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एिफसीहरूलाई
पावलको प

1 परमे रको इच्छा अनसुार े रत बनकेो पावलबाट परमे रका पिव
जनहरूलाई जो एिफससमा छन ्तथा ी यशेमूा िव ास रा हेरूलाई अिभवादन!्

2 हा ा िपता परमे र र भ ु यशे ू ी बाट सबलैाई अन ु ह र शा न्त होस।्
ी मा हुनहेरूलाई आ त्मक आिशष

3 उहाँले हामीलाई स्वग य स्थानहरूमा त्यके ी मा रहकेो आ त्मकआिशष
िदन ु भएकोछ। हा ा भ ु यशे ू ी का िपता परमे रमा शसंा। 4 ी मा हुने
हामीलाई िपता परमे रले ससंारको सिृ गन ुर् भन्दा पिहल्यै छान्नभुयो िकनभने
परमे रले आफ्नो सामनु्ने िनद ष र पिव जन रहन सकौं भनी हामीलाई मेले
छान्न ु भएको हो। 5 अिन ससंारको सिृ हुन ु भन्दा पिहल्यै परमे रले हामीलाई
यशे ू ी ारा आफ्ना बालकहरू बनाउने िन य गन ुर्भयो। यो उहाँको इच्छा िथयो।
यसमैा उहाँ सन्न हुनहुुथ्यो। 6 उहाँको यही आ चयर्जनक अनु हको कारण उहाँ
शसंनीय हुनहुुन्छ। आफ्ना प्यारा प ु जसलाई उनले माया गन ुर्हुन्छ परमे रले
हामीलाई आफ्नो अन ु ह शस्त िदनभुयो।

7 हामी जो ी मा छौं उहाँका रगतबाट मु गराइएका छौं। परमे रकै
असीम अनु हले आफ्ना पापहरूबाट हामीले क्षमा पाएकाछौं। 8 परमे रले ज्ञान
र समझसगँ यो अन ु ह अत्यन्तै उदारतापवूर्क िदनभुयो। 9 आफ्ना ग ु योजना
हामीलाई जनाउनँ ु भएकोछ। परमे र यही चाहान ु हुन्थ्यो र उहाँले यो ी ारा
गन योजना गन ुर्भयो। 10 ठीक समयमा आफ्नो योजना पणूर् गन परमे रको उ ेश्य
हो। स्वगर् र पथृ्वीका सबै थोक ी को अधीनमा गन उहाँको योजना िथयो।

11 परमे रको जन बन्न ी मा हामी छािनएकाछौं। उहाँको इच्छा र योजना
अनसुार परमे रले हामीलाई उहाँको मािनस बनाउन चाहान ु हुन्थ्यो। उहाँले त्यके
चीज नैआफ्नो इच्छासगँ िमल्ने बनाउनँ ु हुन्छ। 12 ी मा आशा रा े हामी पिहलो
जन हौं। अिन हामी छािनएका हौं तािक उहाँको मिहमामा हामीले शसंा ल्याउन
सकौं। 13 ितमीहरू पिन त्यस्तै हौ। ितमीहरूलेआफ्नो म ु को बारेमा साँचो िशक्षा-
ससुमाचार सिुनहाल्यौ। ससुमाचार सनुपेिछ ितमीहरूले ी मा िव ास गय ।
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अिन परमे रले आफ्नो िवशषे छाप ितमीहरूमा लगाउन ु भयो र ितमीहरूलाई
पिव आत्मा िदनभुयो जनु उहाँले ितज्ञा गन ुर्भएको िथयो। 14 पिव आत्मा चाँिह
परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई ितज्ञा गरेका कुराहरू पाउछँौ नै भन्ने एउटा
जमानत हो । यसले परमे रमा हुनहेरुलाई पणूर् स्वतं ता िदनछे। यी सबको उ ेश्य
हो परमे रको मिहमाको शसंा ल्याउन।ु

पावलको ाथर्ना
15-16 त्यसलैे मरेा ाथर्नाको समयमा म सधँ ै ितमीहरूलाई समं्झन्छु र

ितमीहरूको िन म्त परमे रलाई धन्यवाद िदन्छु। मलैे त्यसै बलेादे ख यसो गनर्
थालकेो हु ँ जब मलैे भ ु यशेमूा ितमीहरूको िव ास र परमे रका सबै मािनसहरू
ित ितमीहरूको मेको बारेमा सनुें। 17 म सधँै हा ा भ ु यशे ू ी का मिहमामयी
िपता परमे रलाई ाथर्ना गदर्छु िक उहाँले ितमीहरूलाई यस्तो आत्मा िदऊन ्जसले
परमे रको बारेमा ज्ञान र काश होस ्र उहाँलाई परैु बझु्न सक्ने बनाउन।्

18 म ाथर्ना गदर्छु, िक उहाँले ितमीहरूको हृदयको आखँा खो लिदउन ्तािक
ितमीहरू आशालाई िचन्न सक जसका िन म्त परमे रले ितमीहरूलाई चनु्न ु भयो।
अिन परमे रले आफ्ना पिव जनहरूलाई वचन िदनभुएको आिशष कित सम्पन्न
र मिहमासाली रहछे त्यो पिन जान्नछेौ।

19अिन हामी िव ास गनहरूकोलािग परमे रको श अित महान छ भन्ने
कुरो पिन बझु्नछेौ। 20 त्यही महा श ारा परमे रले ी लाई मतृ्यबुाट उठाउन ु
भएको िथयो र स्वगर्मा उहाँले आफ्नो दािहनपे ीरा भुएको िथयो। 21 परमे रले
ी लाई सबै शासक, अिधकारी, श शाली राजाहरूभन्दा पिन बढता महत्वपणूर्

बनाउन ु भयो। कुनै यो ससंारको दास अथवा भिवष्यको ससंारको दास, कुनै पिन
श भन्दा ी महत्वपणूर् हुनहुुन्छ। 22 परमे रले हरेक कुरालाई ी को
अधीनमा रा खिदन ुभयो अिन मण्डलीको हरेक कुरामा उहाँले ी लाई नै सव च्च
अिधकारी बनाउन ु भयो। 23 मण्डली भनकेो ी को शरीर हो। मण्डली ी ले
प रपणूर् छ जसले सब थोक सब तरह ले भ रपणूर् ग रिदन्छ।

2
मतृ्यदुे ख जीवन

1 िबतकेा िदनहरूमा आफ्ना पापहरू र परमे र िवरोधी कमर्हरूले गदार्
ितमीहरूका आ त्मक जीवन मतृ िथयो। 2 हो पिन, अिघ ितमीहरू त्यस्तै पापहरूमा
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बसकेा िथयौ। ितमीहरू सांसा रक मािनसहरू झैं बाँिचरहकेा िथयौ। ितमीहरूले
वाय ु मण्डलको द ु श हरूको शासकलाई प ायौ। अझै पिन परमे रलाई
नमान्नहेरूमा त्यही आत्माले काम गदछ। 3 गएका िदनहरूमा हामीहरू सबै पिन
ती मािनसहरू जस्तै बाँचकेा िथयौं। हामी आफ्नो पापमय कृितलाई खशुी पान
कोिशशमा िथयौं। हा ा विृ र मनले चाहे अनसुार नै हामी सब कुरो गथ्य ं।
हामी द ु मािनस िथयौं। हामी जनु कारले बसकेा िथयौं हा ो पापले गदार् त हामीले
परमे रको ोध भोग्नै पन िथयो। हामी अरू जस्तै िथयौ।

4 तर परमे को कृपा महान छ अिन परमे रले हामीलाई अित नै माया
गन ुर्हुन्छ। 5 हा ो पापहरूको कारणले हामी आ त्मक रूपले मतृ िथयौं। तर
परमे रले हामीलाई ी िसत नयाँ जीवन िदनभुयो। हामीहरू परमे रको
अन ु हले नै बचाइएका छौं। 6 अिन परमे रले हामीलाई ी िसतै उठाएर
आफुिसत स्वग य ठाउँमा बसाउन ु भयो। यसो हुनका कारण हामीहरू परमे रको
अन ु हले नै बचाइएका छौं। अिन परमे रले हामीलाई ी िसतै उठाएर आफूिसत
स्वग य ठाउँमा बसाउन ु भयो। यसो हुनका कारण हामी ी यशेमूा स म्म लत
भएकोले हो। 7 भिवष्यमा आउने सबसैन्तानलाई आफ्नो अन ु ह कित सम्पन्न छ
भन्ने अगाध सम्पि दखेाउनलाई परमे रले यसो गन ुर् भएको छ। ी यशेमूा हुने
हामीहरू ित दयावान बनरे परमे रले त्यो अन ु ह दखेाउनँ ु हुन्छ।

8 ितमीहरू अनु हले बचाइएकाछौ। अिन त्यो अन ु ह िव ास ारा पाएका
हौ। ितमीहरू आफैं ले ितमीहरूलाई बचाएनौ। परमे रको यो एउटा उपहार हो।
9 ितमीहरू आफ्नो काम-कुराले बाँचकेा हुदँै होइनौ। यसलैे कसलैे यसको गवर् गनर्
सक्दनैौं। 10 हामी जस्तो छौं त्यस्तो परमे रले नै बनाउन ु भएको हो। ी यशेमूा
असल काम गनर्लाई हामीलाई नयाँ जीवन िदइएको छ। हा ालािग ती रा ा काम
गद हामीहरू बाँचौं भनरे परमे रले यसो गन ुर् भएको हो।

ी मा एक
11 ितमीहरू गरै-यहूदी भएर जन्म्यौ। यहूदीहरूले ितमीहरूलाई “खतनाहीन”

भन्छन।् ितमीहरूलाई “अिश छेिदत” भन्ने यहूदीहरू आफूलाई चाँिह
“खतनाका” भन्छन।् ितनीहरूको शरीर मानव हातले खतना ग रएको छ।
12 याद रहोस,् िबतकेा िदनहरूमा ितमीहरू ी बाट अलग िथयौ। ितमीहरू
इ ाएलका नाग रक िथएनौ। अिन ितज्ञाको अनवुन्ध ितमीहरूिसत िथएन जनु
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परमे रले उहाँका मािनसहरूिसत गन ुर्भएको िथयो। ितमीहरू आशा िबनाको
ससंारमा बाँचकेा िथयौ र ितमीहरूले परमे रलाई िचन्दनै िथयौ। 13 हो, एक
समयमा ितमीहरू परमे रदे ख टाढा िथयौ। तर अिहले ितमीहरूलाई परमे रको
खबुै निजक ल्याइएको छ। ी को रगत ारा ितमीहरूलाई परमे रको खबुै
निजक ल्याइएको छ।

14 ी को कारणले अिहले हामीले शा न्त पाएका छौं। ी ले हामी दवुलैाई
एक बनाउन ु भएको िथयो। यहूदी र गरै-यहीदहूरू बीचमा पखार्ल लागे जस्तै
छु एका िथए। ितमीहरू आपस्तमा घणृा गथ। तर ी ले आफ्नै शरीरले घणृाको
पखार्ल भत्काइिदन ु भयो।

15 यहूदी िनयममा धरैे िवधान र आज्ञाहरू िथए। तर ी ले वस्थालाई समा
ग रिदन ु भयो। मािनसहरूको यी दईु अलग समहूलाई आफूमा एउटै नयाँ मािनस
बनाउने र यसरी शा न्त ल्याउने ी को उ ेश्य िथयो। 16 ू स ारा ी ले दइु समहू
बीचको घणृा समा गराइिदन ु भयो अिन ितनीहरूलाई एउटा शरीरमा स म्म लत
गराउन ु भयो। ी ले ितनीहरूलाई परमे रितर तान्न चहान ु हुन्थ्यो। उहाँले यो
कामको घणृालाई ूसमा मारेर गन ुर्भयो। 17 ी आउन ु भयो अिन ितमीहरू बीच
शा न्तको ाचर गन ुर्भयो जो परमे रदे ख टाढा िथयौ। अिन ितमीहरूमा शा न्त
चार गन ुर्भयो जो परमे रको निजक िथए। 18 हो, ी माफर् त हामी सबलैाई एक
आत्मा ारा िपताकहाँ आउने अिधकार िदइयो।

19 यसकारण अब ितमीहरू पाहुना र परदशेी होइनौ। ितमीहरू पिन परमे रका
प रवारका सदस्यहरूिसत पिन िमलकेाछौ। 20 ितमी िव ासीहरू परमे रका भवन
हौ जनु े रतहरू र अगमव ाहरू ारा जग बसाइएको घडरेीमा बनाइएको छ। ी
स्वयं भवनका जग-ढुङ्गा हुनहुुन्छ। 21 त्यो सम्पणूर् भवन ी मा गाँिसएको छ।
यो भमुा पिव म न्दर बनरे बढ़दछ। 22अिन ी मा ितमीहरू पिन अरूहरूिसतै
िनिमर्त छौ। आत्मा ारा ितमीहरू पिन यस्तो एउटा स्थान बिनदछैौ जहाँ परमे र
ब ु हुन्छ।

3
अन्य जातीहरूमा पावलको काम

1 यसथर्, म ी यशेकूो कैदी हु,ँ र ितमीहरूको पिन एक कैदी जो यहूदीहरू
होइनौ। 2अवश्य ितमीहरू जान्दछौ िक परमे रलेआफ्ना अन ु हले ितमीहरूलाई
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सहायता गनर् मलाई यो काम समु्पन ु भएकोछ। 3 परमे रले मलाई आफ्नो
ग ु योजना दशार्उन ु भयो। यसबारे मलैे केही ले खसकेकैछु। 4 अिन मलैे
लखेकेा ती कुराहरू प ौ भने ी को बारेमा ग ु सत्यता मलैे बझुकेो रहछुे
भन्ने ितमीहरू जान्नसक्छौ। 5 अिघ-अिघका मािनसहरूलाई त्यो ग ु सत्यता
दशार्इएको िथएन तर अिहले आत्मा ारा त्यो ग ु रहस्य उहाँको पिव े रतहरू
र अगमव ाहरूलाई दशार्इएकोछ। 6 ग ु सत्यता यही होः परमे रले आफ्ना
यहूदी मािनसहरूलाई िदनभुएको त्यही कुराहरू गरै-यहूदीहरूले पिन पाउनछेन।् गरै-
यहूदीहरू यहूदीहरूिसतै एक जीउमा स म्म लत हुनछेन ्अिन ी यशेमूा िदइएको
परमे रको वचनको सहभागी हुनछेन।् ससुमाचारको कारणले गरै-यहूदीहरूले यी
सबै पाउनछेन।्

7 परमे रको िवशषे अन ु हल,े म ससुमाचराको एक जना सवेक बिनएँ। उहाँले
आफ्नो श ारा मलाई यो अन ु ह िदनभुएको छ। 8 परमे रका मािनसहरू मध्ये
म सबभन्दा तचु्छ हु।ँ तर उहाँले मलाई ी को अनन्त धनरूपी ससुमाचार बारे गरै-
यहूदीहरू माझ चार गन यो उपहार िदनभुयो। त्यस धनको मिहमा बिुझनसक्नकुो
छ। 9अिन परमे रले मलाई उहाँको ग ु सत्यताको योजना बारे सबै मािनसलाई
भिन िदने काम िदनभुयो, त्यो सत्यता आिद कालदे ख नै उहाँमा लकेुको िथयो।
उहाँनै परमे र हुनहुुन्छ जसले सब कुरा सिृ गन ुर् भयो।

10उहाँको उदशे्य िथयो िक स्वग य ठाँउका जम्मै शासकहरू र अिधकारीहरूले
परमे रले आफ्नो ज्ञान िविभन्न कारले दशर्न गन ुर्हुन्छ भन्ने जाननु।् 11 यगुौं
अिघ परमे रले बनाउन ु भएको योजना अनसुार यो ग रएकोछ। आफूले योजना
गरेकै अनरुूप उहाँले यो गन ुर्भयो। उहाँले यो हा ा भ ु ी यशे ू माफर् त गन ुर्भयो।
12 ी मा हामीहरू परमे रको अिघ िनभर्य भई िव ासिसत उिभन सक्छौं।
ी मा िव ास ारा हामी यो गनर् सक्छौं। 13 यसलैे म ितमीहरूलाई िबन्ती गदर्छु

ितमीहरूको कारण मरेा क हरू दखेरे ितमीहरूले हरेश खान ु हुदँनै र आशा पिन मान ुर्
हुदँनै। मरेो क ले ितमीहरूमा आदर ल्याउने छ।

ी को मे
14 यसथर् िपता अिघ ाथर्नामा म झकु्दछु। 15 स्वगर्को र पथृ्वीको त्यके

प रवारले उहाँबाटनै यसको नाम लदंछन।् 16 म िपतालाई आफ्नो मिहमामयी
सम्प ी अनसुार ितनीहरुलाई श दान गरुन ् भनी ाथर्ना गदर्छु, जसमा िक
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आफ्नाआत्मामा ितमीहरु द रलो हुन सक्छै। उहाँकोआत्मा ारा उहाँले ितमाहरुलाई
त्यो श िदन ु हुन्छ। 17 ितमाहरुको िव ासको कारणले ी ितमीहरुको हृदयमा
बसनु ्भनी म ाथर्ना गदर्छु। म ाथर्ना गदर्छु, को मेको महानता बझु्ने श
परमे रका सबै मािनसहरुले पउन।् 18 अिन ाथर्ना गदर्छु िक परमे रका जम्मै
ितमीहरुलाई र परमे रको पिव जनले को मेको महानता बझु्ने श पाउन।्
म यो पिन थर्ना गदर्छु िक उहाँको मेको चौंडाई, लम्मबाई, उचँाई र गिहराई
ितमाहरुले बझु्न सक। 19 को मे मानव समझ भन्दा बािहर छ। तर ितमीहरुले
त्यो मे बझु्न सक भन्ने मरेो पाथर्नाछ।

20 परमे रको श जो हामीिभ काम ग ररहकेोछ, त्यसले हामीले सोचकेो
वा कल्पना गरेको भन्दा धरैे गनर् सक्छ। 21 मण्डलीमा अिन ी यशेमूा सदा
सवर्दा र यगु-यगुसम्म उहाँको मिहमा भइरहोस।् आिमन।

4
शरीरमा एकता

1 म कैदमा छु िकन िक म भकुो हु।ँ परमे रले ितमीहरूलाई उनका मािनस
भएर जीउन चनु्न ुभयो। अब म ितमीहरूलाई परमे रका मािनस भएर कसरी जीउन ु
पछर् त्यो बताउछु। 2 सधँै न र कोमल बन। धयैर् बन र आपस्तमा मे पवूर्क
रह। 3आत्मा माफर् त ितमीहरू शा न्तपकूर् एक-अकार्मा सम्ब न्धत छौ। शा न्तको
बन्धनले यस सम्बन्धलाई अटटू रा े भरसक कोिशश गर। 4 शरीर एउटै छ र
आत्मा एउटै छ। आशा पिन एउटै छ जसकोलािग परमे रले ितमीहरूलाई बोलाए।
5 एउटै भ,ु एउटै िव ास र एउटै बि स्मा छ। 6 परमे र एउटै हुनहुुन्छ जो सबका
िपता हुनहुुन्छ। उहाँ सव परी हुनहुुन्छ, हरेक कुराबाट काम गन ुर् हुन्छ अिन हरेकमा
हुनहुुन्छ।

7 ी ले हामी त्यकेलाई एक-एकवटा िवशषे उपहार िदन ुभएकोछ। त्यकेले
त्यही उपहार पाएको छ जनु उहाँले िदन ुचाहन ुभएको िथयो। 8 त्यसलैे शा मा यस्तो
भिनएको छ,

“उहाँ मािथ आकाशमा जानभुयो,
आफूिसतै कैदीलाई बन्दी बनाएर लान ु भयो, अिन उहाँले मािनसलाई

उपहारहरू िदनभुयो।” भजनसं ह 68:18
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9 “उहाँ मािथ जान ु भयो” भन्दा के बझु्न सिकन्छ? यसको अथर्, पिहले उहाँ
तल पथृ्वीमा आउन ु भयो। 10 यशे ू तल आउनु भयो र उहाँ नै हुनहुुन्छ जो मािथ
जान ु भयो। उहाँ सबभन्दा अल्गो आकाशमा जान ु भयो। त्यो आफुमा पणूर् होस ्भनरे
ी ले यस्तो गन ुर्भयो। 11 अिन ी हुनहुुन्छ जसले मािनसहरूलाई वरदानहरू

िदनभुयो जब उहाँले िदनहुुदँ ै कसलैाई े रतहरु, कसलैाई अगमव ाहरु,कसलैाई
चारकहरु, कसलैाई मण्डली को गोठाला र कसलैाई िशक्षक बनाउनभुयो।

12 ी -प रवारलाई मजबतू बनाउन ु भनी परमे रका मािनसहरूलाई आफ्नो
सवेामा तयार पान ुर् ी ले ती वरदानहरू िदनभुयो। यसले गदार् ी को शरीर तािक
ी को शरीर ब लयो बिनयोस।् 13 हामी सबै एउटै िव ासमा नबाँिधउञ्जले,

परमे रको पु लाई पणूर्रूपले निचनञु्जले, हामी प रपक्क मािनस नबिनउञ्जले,
हामी ी जस्तै उन्नत नहुञ्जले र उहाँको पणूर्ता ा नगरूञ्जले यो काम ग र नै
रहनपुछर्।

14 तब हामी नानीहरू जस्तो हुने छैनौ। हामी छालमा जहाजले यता र उता
छल्काइएका मािनसहरू जस्ता हुने छैनौं। हामी त्यके नयाँ िशक्षा ारा भािवत हुने
छैनौं जसले हामीलाई धोका िदने यास गछर्। ती मािनसहरूले चलाकी गछर्न ् र
मािनसहरूलाई भलू बाटोमा तान्न हर कारको चे ा गछर्न।् 15 तर, हामी मेपवूर्क
सत्य बोल्छौं। तर हामी हर तरहले ी जस्तै नहुञ्जे बिडरहनछेौं। ी िशर
हुनहुुन्छ र हामी शरीर हौं। 16सम्पणूर् शरीर ी ारा गाँिसएको छ।शरीरको त्यके
अङ्ग एक-अकार्मा जोिडएकोछ र शरीरको जोडनीले एक गरेको छ। त्यके
अङ्गले आ-आफ्नै काम गछर्। अिन यसलैे सम्पणूर् शरीर िवकास गछर् र मेमा
दढृ हुन्छ।

बाँच्ने त रका
17 म यो भन्छु र भकुो सम्बन्धमा चतेावनी िदन्छुः परमे रलाई निचन्नहेरू

जस्तो भएर नबस। ितनीहरूका िवचार िनकम्मा हुन्छन।् 18 ती केही बझु्न स ै नन,्
अिन केही जान्दनैन ् िकन िक ितनीहरू सनु्न अस्वीकार गछर्न ् त्यसलैे परमे रले
िदएको जीवन जस्तो ितनीहरूको जीवन हुदँनै। 19 लज्जा अनभुव गन क्षमता
ितनीहरूले गमुाएका छन।् कुकमर् गनर् मै ितनीहरूका जीवन पणूर्रूपले लागकेाछन ्
। हर कारको नीच काम गनर् ती सधैं तम्सन्छन।् 20 तर ितमीहरूले िसकेको
ी को कुरा त्यस्तो होइन। 21 म जान्दछु, ितमीहरूले ी को बारेमा सनुकेाछौ

अिन ितमीहरू उहाँमा छौ, यसथर् ितमीहरूले सत्यता िसक्यौ। हो, खासमा सत्यता
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यशेमूा छन।् 22 ितमीहरूलाई आफ्नो परुानो स्वभाव छोड्न िसकाइयो। त्यसको
अथर्, अिघका िदनहरूमा प ाइ िहडंकेो कुमागर्लाई ितमीहरूले त्याग्न ु पछर्। त्यो
स्वभाव त्यसकैा धोखापणूर् इच्छाहरूले त्यसलाई थो ो बनाइसकेका छ। 23 ितमीहरू
आफ्ना मन र आत्मामा नयाँ बनाइन ु पछर्। 24 ितमीहरू नयाँ मािनस बिनन ु पछर्
जस्तो िव ास अनसुार धम र पिव जीवन बाँच्न परमे रले ितमीहरूलाई आफ्नै
अनरुूपमा िसजर्न ु भएको छ।

25 यसलैे ितमीहरूले झटूो बोल्न ु छोड्नपुछर्। “आपसमा सधँ ै साँचो बोल।”
िकनभने हामी आपस्तमा एउटै शरीरका अङ्गहरू हौं। 26 “जब ितमी रसाउछँौ
त्यस िदनभ र न रसाऊ। रसले कुनै पाप नगराओस।्” अिन िदनभ र न रसाइ
बस। 27 शतैानलाई िज े मौका नदऊे। 28 यिद कसलैे चोछर् भने त्यसले त्यो
बानी छोडोस।् उसले आफ्ना हात असल काममा लगाओस।् तब मा गरीब
मािनसहरूलाई िदन ु उसकोमा केही हुनछे।

29 बात गदार् चोट पन शब्द नचलाऊ। मािनसलाई चािहने कुरो मा गर जसले
मािनसलाई ब लयो बनाउछ। तब मा ित ा कुरा सनु्नहेरू लाभा न्वत हुन्छन।्
30 पिव आत्मालाई द ुखत नतलु्याऊ। आत्मा नै माण हो के ितमी परमे रका
हौ। उपय ु समयमा परमे रले ितमीलाई म ु गन ुर् हुनछे भन्ने दखेाउनलुाई नै
उहाँले त्यो आत्मा िदनभुएको हो। 31 िततोपना, रस र आवगे त्याग किहल्यै
रसमा निचच्याउ र अकार्को िनन्दा नगर। कुनै कारको कुकमर् किहल्यै नगर।
32आपसमा दयाल ु र कृपाल ु बन। परमे रले ी मा ितमीहरूलाई क्षमा िदए जस्तै
ितमीहरूले पिन एक-अकार्लाई क्षमा दऊे।

5
1 ितमीहरू परमे रका नानीहरू हौ जसलाई उहाँले मे गन ुर् हुन्छ। यसलैे

परमे र जस्तै हुने कोशीश गर। 2 मेमय जीवन िबताऊ। ी ले हामीलाई मे
गन ुर् भए जस्तै अरूलाई मे गर। ी ले हा ा िन म्त आफूलाई सगु न्धत उपहार
अिन परमे रको ब लको रूपमा चढाउनभुयो।

3 ितमीहरूका िवचमा यौन अपराध हुनहुुदँनै। कुनै कारको अनिैतकता अथवा
लालच अझै धरैे हुनहुुदँनै। िकन? िकनभने यस्ता कुराहरू परमे रका जनलाई
उिचत छैन। 4 ितमीहरू माझ नरा ो बातचीत हुन ु हुदँनै। मखूर् कुरा नगर अिन
अनिुचत मजाक पिन नगर। यी कुराहरू ितमीहरूलाई ठीक छैन। यसको स ामा
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ितमीहरूले परमे रलाई धन्यवाद िदनपुछर्। 5 यसमा िन य होऊः यिद ितनीहरूले
यौन अपराध गरे अथवा बइेमान्दारी बने आफ्नै िन म्त लोभी बने भने ी औ
परमे रको राज्यमा ितमीहरूले ठाउँ पाउने छैनौ। लोभी चाँिह मिूतर्पजूक हो।

6 िमथ्या कुराले ितमीहरूलाई मखूर् नबनाओस।् अनाज्ञाकारी मािनसहरूमािथ
यस्ता कुराहरूले परमे र रसाउन ु हुन्छ। 7 ितनीहरूिसत त्यस्तो काम गन ुर् हुदँनै।
8 िबतकेा िदनहरूमा अन्धकारले पणू र् िथयौ, तर अिहले ितमी काशले पणू र् छौ।
यसलै,े काशका बालकहरू जस्तै बाँच। 9 काशले सब िकिसमको भलाई, निैतक
जीवन र सत्यता ल्याउदँछ। 10 भु के कुरालेखशुी हुनहुुन्छ त्यो बझु्ने कोिशश गर।
11 अन्धकारका मािनसहरूले गन काम नगर। त्यस्ता कामहरूले ती अधं्याराका
कामहरू िमथ्या हुन भन्ने दखेाऊ। 12 अन्धकारमा मािनसहरूले गन कुराहरूको
चचार् गन ुर् पिन शरमको कुरा हो। 13 तर जब हामी ती ग ु रूपले अधँ्यारोमा ग रएका
कुराहरु उदाङ्गो बनाउछँौं काशले ती कुराहरूलाई त्यक्ष पा रिदन्छ। 14 अिन
ज्योित नै हो जसले हरेक कुरो त्यक्ष पाछर्। त्यसलैे हामी भन्छौः

“जाग, हे िनदाएकाहरू हो!
मतृ्यबुाट उठ,

अिन ितमीहरूमािथ ी चम्कुन ु हुनछे।”

15 यसकारण ितमीहरू कसरी िजउँछौ त्यस बारे खबुै सतर्क होऊ। मखूर्हरू
जस्तो नबाँच तर ब ु मानीपवूर्क बाँच। 16 हामीले बाँचकेा िदनहरू खराब छन,्
यसथर् आफ्नो समयलाई सकुमर् गनर्मा लगाऊ। 17 यसथर् मखूर् नबन। स ामा, भलूे
ितमीलाई के गराउन चाहनहुुन्छ, बझु। 18 दाखरस खाएर नमात। त्यसले ित ो
आ त्मकताको नाश गनछ। आत्माले भरीपणूर् होऊ। 19आपसमा भजन, स्तिुत र
आ त्मक गीतहरू सनुाऊ। भलुाई आफ्नो हृदयमा सगंीत बनाऊ। 20 सधैं सबै
कुराको लािग िपता परमे रलाई धन्यवाद दऊे। हा भ ु यशे ू ी को नाममा
उहाँलाई धन्यवाद दऊे।

पित र प ीहरू
21 एक-अकार्लाई मान्न इच्छुक होऊ िकनिक ितमीहरू ी लाई आदर गछ ।
22 प ीहरू हो, भकुो अधीनमा रहे जस्तै आ-आफ्ना पितको अधीनमा बस।

23 जस्तो यशे ू ी मण्डलीका िशर हुनहुुन्छ, पित प ीका िशर हुन।् मण्डली
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ी को शरीर हो, त्यसरी ी शरीरमा रक्षक हुनहुुन्छ। 24जसरी मण्डली ी को
अिधकारमा छ त्यसरी पि हरू पिन हरेक कुरामा पितहरूको अिधकारमा रहन ु पछर्।

25 पितहरू हो, आफ्ना प ीलाई मे गर जस्तो ी ले मण्डलीलाई मे गन ुर्
भयो। ी ले मण्डलीको िन म्त ाण िदनभुयो। 26 मण्डलीलाई पिव बनाउन ु
उहाँले आफ्नो ाण ब ल िदनभुयो। मण्डलीलाई पानीले धोएर श ु पानर् ी ले
ससुमाचार योग गन ुर्भयो। 27 उहाँले मण्डलीलाई मिहिमत दलुही बनाउन ु तथा
कलकं, चाउरी वा त्यस्तै कुनै ु टरिहत बनाउन तथा उनलाई श ु र िनद ष पान ुर्
आफैलाई ब ल िदनभुयो।

28 अिन पितहरूले पिन आफ्ना प ीहरूलाई त्यसरी नै मे गन ुर्पछर्। आफ्नो
शरीरलाई मे गरे जस्तैआफ्नो प ीलाई मे गर। प ीलाई मे गनलेआफैलाई मे
गछर्। 29अिन कसलैे पिन आफ्नो शरीरलाई किहल्यै धणृा गदन। हरेकले आफ्नो
शरीरलाई, स्याहाछर् अिन खाना िदन्छ। अिन मण्डलीको िन म्त ी ले पिन त्यसै
गन ुर् हुन्छ। 30 िकनिक हामी उहाँको शरीरका अङ्ग हौं। 31 धमर्शा ले भन्छ,
“त्यसलैे मािनसले आफ्ना माता-िपतालाई छोड्छ र आफ्नो प ीिसत िमल्दछ र ती
दईु एक हुन्छन।्”✡ 32 यो ग ु सत्यता खबुै महत्वपणूर् छ। मलाई लाग्छ यसको
अिभ ाय ी र मण्डलीिसत छ। 33 तर ितमीहरू त्यकेले आफ्नो प ीलाई मे
गन ुर् पछर् जस्तो आफुलेआफैं लाई मे गछर्। अिन प ीले पिन आफ्नो पितलाई आदर
गन ुर् पछर्।

6
बालकहरू र आमा-बाबहुरू

1 बालकहरू हो, भलुे चाहकेो जस्तो,आफ्ना आमा-बाबलुे भनकेो मान। त्यो
बाहके, गन ुर् पन रा ो कुरो यही होः 2 शा ले भन्छ, “ितमीहरूले आफ्ना आमा-
बाबकुोआदर गन ुर् पछर्।”✡ यो पिहलोआज्ञा हो, यसमा ितज्ञा पिन छ। 3 त्यो ितज्ञा
होः “तब ित ो हरेक कुरो ठीक हुन्छ र ससंारमा ितमीले लामो आय ु पाउनछेौ।”✡

4 िपताहरू हो,आफ्ना बालकहरूलाई रस नउठाऊ। ितनीहरूलाई भकुो िशक्षा
र तालीममा हुकार्ऊ।
✡ 5:31: 2:24 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 6:2: 20:12;
ावस्था 5:16 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 6:3: 20:12; वस्था 5:16 बाट

उ तृ ग रएको।
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कमाराहरू र मा लकहरू
5 कमाराहरू हो, पथृ्वीमा आफ्ना पाथ व मा लकहरूको आज्ञा, डर र

आदरसिहत सम्पणूर् हृदयले पालन गर जसरी ी को आज्ञा पालन गदर्छौ।
6 ितनीहरूले हे ररहकेो बलेा ितनीहरूको मन िज ितनीहरूका सामनु्ने मा
ितमीहरूले आज्ञा पालन गन ुर् होइन तर ितमीहरूले ी को आज्ञा पालन गरे झैं
ितनीहरूलाई मान। 7आफ्नो क र् खशुीसाथ गर। भकुो िन म्त क र् गरे झैं
गर औ मािनसको िन म्त गरेको जस्तो होइन। 8 याद राख, ऊ कमारा होस ्िक मु
होस ्रा ो काम गन हरेकालाई परुस्कार िदने भ ु नै हुनहुुन्छ।

9अिन मा लकहरू, ितमीहरूले पिन आफ्ना कमाराहरूिसत उस्तै वहार गर।
ितनीहरूलाई नधम्काउ। मनमा राख िक ितमीहरूका मा लक र उनीहरूका मा लक
उही एक हुन्छ अिन उहाँ स्वगर्मा हुनहुुन्छ। उहाँले हरेक मािनसलाई एकै कारले
जाँच्न ु हुन्छ।

परमे रको हात-हितयार धारण गर
10 मरेो प को अन्तमा म भन्छु, भमुा र उहाँको महान श मा दढृ बन।

11परमे रले िदएको पणूर् हातहितयार लगाऊ तािक ितमीहरूलेशतैानको कुचालको
सामना गनर् सक्छौ। 12 हा ो लडाई पथृ्वीका मािनसहरूिसत छैन। हामी त यस
ससंारको अन्धकारको शासक,अिधकारी र श हरूिसत लिडरहछेौं। हा ो लडाई
त स्वग य स्थानको द ु आ त्मक श हरूको िवरू छ। 13 त्यसलैे ितमीहरूले
परमे रको पणूर् हातहितयार पाउन ु आवश्यक छ। अिन मा त्यस खराब िदनको
सामना दढृता पवूर्क गनर् सक्छौ। जम्मै लडाईं शषे ग रसके पिछ पिन अझै उिभरहन
सक्छौ।

14 यसलै,े कम्मरमा सत्यको पटुका कसरे, धािमर्क जीवनको छाती-कवच
पिहरेर 15 चारका िन म्त तयार हुन ु शा न्तको ससुमाचरको जु ा जस्तो ित ो
ख ु ामा लगाऊ। 16 अिन यी सगँै िव ासको ढाल योग गर जसले द ु ात्माको
जम्मै जल्दो वाणलाई िनभाउदँछ। 17 परमे रको म ु लाई आफ्नो िशर रक्षक
बनाऊ अिन परमे रको वचन समात जनु आत्माको तरवार हो। 18 सधँै पिव
आत्मामा ाथर्ना गर। सब िकिसमका ाथर्नाहरू सिहत ाथर्ना गर अिन आफुलाई
चािहएको हर थोक माग। यसो गन ुर् ितमी सदा तयार बस। ाथर्ना गन ुर् किहल्यै
नछोड। सधँ ै परमे रका सबै मािनसहरूका लािग ाथर्ना गर।
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19 मरेो लािग पिन ाथर्ना गर िक जब म बोल्छु परमे रले मलाई शब्दहरू
िदऊन ् र ससुमाचारको ग ु सत्यतालाई म िनभर्यसगं भन्न ु सकँु। 20 ससुमाचारको
पक्षमा बोल्ने काम मलाई िदइएको िथयो। यो म अिहले यहाँ कैदमा बसरे पिन गछुर्।
ाथर्ना गर िक जब म ससुमाचारको चार गछुर्, मलैे बोल्न ु परे जस्तै िनभर्यिसत
बोल्न सकँु।

अ न्तम अिभवादन
21 हा ा प्यारा भाइ टाइिककसलाई ितमीहरूकहाँ पठाइएकोछ। उनी भकुो

काममा एक िव ासी सवेक हुन।् मरेो बारेमा उनले सबै कुरा बताउनछेन।् र म
कस्तो छु, के गदछु त्यो उनले बताउने छन।् 22 यसको लािग, मलैे उनलाई पठाउँदै
छु। हा ो भलाकुसारी बझु भन्ने म चाहन्छु। ितमीहरूको उत्साहका िन म्त म उनलाई
पठाउँदछुै।

23 ितमहरूलाई िपता परमे र र भ ु यशे ू ी ले शा न्त र मेको साथै िव ास
िदउन।् 24 ितमीहरू जम्मै जसले हा ा भ ु यशे ू ी लाई अनन्त माया गछ ,
ितमीहरूमा परमे रको अन ु ह रहोस।्
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