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എേഫസ്യർക്ക്എഴുതിയ
േലഖനം

1 ൈദവഹിതത്താൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനായപൗേലാസ്,

്രകിസ്തുേയശുവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചവരായി
എേഫേസാസിൽ ഉള്ള* വിശുദ്ധർക്ക,്
എഴുതുന്നത:്

2 നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്നും
നിങ്ങൾക്കു കൃപയും സമാധാനവും
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

്രകിസ്തുവിലുള്ളആത്മികാനു്രഗഹങ്ങൾ
3 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
ൈദവവും പിതാവുമായവൻ വാഴ്ത്തെപ്പടെട്ട.
അവിടന്ന് സ്വർഗത്തിെല സർവ
ആത്മികാനു്രഗഹങ്ങളാലും ്രകിസ്തുവിൽ നെമ്മ
അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു. 4തിരുസന്നിധിയിൽ നാം
വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആയിത്തീരാൻേവണ്ടി
സ്േനഹത്താൽ ൈദവം നെമ്മ
േലാകസ്ഥാപനത്തിനുമുേമ്പ ്രകിസ്തുവിൽ
െതരെഞ്ഞടുത്തു. 5ൈദവം, തിരുഹിതത്തിെന്റ
്രപസാദ്രപകാരം േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട
നമുക്കു പു്രതത്വം നൽകി നെമ്മ

* 1:1 ചി.ൈക.്രപ.എേഫേസാസിൽ ഉള്ള,എന്നതുകാണുന്നില്ല.
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അവിടേത്തക്കുേവണ്ടി മുൻനിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.
6 ഇത് അവിടന്ന് സ്േനഹസ്വരൂപനിലൂെട നമുക്കു
നിർേലാപമായി നൽകിയ മഹനീയകൃപയുെട
പുകഴ്ചയ്ക്കുേവണ്ടിയായിരുന്നു. 7ൈദവത്തിെന്റ
കൃപാസമൃദ്ധിക്ക് അനുസൃതമായി ്രകിസ്തുവിൽ
നമുക്ക,് അവിടെത്ത രക്തത്താൽ
പാപവിേമാചനെമന്ന വീെണ്ടടുപ്പ ലഭിച്ച .
8 ൈദവം ആ കൃപ നമ്മിൽ സമൃദ്ധമായാണ്
വർഷിച്ചത.് സകലവിേവകേത്താടും
ജ്ഞാനേത്താടുംകൂെട 9 ൈദവം ്രകിസ്തുവിൽ
സ്ഥാപിതമാക്കിയ തിരുഹിതത്തിെന്റ രഹസ്യം
അവിടെത്ത സദുേദ്ദശ്യമനുസരിച്ച് നമുക്കു
െവളിെപ്പടുത്തി. 10ആരഹസ്യേമാ,സ്വർഗത്തിലും
ഭൂമിയിലുമുള്ളസകലതും,കാലസമ്പൂർണതയിൽ
്രകിസ്തുവിൽ ഒന്നായിേച്ചർക്കുകഎന്നതാണ്.

11-12 സ്വഹിതമനുസരിച്ച് എല്ലാറ്റിെനയും
്രപവർത്തനനിരതമാക്കുന്ന ൈദവം, അവിടന്ന്
മുൻനിയമിച്ചിരുന്ന പദ്ധതിയനുസരിച്ച,്
ആദ്യം ്രകിസ്തുവിൽ ്രപത്യാശെവച്ചവരായ
ഞങ്ങൾ അവിടെത്ത മഹത്ത്വത്തിെന്റ
പുകഴ്ചയായിത്തീേരണ്ടതിന് നെമ്മ
അവകാശമായി െതരെഞ്ഞടുത്തു.
13 അങ്ങെന നിങ്ങള ം ്രകിസ്തുവിൽ—
സത്യവചനം, അതായത,് നിങ്ങെള രക്ഷിക്കുന്ന
സുവിേശഷം, േകൾക്കുകയും ്രകിസ്തുവിൽ
വിശ്വസിക്കുകയുംെചയ്ത നിങ്ങൾ—
വാഗ്ദാനത്തിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
മു്രദയിടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 14 അവിടെത്ത
മഹത്ത്വത്തിെന്റ പുകഴ്ചയ്കായിട്ട,്
ൈദവത്തിെന്റവകയായനാംഅവകാശമാക്കുന്ന
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വീെണ്ടടുപ്പിെന്റആദ്യഗഡുവാണ്ഈആത്മാവ്.
സ്േതാ്രതാർപ്പണവും ്രപാർഥനയും

15 ഈ കാരണത്താൽ, കർത്താവായ
േയശുവിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസെത്തയും
സകലവിശുദ്ധേരാടുമുള്ളസ്േനഹെത്തയുംകുറിച്ച
േകട്ടതുമുതൽ 16 ഞാനും എെന്റ ്രപാർഥനയിൽ
നിങ്ങെള സ്മരിച്ച െകാണ്ടു നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
എേപ്പാഴും സ്േതാ്രതംെചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
17 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
ൈദവം, േതേജാമയനായ പിതാവ,് അവിടെത്ത
സുവ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു
ജ്ഞാനത്തിെന്റയും െവളിപ്പാടിെന്റയും
ആത്മാവിെന നൽകെട്ട എന്നു ഞാൻ എേപ്പാഴും
്രപാർഥിക്കുന്നു. 18 മാ്രതവുമല്ല, നിങ്ങള െട
ഹൃദയം† ്രപകാശപൂരിതമായിത്തീർന്നിട്ട്
അവിടന്ന് നിങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ്രപത്യാശയും
അവിടെത്ത വിശുദ്ധർക്കു ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന
േതേജാമയമായ അവകാശത്തിെന്റ സമൃദ്ധിയും
19 വിശ്വസിക്കുന്നവരായ നമുക്കുേവണ്ടിയുള്ള
അവിടെത്ത അതുല്യമായ ശക്തിയും നിങ്ങൾ
അറിേയണെമന്നും ഞാൻ ്രപാർഥിക്കുന്നു.
20-21 ഈ ശക്തിതെന്നയാണ,് ്രകിസ്തുവിെന
മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർപ്പിച്ച് എല്ലാ ഭരണത്തിനും
അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും
മീേത സ്വർഗത്തിൽ തെന്റ വലതുഭാഗത്ത,്
ഈ യുഗത്തിൽമാ്രതമല്ല, വരാനുള്ളതിലും
വിളിക്കെപ്പട്ട എല്ലാ നാമത്തിനും അത്യന്തം മീേത,
ഇരുത്താൻ ൈദവം ്രപേയാഗിച്ച അതിമഹത്തായ
† 1:18 മൂ.ഭാ.ഹൃദയദൃഷ്ടി
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ശക്തി. 22അവിടന്നു സകലതും ്രകിസ്തുവിെന്റ
കാൽക്കീഴിലാക്കി ്രകിസ്തുവിെന എല്ലാറ്റിെന്റയും
ശിരസ്സായിരിക്കാൻ സഭയ്ക്കുേവണ്ടി
നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. 23 സകലെത്തയും
സർവവിധത്തിലും സമ്പൂർണമാക്കുന്ന
അവിടെത്ത സമ്പൂർണതയാകുന്നു
്രകിസ്തുവിെന്റശരീരമാകുന്നസഭ.

2
മരണത്തിൽനിന്ന് ജീവനിേലക്ക്

1 നിങ്ങൾ സ്വന്തം നിയമലംഘനങ്ങളിലും
പാപങ്ങളിലും മരിച്ചവരായിരുന്നു: 2 അവയിൽ
നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഈ േലാകത്തിെന്റ
വഴികൾ പിൻതുടർന്ന,് ആകാശത്തിെല
അന്ധകാരശക്തിയുെട ്രപഭുവിെന,
അനുസരണേക്കടിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
ഇേപ്പാൾ ്രപവർത്തനനിരതമായിരിക്കുന്ന
ആത്മാവിെനത്തെന്ന,അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച വന്നു.
3 ഇ്രപകാരം നാം എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ നമ്മുെട
ജഡികാഭിലാഷങ്ങളിൽ അഭിരമിച്ച് അതിെന്റ
ആ്രഗഹങ്ങൾക്കും ചിന്തകൾക്കും അധീനരായി
ജീവിച്ച . മറ്റള്ളവെരേപ്പാെലതെന്ന നാമും
്രപകൃതിയാൽ േ്രകാധപാ്രതങ്ങൾ ആയിരുന്നു.
4 എന്നിട്ട ം കരുണയിൽ അതിസമ്പന്നനായ
ൈദവം, നേമ്മാടുള്ള അവിടെത്ത അതിരില്ലാത്ത
സ്േനഹംനിമിത്തം, നാം നിയമലംഘനങ്ങളിൽ
മൃതരായിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന 5 ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട
നെമ്മ ജീവനുള്ളവരാക്കി; ൈദവകൃപയാലാണ്
നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത.്
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6 ്രകിസ്തുേയശുവിേനാടുകൂടി ൈദവം നെമ്മ
ഉയിർപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ അവിടേത്താെടാപ്പം
നെമ്മ ഇരുത്തുകയും െചയ്തു. 7 അവിടന്ന്
ഇ്രപകാരം െചയ്തത്, നേമ്മാടുള്ള ദയയാൽ,
്രകിസ്തുേയശുവിലൂെട നമുക്ക് കൃപയുെട
അതുല്യമായ സമൃദ്ധി വരുംകാലങ്ങളിൽ
്രപദർശിപ്പിക്കുന്നതിനു േവണ്ടിയായിരുന്നു.
8 കൃപയാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കെപ്പട്ട ; അതു
വിശ്വാസത്തിലൂെടയാണ്. നിങ്ങളിൽനിന്ന്
ഉത്ഭവിച്ചതല്ല ആ രക്ഷ; ൈദവത്തിെന്റ
ദാനമാണ്. 9 ഈ രക്ഷ എന്നത് നാം െചയ്ത
സൽ്രപവൃത്തികള െട ്രപതിഫലമായിട്ടല്ല
ലഭിക്കുന്നത.് അങ്ങെനയായിരുെന്നങ്കിൽ
നമുക്ക് ആത്മ്രപശംസ െചയ്യാൻ
വകയുണ്ടാകുമായിരുന്നു. 10 നാം
ൈദവകരങ്ങള െട സൃഷ്ടിൈവദഗ്ദ്ധ്യമാണ.്
സൽ്രപവൃത്തികൾ െചയ്യന്നതിനായിട്ടാണ്
്രകിസ്തുേയശുവിൽനാംസൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത,്
അ്രപകാരം െചയ്യന്നതിന് ൈദവം മുൻകൂട്ടി
തീരുമാനിച്ചതുമാണ.്

്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ളഐക്യം
11ആകയാൽ,ജന്മനാനിങ്ങൾ “െയഹൂേദതരർ”
ആയിരുെന്നന്ന് ഓർക്കുക. അന്ന്,
ൈകെകാണ്ടുള്ള പരിേച്ഛദനം ശരീരത്തിൽ
സ്വീകരിച്ചിരുന്ന െയഹൂദന്മാർ നിങ്ങെള
“പരിേച്ഛദനം ഇല്ലാത്ത അശുദ്ധർ” എന്നു
വിളിച്ചിരുന്നു. 12 ആ കാലത്തു നിങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിെന അറിയാത്തവരും ഇ്രസാേയൽ
പൗരത്വത്തിന് അന്യരും വാഗ്ദാനസേമതമുള്ള
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ൈദവികഉടമ്പടികളിൽ ഓഹരിയില്ലാത്തവരും
ഈ േലാകത്തിൽ ൈദവവുമായി യാെതാരു
ബന്ധവുമില്ലാത്ത ്രപത്യാശാരഹിതരും
ആയിരുന്നു. 13 നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ
ദൂരത്തായിരുന്നു; എന്നാൽ ഇേപ്പാഴാകെട്ട,
്രകിസ്തുേയശുവിേനാട് ഏകീഭവിച്ചിരിക്കുകയാൽ
്രകിസ്തുവിെന്റ രക്തത്താൽ* സമീപത്തു
െകാണ്ടുവരെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

14-15 ്രകിസ്തുതെന്ന നമ്മുെട സമാധാനം;
അവിടന്ന് ്രകൂശിൽ സ്വന്തം ശരീരം
അർപ്പിച്ച െകാണ്ട് ആജ്ഞകള ം
അനുഷ്ഠാനങ്ങള ം ആകുന്ന ന്യായ്രപമാണം
റദ്ദാക്കി െയഹൂദെരയും െയഹൂേദതരെരയും
അകറ്റിനിർത്തിയിരുന്ന ശ്രതുതയുെട
വന്മതിലിെന തകർത്ത് അവെര ഒന്നാക്കിമാറ്റി;
ഇങ്ങെന ്രകിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ ജനതയാക്കി
അവെര സൃഷ്ടിച്ച് സമാധാനം വരുത്തി.
16 ്രകൂശിെല മരണത്താൽ ഇരുകൂട്ടെരയും ഒരു
ശരീരമാക്കി ൈദവേത്താട് അനുരഞ്ജിപ്പിച്ച്
അവരുെട ശ്രതുത ഇല്ലായ്മെചയ്തു. 17അവിടന്ന്
വന്നു ദൂരസ്ഥരായ നിങ്ങേളാടും സമീപസ്ഥരായ
ഞങ്ങേളാടും സമാധാനം ്രപേഘാഷിച്ച .
18 ്രകിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ഇരുകൂട്ടർക്കും
ഒേര ആത്മാവിൽ പിതാവിങ്കേലക്കു ്രപേവശനം
ഉണ്ട്.

19 അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഇനിേമൽ
അപരിചിതരും വിേദശികള മല്ല;
വിശുദ്ധേരാെടാത്ത് സഹപൗരത്വം

* 2:13 ്രകിസ്തുവിെന്റ രക്തത്താൽ, വിവക്ഷിക്കുന്നത്
്രകൂശുമരണത്താൽ
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പങ്കിടുന്നവരും ൈദവത്തിെന്റ കുടുംബവുമാണ.്
20 ്രകിസ്തുേയശു എന്ന ആധാരശിലേയാടു
േചർത്ത് അെപ്പാസ്തലന്മാരും
്രപവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽ
പണിയെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഭവനം. 21 ്രകിസ്തുവിൽ
െകട്ടിടം ഒന്നാെക നന്നായി ഇണങ്ങിേച്ചർന്ന്
കർത്താവിൽ വിശുദ്ധമന്ദിരമായി വളരുന്നു.
22 നിങ്ങള ം ്രകിസ്തുവിൽ, ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മികനിവാസസ്ഥാനമാേകണ്ടതിന് ഒരുമിച്ച
േചർത്ത് പണിയെപ്പടുന്നു.

3
െയഹൂേദതരർക്കുേവണ്ടിയുള്ള

ൈദവികപദ്ധതി
1 അതുെകാണ്ട,് പൗേലാസ് എന്ന ഞാൻ
െയഹൂേദതരരായ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റതടവുകാരനായിരിക്കുന്നു.

2 നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ൈദവം എെന്ന ഏൽപ്പിച്ച
ൈദവകൃപയുെട കാര്യവിചാരകത്വം എെന്തന്നു
നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 3 ഞാൻ മുേമ്പതെന്ന
ചുരുക്കത്തിൽ എഴുതിയിട്ട ള്ളതുേപാെല,
െവളിപ്പാടിനാൽ എനിക്ക് ആ രഹസ്യം
അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 4 ഇതു നിങ്ങൾ
വായിച്ചാൽ, ്രകിസ്തുവിെന സംബന്ധിച്ച
രഹസ്യെത്തക്കുറിച്ച് എനിക്കുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച
നിങ്ങൾക്ക് ്രഗഹിക്കാൻസാധിക്കും. 5ഈരഹസ്യം
ൈദവത്തിെന്റ വിശുദ്ധ അെപ്പാസ്തലന്മാർക്കും
്രപവാചകന്മാർക്കും ആത്മാവിനാൽ
ഇേപ്പാൾ ്രപത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നതുേപാെല
മുൻതലമുറകളിെല മനുഷ്യപു്രതർക്ക്
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്രഗഹിക്കാൻകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 6സുവിേശഷത്തിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂെട െയഹൂേദതരരും
ഇ്രസാേയലിേനാെടാപ്പം അവകാശമുള്ളവരും
ഏകശരീരത്തിെന്റ അവയവങ്ങള ം
്രകിസ്തുേയശുവിൽ ൈദവികവാഗ്ദാനത്തിെന്റ
പങ്കാളികള ംആകുന്നുഎന്നതാണ്ഈരഹസ്യം.

7 ൈദവശക്തിയുെട ്രപവർത്തനത്താൽ,
എനിക്കു ലഭിച്ച ൈദവികകൃപാദാനംമുേഖന,
ഞാൻ ഈ സുവിേശഷത്തിനു
ശു്രശൂഷകനായിത്തീർന്നു. 8 ഞാൻ എല്ലാ
വിശുദ്ധരിലും ഏറ്റവും െചറിയവനാണ.് എങ്കിലും
ഈ കൃപ എനിക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നത്
്രകിസ്തുവിലുള്ള അ്രപേമയധനെത്തപ്പറ്റി
െയഹൂേദതരേരാട് അറിയിക്കാനും 9 സകലതും
സൃഷ്ടിച്ച ൈദവത്തിൽ അനാദികാലംമുതൽ
മറഞ്ഞിരുന്ന രഹസ്യത്തിെന്റ വ്യവസ്ഥ
എെന്തന്ന് എല്ലാവെരയും ്രഗഹിപ്പിക്കാനുമാണ.്
10-11 ൈദവത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യേമാ, നമ്മുെട
കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
അവിടന്നു പരിപൂർണമാക്കിയ
നിത്യലക്ഷ്യത്തിനനുസൃതമായി അവിടെത്ത
അപരിേമയജ്ഞാനം സ്വർഗത്തിെല
വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും
ഇേപ്പാൾ സഭയിലൂെട വ്യക്തമാക്കുക
എന്നതായിരുന്നു. 12 ്രകിസ്തുവിലും
്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലും
നമുക്ക് ൈദവെത്ത സ്വാത്രന്ത്യേത്താടും
ൈധര്യേത്താടും സമീപിക്കാം. 13അതുെകാണ്ട,്
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള എെന്റ കഷ്ടതകൾ
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നിങ്ങള െട മഹത്ത്വമാകയാൽ അവനിമിത്തം
നിങ്ങൾ അൈധര്യെപ്പട്ട േപാകരുെതന്നു ഞാൻ
അേപക്ഷിക്കുന്നു.
എേഫസ്യർക്കുേവണ്ടിയുള്ള ്രപാർഥന

14 ഇതിനാൽ, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള
സകലകുടുംബങ്ങൾക്കും േപരു ലഭിക്കാൻ
കാരണമായ* 15 പിതാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ
ഞാൻ മുട്ട മടക്കുന്നു. 16ഞാൻ ്രപാർഥിക്കുന്നത്
ൈദവം അവിടെത്ത േതജേസ്സറിയ
ധനത്തിന് അനുസൃതമായി അവിടെത്ത
ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങള െട ആന്തരിക
വ്യക്തിത്വെത്ത ശക്തിെപ്പടുത്തണെമന്നും,
17 വിശ്വാസത്താൽ ്രകിസ്തു നിങ്ങള െട
ഹൃദയങ്ങളിൽ അധിവസിക്കാൻ വരം
ലഭിക്കണെമന്നും, 18-19 സ്േനഹത്തിൽ
േവരുകൾ ആഴ്ന്നിറങ്ങി അതിൽത്തെന്ന
അടിസ്ഥാനം ഇട്ടവരായി എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിനും
അതീതമായ ്രകിസ്തുസ്േനഹത്തിെന്റ വീതിയും
നീളവും ഉയരവും ആഴവും എെന്തന്നു
സകലവിശുദ്ധേരാടുെമാപ്പം ്രഗഹിക്കാൻ
നിങ്ങൾക്കു ശക്തി ലഭിക്കണെമന്നും,
ൈദവത്തിെന്റ സർവസമ്പൂർണതയാലും
നിറയെപ്പടണംഎന്നുംആണ്.

20 എന്നാൽ, നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന
അവിടെത്ത ശക്തിയാൽ നാം യാചിക്കുന്നതിനും
ചിന്തിക്കുന്നതിനും അത്യന്തം അതീതമായി
്രപവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ൈദവത്തിന്
21 സഭയിലും ്രകിസ്തുേയശുവിലും

* 3:14 സകലത്തിെന്റയുംസൃഷ്ടാവായഎന്നുവിവക്ഷ.
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തലമുറകൾേതാറും എെന്നേന്നക്കും മഹത്ത്വം
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട!ആേമൻ.

4
സഭഎന്ന ്രകിസ്തുവിൻശരീരത്തിെന്റഐക്യം

1 കർത്താവ് നിമിത്തം കാരാഗൃഹത്തിൽ
കഴിയുന്ന ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന
്രപേചാദനം, നിങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിളിക്കു േയാഗ്യമായി ജീവിക്കുക എന്നതാണ.്
2സമ്പൂർണവിനയവുംസൗമ്യതയുംക്ഷമാശീലവും
ഉള്ളവരായി സ്േനഹത്തിൽ പരസ്പരം
സഹിഷ്ണുത കാട്ട ക. 3 സമാധാനത്താൽ
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവരായി ആത്മാവിലുള്ള
ഐക്യം നിലനിർത്താൻ ഉത്സുകരാകുക.
4 ഏകശരീരേമയുള്ള ; ഒേര ആത്മാവും.
നിങ്ങൾ വിളിക്കെപ്പട്ടതും ഒേരെയാരു
്രപത്യാശയ്ക്കായാണ,് 5 ഒേരകർത്താവും
ഒേരവിശ്വാസവും ഒേരസ്നാനവും
6 എല്ലാവർക്കും മീേതയും എല്ലാവരിലൂെടയും
എല്ലാവരുെടയുള്ളിലും വസിക്കുന്ന ൈദവവും
പിതാവുംഏകൻതെന്ന.

7എന്നാൽ,നമ്മിൽഓേരാരുത്തർക്കും ്രകിസ്തു
കൃപ ദാനമായി അളന്നുനൽകിയതനുസരിച്ച
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
8 “അവിടന്ന്ആേരാഹണംെചയ്തേപ്പാൾ
അേനകം ബന്ധനസ്ഥെര ഉയരത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി
മനുഷ്യർക്കുകൃപാദാനങ്ങൾെകാടുത്തു,”*

* 4:8 സങ്കീ. 68:18
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എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനാലാണേല്ലാ.
9 “അവിടന്ന് ഉയരത്തിൽ കയറി”എന്നതുെകാണ്ട,്
മുേമ്പ ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗങ്ങളിേലക്കിറങ്ങി
എന്ന് അർഥമാകുന്നിേല്ല? 10 ഈ ഇറങ്ങിയ
ആൾ സർവ്രപപഞ്ചെത്തയും നിറയ്േക്കണ്ടതിന്
സ്വർഗാധിസ്വർഗങ്ങൾക്കും മീേത കയറിയ
വ്യക്തിയാണ്. 11-12 ്രകിസ്തുവിെന്റ ശരീരെത്ത
പണിതുയർത്തുന്ന ശു്രശൂഷയ്ക്കായി
വിശുദ്ധെര സജ്ജരാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി,
അവിടന്നുതെന്ന ചിലെര അെപ്പാസ്തലന്മാരായും
ചിലെര ്രപവാചകന്മാരായും ചിലെര
സുവിേശഷകന്മാരായും ചിലെര ഇടയന്മാരായും
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരായും നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
13 ഇങ്ങെന നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലും
ൈദവപു്രതെനക്കുറിച്ച ള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലും
പക്വതയുള്ളവരായി ഐക്യത്തിെലത്തിേച്ചർന്ന,്
്രകിസ്തുവിെന്റ പരിപൂർണതയുെട സമ്പൂർണ
അളവ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതുവെര
വളരുകതെന്നെചയ്യ ം.

14 തൽഫലമായി, നാം ഇനിേമൽ, മനുഷ്യരുെട
വഞ്ചനാത്മകമായ ഗൂഢാേലാചനകള െട
കൗശലങ്ങളിലും ത്രന്തങ്ങളിലും
കുടുങ്ങി അവരുെട ദുരുപേദശങ്ങള െട
കാറ്റിൽ ആടിയുലയുകയും ഓളങ്ങളിൽ
ചാഞ്ചാടുകയുംെചയ്യന്ന ശിശുക്കളല്ല; 15 മറിച്ച്,
സ്േനഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ച െകാണ്ട്
എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും ്രകിസ്തു എന്ന
ശിരസ്സ വെര വളരുന്നവരാകും. 16 അങ്ങെന
ഓേരാ അവയവവും അതതിെന്റ ധർമം
നിർവഹിച്ച െകാണ്ട,് സകലസന്ധിബന്ധങ്ങള ം
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സംേയാജിതമായി, സ്േനഹത്തിൽ മുഴുവൻ
ശരീരവും സ്വയം പടുത്തുയർത്തെപ്പട്ട്
്രകിസ്തുവിനാൽവളർച്ച ്രപാപിക്കുന്നു.

്രപകാശത്തിെന്റ മക്കളായി ജീവിക്കുക
17ആകയാൽ, തങ്ങള െട നിരർഥകബുദ്ധിക്ക്
അനുസൃതമായിജീവിക്കുന്നെയഹൂേദതരെരേപ്പാെല
ഇനിേമലാൽ ജീവിക്കരുെതന്ന് ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ
നിർബന്ധിക്കുകയാണ.് 18 അവരുെട
ഹൃദയം കഠിനമായിത്തീർന്നതിനാൽ
സംജാതമായ അജ്ഞത, അവരുെട
്രഗഹണശക്തി ഇരുളടഞ്ഞതാക്കി, അവെര
ൈദവികജീവനിൽനിന്ന് അകറ്റിയിരിക്കുന്നു.
19അവർ എല്ലാ സംേവദനക്ഷമതയും നഷ്ടെപ്പട്ട,്
വിഷയാസക്തിക്ക് തങ്ങെളത്തെന്ന ഏൽപ്പിച്ച്
എല്ലാത്തരം അശുദ്ധിയിലും അഭിരമിച്ച്
അത്യാർത്തി പൂണ്ടവരായിരിക്കുന്നു.

20-21 േയശുവിലുള്ള സത്യമനുസരിച്ച
നിങ്ങൾക്ക് ഉപേദശം ലഭിക്കുകയും
്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ േകൾക്കുകയും
െചയ്തതിെനത്തുടർന്ന് നിങ്ങൾ പരിശീലിച്ച
ജീവിതൈശലി ഇങ്ങെനയുള്ളതല്ലേല്ലാ.
22 നിങ്ങള െട മുൻകാല ജീവിതരീതി
വഞ്ചനാപരമായ ആ്രഗഹങ്ങളാൽ
മലിനനായിത്തീർന്ന പഴയ മനുഷ്യെനേപ്പാെല
ആയിരുന്നു. അത് ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞിട്ട്
23നിങ്ങള െട ഉള്ളിൽവസിക്കുന്നആത്മാവിനാൽ
മേനാഭാവങ്ങൾ നവീകരിക്കെപ്പട്ട,് 24 യഥാർഥ
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നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും ൈദവാനുരൂപമായി
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട പുതിയമനുഷ്യെനധരിക്കുക.

25 അതിനാൽ, വ്യാജം ഉേപക്ഷിച്ച്
ഓേരാരുത്തനും അവരവരുെട അയൽക്കാേരാട്
സത്യം സംസാരിക്കണം; നാം ഒേര
ശരീരത്തിെന്റ അവയവങ്ങളാണേല്ലാ.
26 “േകാപിച്ച , എന്നാലും പാപംെചയ്യരുത;്”†
നിങ്ങൾ േകാപിച്ചിരിെക്കത്തെന്ന
സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ ഇടനൽകരുത;്
27 പിശാചിന് അവസരം െകാടുക്കരുത.്
28 േമാഷ്ടിക്കുന്നവൻ ഇനിേമൽ േമാഷ്ടിക്കരുത;്
ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുന്നവർക്കുകൂെട
പങ്കുെവക്കാൻ അവസരം ലഭിേക്കണ്ടതിന്
സ്വന്തം ൈകകൾെകാണ്ട് ്രപേയാജന്രപദമായി
അധ്വാനിക്കുകയാണു േവണ്ടത്.

29 േകൾക്കുന്നവർക്കു ്രപേയാജനം ലഭിക്കുന്ന,
ആത്മികവർധനയ്ക്കു സഹായകമാകുന്ന
നല്ല വാക്കുകളല്ലാെത സഭ്യമല്ലാത്തെതാന്നും
നിങ്ങള െട അധരങ്ങളിൽനിന്നു വരരുത.്
30 നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച രക്ഷ വീെണ്ടടുപ്പ നാളിൽ
പൂർത്തീകരിക്കെപ്പടും എന്നതിെന്റ ഉറപ്പായി
നിങ്ങളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മു്രദ ൈദവത്തിെന്റ
പരിശുദ്ധാത്മാവാണേല്ലാ; ആ ആത്മാവിെന
നിങ്ങൾ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത.് 31 എല്ലാ വിേദ്വഷം,
േകാപം, േ്രകാധം, കലഹം, പരദൂഷണം
ഇങ്ങെനയുള്ള എല്ലാ ദുർഗുണങ്ങള ം നിങ്ങൾ
ഉേപക്ഷിക്കുക. 32പരസ്പരം ദയയും കരുണയും
ഉള്ളവരായി, ൈദവം ്രകിസ്തുവിൽ നിങ്ങേളാടു
ക്ഷമിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള ം പരസ്പരം

† 4:26 സങ്കീ. 4:4
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ക്ഷമിക്കുക.

5
1 നിങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ ്രപിയമക്കൾ
ആയിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ൈദവെത്ത എല്ലാ
കാര്യങ്ങളിലും അനുകരിക്കുക: 2 സ്േനഹം
നിറഞ്ഞവരായി ജീവിക്കുക. ്രകിസ്തു നേമ്മാടുള്ള
സ്േനഹംനിമിത്തം നമുക്കുേവണ്ടി സൗരഭ്യമായ
അർപ്പണവും യാഗവുമായി സ്വയം ൈദവത്തിനു
സമർപ്പിച്ചതാണ് നമ്മുെട മാതൃക.

3 നിങ്ങള െട മേധ്യ ൈലംഗിക അധാർമികത,
ഒരുതരത്തിലുമുള്ള അശുദ്ധി, ദുരാ്രഗഹം
ഇവയുെട േപരുേപാലും േകൾക്കാൻ
ഇടയാകരുത;് കാരണം ഇവ ൈദവത്തിെന്റ
വിശുദ്ധജനത്തിന് ഭൂഷണമല്ല. 4 അശ്ലീലം,
നിരർഥക സംഭാഷണം, അശ്ലീലഫലിതം
ഇങ്ങെന അേയാഗ്യമായവെയാന്നും പാടുള്ളതല്ല;
പകരം സ്േതാ്രതശബ്ദമാണ് ഉയേരണ്ടത.്
5 ദുർവൃത്തർ, അശുദ്ധർ, ദുരാ്രഗഹികൾ—
ഇങ്ങെനയുള്ളവർ വി്രഗഹാരാധകർ—
ഇവർക്ക് ആർക്കും ്രകിസ്തുവിെന്റയും
ൈദവത്തിെന്റയും രാജ്യത്തിൽ യാെതാരു
ഓഹരിയുമില്ല എന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ.
6 അർഥശൂന്യമായ വാക്കുകളാൽ ആരും
നിങ്ങെള വഞ്ചിക്കരുത.് ഇവയാലാണ്
അനുസരണമില്ലാത്തവർ ൈദവേ്രകാധത്തിനു
പാ്രതമായിത്തീരുന്നത.് 7അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
അവരുെടസഹകാരികളാകരുത.്

8 മുമ്പ് നിങ്ങൾ അന്ധകാരമായിരുന്നു;
ഇേപ്പാേഴാ കർത്താവിൽ ്രപകാശമാകുന്നു;
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അതുെകാണ്ട് ്രപകാശത്തിെന്റ മക്കളായി
ജീവിക്കുക. 9 ്രപകാശത്തിെന്റ പരിണതഫലം
സർവനന്മയും നീതിയും സത്യവുമാണ്.
10അതുെകാണ്ട് കർത്താവിനു ്രപസാദകരമായത്
എെന്തന്ന് അേന്വഷിച്ച െകാള്ള ക.
11 അന്ധകാരത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ
ഫലശൂന്യമാണ,് അവേയാട് യാെതാരു
സഹകരണവും പാടിെല്ലന്നുമാ്രതമല്ല, അവെയ
െവളിച്ചത്ത് െകാണ്ടുവരികയുമാണ് െചേയ്യണ്ടത.്
12 പറയാൻേപാലും ലജ്ജാവഹമായവയാണ്
അനുസരണെകട്ടവർ രഹസ്യമായി
്രപവർത്തിക്കുന്നത.് 13എന്നാൽ, ്രപകാശത്താൽ
എല്ലാം െവളിെപ്പടുകയും ദൃശ്യമായിത്തീരുകയും
െചയ്യ ം—്രപകാശം പതിക്കുന്നവേയാേരാന്നും
ഓേരാ ്രപകാശമായിമാറും. 14 അതിനാൽ
ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:
“ഉറങ്ങുന്നവേര, ഉണരൂ,
മരിച്ചവരുെട മേധ്യനിന്ന്എഴുേന്നൽക്കൂ,
അേപ്പാൾ ്രകിസ്തു നിെന്റേമൽ
്രപേശാഭിക്കും.”

15അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾഎങ്ങെനജീവിക്കുന്നു
എന്നു സൂക്ഷിക്കുക—അവിേവകികളായിട്ടല്ല,
വിേവകികളായിത്തെന്ന ജീവിക്കുക. 16 ഇത്
വഷളത്തം വർധിതമായ കാലമാണ;്
അതുെകാണ്ട,് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങെളാന്നും
പാഴാക്കാെത പരമാവധി ്രപേയാജനെപ്പടുത്തുക.
17 അജ്ഞാനികളാകരുത;് പിെന്നേയാ
കർത്താവിെന്റ ഇഷ്ടം എെന്തന്നു
്രഗഹിക്കുന്നവരാകുക. 18 മദ്യപിച്ച
മേദാന്മത്തരാകരുത;് അതു വഴിപിഴച്ച
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ജീവിതത്തിേലക്കു നയിക്കും. നിങ്ങേളാ,
ൈദവാത്മാവിനാൽ നിയ്രന്തിക്കെപ്പട്ടവരായി*
19 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ, സ്തുതിഗീതങ്ങൾ,
ആത്മികഗാനങ്ങൾ എന്നിവയാൽ പരസ്പരം
്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ
കർത്താവിന് കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും
20 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാമത്തിൽ പിതാവായ ൈദവത്തിന്
സർവകാര്യങ്ങൾക്കായും എേപ്പാഴും സ്േതാ്രതം
അർപ്പിക്കുകയുംെചയ്യ ക.
ഭാര്യമാേര ഭർത്താക്കന്മാേര

21 ്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള ഭയഭക്തിയിൽ
പരസ്പരവിേധയത്വം പുലർത്തുക.

22 ഭാര്യമാേര, നിങ്ങൾ കർത്താവിനു
വിേധയെപ്പടുന്നതുേപാെല സ്വന്തം
ഭർത്താക്കന്മാർക്കും വിേധയെപ്പടുക. 23കാരണം,
്രകിസ്തു തെന്റ ശരീരമാകുന്ന സഭയുെട ശിരസ്സ ം
അതിെന്റ രക്ഷകനുമായിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഭർത്താവ് ഭാര്യയുെട ശിരസ്സാകുന്നു. 24 സഭ
്രകിസ്തുവിനു വിേധയെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഭാര്യമാരും തങ്ങള െട ഭർത്താക്കന്മാർക്കു
സകലത്തിലും വിേധയെപ്പട്ടിരിക്കെട്ട.

25 ഭർത്താക്കന്മാേര, ്രകിസ്തു സ്വന്തം ജീവൻ
നൽകി സഭെയ സ്േനഹിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള ം
നിങ്ങള െടഭാര്യമാെരസ്േനഹിക്കണം. 26 ്രകിസ്തു
അവിടെത്ത സഭെയ വചനമാകുന്ന ജലത്താൽ
കഴുകി നിർമലീകരിച്ച് വിശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിനും
27 കറ, ചുള ക്കം, മാലിന്യം എന്നിവ അേശഷം

* 5:18 മൂ.ഭാ. നിറഞ്ഞവരായി
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ഇല്ലാെത വിശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി
േതജേസ്സാെട തനിക്കായി നിർേത്തണ്ടതിനുമാണ്
അ്രപകാരം െചയ്തത.് 28 ഇതുേപാെലതെന്ന
ഭർത്താക്കന്മാരും തങ്ങള െട ഭാര്യമാെര സ്വന്തം
ശരീരങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന
സ്േനഹിേക്കണ്ടതാകുന്നു. ഭാര്യെയ
സ്േനഹിക്കുന്നവൻ യഥാർഥത്തിൽ
തെന്നത്തെന്നയാണ് സ്േനഹിക്കുന്നത.് 29ആരും
ഒരിക്കലും സ്വന്തം ശരീരെത്ത െവറുക്കുന്നില്ല,
സഭെയ ്രകിസ്തു പരിേപാഷിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല
അതിെന പരിേപാഷിപ്പിക്കുകയാണു
െചയ്യന്നത.് 30 നാം എല്ലാവരും ്രകിസ്തുവിെന്റ
ശരീരത്തിെന്റ അവയവങ്ങൾ ആണേല്ലാ.
31 തിരുെവഴുത്തിൽ ഇങ്ങെനയാണേല്ലാ
വായിക്കുന്നത,് “ഈ കാരണത്താൽ
ഒരു പുരുഷൻ തെന്റ മാതാപിതാക്കെള
വിട്ട പിരിഞ്ഞ് തെന്റ ഭാര്യേയാടു സംേയാജിക്കും,
അവരിരുവരും ഒരു ശരീരമായിത്തീരും.”†
32 ഇത് മഹത്തായ ഒരു രഹസ്യം. ഞാൻ
്രകിസ്തുവിെനയും സഭെയയുംകുറിച്ചാണ്
സംസാരിക്കുന്നത.് 33 ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,
നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തരും സ്വന്തം ഭാര്യെയ
തെന്നേപ്പാെലതെന്ന സ്േനഹിക്കണം; ഭാര്യ
ഭർത്താവിെനബഹുമാനിേക്കണ്ടതുമാണ.്

6
1 മക്കേള, നിങ്ങള െട മാതാപിതാക്കെള
കർത്താവിൽഅനുസരിക്കുക.അതാണ് ഉചിതം.
2-3വാഗ്ദാനേത്താടുകൂടിയആദ്യകൽപ്പന, “നിെന്റ
† 5:31 ഉൽ. 2:24
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മാതാപിതാക്കെള ബഹുമാനിക്കുക. എന്നാൽ
നിനക്ക് അനു്രഗഹങ്ങേളാടുകൂടിയ ദീർഘായുസ്സ്
ഈഭൂമിയിൽലഭ്യമാകും”*എന്നാണേല്ലാ.

4 പിതാക്കന്മാേര, നിങ്ങള െട മക്കെള
േകാപിപ്പിക്കരുത;് അവെര ശിക്ഷണത്തിലും
കർത്താവിെന്റസദുപേദശത്തിലും വളർത്തുക.

5 ദാസേര, നിങ്ങൾ ഭയഭക്തിേയാെട
ഹൃദയപരമാർഥതയിൽ ്രകിസ്തുവിെന
അനുസരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന ഈ
േലാകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള യജമാനെരയും
അനുസരിക്കുക. 6 യജമാനെര
്രപീണിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവർ നിങ്ങള െട
മുന്നിലുള്ളേപ്പാൾമാ്രതം േവലെചയ്യന്നവരായിട്ടല്ല,
പിെന്നേയാ, ്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസന്മാെരേപ്പാെല
ഹൃദയംഗമമായിൈദവഹിതംനിറേവറ്റ ന്നവരാകുക.
7 നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് േസവെചയ്യന്നവരായിട്ടല്ല,
കർത്താവിനു േസവെചയ്യന്നതുേപാെല
സന്മനേസ്സാെട േസവനം െചയ്യ ക. 8 ദാസേരാ
സ്വത്രന്തേരാ ആരായാലും അവർ െചയ്യന്ന
സൽ്രപവൃത്തികൾക്ക് അനുേയാജ്യമായ
്രപതിഫലം കർത്താവിൽനിന്നു ലഭിക്കുെമന്ന്
നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ.

9 യജമാനന്മാേര, നിങ്ങള ം നിങ്ങള െട
േസവകേരാട് അങ്ങെനതെന്ന വർത്തിക്കണം.
അവെര ഭീഷണിെപ്പടുത്തരുത;് അവരുെടയും
നിങ്ങള െടയും യജമാനൻ സ്വർഗത്തിൽ
ഉെണ്ടന്നും അവിടന്ന് പക്ഷേഭദം
ഇല്ലാത്തവനാെണന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ.

* 6:2-3 ആവ. 5:16
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പിശാചിേനാട് എതിർത്തുനിൽക്കുക
10 അവസാനമായി ഓർമിപ്പിക്കെട്ട,
കർത്താവിലും അവിടെത്തഅപാരശക്തിയാലും
ശക്തരാകുക. 11 പിശാചിെന്റ
ത്രന്തങ്ങേളാട് എതിർത്തുനിൽക്കാൻ
കഴിേയണ്ടതിന് എല്ലാ ദിവ്യായുധങ്ങള ം
അണിയുക. 12 നാം യുദ്ധംെചയ്യന്നത്
മനുഷ്യർെക്കതിേരയല്ല,† മറിച്ച് ഈ
ഇരുളടഞ്ഞ േലാകത്തിെന്റ അധികാരികേളാടും
അധികാരങ്ങേളാടും ആകാശത്തിെല
ദുഷ്ടാത്മാക്കേളാടുമാണ്.‡ 13 അതുെകാണ്ട്
പിശാചിെന്റ ആ്രകമണമുണ്ടാകുന്ന
ദുർദിവസത്തിൽ അവെന എതിർക്കാനും
യുദ്ധം സമാപിച്ചതിനുേശഷം ഉറച്ച നിൽക്കാനും
സാധിേക്കണ്ടതിന് എല്ലാ ദിവ്യായുധങ്ങള ം
അണിയുക: 14 സത്യെമന്ന അരപ്പട്ട§
െകട്ടിയും നീതി കവചമായി ധരിച്ച ം
15 സമാധാനസുവിേശഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കം
പാദരക്ഷകളായും 16 സർേവാപരി പിശാചിെന്റ
എല്ലാ അഗ്ന്യസ്്രതങ്ങെളയും െകടുത്തിക്കളയാൻ
പര്യാപ്തമായ വിശ്വാസംഎന്നപരിചൈകകളിൽ
ഏന്തിെക്കാണ്ടും 17 രക്ഷ ശിേരാകവചമായി
ധരിച്ച ം ആത്മാവിെന്റ വാളായ ൈദവവചനം
ൈകകളിൽഎടുത്തുെകാണ്ടും നിലെകാള്ള ക.

18 ഏതുസമയവും എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും
ആത്മാവിൽ ്രപാർഥിച്ച െകാണ്ട് ജാ്രഗതേയാെട
† 6:12 മൂ.ഭാ. ജഡരക്തങ്ങേളാടല്ല ‡ 6:12
നമ്മുെട യുദ്ധം ഭൗതികശക്തികള മായിട്ടല്ല, ്രപത്യ ത

ആത്മികശക്തികള മായിട്ടാണ്എന്നുസാരം. § 6:14അതായത്,
െബൽറ്റ്
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നിരന്തരം സകലവിശുദ്ധർക്കുംേവണ്ടി
അേപക്ഷ കഴിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുക. 19-20 ഞാൻ
ചങ്ങലകളണിഞ്ഞ,് സ്ഥാനപതിയായി
േസവിക്കുന്ന സുവിേശഷത്തിെന്റ രഹസ്യം
വ്യക്തമാക്കാൻ വായ് തുറക്കുേമ്പാൾ എനിക്ക്
േയാഗ്യമായ വചനം ൈദവം നൽകുന്നതിനും
അതു ഞാൻ പൂർണൈധര്യേത്താെട
സംസാരിക്കുന്നതിനും എനിക്കുേവണ്ടിയും
്രപാർഥിക്കുക.

അഭിവാദനങ്ങൾ
21 ്രപിയസേഹാദരനും കർത്താവിെന്റ
വിശ്വസ്തശു്രശൂഷകനുമായ തിഹിെക്കാസ്
എെന്റേക്ഷമെത്തക്കുറിച്ച ം ്രപവർത്തനങ്ങെളക്കുറിച്ച മുള്ള
എല്ലാ വിവരങ്ങള ം നിങ്ങെള അറിയിക്കും.
22 ഞങ്ങൾ എങ്ങെനയിരിക്കുന്നു എന്നവിവരം
നിങ്ങെള അറിയിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം
പകേരണ്ടതിനാണ് ഞാൻ അയാെള നിങ്ങള െട
അടുേത്തക്കയയ്ക്കുന്നത.്

23 പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്നും
നിങ്ങൾക്ക്* വിശ്വാസവും സമാധാനവും
സ്േനഹവും ലഭിക്കെട്ട.

24 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന
അനശ്വരമായി സ്േനഹിക്കുന്ന
എല്ലാവേരാടുംകൂെടകൃപ ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട.

* 6:23 മൂ.ഭാ.സേഹാദരങ്ങൾക്ക്
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