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ఎఫెసీయులకు రాసిన పతిక
గంథకర
1:1 పకారం ఎఫెసి పతిక రచయిత అపోసత్లుడు పౌలు. సంఘం

ఆరంభ కాలం నుంచీ ఈ పతిక రాసినది పౌలేనని ఎంచారు. ఆరంభ
అపోసత్లిక పితరులు రోమ్ నివాసి కెల్మెంటు, ఇగేన్షియస్, హెరేమ్,
పాలికారుప్ దీనేన్ సమరిథ్ంచారు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 60 - 63
రోమ్లో చెరసాలలోఉనన్పుప్డు పౌలు ఇది రాసి ఉంటాడు.
సీవ్కర
ముఖయ్ంగా ఎఫెసు సంఘం. తన లేఖ అందుకుంటునన్ వారు

యుదేతరులని పౌలు సప్షట్ంగా గురించాడు. 2:11-13 లో వారు
పుటుట్ కతో యూదేతరులు అని చెపాప్డు. కాబటిట్ యూదులు వీరిని
“వాగాద్ న నిబంధనకు నోచుకోని వారుగా ఎంచారు (2:12). పౌలు
ఈ ఎఫెసీయులకు “యూదేతరు న మీకు నేను దీని” అని
రాసుత్ నాన్డు.

పయోజనం
కీసుత్ ను పోలిన పరిణతి కోసం ఎదురు చూసే వారు తన

లేఖ అందుకోవాలని పౌలు కోరాడు. నిజ న దేవుని పిలల్లుగా
ఎదగాలంటే అవసర న విషయాలు ఈ పతికలోపొందు పరచాడు.
అంతేకాదు, ఎఫెసి పతిక పారాయణం విశావ్సిని బలపరచి
దేవుడిచిచ్న పిలుపునూ ఉదేద్శానిన్ అతనిలో నెరవేరుసుత్ ంది. ఎఫెసు
విశావ్సులు తమ ర్సత్వ జీవితంలో బలపడేందుకు సంఘం యొకక్
జం, పయోజనం పౌలు వివరిసుత్ నాన్డు. యూదేతర ర్సత్వులకు
వారు గతంలో పాటించిన మతం మూలంగా పరిచయం ఉనన్ అనేక
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పదాలు ఈ పతికలో కనిపిసుత్ నాన్యి. శరీరం, శిరసుస్, సంపూరణ్త,
మరమ్ంయుగం, పరిపాలకుడుమొద నవి. కీసుత్ ఎలాటిదేవతాగణం
కనాన్ ఆతమ్ జీవులకనాన్ ఎంతో ఉనన్తుడు అని నిరూపించడానికి
పౌలు ఈ పదాలు వాడాడు.

ముఖాయ్ంశం
కీసుత్ ఇచేచ్ దీవెనలు.

విభాగాలు
1. చరిచ్ సభుయ్లు కోసం సిదాధ్ ంతములు— 1:1-3:21
2. చర్చ్ సభుయ్లు కోసం విధులు— 4:1-6:24

అపొసత్లుని అభివందనాలు
1 ఎఫెసులో ఉనన్ పరిశుదుధ్ లకు, కీసుత్ యేసులో విశావ్సముంచిన

వారికి దేవుని సంకలప్ం పకారం కీసుత్ యేసు అపొసత్లుడు పౌలు
రాసుత్ నన్ విషయాలు. 2మనతండిఅయినదేవునినుండీయేసు కీసుత్
పభువు నుండీమీకు కృప,శాంతి సమాధానాలు కలుగు గాక.

కృపలో విశావ్సి సిథ్తి
3 మన పభు న యేసు కీసుత్ తండి అయిన దేవునికి సుత్ తులు

కలుగు గాక. ఆయన పరలోక విషయాలోల్ సమసత్ ఆధాయ్తిమ్క
ఆశీరావ్దాలతో కీసుత్ లో మనలను దీవించాడు. 4 కీసుత్ లో మనలను
సృషిట్కి ముందే దేవుడు ఎనున్కునాన్డు. మనం ఆయన దృషిట్లో
పరిశుదుధ్ లంగా నిందారహితులంగా ఉండేలా ఆయన మనలను
ఎనున్కునాన్డు. 5 యేసు కీసుత్ దావ్రా మనలను తన సొంత
కుమారులుగా సీవ్కరించడానికి దేవుడు తన పేమతో ముందుగానే
నిరణ్యించుకునాన్డు. అలా చేయడం ఆయనకు ఎంతో ఆనందం.
ఆయన ఆశించింది అదే.

6 తన దివయ్కృపను బటిట్ సుత్ తి పొందాలని దేవుడు దానిన్ తన
పియ కుమారుడి దావ్రామనకు ఉచితంగా పసాదించాడు. 7దేవుని
అపార కృప వలల్నే, ఆయన పియ పుతుడు యేసు రకం దావ్రా
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మనకు విమోచన, పాప కష్మాపణ కలిగింది. 8ఈ కృపను సమసత్
జాఞ్ న వివేకాలతో ఆయనమనకు విసాత్ రంగా అందించాడు. 9ఆయన
కీసుత్ దావ్రా తన ఇషట్ పూరిగా పదరిశ్ంచిన పథకం తాలూకు రహసయ్
సతాయ్నిన్ మనకు తెలియజేశాడు.

10 కాలం సంపూరణ్ నపుప్డు పరలోకంలోనూ, భూమి మీదా
ఉనన్ సమసాత్ నీన్ కీసుత్ లో ఏకంగా సమకూరాచ్లని దేవుడు తనలో
తాను నిరణ్యించుకునాన్డు. 11 కీసుత్ ను ముందుగా నమిమ్న
మనం తన మహిమకు కీరి కలగజేయాలని, 12 దేవుడు తన చితత్
పకార నసంకలాప్నిన్ బటిట్ మనలను ఎనున్కుని,మనకువారసతవ్ం
ఏరప్రచాడు. ఆయన తన చితాత్ నుసారంగా చేసిన నిరణ్యం పకారం
అనిన్ కారాయ్లనూ జరిగిసుత్ నాన్డు.

13 మీరు కూడా సతయ్ వాకాయ్నిన్ అంటే రకష్ణ సువారను విని,
కీసుత్ లో విశావ్సముంచారు. కాబటిట్ దేవుడు వాగాద్ నం చేసిన
పరిశుదాధ్ తమ్ దావ్రా మీమీద ముద పడింది. 14 దేవుని మహిమకు
కీరి కలగడానికి ఆయన సంపాదించుకునన్ పజలకు విమోచన కలిగే
వరకూ ఆతమ్ మనవారసతావ్నికి హామీగాఉనాన్డు.

జాఞ్ నం, బలం కలగాలనిపారథ్న
15 ఈ కారణం చేత పభు న యేసులో మీ విశావ్సం గురించీ

పరిశుదుధ్ లందరి పటల్ మీరు చూపిసుత్ నన్ పేమను గురించీ నేను
వినన్పప్టి నుంచి, 16 మీ విషయంలో మానకుండా నా పారథ్నలోల్
దేవునికి కృతజఞ్త చెలిల్సుత్ నాన్ను. 17 మన పభు న యేసు
కీసుత్ దేవుడు, మహిమ గల తండి, తనను తెలుసుకోడానికి మీకు
తెలివిగల ఆతమ్నూ, తన జాఞ్ న పతయ్కష్తగల మనసునూ ఇవావ్లని
పారిథ్సుత్ నాన్ను.

18 మీ మనోనేతాలు వెలిగి, మన పిలుపు గురించిన నిరీకష్ణ
ఎలాంటిదో, పరిశుదుధ్ లోల్ ఆయన మహిమగల వారసతవ్ం ఎంత
ఐశవ్రయ్వంతమో మీరు గహించాలని నా పారథ్న. 19 తనను
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నముమ్కునన్ మనలో తన అపరిమిత పభావం ఎంత గొపప్దో మీరు
తెలుసుకోవాలనినాపారథ్న.

దేవుడు కీసుత్ ను ఘనపరిచాడు
20 దేవుడు ఈ శకితో కీసుత్ ను తిరిగి బతికించి పరలోకంలో తన

కుడి పకక్న కూరోచ్బెటుట్ కునాన్డు. 21 సరావ్ధిపతయ్ం, అధికారం,
పభావం, పభుతవ్ం కంటే ఈయుగంలోగానీ రాబోయేయుగంలోగానీ
పేరు గాంచిన పతి నామం కంటే కూడా ఎంతో గా ఆయనను
హెచిచ్ంచాడు. 22 దేవుడు సమసాత్ నీన్ కీసుత్ పాదాల కింద ఉంచి,
సంఘంలోనిఅనిన్టిమీదాఆయనను తలగానియమించాడు. 23ఈ
సంఘం ఆయన శరీరం, అంతటినీ అనిన్ విధాలుగా నింపుతునన్
ఆయన సంపూరణ్త.

2
యూదేతరులు రకష్ణ పొందే విధానం

1మీరు అతికమాలోల్ పాపాలోల్ చచిచ్ ఉనన్పుప్డు 2పూరవ్ం మీరు
ఈ లోకం పోకడనూ వాయు మండల సంబంధ అధిపతినీ, అంటే
అవిధేయులోల్ పనిచేసుత్ నన్ ఆతమ్ను అనుసరించి నడుచుకునాన్రు.
3 పూరవ్ం మనమంతా ఈ అవిశావ్సులతో పాటు మన శరీర దుషట్
సవ్భావానిన్ అనుసరించి బతికాం. శరీరానికీ మనసుకూ ఇషట్ న
వాటిని జరిగిసూత్ , ఇతరులాల్ గా సవ్భావసిదధ్ంగా దేవుని ఉగతకు
పాతులుగా ఉండేవారం.

4 అయితే దేవుడు కరుణా సంపనున్డు గనక, 5 మనం మన
అతికమాలోల్ చనిపోయి ఉనన్పప్టికీ, మన పటల్ తన మహా పేమను
చూపిమనలను కీసుత్ తో కూడాబతికించాడు. కృప చేతనేమీకు రకష్ణ
కలిగింది.

6 దేవుడు కీసుత్ యేసులో మనలను ఆయనతో కూడా లేపి,
పరలోకంలో ఆయనతో పాటు కూరోచ్బెటుట్ కునాన్డు. 7 రాబోయే
యుగాలోల్ కీసుత్ యేసులో దేవుడు చేసిన ఉపకారం దావ్రా
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అపరిమిత న తన కృపా సమృదిధ్ని మనకు కనపరచడానికి
ఆయన ఇలా చేశాడు.

8మీరు విశావ్సం దావ్రా కృప చేతనే రకష్ణ పొందారు. ఇది మన
వలన కలిగింది కాదు, దేవుడే బహ మానంగా ఇచాచ్డు. 9 అది
కియల వలన కలిగింది కాదు కాబటిట్ ఎవరూ గొపప్లు చెపుప్కోడానికి
వీలులేదు. 10మనందేవునిసృషిట్గా,దేవుడుముందుగాసిదధ్ం చేసిన
మంచిపనులు చేయడంకోసంమనలను కీసుత్ యేసులోసృషిట్ంచాడు.

సవ్తహాగాయూదేతరుల సిథ్తి
11 కాబటిట్ పూరవ్ం మీరు శారీరికంగా అనుయ్లు. “శరీరంలో

మనుషుల చేతితో సునన్తిపొందినయూదులు”మిమమ్లిన్ “సునన్తి
లేనివారు” అని పిలిచేవారు. 12 ఆ కాలంలో మీరు కీసుత్ కు
వేరుగా ఉనాన్రు. ఇశాయేలులో పౌరసతవ్ం లేనివారుగా వాగాద్ న
నిబంధనలకు పరాయివారుగా, నిరీకష్ణ లేనివారుగా, లోకంలో
దేవుడు లేనివారుగాఉనాన్రు. 13అయితేపూరవ్ం దేవునికి దూరంగా
ఉనన్ మీరు ఇపుప్డు కీసుత్ యేసులో కీసుత్ రకం వలన దేవునికి
దగగ్రయాయ్రు.

ఇపుప్డు కీసుత్ లోయూదులూయూదేతరులూ ఏక శరీరం
14ఆయనేమన శాంతి. ఆయనయూదులనూయూదేతరులనూ

ఏకం చేశాడు. మన ఉభయులనూ విడదీసుత్ నన్ విరోధమనే
అడుడ్ గోడను తన శరీరం దావ్రా కూలగొటాట్ డు. 15 అంటే, ఆ
ఇదద్రి నుండి ఒక కొతత్ పజను సృషిట్ంచడానికి విధులూ ఆజఞ్లూ గల
ధరమ్శాసానిన్ రదుద్ చేశాడు. 16వారిమధయ్ఉనన్ రానిన్ సిలువదావ్రా
నిరూమ్లించి, వీరిదద్రినీ దేవునితో ఏకం చేసి శాంతి నెలకొలాప్లని ఇలా
చేశాడు 17 యేసు వచిచ్ దూరంగా ఉనన్వారికి సువారను, శాంతిని
పకటించాడు. దగగ్రగాఉనన్వారికిశాంతిసమాధానాలు పకటించాడు.
18యేసుదావ్రానేమీరూమేమూఒకే ఆతమ్ దావ్రాతండిని చేరగలం.
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19 కాబటిట్ యూదేతరు న మీరు ఇకమీదట అపరిచితులూ
పరదేశులూ కారు. పరిశుదుధ్ లతో సాటి పౌరులు, దేవుని కుటుంబ
సభుయ్లు. 20 కీసుత్ యేసే ముఖయ్ న మూలరాయిగా ఉండి
అపొసత్లులు పవకలు వేసిన పునాది మీద కటట్బడాడ్ రు. 21 ఆయన
వలల్నే తన కుటుంబమనే కటట్డం చకక్గా అమరి, పభువు కోసం
పరిశుదధ్ దేవాలయంగా రూపొందుతూ ఉంది. 22 ఆయనలో మీరు
కూడా ఆతమ్లో దేవునికి నివాససథ్లంగా ఉండడానికి వృదిద్ చెందుతూ
ఉనాన్రు.

3
సంఘం ఒక మరమ్ం

1ఈ కారణం చేత యూదేతర విశావ్సు న మీకోసం కీసుత్ యేసు
దీ న పౌలు అనే నేను పారిథ్సుత్ నాన్ను. 2 మీ విషయంలో
దేవుడు నాకు అనుగహించిన కృపను గూరిచ్ మీరు వినే వుంటారు.
3అదేమంటేదరశ్నందావ్రానాకు కీసుత్ మరమ్ంవెలల్ ంది. దీనిగురించి
మీకు కూడా తెలిసిన సంగతి ఇంతకు ముందు కుల్ పత్ంగా రాశాను.
4 మీరు దానిన్ చదివితే ఆ కీసుత్ మరమ్ం విషయంలో నేను పొందిన
పరిజాఞ్ నం గహించగలరు.

5 ఈ మరమ్ం ఇపుప్డు ఆతమ్ దావ్రా దేవుని పరిశుదుధ్ న
అపొసత్లులకూ పవకలకూ వెలల్ నటుట్ గా పూరవ్కాలాలోల్ ని
మనుషులకు తెలియలేదు. 6 ఈ మరమ్ం ఏమిటంటే, సువార
దావ్రా యూదులతో పాటు యూదేతరులు కూడా కీసుత్ యేసులో
సమాన వారసులు, ఒకే శరీరంలోని అవయవాలు, వాగాద్ నంలో
పాలిభాగసుత్ లు అనేదే.

7నేను ఆ సువారకు సేవకుడినయాయ్ను. దేవుని శకినిబటిట్ ఆయన
కృప వలల్నే ఇది సాధయ్ ంది. 8 పరిశుదుధ్ లందరిలో అతయ్లుప్ణిణ్
అయినా మన ఊహకందని కీసుత్ ఐశవ్రాయ్నిన్ యూదేతరులకు
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పకటించడానికీ, 9 సరవ్ సృషిట్కర అయిన దేవునిలో అనాది నుండీ
దాగిఉనన్ఆమరామ్నిన్ అందరికీ వెలల్డిపరచడానికీదేవుడుఆ కృపను
నాకు అనుగహించాడు. 10 తన బహ ముఖ జాఞ్ నం సంఘం దావ్రా
వాయుమండలంలోని పధానులూ అధికారులూ తెలుసుకోవాలని
దేవుని ఉదేద్శం. 11అదిమన పభు న కీసుత్ యేసులో చేసిన ఆయన
నితయ్ సంకలప్ం. 12 కీసుత్ మన విశావ్సం చేతఆయనను బటిట్ మనకి
రయ్ం, దేవుని సనిన్ధిలోకి పవేశించే నిబబ్రం కలిగింది.

అంతరంగ పరిపూరణ్త,జాఞ్ నాల పారథ్న
13 కాబటిట్ మీ నిమితత్ం నాకు కలిగిన హింసలు చూసి మీరు

అ రయ్పడవదద్ని చెబుతునాన్ను. ఇవి మీకు మహిమ కారకాలుగా
ఉంటాయి. 14-15ఈకారణం వలన పరలోకంలో, భూమిమీదాఉనన్
పతి కుటుంబం ఎవరిని బటిట్ తన కుటుంబం అని పేరు పొందిందో
ఆ తండి ముందు నేను మోకాళ ళ్ని పారిథ్సుత్ నాన్ను. 16-17 ఆయన
మీలో ఉనన్ తన ఆతమ్ దావ్రా తన మహి శవ్రాయ్నిన్ బటిట్ శకితో
మిమమ్లిన్ బలపరచడం అనే వరం ఇవావ్లి. కీసుత్ మీ హృదయాలోల్
విశావ్సం దావ్రా నివసించాలి. మీరు ఆయన పేమలో వేరు పారి
సిథ్రంగా ఉండాలి. ఇదే నా పారథ్న 18 పరిశుదుధ్ లందరితో కలిసి దాని
పొడవు, వెడలుప్, లోతు, ఎతుత్ ఎంతో పూరిగా గహించగలగాలనీ
19 జాఞ్ నానికి మించిన కీసుత్ పేమను తెలుసుకోడానికి తగిన శకి
పొందాలనీనాపారథ్న.

20మనలో పని చేసే తన శకి పకారం మనం అడిగే వాటి కంటే,
ఊహించే వాటి కంటే ఎంతో ఎకుక్వగా చేయ శకి గల దేవునికి,
21 సంఘంలో కీసుత్ యేసులో తరతరాలకూ నిరంతరం మహిమ
కలుగు గాక. ఆమేన్ .

4
విశావ్సుల పవరన, సేవ
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1-3 కాబటిట్ మీరు పిలువబడిన పిలుపుకు తగినటుట్ గా సంపూరణ్
వినయం, సాతివ్కం, సమాధానం కలిగిన వా , పేమతో ఒకడినొకడు
సహిసూత్ , సమాధానం అనే బంధం చేత ఆతమ్ కలిగించే ఐకయ్తను
కాపాడుకోవడంలో శదధ్ కలిగి నడుచుకోవాలని పభువును బటిట్
దీ న నేను మిమమ్లిన్ బతిమాలుతునాన్ను. 4 ఏ విధంగా మీ
పిలుపుకు సంబంధించిన నిశచ్యతతో ఉనాన్రో ఆ విధంగా శరీరం
ఒకక్టే, ఆతామ్ ఒకక్డే. 5పభువు ఒకక్డే, విశావ్సం ఒకక్టే, బాపిత్సం
ఒకక్టే. 6 అందరికీ తండి అయిన దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన
అందరికంటే నా, అందరి దావ్రా అందరిలో ఉనాన్డు.

తన శరీరం కోసం కీసుత్ ఇచిచ్న పరిచరయ్ వరాలు
7 అయితే కీసుత్ అనుగహించిన కృప కొలతను బటిట్ మనలో

పతి ఒకక్రికీ వరాలు లభించాయి. 8 దీని గురించే ఆయన
ఆరోహణ నపుప్డు బందీలను చెరలోకి కొనిపోయాడనీ
తన పజలకు బహ మానాలు ఇచాచ్డనీ లేఖనంలో ఉంది.
9 “ఆరోహణమయాయ్డు” అనే మాటకు ఆయన భూమి కింది
భాగాలకు దిగాడు అని కూడా అరథ్ం ఉంది కదా. 10అలా దిగినవాడే
తానే సమసాత్ నీన్ నింపేలా ఆకాశ మహాకాశాలనిన్ంటినీ దాటి, ఎంతో
కి ఎకిక్పోయాడు.
పరిచరయ్ వరాల ఉదేద్శం

11-12 విశావ్సులను సేవా కారాయ్లకు సిదధ్ం చేయాలనీ కీసుత్
సంఘానికి మాభివృదిధ్ కలగాలనీ ఆయన కొందరిని అపొసత్లులుగా,
కొందరిని పవకలుగా, కొందరిని సువారికులుగా, మరి కొందరిని
కాపరులుగా, బోధకులుగా నియమించాడు. 13 మనమంతా
విశావ్సంలో, దేవుని కుమారుడి గురించిన జాఞ్ నంలో ఏకీభావం కలిగి
ఉండాలనీ కీసుత్ కలిగి ఉనన్ పరిపూరణ్ పరిణతికి సమాన న పరిణతి
చెందాలనీ ఆయన ఇలా నియమించాడు. 14 అపుప్డు మనం
పసిపిలల్లాల్ గా కాక మనుషులు కపటంతో, కుయుకితో తపుప్ దారికి
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లాగాలని కలిప్ంచిన అనిన్రకాల బోధలు అనే గాలుల తాకిడికి
కొటుట్ కుపోకుండా ఉంటాము. 15 పేమతో సతయ్మే మాటాల్ డుతూ
అనిన్ విషయాలోల్ కీసుత్ లాగా ఎదుగుదాం. 16 ఆయనే శిరసుస్.
ఆయన నుండి సంఘమనే శరీరం చకక్గా అమరి, దానిలోని పతి
అవయవమూ కీళళ్ మూలంగా కలిసి ఉండి, తన శకి కొలది
పని చేసినపుడు పేమలో తనకు మాభివృదిధ్ కలిగేలా అభివృదిధ్
చెందుతుంది.

కీసుత్ లో నూతన జీవిగా విశావ్సి పవరన
17 కాబటిట్ మీరికనుండి నిరుపయోగ న హృదయాలోచనలతో

జీవించే అవిశావ్సులాల్ గా జీవించవదద్ని పభువులో మిమమ్లిన్
వేడుకుంటునాన్ను. 18ఎందుకంటే వారిమనసు అంధకారమయ ,
తమ హృదయ కాఠినయ్ం వలనా తమలోని ఆజాఞ్ నం వలనా
తమ మనసులోని ఆజాఞ్ నానిన్ అనుసరించి, దేవుని జీవం నుండి
వే పోయారు. 19 వారు సిగుగ్ లేకుండా అతాయ్శతో నానారకాల
అపవిత కారాయ్లు చేయడం కోసం తమను తాము కాముకతావ్నికి
అపప్గించుకునాన్రు.

20 అయితే మీరు కీసుత్ ను గూరిచ్ నేరుచ్కొనన్ది ఇది కాదు.
21యేసులోని సతయ్ం గురించి ఉనన్ది ఉనన్టుట్ గానే మీరు ఉపదేశం
పొందారు. 22 కాబటిట్ మీరు మీ గత జీవితానికి సంబంధించినదీ,
మోసకర న కోరికల చేతచెడిపోయేదీఅయినమీపాతసవ్భావానిన్
విడిచిపెటట్ండి 23 మీ అంతరంగిక మనసుస్లు వినూతన్ం కావాలి.
24 దేవుడు ఇచేచ్ కొతత్ సవ్భావం ధరించుకోవాలి. అలాటి సవ్భావం
యథారథ్ న నీతి పవితతలు కలిగి ఉంటుంది.

25 మనం ఒకరికొకరం అవయవాల వంటి వారం. కాబటిట్
మీరు అబదాధ్ లు మానేసి మీ సాటిమనిషితో సతయ్మే పలకాలి.
26 కోపపడవచుచ్ గాని అది పాపానికి దారి తీయకూడదు. మీ కోపం
పొదుద్ గుంకే దాకాఉండకూడదు. 27సాతానుకు అవకాశం ఇవవ్కండి.
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28దొంగతనం చేసేవాడు దానిన్ విడిచిపెటాట్ లి. తన చేతులతో కషట్పడి
పనిచేసి అకక్రలో ఉనన్వారికి సహాయం చేయాలి. 29మీనోటి వెంట
చెడు మాటలు రాకూడదు. వినేవారికి పయోజనం కలిగేలా వారు
అభివృదిధ్ చెందేలా కృపా సహితంగామాటాల్ డండి.

ఆతమ్ను కలిగి ఉనన్వాడుగా విశావ్సి పవరన
30 దేవుని పరిశుదాధ్ తమ్ను దుఃఖపరచ వదుద్ . ఎందుకంటే ఆయన

ముద మీ విమోచన దినం వరకూ మీ ఉంటుంది. 31 సమసత్ న
దుషట్తవ్ంతోబాటు దేవ్షం, కోపం, రౌదం, అలల్రి, దూషణ అనే వాటిని
పూరిగా విడిచిపెటట్ండి. 32 హృదయంలో కరుణ కలిగి ఒకడి
మరొకడు దయ చూపించండి. దేవుడు మిమమ్లిన్ ఏ విధంగా కీసుత్ లో
కష్మించాడో ఆ విధంగానేమీరు కూడా ఇతరులను కష్మించండి.

5
దేవుని పియ సంతానంగా విశావ్సి పవరన

1 కాబటిట్ మీరు దేవుని పిలల్లాల్ గా ఆయనను పోలి జీవించండి.
2 కీసుత్ మనలను పేమించి మనకోసం దేవునికి పరిమళ న
అరప్ణగా, తనను తానే బలిగా అపప్గించుకునాన్డు. అలాంటి
పేమనేమీరూ కలిగి ఉండండి.

3మీలో వయ్భిచారం, అపవితత, అసూయ, ఇవేవీ ఉండకూడదు.
కనీసం మీరు వాటి పే నా ఎతత్కూడదు. ఇదే పరిశుదుధ్ లకు
తగిన పవరన. 4 కృతజఞ్త మాటలే మీ నోటి వెంట రావాలిగానీ
అసభయ్ న మాటలు, మూరఖ్పు మాటలు, రెండు అరాథ్ లతో కూడిన
మాటలు మీరు పలక కూడదు. ఇవి మీకు తగినవి కావు.
5 మీకు తెలుసు. వయ్భిచారులూ అపవితులూ అతాయ్శపరులూ
కీసుత్ కూ, దేవునికీ చెందిన రాజాయ్నికి అరుహ్ లు కారు. అతాయ్శాపరులు
విగహారాధికులతో సమానం. 6పనికిమాలినమాటలు పలికేవారి వలల్
మోసపోకండి. అలాటి వాటివలల్ అవిధేయుల కి దేవుని ఉగత
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వసుత్ ంది. 7 కాబటిట్ వారికి దూరంగా ఉండండి. 8 గత కాలంలో
మీరు చీకటి ఉనాన్రు. అయితే ఇపుప్డు పభువులో వెలుగుగా
ఉనాన్రు. వెలుగు సంబంధులాల్ గా నడుచుకోండి. 9 ఎందుకంటే
వెలుగు ఫలం మంచితనం, నీతి, సతయ్ం. 10 కాబటిట్ పభువుకు
ఇషట్ నదేదో చూపుతూ, 11 పనికిమాలిన చీకటి పనులోల్ పాలొగ్ నక,
వాటిని ఖండించండి. 12 ఎందుకంటే వారు రహసయ్ంగా జరిగించే
ఆ పనులను గురించి మాటలాడడం కూడా చాలా అవమానకరం.
13పతిపనీవెలుగు చేతబటట్బయలుఅవుతుంది. వెలుగు పతిచోటా
పకాశిసూత్ నే ఉంటుంది కదా? 14 బటట్బయ న పతిదీ వెలుగే.
అందుకే,
నిదిసుత్ నన్ నువువ్ మేలుకో.
చనిపోయినవారిలో నుండి లే.
కీసుత్ నీ మీద పకాశిసాత్ డు, అని రాసి ఉంది.

15 బుదిధ్హీనులాల్ కాక వివేకంగా జీవించడానికి జాగతత్ పడండి.
16 సమయం సదివ్నియోగం చేసుకోండి. ఎందుకంటే రోజులు చెడడ్వి.
17 అందుకే మీరు మూరఖ్ంగా ఉండక పభువు సంకలప్మేమిటో
తెలుసుకోండి. 18మదయ్ం సేవించి మతుత్ లో మునిగిపోకండి. అది
విపరీత పవరనకు దారి తీసుత్ ంది. అయితే పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండి
ఉండండి. 19 కీరనలతో సంగీతాలతో ఆతమ్సంబంధ న పాటలతో
ఒకరినొకరుపోతస్హించుకుంటూ, పభువును గూరిచ్మీహృదయాలోల్
పాడుతూ కీరించండి. 20 పభు యేసు కీసుత్ నామంలో అనిన్టిని
గురించీ తండి అయిన దేవునికి అనిన్ పరిసిథ్తులోల్ కృతజఞ్తా సుత్ తులు
చెలిల్ంచండి.

ఆతమ్తో నిండిన వారుగా విశావ్సుల వాహిక జీవనం
21 కీసుత్ ఉనన్ భకి కొదీద్ ఒకరికొకరు లోబడి ఉండండి. 22 సీలు

పభువుకులోబడినటేట్ తమభరలకులోబడాలి. 23 కీసుత్ సంఘానికి ఏ
విధంగా తలగా ఉనాన్డో అలాగే భర తన భారయ్కు తలగా ఉనాన్డు.
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కీసేత్ సంఘమనే శరీరానికి రకష్కుడు. 24 సంఘం కీసుత్ కు లోబడిన
విధంగానేభారయ్లు కూడా పతి విషయంలో తమ భరలకు లోబడాలి.

25 పురుషులారా, మీరు కూడా సంఘానిన్ కీసుత్ పేమించిన
విధంగానే మీ భారయ్లను పేమించాలి. 26 సంఘానిన్ వాకయ్మనే
నీటి సాన్నంతో శుదిధ్చేసి, పవితపరచడానికి, 27దానిన్ కళంకంగానీ,
మడతలుగానీ అలాటిది మరేదీ లేకుండా పవితంగా నిరోద్ షంగా
మహిమగలదిగా తన ఎదుట నిలబెటుట్ కోవాలని, దానికోసం తనను
తాను సమరిప్ంచుకునాన్డు.

28 అలాగే పురుషులకు కూడా తమ సొంత శరీరాలాల్ గానే తమ
భారయ్లను పేమించవలసిన బాధయ్త ఉంది. తన భారయ్ను
పేమించేవాడు తనను పేమించుకొనన్టేట్ . 29 ఎవడూ తన శరీరానిన్
దేవ్షించడు, పతి ఒకక్డూ దానిన్ పోషించి సంర ంచుకుంటాడు.
30మనం సంఘమనే కీసుత్ శరీరంలో అవయవాలుగా ఉనాన్ం కాబటిట్
కీసుత్ కూడా తన సంఘానిన్ పోషించి సంర సుత్ నాన్డు.

31 “ఇందువలన పురుషుడు తన తండిని తలిల్ని విడిచి తన
భారయ్ను హతుత్ కుంటాడు, వారిదద్రూ ఒకక్ శరీరమవుతారు” 32 ఈ
మాటల అరథ్ం గహించడం కషట్ం. అయితే నేను కీసుత్ ను గూరీచ్
సంఘం గూరీచ్ చెబుతునాన్ను. 33చివరిగా నేను చెపేప్ది, మీలో పతి
పురుషుడూ తనను తాను ఎంత పేమించుకుంటాడో అంతగా తన
భారయ్ను పేమించాలి. అలాగేభారయ్ తన భరను గౌరవించాలి.

6
ఆతమ్తో నిండిన వారుగా విశావ్సుల గృహ జీవనం

1 పిలల్లారా, పభువులో మీ తలిల్దండులకు లోబడండి. ఇది
మంచిది. 2-3 “నీకు మేలు కలిగేలా నీ తండిని తలిల్ని గౌరవించు.
అది నీకు దీరాఘ్ యువును కలిగిసుత్ ంది.” ఇది వాగాద్ నంతో కలిసి ఉనన్
మొదటి ఆజఞ్.
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4 తండులారా, మీ పిలల్లకు కోపం పుటిట్ంచవదుద్ . వారిని పభువు
కమశికష్ణలో,బోధలో పెంచండి.

5 సేవకులారా, భయంతో వణకుతో, కీసుత్ కు లోబడినటుట్ , ఈ
లోకంలో మీ యజమానులకు హృదయపూరవ్కంగా లోబడండి.
6 మనుషులను సంతోషపెటేట్వారు చేసినటుట్ న కాక, కీసుత్
దాసులుగా దేవుని సంకలాప్నిన్ హృదయపూరవ్కంగా జరిగిసూత్ ,
7 పభువుకు చేసినటేట్ ఇషట్పూరవ్కంగా సేవచేయండి. 8 దాసు నా,
సవ్తంతు నా, మీలో పతివాడూ తాను చేసిన మంచి పనికి పభువు
వలన పతిఫలం పొందుతాడనిమీకు తెలుసు.

9యజమానులారా, మీరూమీదాసుల పటల్ అలాగే పవరించండి.
మీకూ మీ దాసులకూ ఒకక్డే యజమాని పరలోకంలో ఉనాన్డనీ,
ఆయన పకష్పాతం లేని వాడనీ గహించి, వారిని బెదిరించడం
మానండి.

ఆతమ్తో నిండిన విశావ్సుల పోరాటం
10 చివరిగా, పభువు మహాశకిని బటిట్ ఆయనలో బలవంతు

ఉండండి. 11 మీరు సాతాను కుతంతాలను ఎదురోక్డానికి శకి
పొందడానికి దేవుడిచేచ్ సరావ్ంగ కవచానిన్ ధరించుకోండి.

శతువులు
12 ఎందుకంటే మన పోరాటం మానవమాతులతో కాదు.

నేటి చీకటి సంబంధ న లోకనాథులతో, పధానులతో,
అధికారులతో, ఆకాశమండలంలోని దురాతమ్ల సమూహాలతో మనం
పోరాడుతునాన్ం.

కవచం
13 అందుచేత మీరు ఈ ఆపద కాలంలో వారిని ఎదిరించి,

శకివంతులుగా నిలబడగలిగేలా దేవుడిచేచ్ సరావ్ంగ కవచానిన్
ధరించుకోండి. 14మీ నడుముకి సతయ్ం అనే దటీట్ , నీతి అనే కవచం,
15పాదాలకుశాంతిసువారకోసంసంసిదధ్తఅనేచెపుప్లుధరించండి.
16వాటితోబాటు శతువువిసిరేఅగిన్బాణాలనుఅడుడ్ కోడానికితోడప్డే
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విశావ్సం అనే డాలు పటుట్ కోండి. 17 ఇంకా రకష్ణ అనే శిరసాణం,
దేవునివాకుక్ అనే ఆతమ్ఖడగ్ ం ధరించుకోండి.

18 ఆతమ్లో అనిన్ సమయాలోల్ అనిన్ రకాల పారథ్నలు,
విజాఞ్ పనలు చేసూత్ ఉండండి. అందుకోసం పూరి పటుట్ దలతో
విశావ్సులందరి కోసమూ విజాఞ్ పనలు చేసూత్ మెలకువగా
ఉండండి. 19 సువార రహసాయ్నిన్ రయ్ంగా తెలియజేసేలా, నేను
మాటాల్ డనారంభించినపుప్డు దేవుడు తన వాకాయ్నిన్ నాకందివావ్లని
నా కోసం కూడా పారిథ్ంచండి. 20 సంకెళళ్లో ఉనన్ నేను ఈ సువార
నిమితత్ న రాయబారిని. నేను ఈ సువారను ఎలాంటి రయ్ంతో
పకటించాలోఅలాంటి రయ్ంతో పకటించాలి గదా.

21నా పియసోదరుడు తుకికు పభువులో నమమ్క న సేవకుడు.
అతని దావ్రా నేను ఎలా ఉనాన్నో, ఏమి చేసుత్ నాన్నో మీకు
తెలుసుత్ ంది. 22 మా సంగతులు మీరు తెలుసుకోడానికీ, మీ
హృదయాలను పోతస్హించడానికీ అతణిణ్ మీ దగగ్రికి పంపాను.

23తండి న దేవుడు, పభు నయేసు కీసుత్ శాంతినీ విశావ్సంతో
కూడిన పేమను సోదరులకు అనుగహించు గాక 24మన పభుయేసు
కీసుత్ నితయ్ పేమను కనపరిచే వారికందరికీ కృప తో ఉండుగాక.
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