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ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯು ೌಲನ ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಪತಿ್ರಕೆ ಾಗಿದೆ (1:1).

ಆದಿ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ, ಗ್ರಂಥಕತರ್ನ ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡುವ
ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ೌಲನಿಗೆ ಸೇರಿದು್ದ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆಯು ೌಲನಿಂದ ಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ.
ೌಲನ ತೆಕೆಲಸದವರು, ಾ್ರಯಶಃ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ
ಎಪಫ್ರನೆಂಬವನು ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲ ದಲು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರಿರಬಹುದು (4:12,13). ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರು ಅನ್ಯ ಾದ,
ಹೊಸ ಾದ ಸಿ ಾ್ಧಂತದೊಂದಿಗೆ ಕೊಲೊಸೆ್ಸಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು
ಅನ್ಯಧಮರ್ದ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮರ್ದ ತತ್ತ ್ವ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಬೆರಕೆ ಾಡಿದರು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ
ಮೇ ಾಗಿರುವನೆಂದು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ೌಲನು ಈ ಸುಳು್ಳ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದನು. ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ ಬರೆದ
ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಿ್ರಸ್ತ ಕೇಂದಿ್ರತ
ಪತಿ್ರಕೆಯೆಂದು ಕರೆಯ ಾಗುತ್ತದೆ.ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳ
ಮೇಲೆ ಶಿರ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 60 ರಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲನ ಆತನ ದಲನೆಯ ಸೆರೆ ಾಸದ

ಸಮಯದಲಿ್ಲ ೌಲನು ಇದನು್ನ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ೌಲನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆ ಎಂದು

ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ, “ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರಿಗೆ



ii

ಾಗು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸಹೋದರರಿಗೆ” (1:1-2),
ಎಫೆಸದಿಂದ ನೂರು ಮೈಲುಗಳಷು್ಟ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಒಳ ಾಡಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಂದರೆ ಲಿಕಸ್ ಕಣಿವೆಯಮಧ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆ. ಅ ಸ್ತಲನು ಈ
ಸಭೆಗೆ ಭೇಟಿನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ (1:4; 2:1).

ಉದೆ್ದೕಶ
ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಅ ಾಯ ಾರಿ ದುಪರ್ದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ

ಸಲಹೆನೀಡಲು,ಸವರ್ಸೃಷಿ್ಟಯಮೇಲಿರುವಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಂಪೂಣರ್,ನೇರ
ಮತು್ತ ನಿರಂತರ ಾದ ಪರ ಾಧಿಪತ್ಯವನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ
ದುಪರ್ದೇಶದ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು (1:15; 3:4), ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಸೃಷಿ್ಟಗೆ ಾ್ಲ ಸ ೕರ್ನ್ನತನು ಎಂಬ ದೃಷಿ್ಟಕೋನದೊಟಿ್ಟಗೆ ಜೀವನವನು್ನ
ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಓದುಗರನು್ನ ಉತೆ್ತೕಜಿಸಲು (3:5; 4:6) ಮತು್ತ
ಸಭೆಯವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾದ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಜೀವನವನು್ನ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾಗೆಯೇ ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರ ಬೆದರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ

ತಮ್ಮ ಸಿ್ಥರತೆಯನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು ೌಲನು
ಇದನು್ನ ಬರೆದನು (2:2-5).

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪರ ಾಧಿಪತ್ಯ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ೌಲನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳುಮತು್ತ ಾ್ರಥರ್ನೆ— 1:1-14
2. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ವ್ಯಕಿ್ತತ್ವದ ಕುರಿತು ೌಲನ ಸಿ ಾ್ಧಂತ— 1:15-23
3. ದೇವರ ೕಜನೆ ಮತು್ತ ಉದೆ್ದೕಶಗಳಲಿ್ಲ ೌಲನ ಾಗ —
1:24-2:5

4. ಸುಳು್ಳ ಬೋಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ— 2:6-15
5. ಧಮರ್ದೊ್ರೕಹಿಗಳಿಗೆಬೆದರಿಕೆ ಡು್ಡವ ೌಲನಪ್ರತಿಭಟನೆ—
2:16-3:4

6. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಹೊಸಮನುಷ ್ಯನ ವಿವರಣೆ— 3:5-25
7. ಪ್ರಶಂಸೆಮತು್ತ ಅಂತಿಮ ವಂದನೆ— 4:1-18
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ಪೀಠಿಕೆ
1 *ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ

†ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿರುವ ೌಲನೂ ಮತು್ತ ‡ಸಹೋದರ ಾದ
ತಿ ಥೆಯನು, 2 ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲರುವ §ದೇವಜನರಿಗೆ ಾಗು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ *ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ,
†ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಮತು್ತ
ಾಂತಿಯೂಉಂಟಾಗಲಿ.
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಮತು್ತ ಾ್ರಥರ್ನೆ

3 ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ‡ ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಂದೆ ಾಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ. 4 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವ
ನಂಬಿಕೆ ಾಗು ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ನೀವು ಇಟಿ್ಟರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಬಗೆ್ಗ
ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 5 §ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾದಿರಿಸಿರುವ
ನಿರೀ ಯನು್ನ ಕುರಿತು ಸು ಾತೆರ್ಯಸತ್ಯ ಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀವು ದಲೇ
ಕೇಳಿದಿ್ದರಿ. 6ನೀವು ಸತ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ
ದಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಆ ಸು ಾತೆರ್ಯು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
*ಫಲಕೊಟ್ಟಂತೆ †ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಫಲಕೊಟು್ಟ ವೃದಿ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದೆ.
7 ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸೇವಕನೂ, ನಮ್ಮ ಪಿ್ರಯ
ತೆಸೇವಕನೂ ಆದ ‡ಎಪಫ್ರನಿಂದ ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

8 §ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಪೆ್ರೕರಿತ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯ ವಿಷಯವನು್ನ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಿದವನು ಆತನೇ.
* 1:1 1:1 1 ಕೊರಿ 1:1 † 1:1 1:1 2 ಕೊರಿ 1:1 ‡ 1:1 1:1 2 ಕೊರಿ 1:1;
ಕೊಲೊ 1:1;ಫಿಲೆ. 1; ಇಬಿ್ರ. 13:23 § 1:2 1:2ಎಫೆ 1:1;ಫಿಲಿ. 1:1 * 1:2 1:2
ನಂಬುವವ ಾದ † 1:2 1:2 ರೋ ಾ. 1:7; ಎಫೆ 1:2 ‡ 1:3 1:3 ಎಫೆ 1:15,
16; ಫಿಲಿ. 4:5 § 1:5 1:5 2 ತಿ . 4:8; 1 ಪೇತ್ರ. 1:4; ಕೊಲೊ 1:23; ಅ. ಕೃ.
23:6 * 1:6 1:6 ೕ ಾ 15:5-16; ಫಿಲಿ. 1:11 † 1:6 1:6 ಕೊಲೊ 1:23;
ಕೀತರ್ 98:3;ಮ ಾ್ತ 24:14 ‡ 1:7 1:7 ಕೊಲೊ 4:12; ಫಿಲೆ. 23 § 1:8 1:8
ರೋ ಾ. 15:30
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9 ಹೀಗಿರುವುದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಕುರಿತು ಾವು
ಕೇಳಿದ ದಿನದಿಂದ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ * ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸದೆ, ನೀವು ಸಕಲ ಆತಿ್ಮೕಕ ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದಲೂ
† ಾನದಿಂದಲೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ, 10 ‡ಕತರ್ನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗುವ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ, §ಸಕಲ
ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ *ಫಲವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತ ದೈವ ಾನದಲಿ್ಲ
ವೃದಿ್ಧ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ, 11 †ಆತನ ಮಹಿ ಾ ಶಕಿ್ತಯ ಪ್ರ ಾರ
ಎ ಾ್ಲ ಾಮಥ್ಯರ್ದಲಿ್ಲ ಬಲಹೊಂದಿ, ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ‡ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ,
ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ,
12 ದೇವಭಕ್ತರಿ ಾಗಿ §ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲರುವ ಾಧ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮ್ಮನು್ನ ೕಗ ್ಯರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆನಂದಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸುವವ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
13 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಂಧ ಾರದ ಅಧಿಪತ್ಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತನ್ನ
*ಪಿ್ರಯ ಕು ಾರನ † ಾ ಾ್ರಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಿದನು. 14 ‡ಈ ಕು ಾರನಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ನಮಗೆ ವಿ ೕಚನೆ ಾಯಿತು.
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟತೆ

15 ಕಿ್ರಸ್ತನು §ಅದೃಶ್ಯ ಾದ ದೇವರ *ಪ್ರತಿರೂಪನೂ, ಸೃಷಿ್ಟಗೆ ಾ್ಲ
†ಜೇಷ್ಠಪುತ್ರನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 16 ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ
* 1:9 1:9 2 ಥೆಸ. 1:11 † 1:9 1:9 ಕೊಲೊ 4:5; ಎಫೆ 1:8 ‡ 1:10 1:10
ಎಫೆ 1:17 § 1:10 1:10 2 ಕೊರಿ 5:9; ಎಫೆ 5:10 * 1:10 1:10 ಎಫೆ 4:1
† 1:11 1:11 ಎಫೆ 3:6,17 ‡ 1:11 1:11 ಎಫೆ 4:2 § 1:12 1:12 ಅ. ಕೃ.
26:18 * 1:13 1:13ಎಫೆ 1:6 † 1:13 1:13 2ಪೇತ್ರ. 1:11 ‡ 1:14 1:14
ಎಫೆ 1:7 § 1:15 1:15 1 ತಿ 1:17 * 1:15 1:15 2 ಕೊರಿ 4:4 † 1:15
1:15 ಕೀತರ್ 89:27; ಾ. 8:24-31; ರೋ ಾ. 8:29 ಸೃಷಿ್ಟಗೆ ಾ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
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ದೃಶ್ಯ ಅದೃಶ್ಯ ಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಸಿಂ ಾಸನಗ ಾಗಲಿ,
‡ಪ್ರಭುತ್ವಗ ಾಗಲಿ, ದೊರೆತನಗ ಾಗಲಿ, ಅಧಿ ಾರಗ ಾಗಲಿ
ಆತನಿಂದ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟವು. §ಸವರ್ವೂ ಆತನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 17 *ಆತನು ಎಲ್ಲಕೂ್ಕ
ದಲು ಇ ಾ್ದತನು, ಆತನಲಿ್ಲ ಸಮಸ್ತವು ಒಂ ಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ್ದ.

18 †ಸಭೆಯೆಂಬ ದೇಹಕೆ್ಕ ಆತನು ತಲೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ‡ಆತನೇ
ಆದಿಸಂಭೂತನು, ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲ ಆತನು ದಲಿಗ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ § ದಲು ಎದು್ದ ಬಂದವನು ಆತನೇ.
19 ಏಕೆಂದರೆ *ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ತನ್ನ ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯು
ಾಸ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ, 20 ಮತು್ತ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ
ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದಿಂದ † ಾನು ಸ ಾ ಾನವನು್ನಂಟು ಾಡಿ,
‡ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ತನ್ನ ಕು ಾರನ ಮೂಲಕ
ತನಗೆ ಸಂ ಾನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು
ಇಚಿ್ಛಸಿದನು.

21 ಇದಲ್ಲದೆ §ನೀವು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಅನ್ಯರು ನಿಮ್ಮ
*ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ದೆ್ವೕಷಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ
ವಿರೋಧಿಗಳೂ ಆಗಿದಿ್ದರಿ. 22 ಈಗ ಾದರೋ ದೇವರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ †ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಾರೀರಿಕ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಸಂ ಾನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿಯೂ, ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ,
‡ನಿರಪ ಾಧಿಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ §ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಹೀಗೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
‡ 1:16 1:16 ಎಫೆ 1:21 § 1:16 1:16 ೕ ಾ 1:3; ರೋ ಾ. 11:36; 1
ಕೊರಿ 8:6 * 1:17 1:17 ೕ ಾ 1:1; 8:58 † 1:18 1:18 ಎಫೆ 1:2-23
‡ 1:18 1:18 ಪ್ರಕ 3:14 § 1:18 1:18 ಅ. ಕೃ. 26:23; 1 ಕೊರಿ 15:20; ಪ್ರಕ
1:5 * 1:19 1:19 ಕೊಲೊ 2:9; ೕ ಾ 1:16;ಎಫೆ 1:23 † 1:20 1:20ಎಫೆ
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23 *ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವ ಸವರ್ ಸೃಷಿ್ಟಗೂ ಾರಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮತು್ತ
ನೀವು ಕೇಳಿದಂತಹ ಸು ಾತೆರ್ಯಿಂದ ಉಂಟಾದ †ನಿರೀ ಯಿಂದ
ಕದಲಿಹೋಗದಂತೆ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿರಿ ಮತು್ತ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ.
ಇದೇ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ೌಲನೆಂಬ ಾನು ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಸಭೆ ಾಗಿ ೌಲನ ಸೇವೆ

24 ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ
ಾಧೆಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ‡ಕಿ್ರಸ್ತನ § ಾತನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಕೊರತೆ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಆತನ *ಸಭೆಯೆಂಬ ದೇಹಕೋಸ ್ಕರ
ಾನು ನನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 25 ದೇವರ
ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ೕಜನಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಗಿ † ಾನು ಸಭೆಗೆ
ಸೇವಕ ಾದೆನು. ‡ದೇವರು ತನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ತಿಳಿಸುವ ಾಯರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 26 §ಈ
ರಹಸ್ಯ ಾದ ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯವು ಹಿಂದಿನ ಯುಗಯುಗಗಳಿಂದಲೂ,
ತಲತ ಾಂತರಗಳಿಂದಲೂ ಮರೆ ಾಗಿತು್ತ, ಆದರೆ ಈಗ ದೇವರು
ಅದನು್ನ ತನ್ನ ದೇವಜನರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 27 *ಈ ಮಮರ್ದ
ಮಹಿ ಾತಿಶಯವು ಎಷೆ್ಟಂಬುದನು್ನ †ಅನ್ಯಜನಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಿಕೆ್ಕ
ದೇವರು ಇಚಿ್ಛಸಿದನು. ಈ ಮಮರ್ವು ಏನೆಂದರೆ ಮಹಿಮೆಯ
ನಿರೀ ಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವ ‡ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬುದೇ. 28 ಾವು
ಆತನನು್ನ ಾರುತ್ತಲಿದೆ್ದೕವೆ, ಸಕಲರಿಗೂ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳು ಾ್ತ, ಸವರ್ರಿಗೂ
ಪೂಣರ್ ಾನವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ §ಪ್ರವೀಣರ ಾ್ನಗಿ *ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
* 1:23 1:23 ಾಕರ್16:15;ಅ. ಕೃ. 2:5 † 1:23 1:23ಕೊಲೊ1:5,6 ‡ 1:24
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29 †ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಯರ್ ಾಧಿಸುವ ದೇವರ ಬಲದಿಂದ ಇದಕೊ್ಕಸ ್ಕರವೇ
ಶ್ರಮಿಸಿ ‡ಹೋ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

2
1 ನಿಮ ಾಗಿಯೂ, ಲ ದಿಕೀಯದವರಿ ಾಗಿಯೂ ಾಗೂ

ನನ್ನನು್ನ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ನೋಡದಿರುವವರೆಲ್ಲರಿ ಾಗಿಯೂ,
2 ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ಉತೆ್ತೕಜನಗೊಂಡು, *ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಒಂ ಾಗಿದು್ದ, ದೇವರ ಮಮರ್ವನು್ನ ಅಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಮೂಲಕ ಬರುವ ನಿಶ್ಚಯ ಾದ ಾಗ ್ಯವನು್ನ
ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ . ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಾನು
†ಎಷು್ಟ ಪ್ರ ಾಸಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂದು
ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. 3 ‡ಈ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯೇ ಾನ ಮತು್ತ ವಿವೇಕದ
ಸವರ್ಸಂಪತು್ತ ಅಡಗಿದೆ. 4 ಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನ ಲಿಸುವ
ಾತುಗಳಿಂದ ೕಸಗೊಳಿಸದಿರಲಿ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ

ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 5 § ಾನು ಶರೀರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಆತ್ಮನಿಂದ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ *ನೀವು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನು್ನ
ಮತು್ತ †ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ನೋಡಿ
ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಜ ಾದ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡು ಾತನು

6 ‡ನೀವು ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಆತನಲಿ್ಲದ್ದವ ಾಗಿ ಾಳಿರಿ. 7 §ಆತನಲಿ್ಲ ಬೇರೂರಿಕೊಂಡು, ಆತನಲಿ್ಲ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ ಮತು್ತ *ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪದೇಶದ ಪ್ರ ಾರವೇ

† 1:29 1:29 ಎಫೆ 1:19 ‡ 1:29 1:29 ಕೊಲೊ 2:1; 4:12 * 2:2 2:2
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ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲಿ್ಲಸುವವ ಾಗಿರಿ.

8 † ೕಸಕರ ಾದಮತು್ತ ವ್ಯಥರ್ ಾದ ತತ್ವ ಾನ ಬೋಧನೆಯಿಂದ
ಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ.

ಇವುಗಳು ‡ಮನುಷ ್ಯರ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ § ಾ್ರಪಂಚಿಕ
ಮೂಲ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳೇ ಹೊರತು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗಲ್ಲ. 9 ದೇವರ ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯು *ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದೆ, 10 †ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ದೊರೆತನಗಳಿಗೂ ಾಗೂ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ತಲೆ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ‡ಆತನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡೇ
ನೀವು ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 11 ದೇವರು
ಆತನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮನುಷ ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಾಡ ಾಗದಂತಹ
ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸುನ್ನತಿಯು ಾರೀರಿಕ ಾದ
§ ಾಪಸ್ವ ಾವವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವುದೇ. 12 *ನೀವು
ದೀ ಾ ಾ್ನನದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಹೂಣಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ, ಮತು್ತ †ಆತನನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರ
ಮೂಲಕ ಆತನ ತೆಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಎದು್ದ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ.
13 ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಾಗೂ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ
ಶರೀರ ಾವದಿಂದಲೂ ‡ಸತ್ತವ ಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ §ದೇವರು
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕ್ಷಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 14 *ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡಿದಂಥ
ಆ ಾರೂಪ ಾಗಿದ್ದಂಥ ಪತ್ರವನು್ನ ತೊಡೆದು ಾಕಿ ಅದನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಜಡಿದು ಇಲ್ಲದಂ ಾಗಿ ಾಡಿದನು. 15 ಆತನು ದೊರೆತನಗಳನೂ್ನ
† 2:8 2:8 1 ತಿ . 6:20; ಎಫೆ 5:6 ‡ 2:8 2:8ಮ ಾ್ತ 15:2 § 2:8 2:8
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2:10 ಎಫೆ 1:21-22 ‡ 2:10 2:10 ಎಫೆ 3:19 § 2:11 2:11 ಕೊಲೊ 3:9
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ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಗಳನೂ್ನ †ನಿ ಾಯುಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ, ತನ್ನ
‡ಶಿಲುಬೆಯಮೂಲಕ ಅವುಗಳನು್ನ ಜಯಿಸಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು.

16 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ, §ಅನ್ನ ಾನಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಅಥ ಾ *ಹಬ್ಬ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ ಾಗೂ ಸಬ್ಬತು್ತ ಎಂಬಿವುಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ †ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಾರೂ
ನಿಣರ್ಯಿಸದಿರಲಿ. 17 ‡ಇವುಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದ
ಾಯರ್ಗಳ ಾಯೆ ಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳ ನಿಜಸ್ವರೂಪವು
ಕಿ್ರಸ್ತನೇ. 18 §ಮಿ ಾ್ಯ ದೀನತೆಯನು್ನ ಅಪೇ ಸಿ ದೇವದೂತರ
ಆ ಾಧನೆಯಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿದು್ದ, *ದಶರ್ನಗ ಾದವೆಂದು
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು, † ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಬುದಿ್ಧಯಿಂ ಾಗಿ, ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ
ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿರುವ ‡ಬಿರುದನು್ನ
ಅಪಹರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡಿರಿ. 19 ಇಂಥವನು
§ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ತಲೆ ಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದುಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ,
ತಲೆಯಿಂದಲೇ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಕೀಲುನರಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇ ಾದ
ೕಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ, ಒಂ ಾಗಿ ೕಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹ ಾಗಿ,

ದೇವರು ಕೊಡುವ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಿಂದ ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಬರುತ್ತದೆ.
20 ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಾದ ಪ್ರಥಮಬೋಧನೆಯ ಾಲಿಗೆ ನೀವು

*ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸತ್ತವ ಾಗಿದ್ದರೆ, †ಇನೂ್ನ ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಾಗಿ
ಬದುಕುವವರಂತೆ ಮನುಷ ್ಯಕಲಿ್ಪತ ಆ ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, 21-22 ‡“ಇದನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಡ,ಇದರ

† 2:15 2:15ನಿ ಾಯುಧ ಾಗಿ ‡ 2:15 2:15 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ § 2:16 2:16ರೋ ಾ.
14:17; ಇಬಿ್ರ. 9:10; ಾಜ 11:2 * 2:16 2:16 ಾಜ 3:2; ರೋ ಾ. 14:5;
ಾಕರ್ 2:28 † 2:16 2:16 ರೋ ಾ. 14:3; 10, 13 ‡ 2:17 2:17 ಇಬಿ್ರ.

8:5; 10:1 § 2:18 2:18 ವ. 23 * 2:18 2:18ಯೆಹೆ. 13:7 † 2:18
2:18 ರೋ ಾ. 8:7 ‡ 2:18 2:18 1 ಕೊರಿ 9:24 § 2:19 2:19ಎಫೆ 4:15-16
* 2:20 2:20 ರೋ ಾ. 6:4 † 2:20 2:20 ಗ ಾ. 4:9 ‡ 2:21-22 2:21-22
ವ. 16; 1 ತಿ . 4:3;ಮ ಾ್ತ 15:1-20; ಾಕರ್ 7:1-23
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ರುಚಿನೋಡಬೇಡ,ಅದನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡ”ಎನು್ನವ §ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿರುವುದೇತಕೆ್ಕ? ಈ ಾನವ ಆ ಗಳೂ ಾಗೂ
ಬೋಧನೆಗಳೂ ಉಪ ೕಗದಿಂದ ಾಶ ಾಗುವ *ಪ ಾಥರ್ಗಳಿಗೆ
ಅನು ಾರ ಾಗಿದೆ. 23 ಇಂಥ ಉಪದೇಶಗಳು ಮನುಷ ್ಯಕಲಿ್ಪತ ಾದ
ಆಚರಣೆಗಳಿಂದಲೂ, †ಕಪಟದೀನತೆಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ದೇಹದಂಡನೆಯಿಂದಲೂ ಾನವುಳ್ಳದೆಂದು ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ
ಾರೀರಿಕ ಇಚೆ್ಛಗಳನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವಲಿ್ಲ ಇವುಗಳಿಂದ ‡ ಾವ
ಪ್ರ ೕಜನವೂಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

3
ನೂತನ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ
ಎಫೆ 4:17-6:9

1 *ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವು ಾದರೆ
†ಮೇಲಿನವುಗಳನೆ್ನೕ ಹುಡುಕಿರಿ, ‡ಅಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 2 ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅಲ್ಲ,
§ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಿರಿ. 3 * ಾಕೆಂದರೆ
ನೀವು ಸತು್ತ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವವು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಮರೆ ಾಗಿದೆ. 4 ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನು †ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ
ನೀವು ಸಹ ಆತನೊಂದಿಗೆ ‡ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವಿರಿ.

5 ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ೌಕಿಕ §ಆಸೆಗಳು ಅಂದರೆ,
*ಜಾರತ್ವ, ಅಶುದ್ಧತ್ವ, † ಾ ಾಭಿ ಾಷೆ, ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿ ಾಷೆ ಮತು್ತ

§ 2:21-22 2:21-22ಯೆ ಾ 29:13;ಮ ಾ್ತ 15:9 * 2:21-22 2:21-22 1 ಕೊರಿ
6:13 † 2:23 2:23 ವ. 18 ‡ 2:23 2:23 1 ತಿ . 4:8 * 3:1 3:1
ಕೊಲೊ 2:12 † 3:1 3:1 ಫಿಲಿ. 3:14 ‡ 3:1 3:1 ಎಫೆ 1:20 § 3:2 3:2
ಮ ಾ್ತ 16:23; ರೋ ಾ. 8:5; ಫಿಲಿ. 3:19 * 3:3 3:3 ಕೊಲೊ 2:20; ರೋ ಾ.
6:2 † 3:4 3:4 ಫಿಲಿ. 3:21; 1ಪೇತ್ರ 1:7,3; 1 ೕ ಾ 2:28; 3:2 ‡ 3:4 3:4
1 ಕೊರಿ 15:43 § 3:5 3:5ಅಂಗಗಳು * 3:5 3:5ಎಫೆ 56:3-5 † 3:5 3:5
ರೋ ಾ. 1:26
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‡ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಗೆ ಸಮ ಾಗಿರುವ ದು ಾಶೆ ಇಂಥವುಗಳನು್ನ
§ ಾಯಿಸಿರಿ. 6 *ಇವುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅವಿಧೇಯ ಾಗುವವರ
ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೋಪವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 7 †ಹಿಂದೆ ನೀವು ಸಹ
ಅಂಥವುಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದು್ದ ಅವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. 8 ಆದರೆ
‡ಈಗ ಾದರೋ ಕೊ್ರೕಧ, ಕೋಪ,ಮತ್ಸರ,ದೂಷಣೆಮತು್ತ ಾಯಿಂದ
ಹೊರಡುವ ದು ಾರ್ಷೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ. 9 §ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಸು ಾ್ಳಡಬೇಡಿರಿ, ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು *ಹಿಂದಿನಸ್ವ ಾವವನು್ನ
ಅದರ ಕೃತ್ಯಗ ಂದಿಗೆ ತೆಗೆದು ಾಕಿ †ನೂತನಸ್ವ ಾವವನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ. 10 ‡ಈ ನೂತನ ಸ್ವ ಾವವು ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನ
ಹೋಲಿಕೆಯ ಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಅದು ನೂತನ ಾಗು ಾ್ತ ಬರುತ್ತದೆ.
11 §ಈ ಾನದಲಿ್ಲ ಗಿ್ರೕಕನು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯನು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ,
*ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಮತು್ತ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರು
ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಾಗರಿಕ, ಅ ಾಗರಿಕನು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ,
ಾಸನು, ಸ್ವತಂತ್ರನು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಆದರ ಬದ ಾಗಿ †ಕಿ್ರಸ್ತನೇ
ಸಮಸ್ತವೂ ಾಗೂ ಸಮಸ್ತರಲಿ್ಲಯೂ ಇರು ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ‡ಆರಿಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿ, ಪರಿಶುದ್ಧರೂ
ಾಗೂ ಪಿ್ರಯರೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ §ಕನಿಕರ, ದಯೆ, *ದೀನತೆ,
ಾತಿ್ವಕತ್ವ ಮತು್ತ ಸಹನೆ ಎಂಬ ಸದು್ಗಣಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

13 ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸೈರಿಸಿಕೊಂಡು ಾರಿ ಾದರೂ †ಮತೊ್ತಬ್ಬನ
ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣವಿದ್ದರೂ, ತಪು ್ಪಹೊರಿಸದೆ
‡ 3:5 3:5 ಎಫೆ 5:6 § 3:5 3:5 ರೋ ಾ. 8:13; ಗ ಾ. 5:24 * 3:6
3:6ದೇವರ ಕೋಪವುಆತನಿಗೆಅವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವರಮೇಲೆಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಎಫೆ 5:6
† 3:7 3:7 ಎಫೆ 2:2,11 ‡ 3:8 3:8 ಎಫೆ 4:22,29,31 § 3:9 3:9 ಾಜ
19:11;ಎಫೆ 4:25 * 3:9 3:9 ರೋ ಾ. 6:6;ಎಫೆ 4:22 † 3:9 3:9 ರೋ ಾ.
6:4 ‡ 3:10 3:10 ರೋ ಾ. 8:29; 12:2 § 3:11 3:11 ರೋ ಾ. 10:12; 1
ಕೊರಿ 12:13 * 3:11 3:11 ಗ ಾ. 5:6 † 3:11 3:11 ಎಫೆ 1:23 ‡ 3:12
3:12 ರೋ ಾ. 8:33 § 3:12 3:12 ಫಿಲಿ. 2:1; ಎಫೆ 4:32 * 3:12 3:12
ಎಫೆ 4:12 † 3:13 3:13 ಾಕರ್ 11:25
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ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ‡ಕತರ್ನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆಯೇ ನೀವೂ
ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. 14 ಇವೆಲ್ಲಕಿ್ಕಂತ ಮಿಗಿ ಾಗಿ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯ
ಬಂಧ ಾಗಿರುವ §ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 15 *ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸ ಾ ಾನವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಆಳಲಿ. ಇದೇ
ಸ ಾ ಾನದಲಿ್ಲ †ಏಕ ದೇಹ ಾಗಿರುವಂತೆ ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವಿರಿ
ಇದಲ್ಲದೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ. 16 ‡ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಕ್ಯವು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಾಸಿಸಲಿ. ಸಕಲ ಾನದಿಂದ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಉಪದೇಶ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬುದಿ್ಧಹೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
§ಕೀತರ್ನೆಗಳಿಂದಲೂ, ಸು್ತತಿಪದಗಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದ
ಗೀತೆಗಳಿಂದಲೂ ಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದಲೂ ಾಡಿರಿ. 17 ನೀವು ನುಡಿಯಿಂ ಾಗಲಿ
ನಡೆಯಿಂ ಾಗಲಿ ಏನೇ ಾಡಿದರೂ ಅದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಾಡಿರಿ ಮತು್ತ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ
*ಆತನಮೂಲಕ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ್ತಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.

ಕೆ್ರ ೖಸಿ್ತೕಯ ಕುಟುಂಬದ ನಿಯಮಗಳು
18 †ಸತಿಯರೇ, ಕತರ್ನಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ

ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ. 19 ಗಂಡಂದಿರೇ, ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣ ಾಗಿ
ವತಿರ್ಸಬೇಡಿರಿ. 20 ಮಕ್ಕಳೇ, ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ, ಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕತರ್ನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿದೆ. 21 ತಂದೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೆಣಕಿ ಅವರನು್ನ ಮನಗುಂದಿಸಿಬೇಡಿರಿ. 22 ಾಸರೇ, ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ

‡ 3:13 3:13 ಎಫೆ 4:32 § 3:14 3:14 ಎಫೆ 5:2 * 3:15 3:15 ಫಿಲಿ. 4:7
† 3:15 3:15 ಎಫೆ 2:16 ‡ 3:16 3:16 ೕ ಾ 15:3 § 3:16 3:16 ಎಫೆ
5:19 * 3:17 3:17 ಎಫೆ 5:20 † 3:18 3:18 ಕೊಲೊ 3:18, 4:1; ಎಫೆ 5:22
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ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ, ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವವರು ಾಡುವ ಾಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಯಜ ಾನರು ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಾಡದೆ,
ಕತರ್ನಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೆಲಸ
ಾಡಿರಿ. 23 ನೀವು ಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದರೋ ಅದನು್ನ

ಮನುಷ ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರವೆಂದು ಾಡದೇ ‡ಕತರ್ನಿಗೋಸ ್ಕರವೇ ಎಂದು
ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾಡಿರಿ. 24 ಕತರ್ನಿಂದ ಾಧ್ಯತೆಯೆಂಬ
§ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕತರ್ ಾದ
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ *ಸೇವಿಸುವವ ಾಗಿರಿ. 25 ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುವವನು ಾನು
ಾಡಿದ ಅ ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನಷೆ್ಟ ಮತು್ತ

ಅದರಲಿ್ಲ ಪಕ್ಷ ಾತವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

4
1 ಯಜ ಾನರೇ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೂ

ಯಜ ಾನನೊಬ್ಬನಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು ನಿಮ್ಮ ಾಸರೊಂದಿಗೆ
ನೀತಿಯಿಂದಲೂ ಾ್ಯಯದಿಂದಲೂ ವತಿರ್ಸಿರಿ.

ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಉತೆ್ತೕಜನ
2 * ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ತಪ್ಪದೆ ಾಡುವವ ಾಗಿ, ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ

ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮಮರ್ವನು್ನ ಅಂದರೆ
ಸು ಾರ್ತೆಯನು್ನ ಾವು ಾರುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು ನಮಗೆ ಾಗಿಲನು್ನ
ತೆರೆದು ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಈ
ಸು ಾರ್ತೆಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ † ಾನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ. 4 ಾನು ಆ
‡ಸ ಾ್ಯಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಬೇ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳುವಂತೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 5 ಸಮಯವನು್ನ ಸದುಪ ೕಗಿಸಿಕೊಂಡು

§ಹೊರಗಿನವರೊಂದಿಗೆ * ಾನವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
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6 ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾಷಣೆಯು ಾ ಾಗಲೂ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿಯೂ,
ಉಪಿ್ಪನಂತೆ †ರುಚಿಕರ ಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ. ‡ಹೀಗೆ ನೀವು
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಾ ಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಹೇಳಬೇಕು
ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ವಂದನೆಗಳು ಾಗೂ ಕಡೆ ಾತುಗಳು

7 §ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರನೂ, ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸೇವಕನೂ
ಮತು್ತ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ತೆಯ ಾಸನೂ ಆಗಿರುವ ತುಖಿಕನು
ನನ್ನ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. 8 ನೀವು ನಮ್ಮ
ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ, ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಉರಿದುಂಬಿಸುವಂತೆ, 9 ಅವನನು್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಮತು್ತ* ಪಿ್ರಯ
ಸಹೋದರ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವನೇ ಆದ †ಓನೇಸಿಮನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು ಇಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ

ವಿಷಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವರು.
10 ನನ್ನ ತೆ ಸೆರೆಯವ ಾದ ‡ಅರಿ ಾ್ತಕರ್ನೂ ಮತು್ತ

§ ಾನರ್ಬನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿರುವ ಾಕರ್ನೂ ನಿಮಗೆ
ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. *ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವನವಿಷಯದಲಿ್ಲಅಪ್ಪಣೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ.
11ಯುಸ್ತನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೇಸು ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
†ಸುನ್ನತಿಯವರೊಳಗೆ ಇವರು ಾತ್ರವೇ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ನನ್ನ
ತೆಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ, ಇವರಿಂದ ನನಗೆ ಆದರಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು.

12 ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ಾಸ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವ ಾದ
‡ಎಪಫ್ರನು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ನೀವು §ಪ್ರವೀಣ ಾಗಿಯೂ
ದೇವರ ಎ ಾ್ಲ ಚಿತ್ತದಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್ ನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
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ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
13 ಇವನು ನಿಮ ಾಗಿಯೂ, ಲ ದಿಕೀಯದವರಿ ಾಗಿಯೂ
ಮತು್ತ ಹಿರಿ ಾ ೕಲಿಯದವರಿ ಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಪ್ರ ಾಸ
ಪಡು ಾ್ತನೆಂದು ಾನು ಾ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 14 ಪಿ್ರಯ ವೈದ್ಯ ಾಗಿರುವ
*ಲೂಕನು ಮತು್ತ †ದೇಮನು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
15 ಲ ದಿಕೀಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಮತು್ತ ನುಂಫಳಿಗೂ
ಾಗೂ ಆಕೆಯ ‡ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ವಂದನೆ

ಹೇಳಿರಿ.
16ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಓದಿದ ತರು ಾಯಲ ದಿಕೀಯದವರ

ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇದನು್ನ ಓದಿಸಿರಿ ಮತು್ತ ಾನು ಬರೆದ ಪತ್ರವನು್ನ
ಲ ದಿಕೀಯದಿಂದ ತರಿಸಿ ನೀವೂ ಓದಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 17 §ಅಖಿರ್ಪ್ಪನಿಗೆ,
“ನೀನು ಕತರ್ನಿಂದ ಹೊಂದಿರುವ ಸೇವೆಯನು್ನ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು” ಹೇಳಿರಿ. 18 *ಇದು ೌಲನೆಂಬ ಾನು ಸ್ವಂತ
ಕೈಯಿಂದಲೇ ಬರೆದ ವಂದನೆ. † ಾನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ‡ಕೃಪೆಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
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