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െകാേലാസ്യർക്ക്എഴുതിയ
േലഖനം

1 ൈദവഹിതത്താൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനായ പൗേലാസും നമ്മുെട
സേഹാദരനായതിേമാത്തിേയാസും,

2െകാേലാസ്യയിലുള്ളവിശുദ്ധരും ്രകിസ്തുവിൽ
വിശ്വസ്തരുമായ സേഹാദരങ്ങൾക്ക്*
എഴുതുന്നത:്

നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നു†
നിങ്ങൾക്കു കൃപയും സമാധാനവും
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

സ്േതാ്രതവും ്രപാർഥനയും
3-5 സുവിേശഷെമന്ന സത്യവചനത്തിൽ
നിങ്ങൾ മുമ്പു േകട്ടതനുസരിച്ച,് സ്വർഗത്തിൽ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സം്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്ന
്രപത്യാശനിമിത്തം ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
നിങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസെത്തയും
സകലവിശുദ്ധേരാടും നിങ്ങൾക്കുള്ള
സ്േനഹെത്തയുംകുറിച്ച ഞങ്ങൾേകട്ടിരിക്കുന്നു.
അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി എേപ്പാഴും
്രപാർഥിച്ച ംെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പിതാവായ

* 1:2 അഥവാ, വിശ്വാസികള മായി † 1:2 ചി.ൈക.്രപ.
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്ന്എന്നും കാണുന്നു
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ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു. 6 ആ
സുവിേശഷം േലാകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും
എന്നേപാെല നിങ്ങള െട അടുക്കലും എത്തി;
നിങ്ങൾ അതു േകൾക്കുകയും ൈദവകൃപെയ
യഥാർഥമായി മനസ്സിലാക്കുകയുംെചയ്ത
ദിവസംമുതൽ നിങ്ങള െട ഇടയിലും അത് ഫലം
പുറെപ്പടുവിച്ച ം വളർന്നും െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
7 ഞങ്ങള െട ്രപിയ കൂട്ട േവലക്കാരനും
ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി‡ ്രകിസ്തുവിെന്റ
വിശ്വസ്തശു്രശൂഷകനുമായ എപ്പ്രഫാസിൽനിന്ന്
നിങ്ങൾ അതു പഠിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
8 പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾക്ക്
മറ്റ ള്ളവേരാടുള്ളസ്േനഹെത്തക്കുറിച്ച് അേദ്ദഹം
ഞങ്ങെളഅറിയിച്ചിട്ട മുണ്ട്.

9 അക്കാരണത്താൽത്തെന്ന,
ഞങ്ങൾ അതുേകട്ട ദിവസംമുതൽ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ആരംഭിച്ച ്രപാർഥനകൾ
മുടക്കിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാ
വിേവകേത്താടും ആത്മികജ്ഞാനേത്താടുംകൂടി
ൈദവഹിതെത്തക്കുറിച്ച ള്ള പരിജ്ഞാനത്താൽ
നിറഞ്ഞവരാകണെമന്നും 10 എല്ലാ കാര്യത്തിലും
കർത്താവിെന ്രപസാദിപ്പിച്ച െകാണ്ട്
അവിടേത്തക്കു േയാഗ്യമായവിധം ജീവിച്ച ം
സകലസൽ്രപവൃത്തികളിലും ഫലം
കായ്ച്ച ം ൈദവികപരിജ്ഞാനത്തിൽ
വളരണെമന്നും 11 സകലസഹിഷ്ണുതയും
ദീർഘക്ഷമയും കാണിക്കാൻേവണ്ടി അവിടെത്ത
മഹത്ത്വകരമായ ആധിപത്യത്തിെനാത്തവണ്ണം

‡ 1:7 ചി.ൈക.്രപ. നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
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എല്ലാ ശക്തിയും ്രപാപിച്ച ബലെപ്പടണെമന്നും
12 വിശുദ്ധർക്കു ്രപകാശത്തിലുള്ള
അവകാശത്തിെന്റ ഓഹരിക്കു
നിങ്ങെള§ േയാഗ്യരാക്കുകയും
13 അന്ധകാരത്തിെന്റ അധികാരത്തിൽനിന്ന്
നെമ്മ സ്വത്രന്തരാക്കി അവിടെത്ത
സ്േനഹസ്വരൂപനായ പു്രതെന്റ രാജ്യത്തിൽ
്രപേവശിപ്പിക്കുകയുംെചയ്ത പിതാവിന്
ആനന്ദേത്താെടസ്േതാ്രതംെചയ്യന്നവരാകണെമന്നും
ഞങ്ങൾ അേപക്ഷിക്കുന്നു. 14 ആ പു്രതനിൽ
നമുക്കു പാപവിേമാചനെമന്ന വീെണ്ടടുപ്പ
ലഭിച്ച .*

്രകിസ്തു പരേമാന്നതൻ
15 ്രകിസ്തു അദൃശ്യനായ ൈദവത്തിെന്റ

്രപതിരൂപവും
സകലസൃഷ്ടിക്കുംഅധീശനും†ആകുന്നു.

16 സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ള ദൃശ്യമായതും
അദൃശ്യമായതും
സിംഹാസനങ്ങള ം കർത്തൃത്വങ്ങള ം
വാഴ്ചകള ംഅധികാരങ്ങള ം
എല്ലാം ്രകിസ്തുവിനാൽസൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട ;

സകലതും ്രകിസ്തുമുേഖനയും
്രകിസ്തുവിനായിട്ട ംസൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

17അവിടന്ന്എല്ലാറ്റിനും മുേമ്പ ഉള്ളവൻ;
സകലെത്തയും നിലനിർത്തുന്നതും
അവിടന്നാണ.്

§ 1:12 ചി.ൈക.്രപ. നെമ്മ * 1:14 ചി.ൈക.്രപ. അവിടെത്ത
രക്തത്താലുള്ള വീെണ്ടടുപ്പ് † 1:15 മൂ.ഭാ. സർവത്തിനും
മുേമ്പയുള്ളആദ്യജാതൻ
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18 അവിടന്ന് സഭെയന്ന ശരീരത്തിെന്റ ശിരസ്സ്
ആകുന്നു.

അവിടന്ന് സകലത്തിലും ഒന്നാമനാേകണ്ടതിന്
ആരംഭവും
മരിച്ചവരിൽനിന്ന്എഴുേന്നറ്റവരിൽ
ഏറ്റവും ്രപമുഖനുംആകുന്നു.

19 ്രകിസ്തുവിൽ സർവസമ്പൂർണതയും
വസിക്കാനും

20 അവിടന്ന് ്രകൂശിൽ െചാരിഞ്ഞ രക്തം
മുഖാന്തരംസമാധാനം ഉണ്ടാക്കി,
ഭൂമിയിലുള്ളേതാ സ്വർഗത്തിലുള്ളേതാ ആയ
സകലെത്തയും

തേന്നാടു ്രകിസ്തുമൂലം അനുരഞ്ജിപ്പിക്കാനും
ൈദവത്തിനു തിരുഹിതം േതാന്നി.

21 ഒരുകാലത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
തിന്മ്രപവൃത്തികളാൽ ൈദവത്തിന്
അന്യരും മനസ്സ െകാണ്ട് അവിടെത്ത
ശ്രതുക്കള മായിത്തീർന്നിരുന്നു. 22ആ നിങ്ങെള
വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും അനിന്ദ്യരുമായി
തിരുസന്നിധിയിൽ നിർേത്തണ്ടതിന് അവിടന്ന്
തെന്റ ജഡശരീരത്തിൽ തെന്റ മരണത്താൽ
ഇേപ്പാൾ അനുരഞ്ജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 23 നിങ്ങൾ
ഈസത്യത്തിൽവിശ്വാസമർപ്പിച്ച്സ്ഥിരതേയാെട
ഇതിൽ തുടേരണ്ടതാണ.് സുവിേശഷം
േകട്ടേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച ്രപത്യാശയിൽനിന്ന്
ഒഴുകിേപ്പാകാതിരിക്കുക. ആകാശത്തിെന്റ
കീഴിലുള്ള സകലസൃഷ്ടികേളാടും
്രപസംഗിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നഈസുവിേശഷത്തിെന്റ
ശു്രശൂഷകനായി പൗേലാസ് എന്നഎെന്നൈദവം
നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
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സഭയ്ക്കുേവണ്ടി പൗേലാസിെന്റഅധ്വാനം
24 നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സഹിക്കുന്ന
കഷ്ടതകളിൽ ഇേപ്പാൾഞാൻആനന്ദിക്കുകയും
്രകിസ്തുവിെന്റ കഷ്ടതകളിൽ കുറവുള്ളത്
സഭയാകുന്ന അവിടെത്ത ശരീരത്തിനുേവണ്ടി
എെന്റ ശരീരത്തിൽ നികത്തുകയുംെചയ്യന്നു.
25 നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ൈദവം എനിക്കു നൽകിയ
നിേയാഗ്രപകാരം ൈദവവചനേഘാഷണം
പൂർണമായി നിറേവറ്റാൻ ഞാൻ സഭയുെട
ശു്രശൂഷകനായിത്തീർന്നു. 26 ഈ വചനം
മുൻയുഗങ്ങൾക്കും തലമുറകൾക്കും
മറഞ്ഞിരുന്ന രഹസ്യം എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ
അവിടെത്ത വിശുദ്ധർക്കു െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
27 മഹത്ത്വത്തിെന്റ ്രപത്യാശയായ ്രകിസ്തു‡
നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ രഹസ്യം.
ഈ ൈദവികരഹസ്യത്തിെന്റ മഹിമാധനം
െയഹൂേദതരർക്കും െവളിെപ്പടുത്താൻ
ൈദവത്തിന് തിരുഹിതമായി.

28 ഈ ്രകിസ്തുവിെനയാണ് ഞങ്ങൾ
്രപസംഗിക്കുന്നത;് ഓേരാരുത്തെരയും
്രകിസ്തുവിൽ പക്വത ്രപാപിച്ചവരാേക്കണ്ടതിന്
സകലജ്ഞാനേത്താടുംകൂെട അവെര
്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും ഉപേദശിക്കുകയുമാണ്
ഞങ്ങൾ െചയ്യന്നത.് 29 എന്നിൽ ബലേത്താെട
വ്യാപരിക്കുന്ന ്രകിസ്തുവിെന്റശക്തിക്കനുസരിച്ച
േപാരാടിെക്കാണ്ട്ഈ ലക്ഷ്യത്തിനുേവണ്ടി ഞാൻ
അധ്വാനിക്കുന്നു.

‡ 1:27 ഒരുനാളിൽ ്രകിസ്തുവിെന്റ മഹത്ത്വത്തിൽ നാമും
പങ്കാളികളായിത്തീരുംഎന്ന ്രപത്യാശ.
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2
1 നിങ്ങൾക്കും ലെവാദിക്യയിലുള്ളവർക്കും
എെന്ന അഭിമുഖമായി കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത
എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി ഞാൻ എ്രതയധികം
േപാരാടുന്നുെണ്ടന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാൻ ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 2 സർവ ജ്ഞാനത്തിെന്റയും
വിേവകത്തിെന്റയും നിധികൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ൈദവരഹസ്യമായ ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച്
അവർക്ക് അറിയാൻ കഴിേയണ്ടതിന്
പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ പരിപൂർണനിശ്ചയം
സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കാൻ, അവർ ഹൃദയത്തിൽ
ഉത്സാഹമുള്ളവരും സ്േനഹത്തിൽ
ഏകീഭവിച്ചവരും ആകണം എന്നാണ് ഞാൻ
അഭിലഷിക്കുന്നത.് 3 കാരണം, എല്ലാ
ജ്ഞാനത്തിെന്റയും പരിജ്ഞാനത്തിെന്റയും
നിേക്ഷപങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
4 ്രപേലാഭനവാക്കുകളാൽ ആരും നിങ്ങെള
വഞ്ചിക്കാതിരിക്കാനാണ്ഞാൻഇതുപറയുന്നത.്
5 ശാരീരികമായി അകെലയാെണങ്കിലും
മനസ്സ െകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങേളാെടാപ്പമുണ്ട.്
ഇ്രപകാരം നിങ്ങള െട ചിട്ടയായ ജീവിതവും
്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിെന്റ സ്ഥിരതയും
കണ്ട്ഞാൻആനന്ദിക്കുന്നു.

്രകിസ്തുവിലുള്ളപൂർണജീവിതം
6 ്രകിസ്തുേയശുവിെന നിങ്ങൾ കർത്താവായി
സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അവിടേത്താടുള്ള
കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുക. 7 ്രകിസ്തുവിൽ
നിങ്ങള െടേവരുകൾആഴത്തിൽഇറങ്ങിെച്ചല്ലെട്ട;
്രകിസ്തുെവന്ന അടിസ്ഥാനത്തിേന്മലായിരിക്കെട്ട
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നിങ്ങള െട ജീവിതം പണിതുയർത്തുന്നത.്
നിങ്ങെള ഉപേദശിച്ചിട്ട ള്ളതുേപാെല
വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങളിൽ
സ്േതാ്രതം നിറഞ്ഞുകവിയെട്ട.

8 തത്ത്വജ്ഞാനവും അർഥശൂന്യവും വഞ്ചന
നിറഞ്ഞതുമായമാനുഷികപാരമ്പര്യങ്ങള ംെകാണ്ട്
ആരും നിങ്ങെള അടിമെപ്പടുത്താതിരിക്കാൻ
സൂക്ഷിക്കുക. അവ ്രകിസ്തുവിനല്ല
അനുരൂപമായിരിക്കുന്നത,് മറിച്ച് േലാകത്തിെന്റ
ആദ്യപാഠങ്ങൾക്കാണ.്*

9 ്രകിസ്തുവിലല്ലേയാ സർവൈദവികസത്തയും
ഒരു മനുഷ്യശരീരമായി വസിക്കുന്നത;്
10 എല്ലാ ഭരണത്തിനും അധികാരത്തിനും
ശിരസ്സായ ്രകിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ
പൂർണത ്രപാപിക്കുകയുംെചയ്തിരിക്കുന്നു.
11 നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന സ്വീകരിച്ചേപ്പാൾ
നിങ്ങള െട ജന്മനാലുള്ള പാപസ്വഭാവെത്ത
നീക്കംെചയ്യന്ന ഒരു ആത്മികപരിേച്ഛദനം
നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു
ശാരീരിക്രപ്രകിയ അല്ല. 12 നിങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട സംസ്കരിക്കെപ്പടുകയും
്രകിസ്തുവിെന മരണത്തിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ച
ൈദവത്തിെന്റ ശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ,
്രകിസ്തുവിേനാെടാപ്പം ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്തു എന്നതാണ് സ്നാനത്താൽ
്രപകടമാക്കുന്നത.്

13അതി്രകമങ്ങളിലും പരിേച്ഛദനം ഏൽക്കാത്ത
പാപ്രപകൃതിയിലും മരിച്ചവരായിരുന്ന

* 2:8 അതായത്, ഈ േലാകെത്ത നിയ്രന്തിക്കുന്ന
ദുഷ്ടാത്മശക്തികൾ.
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നിങ്ങെള† ൈദവം ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട
ജീവനുള്ളവരാക്കി.അതി്രകമങ്ങെളല്ലാം നേമ്മാടു
ക്ഷമിച്ച ; 14അനുഷ്ഠാനങ്ങള െട ലംഘനത്താൽ
നമുക്കു വിേരാധവും ്രപതികൂലവുമായിരുന്ന
ലിഖിതങ്ങെള അവിടന്ന് മായിച്ച കളയുകയും
്രകൂശിൽ തറച്ച നമ്മുെട മധ്യത്തിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളയുകയും െചയ്തു. 15 അവിടന്ന്
ഭരണങ്ങെളയും അധികാരങ്ങെളയും
നിരായുധരാക്കി ്രകൂശിൽ അവയുെടേമൽ
ജേയാത്സവം െകാണ്ടാടി; അവെയ പരസ്യമായ
്രപദർശനമാക്കി.

മാനുഷികവ്യവസ്ഥയിൽനിന്നുള്ളേമാചനം
16 അതുെകാണ്ട് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ
സംബന്ധിേച്ചാ െപരുന്നാൾ, അമാവാസി,
ശബ്ബത്ത‡്എന്നിവയുെടആചരണംസംബന്ധിേച്ചാ
ആരും നിങ്ങെള വിധിക്കാൻ ഇടയാകരുത.്
17 ഇവ വരാനിരുന്നവയുെട ്രപതിരൂപംമാ്രതമാണ;്
എന്നാൽ യാഥാർഥ്യം ്രകിസ്തുവാണ.്
18 സ്വന്തദർശനങ്ങളിൽ ആ്രശയിച്ച,് ജഡത്തിൽ
ദുരഭിമാനംപൂണ്ട,് ശിരസ്സായവനിൽ മുറുെക
പിടിക്കാെത കപടവിനയത്തിലും ദൂതന്മാെര
ആരാധിക്കുന്നതിലും രസിക്കുന്ന ഒരാള ം
നിങ്ങെള ്രപതിഫലം േനടുന്നതിൽനിന്ന്
അേയാഗ്യരാക്കരുത.് 19 ശിരസ്സായ
്രകിസ്തുവിൽനിന്നാണേല്ലാ ശരീരംമുഴുവനും
സന്ധിബന്ധങ്ങളാലും നാഡീഞരമ്പുകളാലും

† 2:13 ചി.ൈക.്രപ. നെമ്മ ‡ 2:16 െയഹൂദർ
വിശുദ്ധദിവസമായും വി്രശമദിവസമായും ആചരിച്ച വന്ന
ആഴ്ചയിെലഏഴാംദിവസമാണ് ശബ്ബത്ത.്
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ഏകീഭവിച്ച ം േപാഷണം സ്വീകരിച്ച ം
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവളർച്ച ്രപാപിക്കുന്നത.്

20 നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ഈ
േലാകത്തിെന്റ ്രപാഥമിക്രപമാണങ്ങൾക്കു
മരിച്ച െവങ്കിൽ,§ എന്തുെകാണ്ട്
ലൗകികെരേപ്പാെല ജീവിച്ച െകാണ്ട്,
21 “െതാടരുത!് രുചിക്കരുത!്
പിടിക്കരുത!്” എന്നിങ്ങെനയുള്ള
ചട്ടങ്ങൾക്ക് ഇേപ്പാഴും കീഴ്െപ്പടുന്നു.
22 ഇവെയല്ലാം മാനുഷികകൽപ്പനകെളയും
ഉപേദശങ്ങെളയും ആ്രശയിച്ച ള്ളവയും
ഉപേയാഗത്താൽ നശിച്ച േപാകുന്നവയുമാണ.്
23 സ്വനിർമിതങ്ങളായ ആചാരങ്ങള ം
കപടവിനയം, ശരീരപീഡനം എന്നിവയും
്രപത്യക്ഷത്തിൽ മഹാജ്ഞാനമായി
േതാന്നിേയക്കാം. എന്നാൽ, ജഡാഭിലാഷങ്ങെള
നിയ്രന്തിക്കുന്നതിന് ഇവെയാന്നും പര്യാപ്തമല്ല.

3
്രകിസ്തുവിലുള്ളപുതിയജീവിതം

1 നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട
ഉയിർപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ
ഉയരത്തിലുള്ളത് അേന്വഷിക്കുക. അവിെട
ൈദവത്തിെന്റ വലതുഭാഗത്ത് ്രകിസ്തു
ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. 2 ഭൂമിയിലുള്ളവയിലല്ല,
ഉയരത്തിലുള്ളവയിൽത്തെന്ന മനസ്സ്
േക്രന്ദീകരിക്കുക. 3 നിങ്ങൾ മരിച്ചിട്ട്

§ 2:20 ഒരു വ്യക്തി ്രകിസ്തുവിെന കർത്താവായി
അംഗീകരിക്കുേമ്പാൾ മാനുഷിക തത്ത്വസംഹിതകള മായുള്ള
ബന്ധംഎേന്നക്കുമായി വിേച്ഛദിക്കുന്നുഎന്നർഥം.
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നിങ്ങള െട ജീവൻ ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട
ൈദവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 4 നിങ്ങള െട*
ജീവനായ ്രകിസ്തു ്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാൾ
അവിടേത്താെടാപ്പം നിങ്ങള ം േതജസ്സിൽ
്രപത്യക്ഷരാകും.

5 അതിനാൽ അസാന്മാർഗികത,
അശുദ്ധി, വിഷയാസക്തി, ദുഷിച്ച
അഭിലാഷങ്ങൾ, വി്രഗഹാരാധനയായ
അത്യാ്രഗഹം എന്നിങ്ങെനയുള്ള നിങ്ങള െട
ജഡികവികാരങ്ങെള നിർജീവമാക്കുക.
6 ഇവ ൈദവേകാപം† ജ്വലിപ്പിക്കുന്നവയാണ.്
7 നിങ്ങൾ ഒരുകാലത്ത് ഇവെയല്ലാമനുസരിച്ച
ജീവിച്ചവരായിരുന്നു. 8 എന്നാൽ േകാപം,
േ്രകാധം, വിേദ്വഷം, ദൂഷണം, നിങ്ങള െട
വായിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്ന അശ്ലീലഭാഷണം
ഇവെയാെക്കയും ഇേപ്പാൾ ഉേപക്ഷിക്കുക.
9 പരസ്പരം വ്യാജം പറയരുത;് നിങ്ങൾ പഴയ
മനുഷ്യെന അവെന്റ ്രപവൃത്തികേളാടുകൂെട
ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞിട്ട,് 10 തെന്റ ്രസഷ്ടാവിെന്റ
്രപതിരൂപത്തിൽ, പരിജ്ഞാനത്തിൽ നവീകരണം
്രപാപിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്ന നവമാനവെനയേല്ലാ
ധരിച്ചിരിക്കുന്നത.് 11ഇതിൽ ്രഗീക്കുകാരെനേന്നാ
െയഹൂദെനേന്നാ പരിേച്ഛദനം ഏറ്റവെനേന്നാ
ഏൽക്കാത്തവെനേന്നാ അപരിഷ്കൃതെനേന്നാ
സിഥിയെനേന്നാ‡ ദാസൻ എേന്നാ സ്വത്രന്തൻ
എേന്നാ വ്യത്യാസം ഇല്ല. എല്ലാം ്രകിസ്തുവേ്രത§

* 3:4 ചി.ൈക.്രപ. നമ്മുെട † 3:6 ചി.ൈക.്രപ.
അനുസരണെകട്ടവരുെടേമൽ എന്നുകൂടി കാണുന്നു. ‡ 3:11
്രകൂരതയ്ക്കു േപരുേകട്ട ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് ഇവർ. § 3:11
എല്ലാറ്റിലും ്രപാധാന്യേമറിയത് ്രകിസ്തുവാണ.്
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നാംഎല്ലാവരിലും വസിക്കുന്നതും ്രകിസ്തുവേ്രത.
12 ൈദവത്താൽ െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവരും
വിശുദ്ധരും ൈദവത്തിനു ്രപിയരുമാകുകയാൽ
നിങ്ങൾ മനസ്സലിവ,് ദയ, വിനയം, സൗമ്യത,
ക്ഷമ, എന്നിവ ധരിക്കുക. 13 പരസ്പരം
ക്ഷമിക്കുകയും സഹിക്കുകയുംെചയ്യ ക;
നിങ്ങളിെലാരാൾക്കു മെറ്റാരാൾെക്കതിേര
പരാതി ഉണ്ടായാൽ, കർത്താവ് നിങ്ങേളാടു
ക്ഷമിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള ം ക്ഷമിക്കുക.
14എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി എല്ലാവെരയുംതമ്മിൽ
സമ്പൂർണമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയായ
സ്േനഹം ധരിക്കുക.

15 ്രകിസ്തു നൽകുന്ന സമാധാനം നിങ്ങള െട
ഹൃദയങ്ങെള ഭരിക്കെട്ട. അതിനായിട്ടാണേല്ലാ
നിങ്ങെള ഏകശരീരമായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നത.്
കൃതജ്ഞതയുള്ളവരായിരിക്കുക.
16 ്രകിസ്തുവിെന്റസേന്ദശം നിങ്ങളിൽ
സമൃദ്ധിേയാെട വസിക്കെട്ട. അങ്ങെന
ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ, സർവജ്ഞാനേത്താടും
കൂെട ഹൃദയത്തിൽ നന്ദി നിറഞ്ഞവരായി,
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ, സ്തുതിഗീതങ്ങൾ,
ആത്മികഗാനങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ൈദവത്തിനു
പാടിെക്കാണ്ട,് പരസ്പരം ഉപേദശിക്കുകയും
്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടത.് 17നിങ്ങള െട
വാേക്കാ ്രപവൃത്തിേയാ എന്തായാലും
അവെയല്ലാം കർത്താവായ േയശുവിെന്റ
നാമത്തിൽ െചയ്തും േയശു്രകിസ്തു
മുഖാന്തരം പിതാവായ ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം
അർപ്പിച്ച െകാണ്ടുംആയിരിക്കെട്ട.
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്രകിസ്തീയകുടുംബം
18 ഭാര്യമാേര, കർത്താവിനു േയാഗ്യമായവിധം
നിങ്ങള െട ഭർത്താക്കന്മാർക്കും വിേധയെപ്പടുക.

19 ഭർത്താക്കന്മാേര, നിങ്ങള െട ഭാര്യമാെര
സ്േനഹിക്കണം, അവേരാടു പരുഷമായി
െപരുമാറരുത.്

20 മക്കേള, നിങ്ങള െട മാതാപിതാക്കെള
സകലത്തിലും അനുസരിക്കുക, അതു
കർത്താവിനു ്രപസാദകരമേല്ലാ.

21 പിതാക്കന്മാേര,* നിങ്ങള െട മക്കെള
േകാപിപ്പിക്കരുത.് അങ്ങെനെചയ്താൽ അവർ
നിരാശരായിത്തീരും.

22 ദാസന്മാേര, ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങള െട
യജമാനന്മാെര എല്ലാക്കാര്യത്തിലും
അനുസരിക്കുക: മനുഷ്യെര ്രപസാദിപ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി,
അവർ നിങ്ങള െട മുന്നിലുള്ളേപ്പാൾമാ്രതം
േവലെചയ്യന്നവരായിട്ടല്ല, എല്ലാ സമയത്തും
ആത്മാർഥതേയാടും ൈദവഭയേത്താടുംകൂടി
അവെര അനുസരിക്കുക. 23 നിങ്ങൾ
െചയ്യന്നെതാെക്കയുംമനുഷ്യർെക്കന്നേപാെലയല്ല,
കർത്താവിെനന്നേപാെല ഹൃദയപൂർവം െചയ്യ ക:
24 കർത്താവിെന്റ സമ്പത്തിെന്റ ഓഹരി
നിങ്ങൾക്ക് ്രപതിഫലമായി ലഭിക്കുെമന്നറിയുക.
കാരണം, കർത്താവായ ്രകിസ്തുവിെനയാണേല്ലാ
നിങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ േസവിക്കുന്നത.്
25 അതുേപാെലതെന്ന െതറ്റ െചയ്തവന്,
താൻ െചയ്ത െതറ്റിനു തക്ക ശിക്ഷയും കിട്ട ം;
ൈദവത്തിനു പക്ഷേഭദം ഇല്ലേല്ലാ.

* 3:21 പിതാക്കന്മാേര,വിവക്ഷിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കേള
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4
1 യജമാനന്മാേര, നിങ്ങൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ
ഒരു യജമാനനുെണ്ടേന്നാർത്ത് ദാസേരാടു
നീതിയും ന്യായവും പുലർത്തുക.

കൂടുതൽനിർേദശങ്ങൾ
2 ജാ്രഗതേയാടും നന്ദിേയാടുംകൂെട
്രപാർഥനയിൽ തുടരുക. 3ഞാൻ തടവിലാകാൻ
കാരണമായ ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള രഹസ്യം*
ഇനിയും അറിയിക്കാൻ ൈദവം ഞങ്ങൾക്കു
വചന്രപേഘാഷണത്തിനുേവണ്ടി ഒരു വാതിൽ
തുറന്നുതരണം. 4എനിക്ക് അതു േവണ്ടുംേപാെല
വ്യക്തമായി േഘാഷിക്കാൻ കഴിയുകയുംേവണം.
ഇതിനായി ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർഥിക്കുക.
5 ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങെളാന്നും പാഴാക്കാെത
പരമാവധി ്രപേയാജനെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട്
അവിശ്വാസികേളാട് വിേവകപൂർവം െപരുമാറുക.
6 ഓേരാ വ്യക്തിേയാടും എങ്ങെന ഉചിതമായി
ഉത്തരം പറയണെമന്നു ്രഗഹിച്ച െകാണ്ട്
നിങ്ങള െട സംഭാഷണം ഉപ്പിനാൽ രുചി
വരുത്തിയതുേപാെല, എേപ്പാഴും കൃപ
നിറഞ്ഞതായിരിക്കെട്ട.

അന്തിമഅഭിവാദനങ്ങൾ
7 ്രപിയസേഹാദരനും കർത്താവിെന്റ
വിശ്വസ്തശു്രശൂഷകനും സഹഭൃത്യനുമായ
തിഹിെക്കാസ് എെന്റ വാർത്തെയല്ലാം
നിങ്ങെള അറിയിക്കും. 8 ഞങ്ങൾ
എങ്ങെനയിരിക്കുന്നു എന്നവിവരം നിങ്ങെള

* 4:3 അഥവാ,സുവിേശഷം
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അറിയിച്ച†് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം
പകേരണ്ടതിനാണ് ഞാൻ അയാെള നിങ്ങള െട
അടുേത്തക്കയയ്ക്കുന്നത.് 9നിങ്ങളിൽ ഒരാളായ
ഒേനസിെമാസ് എന്ന വിശ്വസ്തനും ്രപിയനുമായ
സേഹാദരേനാെടാപ്പമാണ് അേദ്ദഹം അേങ്ങാട്ട
വരുന്നത;് ഇവിടെത്ത വസ്തുതകെളല്ലാം അവർ
നിങ്ങെളഅറിയിക്കും.

10 എെന്റ സഹതടവുകാരനായ
അരിസ്തർെഹാസും ബർന്നബാസിെന്റ
ബന്ധുവായ മർേക്കാസും നിങ്ങെള
അഭിവാദനംെചയ്യന്നു. മർേക്കാസിെനപ്പറ്റി
നിങ്ങൾക്കു നിർേദശം ലഭിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വന്നാൽ അേദ്ദഹെത്ത
സ്വാഗതംെചയ്യ ക.

11 യുസ്െതാസ് എന്നു വിളിേപ്പരുള്ള
േയശുവും നിങ്ങെള വന്ദനംെചയ്യന്നു.
ൈദവരാജ്യത്തിനുേവണ്ടി ്രപവർത്തിക്കുന്ന
എെന്റ സഹ്രപവർത്തകരിൽ ഇവർമാ്രതമാണ്
െയഹൂദന്മാർ.‡ ഇവർ എനിക്ക്
ആശ്വാസമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

12 നിങ്ങളിൽ ഒരാള ം ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
ദാസനുമായ എപ്പ്രഫാസ് നിങ്ങൾക്കു വന്ദനം
േനരുന്നു. നിങ്ങൾ ൈദവഹിതെത്തപ്പറ്റി
പൂർണനിശ്ചയമുള്ളവരായി നിലനിൽേക്കണ്ടതിന്
അേദ്ദഹം നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അത്യന്തം
ജാ്രഗതേയാടുകൂെടനിരന്തരം ്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
13 നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ം ലെവാദിക്യയിലും

† 4:8 ചി.ൈക.്രപ. നിങ്ങള െടഅവസ്ഥഅറിവാനും ‡ 4:11 മൂ.ഭാ.
പരിേച്ഛദനക്കാർ
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ഹിയരെപ്പാലിസിലും ഉള്ളവെരക്കുറിച്ച ം
അേദ്ദഹത്തിനുവളെരഹൃദയഭാരമുണ്ട്എന്നതിനു
ഞാൻസാക്ഷി.

14 നമ്മുെട ്രപിയ ൈവദ്യനായ ലൂേക്കാസും
േദമാസും നിങ്ങെളഅഭിവാദനംെചയ്യന്നു.

15 ലെവാദിക്യയിലുള്ള സേഹാദരങ്ങെളയും
നുംഫെയയുംഅവരുെട ഭവനത്തിെലസഭെയയും
എെന്റസ്േനഹാേന്വഷണംഅറിയിക്കുക.

16 ഈ േലഖനം നിങ്ങൾ വായിച്ചതിനുേശഷം
ലെവാദിക്യസഭയിൽ വായിപ്പിക്കുകയും
ലെവാദിക്യയിൽനിന്നുള്ള േലഖനം നിങ്ങൾ
വായിക്കുകയുംെചയ്യണം.

17 “കർത്താവിൽ നിനക്കു ലഭിച്ച ശു്രശൂഷ
നിറേവറ്റ ക” എന്ന് അർഹിെപ്പാസിേനാടു
പറയണം.

18പൗേലാസ് എന്നഞാൻ സ്വന്തം ൈകെകാണ്ട്
ഈ വന്ദനവചസ്സ കൾ എഴുതുന്നു. എെന്റ
ബന്ധനങ്ങെളഓർക്കുക. കൃപ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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