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ಎಫೆಸದವರಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಎಫೆಸ 1:1, ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನನು್ನ ಎಫೆಸ ಪುಸ್ತಕದ

ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ
ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ೌಲನು ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆಂದು ಸಭೆಯ ಆರಂಭಿಕ
ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಗಣಿಸ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಆದಿ ಅ ಸ್ತಲಿಕ
ಾದಿ್ರಗ ಾದ ರೋ ಾದ ಕೆ್ಲಮೆಂಟ್, ಇಗೆ್ನೕಷಿಯಸ್, ಹೆಮರ್ಸ್,
ಮತು್ತ ೕಲಿ ಾಪ್ರ್ ಅದರ ಕುರಿತು ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 60 ರಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ೌಲನು ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ಇದನು್ನ

ಅವನು ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ.

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಎಫೆಸದ ಸಭೆಯವರು ಾ್ರಥಮಿಕ ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರ ಾಗಿದ್ದರು.
ೌಲನು ತನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಿತ ಓದುಗರು ಅನ್ಯಜನರು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾದ
ಸೂಚನೆಗಳನು್ನ ನೀಡಿ ಾ್ದನೆ. ಎಫೆ 2:11-13 ರಲಿ್ಲ, ತನ್ನ
ಓದುಗರು “ಜನ್ಮತಃ ಅನ್ಯಜನರು” ಎಂದು ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ (2:11), ಆದ್ದರಿಂದ “ ಾ ಾ್ದನಕೆ ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಾದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಪರಕೀಯರು” (2:12) ಎಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಎಫೆ 3:1 ರಲಿ್ಲ, ೌಲನು
ತನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಿತ ಓದುಗರಿಗೆ “ಅನ್ಯಜನ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ”
ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಉದೆ್ದೕಶ
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ಕಿ್ರಸ್ತನ ರೀತಿಯ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಾಗಿ ಬಯಸುವಂಥವರೆಲ್ಲರು ಈ
ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸು ಾ್ತರೆಂದು ೌಲನು ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದ್ದನು. ದೇವರ
ನಿಜ ಾದ ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬೇ ಾದ ಶಿಸ್ತನು್ನ ಎಫೆಸ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಲಗತಿ್ತಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಫೆಸ ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅಧ್ಯಯನವು
ವಿ ಾ್ವಸಿಯನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತು್ತ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಲು ಸ ಾಯ
ಾಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನೀಡಿರುವ ಉದೆ್ದೕಶವನು್ನ ಮತು್ತ

ಕರೆಯುವಿಕೆಯನು್ನ ಅವನು ನೆರವೇರಿಸುವನು. ಎಫೆಸದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು
ತಮ್ಮ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ೌಲನು ಇಚಿ್ಛಸಿದನು,
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸಭೆಯ ಸ್ವರೂಪವನು್ನ ಮತು್ತ ಉದೆ್ದೕಶವನು್ನ
ವಿವರಿಸಿದನು. ೌಲನು ಅನ್ಯಜನರಿಂದ ಬಂದ ತನ್ನ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಓದುಗರಿಗೆ
ಪರಿಚಿತ ಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಧಮರ್ಗಳಲಿ್ಲದ್ದ, ತಲೆ, ದೇಹ,
ಪೂಣರ್ತೆ, ಮಮರ್, ಯುಗ, ಆಧಿಪತಿ, ಎಂಬ ಇ ಾ್ಯದಿ ಪದಗಳನು್ನ
ಎಫೆಸ ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಳಸಿ ಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವತೆಗಳಮತು್ತ ಆ ಾ್ಯತಿ್ಮಕ
ಜೀವಿಗಳ ವಗರ್ಕಿ್ಕಂತ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿ ಇ ಾ್ದನೆ
ಎಂದು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಅವನು ಈ ಪದಗಳನು್ನ
ಬಳಸಿದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಸಭೆಯಸದಸ್ಯರಿ ಾಗಿರುವ ಸಿ ಾ್ಧಂತಗಳು— 1:1-3:21
2. ಸಭೆಯಸದಸ್ಯರ ಕತರ್ವ್ಯಗಳು— 4:1-6:24

ಪೀಠಿಕೆ
1 *ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ †ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ
ೌಲನು ‡ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರಿಗೂ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ

* 1:1 1:1 1 ಕೊರಿ 1:1 ನೋಡಿರಿ † 1:1 1:1 ಕೊರಿ 1:1 ನೋಡಿರಿ ‡ 1:1 1:1
ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವ ಎಂಬ ಪದ ಇಲ್ಲ; ಕೊಲೊ 4:16 ನೋಡಿರಿ.
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§ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವವರಿಗೂ ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ, 2 *ನಮ್ಮ
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ
ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯು ಾಂತಿಯೂಉಂಟಾಗಲಿ.
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಆತಿ್ಮೕಕ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು

3 ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ †ದೇವರೂ ತಂದೆಯೂ
ಆಗಿರು ಾತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ, ಆತನು ‡ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲನ ಸಕಲ
ಆತಿ್ಮೕಕ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
4 ಾವು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ §ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ದೋಷವಿಲ್ಲದವರೂ
ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು, ಜಗತು್ತ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ
ದೇವರು *ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 5 †ದೇವರು
ತನ್ನ ದ ಾಪೂವರ್ಕ ಾದ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕ‡ ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
§ ದಲೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಾಡಿದ್ದನು. 6 ತನ್ನ ಪಿ್ರಯನಲಿ್ಲಯೇ
ನಮಗೆ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ
ಕೃಪೆಯ ಸು್ತತಿ ಾಗಿ ಇದೆ ಾ್ಲವನು್ನ ಾಡಿದನು. 7 ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನು
ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಸುರಿಸಿದ *ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಆತನ ಕೃಪೆಯ
ಐಶ್ವಯರ್ಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ † ಾಪ ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯೆಂಬ ‡ವಿ ೕಚನೆಯು
ಉಂಟಾಯಿತು. 8 ಈ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಆತನು §ಎ ಾ್ಲ ಾನ
ವಿವೇಕಗ ಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಸುರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 9 ದೇವರು
ಆತನಲಿ್ಲ ದಲೇ ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಸಂಕಲ್ಪದ
ಪ್ರ ಾರ ತನ್ನ ಚಿತ್ತದ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
§ 1:1 1:1 ಕೊಲೊ 1:2: * 1:2 1:2 ರೋ ಾ. 1:7 ನೋಡಿರಿ. † 1:3 1:3
ರೋ ಾ. 15:6 ನೋಡಿರಿ. ‡ 1:3 1:3 ಎಫೆ 1:20; 2:6; 3:10: § 1:4 1:4
ಎಫೆ 5:27; ಕೊಲೊ 1:22; 1 ಥೆಸ. 4:7: * 1:4 1:4 ಎಫೆ 2:10; 2 ಥೆಸ. 2:13; 1
ಪೇತ್ರ 1:2: † 1:5 1:5 ಎಫೆ 1:12,14 ‡ 1:5 1:5 ರೋ ಾ. 8 15: § 1:5
1:5 ಎಫೆ 1:9,11; ರೋ ಾ. 8:29,30. * 1:7 1:7 ಅ. ಕೃ. 20:28: † 1:7
1:7 ಕೊಲೊ 1:14; ಅ. ಕೃ. 2:38: ‡ 1:7 1:7 ರೋ ಾ. 3:24; 1 ಕೊರಿ 1:30.
§ 1:8 1:8 ರೋ ಾ. 16:25:
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10 ಾಲವುಪರಿಪೂಣರ್ ಾ ಾಗ,ಆತನು *ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಸಮಸ್ತವನು್ನ †ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದೇ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಾಗಿತು್ತ.

11 ಇದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಉದೆ್ದೕಶಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸು ಾತನು ‡ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರ ಾರ ದಲೇ
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರ ಾ್ನಗಿ
ಅರಿಸಿಕೊಂಡನು. 12 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಟ್ಟ ದಲು ನಿರೀ ಯನಿ್ನಟ್ಟ
ಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದನು.
13ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ §ಸು ಾತೆರ್ಯ ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ,

ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ, * ಾ ಾ್ದನ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ †ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ
ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 14 ‡ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ
ಜನರಿಗೆ ವಿ ೕಚನೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ §ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು
*ನಮ್ಮ ಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಚ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ†. ‡ಈ ಾರಣ ದೇವರಿಗೆ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸೋಣ.
ಕೃತಜ್ಞತೆಯೂ ಾ್ರಥರ್ನೆಯೂ

15 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ §ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನೀವು ಇಟಿ್ಟರುವ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀವು ತೋರಿಸುವ ಪಿ್ರೕತಿಯ
ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳಿ, 16 * ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ
ವಿ ಾಪನೆ ಾಡು ಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

* 1:10 1:10ಕೊಲೊ 1:16, 20: † 1:10 1:10ಕಿ್ರಸ್ತನಅಧಿಪತ್ಯಕೆ ್ಕ ಅಥ ಾಪ್ರಭುತ್ವಕೆ ್ಕ
ಅಧೀನಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ‡ 1:11 1:11 ಎಫೆ 1:5; 3:11; ರೋಮ. 8:28:
§ 1:13 1:13 ಕೊಲೊ 1:7: * 1:13 1:13 ಅ. ಕೃ. 1:4: † 1:13 1:13
ಎಫೆ 4:30. ‡ 1:14 1:14 1 ಪೇತ್ರ. 2:9; ತೀತ. 2:14: § 1:14 1:14
ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವರವು ನಮ್ಮ ಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಚ ಾರ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.

* 1:14 1:14 ಅ. ಕೃ. 20:32; ಎಫೆ 1:18; 2 ಕೊರಿ 1:22; ಎಫೆ 4:30.
† 1:14 1:14ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಕೊಟ್ಟಹಣಅಥ ಾಕಳುಹಿಸಿದಸ ಾಯಕ,ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ
ಗೊತು್ತ ಾಡಿದ ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಅಥ ಾ ಜಮೀನು ಾರ. ‡ 1:14 1:14 ಎಫೆ 1:6, 12:
§ 1:15 1:15 ಕೊಲೊ 1:4; ಫಿಲೆ. 5: * 1:16 1:16 ಕೊಲೊ 1:9:
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17 †ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನದೇವರೂಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾದ
ತಂದೆಯೂ ‡ಆಗಿರು ಾತನು ತನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪೂಣರ್ ಾದ
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ಾನ ಮತು್ತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಆತ್ಮವನು್ನ
ನಿಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 18 §ಆತನೇ
ನಿಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳನು್ನ ಬೆಳಗಿಸಿ, ಆತನ ಕರೆಯ ನಿರೀ ಯು
ಎಂಥದೆಂಬುದನೂ್ನ ಮತು್ತ *ದೇವಜನರಲಿ್ಲರುವ ಆತನ ಸ್ವತಿ್ತನ
ಮಹಿ ಾತಿಶಯವುಎಂಥದೆಂಬುದನೂ್ನ, 19ಮತು್ತ ನಂಬುವವ ಾದ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಯರ್ ಾಧಿಸುವ ಆತನ ಪ ಾಕ್ರಮ ಶಕಿ್ತಯ ಅ ಾರ ಾದ
ಮಹತ್ವವು ಎಂಥದೆಂಬುದನೂ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ದೇವರು
ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. 20 ಈ ಪ ಾಕ್ರಮ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೇ ದೇವರು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿ, †ಸಕಲ ಾಜತ್ವ, ಅಧಿ ಾರ,
ಅಧಿಪತ್ಯ ಮತು್ತ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ಮೇಲೆಯೂ 21 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಾತ್ರವಲ್ಲದೆಮುಂಬರುವ ಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಹೆಸರುಗೊಂಡವರೆಲ್ಲರ

ಎ ಾ್ಲ ‡ ಾಮಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ತನ್ನ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡನು. 22 ಇದಲ್ಲದೆ §ದೇವರು
ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಾದದ ಕೆಳಗೆ ಅಧೀನ ಾಡಿ,
*ಸಭೆ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಆತನನು್ನ ಶಿರ ಾ್ಸಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.
23 †ಸಭೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹ ಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದಲೂ್ಲ
ಪೂರೈಸು ಾತನಿಂದ ‡ಅದು ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದೆ.
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† 1:20 1:20 ಎಫೆ 4:10; ಕೊರಿ 15:24; ೕ ಾ 3:31: ‡ 1:21 1:21 ಫಿಲಿ.
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ಮರಣದಿಂದ ಜೀವಕೆ್ಕ
1 *ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳ ಾಗೂ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ

ಸತ್ತವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 2 ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ †ನೀವು ಇಹಲೋಕದ ಪದ್ಧತಿಗೆ
ಅನು ಾರ ಾಗಿಯೂ, ‡ ಾಯುಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರ ನಡಿಸುವ
ಅಧಿಪತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವಿಧೇಯತೆಯ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಈಗ ಕೆಲಸ
ನಡೆಸುವ ಆತ್ಮನಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವನ ನಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. 3 ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರ ಾಗೆಯೇ ಇದೆ್ದವು, §ಶರೀರ ಾವದ ಆಸೆಗಳಿಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿ, ಾರೀರಿಕ ಾಗೂ ಾನಸಿಕಇಚೆ್ಛಗಳನು್ನಈಡೇರಿಸು ಾ್ತ
ಬಂದೆವು. *ಸ್ವ ಾವತಃ ಾವುಸಹಇತರರಂತೆಯೇದೇವರ ಕೋಪಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದವು. 4 ಆದರೆ †ಕರುಣಾನಿಧಿ ಾಗಿರುವ ದೇವರು
‡ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ ಮ ಾ ಪಿ್ರೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ, 5 ಅಪ ಾಧಗಳ
ದೆಸೆಯಿಂದ §ಸತ್ತವ ಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿಸಿದನು.
*ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ಆತನು
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನ ್ಮಂದಿಗಿರುವ †ದಯೆಯ ಮೂಲಕ
ತನ್ನ ಅ ಾರ ಾದ ಕೃ ಾತಿಶಯವನು್ನ 7 ಮುಂದಿನ ಯುಗಗಳಲಿ್ಲ
ನಮಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮನು್ನ
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಎಬಿ್ಬಸಿ, ‡ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ
ನಮ್ಮನು್ನ ಕೂರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 8 §ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ
ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. *ಈ ರಕ್ಷಣೆಯು
ನಿಮಿ್ಮಂದುಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ, †ಅದು ದೇವರ ಾನವೇ. 9 ‡ಈ
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ತೀತ. 3:5: ‡ 2:4 2:4 ೕ ಾ 3 16: § 2:5 2:5 ಕೊಲೊ 2:12,13; ೕ ಾ
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ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಪುಣ್ಯಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ, §ಆದ್ದರಿಂದ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. 10 * ಾ ಾದರೋ
ದೇವರ ಕ ಾಕೃತಿ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, †ದೇವರು ದಲೇ ನಮ ಾಗಿ
ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿದ್ದ ‡ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಜ ಾಂಗ
ಕೊಲೊ 1:21-29

11 ಆದ ಾರಣ ಹಿಂದೊಮೆ್ಮ ನೀವು ಜನ್ಮದಿಂದ
ಅನ್ಯಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ.
ಶರೀರದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯನಿಂದ §ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಸುನ್ನತಿಯವರೆನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವವರಿಂದ ‘ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರು’
ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 12 ಅಂದು *ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ
ದೂರವಿದವರೂ, †ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಹಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾಲಿಲ್ಲದವರೂ,
‡ ಾ ಾ್ದನಕೆ ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಪರಕೀಯರೂ,
ಾವ ನಿರೀ ಯಿಲ್ಲದವರೂ ಮತು್ತ §ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಲ್ಲದವರೂ

ಆಗಿದಿ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13 ಈಗ ಾದರೋ,
* ದಲು ದೂರ ಾಗಿದ್ದ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ †ಆತನ
ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಸಮೀಪಸ್ಥ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 14 ‡ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮತು್ತ ನಮ್ಮನು್ನ ಒಂದು ಾಡಿದವ ಾದ §ಆತನೇ ನಮಗೆ
ಾಂತಿ ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು *ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಂದ
ಕೂಡಿದ್ದ ಆ ಗಳುಳ್ಳ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ನಿರಥರ್ಕಗೊಳಿಸಿ,
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2:10ಎಫೆ 1:4: ‡ 2:10 2:10ಎಫೆ 4:24; ತೀತ. 2:14: § 2:11 2:11ರೋ ಾ.
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1:21; ಗ ಾ. 2:15: ‡ 2:12 2:12 ರೋ ಾ. 9:4: § 2:12 2:12 1 ಥೆಸ.
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ನಮ್ಮನು್ನ ಅಗಲಿಸಿದ್ದ ಹಗೆತನವೆಂಬ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯನು್ನ ತನ್ನ
ಶರೀರದಿಂದಲೇ ಕೆಡವಿ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ. 15ಆತನು ಸ ಾ ಾನವನು್ನಂಟು
ಾಡುವವ ಾಗಿ, ಉಭಯರನೂ್ನ ತನ್ನಲಿ್ಲ †ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ನೂತನ
ಾನವನ ಾ್ನಗಿ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾ್ದನೆ. 16 ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಹಗೆತನವನು್ನ

ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ‡ಇಲ್ಲ ಾಗಿಸಿ, §ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕ
ಉಭಯರನೂ್ನ ಒಂದೇ ಶರೀರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಸಂ ಾನಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಬಂದು ದೂರ ಾಗಿದ್ದ
ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ಸಮೀಪ ಾಗಿದ್ದವರಿಗೂ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ಾರಿದನು. 18 ಇದರಿಂದ *ಆತನ ಮೂಲಕ ಉಭಯತ್ರರು †ಒಂದೇ
ಆತ್ಮನಲಿ್ಲ ‡ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ §ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಾಗರ್ ಾಯಿತು.
19 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ *ಪರದೇಶದವರೂ ಅನ್ಯರೂ
ಆಗಿರದೇ †ದೇವಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಂ ಾ್ಥನದವರೂ ‡ದೇವರ
ಮನೆಯವರೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 20 §ಅ ಸ್ತಲರೂ *ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ
ಎಂಬ †ಅಡಿ ಾಯದ ಮೇಲೆ ‡ನೀವೂ ಮಂದಿರದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. §ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ *ಮುಖ್ಯ ಾದ ಮೂಲೆಗಲು್ಲ.
21 †ಆತನಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಡದ ಎ ಾ್ಲ ಾಗಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು
ಹೊಂದಿಕೆ ಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡವು ವೃದಿ್ಧ ಾಗು ಾ್ತ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ‡ಪರಿಶುದ್ಧ
ದೇ ಾಲಯ ಾಗುತ್ತದೆ. 22 §ಆತನಲಿ್ಲ ನೀವೂ ಸಹ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
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ಮೂಲಕ ಾಗಿ *ದೇವರಿಗೆ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಡು ಾ್ತ ಇದಿ್ದೕರಿ.

3
ಅನ್ಯಜನರ ಬೋಧಕ ಾದ ೌಲನು

1 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ೌಲನೆಂಬ ಾನು ಅನ್ಯಜನ ಾಗಿರುವ
*ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ †ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
2 ‡ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ನಿವರ್ಹಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನನಗೆ §ಕೃಪೆ ಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟ ಾಯರ್ ಾರವನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ, 3ಆತನು ಮಮರ್ವನು್ನ
*ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದನೆಂದು ಅದನು್ನ ಕುರಿತು
† ಾನು ದಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಂ ಪ್ತ ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ಬರೆದದ್ದನು್ನ
ನೀವು ಓದಿ ನೋಡಿದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾದ ಮಮರ್ವನು್ನ ಕುರಿತು
‡ನನಗಿರುವ ಗ್ರಹಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 5 ಆ
ಮಮರ್ವು ಈ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೂ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇರೆ ಾಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. 6 ಅದು ಾವುದೆಂದರೆ, ಅನ್ಯಜನರು
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ §ದೇವಜನರೊಂದಿಗೆ
ಸಹ ಾಧ್ಯರೂ *ಒಂದೇ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳೂ, ಾ ಾ್ದನದಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆಂಬುದೇ. 7 ದೇವರು †ತನ್ನ
ಶಕಿ್ತಯ ಪ್ರ ೕಗದ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆತನ
ಕೃ ಾ ಾನಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ‡ ಾನು ಈ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ಸೇವಕ ಾದೆನು.
* 2:22 2:22 2 ಕೊರಿ 6:16: * 3:1 3:1 ಎಫೆ 3:13; ಕೊಲೊ 1:24: † 3:1
3:1 ಎಫೆ 4:1; ಅ. ಕೃ. 23:18. ಫಿಲಿ. 1:7. 2 ತಿ . 1:8 ಇ ಾ್ಯದಿ. ‡ 3:2 3:2

ಎಫೆ 1:10; ಕೊಲೊ 1:25: § 3:2 3:2 ವ. 7 ನೋಡಿರಿ. * 3:3 3:3 ಅ. ಕೃ.
22:17,21; 26:18. ಗ ಾ. 1:12; 2 ಕೊರಿ 12:1 ನೋಡಿರಿ. † 3:3 3:3 ಎಫೆ 1:9,
10 ನೋಡಿರಿ. ‡ 3:4 3:4 2 ಕೊರಿ 11:6 ನೋಡಿರಿ. § 3:6 3:6 ಗ ಾ. 3:29
ನೋಡಿರಿ. ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ * 3:6 3:6 ಎಫೆ 2:16: † 3:7 3:7 ಎಫೆ 3:20;
1:19 ನೋಡಿರಿ. ‡ 3:7 3:7 ಕೊಲೊ 1:23,25. 2 ಕೊರಿ 3:6 ನೋಡಿರಿ.
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8 ಕಿ್ರಸ್ತನ §ಅಗಮ್ಯ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ *ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ
ಾರುವ ಾಗೆಯೂ 9 ಾಗೂ †ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ದೇವರಲಿ್ಲ

‡ಆದಿಯಿಂದ ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ ಮಮರ್ದ ೕಜನೆಯನು್ನ ಎ ಾ್ಲರಿಗೂ
ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೃಪೆಯು §ದೇವಜನರೊಳಗೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಾದ ನನಗೆ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 10-11 *ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ †ನಿತ್ಯಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ ‡ ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ ಾನವು,

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ § ಾಜತ್ವಗಳಿಗೂ, ಅಧಿ ಾರಗಳಿಗೂ ಈಗ ಸಭೆಯ
ಮೂಲಕ ಗೊ ಾ್ತಗಬೇಕೆಂದು ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದನು. 12 *ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ †ನಮಗಿರುವ ಭರವಸೆಯೂ ಧೈಯರ್ವೂ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ನಮಗಿದೆ.
13 ಆದ್ದರಿಂದ ‡ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ನನಗೆ ಉಂಟಾದ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿ
ನೀವು ಧೈಯರ್ಗೆಡ ಾರದೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. §ಈ
ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆಘನತೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ.
ಎಫೆಸದವರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥರ್ನೆ

14-15 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ * ಾವ ತಂದೆಯಿಂದ
ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಜನವೂ ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವುದೋ
ಆ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಾನು ಣ ಾಲೂರಿಕೊಂಡು, 16 ನೀವು
ದೇವ ಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲ †ವಿಶೇಷಬಲವನು್ನ
ಹೊಂದುವಂತೆಯೂ, 17 ‡ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ
§ 3:8 3:8 ಎಫೆ 1:18; ರೋ ಾ. 2:4; 11:33: * 3:8 3:8 ಅ. ಕೃ. 9:15:
† 3:9 3:9ಎಫೆ 3:2,3: ‡ 3:9 3:9 ಕೊಲೊ 1:26: § 3:9 3:9 1 ಕೊರಿ 15:9:
* 3:10-11 3:10-11 ಎಫೆ 1:11: † 3:10-11 3:10-11 ಅಥ ಾ ನಿತ್ಯ ಾದ
ಉದೆ್ದೕಶದ ಪ್ರ ಾರ. ‡ 3:10-11 3:10-11 ರೋ ಾ. 11:33: § 3:10-11
3:10-11 ಎಫೆ 1:21. ಎಫೆ 6:12: * 3:12 3:12 ಎಫೆ 2:18: † 3:12 3:12
ಇಬಿ್ರ. 4:16; 10:19: ‡ 3:13 3:13 ವ. 1 ನೋಡಿರಿ. § 3:13 3:13 2 ಕೊರಿ
1:6: * 3:14-15 3:14-15 ಅಥ ಾ, ಪ್ರತಿ ಜನವೂ ತನ್ನ ಮೂಲಜನಕನಿಂದ ಹೆಸರು
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತ್ತದಷೆ್ಟ; ಾ ಾತನು ದೇವಜನ ಾದ ನಮಗೆ ಮೂಲ ಜನಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ.
† 3:16 3:16 ಎಫೆ 6:10; ಫಿಲಿ. 4:13; ಕೊಲೊ 1:11: ‡ 3:17 3:17 ಎಫೆ 2:22:
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ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವಂತೆಯೂ, ಆತನು §ತನ್ನ
ಮಹಿ ಾತಿಶಯದ ಪ್ರ ಾರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. 18 *ನೀವು ದೇವರ
ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆ ಾಗಿ ನಿಂತು, ದೇವಜನರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಅದರ
ಅಗಲ, ಉದ್ದ, ಎತ್ತರ, ಆಳ ಎಷೆ್ಟಂಬುದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಶಕ್ತ ಾಗುವಂತೆಯೂ, 19 ಬುದಿ್ಧಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, †ದೇವರ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯ ಮಟಿ್ಟಗೂ
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗುವ ಾಗೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

20 ‡ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಯರ್ ಾಧಿಸುವ ತನ್ನ ಈ ಶಕಿ್ತಯ ಪ್ರ ಾರ § ಾವು
ಬೇಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ೕಚಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ 21 *ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತ

ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಯೂ ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ
ಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

4
ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹದಲಿ್ಲನ ಐಕ್ಯತೆ

1 ನೀವು ದೇವರಿಂದ *ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವ ಾದ ಾರಣ ಆ
ಕರೆಗೆ † ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು, ಕತರ್ನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
‡ಸೆರೆಯವ ಾದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 2 ನೀವು
ಪೂಣರ್ §ವಿನಯ, ಾತಿ್ವಕತ್ವಗಳಿಂದಲೂ *ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯಿಂದಲೂ
ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ, †ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
3 ‡ಸ ಾ ಾನವೆಂಬ ಬಂಧನದಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದು್ದ
§ 3:17 3:17 ವ. 8: * 3:18 3:18 ಅಥ ಾ, ಆ ಸತ್ಯಥರ್ದ. † 3:19 3:19

ಎಫೆ 1:23; ಕೊಲೊ 2:10: ‡ 3:20 3:20 ವ. 7: § 3:20 3:20 2 ಕೊರಿ 9:8:
* 3:21 3:21 ರೋ ಾ. 11:36: * 4:1 4:1 ರೋ ಾ. 8:28: † 4:1 4:1
ಕೊಲೊ 2:6; 1 ಥೆಸ. 2:12; ಫಿಲಿ. 1:27: ‡ 4:1 4:1 ಎಫೆ 3:1: § 4:2 4:2
ಫಿಲಿ. 2:3; ಕೊಲೊ 3:12; 1 ಪೇತ್ರ. 3:5. * 4:2 4:2 ಕೊಲೊ 1:11: † 4:2 4:2
ಕೊಲೊ 3:13: ‡ 4:3 4:3 ಕೊಲೊ 3:14,15:
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ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದುಂಟಾಗುವ ಐಕ್ಯವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಆಸಕ್ತ ಾಗಿರಿ. 4 ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗ §ಒಂದೇ ನಿರೀ ಾಗಿ
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಂತೆಯೇ, *ನೀವೆಲ್ಲರೂಒಂದೇ ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು,
†ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿದವರು, 5 ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ‡ಕತರ್ನು
ಒಬ್ಬನೇ, §ನಂಬಿಕೆಯು ಒಂದೇ, *ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಒಂದೇ,
6 †ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ಾಗಿರುವ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ‡ಆತನು ಎಲ್ಲರ
ಮೇಲಿರುವವನೂ, ಎಲ್ಲರ ಮು ಾಂತರ ಾಯರ್ ನಡಿಸುವವನೂ,
ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

7 ಆದರೆ §ಕಿ್ರಸ್ತನ ವರದ ಅಳತೆಯ ಪ್ರ ಾರವೇ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೆ
ಕೃ ಾವರವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದೆ,
*“ಆತನುಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಏರಿಹೋ ಾಗ
† ಾನು ಸೆರೆ ಾಳುಗಳನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ವರಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.”

9 ‡“ಏರಿಹೋದನೆಂದು” ಹೇಳಿದ್ದರ ಅಥರ್ವೇನು? ಭೂಮಿಯ
ಅಧೋ ಾಗಕೆ್ಕ ಇಳಿದಿದ್ದನೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದ ಾ ಾಯಿತ ಾ್ಲ?
10 ಇಳಿದು ಬಂ ಾತನು, §ಸಮಸ್ತವನು್ನ ತುಂಬುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮೇಲಣ
*ಎ ಾ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದವನು ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
11 ಆತನು† ಕೆಲವರನು್ನ ಅ ಸ್ತಲರ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಕೆಲವರನು್ನ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ, ‡ಕೆಲವರನು್ನ ಸು ಾತಿರ್ಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ,

§ 4:4 4:4ಎಫೆ 1:18: * 4:4 4:4ಎಫೆ 2:16: † 4:4 4:4ಎಫೆ 2:18: ‡ 4:5
4:5 ಜೆಕ. 14:9; 1 ಕೊರಿ 8:6: § 4:5 4:5 ಎಫೆ 4:13;ಯೂದ. 3: * 4:5 4:5
ಗ ಾ. 3:27,28: † 4:6 4:6 1 ಕೊರಿ 12:5,6: ‡ 4:6 4:6 ರೋ ಾ. 9:5:
§ 4:7 4:7 ರೋ ಾ. 12:3; ಎಫೆ 4:16; 1 ಕೊರಿ 12:7; ಮ ಾ್ತ 25 15: * 4:8
4:8 ಕೀತರ್ 68:18: † 4:8 4:8 ಾ್ಯಯ 5:12; ಕೊಲೊ 2:15: ‡ 4:9 4:9 ೕ ಾ
3:13: § 4:10 4:10 ಎಫೆ 1:23: * 4:10 4:10 ಇಬಿ್ರ. 4:14; 7:26; 9:24:
† 4:11 4:11 1 ಕೊರಿ 12:28: ‡ 4:11 4:11ಅ. ಕೃ. 21:8; 2 ತಿ . 4:5:



ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 4:12 xiii ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 4:17

ಕೆಲವರನು್ನ §ಸ ಾ ಾಲಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಬೋಧಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ
ನೇಮಿಸಿದನು. 12 ಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ದೇವಕು ಾರನ
ವಿಷಯ ಾದ ಾನದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವ ಐಕ್ಯತೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿ, ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನು್ನ ಪಡೆದು,* ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಯ
ಮಟ್ಟವನು್ನ ತಲುಪುವ ತನಕ, 13 ದೇವಜನರನು್ನ ದೇವರ
ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಕೂ್ಕ, †ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹವೆಂಬ ಸಭೆಯು
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವೂ ಆತನು ಇವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.
14 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಸುಗ ಾಗಿರದೇ,
ದುಜರ್ನರ ವಂಚನೆಗಳಿಗೂ, ಕುಯುಕಿ್ತಗೂ ಒಳಬಿದು್ದ, ಾ ಾ
ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟು್ಟ ‡ ಾಳಿಯಿಂದ ಅತಿ್ತತ್ತ ಓ ಾಡುವವರ
ಾಗಿರದೇ, 15 §ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವನು್ನ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ

*ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ †ತಲೆ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಯುವವ ಾಗಿರೋಣ. 16 ‡ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಆತನಮು ಾಂತರ ಪ್ರತಿ
ಕೀಲಿನಿಂದ ಬಿಗಿ ಾಗಿ ೕಡಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಐಕ್ಯ ಾಗಿದು್ದ, §ಪ್ರತಿ ಂದು
ಅಂಗವು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆದು ೕ ಾಭಿವೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಜೀವನ
ಕೊಲೊ 3:5-17

17 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ
*ಅನ್ಯಜನರು ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ನೀವು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ನಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. †ಅವರು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜನ ಾದ

§ 4:11 4:11ಯೆರೆ 3:15;ಅ. ಕೃ 20:28: * 4:12 4:12ಎಫೆ 1:23: † 4:13
4:13 1 ಕೊರಿ 12:27; ಎಫೆ 4:16,29: ‡ 4:14 4:14 ಮ ಾ್ತ 11:7; ಇಬಿ್ರ 13:9;
ಾಕೋಬ. 1:6; ಯೂದ. 12. § 4:15 4:15 1 ೕ ಾ 3:18. * 4:15

4:15 ಎಫೆ 2:21 † 4:15 4:15 ಎಫೆ 1:22: ‡ 4:16 4:16 ಕೊಲೊ 2:19:
§ 4:16 4:16 ವ. 7 ನೋಡಿರಿ * 4:17 4:17 ಎಫೆ 4:22; 2:1-3 ಕೊಲೊ 3:7; 1
ಪೇತ್ರ. 4:3: † 4:17 4:17 ರೋ ಾ. 1:21; ಕೊಲೊ 2:18:
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ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 18 ‡ಅವರಮನಸಿ್ಸಗೆ ಕತ್ತಲು
ಕವಿದಿದೆ, ಅವರು §ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಾದ ಹೃದಯದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ
ಮತು್ತ ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾನದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ ದೇವರಿಂ ಾಗುವ
ಜೀವಕೆ್ಕ *ದೂರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 19 ಅವರು ಲಜೆ್ಜಗೆಟ್ಟವ ಾಗಿ †ತಮ್ಮನು್ನ
ಬಂಡುತನಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟು್ಟ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಅಶುದ್ಧ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಅ ಾ್ಯಶೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 20 ನೀ ಾದರೋ ‡ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅಂಥದೆಂದು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 21 ಆತನಿಂದಲೇ
ಕೇಳಿ §ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ.
22 ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವು ಾವುದೆಂದರೆ *ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನಡತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೇ †ಪೂವರ್ಸ್ವ ಾವವನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ೕಸಕರ ಾದ ದು ಾಶೆಗಳಿಂದ
ಕೆಟು್ಟಹೋಗುವಂಥದು್ದ. 23 ‡ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃನ್ಮನಗಳನು್ನ ನವೀಕರಿಸಿ,
§ನೂತನ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 24 ಆ ಸ್ವ ಾವವು ದೇವರ
ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ *ಸತ್ಯಕ ್ಕನುಗುಣ ಾಗಿ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿಯೂ,
ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿಯೂ ನಿಮಿರ್ಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

25 ಆದ ಾರಣ ಸು ಾ್ಳಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟು್ಟ †“ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಸಂಗಡ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ನುಡಿಯಲಿ.” ಏಕೆಂದರೆ
‡ ಾವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ದೇಹದ ಅಂಗಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ.
26 §“ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿ ಬಂದರೂ ಾಪ ಾಡಬೇಡಿರಿ,”
ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟು್ಟ
‡ 4:18 4:18 ರೋ ಾ. 11:10: § 4:18 4:18 ಾಕರ್ 3:5: * 4:18 4:18
ಎಫೆ 2:12: † 4:19 4:19 ರೋ ಾ. 1:24,26,28: ‡ 4:20 4:20ಮೂಲ,
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ. ಮ ಾ್ತ 11:29: § 4:21 4:21 ಕೊಲೊ 2:7: * 4:22 4:22 ಕೊಲೊ
3:8; ಇಬಿ್ರ. 12:1; ಾಕೋಬ. 1:21; 1 ಪೇತ್ರ. 2:1: † 4:22 4:22 ರೋ ಾ. 6:6;
ಕೊಲೊ 3:9: ‡ 4:23 4:23 ರೋ ಾ. 12:2: § 4:23 4:23 ರೋ ಾ. 16:4:
* 4:24 4:24 ಎಫೆ 2:10: † 4:25 4:25 ಜೆಕ. 8:16; ಕೊಲೊ 3:9: ‡ 4:25
4:25 ರೋ ಾ. 12:5: § 4:26 4:26 ಕೀತರ್ 4:4.
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ತೀರಿಹೋಗಲಿ. 27 *ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡಿರಿ.
28 ಕಳವು ಾಡುವವನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಕಳವು ಾಡದೇ
ಸ್ವಂತ †ಕೈಯಿಂದ ಒಳೆ್ಳೕ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಾಡಿ ದುಡಿಯಲಿ.
ಆಗ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಂ ಾಗುವದು.
29 ‡ನಿಮ್ಮ ಾ ಳಗಿಂದ ಾವ ಕೆಟ್ಟ ಾತು ಹೊರಡ ಾರದು.
ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ವೃದಿ್ಧ ಾಡುವಂತಹ ಸಮ ೕಚಿತ ಾದ ಾತನು್ನ
ಆಡಿದರೆ §ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಹಿತ ಾಗಿ ತೋರುವುದು. 30 *ದೇವರ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ದುಃಖಪಡಿಸಬೇಡಿರಿ. ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ವಿ ೕಚನೆಯ
ದಿನ ಾ್ಕಗಿ †ಮುದೆ್ರ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ. 31 ‡ಎ ಾ್ಲ ದೆ್ವೕಷ, ಕೋಪ,
ಕೊ್ರೕಧ, ಕಲಹ, ದೂಷಣೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ
ದುಷ್ಟತನಗಳನೂ್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರ ಾಡಿರಿ. 32 §ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ದಯೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ, ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ ಇರಿ. ದೇವರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು *ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ.

5
ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿರಿ

1 ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ
*ಆತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿರಿ. 2 †ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ‡ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ತನ್ನನೆ್ನೕ ದೇವರಿಗೆ ಸು ಾಸನೆ ಾದ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿಯೂ, §ಯಜ್ಞ ಾಗಿಯೂ ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರ ಾರ

*ನೀವೂಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
* 4:27 4:27 ಾಕೋಬ. 4:7: † 4:28 4:28 1 ಥೆಸ. 4:11; 2 ಥೆಸ. 3:8, 11:
‡ 4:29 4:29ಎಫೆ 5:4; ಕೊಲೊ 3:8;ಮ ಾ್ತ 12:34: § 4:29 4:29 ಕೊಲೊ 4:6:
* 4:30 4:30ಯೆ ಾ 63:10; 1ಥೆಸ. 5:19: † 4:30 4:30ಎಫೆ 1:13: ‡ 4:31
4:31 ಕೊಲೊ 3:8: § 4:32 4:32 ಕೊಲೊ 3:12,3; 1ಪೇತ್ರ. 3:8: * 4:32 4:32
2 ಕೊರಿ 2:7,10;ಮ ಾ್ತ 6:14: * 5:1 5:1ಎಫೆ 4:32;ಮ ಾ್ತ 5:7, 48; ಲೂಕ 6:36
ನೋಡಿರಿ. † 5:2 5:2 ರೋ ಾ. 8:37: ‡ 5:2 5:2 ರೋ ಾ. 4:25: § 5:2
5:2 ಇಬಿ್ರ. 7:27; 9:14; 10:10, 12: * 5:2 5:2 ರೋ ಾ. 14:15; ಕೊಲೊ 3:14;

ೕ ಾ 13:34:
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3 †ಜಾರತ್ವ ಮತು್ತ ಾವ ವಿಧ ಾದ ಅಶುದ್ಧತ್ವ ಅಥ ಾ
ದ್ರ ಾ್ಯಶೆ ‡ಇವುಗಳ ಸುದಿ್ದ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರ ಾರದು,
ಇವುಗಳಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿರುವುದೇ ದೇವಜನರಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದದು್ದ.
4 §ಹೊಲಸು ಾತು, ಹುಚು್ಚ ಾತು, ಕುಚೋದ್ಯ ಇವು ಬೇಡ.
ಇವು ಅಯುಕ್ತ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ *ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ. 5 †ಜಾರನಿ ಾಗಲಿ, ದು ಾಚಾರಿ ಾಗಲಿ,
‡ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕ ಾಗಿರುವ ಲೋಭಿ ಾಗಲಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮತು್ತ
ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ
ತಿಳಿದಿರಲಿ. 6 §ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಾತುಗಳಿಂದ ಾರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ವಂಚಿಸದಿರಲಿ, *ಇಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರ ಕೋಪವು ಆತನಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. 7 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಲು ಾರ ಾಗಿರಬೇಡಿರಿ.

8 ಏಕೆಂದರೆ †ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಾಗಿದಿ್ದರಿ,
ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಕತರ್ನಲಿ್ಲದು್ದ ಬೆಳ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ‡ಬೆಳಕಿನವರಂತೆ
ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 9 §ಬೆಳಕಿನ ಫಲವು ಉಪ ಾರದಲಿ್ಲಯೂ
ನೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 10 *ಕತರ್ನಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದು್ದ ಏನೆಂಬುದನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
11 ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ †ಕತ್ತಲೆಯ ಕೃತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿರದೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆದು ಖಂಡಿಸಿರಿ. 12 ‡ಆ ಜನರು
ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ನಡಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಕೂ್ಕ
ಅವ ಾನಕರ ಾಗಿದೆ. 13 §ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳ
† 5:3 5:3 1 ಕೊರಿ 6:9, 18; ಗ ಾ. 5:19: ‡ 5:3 5:3 ವ. 12 ನೋಡಿರಿ.
§ 5:4 5:4 ಎಫೆ 4:29: * 5:4 5:4 ವ. 20 ನೋಡಿರಿ. † 5:5 5:5 1 ಕೊರಿ
6:9: ‡ 5:5 5:5 ಕೊಲೊ 3:5: § 5:6 5:6 ಕೊಲೊ 2:8: * 5:6 5:6 ಕೊಲೊ
3:6; ರೋ ಾ. 1:18: † 5:8 5:8 ಎಫೆ 2:1, 2; ಅ. ಕೃ. 26:18: ‡ 5:8 5:8
ಯೆ ಾ 2:5; ೕ ಾ 12:35,36: § 5:9 5:9 ಗ ಾ. 5:22: * 5:10 5:10
ರೋ ಾ. 12:2: † 5:11 5:11 ರೋ ಾ. 13:12; 6:21: ‡ 5:12 5:12 ವ.
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ನಿಜಗುಣ ಬಹಿರಂಗ ಾಗುತ್ತದೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಎ ಾ್ಲವನೂ್ನ
*ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂಥದು್ದ ಬೆಳಕೇ.

14ಆದ್ದರಿಂದ,
†“ನಿದೆ್ರ ಾಡುವವನೇ, ಎಚ್ಚರ ಾಗು!
‡ಸತ್ತವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಏಳು!
ಆಗ §ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿಯದೆಯ ಾ್ಲ.

15 *ಆದ ಾರಣ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವ ರೀತಿಯನು್ನ ಕುರಿತು
ಚೆ ಾ್ನಗಿ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅ ಾನಿಗ ಾಗಿರದೆ ಾನವಂತ ಾಗಿರಿ.
16 ಈ ದಿನಗಳು ಕೆಡುಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿದವುಗ ಾಗಿರುವುದ್ದರಿಂದ
† ಾಲವನು್ನ ಸದುಪ ೕಗಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 17ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿ
ನಡೆಯದೆ ‡ಕತರ್ನ ಚಿತ್ತವೇನೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
18 §ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡಿ ಮತ್ತ ಾಗಬೇಡಿರಿ. ಅದರಿಂದ
ಪಟಿಂಗತನವು ಹುಟು್ಟತ್ತದೆ. ಆದರೆ *ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿದು್ದ,
19 †ಕೀತರ್ನೆಗಳಿಂದಲೂ, ಸು್ತತಿಪದಗಳಿಂದಲೂ, ಆತಿ್ಮೕಕ
ಾಡುಗಳಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ

ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಕತರ್ನನು್ನ ಾಡಿ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ. 20 ಾ ಾಗಲೂ
ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ‡ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಾಡಿರಿ. 21 ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ಭಯಪಡುವವ ಾಗಿದು್ದ, §ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಿನಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
* 5:13 5:13 ಅಥ ಾ, ಪ್ರಕಟ ಾಗುವಂತದೆಲ್ಲವೂ ಬೆಳಕೇ. † 5:14 5:14ಯೆ ಾ
51:17; 52:1; 60. 1; ಮ ಾ. 4:2; ರೋ ಾ. 13:11: ‡ 5:14 5:14ಯೆ ಾ
26:19: § 5:14 5:14ಲೂಕ 1:78, 79: * 5:15 5:15 ಕೊಲೊ 4:5: † 5:16
5:16 ಕೊಲೊ 4:5: ‡ 5:17 5:17 ರೋ ಾ. 12:2; 1ಥೆಸ. 4:3; 5:18: § 5:18
5:18 ಾ. 20:1; 23:20,21; 1 ಕೊರಿ 5:11: * 5:18 5:18ಲೂಕ 1:15: † 5:19
5:19 ಅ. ಕೃ. 16:25; ಕೊಲೊ 3 16; ಾಕೋಬ 5:13; 1 ಕೊರಿ 14:26: ‡ 5:20
5:20 ಇಬಿ್ರ. 13:15; ಕೊಲೊ 3:17: § 5:21 5:21 ಫಿಲಿ. 2:3:



ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 5:22 xviii ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 5:30

ಗಂಡಹೆಂಡತಿಯರು
ಕೊಲೊ 3:18-4:1

22 *ಸತಿಯರೇ, ನೀವು †ಕತರ್ನಿಗೆ ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ‡ನಿಮ್ಮ
ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ. 23 §ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಭೆಗೆ ತಲೆ ಾಗಿರುವ
ಪ್ರ ಾರವೇ *ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. †ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾನೇ
ಸಭೆಯೆಂಬ ದೇಹಕೆ್ಕ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 24 ಸಭೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಹೇಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿದೆ ೕ ಾಗೆಯೇ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆಎ ಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಅಧೀನ ಾಗಿರಬೇಕು.

25 ಪತಿಯರೇ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಭೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ
‡ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. 26 ಆತನು ಅದನು್ನ
ಾವನಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ §ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು.

27 ಅದನು್ನ *ಕಳಂಕ ಸುಕು ್ಕ ಮುಂ ಾದದೊ್ದಂದೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಪರಿಶುದ್ಧವೂ, ನಿದೋರ್ಷವೂ, ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳದೂ್ದ ಆಗಿರುವ
ಸಭೆಯ ಾ್ನಗಿ †ತನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ‡ ಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶ
ಸಹಿತ ಾದ §ಜಲ ಾ್ನನವನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿದನು.
28 ಾಗೆಯೇ *ಗಂಡದಿರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶರೀರವನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ಾರವೇ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ
ಹಂಗಿನವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು
ತನ್ನನೆ್ನೕ ಪಿ್ರೕತಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 29 ಾರೂ ಎಂದೂ ಸ್ವಂತ
ಶರೀರವನು್ನ ಹಗೆ ಾಡಿದಿ್ದಲ್ಲವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನು್ನ
ೕಷಿಸಿ ಾಲನೆ ಾಡು ಾ್ತರಷೆ್ಟೕ. 30 †ಸಭೆಯೆಂಬ ದೇಹಕೆ್ಕ ಾವು

ಅಂಗಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಸಭೆಯೆಂಬ ಈ ದೇಹವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಗೆಯೇ
* 5:22 5:22 ಎಫೆ 5:22-6 9; ಕೊಲೊ 3:18, 4:1. † 5:22 5:22 ಎಫೆ 6:5:
‡ 5:22 5:22 ಆದಿ 3:16: § 5:23 5:23 ಎಫೆ 1:22, 23: * 5:23 5:23
1 ಕೊರಿ 11:3: † 5:23 5:23 1 ಕೊರಿ 6:13: ‡ 5:25 5:25 ಎಫೆ 5:28, 33;
ಕೊಲೊ 3:19; 1 ಪೇತ್ರ 3:7: § 5:26 5:26 ವ. 2 ನೋಡಿರಿ. * 5:27 5:27
ಗೀತೆ. 4:7: † 5:27 5:27 2 ಕೊರಿ 11:2; ಎಫೆ 1:4: ‡ 5:27 5:27 ೕ ಾ
15:3: § 5:27 5:27 ತೀತ. 3:5; ಪ್ರಕ 7:14: * 5:28 5:28 ಎಫೆ 5:25, 33:
† 5:30 5:30 ಆದಿ 2:23; 1 ಕೊರಿ 6:15:
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ೕಷಿಸಿ ಾಲನೆ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. 31 “ಈ ಾರಣದಿಂದ
‡ಪುರುಷನು ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗಿರುವರು.”
ಎಂದು ಬರೆದದೆಯ ಾ್ಲ. 32 ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೂ ಸಭೆಗೂ ಇರುವ
ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಕುರಿತು ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಇದುವರೆಗೆ
ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಈ ಮಮರ್ವು ಬಹು ಗಂಭೀರ ಾದದು್ದ. 33 ಆದರೆ
§ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪುರುಷನು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೇ ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. *ಪ್ರತಿ ಹೆಂಡತಿಯೂ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ
ೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

6
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳೂಮಕ್ಕಳೂ

1 *ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಕತರ್ನಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಇದು ಾ್ಯಯ ಾದದು್ದ.
2 ಾ ಾ್ದನಸಹಿತ ಾದ ದಲನೆಯ ಆ ಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, †“ನಿನ್ನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು, 3 ೌರವಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ
ಶುಭ ಾಗುವುದು, ನೀನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಬಹು ಾಲ ಬದುಕುವಿ.”

4 ‡ತಂದೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಪವನೆ್ನಬಿ್ಬಸದೆ, ಕತರ್ನಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಗೆ ಾಗುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಶಿಸಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ
ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಾಕಿ ಸಲಹಿರಿ.

ಯಜ ಾನರೂ ಾಸರೂ
‡ 5:31 5:31ಆದಿ 2, 24;ಮ ಾ್ತ 19:5; ಾಕರ್ 10, 7, 8; 1 ಕೊರಿ 6:16: § 5:33
5:33 ಎಫೆ 5:25, 28: * 5:33 5:33 1 ಪೇತ್ರ. 3:2, 6: * 6:1 6:1 ಾ. 1:8;
6:20; 23:22; ಕೊಲೊ 3:20: † 6:2 6:2ವಿ ೕ 20:12;ಧ ೕರ್ 5:16: ‡ 6:4
6:4 ಆದಿ 18:19; ಧ ೕರ್ 4:9; 6:7; 11:19; ಾ. 19:18; 22:6; 29:17 ಇ ಾ್ಯದಿ.
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5 § ಾಸರೇ, ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಜ ಾನ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ
*ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಾಗೆಯೇ ಮನೋಭೀತಿಯಿಂದ
ನಡುಗುವವ ಾಗಿಯೂ ಸರಳಹೃದಯ ಾಗಿಯೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ.
6 †ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವವರಂತೆ ತೋರಿಕೆಗೆ ಯಜ ಾನರು
ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಾತ್ರ ಸೇವೆ ಾಡದೇ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಸರಿಗೆ
ತಕ್ಕ ಾಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ನಡಿಸಿರಿ.
7ಮನುಷ ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರವಲ್ಲ, ಕತರ್ನಿಗೋಸ ್ಕರ ಸೇವೆ ಾಡುತೆ್ತೕವೆಂದು
ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಿರಿ. 8 ಾಕೆಂದರೆ
‡ಒಬ್ಬನು ಾಸ ಾಗಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಲಿ § ಾನು ಾವ
ಸ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೋ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕತರ್ನಿಂದ
ಹೊಂದುವನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

9 ಯಜ ಾನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಾಸರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅದೇ
ರೀತಿ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. *ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೂ
ಅವರಿಗೂ ಯಜ ಾನ ಾಗಿರು ಾತನು ಇ ಾ್ದನೆಂತಲೂ †ಆತನಲಿ್ಲ
ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ತಿಳಿದು ನಿಮ್ಮ ಾಸರನು್ನ ಬೆದರಿಸುವ
ಪದ್ಧತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ.

ದೇವರ ಸ ಾರ್ಯುಧಗಳು
10 ಕಡೆಯ ಾಗಿ, ನೀವು ‡ಕತರ್ನಲಿ್ಲಯೂ §ಆತನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಾದ

ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಬಲಗೊಳಿ್ಳರಿ. 11 ಸೈ ಾನನ ತಂತೊ್ರೕ ಾಯಗಳನು್ನ
ನೀವು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗುವಂತೆ ದೇವರು
ದಯ ಾಲಿಸುವ *ಸ ಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ †ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 12 ನಮಗೆ

§ 6:5 6:5 ಅಥ ಾ. ಗು ಾಮರೇ, ಾಸರೇ. ಕೊಲೊ 3:22; ತಿ . 6:1; 1 ಪೇತ್ರ.
2:18: * 6:5 6:5 ಎಫೆ 5:22: † 6:6 6:6 ಗ ಾ. 1:10. ‡ 6:8 6:8 ಗ ಾ.
3:28. ಕೊಲೊ 3:11. § 6:8 6:8 ಕೀತರ್ 62:12. * 6:9 6:9 ೕ ಾ 13:13.

ೕಬ. 31:13-15. † 6:9 6:9 ರೋ ಾ. 2:11; ಗ ಾ. 2:6: ‡ 6:10 6:10 2
ತಿ . 2:1; 1 ಾ. 2:14; ಎಫೆ 3:16: § 6:10 6:10 ಎಫೆ 1:19: * 6:11
6:11 ಎಫೆ 6:13; 2 ಕೊರಿ 10:4: † 6:11 6:11 ವ. 14. ರೋ ಾ. 13:12:
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ಹೋ ಾಟವಿರುವುದು ಮನುಷ ್ಯ ಾತ್ರದವರ ಸಂಗಡವಲ್ಲ.
‡ ಾಜತ್ವಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, §ಈ
ಅಂಧ ಾರದ *ಲೋ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, †ಆ ಾಶ
ಮಂಡಲಗಳಲಿ್ಲರುವ ದು ಾತ್ಮಗಳ ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಾವು
ಹೋ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದುಷ್ಟ ದಿನದಲಿ್ಲ
ವೈರಿಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ
ಾಡಿ ದೃಢ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದಕೂ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗುವಂತೆ ದೇವರು

ದಯ ಾಲಿಸುವ ಸ ಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 14 ‡ಸತ್ಯವೆಂಬ
ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, §ನೀತಿಯೆಂಬ
ಎದೆಕವಚವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, 15 *ಸ ಾ ಾನದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಮನಸೆ್ಸಂಬ ಕೆರಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ನಿಲಿ್ಲರಿ. 16 ಎ ಾ್ಲದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ †ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ಗು ಾಣಿಯನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ‡ಕೆಡುಕನ ಅಗಿ್ನ ಾಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನಂದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗುವಿರಿ. 17 ಇದಲ್ಲದೆ §ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ
ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು *ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಕೊಡುವ
ದೇವರ ಾಕ್ಯವೆಂಬ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18 ನೀವು
†ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗಿ ‡ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ §ಸಕಲವಿಧ ಾದ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯಿಂದಲೂ ವಿ ಾಪನೆಗಳಿಂದಲೂ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
ಇದರಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿದು್ದ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

‡ 6:12 6:12ಎಫೆ 1:21: § 6:12 6:12ಲೂಕ 22:53; ಕೊಲೊ 1:13: * 6:12
6:12ಎಫೆ 2:2: † 6:12 6:12ಎಫೆ 3:10: ‡ 6:14 6:14 1ಪೇತ್ರ. 1:13;ಯೆ ಾ
11:5 § 6:14 6:14ಯೆ ಾ 59:17; 1 ಥೆಸ. 5:8;ಯೆ ಾ 61:10; 2 ಕೊರಿ 6:7:
* 6:15 6:15ಯೆ ಾ 52:7; ರೋ ಾ. 10:15: † 6:16 6:16 1 ಾ. 5:4:
‡ 6:16 6:16ಮ ಾ್ತ 13:19; 1 ಾ. 2:14: § 6:17 6:17ಯೆ ಾ 59:17;
1 ಥೆಸ. 5:8: * 6:17 6:17 ಇಬಿ್ರ. 4:12;ಯೆ ಾ 11:4; 49:2: † 6:18 6:18
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*ವಿ ಾಪನೆ ಾಡು ಾ್ತ †ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ. ನನ ಾಗಿಯೂ ಾ್ರಥರ್ನೆ
ಾಡಿರಿ. 19 ಾನು ಾತ ಾಡಲು ಾಯಿ ತೆರೆಯು ಾಗ

ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ‡ಸು ಾ ಾರ್ಸತ್ಯಗಳನು್ನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ
ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಾತುಗಳನು್ನ ದೇವರು §ನನಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 20ಆ ಸು ಾತೆರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
* ಾಯ ಾರಿ ಾದ ಾನು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ. ಅದರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಾತ ಾಡಬೇ ಾದ † ಾಗೆಯೇ ಧೈಯರ್ ಾಗಿ
ಾನು ಾತ ಾಡುವಂತೆ ನನ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಕಡೆ ಾತುಗಳು

21 ‡ನನ್ನ ವಿಷಯಗಳುನನ್ನ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳುನಿಮಗೆಗೊ ಾ್ತಗುವ
ಾಗೆ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರನೂ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವ

§ತುಖಿಕನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವನು. 22 ನೀವು
ನಮ್ಮ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ, ಅವನು ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಸಂತೈಸುವಂತೆಯೂ ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

23 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ * ಾಂತಿಯೂ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಿ್ರೕತಿಯೂ
ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. 24 ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಿರಂತರ ಾಗಿ †ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರೆಲ್ಲರಮೇಲೆದೇವರಕೃಪೆಯು
ಇರಲಿ.
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ಇಂಡಿಯನ್ರಿವೈಜ್್ಡ ವಸರ್ನ್ (IRV) - ಕನ್ನಡ - 2019
The Indian Revised Version Holy Bible in the Kannada

language of India
copyright © 2017, 2019 Bridge Connectivity Solutions

Language: ಕನ್ನಡ (Kannada)

Translation by: Bridge Connectivity Solutions

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2023-04-13

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 13 Apr 2023
57d1d9cf-b1ac-5226-925b-8989cef38e01

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/kan
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	ಎಫೆಸದವರಿಗೆ

