದೇವಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ನಿರೀ ಸುವಂಥವುಗಳು
ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ಎಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ ಾದ ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಅಂದರೆ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿ ಾಗ ಈ ನಿರೀ ಯ ಬಗೆ್ಗ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ. ನೀವು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ
ಸ ಾ್ಯಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂದಿನಿಂದ ಸು ಾತೆರ್ಯು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ವೃದಿ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದೆ ಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದಕರ ಾಗಿದೆ. ಅದೇ
ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯು ವೃದಿ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದೆ
ಮತು್ತ ಆಶೀ ಾರ್ದಕರ ಾಗಿದೆ. 7 ನೀವು ಎಪಫ್ರನಿಂದ ದೇವರ
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ಕೃಪೆಯ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ. ಅವನು ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಾವು ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಅವನು
ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 8 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ
ಪೆ್ರೕರಿತ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯಬಗೆ್ಗ ಎಪಫ್ರನು ಸಹ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

9ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ದಿನದಿಂದ, ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ
ಎಡಬಿಡದೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ದೇವರು ಅಪೇ ಸುವ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ನೀವು ಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ಆತಿ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಾನವನು್ನ
ಮತು್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ 10ಪ್ರಭುವಿಗೆ

ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆದು ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ದೇವ ಾನದಲಿ್ಲ ಬೆಳಯಬೇಕೆಂತಲೂ

11 ಆತನ ಮಹಿ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಪರಿಪೂಣರ್ ಬಲ ಹೊಂದಿ
ಆನಂದಪೂವರ್ಕ ಾದ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ, ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ತೋರಿಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಾವು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

12 ಆಗ ನೀವು ಆನಂದದಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡಬಲಿ್ಲರಿ. ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತನು

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ೕಗ ್ಯರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. 13 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಂಧ ಾರದ

ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಪಿ್ರಯ
ಮಗನ (ಯೇಸುವಿನ) ಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 14ಮಗನು ನಮ್ಮ
ಾಪಗಳಿಗೆ ಪರಿ ಾರ ನೀಡಿದನು. ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆ
ಕ್ಷಮೆ ದೊರೆಯಿತು.

ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು ಾಗ ದೇವರನೆ್ನೕ ಾಣುತೆ್ತೕವೆ
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15ದೇವರನು್ನ ನೋಡಲು ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆದರೆಯೇಸುವು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಯೇಸು ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

16ಭೂಲೋಕಮತು್ತ ಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲವುಗಳು,
ದೃಶ್ಯ ಮತು್ತ ಅದೃಶ್ಯ ಾದವುಗಳು, ಆತಿ್ಮಕ ಶಕಿ್ತಗಳು,
ಪ್ರಭುತ್ವಗಳುಆತನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದನಿಮಿರ್ತ ಾಗಿವೆ. ಅಧಿಪತಿಗಳು
ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಆತನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮಿರ್ತ ಾದರು.

ಸಮಸ್ತವೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

17ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ದಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನಿದ್ದನು.
ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ ಆತನೇ ಆ ಾರಭೂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

18 ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇಹಕೆ್ಕ (ಸಭೆಯ) ಶಿರ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಆತನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮರಣದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದವನು ಆತನೇ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ ಯೇಸುವೇ ಅತ್ಯಂತ
ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

19ಆತನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯು ನೆಲಸಿರಬೇಕೆಂಬುದೂ,
20 ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದಿಂದ
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ

ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ
ತನಗೆ ಸಂ ಾನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಾಗಿತು್ತ.

21 ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಟಿ್ಟದಿ್ದರಿ,
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ
ಶತು್ರಗ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. 22ಈಗ ಾದರೋ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶರೀರ ಾರಿ ಾಗಿ ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೂ
ದೇವರಿಗೂ ಸಂ ಾನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿಯೂ
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ನಿಷ ್ಕಳಂಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 23 ನೀವು
ಕೇಳಿದ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದು್ದ ಅದರಿಂದುಂಟಾಗುವ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಇದು ಾಧ್ಯ. ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಪ್ರಪಂಚದ
ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಾರ ಾಗಿದೆ. ೌಲ ಾದ ಾನು ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರುವ ಸೇವಕ ಾದೆನು.

ಸಭೆ ಾಗಿ ೌಲನ ಾಯರ್
24 ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಾಧೆಗಳಿಂದ ನನಗೆ

ಸಂತೋಷ ಾಗಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಭೆಯೆಂಬತನ್ನ ದೇಹದಮೂಲಕಇನೂ್ನ
ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ
ಾನು ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾದವುಗಳನು್ನ ಆತನ ದೇಹಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನನ್ನ
ದೇಹದಲಿ್ಲ ಅನುಭವಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 25 ಾನು ಸಭೆಗೆ ಸೇವಕ ಾದೆನು.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವಂತೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಈ ಾಯರ್ವು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದು.
ದೇವರ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದೇ ಆ
ಾಯರ್. 26 ಆದಿ ಾಲದಿಂದಲೂ ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವೇ ಈ
ಉಪದೇಶ. ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮರೆ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ.
ಈಗ ಾದರೋ ಈ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವನು್ನ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸ ಾಗಿದೆ. 27ಮಹಿ ಾತಿಶಯ ಾದಈಸತ್ಯವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲು ದೇವರು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದನು. ಈ ಮ ಾಸತ್ಯವು ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿ ಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಲುಹೊಂದಲು ಆತನೇ ನಮಗಿರುವ
ಏಕೈಕ ನಿರೀ . 28 ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನೂ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಉಪದೇಶಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ಾನವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಉಪ ೕಗಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್
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ಆತಿ್ಮಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕವೆ.
29 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಲದಿಂದ ಇದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವೇ ಕೆಲಸ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಹೋ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಬಲವೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲ
ಾಯರ್ ಾಡುತಿ್ತದೆ.

2
1 ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಾಡುತಿ್ತರುವ

ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ ಇದಲ್ಲದೆ
ಲ ದಿಕೀಯದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ ಎಂದೂ
ನೋಡಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಹ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
2 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲ ಉತೆ್ತೕಜಿತ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ
ದೃಢನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅಂದರೆ ದೇವರ ನಿಗೂಢ ಸತ್ಯವನು್ನ ಅವರು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವತಃ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆ ಸತ್ಯ. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸವರ್ ಾನವು
ಮತು್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟರುವ ನಿ ೕಪಗಳಂತಿವೆ.

4 ಾವನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸರಿಯೆನಿಸುವ ಸುಳು್ಳ ಾತುಗಳಿಂದ
ೕಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 5ಅಲಿ್ಲ
ಾನು ನಿ ್ಮಡನೆಇರದಿದ್ದರೂನನ್ನಮನಸು್ಸ ನಿ ್ಮಡನಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ
ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾದ ನಡತೆಯನು್ನ ನೋಡಲು ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವ
ದೃಢನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅರಿಯಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ
6 ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ನೀವು

ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದು್ದ ಜೀವಿಸಿರಿ.
7 ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಾತ್ರ ನೀವು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು. ಜೀವವೂ ಶಕಿ್ತಯೂ
ಆತನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸ ಾಗಿದೆ.
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ನೀವು ಆ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಮತು್ತ
ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು.

8 ಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಕರ ಾದ ಮತು್ತ ನಿರಥರ್ಕ ಾದ
ತತ್ವ ಾನ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ ನಡೆಸದಂತೆ
ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರಿ. ಆ ತತ್ವ ಾನಗಳು ಜನರಿಂದ ಬಂದುವೇ ಹೊರತು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲ್ಲ. ಅವುಈಲೋಕದಜನರನಿರಥರ್ಕ ತತ್ವಗಳು. 9ದೇವರ
ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. (ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೂ ಸಹ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತು್ತ.) 10 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇರೇನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎಲ್ಲ
ದೊರೆತನಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಗಳನು್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆ.

11 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೀವು ಬೇರೊಂದು ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಪಡೆದಿರುವಿರಿ.
ಆ ಸುನ್ನತಿಯು ಕೈಯಿಂದ ಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಯಿತು. ಇದುವೇ
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಡುವ ಸುನ್ನತಿ. 12ನೀವು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂ ಾಗ
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಹೂಳಲ್ಪಟಿ್ಟರಿ. ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಎಬಿ್ಬಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತೋರಿದ ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರ
ಮೂಲಕ ನೀವು ಆ ದೀ ಾ ಾ್ನನದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಎದು್ದಬಂದಿರಿ.

13 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಾಪ
ಸ್ವ ಾವದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಇನೂ್ನ ಮುಕ್ತ ಾಗದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ
ಆತಿ್ಮಕ ಾಗಿ ಸತ್ತವ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ
ಜೀವವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಆತನು ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಿದನು. 14 ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಾವು ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿದೆ್ದವು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸ ಾದ
ದೋ ಾರೋಪಣೆಯ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾವು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆ ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಲಿಖಿತಗೊಳಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿದನು. 15 ದೇವರು
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ತನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿದ್ದ ದೊರೆತನಗಳನೂ್ನ ಅಧಿ ಾರಗಳನೂ್ನ
ಸೋಲಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ನಿ ಾಯುಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಶಿಲುಬೆಯ
ವಿಜ ೕತ್ಸವದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಾಡಿದನು.

ಾನವ ನಿಮಿರ್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ
16 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಇಲ್ಲವೆ

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪದ್ಧತಿಗಳ (ಹಬ್ಬಗಳು, ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯ ಆಚರಣೆಗಳು,
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳು)ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆನಿಯಮಗಳನು್ನ ರೂಪಿಸಲು ಾರಿಗೂ
ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. 17 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ
ಮುಂದೆ ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದವುಗಳ ಾಯೆಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ
ನಿಜರೂಪವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಂದಿತು. 18 ಕೆಲವರು ದೇವದೂತರ
ಪೂಜೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅತಿವಿನಯವಂತರಂತೆ ನಟಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ
ಆಸಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆ ಜನರು ಾವು ಕಂಡ ದಶರ್ನಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಾ ಾಗಲೂ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ. “ನೀವು ಇಂಥಿಂಥ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ”
ಎಂದು ಆ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಲು ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡಿ.
ಅವರ ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಆಲೋಚನೆಯು ಅವರನು್ನ ನಿ ಾ ್ಕರಣ ಾಗಿ
ಗವರ್ದಿಂದ ಉಬಿ್ಬಸುತ್ತದೆ. 19 ಆ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ
ಶಿರಸಿ್ಸನ ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಹವು ಆತನನೆ್ನೕ
ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆತನಿಂದಲೇದೇಹದಅಂ ಾಂಗಗಳುಇತರ
ಅಂಗಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುತ್ತವೆ ಮತು್ತ ಪರಸ್ಪರ ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತವೆ.
ಇದರಿಂದದೇಹವುಬಲಗೊಂಡು ಒಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ,
ದೇವರ ಇಚೆ್ಛಯಂತೆ ದೇಹವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

20 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸತು್ತ ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಾದ ನಿರಥರ್ಕ
ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಂತೆ ವತಿರ್ಸುವುದೇಕೆ? ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಏಕೆ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಾತಿನ ಅಥರ್:
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21 “ಇದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡ”, “ಅದರ ರುಚಿ ನೋಡಬೇಡ”,
“ಅದನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇಕೆ? 22 ಾ್ರಪಂಚಿಕ
ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿ ಾದ ಈ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ
ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳುಜನರಆ ಮತು್ತ ಜನರಉಪದೇಶಗಳೇ
ಹೊರತು ದೇವರವಲ್ಲ. 23 ಈ ನಿಯಮಗಳು ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ಬದಿ್ಧಯುಳ್ಳ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅತಿವಿನಯವಂತರಂತೆ ನಟಿಸಲು ಮತು್ತ
ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರರೇಪಿಸುವ ಅವುಗಳು
ಕೇವಲ ಾನವ ನಿಮಿರ್ತ ಾದ ಧಮರ್ದ ಒಂದು ಾಗ ಾಗಿವೆ.
ಆದರೆ ಾಪಸ್ವ ಾವವು ಇಚಿ್ಛಸುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡದಂತೆ
ಅವು ಜನರಿಗೆ ಾವ ಸ ಾಯವನೂ್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

3
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸಜೀವನ

1 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪರಲೋಕದವುಗಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಬಲಗಡೆ
ಆಸ ಾರೂಢ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 2 ಪರಲೋಕದವುಗಳನು್ನ ಾತ್ರ
ಆಲೋಚಿಸಿ, ಭೂಲೋಕದವುಗಳನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿ. 3 ನಿಮ್ಮ
ಹಳೆಯಸ್ವ ಾವ ಸತು್ತಹೋಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವವು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ
ದೇವರಲಿ್ಲದೆ. 4 ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ, ಆತನು ಮರಳಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ,
ನೀವೂಆತನ ಪ್ರ ಾವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವಿರಿ.

5 ಆದ್ದರಿಂದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗ ಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ, ದು ಾಚಾರ,
ಾ ಾಭಿ ಾಷೆ, ದು ಾಶೆ ಮತು್ತ ಾ್ವಥರ್ತೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ. ಾ್ವಥರ್ವು ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಗೆ ಸಮ ಾಗಿದೆ.
6 ಇವು ದೇವರನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. 7 ಪೂವರ್ ಾಲದ ನಿಮ್ಮ
ದುಷ್ಟಜೀವನದಲಿ್ಲ ಈ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀವು ಾಡಿರುವಿರಿ.
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8 ಈಗ ಾದರೋ ಕೋಪ, ಕೊ್ರೕಧ, ಮತ್ಸರ, ಚುಚು್ಚ ಾತು
ಮತು್ತ ದು ಾರ್ಷೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ.
9 ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಹಳೆಯ ಾಪಪೂರಿತ ಜೀವನವನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದಲಿನ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 10 ನೀವು ಹೊಸ ಜೀವನವನು್ನ
ಆರಂಭಿಸಿರುವಿರಿ. ಈ ಹೊಸ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೂತನ ಾಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರ
ಬಗೆ್ಗ ನಿಜ ಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಈ ಹೊಸ ಜೀವನ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
11ಈಹೊಸಜೀವನದಲಿ್ಲ ಗಿ್ರೕಕರಮತು್ತಯೆಹೂದ್ಯರಮಧ್ಯದ ಾ್ಲಗಲಿ,
ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತು್ತ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ
ಜನರ ಮಧ್ಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಪರದೇಶದವರ ಅಥ ಾ ಅ ಾಗರೀಕರ
ಮಧ್ಯದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಗು ಾಮರ ಅಥ ಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದ ಜನರ
ಮಧ್ಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಕಿ್ರಸ್ತನಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ಅಗತ್ಯ.

ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನ
12 ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ

ಪವಿತ್ರ ಜನರ ಾ್ನಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಕನಿಕರ, ದಯೆ, ದೀನತೆ, ವಿನಯಶೀಲತೆ, ಾಂತಿ,
ಸಹನೆ ಎಂಬ ಸದು್ಗಣಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13 ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವಂಥ ದೂರುಗಳು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿರಿ. ಪ್ರಭುವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ನೀವೂ ಇತರರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. 14 ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿರಲಿ. ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಿಮ್ಮನೆ್ನಲ್ಲರನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ
ಒಗ್ಗಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರಿಸುವುದು. 15 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೀಡುವ ಾಂತಿಯು
ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಲಿ.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾದ್ದರಿಂದ ಾಂತಿಯಿಂದಿರಲು
ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಾ ಾಗಲು ಕೃತಜ್ಞ ಾಗಿರಿ.
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16 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉಪದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಸಮೃದ್ಧ ಾಗಿ
ನೆಲಸಿರಲಿ. ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ
ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಬಲಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಗಿದು್ದ
ಾಡುಗಳನು್ನ, ಕೀತರ್ನೆಗಳನು್ನ, ಸಂಗೀತಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ.

17 ನೀವು ನುಡಿಯಿಂ ಾಗಲಿ, ನಡೆಯಿಂ ಾಗಲಿ ಏನು ಾಡಿದರೂ
ಅದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿ ಾಗಿ ಾಡಿರಿ. ನೀವು
ಏನು ಾಡಿದರೂ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.
ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನ

18 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಇದು
ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಡುವ ೕಗ ್ಯ ಾಯರ್ ಾಗಿದೆ.

19 ಪುರುಷರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಅವರೊಡನೆ
ಾತಿ್ವಕ ಾಗಿರಿ.
20ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಇದು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸಂತೋಷವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವುದು.

21ತಂದೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ
ಅವರು ಕುಂದಿಹೋಗುವರು.

22 ಸೇವಕರೇ, ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ಯಜ ಾನರಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಅವರ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ ಗಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಸೇವೆ ಾಡದಿರಿ. ನೀವು
ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಯಜ ಾನರಿಗೆ
ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಿರಿ. 23 ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಿಮಿ್ಮಂ ಾದಷು್ಟ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾಗಿಯೇ ಾಡಿರಿ. ಾವುದೇ
ಾಯರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾಡದೆ ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಾಡಿರಿ.

24 ಪ್ರಭುವಿನಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ. ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವು
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ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲರಲಿ. 25 ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುವವನು ಅದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ
ಶಿ ಯನು್ನ ಪಡೆಯುವನು. ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲ.

4
1 ಯಜ ಾನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾದದ್ದನೂ್ನ

ಸರಿ ಾದದ್ದನೂ್ನ ಾಡಿರಿ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೂ ಒಬ್ಬ
ಯಜ ಾನನಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಾಪಕದಲಿ್ಲರಲಿ.

ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರು ಾಡತಕ್ಕ ಾಯರ್ಗಳು
2 ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ತಪ್ಪದೆ ಾಡಿರಿ, ನೀವು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ,
ಾ ಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. 3 ನಮ ಾಗಿಯೂ

ನೀವು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು
ಅನುಕೂಲ ಾದಸಂದಭರ್ವನು್ನ ಆತನು ನಿಮಗೆದಯ ಾಲಿಸುವಂತೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿರುವ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವನು್ನ
ಾವು ಬೋಧಿಸ ಾಗುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಾನು ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಬೋಧಿಸಿದರಿಂದಲೇ ಈಗ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. 4 ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಾನು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿಯೂ ಸರಳ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
5 ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸು ಾಗ ಾನವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನು್ನ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಳಸಿರಿ.
6 ನೀವು ಾತ ಾಡು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ದಯೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ
ಾನವುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ ಾತ ಾಡಿರಿ. ಆಗ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ
ೕಗ ್ಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಲು ಶಕ್ತ ಾಗುವಿರಿ.

ೌಲನೊಂದಿಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತ ಸುದಿ್ಧ
7 ತುಖಿಕನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಸಹೋದರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ನನೊ್ನಡನೆ ಅವನೂ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸೇವಕನೂ
ಾಸನೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಅವನು ನಿಮಗೆ
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ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ. 8 ಆದ ಾರಣವೇ ಾನು ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾವು ಹೇಗಿರುವೆವು ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು
ನನ್ನ ಅಪೇ . ನಿಮ್ಮನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು ಾನು ಅವನನು್ನ
ಒನೇಸಿಮನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 9ಒನೇಸಿಮನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಸಹೋದರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ನಿಮ್ಮ
ಊರಿನವನೇ. ಇಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಅವರು ನಿಮಗೆತಿಳಿಸು ಾ್ತರೆ.

10 ಅರಿ ಾ್ತಕರ್ನು ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನೂ ನನೊ್ನಡನೆ
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಾನರ್ಬನಿಗೆ ಸೋದರ ಾಂಧ್ಯವ್ಯವುಳ್ಳ ಾಕರ್ನೂ
ವಂದನೆಯನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ( ಾಕರ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾನು ಈ ಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು

ಬಂದರೆ ಅವನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿರಿ.) 11 ಯೇಸುವು (ಯುಸ್ತನೆಂದೂ
ಅವನನು್ನ ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.) ಸಹ ವಂದನೆಯನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿರುವ ಇವರು ಾತ್ರವೇ ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ನನ್ನ ತೆ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಇವರೇ ನನಗೆ
ಆದರಣೆ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

12 ಎಪಫ್ರನು ಸಹ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕನು. ಅವನು ನಿಮ್ಮವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು
ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆತಿ್ಮಕತೆಯಲಿ್ಲ

ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂತಲೂ ದೇವರ
ಚಿತ್ತವನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ದೃಢ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ
ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ. 13 ಅವನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ, ಲ ದಿಕೀಯ ಮತು್ತ
ಹಿರೆ ಾ ಲಿಯದ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಬಹಳ ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ
ಾಡಿದನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 14 ದೇಮನು ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯ

ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ವೈದ್ಯ ಲೂಕನು ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
15 ಲ ದಿಕೀಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ

ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. ನುಂಫಳಿಗೂ ಅವಳ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವ
ಸಭೆಯವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. 16 ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಓದಿದ
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ನಂತರ ಲ ದಿಕೀಯದ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ಓದಲು ಕೊಡಿರಿ. ಾನು
ಲ ದಿಕೀಯದವರಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರವನು್ನ ನೀವೂ ಓದಿರಿ.
17 ಅಖಿರ್ಪ್ಪನಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವು ನಿನಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ.

18 ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ೌಲನೆಂಬ ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಕೈಯಿಂದ ಇದನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
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