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ಎಫೆಸದವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿರುವ ೌಲನು ಬರೆಯುವ
ಪತ್ರ. ಾನು ದೇವರ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಎಫೆಸ* ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಜನರಿಗೆ ಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

2 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯನೂ್ನ ಾಂತಿಯನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ.
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಆತಿ್ಮಕ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು

3 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇವರೂ ತಂದೆಯೂ
ಆಗಿರು ಾತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
4 ಜಗತು್ತ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರೂ
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.
5 ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ
ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನು ಆಗಲೇ
ನಿಧರ್ರಿಸಿದ್ದನು. ಅದು ಆತನ ಚಿತ್ತ ಾಗಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಕರ ಾಗಿತು್ತ. 6 ದೇವರ ಅದು್ಭತ ಾದ ಕೃಪೆಯಿಂ ಾದ ಈ
ನಿ ಾರ್ರವು ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. ದೇವರು
ಆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಉಚಿತ ಾಗಿ
ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
* 1:1: ಎಫೆಸ ಕೆಲವು ಾ್ರಚೀನ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಪದವು ಇಲ್ಲ.
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7 ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಯಿತು.
ದೇವರ ಮ ಾ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.
8 ದೇವರು ನಮಗೆ ಆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿಯೂ
ಉಚಿತ ಾಗಿಯೂ ತೋರಿದನು. ದೇವರು ತನ್ನ ರಹಸ್ಯ ಾದ

ೕಜನೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ ಾನವನೂ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 9 ಇದು
ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಇದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು
ಆತನು ೕಜನೆ ಾಡಿದನು. 10 ಾಲವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾ ಾಗ
ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ
ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ೕಜನೆ ಾಗಿತು್ತ.

11 ಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. ಾವು ತನ್ನ ಮಕ್ಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ದೇವರು ತನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ದಲೇ ೕಜನೆ
ಾಡಿದ್ದನು. ತನ್ನ ನಿ ಾರ್ರ ಮತು್ತ ಇಷ್ಟಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ

ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾತನು ದೇವರೇ. 12 ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಲಿ್ಲ ಾವೇ ದಲಿಗರು. ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಬೇಕೆಂದೇ ನಮ್ಮನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. 13 ಇದು ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ
ಕುರಿ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರಿ.
ದೇವರು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಾಕಿದನು. 14 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದವುಗಳನು್ನ ಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಆ

ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ಪ್ರ ಾಣ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡ
ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸಂಪೂಣರ್ ವಿ ೕಚನೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ.
ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗ ಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇದೆಲ್ಲದರ
ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ.
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ೌಲನ ಾ್ರಥರ್ನೆ
15-16 ಆದ ಾರಣವೇ ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ
ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ದೇವಜನರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಬಗೆ್ಗ
ಕೇಳಿದಂದಿನಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 17 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇವರೂ
ಮಹಿ ಾ ಸ್ವರೂಪ ಾದ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರು ಾತನಿಗೆ ಾನು
ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವರ ಾನದಿಂದ ಅಂದರೆ ಆತನು

ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿವೇಕಿಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವಂಥ ಆತ್ಮವನು್ನ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲೆಂದು ಾನು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
18 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾವು ಎಂಥ
ನಿರೀ ಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನೆಂಬುದನು್ನ ಆಗ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ; ಆತನು
ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು
ಎಷು್ಟ ಮಹಿ ಾತಿಶಯ ಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
19 ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವಂಥ ನಮಗೆ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ಎಷು್ಟ
ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದೆ ಎಂಬುದನೂ್ನ ಆಗ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲು ದೇವರು
ಉಪ ೕಗಿಸಿದ ಮ ಾಶಕಿ್ತ ಅದೇ. 20 ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡನು.
21 ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶಕಿ್ತಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಾಜರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಪ್ರಮುಖನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಈ ಲೋಕದ ಾ್ಲಗಲಿ ಮುಂದಿನ
ಲೋಕದ ಾ್ಲಗಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಾವುದೇ ಹೆಸರುಳ್ಳವರಿಗಿಂತಲೂ
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ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 22 ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿದನು. ಸಭೆಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ದೇವರು ಆತನನು್ನ
ಪ್ರತಿ ಂದರ ಮೇಲೆ ಶಿರಸ್ಸ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. 23 ಸಭೆಯು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹ ಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಆತನು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಸಂಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ.

2
ಮರಣದಿಂದ ಜೀವಕೆ್ಕ

1 ದಲು ನಿಮ್ಮ ಆತಿ್ಮಕ ಜೀವಿತಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳ
ಮತು್ತ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದವು. 2 ೌದು, ದಲು ನೀವು ಆ
ಾಪಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ಈಲೋಕದ ಾಗರ್ಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ನೀವು ಜೀವಿಸಿದಿರಿ. ಾಯುಮಂಡಲದಲಿ್ಲರುವ ದುಷ್ಟಶಕಿ್ತಗಳ
ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದಿರಿ. ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದ
ಜನರಲಿ್ಲ ಈಗ ಾಯರ್ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಅದೇ ಆತ್ಮ. 3 ದಲು
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಜನರಂತೆಯೇ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು. ಶರೀರ ಾವದ
ನಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸಲು ಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದವು. ನಮ್ಮ
ದೇಹ, ಮನಸು್ಸಗಳು ಬಯಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವು ಾಡಿದೆವು. ಾವು
ದುಷ್ಟಜನ ಾಗಿದೆ್ದವು. ನಮ್ಮ ಆ ಜೀವಿತದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾವು ಆಗಲೇ
ದೇವರ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಬೇಕಿತು್ತ. ನಮಗೂ ಇತರ ಜನರಿಗೂ
ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
4 ಆದರೆ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಾಗಿರುವ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ

ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. 5 ಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ
ಾಯರ್ಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ತವ ಾಗಿದೆ್ದವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿಸಿದನು. ನೀವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎಬಿ್ಬಸಿ
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ಆತನೊಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ನಮ ಾಗಿ ದೇವರು ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು.
7 ದೇವರು ತನ್ನ ಮ ಾತಿಶಯ ಾದ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಮುಂದಿನ
ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೀಗೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು
ಈ ಕೃಪೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ.

8ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ವರ. 9 ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆತದು್ದ
ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ
ರ ಸಿಕೊಂಡಿರುವು ಾಗಿ ಾರೂ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
10 ಾವು ದೇವರ ನಿ ಾರ್ಣ. ಾವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಹೊಸ

ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ದೇವರು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದಲೇ ೕಜನೆ ಾಡಿದನು. ಾವು ಆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ

ೕಜನೆ ಾಗಿತು್ತ.
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಸ ಾನತ್ವ

11 ನೀವು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಅನ್ಯಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
“ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರು”ಎಂದುಯೆಹೂದ್ಯರು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
“ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರು” ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ
“ಸುನ್ನತಿಯವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. (ಅವರ ಸುನ್ನತಿಯು
ಶರೀರದಲಿ್ಲ ಕೈಯಿಂದ ಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.) 12 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದಿ್ದರಿ ಎಂಬುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾ ಾ್ದನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನು್ನ

ನೀವು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಿರೀ ಯಿರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ನೀವು
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ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 13 ೌದು, ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು
ದೇವರಿಗೆ ಬಹು ದೂರ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆದರೆಈಗನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ
ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸಮೀಪಸ್ಥ ಾದಿರಿ.

14 ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ಈಗ ನಮಗೆ ಸ ಾ ಾನ ದೊರೆತಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನೂ್ನ ಒಂದೇ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೂ ತಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ

ಒಂದು ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಿದೆ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಬೇಪರ್ಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಅವರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ತನ್ನ ದೇಹವನೆ್ನೕ ಅಪಿರ್ಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದೆ್ವೕಷವೆಂಬ ಆ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿದನು. 15 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ಅನೇಕ ಆ ಗಳನೂ್ನ ನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ಹೊಂದಿತು್ತ. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನು್ನ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿ ಾಂತಿಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.

16 ಈ ಎರಡು ಜ ಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ದೆ್ವೕಷವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದನು. ಈ ಜ ಾಂಗಗಳು ಒಂದೇ
ದೇಹ ಾದ ಬಳಿಕ ಅವರನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಯಕೆ ಾಗಿತು್ತ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಾ್ರಣಕೊಡುವುದರ
ಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ ಈ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಪೂರೈಸಿದನು. 17ದೇವರಿಗೆ
ದೂರ ಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೂ ಸಮೀಪಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದವರ ಬಳಿಗೂ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಬಂದು ಸ ಾ ಾನದ ಕುರಿತು ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 18 ೌದು, ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ
ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

19ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವ ಾದ ನೀವುಈಗವಿದೇಶಿಯರಲ್ಲ
ಮತು್ತ ಅನ್ಯಜನರಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ದೇವರ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
20 ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾದ ನೀವು ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
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ಅ ಸ್ತಲರೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಎಂಬ ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ ಆ
ಕಟ್ಟಡವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆ ಕಟ್ಟಡಕೆ್ಕ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಗಿ ಾ್ದನೆ.
21 ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಒಂ ಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನೇ
ಅದನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಿ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ದೇ ಾಲಯವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. 22 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ

(ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ) ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ
ಮೂಲಕ ಾಸಿಸತಕ್ಕ ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿ ನಿಮಿರ್ತ ಾಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.

3
ಅನ್ಯಜನರಿ ಾಗಿ ೌಲನ ಸೇವೆ

1 ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ಸೆರೆ ಾಳು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾನು ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ದೇವರು ತನ್ನ
ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು
ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 3 ದೇವರು ತನ್ನ ರಹಸ್ಯ ಾದ

ೕಜನೆಯನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು ಮತು್ತ ತೋರಿಸಿದನು. ಇದರ
ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ಾನು ಬರೆದಿರುವ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಓದಿದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಾನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದು
ನಿಮಗೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 5 ಹಿಂದಿನ ಾಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಆ
ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವನು್ನ ಆತನು ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾದರೊ ದೇವರು
ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಆ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವನು್ನ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಅ ಸ್ತಲರಿಗೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಇದು ಆ
ರಹಸ್ಯಸತ್ಯ: ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ
ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಇರುವವ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಾಧ್ಯರೂ
ಒಂದೇ ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರೂ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗುಂಟಾದ ಾ ಾ್ದನದಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
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7 ದೇವರು ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಾದ ಕೃ ಾವರದಿಂದ ಾನು
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಸೇವಕ ಾದೆನು. ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಪ್ರ ೕಗಿಸಿ ನನಗೆ ಆ ಕೃ ಾವರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 8 ದೇವಜನರಲಿ್ಲ
ಾನೇ ಅತ್ಯಲ್ಪನು. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಕುರಿ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನನಗೆ ಈ
ಕೃ ಾವರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 9 ರಹಸ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ

ೕಜನೆಯನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವರು
ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಅದು ದೇವರಲಿ್ಲ ಮರೆ ಾಗಿತು್ತ.
ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ. 10 ತನ್ನ ಾ ಾ
ವಿಧ ಾದ ಾನವುಆ ಾಶಮಂಡಲದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಈಗ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಗೊ ಾ್ತಗಬೇಕೆಂಬುದೇ
ದೇವರ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 11ಅ ಾದಿ ಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೇ ದೇವರ

ೕಜನೆ ಾಗಿತು್ತ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕ ತನ್ನ ೕಜನೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಿದನು. 12 ಾವು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರದಿಂದ
ಮತು್ತ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ಹೋಗಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. 13 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿ
ನಿ ಾಶ ಾಗಿ ಧೈಯರ್ಗೆಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಘನತೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿ
14ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.

15ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಟುಂಬವು ಆತನಿಂದ
ತನ್ನ ನಿಜ ಹೆಸರನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 16 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಲಿ್ಲ
ಬಲ ಾಗಿರಲು ಅಗತ್ಯ ಾದ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತನ್ನ ಮಹಿ ಾತಿಶಯದ
ಪ್ರ ಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ತನ್ನ
ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 17 ನಿಮ್ಮ
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ನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಗಿ
ಬೇರೂರಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕೆಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 18 ನೀವು ಮತು್ತ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಮಹತ್ವವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇ ಾದ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಪಿ್ರೕತಿಯ ಉದ್ದಗಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆಳ ಎತ್ತರಗಳನು್ನ ನೀವು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 19 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ಮನುಷ ್ಯನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆಆಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಶಕ್ತ ಾಗಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನೀವು ದೇವರ
ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.

20 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಯರ್ ಾಡುತಿ್ತರುವ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಾವು
ಕೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ೕಚಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ
ದೇವರು ಾಡಬಲ್ಲನು. 21 ಆತನಿಗೆ ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಯೂ ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

4
ದೇಹದ ಐಕ್ಯತೆ

1 ಾನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾದ್ದರಿಂದ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು
ದೇವರಿಂದ ಕರಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆಗೆ
ತಕ್ಕಂತೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
2 ಾ ಾಗಲೂದೀನತೆಯಿಂದ, ಾತಿ್ವಕತೆಯಿಂದಮತು್ತ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ಕೂಡಿದವ ಾಗಿದು್ದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
3 ನೀವು ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಸ ಾ ಾನವೆಂಬ ಬಂಧನದಿಂದ
ಒಂ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಈ ರೀತಿ ಜೀವಿಸಲು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ. ಸ ಾ ಾನವು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಒಂ ಾಗಿಸಲಿ. 4 ದೇಹವು
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ಒಂದೇ ಮತು್ತ ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಿರೀ ಯನು್ನ
ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನು. 5 ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರಭು,
ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ, ಒಂದೇ ದೀ ಾ ಾ್ನನ. 6ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ಾಗಿರುವ
ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ಆತನು ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆ. ಆತನು
ಸವರ್ ಾ್ಯಪಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

7 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಾದ ವರವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ ವರವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 8 ಆದ ಾರಣವೇ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಈ ರೀತಿ
ಬರೆದಿದೆ:

“ಆತನು ಆ ಾಶದಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಏರಿಹೋ ಾಗ,
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯು್ದ ಜನರಿಗೆ

ಾನಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.” ಕೀತರ್ನೆ. 68:18

9 “ಆತನು ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಏರಿಹೋದನು” ಎಂದರೆ ಆತನು
ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಬಂದು, 10 ಭೂಮಿಯ ಅಧೋ ಾಗಕೆ್ಕ
ಇಳಿದುಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಾಶದ ಅತು್ಯನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ
ಏರಿಹೋದನು ಎಂದಥರ್. ಸಮಸ್ತದಲಿ್ಲ ಾನೇ ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂದು
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಗೆ ಾಡಿದನು. 11 ಆತನು ಕೆಲವರನು್ನ
ಅ ಸ್ತಲರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಕೆಲವರನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಕೆಲವರನು್ನ ಸು ಾತಿರ್ಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಕೆಲವರನು್ನ
ಸ ಾ ಾಲಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ
ನೇಮಿಸಿದನು. 12 ಸಭೆಯ ಸೇವೆಗೋಸ ್ಕರ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಜನರನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಅವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.
13 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ದೇವಕು ಾರನ
ವಿಷಯ ಾದ ಾನದಿಂದಲೂ ಐಕ್ಯ ಾಗುವತನಕ ಈ ಸೇವೆಯು
ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಾವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗುವ ತನಕ ಅಂದರೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯನು್ನ ಮುಟು್ಟವತನಕ ಬೆಳೆಯಬೇಕು.
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14 ಾವು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಸುಗ ಾಗಿರ ಾರದು.
ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಅತಿ್ತಂದಿತ್ತ ಚಲಿಸುವ ಹಡಗಿನಂತೆ
ಚಂಚಲ ಾಗಿರ ಾರದು. ನಮ್ಮನು್ನ ವಂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಜನರು
ಹೇಳುವ ಾವುದೇ ಹೊಸ ಉಪದೇಶದಿಂ ಾಗಲಿ ಾವು
ಚಂಚಲ ಾಗ ಾರದು. ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಾರಿಗೆ
ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಆ ದುಬೋರ್ಧಕರು ಾ ಾ
ಬಗೆಯ ಕುತಂತ್ರವನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 15 ಾ ಾದರೊ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು; ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಳೆದು
ಕಿ್ರಸ್ತನಂ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶಿರ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದನೆ
ಮತು್ತ ಾವು ದೇಹ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 16 ಇಡೀ ದೇಹವು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗಳೂ
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಅಂಗವು ತನ್ನದೇ
ಆದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಹವು ಬೆಳೆದು
ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇ ಾದ ರೀತಿ

17 ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ
ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಂತೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸದಿರಿ.
ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿವೆ. 18 ಅವರು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಿವಿಗೊಡದ ಾರಣ
ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಕೊಡುವ
ಜೀವಿತವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 19 ಅವರಿಗೆ
ಾಚಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೆ
ಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತರೆ; ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಾಡಲು ತವಕಪಡು ಾ್ತರೆ. 20 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ನೀವು
ಕಲಿತುಕೊಂಡದು್ದ ಅವುಗಳನ್ನಲ್ಲ. 21 ನೀವು ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಕೇಳಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀವು ಆತನಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರಿ. ೌದು, ಸತ್ಯವು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದೆ.
22ನೀವುನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
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ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರಿ. ಜನರು ಾವು ಾಡ ಬಯಸುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಂದ
ವಂಚಿತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಹಳೆಯ ಸ್ವ ಾವವು ದಿನದಿಂದ
ದಿನಕೆ್ಕ ಮತ್ತಷು್ಟ ಕೆಟು್ಟ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 23 ಆದರೆ ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಹೊಸಬ ಾಗಿ ನೂತನ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ ರೀತಿಯನು್ನ
ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರಿ. 24 ಆ ಸ್ವ ಾವವು ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಯ
ಮೇರೆಗೆ ಸತ್ಯ ಾದ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಾಗಿಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ
ನಿಮಿರ್ಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

25ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವುಸುಳು್ಳ ಹೇಳದೆಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ ಾಗಲೂ
ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಅಂಗಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 26 ಕೋಪಗೊಂಡರೂ ಾಪ ಾಡಬೇಡಿ
ಮತು್ತ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಕೋಪದಿಂದಿರಬೇಡಿ.✡ 27 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡಿ. 28ಕಳ್ಳನು ಕದಿಯುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ
ಾನೇ ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಲಿ; ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಲಿ. ಆಗ ಬಡವರಿಗೂ ಸ ಾಯ
ಾಡಲು ಅವನಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.
29 ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳು ಾರದಿರಲಿ.

ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ವೃದಿ್ಧ ಾಡುವಂಥ ಾಲೋಚಿತ ಾದ ಾತು ಇದ್ದರೆ
ಕೇಳುವವರ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಆಡಿರಿ. 30 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ
ದುಃಖಪಡಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಆತನೇ
ದೇವರಪ್ರ ಾಣ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ದೇವರು

ನಿಮಗೆ ಆತನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 31 ಎ ಾ್ಲ ದೆ್ವೕಷ, ಕೋಪ, ಕೊ್ರೕಧ,
ಕಲಹ, ದೂಷಣೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ
ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರ ಾಡಿರಿ. 32 ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ.
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ
✡ 4:26: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 4:4.
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ನೀವೂಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ.

5
ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಬದುಕಿರಿ

1 ನೀವು ದೇವರ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ; ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಆತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 2 ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾಳಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆ ನೀವೂ ಇತರರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನು
ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಪರಿಮಳದ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿಯೂ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡನು.

3 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪವಿರಕೂಡದು. ಾವ
ಬಗೆಯ ದುಷ್ಟತ್ವ ಾಗಲಿ ಾ್ವಥರ್ತೆ ಾಗಲಿ ಇರಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವುಗಳು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದವುಗಳಲ್ಲ.
4 ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳು ಇರಕೂಡದು. ನೀವು
ಮೂಖರ್ತನದಿಂದ ಾ ಾಡಕೂಡದು ಮತು್ತ ಹೊಲ ಾದ
ಾಸ್ಯನುಡಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಕೂಡದು. ಇವುಗಳು ನಿಮಗೆ
ೕಗ್ಯ ಾದವುಗಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ

ಸಲಿ್ಲಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. 5 ಇದು ನಿಮಗೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ:
ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವವರಿಗೆ, ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವವರಿಗೆ,
ಾ್ವಥಿರ್ಗಳಿಗೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮತು್ತ ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ.
ಾ್ವಥರ್ತೆಯು ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ.
6 ಅಸತ್ಯ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಪಡಿಸಲು
ಾರಿಗೂ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಆ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತ

ದೇವರ ಕೋಪವು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದ ಜನರಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ.
7 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಂಥ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಲು ಾರ ಾಗಬೇಡಿ.
8 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಈಗ ಾದರೋ
ನೀವು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್ಬೆಳ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಜೀವಿಸಿರಿ. 9 ಬೆಳಕಿನ ಫಲವು ಉಪ ಾರದಲಿ್ಲಯೂ
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ನೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 10 ಪ್ರಭುವಿಗೆ
ಾವುದು ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದೆ್ದಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ.

11 ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಾಡುವಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಡಿ. ಅವುಗಳಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಾಯರ್ಗಳು ತ ಾ್ಪದವುಗಳೆಂದು
ತೋರಿಸಲು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ. 12 ಆ ಜನರು
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಾಡುವ ಗುಪ್ತ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಾಚಿಕೆ ಾಗುತ್ತದೆ. 13 ಆದರೆ ಆ ಾಯರ್ಗಳು ತ ಾ್ಪದವುಗಳೆಂದು
ಾವು ತೋರಿಸು ಾಗ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆ ಾಯರ್ಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ
ಾಣಿಸುತ್ತವೆ. 14 ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂಥದೆ್ದೕ
ಬೆಳಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಬರೆದದೆ:

“ನಿದೆ್ರ ಾಡುವವನೇ, ಎಚ್ಚರ ಾಗು!
ಸತ್ತವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎದೆ್ದೕಳು,

ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವನು.”

15 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ ಎಂಬುದರ
ಬಗೆ್ಗ ಬಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಅವಿವೇಕಿಗಳಂತೆ ಜೀವಿಸದೆ
ವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಿರಿ. 16 ಈ ದಿನಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗ ಾಗಿವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಅವ ಾಶವನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ. 17 ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮೂಖರ್ ಾಗಿರದೆ
ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇನೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡಿ
ಮತ್ತ ಾಗಬೇಡಿ, ಅದು ಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿರಿ. 19 ಕೀತರ್ನೆಗಳಿಂದಲೂ

ಸಂಗೀತಗಳಿಂದಲೂ ಆತಿ್ಮಕ ಾಡುಗಳಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾ ಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಾದ್ಯ ನುಡಿಸು ಾ್ತ
ಾಡಿರಿ. 20 ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ತಂದೆ ಾದ
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ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ.

ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು
21ನೀವುಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆನೀವು

ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು.
22 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ನೀವು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ

ಗಂಡಂದಿರಿಗೂ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ. 23 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಭೆಗೆ ಶಿರ ಾ್ಸಗಿರುವಂತೆ
ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಶಿರ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದನೆ. ಸಭೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹ ಾಗಿದೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆ ದೇಹದ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 24 ಸಭೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆ. ಇದೇ ನಿಯಮವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿರಬೇಕು.

25 ಪುರುಷರೇ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಭೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. 26 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಭೆಯನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು. ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಲ ಾ್ನನವನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಆತನು ಸಭೆಯನು್ನ
ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು. 27 ಮಹಿ ಾಪೂಣರ್ ಾದ ಕನಿ್ನಕೆ ೕ
ಎಂಬಂತಿರುವ ಸಭೆಯನು್ನ ತನಗೇ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು
ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು. ಸಭೆಯು ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಮತು್ತ ದುಷ್ಟತ್ವ ಾಗಲಿ ಾಪ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಾವುದೇ
ತ ಾ್ಪಗಲಿ ಸಭೆಯಲಿ್ಲರಕೂಡದೆಂದು ಆತನು ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು.

28ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಹಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ
ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 29 ಏಕೆಂದರೆ
ಾವನೂ ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ

ದೇಹವನು್ನ ೕಷಿಸಿ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಸಭೆಗೋಸ ್ಕರ ಾಡುವಂಥದು್ದ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. 30 ಏಕೆಂದರೆ ಾವು
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ಆತನ ದೇಹದ ಅಂಗಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 31ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ,
“ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು ಮತು್ತ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗುವರು.”✡
32 ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೂ ಸಭೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಕುರಿತು
ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ರಹಸ್ಯ ಾದ ಈ ಸತ್ಯವು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ.

33 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪುರುಷನು ತನ್ನನು್ನ ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದರಬೇಕು.

6
ಮಕ್ಕಳುಮತು್ತ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು

1ಮಕ್ಕಳೇ,ಪ್ರಭುವಿನಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಅದು ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾದ ಾ್ದಗಿದೆ. 2 ದೇ ಾ ಯು
ಹೇಳುವಂತೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು.”✡
ಈ ದಲನೆಯ ಆ ಯು ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಆ
ಾ ಾ್ದನವುಇಂತಿದೆ: “ಆಗನಿಮಗೆಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದುಮತು್ತ ನೀವು
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಬಹು ಾಲ ಬದುಕುವಿರಿ.”✡

4 ತಂದೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸದೆ ಪ್ರಭುವಿನ
ಉಪದೇಶದಿಂದಲೂ ಾಲಶಿ ಯಿಂದಲೂ ಬೆಳೆಸಿರಿ.
ಸೇವಕರು ಮತು್ತ ಯಜ ಾನರು

5 ಸೇವಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಇಹಲೋಕದ ಯಜ ಾನರಿಗೆ
ಭಯದಿಂದಲೂ ೌರವದಿಂದಲೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ನೀವು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಹೃದಯದಿಂದ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. 6 ಅವರ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಅವರು ಗಮನಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಾತ್ರ ಸೇವೆ ಾಡದೆ ನೀವು
✡ 5:31: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ2:24. ✡ 6:2: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:12;
ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:16. ✡ 6:3: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:12;ಧ ೕರ್ಪದೇಶ.
5:16.
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ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು.
ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದದ್ದನು್ನ ನೀವು ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ
ಾಡಬೇಕು. 7 ನೀವು ಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಾಡಿರಿ. ಕೇವಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವವರಂತೆ
ಾಡದೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವವರಂತೆ ಾಡಿರಿ.

8 ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ದೇವರು ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಅವನು ಸೇವಕ ಾಗಿರಲಿ ಅಥ ಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರಲಿ ಾನು ಾಡುವ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.

9 ಯಜ ಾನರೇ, ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಾಗುವಂಥ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೂಅವರಿಗೂ ಒಡೆಯ ಾಗಿರು ಾತನು

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆತನು
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.

ದೇವರ ಸ ಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ
10 ಕಡೇ ಾತೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲಯೂ ಆತನ

ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಬಲ ಾಗಿರಿ. 11ದೇವರ ಸ ಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ಸೈ ಾನನ ಕುತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೋ ಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. 12 ನಮ್ಮ
ಹೋ ಾಟವು ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ಾವು ಅಂಧ ಾರದ
ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಈ ಲೋಕದ
ಕತ್ತಲೆಯ ಶಕಿ್ತಗಳಿಗೂ ಆ ಾಶಮಂಡಲದ ದುಷ್ಟಶಕಿ್ತಗಳಿಗೂ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 13 ಆದ ಾರಣವೇ ನೀವು
ದೇವರ ಸ ಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಯುದ್ಧದ
ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಹೋ ಾಟವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಮುಗಿ ಾದ
ಮೇಲೆಯೂ ದೃಢ ಾಗಿನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.
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14ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನೀತಿಯೆಂಬ
ವಜ್ರಕವಚವನು್ನ ಎದೆಗೆ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು 15 ಸ ಾ ಾನದ
ಸು ಾತೆರ್ಯೆಂಬ ಾದರ ಯನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು ದೃಢ ಾಗಿ
ನಿಂತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 16 ಅಲ್ಲದೆ ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ಗು ಾಣಿಯನೂ್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಕೆಡುಕನ ಅಗಿ್ನ ಾಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಡೆಯಲು
ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. 17 ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣವ ಾ್ನಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಖಡ್ಗವನು್ನ
ಅಂದರೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18 ನೀವು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಸ ಾಯದಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ ಸಕಲವಿಧ ಾದ ವಿ ಾಪನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ ಮತು್ತ
ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದವುಗಳಿ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಇದ ಾ್ಕಗಿ
ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಡಿರಿ.

ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
19 ಅಲ್ಲದೆ ನನ ಾಗಿಯೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಾನು ಾ ಾಡು ಾಗ

ಸು ಾತೆರ್ಯ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವನು್ನ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸಲು ಬೇ ಾದ
ಾತನು್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.

20 ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಈಗ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು
ಾವ ರೀತಿ ಾ ಾಡಬೇಕೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ
ಾ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.

ವಂದನೆಗಳು
21 ನಮ್ಮ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಾದ ತುಖಿಕನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ

ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ
ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಇಲಿ್ಲಯ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸುವನು. ಾನು ಇಲಿ್ಲ ಹೇಗಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಏನು ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ
ಎಂಬುದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 22 ನಮ್ಮ ಸಿ್ಥತಿಗತಿಗಳು
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ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುವನು.
23 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು

ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಾಂತಿಯೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಪಿ್ರೕತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಲಿ. 24 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ನಿರಂತರ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೇವರ
ಕೃಪೆಯಿರಲಿ.
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