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એફેસીઓને પત્ર
1 ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત પાઉલ તરફથી કુશળતા હો. દેવની

ઈચ્છાથી હુ પ્રે રત થયો છુ. એફેસસમાં રહેલા, ઈ ુ ખ્રસ્તમાં
વ ાસ ઘરાવતા, સવર્ દેવના સંતો પ્ર ત.
2 આપણા દેવ બાપ અને પ્ર ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને કૃપા અને

શાં ત થાઓ.
ખ્રસ્તમાં આ ત્મક આશીવાર્દ

3 આપણા પ્ર ુ ઈ ૂ ખ્રસ્તનો દેવ તથા બાપ સ્ ુત્ય હો. તેણે
સ્વગ ય ાનોમાં દરેક આ ત્મક આશીવાર્દથી આપણને ખ્રસ્તમાં
આશીવાર્ દત કયાર્ છે. 4 વ ું સજન થ ું તે પહેલા ખ્રસ્તમાં દેવે
અમને પસંદ કયાર્ છે. દેવે અમને તેની પાસે પ વત્ર અને નદ ષ
થઈએ તે માટે પસંદ કયાર્. 5 અને ઈ ુ ખ્રસ્તમાં પ્ર ા પત દેવ,ે
વ ું સજન થ ું તે પહેલા પણ આપણને તેના સંતાન બનાવવા
નકક ક ુર્. દેવ આમ કરવા ઈચ્છતો હતો. અને તેમ કરવાથી તે
પ્રસ હતો. 6 તેની અદ ુત કૃપાને કારણે દેવનો મ હમા થયો.
દેવે તેની આ કૃપા આપણને ુક્ત ર તે અને ઊદારતાથી આપી.
આપણને આ કૃપા તેણે ખ્રસ્તમાં આપી, એ ખ્રસ્ત કે જનેે તે
ચાહે છે.

7 ખ્રસ્તમય આપણો તેના રકતથી ઉદ્ધાર થયો. દેવની સ ૃદ્ધ
કૃપાથી આપણને પાપોની માફ મળ છે. 8 દેવે તે કૃપા આપણને
ઊદારતાથી અને ુક્તપને આપી. તેની રહસ્ય ૂણર્ યોજનાની
મા હતી દેવે આપણને ૂર સમજ અને જ્ઞાનથી આપી. 9 આપણે
તેના ૂઢ રહસ્યોને જાણીએ. આ બધી જ દેવની ઈચ્છા હતી.
અને ખ્રસ્ત થક આમ કરવા ું તે ું આયોજન હ ુ.ં 10 દેવની
યોજના યોગ્ય સમયે તેના આયોજનને પ ર ૂણર્ કરવાની હતી.
દેવ ું આયોજન હ ું કે ઈ ુ ખ્રસ્તમાં સ્વગર્માંની અને ૃથ્વીની
દરેક વસ્ ુ ું એક કરણ થાય.
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11 ખ્રસ્તમાં આપણે દેવના લોકો તર કે પસંદ કરાયા. દેવે
આપણને તેના વારસો બનાવવા ું આયોજન ાર ું ય ક ુર્ હ ું.
કારણ કે દેવ એ જ ઈચ્છતો હતો. અને દેવ એક છે જે ઈચ્છે
છે અને માંગે છે તેને અ ુરૂપ બધી વસ્ ુઓને કર શકે છે.
12 જઓેને ખ્રસ્તમાં આશા હતી તેવા આપણે સૌથી પહેલા લોકો
હતા. અને આપણે દેવના મ હમાની સ્ ુ ત કર એ તે માટે આપણે
પસંદ કરાયા હતા. 13 તમાર સાથે પણ આ ું જ છે. તમે
સત્ય ું વચન તમારા તારણની ુવાતાર્ સાભળ . ારે તમે આ
ુવાતાર્ સાંભળ ત્યારે તમે ખ્રસ્તમાં વ ાસ કય . અને ખ્રસ્ત

થક દેવે પ વત્ર આત્મા રૂપે પોતા ું ચહન તમારામાં પ્ર ા પત
ક ુર્. આમ કરવા ું દેવે વચન આપ્ ું હ ુ.ં 14 દેવે તેના લોકોને
જે વચન આપ્ ું છે તે પ ર ૂણર્ થશે, તેની ખાતર તે આ પ વત્ર
આત્મા છે. જે લોકો દેવના છે તેઓને આના થક સં ૂણર્ ુ ક્ત
પ્રાપ્ત થશે. આ સવર્નો ધ્યેય દેવના મ હમાને માટે સ્ ુ ત કરવાનો
છે.

પાઉલની પ્રાથર્ના
15-16 આ કારણે જ માર પ્રાથર્નામાં હમેશા હુ તમને યાદ કરુ

છુ. તમારા માટે દેવનો આભાર મા ું છુ. ારથી મેં પ્ર ુ ઈ ુમાં
તમારો વ ાસ અને દેવના લોકો પ્રત્યેના તમારા પ્રેમ વષે સાંભ ું
છે ત્યારથી મેં હમેશા આમ ક ુર્ છે. 17 મેં હમેશા આપણા પ્ર ુ
ઈ ૂ ખ્રસ્તના દેવ-મ હમાવાન પતાને પ્રાથર્ના કર છે. મેં પ્રાથર્ના
કર છે કે તેઓ તમને એવી આ ત્મય સમજ આપશે જે તમને
દેવનો સાચો પ રચય કરાવ-ેએ પ રચય કે જે ું દશર્ન તેણે કરા ું
છે.

18 હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે તમારા હૃદયમાં વ શ સમજણનો ઉદય
થાય ત્યારે દેવે આપણને પ્રદાન કરવા જે આશા માટે બોલા ા છે
તેને તમે ઓળખી શકશો. તમે એ પણ જાણી શકશો કે દેવે તેના
પ વત્ર લોકો માટે જે આશીવાર્દ ું વચન આપ્ ું છે તે સ ૃદ્ધ અને
મ હમાવંત છે. 19 અને તમે જાણશો કે વ ાસી લોકો માટે દેવની
શ ક્ત મહાન છે. આ શ ક્ત એ મહાન સામર્થ્ય છે. 20 જનેો
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ઉપયોગ દેવે ખ્રસ્તને ૂએલાંમાંથી ઉઠાડવા માટે કય હતો. દેવે
ખ્રસ્તને સ્વગર્માં પોતાની જમણી બાજુ ાન આપ્ ું છે. 21 બધા
જ રા સ ા, અ ધકાર ઓ, પરાક્રમ, અને રાજાઓ કરતા પણ
વધારે મહત્વ ું ાન આપ્ ું છે. આ વ કે આના પછ ના
વ માં કોઈનાં પણ સામર્થ્ય કરતા ખ્રસ્ત ું સામર્થ્ય વ ુ મ હમા
ઘરાવે છે. 22 દેવે બધી જ વસ્ ુઓને ખ્રસ્તના સામર્થ્ય નીચે ૂક ,
અને દેવે સવર્ પર તેને મંડળ ના શર તર કે (અ ધપ ત) નમાર્ણ
કય . 23 મંડળ ખ્રસ્ત ું શર ર છે. ખ્રસ્ત થક મંડળ ભર ૂર
છે. તે સઘળાંને સવર્ પ્રકારે પ ર ૂણર્ કરે છે.

2
ૃત્ ુથી જીવન તરફ

1 ૂતકાળમાં તમારા પાપો અને દેવ વરુદ્ધના અ ુ ચત
વહારને કારણે તમારુ આત્મીક જીવન મર ગ ું હ ું. 2 હા,
ૂતકાળમાં તમે જગત જે ર તે જીવે છે તે ર તે જી ા અને

તે અપરાધોમાં તમે દુ વા ુની સ ાના અ ધકાર ને અ ુસયાર્.
અને જે લોકો દેવના આજ્ઞાં કત નથી તેમને તે જ આત્મા અત્યારે
પ્રભા વત કર ર ો છે. 3 ૂતકાળમાં આપણી પાપી જાતને પ્રસ
કરવાના પ્રયત્નો કર ને તે લોકોની જમે જ આપણે જીવતા હતા.
આપણા શર ર અને મનની બધી જ લાલસા સંતોષવા આપણે
બ ું જ કરતા હતા. આપણે દુ લોકો હતા અને તે માટે આપણે
દેવના ક્રોધને યોગ્ય હતા કારણ કે બીજા બધા લોકોના જવેા જ
આપણે હતા.

4 પર ુ દેવની દયા મહાન છે, અને આપણા પ્રત્યેનો તેનો પ્રેમ
ગાઢ છે. 5 આપણે દેવની વરુદ્ધ જે અ ુ ચત વહાર કરેલો
તે કારણે આ ત્મક ર તે આપણે મર ૂ ા હતા. પર ુ દેવે
આપણને ખ્રસ્તની સાથે ન ું જીવન આપ્ ુ,ં તેની કૃપાથી તમારો
ઉદ્ધાર થયો છે. 6 દેવે આપણું ખ્રસ્ત સાથે ઉત્થાન ક ુર્ અને તેની
સાથે સ્વગ ય ાનોમાં આપણને ાન આપ્ ુ.ં જે ખ્રસ્તમય છે
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તેવા આપણા માટે દેવે આમ ક ુર્. 7 દેવે આમ ક ુર્ કે જથેી
બધી ભા વ પેઢ ને તેની કૃપાની મહાન સ ૃ દ્ધના દશર્ન કરાવી શકે.
આપણને ખ્રસ્તમય બનાવવાની કૃપા કર ને દેવે તેની ભલાઈના
આપણને દશર્ન કરા ા.

8 હુ એમ કહેવા માં ુ છુ કે તમે કૃપાથી તારણ પામ્યા છો.
અને તે કૃપા તમને વ ાસથી મળેલી છે. તમે તમાર જાતે
તારણ પામ્યા નથી. તે દેવ ું દાન છે. 9 ના! તમારા કાય થી
તમારુ તારણ થ ું નથી. અને તેથી કોઈ પણ ક્ત પોતાની
જાતે તારણ પામી છે તેવી બડાઈ ન માર શકે. 10 દેવે આપણને
જવેા બના ા, તેવા આપણે છ એ. કારણ કે આપણે તેની
કૃ ત છ એ, અને સાર કરણીઓ કરવાને ખ્રસ્ત ઈ ુમાં આપણને
ઉત્પ કરવામાં આ ા છે. તે સાર કરણીઓ વષે દેવે અગાઉથી
એમ ઠરા ું કે આપણે તે પ્રમાણે ચાલીએ.

ખ્રસ્તમાં એક
11 તમે બનયહૂ દ તર કે જન્મ્યા છો કે જમેને યહૂ દઓ “ ુ ત

વગરના” કહે છે. તે યહૂ દઓ કે જે તમને “ ુ ત વગરના” કહે
છે તો પોતાની જાતને “ ુ તવાળા” કહે છે. (તેમની ુ ત તેઓ
પોતે પોતાના શર ર પર કરે છે.) 12 યાદ રાખજો કે ૂતકાળમાં
તમે ખ્રસ્ત વહ ન હતા. તમે ઈસ્રાએલના* નાગ રક નહોતા.
અને દેવે લોકોને જે વચન આપ્ ું હ ુ,ં તેની સાથે તમે કરારબદ્ધ
નહોતા. તમે દેવને ઓળખતા નહોતા અને તમાર પાસે કોઈ
આશા નહોતી. 13 હા, કોઈ એક સમયે તમે દેવથી ઘણા દૂર
હતા પર ુ હવે ખ્રસ્ત ઈ ુ થક તમે દેવની નજીક આ ા છો.
ખ્રસ્તના રક્તથી તમે દેવની સા નધ્યમાં આ ા.
14 ખ્રસ્તને કારણે હવે આપણને શાં ત પ્રદાન થઈ છે. યહૂદ

અને બનયહૂદ ઓ અત્યાર ુધી એકબીજાથી વ ુખ હતા જાણે
કે તેઓની વચ્ચે એક દ વાલ ઊભી ના હોય! પર ુ ખ્રસ્તે આ
બને લોકોને (યહૂદ અને બનયહૂદ ) એકતાનો અ ુભવ કરા ો.

* 2:12: ઈઝરાયેલ યહૂદ પ્રજા (લોકો).
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ખ્રસ્તે પોતાના શર ર ું બ લહાન આપી આ બને પ્રજા વચ્ચેની
ધ ારની દ વાલનો નાશ કય . 15 યહૂદ નયમમાં ઘણી આજ્ઞાઓ
અને નયંત્રણો હતા.ં પર ુ ખ્રસ્તે આ નયમનો જ અંત આણ્યો,
ખ્રસ્તનો હે ુ બે ભ પ્રકારના જનસ ૂહને (યહૂદ અને બનયહૂદ )
એક ૂતન જનસ ૂહના રૂપે તેનામાં પ્ર ા પત કરવાનો હતો. અને
આમ કર ને ખ્રસ્તે શાં ત ાપી. 16 વધસ્તંભના બ લદાનથી ખ્રસ્તે
બે સ ૂહ વચ્ચેના ધ ારનો અંત આણ્યો. અને બે સ ૂહને એક
અંગ ૂત બના ા, તેથી તે તેઓને દેવ સમક્ષ લાવી શકે. અને
વધસ્તંભ ઉપરના પોતાના ૃત્ ુથી ખ્રસ્તે આમ ક ુર્. 17 તમે લોકો
જે દેવથી ઘણા જ વ ુખ હતા, તેઓને ખ્રસ્તે શાં તની ુવાતાર્
આપી, અને જે લોકો દેવની નજીક હતા તેઓને પણ શાં તની
ુવાતાર્ આપી. 18 હા, ખ્રસ્ત થક જ આપણને બ ેને એક

આત્મા વડે બાપના સા નધ્યમાં આવવાનો અ ધકાર છે.
19 તો હવે તમે બનયહૂદ ઓ, દેવના પ વત્રો માટે મહેમાન કે

અજાણ્યા નથી. હવે તમે દેવના પ વત્રો સાથે નાગ રક છો. દેવના
કુટુબના સભ્ય છો. 20 તમે વ ાસીઓ, પ્રે રતો અને પ્રબોધકોના
પાયા પર કડાર કાઢેલી આધારશીલા પર રચાયેલા દેવના આવાસ
જવેા છો. ખ્રસ્ત પોતે ૂણાનો ુ પથ્થર છે. 21 આ આખો
આવાસ ખ્રસ્તમાં એકબીજાની સાથે સંયો જત છે. અને ખ્રસ્તના
પ્રયત્નોથી તેનો વકાસ થાય છે અને પ્ર ૂમાં વધતાં વધતાં પ વત્ર
મં દર બને છે. 22 અને ખ્રસ્તમાં તમે લોકો અન્ય બીજા સાથે
જોડાઈ ગયા છો. તમને તે જગ્યાએ ાન પ્રાપ્ત થ ું છે. ાં
આત્મા દ્વારા દેવનો વાસ છે.

3
વદેશીઓ પ્ર ત પાઉલની સેવા

1 હુ પાઉલ તમારા માટે ખ્રસ્ત ઈ ુનો બંદ વાન છુ તમે લોકો
કે જે યહૂદ નથી તેમનો પણ હુ બંદ વાન છુ. 2 તમને ખરેખર
ખબર છે કે દેવે કૃપા કર ને મને આ કામ તમને મદદરૂપ થવા
સોંપ્ ું છે. 3 દેવે તેની ૂઢ યોજના મને જાણવા દ ધી. મને તેના
દશર્ન કરા ા જે વષે મેં પહેલા પણ થોડુ લ ું છે. 4 અને મેં
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પહેલા જે લ ું હ ુ,ં તે જો તમે વાંચશો તો તમને સમજાશે કે
દેવના ૂઢ સત્યને હુ ખરેખર જાણું છુ. 5 લોકો જે અગાઉના
સમયમાં જીવતા હતા, તેઓને આ ૂઢ સત્ય ું જ્ઞાન ક ું નહો ુ.ં
પર ુ હવ,ે આત્મા દ્વારા, દેવે તેના પ વત્ર પ્રે રતો અને પ્રબોધકોને
આ ૂઢ સત્યના દશર્ન કરા ા.ં 6 ૂઢ સત્ય આ છે કે: દેવના
પોતાના લોકો માટે જે કાંઈ લભ્ય છે તે બ ું જ યહૂ દઓની જમે,
બનયહૂ દઓને પણ લભ્ય બનશે. બનયહૂ દઓ યહૂ દઓ સાથે
તેના શર રના અવયવોમાં સહભાગી છે અને ખ્રસ્ત ઈ ુ દ્વારા
દેવે આપેલાં વચનના તેઓ પણ સહભાગીદાર છે. ુવાતાર્થી
બનયહૂ દઓને આ સવર્ ુલભ થ ું છે.
7 દેવના કૃપાદાનથી, આ ુવાતાર્ને કહેવા હુ સેવક બન્યો હતો.

દેવ ું સામર્થ્ય જે મારામાં કામ કરે છે તેનાથી મને આ કૃપા પ્રાપ્ત
થઈ છે. 8 દેવના સવર્ લોકોમાં હુ બલકુલ બનમહત્વનો છુ.
પર ુ બનયહૂ દઓને ખ્રસ્તની અ ૂટ સંપ ની ુવાતાર્ આપવા ું
દાન દેવે મને આપ્ ું છે. એ સંપ ની સં ૂણર્ સમજણ આપણી
સમજશ ક્તની બહાર છે. 9 ારથી સમયનો આરભ થયો,
ત્યારથી જે ૂઢ સત્ય દેવમાં ુપ્ત હ ુ,ં તે દેવના ુઢ સત્યને લોકો
આગળ પ્રગટ કરવા ું કાયર્ પણ દેવે મને સોપ્ ું છે. દેવ જ સવર્
વસ્ ુઓનો સરજનહાર છે. 10 જે જુદ જુદ પદ્ધ તથી દેવ તેની
પ્રજ્ઞાના દશર્ન કરાવે છે તે સ્વગર્ના દરેક શાસક અને શ ક્તઓને
બતાવવા ઈચ્છતો હતો. મંડળ * ને લીધે તેઓ આ જ્ઞાન જાણશ.ે
11 અને સમયની શરૂઆતથી દેવની જે યોજના હતી તેને આ
અ ુકુળ છે. દેવે ખ્રસ્ત ઈ ુ આપણા પ્ર ુ થક પોતાની યોજના
પ્રમાણે આ કામ ક ુર્. 12 આપણે ખ્રસ્તમય બનીને અને ખ્રસ્તમાં
વ ાસ રાખીને, ભય વના ુક્ત ર તે દેવ સમક્ષ ઉપ ત થઈ
શક એ છ એ. 13 તેથી તમને હુ કહુ છુ કે તમારા માટે જે વેદના
થાય તેનાથી ના હમત કે નરાશ ન થશો. માર વેદના તમારા માટે
મ હમા લાવે છે.
* 3:10: મંડળ દેવ ું મં દર ખ્રસ્તમાં તેના લોકો.
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ખ્રસ્તનો પ્રેમ
14 તેથી પ્રાથર્નામાં હુ બાપની આગળ ુંટણે પડુ છુ.

15 આકાશમાં તેમ જ ૃથ્વી પરના દરેક કુટુબ પોતે પોતાનાં
નામ તેની પાસેથી પ્રાપ્ત કરે છે. 16 તેની મ હમાની સંપ ત પ્રમાણે
પતાને હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે તે તમને તેના આત્મા દ્વારા આંત રક
મ ુષ્યત્વમાં બળવાન બનવાની શ ક્ત આપ.ે તેના આત્મા દ્વારા તે
તમને સામર્થ્ય આપશે. 17 હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે વ ાસથી તમારાં
હૃદયમાં ખ્રસ્તનો વાસ હો, અને તમારુ જીવન પ્રી તનાં મજ ૂત
ૂ ળયાં પર પાયો નીખીને પ્રી તમય બનાવો. 18 અને હુ પ્રાથર્ના

કરુ છુ કે તમે બધા સંતો ખ્રસ્તની પ્રી તની મહાનતાને સમજી
શકવા ું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરો. હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે તે પ્રી તની
પહોળાઈ, લંબાઈ, ઊંચાઈ તથા ઊંડાઈ કેટલી છે તે સમજી શકો.
19 ખ્રસ્તની પ્રી તની મહાનતાને સમજવી કોઈ પણ ક્તની જ્ઞાન
મયાર્દાની બહાર છે પર ુ હુ પ્રા ુર્ છુ કે તમે તે પ્રેમને સમજી
શકો. પછ તમે દેવની સવર્ સં ૂણર્તા પ્રમાણે સં ૂણર્ થાઓ.

20 દેવ ું સામર્થ્ય ારે આપણામાં સ કય બને, ત્યારે તેના
થક આપણે માંગીએ કે ધાર એ તેના કરતાં અનેક ઘણું વધારે દેવ
સદ્ધ કર શકશે. 21 મંડળ માં અને ખ્રસ્ત ઈ ુમાં તેનો મ હમા
સવર્કાળ ુધી ા પત રહો. આમીન.

4
શર રની એ તા

1 હુ પ્ર ુમાં આ ધન છુ તેથી હુ બંદ ૃહમાં છુ અને દેવે તમને
તેના લોકો તર કે પસંદ કય છે. હુ તમને કહુ છુ દેવના લોકો
જે ું જીવન જીવો. 2 હમેશા વનમ્ર અને દ ન બનો. ધીરજવાન
બનો અને પ્રેમથી એકબીજા ું સહન કરો. 3 આત્મા દ્વારા તમે
શાં તમાં એક થયા છો. સંગઠ ત રહેવાનો પ્રયત્ન ચા ુ રાખો.
શાં ત તમને એક ૂત્રમાં રાખે. 4 જે ર તે એક શર ર અને એક
આત્મા છે તે જ ર તે દેવે તમને એક આશા રાખવા બોલા ા
છે. 5 એક પ્ર ુ, એક વ ાસ અને એક બા પ્તસ્મા છે. 6 દેવ
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ફક્ત એક જ છે અને તે સવર્નો પતા છે. તે બ ું જ ચલાવે
છે. તે સવર્ત્ર અને બધામાં ત છે.

7 ખ્રસ્તે આપણને બધાને વ શ કૃપાદાન આપ્ ું છે. ખ્રસ્તની
ઈચ્છા અ ુસાર દરેક ક્ત ુરસ્કૃત છે. 8 તેથી ધમર્શા ોમાં
ક ું છે કે,

“તે ઊંચે આકાશમાં બંદ વાનો સાથે ગયો,
અને લોકોને દાન આપ્યા.ં” ગીતશા 68:18

9 “તે ઊંચે ચઢયો,” તેના અથર્ ું? એનો અથર્ એ કે પહેલા
તે ૃથ્વી પર નીચે આ ો. 10 તેથી ખ્રસ્ત ૃથ્વી પર નીચે
આવેલો, તે ું જ ઉધ્વર્ગમન થ ુ.ં ખ્રસ્ત બધી વસ્ ુઓને તેનાથી
ભર ૂર કરવાને સવર્ આકાશો પર ઊચે ચઢયો. 11 અને તે જ
ખ્રસ્તે જુદ ક્તઓને ભ ભ દાન આપ્યા.ં તેણે કેટલીએક
ક્તઓને પ્રે રતો અને કેટલાએકને પ્રબોધકો, કેટલાએક લોકોને

જઈને ુવાતાર્ કહેવા ું કામ સોંપ્ ુ,ં ારે કેટલાએક ું કામ સંતોની
સંભાળ રાખવા ું અને તેઓને ઉપદેશ આપવો તે હ ુ.ં 12 દેવે આ
દાન આપ્યો કે જથેી સેવા માટે સંતો તૈયાર થઈ શકે. તેણે ખ્રસ્તના
શર રને વ ુ શ ક્તશાળ બનાવવા આ દાનો આપ્યા.ં 13 આ કાયર્
ચા ુ રહે ાં ુધી આપણે એક વ ાસમાં અને દેવ ુત્રના એક
જ જ્ઞાન વષે એક ૂત્રી ન બનીએ. આપણે પ રપક્વ માણસ
(સં ૂણર્) જે ું બન ું જ જોઈએ-એટલે કે આપણો એટલો વકાસ
થવો જોઈએ કે જથેી ખ્રસ્ત જવેા સવર્ સં ૂણર્ બનીએ.

14 પછ આપણે બાળક જવેા અથવા મોજાની અસરથી
દશા ૂન્ય અથડાતા વહાણ જવેા ન હ હોઈએ. આપણે આપણને
ઠગવાનો પ્રયત્ન કરતાં અને ભ પ્રકારનો ઉપદેશ આપતા
માણસોથી પ્રભા વત ન હ થઈએ. આ લોકો છેતરપીંડ કર ને
લોકોને ખોટે માગર્ અ ુસરવા માટે ુ ક્ત ું આયોજન કરે છે.
15 ના! આપણે પ્રેમથી સત્ય બોલી ું. અને દરેક ર તે ખ્રસ્ત
જવેા બનવા આપણે વકાસ કર ું. ખ્રસ્ત શર છે અને આપણે
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શર ર છ એ. 16 આ ું શર ર ખ્રસ્ત ઉપર આધા રત છે. અને
શર રના પ્રત્યેક અવયવો એકબીજા સાથે સંગઠ ત અને સંલ છે.
દરેક અંગ પોતા ું કાયર્ કરે છે જનેે કારણે આખા શર રનો વકાસ
થાય છે અને તે પ્રેમ સાથે વ ુ શ ક્તશાળ બને છે.

તમાર જીવનપદ્ધ ત કેવી હોવી જોઈએ
17 પ્ર ુનાં નામે હુ તમને આ કહુ છુ. અને ચેત ું છુ. જઓે

અ વ ા ુ છે તેમના જે ું જીવવા ું ચા ુ ન રાખો. 18 તેઓના
વચારો ું ૂલ્ય ક ું જ નથી. તે લોકો ક ું સમજતા નથી, તેઓએ
ક ું ય સાંભળવાની ના પાડ . અને તેથી તેઓ અજ્ઞાની છે, અને
તેથી દેવ અ પત જીવન પણ તેમને મ ું નથી. 19 તેઓએ
શરમની લાગણી વના સવર્ પ્રકારના દષુ્કમર્ કરવાને આ ુરતાથી
પોતાને સોંપી દ ધા છે. 20 પણ તમે ખ્રસ્ત પાસેથી એ પ્રમાણે
શી ાં નથી. 21 મને ખબર છે કે તમે એના વષે સાંભ ું છે,
તમે તેનામાં એકરૂપ થયા છો, અને તમને સત્ય ું શક્ષણ મ ું
છે, હા! ઈ ુમાં સત્ય છે. 22 તમને પહેલા ું જીવન જીવતા
અટક જવાની, અને તમારુ જૂ ું માણસપણું વ ુ ને વ ુ અ ન
બન ું જાય છે. કારણ કે દષુ્કમ કરવાની ઈચ્છાથી લોકોને છેતરે
છે. 23 અને તમાર મનો ૃ ઓમાં નવા થાઓ. 24 અને ન ું
માણસપણું જે દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે ન્યાયીપણામાં તથા સત્યની
પ વત્રતામાં સજાય ુ છે. તે ધારણ કરો.

25 તેથી અસત્ય બોલતા તમારે અટક ું જ જોઈએ તમારે
એકબીજા સાથે સત્યભાષી બન ું જોઈએ, કારણ કે આપણે
બધા એ જ શર રના અવયવો છ એ. 26 ારે તમે ક્રો ધત
થાઓ ત્યારે પાપ કરવા ન પ્રેરાશો. અને આખો દવસ ક્રો ધત
પણ ન રહેશો. 27 શેતાનને રસ્તો ન આપો. જથેી તેનાથી તમે
હાર જાઓ. 28 ચોર કરનારે ચોર ન કરવી જોઈએ. અને
પ રશ્રમ કરવો જોઈએ. અને પોતાના હાથનો ઉપયોગ સત્કમર્
માટે કરવો જોઈએ. તે પછ તે ગર બ લોકોને ક ુંક આપવા
શ ક્તમાન થઈ શકશો.
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29 ારે તમે બોલો, ત્યારે કટુવચન ના બોલો, એ ું બોલો
કે જનેી લોકોને જરૂર છે, જે લોકોને શ ક્તશાળ બનાવવામાં
મદદરૂપ નીવડ.ે આમ કરવાથી તમારુ સાંભળનારને તમે મદદરૂપ
થઈ શકશો. 30 અને પ વત્ર આત્મા જનેે તમે આ ધન છો તે દેવે
આપેલી સાક્ષી છે, તેથી પ વત્ર આત્માને દઃુખી ન કરશો. દેવે
તમને એ આત્મા દશાર્વવા આપ્યો છે કે, દેવ યોગ્ય સમયે તમારો
ઉદ્ધાર કરશે. 31 કડવા વચન બોલો ન હ, જે બીજા લોકોને
ુકસાન કરે. કઈ પણ દષુ્કમર્ કરશો ન હ. 32 એકબીજા સાથે

ભલા થાઓ અને ૂણર્ પ્રેમાળ બનો. જે ર તે ખ્રસ્તમાં દેવે તમને
ક્ષમા આપી છે તેમ તમે એકબીજાને ક્ષમા કરો.

5
1 તમે દેવના સંતાનો છો જનેે દેવ ચાહે છે. તેથી દેવ જવેા

થવાનો પ્રયત્ન કરો. 2 પ્રેમાળ જીવન જીવો અને જે ર તે ખ્રસ્ત
આપણને ચાહે છે, તે ર તે અન્ય લોકોને તમે ચાહો. ખ્રસ્ત આપણે
માટે સમ પત થયો દેવને અ પત તે એક ુમ ુર બ લદાન* હ ું.

3 પર ુ તમારાંમાં ભચાર ું પાપ, અને કોઈ પણ પ્રકારના
અયોગ્ય કાય ન હોવાં જોઈએ. અને વ ુ ને વ ુ મેળવવાની
સ્વાથ ઈચ્છા પણ તમારામાં ન હોવી જોઈએ. શા માટે? કારણ
કે આવી વસ્ ુઓ સંતો માટે યોગ્ય નથી. 4 હાસ્યાસ્પદ નલર્જ્જ
મજાક પણ ન કરવી જોઈએ. આ બધી અયોગ્ય વસ્ ુઓ
કરવાને બદલે તમારે દેવની આભારસ્ ુ ત કરવી જોઈએ. 5 તમારે
એ વાતની ખાતર રાખવી જોઈએ કે જે ક્ત ભચાર ું પાપ
કરે છે તે ું ખ્રસ્તના રા માં કોઈ ાન નથી. જે ક્ત પોતાની
જાત માટે વ ુ ને વ ુ લાલચો રાખે છે અને દુ કાય કરે છે
અને વધારે ને વધારે ઈચ્છા રાખે છે તે જૂઠા દેવને ભજ્વા જે ું
છે.

6 તમને નરથર્ક વાતો કહ ને કોઈ પણ ક્ત તમને ૂખર્ ન
બનાવે તે ું ધ્યાન રાખો. આવી અ ન વસ્ ુઓ દેવને એવા લોકો
પ્ર ત ક્રો ધત બનાવે છે જઓે આજ્ઞાં કત નથી. 7 તેથી તેવાં લોકો
* 5:2: બ લદાન દેવને અપર્ણ કે ભેટ.
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સાથે આ પ્રકાર ું વતર્ન ન કરો. 8 ૂતકાળમાં તમે અંધકારમય
(પાપ) હતા. પર ુ હવે તમે પ્ર ુની ોતથી પ્રકા શત છો. તેથી
પ્રકા શત બાળકોની જમે જીવો. 9 પ્રકાશ દરેક પ્રકારની ભલાઈ,
યોગ્ય જીવન અને સત્ય પ્રદાન કરે છે. 10 પ્ર ુને જે પસંદ છે
તે ું ન્યાયીપણું શીખો. 11 અંધકારમા જીવતા લોકો જવેાં કામો
ના કરો. કારણ કે આવા કામોથી ક ું જ ઉચ્ચતમ ઉદભવ ું
નથી. અધારાના નષ્ફળ કામોના સાથી ન બનો. પર ુ તેઓને
વખોડો. 12 કેમ કે તેઓ ખાનગીમાં એવાં કામ કરે છે કે જે કહેતાં
પણ શરમ લાગે છે. 13 પર ુ ારે આપણે જોઈએ છ એ કે
તે વસ્ ુઓ ખરાબ છે ત્યારે પ્રકાશ તેની અ ન તાને વ ુ સ્પ
ર તે ૂલ્લી પાડે છે. 14 અને બધી જ વસ્ ુઓ જે આંખો વડે
દશ્યમાન બનાવાય છે તે પ્રકા શત બને છે. તેથી જ અમે કહ એ
છ એ:

“ઓ નદ્રાધીન ક્ત, ું જાગ!
ૃત્ ુમાંથી ઊભો થા,

ખ્રસ્ત તારા પર પ્રકા શત થશે.”

15 તેથી તમે કેવી ર તે જીવો છો તે વષે ૂબ જ ચો સ બનો,
અને ન ુર્દ્ધ લોકો જે ું જીવન ના જીવો પર ુ તે લોકોના જે ું
જીવન જીવો જે ડા ા છે. 16 મારુ કહે ું છે કે ુશીલ જીવન
જીવવા દરેક સમયનો સદપુયોગ કરો કારણ કે આ અ ન સમય
છે. 17 તેથી તમારા જીવન પ્રત્યે ૂખર્ વહાર ન કરો. પણ
તેને બદલે પ્ર ુ તમાર પાસે ું કાયર્ કરાવવા ઈચ્છે છે તે શીખો.
18 મદ્યપાન કર મસ્ત ન બનો. તે તમાર આ ત્મકતાનો નાશ
કરશે. પર ુ આત્માથી ભર ૂર થાઓ. 19 ગીતોથી, સ્તોત્રોથી
તથા આ ત્મક ગાનોથી એકબીજાની સાથે વાતો કરો. તમારાં
હૃદયોમાં પ્ર ુનાં ગીતો અને ભજનો ગાઓ. 20 હમેશા આપણા
દેવ પતા પ્રત્યે આભાર થાઓ, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના નામે
તેનો દરેક વસ્ ુ માટે આભાર પ્રદ શત કરો.
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પત્નીઓ અને પ તઓ
21 તમે ખ્રસ્તને માન આપો છો તેથી એકબીજાને સ્વૈ ચ્છક ર તે

આ ધન થાઓ.
22 પત્નીઓ, જે ર તે પ્ર ૂની સ ાને આ ધન રહો છો તે ર તે

તમારા પ તઓની સ ાને આ ધન રહો. 23 જે ર તે ખ્રસ્ત મંડળ નો
અધ્યક્ષ છે, તે ર તે પ ત પત્નીનો અધ્યક્ષ છે. મંડળ ખ્રસ્ત ું
અંગ છે. અને ખ્રસ્ત શર રનો ત્રાતા છે. 24 મંડળ ખ્રસ્તની
અધ્યક્ષતા નીચે છે. અને તે જ ર તે બધી પત્નીઓ દરેક બાબતમાં
તેમના પ તના અધ્યક્ષપણા નીચે હોવી જોઈએ.

25 જે ર તે ખ્રસ્ત મંડળ ને ચાહે છે તે ર તે પ તએ પોતાની
પત્નીને ચાહવી જોઈએ. 26 ખ્રસ્ત મંડળ માટે અને મંડળ ને
પ વત્ર કરવા ૃત્ ુ પામ્યો. ખ્રસ્તે ુવાતાર્નો ઉપયોગ કય કે જથેી
પાણીથી ધોયા જવેી નમર્ળ મંડળ તેની જાતને ભેટ કર શકે.
27 ખ્રસ્ત ૃત્ ુ પામ્યો કે જથેી તે પોતાની જાતને ૂણર્ મ હમાવંત
નવવ ૂની જમે મંડળ ને અપર્ણ કર શકે. તે ૃત્ ુ પામ્યો કે જથેી
મંડળ કોઈ પણ ઉણપ, પાપ વગરની ુદ્ધ બને કે જમેાં બીજુ
કોઈ પણ ખોટુ તેની સાથે હોય ન હ કે અનાચાર વસ્ ુ ન હોય.

28 હરેક પ તએ પણ પોતે પોતાના શર રને જે ર તે ચાહે છે
તે ર તે તેની પત્નીને ચાહવી જોઈએ. જે ુરુષ તેની પત્નીને
ચાહે છે તે પોતાની જાતને ચાહે છે. 29 શા માટે! કારણ કે
કોઈપણ ક્ત પોતાના શર રને ધ ારતી નથી. દરેક ક્ત
પોતાના શર ર ુ પાલનપોષણ કરે છે અને તેની કાળજી રાખે છે
અને ખ્રસ્ત મંડળ માટે પણ આમ જ કરે છે. 30 કારણ કે
આપણે તેના શર રના અવયવો છ એ. 31 પ વત્ર શા તેથી જ
આમ કહે છ કે, “માણસ પોતાના માતા પતાને છોડશે અને તેની
પત્ની સાથે જોડાશે. અને તેઓ બ ે એક દેહ થશે.”✡ 32 હુ
ખ્રસ્ત અને મંડળ વષેના ૂઢ સત્યની વાત કરુ છુ જે ૂબ જ
મહત્વ ું છે. 33 પર ુ તમારામાંના પ્રત્યેકે તેની પત્નીને પોતાની
જાતની જમે પ્રેમ કરવો જોઈએ. અને દરેક પત્નીએ પોતાના
પ તને માન આપ ું જોઈએ.
✡ 5:31: ઉલ્લેખઃ ઉ . 2:24
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6
માતા પતા અને સંતાન

1 જે ર તે પ્ર ૂની ઈચ્છા છે તે ર તે બાળકો, તમારા માતા પતાના
આજ્ઞાં કત બનો, જે કર ું યોગ્ય છે. 2 “તમારે તમારા માતા અને
પતાને માન આપ ું જોઈએ.”✡ આ પહેલી આજ્ઞા છે જનેી સાથે
વચન સંલ છે. 3 તે વચન આ છે: “પછ તમારુ બ ું જ સારુ
થશે અને ૃથ્વી ઉપર તમને લાં ુ આ ુષ્ય મળશ.ે”✡

4 પતાઓ, તમારા બાળકો સાથે એવી ર તે ના વત કે તેઓ
ુસ્સે થાય, તેને બદલે તેઓને સાર તાલીમ અને પ્ર ુના શક્ષણથી

ઉછેરો.
દાસો અને મા લક

5 દાસો, આ ૃથ્વી ઉપર તમારા મા લકને માન અને ભય સાથે
અ ુસરો. અને આમ સાચા હૃદયથી કરો; જે ર તે તમે ખ્રસ્તને
અ ુસરો છો. 6 ારે તમારો મા લક દેખરેખ રાખતો હોય ત્યારે
જ ફક્ત તેને પ્રસ કરવા તેની આજ્ઞા ું પાલન ના કરો. પણ
તેથી વશેષ કઈ કરવાની જરૂર છે. તમે જમે ખ્રસ્તની આજ્ઞા ું
પાલન કરો છો તેમ તેની આજ્ઞા ું પાલન કરો. દેવ જે ઈચ્છે છે
તે તમારે સં ૂણર્ હૃદયથી કર ું જોઈએ: 7 તમારુ કામ પ્રસ તાથી
કરો, જે ર તે તમે પ્ર ુની સેવા કરો છો, માત્ર લોકોની સેવા કરો
છો તે ર તે ન હ. 8 યાદ રાખો કે પ્ર ુ પ્રત્યેકન,ે પછ તે દાસ
હોય કે ુક્ત હોય તેમને જવેા ુભકામ કયાર્ હોય, તેવો બદલો
આપશે.

9 મા લકો, એ જ ર તે તમે તમારા દાસો પ્રત્યે ભ ું વતર્ન
રાખો. ધમક નો ઉપયોગ બંધ કરો. યાદ રાખો તે એક જે તમારો
અને તેઓનો પણ ધણી છે તે આકાશમાં છે. અને ધણી (દેવ)
દરેક ક્તનો એક સરખો ન્યાય કરે છે.

દેવનાં સવર્ હ થયારો સજો
✡ 6:2: ઉલ્લેખઃ ન. 20:12; ુન. 5:16 ✡ 6:3: ઉલ્લેખઃ ન. 20:12;
ુન. 5:16
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10 મારા પત્રને ૂરો કરતાં હુ તમને પ્ર ુમાં અને તેના સામર્થ્યના
બળમાં શ ક્તમાન થવા કહુ છુ. 11 દેવ ું સં ૂણર્ બખ્તર (રક્ષણ)
પહેરો કે જથેી તમે શેતાનની દુ ચાલબાજી સામે લડ શકો.
12 આપણું આ ુદ્ધ આ ૃથ્વીના લોકો સામે નથી. પર ુ આપણે
તો અંધકારના અ ધપ તઓની, અ ધકાર ઓ અને તેઓની સ ાઓ
સામે આકાશી ાનોમાં દુ તાનાં આ ત્મક લશ્કરો સામે આપણે
લડ ર ા છ એ. 13 અને તેથી તમે દેવનાં સવર્ હ થયારો સજી
લો કે, જથેી ૂંડા દવસે તમે દઢે ઊભા રહ શકો અને તમે ુદ્ધ
ૂરુ કયાર્ પછ પણ શ ક્તવધર્ક હશો.
14 તેથી સત્યથી તમાર કમર બાંધો; અને પ્રામા ણક જીવન

જીવીને તમાર છાતી ું રક્ષણ કરો. 15 અને તમારા પગે શાં તની
ુવાતાર્ની તૈયાર રૂપી જોડાં ધારણ કરો કે જથેી તમે શ ક્ત ૂવર્ક

ઊભા રહ શકો. 16 અને વ ાસની ઢાલનો પણ ઉપયોગ કરો
કે જથેી તમે દુ તા બળતા ભાલાઓ હોલવી શકશો. 17 દેવના
તારણને તમારા ટોપ તર કે અપનાવો. અને આત્માની તલવાર,
જે દેવ ું વચન છે તે લો. 18 હમેશા આત્મામાં પ્રાથર્ના કરો.
હરવખત પ્રાથર્ના તથા વનંતી કરો અને તમારો જરૂર બધી જ
વસ્ ુની યાચના કરો. આમ કરવા માટે હમેશા તૈયાર રહો.
નરુસ્તાહ થઈ છોડ ના દો અને પ્ર ુના બધા સંતો માટે પ્રાથર્ના
કરો.

19 અને મારા માટે પણ પ્રાથર્ના કરો કે ારે હુ બો ું ત્યારે
મને દેવ તરફથી શ ો પ્રદાન થાય કે જથેી ભય વના ુવાતાર્ના
ૂઢ સત્યને હુ કહ શકુ. 20 મારુ કામ ુવાતાર્ કહેવા ું છે અને

તે હુ અહ બંદ ખાનામાંથી કર ર ો છુ. પ્રાથર્ના કરો કે ારે
હુ ુવાતાર્નો ઉપદેશ આ ું ત્યારે ભય વના મારે જે ર તે આપવો
જોઈએ તે ર તે આ ુ.ં

આખર અ ભવાદન
21 હુ તમાર પાસે અમારા ભાઈ ુ ખકસને મોક ું છુ, જનેે

અમે ચાહ એ છ એ. તે પ્ર ુના કાયર્ પ્રત્યે વ ા ુ સેવક છે.
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મારા પ્રત્યે જે કઈ બની ર ુ છે તે બ ું તે તમને કહેશે જથેી
તમને ખબર પડશે કે હુ કેમ છુ અને ું કર ર ુ છુ. 22 માર
ઈચ્છા છે કે તમે જાણો કે અમે કેમ છ એ અને તમને હમત
આપવા હુ તેને મોકલી ર ો છુ.

23 દેવ બાપ અને પ્ર ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને શાં ત તથા
વ ાસસ હત પ્રી ત થાઓ. 24 તમે બધા કે જઓે આપણા
પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત ઉપર નષ્કપટ પ્રી ત રાખો છો તેઓ પર દેવની
કૃપા થાઓ. આમીન.
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