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એફેસીઓને પાઉલ પ્રે રતનો પત્ર
લેખક
એફેસી 1:1 આ ુસ્તકના લેખક તર કે પાઉલ પ્રે રતને ઓળખાવે

છે. આ પત્ર પાઉલ દ્વારા લખાયો છે એ ું મંડળ ના સૌથી શરૂઆતના
દવસોથી જસમજવામાંઆવ ું હ ું અને રોમ શહેરનો ક્લેમેંટ, ઇ ાશ,
હેમાર્સ તથા પો લકાપર્ જવેા પ્રે રત પ ૃઓએ તેના માટે અવતરણો
ટાં ા છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 60 ની આસપાસનો છે.
પાઉલ ારે રોમના જલેખાનામાં હતો ત્યારે આ પત્ર લ ો હોય

શકે. વાંચકવગર્ ુ .
વાંચકવગર્
એફેસીઓની મંડળ હતી. પાઉલ સ્પ નદશો આપે છે કે તેનો

ઇ ચ્છત વાંચકવગર્ બનયહૂદ ઓ હતા. એફેસી 2:11-13 માં, તે
સ્પ પણે નોંધે છે કે તેના વાંચકો “જન્મથી બનયહૂદ ” હતા (2:11),
અને તેથી યહૂદ ઓ તેઓને “વચનના કરારોથી પારકા” ગણતા હતા
(2:12). આજપ્રમાણ,ેએફેસી 3:1 માં, પાઉલ તેના ઇ ચ્છત વાંચકોને
જણાવે છે કે તે “તમે બનયહૂદ ઓની ખાતર” બંદ વાન હતો.

હે ુ
પાઉલનો ઇરાદો એવો હતો કે જઓે બધા ખ્રસ્ત સમાન પ રપક્વતા

માટે ઝંખના રાખતા હતા તેઓ તેના લખાણનો સ્વીકાર કરશે.
એફેસીઓના પત્રમાં ઈ રના સાચાબાળકો તર કે વકાસ પામવાજરૂર
શસ્ત સમાયે ું છે. વ ુમાં, એફેસીઓના પત્રનો અભ્યાસ વ ાસીને
દ્રઢ કરવા તથા ા પત કરવા મદદ કરશે કે જથેી તે ઈ રે આપેલો હે ુ
અને તેડુ પ ર ૂણર્ કર શકે. પાઉલે એફેસસના વ ાસીઓને મંડળ ું
સ્વરૂપ અને હે ુ સમજાવવા દ્વારા તેમને તેમના ખ્રસ્તી વ ાસમાં દ્રઢ
કરવાનો ઇરાદો રા ો હતો. પાઉલેઆપત્રમાં ઘણાએવા શ ો વાપયાર્
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છે કે જનેાથી તેના બનયહૂદ વાંચકો તેમના અગાઉના ધમ ને કારણે
પ ર ચત હતા જમે કે શર-શર ર, સં ૂણર્તા, મમર્, ુગ,અ ધપ ત વગેરે
તેણે આ શ નો ઉપયોગ તેના વાંચકોને એ દશાર્વવા કય કે ખ્રસ્ત
દેવોના કે આ ત્મક જીવોના કોઈ પણ અ ધક્રમ કરતાં ચ ઢયાતા છે.

ુદ્રાલેખ
ખ્રસ્તમાં આશીવાર્દો

રૂપરેખા
1. વ ાસીઓ માટે સદ્ધાંતો— 1:1-3:21
2. વ ાસીઓની જવાબદાર — 4:1-6:24

એફેસીઓની મંડળ ને પાઉલનો પત્ર
1એફેસસમાં જે સંતો તથા ખ્રસ્ત ઈ ુમાં જઓે વ ા ુ છે તેઓને,

ઈ રની ઇચ્છાથી ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત થયેલો પાઉલ લખે છે: 2ઈ ર
આપણા પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તથી તમને કૃપા તથા શાં ત પ્રાપ્ત હો.

ખ્રસ્તમાં આ ત્મકઆશીવાર્દો
3આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં પતા અને ઈ રની સ્ ુ ત હો; તેમણે

સ્વગ ય ાનોમાં દરેક આ ત્મક આશીવાર્દોથી આપણને ખ્રસ્તમાં
આશીવાર્ દત કયાર્ છે; 4 એ પ્રમાણે ઈ રે ૃ ના સજન અગાઉ
આપણને તેમનાંમાં ઈ ુ ખ્રસ્તમાં પસંદ કયાર્ છે, એ સારુ કે આપણે
તેમની આગળ પ્રેમમાં પ વત્ર તથા નદ ષ થઈએ.

5 તેમણે ઈ ર પતાએ પોતાની ઇચ્છા તથા પ્રસ તા પ્રમાણ,ે પોતાને
સારુ,આપણને ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા તેમના ઈ રના ુત્રો તર કે ગણાવાને
અગાઉથી નમાર્ણ કયાર્ 6 કે, તેમની કૃપાના મ હમાની સ્ ુ ત થાય; એ
કૃપા તેમણે પોતાના વહાલા ુત્ર ઈ ુ દ્વારા આપણને મફતઆપી છે.

7 ઈ ુ ખ્રસ્તનાં રક્તદ્વારા, તેમની કૃપાની સંપત પ્રમાણે આપણને
ઉદ્ધાર એટલે પાપની માફ મળ છે. 8સવર્ જ્ઞાનમાં તથા વવેકમાં તેમણે
આપણા પર એ કૃપાની બહુ ૃ દ્ધ કર છે.

9 તેમણે ઈ ુ ખ્રસ્તમાં પોતાના સંકલ્પથી પોતાની પ્રસ તા પ્રમાણે,
પોતાની ઇચ્છાનો મમર્ આપણને જણા ો, 10 કે, સમયોની સં ૂણર્તાની
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વ ામા,ં સ્વગર્માંના તથા ૃથ્વી પરનાં સવર્નો ખ્રસ્તમાં તે સમાવેશ
કરે, હા ખ્રસ્તમા.ં

11જમેનાંમાં આપણે તેમના વારસો નમાયા અને જે પોતાની ઇચ્છા
પ્રમાણે સવર્ કરે છે, તેમના સંકલ્પ પ્રમાણે, આપણે અગાઉથી ન મત
થયા હતા; 12જથેી ખ્રસ્ત પર પહેલાંથી આશા રાખનારા અમે તેમના
મ હમાની સ્ ુ તને સારુ થઈએ.

13તમે પણ,સત્ય ું વચનએટલે તમારા ઉદ્ધારની ુવાતાર્ સાંભળ ન,ે
અને ઈ ુ ખ્રસ્ત પર વ ાસ રાખીને, તેમનાંમાં આશાવચનના પ વત્ર
આત્માથી ુદ્રાં કત થયા; 14 ઈ રના આત્મા પોતાના દ્ર રૂપી લોકના
ઉદ્ધારના સંબંધમાં પ્ર ુના મ હમાને અથઆપણા વારસાની ખાતર છે.

પાઉલની પ્રાથર્ના
15એ માટે હુ પણ, પ્ર ુ ઈ ુ પર તમારા વ ાસ તથા તમામ સંતો

પ્રત્યે તમારા પ્રેમ વષે સાંભળ ન,ે 16 તમારે સારુ આભાર માનવા ું
ૂકતો નથી; માર પ્રાથર્નાઓમાં તમને યાદ કર ને મા ુ છુ કે.
17 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ઈ ર, મ હમાવાન પતા, પોતાના

વષેના ડહાપણને સારુ ુ દ્ધનો તથા પ્રકટ કરણનો આત્મા તમને
આપ;ે 18 અને તમારાં અંતનર્યનો પ્રકા શત થઈ ગયા હોવાથી તેમના
આમંત્રણની આશા અને સંતોમાં તેમના વારસાના મ હમાની સંપ શી
છે.

19 અને તેમની મહાન શ ક્તના પરાક્રમ પ્રમાણે આપણ વ ાસ
કરનારાઓમાં તેમની શ ક્ત શી છે, તે તમે સમજો. 20 ઈ રે તે
પરાક્રમ ખ્રસ્તમાં બતાવીને ઈ ુને ૂએલાંમાંથી સજીવન કયાર્, 21અને
સવર્ રા સ ા, અ ધકાર, પરાક્રમ, આ ધપત્ય તથા પ્રત્યેક નામ જે
કેવળઆ કાળમાં ું ન હ, પણ ભ વષ્યકાળમાં ું દરેક નામ જે હોય,એ
સવર્ કરતાં ઊંચા કર ને પોતાની જમણી તરફ સ્વગ ય ાનોમાં તેમને
બેસાડયા.

22અને સઘળાંને તેમણે તેમના પગ નીચે રા ા,ંઅને તેમને સવર્ પર
વ ાસી સ ુદાયના શરપ ત તર કે નમાર્ણ કયાર્; 23 વ ાસી સ ુદાય
તો ખ્રસ્ત ું શર ર છે, ખ્રસ્ત તેમાં સં ૂણર્ ર તે વસેલા છે; તે સવર્માં સવર્
છે.
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2
ૃત્ ુમાંથી જીવનમાં

1વળ તમે અપરાધોમાં તથા પાપોમાં ૃત્ ુ પામેલા હતા, ત્યારે તેમણે
તમને સજીવન કયાર્; 2એઅપરાધોમાં તમે આ જગતના ધોરણ પ્રમાણે
વા ુની સ ાનાઅ ધકાર ,એટલે જે દુ ાત્માઆજ્ઞાભંગના દ કરાઓમાં
હમણાં કાયર્ કરે છે, તે પ્રમાણે અગાઉ ચાલતા હતા; 3 તેઓમાં આપણે
સવર્ આપણી દેહની વાસનાઓ ુજબ પહેલાં ચાલતા હતા, અને
શર રની તથા મનની ઇચ્છાઓ ૂર કરતા હતા. વળ પહેલાની તમાં
બીજાઓના માફક ઈ રના કોપને પાત્ર હતા.

4 પણ જે દયાથી ભર ૂર છે તે ઈ રે, જે પ્રી ત આપણા પર કર , તે
પોતાના અત્યંત પ્રેમને લીધ,ે 5આપણે પાપમાં મરણ પામેલા હતા ત્યારે
ખ્રસ્તની સાથે આપણને સજીવન કયાર્, કૃપાથી તમે ઉદ્ધાર પામેલા છો;
6 અને તેમની સાથે ઉઠાડ ને ખ્રસ્ત ઈ ુની મારફતે સ્વગ ય ાનોમાં
તેમની સાથે આપણને બેસાડ્યા; 7એ સારુ કે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં આપણા
પર તેમની દયાથી તેઆગામી કાળોમાં પોતાની કૃપાની અ ત ઘણી સંપત
બતાવે.

8 કેમ કે તમે કૃપાથી વ ાસદ્વારા ઉદ્ધાર પામેલા છો, અને એ
તમારાથી નથી,એ તો ઈ ર ું દાન છે; 9 કરણીઓથી ન હ, રખેને કોઈ
અ ભમાન કરે; 10 કેમ કેઆપણે તેમની કૃ ત છ એ, ખ્રસ્ત ઈ ુમાં સાર
કરણીઓ કરવા માટે આપણને ઉત્પ કરવામાં આ ા, તે વષે ઈ રે
આગળથી એમ ઠરા ું હ ું કે,આપણે તે પ્રમાણે ચાલીએ.

ખ્રસ્તમાં ઐ
11 એ માટે યાદ રાખો કે, તમે પહેલા દેહ સંબંધી બનયહૂદ હતા,

અને શર રનાં સંદભ હાથે કરેલી ુ તવાળા તમને બે ુ તી કહેતાં હતા;
12 તે સમયે તમે આ જગતમાં ખ્રસ્તર હત, ઇઝરાયલની નાગ રકતાના
હક વગરના, પ્ર ુના આશાવચનના કરારોથી પારકા,આશાર હત તથા
ઈ ર વગરના હતા.

13 પણ પહેલાં તમે જઓે દૂર હતા તેઓ ખ્રસ્ત ઈ ુ દ્વારા તેમના
રક્તથી નજદ કઆ ા છો. 14 કેમ કે તે ઈ ુ આપણી શાં ત સમાધાન
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છે, તેમણે બ ેને એક કયાર્, અને આપણી વચ્ચેની આડ દ વાલ પાડ
નાખી છે; 15સલાહ કર ને પોતાનામાં તે બ ે ું એક ન ું માણસ કરવાને,
16અને વધસ્તંભ પર વૈરનો નાશ કર ને એ દ્વારા એક શર રમાં ઈ રની
સાથે બ ે ું સમાધાન કરાવવાન,ે તેમણે પોતાના દેહથી વ ધઓમાં
સમાયેલી આજ્ઞાઓ સાથેના નયમશા રૂપી વૈરને ના ૂદ ક .ુ

17અને તેમણેઆવીને તમે જઓે દૂર હતા તેઓને તથા જે પાસે હતા
તેઓને શાં તની ુવાતાર્ પ્રગટ કર ; 18 કેમ કે તેમના દ્વારા એક આત્મા
વડે આપણે બ ે પતાની હજૂરમાં જવા પામીએ છ એ.

19 એ માટે તમે હવે પારકા તથા બહારના નથી, પણ સંતોની
સાથેના એક નગરના તથા ઈ રના કુટુબનાં છો. 20 પ્રે રતો તથા
પ્રબોધકોના પાયા પર તમને બાંધવામાં આવેલા છે; ઈ ુ ખ્રસ્ત પોતે તો
ૂણાનો ુ પથ્થર છે; 21 તેમનાંમાં દરેક બાંધણી એકબીજાની સાથે

યોગ્ય ર તે જોડાઈને પ્ર ુમાં વધતાં વધતાં પ વત્ર ભ ક્ત ાન બને છે;
22 તેમનાંમાં તમે પણ ઈ રના નવાસને સારુ આત્મામાં એકબીજાની
સાથે જોડાઈને બંધાતા જાઓ છો.

3
બનયહૂદ ઓની મધ્યે પાઉલ ું સેવાક્ષેત્ર

1 એ કારણથી, હુ પાઉલ તમો બનયહૂદ ઓને માટે ખ્રસ્ત ઈ ુનો
બંદ વાન, 2ઈ રની જે કૃપા તમારે સારુ મને આપવામાં આવી છે, તેના
કારભાર વષે તમે સાંભ ું હશે કે.

3 પ્રકટ કરણથી તેમણે ઈ રે મને જે મમર્ સમજા ો, તે વષે મેં
અગાઉ સં ક્ષપ્તમાં લ ું; 4 તે વાંચીને તમે ખ્રસ્તનાં મમર્ વષેની માર
મા હતી જાણી શકશો. 5જમે અગાઉની પેઢ ના માણસોના દ કરાઓને
જાણવામાં આ ું ન હ ું જમે હમણાં તેમના પ વત્ર પ્રે રતોને તથા
પ્રબોધકોને પ વત્રઆત્મામાં પ્રગટ થયેલા છે.

6એટલે કે બનયહૂદ ઓ, ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ુવાતાર્દ્વારા,અમારા સાથી
વારસો, તથા શર રનાં સાથી અવયવો, તથા તેમના આશાવચનના
સહભાગીદાર છે; 7ઈ રના સામથ્યર્ના પરાક્રમથી તથા તેમના આપેલા
કૃપાદાન પ્રમાણે, હુ આ ુવાતાર્નો સેવક થયેલો છુ.
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8 હુ સંતોમાં નાનામાં નાનો હોવા છતાં આ કૃપાદાન મને આપવામાં
આવે ું છે કે, હુ બનયહૂદ ઓમાં ખ્રસ્તની અ ૂટ સંપ ની ુવાતાર્
પ્રગટ કરુ; 9અને ઈ રજમેણે સવર્ ું સજન ક ુ છે, તેમનાંમાંઆરભથી
ુપ્ત રહેલા મમર્નો વહ વટ શો છે તે હુ સવર્ને જણા ું.
10એ સારુ કે જે સનાતન કાળનો ઇરાદો તેણે આપણા પ્ર ુ ખ્રસ્ત

ઈ ુમાં રા ો, 11 તે સંકલ્પ પ્રમાણે સ્વગ ય ાનોમાં અ ધપ તઓને
તથા અ ધકાર ઓને ઈ ર ું બહુ પ્રકાર ું જ્ઞાન વ ાસી સ ુદાયદ્વારા
જણાય.

12 તેઓ ખ્રસ્ત ઈ ુ માં તેમના પરના વ ાસથી આપણને હમત
તથા ભરોસાસ હત પ્રવેશ છે. 13એ માટે હુ માં ુ છુ કે, તમારે માટે મને
જે વપ પડે છે તેથી તમે ના હમત થશો ન હ કેમ કે તે વપ તો
તમારો મ હમા છે.

ખ્રસ્તનો પ્રેમ
14 એ કારણથી પતા, 15 જમેનાં નામ પરથી સ્વગર્નાં તથા ૃથ્વી

પરનાં સવર્ કુટુબને નામ આપવામાં આવે છે, 16 તે પતા ની આગળ હુ
ૂંટણે પડ ને વનંતી કરુ છુ, કે તે ઈ ર પોતાના મ હમાની સંપ પ્રમાણે

તેમના પ વત્ર આત્મા દ્વારા તમને આંત રક મ ુષ્યત્વમાં સામથ્યર્થી
બળવાન કરે.

17 અને વ ાસથી તમારાં હૃદયોમાં ખ્રસ્ત વસ;ે જથેી તમારાં ૂળ
પ્રેમમાં રોપીને અને તેનો પાયો દૃઢ કર ને, 18સવર્ સંતોની સાથે ખ્રસ્તનાં
પ્રેમની પહોળાઈ, લંબાઈ,ઊંચાઈ તથા ઊંડાઈ કેટલી છે તે તમે સમજી
શકો, 19 ખ્રસ્તનો પ્રેમ જે માણસની સમજશ ક્તની મયાર્દાની બહાર
છે તે પણ તમે સમજી શકો; કે તમે ઈ રની પ ર ૂણર્તા પ્રમાણે સં ૂણર્
થાઓ.

20 હવે આપણે માગીએ કે કલ્પીએ તે કરતાં, જે આપણામાં કાયર્
કરનાર સામથ્યર્ પ્રમાણ,ે આપણે સારુ ુષ્કળ કર શકે છે, 21 તેમને
ઈ રને ખ્રસ્ત ઈ ુમાં તથા વ ાસી સ ુદાયમાં સવર્કાળ પેઢ દરપેઢ
મ હમા હો. આમીન.



એફેસીઓને પત્ર 4:1 vii એફેસીઓને પત્ર 4:16

4
શર ર ું ઐ

1એમાટે હુ, પ્ર ુને સારુબંદ વાન, તમને વનંતી કરુ છુ કે,જે તેડાથી
તમે તેડાયા છો, તે તેડાને યોગ્ય થઈને ચાલો; 2સં ૂણર્ દ નતા, નમ્રતા તથા
સહનશીલતા રાખીને પ્રેમથી એકબીજા ું સહન કરો; 3શાં તના બંધનમાં
આત્માની એકતા રાખવાનો યત્ન કરો.

4જમે તમારા તેડાની એકઆશામાં તમે તેડાયેલા છો, તેમ એક શર ર
તથા એકઆત્મા છે; 5એક પ્ર ,ુએક વ ાસ,એકબા પ્તસ્મા, 6એક
ઈ ર અને સવર્ના પતા, ઈ ર સવર્ ઉપર, સવર્ મધ્યે તથા સવર્માં છે.

7 આપણામાંના દરેકને ખ્રસ્તનાં કૃપાદાનના પ રમાણ પ્રમાણે કૃપા
આપવામાં આવેલી છે. 8એ માટે તે કહે છે કે,ઊંચાણમાં ચઢ ને તે ઈ ુ
ખ્રસ્ત બંદ વાનોને લઈ ગયા તથા તેમણે માણસોને કૃપાદાન આપ્યાં.
9 તેઓ પ્રથમ ૃથ્વીના ઊંડાણોમાં ઊતયાર્. 10 જે ઊતયાર્ તે ઈ ુ

ખ્રસ્ત એ છે કે જે સવર્ને ભર ૂર કરવાને સવર્ સ્વગ પર ઊંચે ચઢ્યાં.
11 વળ સંતોની સં ૂણર્તા કરવાને અથ, સેવાના કામને સારુ,

ખ્રસ્ત ું શર ર ઉ ત કરવાને સારુ, 12 તેમણે કેટલાક પ્રે રતો, કેટલાક
પ્રબોધકો, કેટલાક ુવા તકો,અને કેટલાક પાળકો તથા શક્ષકોઆપ્યા;
13 ત્યાં ુધી કે આપણે સહુ ઈ રના દ કરા પરના વ ાસથી તથા
ડહાપણના ઐ માં સં ૂણર્ ુરષત્વન,ે એટલે ખ્રસ્તની સં ૂણર્તાની
પાયર એ પહોંચીએ.

14 જથેી હવે આપણે બાળકોના જવેા માણસોની ઠગાઈથી,
ભ્રમણામાં નાખવાની કાવતરાંભરેલી ુ ક્તથી, દરેક ભ ભ મતરૂપી
પવનથી ડોલાં ખાનારા તથા આમતેમ ફરનારા ન થઈએ. 15 પણ
પ્રેમથી સત્યને બોલીન,ે ખ્રસ્ત જે શર છે, તેમાં સવર્ પ્રકારે વધીએ.
16એનાથીઆ ું શર ર ગોઠવાઈને તથા દરેક સાંધા વડે જોડાઈન,ે દરેક
અંગ પોતાની શ ક્ત પ્રમાણે કાયર્ કયાર્થી, પ્રેમમાં પોતાની ઉ તને સારુ
શર રની ૃ દ્ધ કરે છે.

ખ્રસ્તમાં ન ું જીવન
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17 એ માટે હુ કહુ છુ તથા પ્ર ુમાં સાક્ષી આ ું છે કે, જમે બીજા
બનયહૂદ પોતાના મનની ભ્રમણામાં ચાલે છે, તેમ હવેથી તમે ન ચાલો;
18 તેઓની ુ દ્ધ અંધકારમય થયેલી હોવાથી, અને તેઓના હૃદયની
કઠણતાથી પોતામાં જે અજ્ઞાનતા છે, તેને લીધે તેઓ ઈ રના જીવનથી
દૂર છે. 19 તેઓ નઠોર થયા. અને આ ુરતાથી સવર્ દરુાચારો કરવા
સારુ, પોતે ભચાર થયા.

20 પણ તમે ખ્રસ્તની પાસેથી એ ું શી ા નથી, 21 જો તમે તેમ ું
સાંભ ું હોય તથા ઈ ુમાં જે સત્ય છે તે પ્રમાણે તમને તે વષે ું
શક્ષણ મ ું હોય તો, 22 તમાર અગાઉની વતર્ ૂક ું જૂ ું મ ુષ્યત્વ
જે કપટવાસના પ્રમાણે ભ્ર થ ું જાય છે તે દૂર કરો.

23 અને તમાર મનો ૃ ઓ નવી બનાવો. 24 અને ન ું મ ુષ્યત્વ
જે ઈ રના મનોરથ પ્રમાણે ન્યાયીપણામાં તથા સત્યની પ વત્રતામાં
ૃજાયે ું છે તે ધારણ કરો.
25 એ માટે અસત્ય દૂર કર ને દરેક પોતાના પડોશીની સાથે સત્ય

બોલો; કેમ કે આપણે એકબીજાનાં અંગો છ એ. 26 ુસ્સે થવાય ત્યારે
ુ સ રાખવા ું પણ પાપ ન કરો; તમારા ુસ્સા પર ૂયર્ને આથમવા ન

દો; 27અને શેતાનને ાન આપો ન હ.
28 ચોર કરનારે હવેથી ચોર કરવી ન હ; પણ તેને બદલે પોતાને

હાથે ઉદ્યોગ કર ને સારાં કામ કરવાં, એ સારુ કે જનેે જરૂ રયાત છે
તેને આપવા માટે પોતાની પાસે કઈ હોય. 29 તમારા ુખમાંથી કઈ
મ લન વચન ન હ, પણ જે ઉ તને સારુ હોય તે જ નીકળે, કે તેથી
સાંભળનારાઓ ું હત સધાય. 30ઈ રનો પ વત્રઆત્મા, જણેે તમને
ઉદ્ધારના દવસને સારુ ુદ્રાં કત કયાર્ છે, તેને ખે દત ન કરો.

31 સવર્ પ્રકારની કડવાસ, ક્રોધ, કોપ, ઘોંઘાટ, અપમાન તેમ જ સવર્
પ્રકારના દરુાચાર કરવા ું બંધ કરો. 32તમે એકબીજા પ્રત્યે માયા ુ અને
કરુણા ુ થાઓ,અને જમે ખ્રસ્તમાં ઈ રે પણ તમને માફ આપી તેમ
તમે એકબીજાને માફ કરો.
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5
પ્રકાશમાં ચાલો

1એમાટે તમે પ્ર ુનાં પ્રય બાળકો તર કે ઈ ર ું અ ુસરણ કરનારા
થાઓ; 2અને પ્રેમમાં ચાલો. જમે ખ્રસ્ત ઈ ુએ તમારા પર પ્રેમ રા ો
અને ઈ રની સમક્ષ ુવાસને અથ,આપણે સારુ સ્વાપર્ણ કર ને પોતા ું
બ લદાન આપ્ ુ,ં તેમ.

3 ભચાર તથા સવર્ પ્રકારની અ ુદ્ધતા અથવા દ્ર લોભનાં નામ
પણ સરખાં તમારે કદ ન લેવા,ં કેમ કે સંતોને એ જ શોભે છે;
4 જે અશોભનીય છે એવી નલર્જ્જ તથા ૂખર્તાભરેલી વાત અથવા
હસીમજાક તમારામાં ન થાય પણ તેના બદલે આભારસ્ ુ ત કરવી.

5 કેમ કે તમે સાર ર તેજાણો છો કે, ભચાર ,અ ુદ્ધ, દ્ર લોભી,
એટલે ૂ ત ૂજકોને ખ્રસ્તનાં તથા ઈ રના રા માં વારસો નથી.
6 તમને થર્ વાતોથી કોઈ ુલાવે ન હ; કેમ કે એવાં કામોને લીધે
ઈ રનો કોપ આજ્ઞાભંગ કરનારા પર આવે છે. 7એ માટે તમે તેઓના
સહભાગી ન થાઓ.

8 કેમ કે તમે પહેલાં અંધકારમાં હતા પણ હવે પ્ર ુમાં પ્રકાશરૂપ છો;
પ્રકાશનાં સંતોને ઘટે એ ર તે ચાલો. 9 કેમ કે પ્રકાશ ું ફળ સવર્ પ્રકારના
સદાચારમાં તથા ન્યાયીપણામાં તથા સત્યમાં છે. 10 પ્ર ુને ું પસંદ પડે
છે, તે પારખી લો. 11અંધકારનાં નષ્ફળ કામોના સોબતીઓ ન થાઓ;
પણ તેઓને વખોડો. 12 કેમ કે તેઓ ુપ્તમાં એવા કામ કરે છે કે, જે
કહેતાં પણ શરમ લાગે છે.

13 જે સવર્ વખોડાયે ું, તે પ્રકાશથી પ્રગટ થાય છે; કેમ કે જે પ્રગટ
કરાયે ું છે, તે પ્રકાશરૂપ છે. 14 માટે કહે ું છે કે, ઊંઘનાર, જાગ, ને
ૂએલાંમાંથી ઊઠ,અને ખ્રસ્ત તારા પર પ્રકાશ પાડશે.
15 તો સાંભળો કે તમે ન ુર્દ્ધોની જમે ન હ, પણ ચોકસાઈથી
ુ દ્ધવંતોની ર તે ચાલો; 16 સમયનો સદપુયોગ કરો, કેમ કે દવસો

ખરાબ છે. 17 તેથી તમે અણસમજુ ન થાઓ, પણ ઈ રની ઇચ્છા
શી છે તે સમજો.
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18 દ્રાક્ષારસ પીને મસ્ત ન થાઓ, એ દુ ર્સન છે, પણ પ વત્ર
આત્માથી ભર ૂર થાઓ; 19ગીતોથી, ોત્રોથી તથાઆ ત્મક ગાનોથી
એકબીજાની સાથે પ્ર ુની વાતો કર ને તમારાં હૃદયમાં પ્ર ુનાં ભજનો
તથા ગીતો ગાઓ; 20આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને નામ,ે ઈ ર પતાની
આભારસ્ ુ ત સવર્ને સારુ નત્ય કરજો. 21 ખ્રસ્ત ું ભય રાખીને
એકબીજાને આધીન રહો.

પ ત અને પત્નીનો દાખલો
22 પત્નીઓ, જમે પ્ર ુને તેમ પોતાના પ તઓને આધીન થાઓ;

23 કેમ કે પ ત પત્ની ું શર છે. જમે ખ્રસ્ત મંડળ ું શર છે તે
શર રનાં ઉદ્ધારક છે. 24 જમે વ ાસી સ ુદાય ખ્રસ્તને આધીન છે,
તેમ પત્નીઓએ સવર્ બાબતમાં પોતાના પ તઓને આધીન રહે ું.

25 પ તઓ, પોતાની પત્નીઓ પર પ્રેમ કરો, જમે ખ્રસ્ત ઈ ુએ
પોતાના વ ાસી સ ુદાય પર પ્રેમ રા ો અને તેને સારુ પોતા ું સ્વાપર્ણ
ક ુર્ તેમ; 26 એ સારુ કે વચન વડે જળસ્નાનથી ુદ્ધ કર ને, ખ્રસ્ત
વ ાસી સ ુદાયને પ વત્ર કરે, 27અને જનેે ડાઘ, કરચલી કે એ ું કઈ
ન હોય; પણ તે પ વત્ર તથા નદ ષ હોય,એવા વ ાસી સ ુદાય તર કે
પોતાની આગળ ગૌરવી સ્વરૂપે રજૂ કરે.

28 એ જ પ્રમાણે પ તઓએ જમે પોતાનાં શર રો પર તેમ પોતાની
પત્નીઓ પર પ્રેમ કરવો; જે પોતાની પત્ની પર પ્રેમ કરે છે, તે પોતા પર
પ્રેમ કરે છે; 29 કેમ કે કોઈ માણસ પોતાના શર રનો કદ દ્વષે કરતો નથી;
પણ તે તે ું પાલનપોષણ કરે છે. જમે ખ્રસ્ત પણ વ ાસી સ ુદાય ું
પોષણ કરે છે તેમ, 30 કેમ કે આપણે તેમના ખ્રસ્તનાં શર રનાં અંગો
છ એ.

31એ માટે ુરુષ પોતાનાં માતા પતાને ૂક ને પોતાની પત્નીની સાથે
જોડાઈને રહેશે, અને તેઓ બ ે એક દેહ થશે. 32 આ ગહન રહસ્ય
છે; પણ હુ ખ્રસ્ત તથા વ ાસી સ ુદાય સંબંધી એ કહુ છુ. 33તોપણ
તમારામાંના દરેક જમે પોતાના પર તેમ પોતાની પત્ની પર પ્રેમ કરે; અને
પત્ની પોતાના પ ત ું માન જાળવે.
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6
બાળકો અને માતા પતા

1 બાળકો, પ્ર ુમાં તમારાં માતા પતાની આજ્ઞાઓ માનો, કેમ કે એ
ઉ ચત છે. 2તારા માતા પતા ું સન્માન કર. તે પહેલી વચન ુક્તઆજ્ઞા
છે, 3 ‘એ સારુ કે તારુ ભ ું થાય, અને ૃથ્વી પર તારુ આ ુષ્ય દ ઘર્
થાય.’ ”

4 વળ પતાઓ, તમારાં બાળકોને ખીજવશો ન હ, પણ પ્ર ુના
શક્ષણમાં તથા બોધમાં તેઓને ઉછેરો.

દાસો અને મા લકો
5 દાસો સેવકો,જમે તમે ખ્રસ્તનેઆધીન થાઓછો તેમ ૃથ્વી પરના

જઓે તમારા મા લકો છે તેઓને આદર સાથે નખાલસ મનથી આધીન
થાઓ; 6 માણસોને પ્રસ કરનારાઓની જમે દેખરેખ હોય ત્યાં ુધી
જ મન વગર ું કામ કરનારની ર તે ન હ, પણ ખ્રસ્તનાં સેવકોની જમે,
જીવથી ઈ રની ઇચ્છા ૂર કરો, 7 માણસોની ન હ, પણ જાણે તે
પ્ર ુની સેવા હોય તેમ સંતોષથી કરો; 8 જે કોઈ કઈ સારુ કરશે, તે
દાસ હોય કે સ્વતંત્ર હોય, પણ પ્ર ુ તેને તે જ પ્રમાણે બદલો આપશે,
એમ સમજો.

9 વળ મા લકો, તમે દાસોની સાથે એમ જ વત , ધમકાવવા ું છોડ
દો,અને જાણો કે તેઓનો તથા તમારો પણએક જ મા લક સ્વગર્માં છે,
અને તેમની પાસે પક્ષપાત નથી.

ઈ રનાં આ ત્મક હ થયારો
10 અંતે, મારા પ્રય ભાઈઓ, પ્ર ુમાં તથા તેમના સામથ્યર્માં

શ ક્તવાન થાઓ. 11શેતાનની કુ ુ ક્તઓની સામે તમે અડગ રહ શકો
માટે ઈ રનાં સવર્ હ થયારો સજી લો.

12 કેમ કે આપણું ુદ્ધ, લોહ અને માંસ, અ ધપ તઓની સામે,
અ ધકાર ઓની સામે, જગતમાંનાં આ અંધકારનાં સ ાધાર ઓની
સામે, સ્વગ ય ાનોમાં દુ તાનાં આ ત્મક લશ્કરો ની સામે છે. 13એ
માટે તમે ઈ રનાં સવર્ શ ો ધારણ કરો કે, તમે ખરાબ દવસે સામનો
કર શકો અને બને તેટ ું સવર્ કર ને તેની સામે ટક શકો.
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14 તેથી સત્યથી તમાર કમર બાંધીન,ે ન્યાયીપણા ું બખતર ધારણ
કર ને 15 તથા શાં તની ુવાતાર્ની તૈયાર રૂપી પગરખાં પહેર ને, ઊભા
રહો. 16 સવર્ ઉપરાંત વ ાસની ઢાલ ધારણ કરો, જથેી તમે દુ ના
સળગી રહેલા બાણ ુઝાવી શકો.

17અને ઉદ્ધારનો ટોપ તથા આત્માની તલવાર,જે ઈ ર ું વચન છે,
તે લો. 18 પ વત્ર આત્મામાં સવર્ પ્રકારે સતત પ્રાથર્ના તથા વનંતી કરો,
અને તેને અથ સવર્ સંતોને માટે સં ૂણર્ આગ્રહથી વનંતી કર ને જા ૃત
રહો.

19અને મારે માટે પણ પ્રાથર્ના કરો કે,જે ુવાતાર્ને સારુ હુ સાંકળોથી
બંધાયેલો એલચી છુ, તેનો મમર્ જણાવવાંને મને મારુ ુખ ઉઘાડ ને
બોલવાની હમત આપવામાં આવે; 20અને જમે બોલ ું ઘ ટત છે, તેમ
હમત ૂવર્ક હુ બોલી શકુ.

અં તમ સલામી
21 વળ માર બાબતના સમાચાર અને માર ત કેવી છે તે તમે

પણ જાણો માટે ુ ખકસ જે પ્ર ુમાં મારો પ્રય ભાઈ તથા પ્ર ુમાં
વ ા ુ સેવક છે તે તમને સવર્ મા હતી આપશ.ે 22 તમે અમાર
પ ર ત જાણો અને તે તમારાં હૃદયોને દલાસો આપ,ે તેટલાં જ માટે
મેં તેને તમાર પાસે મોકલ્યો છે.

23 ઈ ર પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત ભાઈઓને શાં ત તથા
વ ાસસ હતનો પ્રેમ બક્ષો. 24 જઓે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત પર
નષ્કપટ પ્રેમ રાખે છે તેઓ સવર્ પર કૃપા હો. આમીન.
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involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.
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