
i

െകാെലാസ്സ ര ്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
െകാേലാസ്സ േലഖനം പൗേലാസിെന്റ
രചനയാണ.് (1:1) ആദിമ സഭ പൗേലാസിെന
്രഗന്ഥകർതൃത്വം അംഗീകരിച്ചിട്ട ള്ള
വസ്തുതയാണ.് െകാേലാസ്സ സഭ പൗേലാസ്
സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരുന്നില്ല. പൗേലാസിെന്റ
സഹ്രപവർത്തകനായ എപ്പ്രഫാസ് ആയിരുന്നു
ആദ്യമായി െകാേലാസ്സ യില ് സുവിേശഷം
അറിയിച്ചത്. (4:12, 13). ദുരുപേദഷ്ടാക്കന്മാര ്
സഭയില് നുഴഞ്ഞുകയറുകയും െതറ്റായ
ഉപേദശം പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
പാഗന ് തത്ത്വശാസ്്രതെത്തയും
യഹൂദമത വിശ്വാസങ്ങള ം ൈ്രകസ്തവ
വിശ്വാസങ്ങള െടയും കൂട്ടിേച്ചർത്തുള്ള പുതിയ
ഉപേദശങ്ങൾ ്രകിസ്തു സർവ്വശക്തനാെണന്ന്
വാദം െകാണ്ട് ഈ ദുരുപേദശങ്ങെള പൗേലാസ്
ഖണ്ഡിക്കുകയാണ.് പുതിയനിയമത്തിെല
്രകിസ്തു േക്രന്ദീകൃതമായ േലഖനം എന്നാണ്
െകാെലാസ്സ േലഖനെത്തവിളിക്കുന്നത.് ്രകിസ്തു
സകലതിെനയും അധികാരി എന്നു േലഖനം
അസന്നിഗ്ദമായി ്രപസ്താവിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 60.
േറാമിെല ആദ്യെത്ത കാരാ്രഗഹ
വാസത്തിനിടക്ക് ആയിരിക്കാം പൗേലാസ് ഈ
േലഖനംഎഴുതിയത.്



ii

സ്വീകര ്ത്താവ്
“െകാേലാസ്സ യിെല വിശുദ്ധരും വിശ്വസ്ത
സേഹാദരന്മാരുമായി” (1:1-2), എന്നാണ് ഈ
പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് എെഫേസാസില ്
നിന്നും നൂറ് ൈമൽ മാറി ലിക്കസ് താഴ്വരയിലാണ്
െകാേലാസ്സ യുെടസ്ഥാനം. അേപ്പാസ്തലന് സഭ
മുന് പ്സന്ദർശിച്ചിരുന്നില്ല. (1:4; 2:1).

ഉേദ്ദശം
വളർന്നുവരുന്ന ദുരുപേദശങ്ങള െട
അപകടെത്തക്കുറിച്ച് ഉപേദശിക്കുന്നു.
്രകിസ്തുവിന് സൃഷ്ടിപ്പിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ
പരമാധികാരെത്ത പൗേലാസ് എടുത്തു പറയുന്നു
വായനക്കാെര ്രകിസ്തു േക്രന്ദീകൃതമായ
ജീവിതത്തിേലക്ക് നയിക്കുവാനും, സഭ
ഉപേദശത്തിെന്റ ്രകമത്തിൽ മുേന്നാട്ട
േപാകുവാനും ദുരുപേദഷ്ടാക്കന്മാരുെട
വഞ്ചന മനസ്സിലാക്കി വിശ്വാസത്തിൽ
ഉറപ്പ ള്ളവരായിരിക്കുവാനും പൗേലാസ് ജനെത്ത
ഉദ്േബാധിപ്പിക്കുന്നു.

്രപേമയം
്രകിസ്തു

സംേക്ഷപം
1. പൗേലാസിെന്റ ്രപാർത്ഥന. — 1:1-14
2. േയശുവിെന്റ വ്യക്തിത്വെത്തക്കുറിച്ച്
പൗേലാസിെന്റ ഉപേദശം. — 1:15-23

3. ൈദവത്തിൻെറ പദ്ധതിയിലും ഉേദ്ദശത്തിലും
പൗേലാസിെന്റപങ്ക.് — 1:24-2:5

4. ദുരുപേദശത്തിെനതിെരയുള്ളമുന്നറിയിപ്പ.് —
2:6-15
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5. ദുരുപേദശ ത്തിെനതിെര പൗേലാസ്
വാദിക്കുന്നു. — 2:16-3:4

6. ്രകിസ്തുവിൽ പുതിയ മനുഷ്യെന്റ വിവരണം.
— 3:5-25

7.സമാപനവന്ദനം. — 4:1-18

വന്ദനവുംസ്േതാ്രതാർപ്പണവും
1 ൈദവഹിതത്താൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനായിരിക്കുന്ന പൗെലാസും
നമ്മുെട സേഹാദരനായ തിെമാെഥേയാസും*
2 െകാെലാസ്സ പട്ടണത്തിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്കും
്രകിസ്തുവിൽവിശ്വസ്തസേഹാദരന്മാരായവർക്കും
എഴുതുന്നത:് പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽ നിന്നും
നിങ്ങൾക്ക്കൃപയുംസമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

3 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
പിതാവായ ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം
െചയ്യ കയും, എേപ്പാഴും നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി
്രപാർത്ഥിക്കുകയും െചയ്യന്നു. 4 എെന്തന്നാൽ
സുവിേശഷത്തിെന്റ സത്യവചനത്തിൽ
നിങ്ങൾ മുമ്പ് േകട്ടതായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
നിങ്ങൾക്കായി സം്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്ന ്രപത്യാശ
നിമിത്തം 5 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ നിങ്ങള െട
വിശ്വാസെത്തയും സകലവിശുദ്ധത്മാേരാടും
നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്േനഹെത്തയും കുറിച്ച്
ഞങ്ങൾ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 6 ആ സുവിേശഷം
സർവ്വേലാകത്തിലും എന്നേപാെല നിങ്ങള െട
അടുക്കലും എത്തി; നിങ്ങൾ ൈദവകൃപെയ

* 1. 1 െപൗേലാസാണ ്ഈേലഖനംഎഴുതിയത.്തിേമാെഥേയാസ്
െപൗേലാസിേനാെടാപ്പം വന്ദനംകേരറ്റ ന്നു
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യഥാർത്ഥമായി േകട്ടറിഞ്ഞ നാൾമുതൽ
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ എന്നേപാെല
സർവ്വേലാകത്തിലും ഫലം കായിച്ച ം വർദ്ധിച്ച ം
വരുന്നു. 7 ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ ഞങ്ങള െട
്രപിയ സഹഭൃത്യനായ എപ്പ്രഫാസിേനാട്
പഠിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ; 8 അവൻ നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി
്രകിസ്തുവിെന്റ വിശ്വസ്ത ശു്രശൂഷകനും
നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങേളാടുള്ള ആത്മാവിലുള്ള
സ്േനഹെത്തഅറിയിച്ചവനുംആകുന്നു.

കർത്താവിന് േയാഗ്യമാകുംവണ്ണം
നടേക്കണ്ടതിനായുള്ള ്രപാർത്ഥന

9 അതുെകാണ്ട് ഈ സ്േനഹം നിമിത്തം
ഞങ്ങൾ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് േകട്ട നാൾമുതൽ
നിങ്ങൾ ആത്മികമായ സകലജ്ഞാനത്തിലും
വിേവകത്തിലും അവെന്റ ഇഷ്ടത്തിെന്റ
പരിജ്ഞാനംെകാണ്ട് നിറഞ്ഞുവേരണം എന്ന്
നിരന്തരമായി ്രപാർത്ഥിക്കുന്നതും കൂടാെത,
10 നിങ്ങൾ കർത്താവിന് േയാഗ്യമാകുംവണ്ണം
നടന്ന് എല്ലാറ്റിലും അംഗീകാരം
്രപാപിച്ചവരായി, സകല സൽ്രപവൃത്തിയിലും
ഫലം കായ്ച് ൈദവെത്തക്കുറിച്ച ള്ള
പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരണെമന്നും ഞങ്ങൾ
്രപാർത്ഥിക്കുന്നു. 11 സകല സഹിഷ്ണതയ്ക്കും
ദീർഘക്ഷമയ്ക്കുമായി അവെന്റ
മഹത്വത്തിെന്റ വല്ലഭത്വത്തിന് ഒത്തവണ്ണം
പൂർണ്ണശക്തിേയാെട ബലെപ്പടണെമന്നും
12 തനിക്കുേവണ്ടി േവർതിരിക്കെപ്പട്ടവർക്ക്
െവളിച്ചത്തിലുള്ള അവകാശത്തിനായി നെമ്മ
്രപാപ്തന്മാരാക്കുകയും 13 നെമ്മ ഇരുട്ടിെന്റ
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അധികാരത്തിൽ† നിന്ന് വിടുവിച്ച് തെന്റ
സ്േനഹസ്വരൂപനായ പു്രതെന്റ രാജ്യത്തിലാക്കി
െവയ്ക്കുകയും െചയ്ത പിതാവായ
ൈദവത്തിനു സേന്താഷേത്താെട സ്േതാ്രതം
െചയ്യന്നവരാേകണംഎന്നുംഅേപക്ഷിക്കുന്നു.

പു്രതൻഅദൃശ്യനായൈദവത്തിെന്റസാദൃശ്യം
14 തെന്റ പു്രതനിൽ നമുക്ക് പാപേമാചനെമന്ന
വീെണ്ടടുപ്പ് ഉണ്ട.് 15 പു്രതനായ
്രകിസ്തു അദൃശ്യനായ ൈദവത്തിെന്റ
സാദൃശ്യവും, സർവ്വസൃഷ്ടിക്കും ആദ്യജാതനും
ആകുന്നു. 16 സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളതും
ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും
ആധിപത്യങ്ങൾ ആകെട്ട കർത്തൃത്വങ്ങൾ
ആകെട്ട ഭരണവ്യവസ്ഥകൾ ആകെട്ട
അധികാരങ്ങൾ ആകെട്ട സകലവും അവൻ
മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട ; അവൻ
മുഖാന്തരവും അവനായിട്ട ം സകലവും
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 17 അവൻ
സർവ്വത്തിനും മുേമ്പയുള്ളവൻ; അവൻ
സകലെത്തയും വഹിക്കുന്നവനും ആകുന്നു.
18അവൻസഭഎന്നശരീരത്തിെന്റതലയും,സകല
ഉത്ഭവങ്ങള െടയും അധിപതിയും, സകലത്തിലും
താൻ ്രപഥമസ്ഥാനീയനാേകണ്ടതിന,് അവൻ
ആരംഭവുംമരിച്ചവരുെടഇടയിൽനിന്ന്ആദ്യനായി
എഴുേന്നറ്റവനും ആകുന്നു. 19 അവനിൽ
സർവ്വസമ്പൂർണ്ണതയും വസിക്കുവാനും
20 അവൻ ്രകൂശിൽ െചാരിഞ്ഞ രക്തംെകാണ്ട്

† 1. 13 ഇരുട്ടിെന്റഅധികാരം -പിശാചിന് െറഅധികാരം
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അവൻ മുഖാന്തരം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി,
ഭൂമിയിലുള്ളേതാ സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളേതാ
സകലെത്തയും അവെനെക്കാണ്ട് തേന്നാട്
നിരപ്പിപ്പാനും പിതാവിന് ്രപസാദം േതാന്നി.

വിശ്വസത്തിൽസ്ഥിരതേയാെട
21 ഒരിക്കൽ ദുഷ്്രപവൃത്തികളാൽ
മനസ്സ െകാണ്ട് ൈദവത്തിൽനിന്ന്
അകന്നവരും ശ്രതുക്കള മായിരുന്ന
നിങ്ങെള 22 അവെന്റ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധരും
നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി
നിർേത്തണ്ടതിന് ്രകിസ്തു ഇേപ്പാൾ തെന്റ
ജഡശരീരത്തിൽ തെന്റ മരണത്താൽ
നിരപ്പിച്ച . 23 നിങ്ങൾ േകട്ടിരിക്കുന്നതായ
സുവിേശഷത്തിെന്റ ്രപത്യാശയിൽനിന്ന്
ഇളകാെത അടിസ്ഥാനെപ്പട്ടവരും
സ്ഥിരതയുള്ളവരുമായി വിശ്വാസത്തിൽ
നിലനിൽക്കുവാൻ നിങ്ങെള ്രപാപ്തമാക്കിയ
സേന്ദശം, ആകാശത്തിൻകീെഴ
സകലസൃഷ്ടികള േടയും ഇടയിൽ പൗെലാസ്
എന്ന ഞാൻ ്രപേഘാഷിക്കുകയും, അേത
സുവിേശഷത്തിെന്റ ശു്രശൂഷകനായി തീരുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.

്രകിസ്തുവിെന്റകഷ്ടങ്ങളിൽകുറവായുള്ളത്
24 ഇേപ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി
അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ
സേന്താഷിച്ച് ്രകിസ്തുവിെന്റ കഷ്ടങ്ങളിൽ
കുറവായുള്ളത് എെന്റ ജഡത്തിൽ സഭയായ
അവെന്റ ശരീരത്തിന് േവണ്ടി പൂരിപ്പിക്കുന്നു.
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25 നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി ൈദവ്രപവർത്തിക്ക്
അനുസാരമായി എനിക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്ന
നിേയാഗ്രപകാരം ൈദവവചന്രപേഘാഷണം
നിവർത്തിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ സഭയുെട
ശു്രശൂഷകനായിരിക്കുന്നു.
ജാതികള െടഇടയിൽ െവളിെപ്പട്ട മർമ്മം

26 അത് യുഗങ്ങൾക്കും തലമുറകൾക്കും
മറഞ്ഞുകിടന്ന സത്യം എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ
അവെന്റ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
27 അവേരാട് ജാതികള െട ഇടയിൽ ഈ
മർമ്മത്തിെന്റ മഹിമാധനം എെന്തന്ന്
അറിയിക്കുവാൻ ൈദവത്തിന് ഇഷ്ടമായി; ആ
മർമ്മം മഹത്വത്തിെന്റ ്രപത്യാശയായ ്രകിസ്തു
നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തെന്ന.
28 അവെന ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഏത്
മനുഷ്യേനയും ്രകിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായി
നിർേത്തണ്ടതിന് ഏത് മനുഷ്യേനയും
ഗുണേദാഷിക്കുകയും ഏത് മനുഷ്യേനാടും
സകലജ്ഞാനേത്താടും കൂെട ഉപേദശിക്കുകയും
െചയ്യന്നു. 29 അതിനായി ഞാൻ എന്നിൽ
ബലേത്താെട വ്യാപരിച്ച് തെന്റ കർത്തവ്യം
എന്നിലൂെട നിവർത്തിയ്ക്കുന്ന അവെന്റ
ശക്തിയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം േപാരാടിെക്കാണ്ട്
അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു.

2
തത്വജ്ഞാനമല്ല, ്രകിസ്തു എന്ന

ൈദവമർമ്മത്തിെനാത്തത്
1നിങ്ങൾക്കും,ലവുദിക്യപട്ടണത്തിലുള്ളവർക്കും
ജഡത്തിൽ എെന്റ മുഖം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത
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എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി, 2 അവർ പിതാവും
്രകിസ്തുവും എന്ന ൈദവമർമ്മത്തിെന്റ
പരിജ്ഞാനവും വിേവകപൂർണ്ണതയുെട
സമ്പത്തും ്രപാപിക്കുവാൻേവണ്ടി സ്േനഹത്തിൽ
ബന്ധിതരായി ഹൃദയങ്ങൾക്ക് സാന്ത്വനം
ലഭിക്കണം എന്നുവച്ച് ഞാൻ എ്രത വലിയ
േപാരാട്ടം കഴിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിവാൻ
ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. 3 ്രകിസ്തുവില ്
ജ്ഞാനത്തിെന്റയും അറിവിേന്റയും
നിേക്ഷപങ്ങൾ ഒെക്കയും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
4 വശീകരണവാക്കുെകാണ്ട് ആരും നിങ്ങെള
ചതിക്കാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നു.
5 ഞാൻ ശരീരംെകാണ്ട് ദൂരസ്ഥെനങ്കിലും
ആത്മാവുെകാണ്ട് നിങ്ങേളാട് കൂെടയുള്ളവനായി
നിങ്ങള െട നല്ല ്രകമങ്ങള ം ്രകിസ്തുവിൽ
നിങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസത്തിെന്റ ശക്തിയും കണ്ട്
സേന്താഷിക്കുന്നു.

6 ആകയാൽ കർത്താവായ
്രകിസ്തുേയശുവിെനനിങ്ങൾൈകെക്കാണ്ടതുേപാെല
അവനിൽ നടപ്പിൻ; 7 അവനിൽ ഉറേപ്പാെട
േവരൂന്നുകയും, പണിയെപ്പടുകയും
െചയ്യന്നവരായും, നിങ്ങൾക്ക്
ഉപേദശിച്ച തന്നതിന് ഒത്തവണ്ണംവിശ്വാസത്താൽ
ഉറച്ച ം,സ്േതാ്രതത്തിൽകവിഞ്ഞുംഇരിപ്പിൻ.

8 തത്വജ്ഞാനവും െപാള്ളയായ
വഞ്ചനയുംെകാണ്ട് ആരും നിങ്ങെള
കീഴടക്കാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിപ്പിൻ; അത്
മനുഷ്യരുെട പാരമ്പേര്യാപേദശങ്ങൾക്കും,
േലാകത്തിെന്റ പാപകാരണമായ വിശ്വാസ
സ്രമ്പദായങ്ങൾക്കും ഒത്തവണ്ണം അല്ലാെത
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്രകിസ്തുവിന് ഒത്തവണ്ണമുള്ളതല്ല.
9 ്രകിസ്തുവിന ്െറ ശരീരത്തിലേല്ലാ ൈദവത്തിെന്റ
സർവ്വസമ്പൂർണ്ണതയുെട സ്വഭാവങ്ങള ം
േദഹരൂപമായി വസിക്കുന്നത.് 10 എല്ലാ
അധികാരത്തിനും, ആധിപത്യത്തിനും തലയായ
്രകിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണരായിരിക്കുന്നു.
11 ്രകിസ്തുവിെന്റ പരിേച്ഛദനയാൽ നിങ്ങൾക്കും
പാപശരീരം ഉരിഞ്ഞുകളയുന്നതായ
ൈകെകാണ്ടല്ലാത്ത പരിേച്ഛദനയും
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 സ്നാനത്തിൽ നിങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട അടക്കെപ്പടുകയും
അവെന മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച് ൈദവത്തിെന്റ
വ്യാപാരശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ
അവേനാടുകൂെട ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുകയും
െചയ്തു, 13 അതി്രകമങ്ങളാലും നിങ്ങള െട
ജഡത്തിെന്റ അ്രഗചർമം നിമിത്തവും
മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങെളയും ൈദവം
്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ജീവിപ്പിക്കയും;
അതി്രകമങ്ങൾ ഒെക്കയും നേമ്മാടു
ക്ഷമിക്കുകയും െചയ്തു. 14 നമുക്ക്
്രപതികൂലവുമായിരുന്ന ചട്ടങ്ങള െട കെയ്യഴുത്ത്
മായിച്ച് ്രകൂശിൽ തറച്ച് നമ്മുെട നടുവിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളഞ്ഞു; 15 അധികാരങ്ങേളയും
ശക്തികേളയും പിടിച്ചടക്കി ്രകൂശിൽ അവരുെട
േമൽ ജേയാത്സവം ആേഘാഷിച്ച് അവെര
പരസ്യമായകാഴ്ചയാക്കിത്തീർത്തു.

മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽനിന്ന്സ്വാത്രന്ത്യം.
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16 അതുെകാണ്ട് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ,
െപരുന്നാള കൾ, വാവ്, ശബ്ബത്ത,് എന്നീ
കാര്യങ്ങളിൽ ആരും നിങ്ങെള വിധിക്കരുത.്
17 ഇവ വരുവാനിരുന്നവയുെട നിഴലേ്രത;
എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യമായേതാ ്രകിസ്തുവേ്രത.
18 വ്യാജമായ താഴ്മയിലും, ദൂതന്മാെര
ആരാധിക്കുന്നതുമൂലം കാണാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ
ഇടെപടുകയും തെന്റ ജഡമനസ്സിനാൽ
അനാവശ്യമായി നിഗളിക്കുകയും െചയ്യന്ന
ആരുംതെന്ന നിങ്ങൾക്കുള്ള ്രപതിഫലം
വൃഥാവാക്കരുത.് 19 ്രകിസ്തുവാകുന്ന തലെയ
മുറുെക പിടിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരുവനും നിങ്ങെള
കവർന്നു കളയരുത,് തലയായവനിൽ നിന്നേല്ലാ
ശരീരം മുഴുവൻ സന്ധിഞരമ്പുകെള േപാഷിപ്പിച്ച്
ഒന്നായിേച്ചർത്ത് ൈദവവർദ്ധയ്ക്കനുസാരമായി
വളർച്ച ്രപാപിക്കുന്നത.്

20 നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട
േലാകത്തിെന്റ പാപകാരണമായ വിശ്വാസ
വ്യവസ്ഥകൾ സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച െവങ്കിൽ
േലാകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവെരേപ്പാെല
21 മാനുഷകല്പനകൾക്കും ഉപേദശങ്ങൾക്കും
അനുസരണമായി: പിടിക്കരുത,് രുചിക്കരുത,്
െതാടരുത് എന്നുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്ക് കീഴ്െപടുന്നത്
എന്ത?് 22 ഇെതല്ലാം ഉപേയാഗത്താൽ
നശിച്ച േപാകുന്നതേ്രത. 23 ഇെതാെക്കയും
സ്വന്ത ഇഷ്ടത്തിെനാത്ത ആരാധനയിലും
താഴ്മയിലും ശരീരെത്ത തൃജിക്കുന്നതിലും
രസിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ;് എന്നാൽ
ജഡാഭിലാഷം നിയ്രന്തിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമല്ല.
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3
ഉയരത്തിലുള്ളത്അേന്വഷിക്കുവിൻ

1അതുെകാണ്ട് ൈദവം ്രകിസ്തുവിേനാെടാപ്പം
നിങ്ങെളയും ഉയിർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ,
്രകിസ്തു ൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത്
ഇരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത്
അേന്വഷിക്കുവിൻ. 2 ഭൂമിയിലുള്ളതിെനക്കുറിച്ചല്ല
ഉയരത്തിലുള്ളതുതെന്ന ചിന്തിപ്പിൻ. 3 നിങ്ങൾ
മരിച്ച , നിങ്ങള െട ജീവൻ ൈദവം ്രകിസ്തുവിൽ
മറച്ചിരിക്കുന്നു. 4 നമ്മുെട ജീവനായ ്രകിസ്തു
െവളിെപ്പടുേമ്പാൾ നിങ്ങള ം അവേനാടുകൂെട
േതജസ്സിൽെവളിെപ്പടും.
പുതിയ മനുഷ്യെനധരിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ

5 ആകയാൽ വ്യഭിചാരം, അശുദ്ധി,
അമിതവികാരം,ദുർേമ്മാഹം,വി്രഗഹാരാധനയായ
അത്യാ്രഗഹം ഇങ്ങെന ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങള െട
പാപാഭിലാഷങ്ങെള മരിപ്പിക്കുവീൻ. 6 ഈ
വകനിമിത്തം ൈദവേകാപം അനുസരണം
െകട്ടവരുെടേമല ് വരുന്നു. 7 അവയിൽ
ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം നിങ്ങള ം മുെമ്പ
അവയിൽ നടന്നുേപാന്നു. 8 ഇേപ്പാേഴാ
നിങ്ങള ം േകാപം, േ്രകാധം, ദുരുേദ്ദശങ്ങൾ,
അപമാനങ്ങൾ, വായിൽനിന്ന് വരുന്ന
ലജ്ജാകരവും, അശ്ലീലവുമായ ദുർഭാഷണങ്ങൾ;
ഇവെയാെക്കയും വിട്ട കളയുവിൻ. 9അേന്യാന്യം
േഭാഷ്ക് പറയരുത;് നിങ്ങൾ പഴയമനുഷ്യെന
അവെന്റ ശീലങ്ങേളാടുകൂെട ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞ്
10 തെന്ന സൃഷ്ടിച്ചവെന്റ സ്വരൂപ്രപകാരം
പരിജ്ഞാനത്തിനായി പുതുക്കം ്രപാപിക്കുന്ന
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പുതിയ മനുഷ്യെന ധരിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
11 ഈ അറിവിൽ യവനനും െയഹൂദനും
എന്നില്ല, പരിേച്ഛദനയും അ്രഗചർമവും
എന്നില്ല, അപരിഷ്കൃതൻ പരിഷ്കൃതൻ,
ദാസൻ സ്വത്രന്തൻ എന്നുമില്ല; ്രകിസ്തുവേ്രത
എല്ലാവരിലുംഎല്ലാംആകുന്നു.

്രകിസ്തുവിെന്റവചനം നിങ്ങളിൽവസിക്കെട്ട
12 അതുെകാണ്ട് ൈദവത്താൽ
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവരും വിശുദ്ധന്മാരും
്രപിയരുമായി മനസ്സലിവ്, ദയ, താഴ്മ,
െസൗമ്യത, ദീർഘക്ഷമ എന്നിവ ധരിച്ച െകാണ്ട്
13 അേന്യാന്യം സഹിക്കുകയും ഒരുവേനാട്
ഒരുവന് വഴക്കുണ്ടായാൽ തമ്മിൽ
ക്ഷമിക്കയും െചയ് വിൻ; കർത്താവ് നിങ്ങേളാട്
ക്ഷമിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള ം െചയ് വിൻ.
14 എല്ലാറ്റിനും മീെത സമ്പൂർണ്ണതയുെട
ബന്ധമായ സ്േനഹം ധരിപ്പിൻ. 15 ്രകിസ്തുവിെന്റ
സമാധാനം നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ
വാഴെട്ട; അതിനേല്ലാ നിങ്ങൾ ഏകശരീരമായി
വിളിക്കെപ്പട്ട മിരിക്കുന്നത;് നന്ദിയുള്ളവരായും
ഇരിപ്പിൻ. 16 സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും
സ്തുതികളാലും ആത്മികഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ
പഠിപ്പിച്ച ം ബുദ്ധിയുപേദശിച്ച ം നന്ദിേയാെട
നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ ൈദവത്തിന് പാടിയും
ഇങ്ങെന ്രകിസ്തുവിെന്റ വചനം അത്യധികമായി
സകലജ്ഞാനേത്താടും കൂെട നിങ്ങളിൽ
വസിക്കെട്ട. 17 വാക്കിനാേലാ ്രകിയയാേലാ
എന്ത് െചയ്താലും സകലവും കർത്താവായ
േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ െചയ്തും അവൻ
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മുഖാന്തരം പിതാവായ ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം
പറഞ്ഞുംെകാണ്ടിരിപ്പിൻ.

്രകിസ്തീയബന്ധങ്ങളിെലകൂട്ട ത്തരവാദിത്വങ്ങൾ.
18 ഭാര്യമാേര, നിങ്ങള െട ഭർത്താക്കന്മാർക്ക്
കർത്താവിന് ഉചിതമാകുംവണ്ണം
കീഴടങ്ങുവിൻ. 19 ഭർത്താക്കന്മാേര,
നിങ്ങള െട ഭാര്യമാെര സ്േനഹിപ്പിൻ;
അവേരാട് കയ്പായിരിക്കയുമരുത.്
20 മക്കേള, നിങ്ങള െട അമ്മയപ്പന്മാെര
സകലത്തിലും അനുസരിക്കുവിൻ. ഇത്
കർത്താവിന് പൂർണ്ണമായും ്രപസാദകരമേല്ലാ.
21 പിതാക്കന്മാേര, നിങ്ങള െട മക്കൾ
നിരുത്സാഹെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവെര
േകാപിപ്പിക്കരുത.് 22 ദാസന്മാേര,
ജഡ്രപകാരമുള്ള യജമാനന്മാെര
സകലത്തിലും അനുസരിക്കുവിൻ;
മനുഷ്യെര ്രപസാദിപ്പിക്കുന്നവെരേപ്പാെല
ദൃഷ്ടിേസവകളാലല്ല കർത്താവിെന
ഭയെപ്പട്ട െകാണ്ട് ഹൃദയത്തിെന്റ
ആത്മാർത്ഥതേയാെട അേ്രത
അനുസരിേക്കണ്ടത.് 23 നിങ്ങൾ െചയ്യന്നത്
ഒെക്കയും മനുഷ്യർെക്കന്നല്ല കർത്താവിന്
എന്നേപാെല മനേസ്സാെട െചയ് വിൻ.
24 അവകാശെമന്ന ്രപതിഫലം കർത്താവ് തരും
എന്നറിഞ്ഞ് കർത്താവായ ്രകിസ്തുവിെന
േസവിപ്പിൻ. 25 അന്യായം െചയ്യന്നവൻ താൻ
െചയ്ത അന്യായത്തിന് ഒത്തത് ്രപാപിക്കും;
യാെതാരു മുഖപക്ഷവും ഇല്ലേല്ലാ.
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4
കൃപ നിറഞ്ഞ ്രകിസ്തീയ ജീവിതത്തിനായുള്ള

ഉപേദശങ്ങൾ
1 യജമാനന്മാേര, നിങ്ങൾക്കും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
ഒരു യജമാനനായ ൈദവം ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ്
ദാസന്മാർക്ക് നീതിയായതും ന്യായമായതും
നൽകുവിൻ.

2 ്രപാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുവിൻ;
സ്േതാ്രതേത്താെട അതിൽ ജാഗരിപ്പിൻ.
3 എനിക്ക് ബന്ധനകാരണമായ ്രകിസ്തുവിെന്റ
മർമ്മം ്രപസ്താവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
ൈദവം ഞങ്ങൾക്ക് വചനത്തിെന്റ
വാതിൽ തുറന്നുതരികയും 4 ഞാൻ
സംസാരിേക്കണ്ടുംവണ്ണം അതിെന
െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചേയ്യണ്ടതിന്
ഞങ്ങൾക്ക് േവണ്ടിയും ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ.
5 സമയം തക്കത്തിൽ ഉപേയാഗിച്ച െകാണ്ട്
അവിശ്വാസികേളാടു ജ്ഞാനേത്താെട
െപരുമാറുവിൻ. 6 ഓേരാരുത്തേനാട്
നിങ്ങൾ എങ്ങെന ഉത്തരം പറേയണം
എന്ന് അറിേയണ്ടതിന് നിങ്ങള െട സംസാരം
എേപ്പാഴും കൃപേയാടുകൂടിയതും ഉപ്പിനാൽ
രുചിവരുത്തിയതുംആയിരിക്കെട്ട.

7 എെന്റ അവസ്ഥ ഒെക്കയും കർത്താവിൽ
്രപിയ സേഹാദരനും വിശ്വസ്ത ശു്രശൂഷകനും
സഹഭൃത്യനുമായ തിഹിെക്കാസ് നിങ്ങേളാട്
അറിയിക്കും. 8 നിങ്ങൾ ഞങ്ങള െട അവസ്ഥ
അറിയുവാനും അവൻ നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെള
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുവാനുമായി 9 ഞാൻ അവെന
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നിങ്ങളിൽ ഒരുവനായ ഒേനസിെമാസ് എന്ന
വിശ്വസ്തനും ്രപിയനുമായ സേഹാദരേനാടുകൂെട
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു;
ഇവിടെത്ത അവസ്ഥ എല്ലാം അവർ നിങ്ങേളാട്
അറിയിക്കും.

10 എെന്റ സഹതടവുകാരനായ
അരിസ്തർെഹാസും ബർന്നബാസിെന്റ
ബന്ധുവായ മർെക്കാസും — അവെനക്കുറിച്ച്
നിങ്ങൾക്ക് കല്പന കിട്ടീട്ട ണ്ടേല്ലാ; അവൻ
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വന്നാൽ അവെന
ൈകെക്കാൾവിൻ — 11 യുസ്െതാസ് എന്ന്
പറയുന്ന േയശുവും നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യന്നു;
യഹൂദവിശ്വാസികളില ് ഇവർ മൂവരും മാ്രതം
ൈദവരാജ്യത്തിന് കൂട്ട േവലക്കാരായിട്ട്
എനിക്ക് ആശ്വാസമായിത്തീർന്നു.
12 നിങ്ങളിൽ ഒരുവനായ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
ദാസനായ എപ്പ്രഫാസ് നിങ്ങെള വന്ദനം
െചയ്യന്നു; നിങ്ങൾ തികവുള്ളവരും
ൈദവഹിതം സംബന്ധിെച്ചാെക്കയും
പൂർണ്ണനിശ്ചയമുള്ളവരുമായി നില്േക്കണ്ടതിന്
അവൻ ്രപാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
എേപ്പാഴും േപാരാടുന്നു. 13 നിങ്ങൾക്കും
ലവുദിക്യപട്ടണത്തിലുംഹിയരെപാലിപട്ടണത്തിലുമുള്ള
വിശ്വാസികള ്ക്കും േവണ്ടി അവൻ വളെര
്രപയാസെപ്പടുന്നുഎന്നുള്ളതിന്ഞാൻസാക്ഷി.

അഭിവാദനങ്ങൾ
14 ൈവദ്യനായ ്രപിയ ലൂേക്കാസും േദമാസും
നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യന്നു. 15 ലവുദിക്യയിെല
സേഹാദരന്മാർക്കും നുംെഫയ്ക്കും അവള െട
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വീട്ടിെല സഭയ്ക്കും വന്ദനം െചാല്ല വിൻ.
16 നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഈ േലഖനം വായിച്ച്
തീർന്നേശഷം ലവുദിക്യസഭയിൽ കൂെട
വായിപ്പിക്കുകയും ലവുദിക്യയിൽനിന്നുള്ളത്
നിങ്ങള ം വായിക്കുകയും െചയ് വിൻ.
17 അർക്കിെപ്പാസിേനാട് കർത്താവിൽ ലഭിച്ച
ശു്രശൂഷ നിവർത്തിപ്പാൻ േനാേക്കണം എന്ന്
പറവിൻ.

18 പൗെലാസായ എെന്റ സ്വന്തകയ്യാെല
അഭിവാദനം; എെന്റ ബന്ധനങ്ങെള
ഓർത്തുെകാൾവിൻ. കൃപ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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