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एिफिसहरूलाई पावलको प
1 पावल, परमशे् वरको इच्छा ारा यशे ू ीष् टको एक े रतबाट परमशे् वरका

िन म्त अलग ग रएका एिफससमा भएकाहरू र ीष् ट यशेमूा िवश् वासयोग्य
भएकाहरूलाई, 2 हा ा िपता परमशे् वर र ीष् ट यशेबूाट ितमीहरूलाई अन ु ह
र शा न्त । 3 परमशे् वर हा ा भ ु यशे ू ीष् टका िपताको शसंा होस ् । जसले
हामीलाई हर कारको आ त्मक आिशषले ीष् टमा स्वग य स्थानहरूमा आिशिषत
पान ुर्भयो । 4 यस ससंारको स ृ ष् टभन्दा पिहले नै हामी ीष् टमा िवश् वास गनहरूलाई
परमशे् वरले चनु् नभुयो । उहाँको द ृ ष् टमा पिव र दोषरिहत हुन सकौँ भनरे उहाँले
हामीलाई चनु् नभुयो । 5 मेमा परमशे् वरले हामीलाई यशे ू ीष् ट ारा आफ्नै िनज
पु हरूका रूपमा हण गनर्को िन म्त पणूर्िनधार्रण गन ुर्भयो । उहाँले यसो गन ुर्भयो
िकनिक उहाँले योजना गन ुर्भएको कुरा गनर् उहाँ सन् न हुनभुयो । 6 नितजा यो
हो, िक परमशे् वरको मिहमामय अनु हको कारण सबलैे उहाँको शसंा गछर्न ् ।
यो अन ु ह उहाँले आफ्नो ि य ारा िस मैा हामीलाई िदनभुएको छ । 7 अपार
अन ु ह ारा उहाँको ि य पु मा हामीले रगतबाट छुटकारा अिन पापको क्षमा
पाउदछौँ । 8 परुा ब ु र समझको पणूर्तामा उहाँले यस अनु हचािह ँ श स्त
मा ामा हामीलाई िदनभुएको िथयो । 9 परमशे् वरले आफ्नो इच्छा अनसुार ीष् टमा
काशमा ल्याउनभुएको उहाँको योजनाको गपु् त सत्यतालाई हा ो िन म्त कट

गन ुर्भयो । 10 उहाँको योजनाको पणूर्ताको समय जब परूा हुन्छ, तब ीष् टमा
परमशे् वरले स्वगर् र पथृ्वीका सबै थोकलाई एक साथ ल्याउनहुुनछे । 11 यशे ू

ीष् टमा हामी परमशे् वरका सन्तानको रूपमा चिुनएका िथयौँ । सबै कुरा आफ्नो
इच्छा अनसुार गन ुर्हुनकेो योजनामा हामी अिगबाटै चिुनएका िथयौँ । 12 उहाँको
मिहमाको शसंाको िन म्त अ स्तत्वमा रहन सकौँ भनरे परमशे् वरले यो गन ुर्भयो ।
हामी ीष् टमा भरोसा राख् ने पिहलो व् य हरू िथयौँ । 13 ीष् टमा ितमीहरूले
सत्य वचन, ितमीहरूको छुट्काराको ससुमाचार सिुनसकेपिछ, उहाँमा नै ितमीहरूले
िवश् वास गरेका छौ र ितज्ञा सिहतको पिव आत्माको छाप लगाइएका िथयौ
। 14 हामीले हा ो उ रािधकार ाप् त नगरून्जले सम्म पिव आत्मा हा ो
उ रािधकारको िनश् चयताको माण हुनहुुन्छ । यो उहाँको मिहमाको शसंाको
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लािग हो । 15 यसकारण भु यशे ू ीष् टमा भएको ितमीहरूको िवश् वासको बारेमा
र उहाँको लािग छु याइएकाहरूका लािग ितमीहरूको मेको सम्बन्धमा मलैे सनुकेो
समय दे ख, 16 मलैे ितमीहरूको लािग परमशे् वरमा धन्यवाद िदन र मरेो ाथर्नामा
ितमीहरूलाई स म्झन रोकेको छैन । 17 म यो ाथर्ना गदर्छु, िक हा ा भ ु यशे ू

ीष् टका परमशे् वर, मिहमाका िपताले ितमीहरूलाई ब ु को आत्मा र उहाँको
ज्ञानको काश िदऊन ् । 18 म यो ाथर्ना गदर्छु, िक हा ो बोलावटको िनश् चयता
के हो भनरे जान् नको िन म्त ितमीहरूका हृदयका आखँाहरू ज्व लत होऊन,् र
उहाँको िन म्त अलग ग रएकाहरूका िबचमा उहाँको उ रािधकारको मिहमाको
शस्तता के हो सो ितमीहरूले जान् न सकोस ्। 19 हामी िवश् वास गनहरूमा उहाँको

श को अत्यािधक महानताको िवषयमा ितमीहरूले जान् न सकोस ्भनरे म ाथर्ना
गदर्छु । यो महानता उहाँको श को ती ताको कायर् अनसुारको हो । 20 यो यही
श हो जनु परमशे् वरले ीष् ट यशेलूाई मतृ् यबुाट जीिवत पान ुर्भएको र स्वग य
स्थानहरूमा उहाँको दािहने बाहुलीमा यशेलूाई बसाल्नभुएको समयमा यशे ू ीष् टमा
कायर् गदिथयो । 21 उहाँले यशेलूाई सबै शासन, सबै अिधकार, श , भु वहरू र
हरेक नामभन्दा मािथ राख् नभुयो । यस यगुको लािग मा होइन, तर आउने यगुको
लािग पिन उहाँले ीष् टलाई राख् नभुएको छ । 22 परमशे् वरले सबै कुराहरू यशे ू

ीष् टको पाउमा समु्पनभुएको छ र उहाँलाई नै मण्डलीमा सबै कुराहरू मािथ िशर
बनाउनभुएको छ । 23 उहाँले सबै त रकामा सबै कुरा परूा गन ुर्हुन्छ, र उहाँको पणूर्ता
उहाँको शरीर, मण्डली हो ।

2
1 ितमीहरू त आफ्ना अपराधहरू र पापहरूमा मरेका िथयौ । 2 यस ससंारको

रीितअनसुार ितमीहरू यस्ता कुराहरूमा एकपल्ट िहडँकेा िथयौ । आकाशको
श को शासक अनसुार ितमीहरू िहडँकेा िथयौ । यो त्यसको आत्मा हो,
जो अनाज्ञाकारीताका सन्तानहरूमा काम गदर्छ । 3 हामी एकपल्ट यी सबै
अिवश् वासीहरू सगँै िथयौँ । हा ो शरीरको खराब इच्छा अनसुार हामी चल्थ्यौँ
र शरीर र मनका इच्छा अनसुार काम गन गर् थ् यौँ । हामी अरू मािनसहरू जस्तै
स्वभावले ोधका सन्तान िथयौँ । 4 तर परमशे् वरले आफ्नो महान ् मेले हामीलाई
मे गन ुर्भएको कारण उहाँ दयामा धनी हुनहुुन्छ । 5जब हामी आफ्ना अपराधहरूमा

मरेका िथयौ,ँ उहाँले हामी सबलैाई सगँै ीष् टमा नयाँ जीवनमा ल्याउनभुयो ।
उहाँको अन ु ह ारा ितमीहरू बचाइएका छौ । 6 ीष् ट यशेमूा हामीलाई परमशे् वरले
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उठाउनभुएको छ र स्वग य स्थानहरूमा उहाँसगँै बसाल्नभुएको छ । 7 आउँदा
िदनहरूमा उहाँको अन ु हको शस्तता हामीलाई कट गराउने हतेलु े उहाँले यसो
गन ुर्भयो । ीष् ट यशेमूा उहाँको दया ारा उहाँले यो दखेाउनहुुन्छ । 8 िकनिक
ितमीहरू अनु हबाट िवश् वास ारा बचाइएका छौ, र यो ितमीहरूबाट आएको होइन
तर यो परमशे् वरको उपहार हो । 9 कामहरूबाट यो होइन, यसकैारण कसलैे घमण्ड
गनर् सक्दनै । 10 िकनिक हामीहरू परमशे् वरले धरैे पिहले दे ख नै योजना गन ुर्भएको
असल काम गनर्को िन म्त र हामीहरू ती बमोिजम िहडौँ भनरे ीष् ट यशेमूा सजृना
ग रएका उहाँको हातका िसप हौँ । 11 त्यसकारण यो कुरा सम्झ, िक एक समय
ितमीहरू शरीरमा गरैयहूदीहरू िथयौ । मािनसहरूका हातहरूबाट शरीरमा खतना
भएकाहरूले ितमीहरूलाई “बखेातनाको” भनरे बोलाउँथे । 12 िकनिक त्यो समयमा
ितमीहरू ीष् टबाट अलिगएका िथयौ । इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त ितमीहरू
परदशेी िथयौ । ितमीहरू ितज्ञाका करारबाट िबराना िथयौ । ितमीहरूको भिवष् यको
कुनै िनश् चयता िथएन । ितमीहरू परमशे् वर िबना यस ससंारमा िथयौ । 13 ितमीहरू
एक समय परमशे् वरबाट टाढा भएकाहरू, अब यशे ू ीष् टको रगत ारा ीष् ट
यशेमूा परमशे् वरसगँ निजक ल्याइएका छौ । 14 िकनिक उहाँ हा ो शा न्त हुनहुुन्छ
। उहाँले दईुलाई एक बनाउनभुयो । हामीलाई एक अकार्मा िवभाजन गन श तुाका
पखार्लहरू उहाँको शरीर ारा भत्काइएका छन ्। 15 अथार्त,् उहाँमा नै एउटा नयाँ
मािनस स ृ ष् ट गनर्, उहाँले िनयमहरू र आज्ञाहरूका काननुलाई खारेज ग रिदनभुयो
। उहाँले िमलाप गराउनभुयो । 16 उहाँको ूस ारा दईु मािनसलाई परमशे् वरमा
शरीरमा एक बनाउनको िन म्त उहाँले यो गन ुर्भयो । ु ससगँै उहाँले श तुालाई
नाश गन ुर्भयो । 17 यशे ू आउनभुयो र धरैे टाढा र निजक भएकाहरूलाई उहाँले
शा न्तको घोषणा गन ुर्भयो । 18 िकनिक यशे ू ारा हामी दवुै एउटै आत्मामा िपताकहाँ
जान सक्छौँ । 19 त्यसकारण, ितमी यहूदीहरू कोहीपिन नौलो मािनस वा परदशेी
छैनौ । तर सबै परमशे् वरको िन म्त अलग ग रएकाहरू सगँै उहाँको राज्यको सगँी
नाग रकहरू हौ र परमशे् वरको प रवारका सदस्यहरू हौ । 20 ितमीहरू े रत र
अगमव ाहरूको जग मािथ बसालरे िनमार्ण ग रएका हौ । ीष् ट यशे ूआफँै कुन-े
ढुङ्गो हुनहुुन्छ । 21 यशे ू ीष् टमा उहाँको सारा िनमार्ण िमल्दै जान्छ र भमुा एउटै
म न्दरको रूपमा बढ्दै जान्छ । 22 अिन उहाँमा नै ितमीहरू पिन पिव आत्मामा
परमशे् वरको वासस्थानको रूपमा सगँै िनमार्ण भइरहकेा छौ ।
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3
1 यसकैारण, म पावल, ितमी गरैयहूदीहरूका िन म्त यशे ू ीष् टको एक कैदी हु ँ

। 2 ितमीहरूका िन म्त परमशे् वरले मलाई िदनभुएको उहाँको अन ु हको कायर्को
िवषयमा ितमीहरूले सनुकेा छौ भनी म िवचार गदर्छु । 3 मलाई िदइएको काश
अनसुार म यी कुराहरू लखे्दै छु । मरेो अक प मा मलैे स म्क्षप् त रूपमा लखेकेो
कुरा एउटा गपु् त सत्यता हो । 4 जब ितमीहरू यसको बारेमा पढ्छौ, तब ीष् टको
लिुकएको सत्यताको बारेमा मसगँ भएको अन्तद ृर् ष् टको बारेमा ितमीहरूले बझु् न
सक् ने छौ । 5 यो सत्यता अरू पसु्ताहरूको मािनसहरूलाई बताइएको िथएन ।
तर अिहले उहाँमा समिपर्त े रतहरू र अगमव ाहरूलाई आत्मा ारा यो कट
गराइएको छ । 6 यो गपु् त सत्यता यही हो, िक गरैयहूदीहरू सगँी उ रािधकारीहरू
र उहाँको शरीरका सगँी सदस्यहरू हुन ् । यो ससुमाचार ारा ीष् ट यशेमूा भएको
ितज्ञाका ितनीहरू सगँी भागदेारहरू हुन ् । 7 उहाँको श को काम ारा मलाई

िदइएको परमशे् वरको अन ु हको वरदान ारा म यस ससुमाचारको सवेक भएको छु ।
8 परमशे् वरका िन म्त अलग ग रएकाहरू मध्ये म सबै भन्दा सानो भएतापिन, उहाँले
मलाई यो वरदान िदनभुयो । गरैयहूदीहरूलाई ीष् ट यशेकूो अिचन्तनीय सम्पि को
िवषयमा ससुमाचार घोषणा गनर्को िन म्त यो वरदान मलाई िदइयो । 9 सबै
मािनसहरूलाई परमशे् वरको गपु् त योजनाको बारेमा मलैे स्पष् ट गन ुर्पछर् । पिहल,े
यो योजना सबै कुरालाई स ृ ष् ट गन ुर्हुने परमशे् वर ारा पसु्तौँसम्म लकुाइएको िथयो
। 10 प रणाम स्वरूप, अब मण्डली ारा स्वग य स्थानहरूमा भएका शासकहरू र
अिधकार गनहरूले परमशे् वरको िववकेको बहुपिक्षय विृ बारे थाहा पाउनछेन ्
। 11 हा ा भ,ु ीष् ट यशेमूा उहाँले परूा गन ुर्भएको अनन्त योजना अनसुार
यो हुनछे । 12 िकनभने ीष् टमा, उहाँमािथ हा ो िवश् वासको कारण हामीले
साहस र आत्मिवश् वास पाएका छौँ । 13 यसकारण, ितमीहरूका िन म्त मलैे गरेका
दःुखहरूमा ितमीहरू िनरुत्सािहत नहुन म आ ह गदर्छु । त्यो ितमीहरूका िन म्त
मिहमा हो । 14 यही कारण म िपताको साम ु मरेा घ ुडँा टेक्दछु, 15 जसको पछािड
स्वगर् र पथृ्वीमा भएका सबै प रवारको नाउँ रा खएको छ । 16 उहाँको मिहमाको
शस्तता अनसुार ितमीहरूमा बास गन ुर्हुने उहाँको आत्माको श ारा उहाँले

ितमीहरूलाई मजबतू गराऊन ्भनरे म ाथर्ना गदर्छु । 17 ितमीहरूको िवश् वास ारा
यशे ू ीष् ट ितमीहरूका हृदयमा वास गरून ्भनरे म ाथर्ना गदर्छु । उहाँको मेमा
ितमीहरूले जरा गाडी जग बसाल्न सकोस ्भनरे म ाथर्ना गदर्छु । 18 तािक, उहाँको
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मेमा सबै िवश् वासीहरू सगँै ीष् टको मेको चौडाई, लम्बाई, उचाई र गिहराई
ितमीहरूले बझु् न सकोस ् । 19 ितमीहरूले ीष् टको मेको महानतालाई बझु् न
सकोस ् भनरे म ाथर्ना गदर्छु, जनु ज्ञान भन्दा उ म छ । ितमीहरू परमशे् वरको
समपणूर्ताले भ रन सक भनरे यसो गर । 20 अब हामी िभ काम गन उहाँको
श अनसुार, हामीले माग् ने वा िवचार गन सबै कुराभन्दा धरैे मािथ सबै थोक
गनर् सक् नहुुने उहाँलाई, 21 ीष् ट यशेमूा भएका सबै पसु्ताहरू ारा र मण्डलीमा
उहाँलाई सदासवर्दा यगु-यगु सम्म मिहमा होस ्! आमने ।

4
1 यसकारण, भकुो िन म्त कैदी भएको नाताले ितमीहरूलाई जनु बोलावटमा

बोलाइएको छ, त्यस बोलावटमा उिचत ढगंले चल्नको िन म्त म ितमीहरूलाई
आ ह गदर्छु । 2 ज्यादै िवन ता र कोमलता र धयैर्तामा िजओ । एकले अकार्लाई
मेमा स्वीकार गर । 3आत्माको एकतालाई शा न्तको बन्धनमा राख् नलाई उत्कृष् ट

त रकाले यत् न गर । 4शरीर एउटै छ र आत्मापिन एउटै हुनहुुन्छ, जसरी ितमीहरू
पिन एउटै िन श् चत आशामा बोलाइएका िथयौ । 5 भु एउटै हुनहुुन्छ, िवश् वास
एउटै हो, र ब प् तसमा पिन, 6 र सबकैा िपता, परमशे् वर पिन एउटै हुनहुुन्छ ।
उहाँ सबै कुरामािथ, सबै कुरािभ र सबै कुरामा हुनहुुन्छ । 7 हामी हरेकलाई

ीष् टको वरदानको नापअनसुार वरदान िदइएको छ । 8जसरी धमर्शास् ले भन्दछः
“जब उहाँ उच् च स्थानमा जानभुयो, उहाँले कैदीहरूलाई दासत्वमा राख् नभुयो ।
उहाँले मािनसहरूलाई वरदानहरू िदनभुयो ।” 9 “उहाँ उच् च स्थानमा जानभुयो”
भन् ने भनाइको अथर् के हो त, यस बाहके उहाँ पथृ्वीका गिहराइहरूमा पिन
ओलर्नभुयो ? 10 उहाँ जो तल ओलर्नभुयो, उहाँ नै सबै स्वगर्हरूभन्दा धरैे
मािथ उक्लनभुयो । उहाँले सबै कुराहरूलाई पणूर् गनर्को िन म्त यो गन ुर्भयो ।
11 ीष् टले यस्ता वरदानहरू िदनभुयोः े रतहरू, अगमव ाहरू, चारकहरू,
पास्टरहरू र िशक्षकहरू । 12 ीष् टको शरीरलाई िनमार्ण गन सवेाको कायर्को
िन म्त िवश् वासीहरूलाई िनपणु गनर्लाई उहाँले यो गन ुर्भयो । 13 िवश् वासको एकता र
परमशे् वरका पु को ज्ञानमा हामी नपगुसेम्म उहाँले यो गन ुर्हुन्छ । ीष् टको उचाइमा
पणूर् रूपमा पगुकेाहरू झै ँहामी प रपक्व नभएसम्म उहाँले यो गन ुर्हुन्छ । 14हामी अब
बालकहरू जस्तै नहोऔ ँभनरे यो जरूरी छ । हामी अब उसो यता-उता नबरा लऔ ँ
भनरे यो जरूरी छ । सबै िशक्षाको बगेसगँै र मािनसहरूको धोखा िदने चलाखीपनको
छल ारा हामी नबहिकऔ ँभनरे यो जरूरी छ । 15 बरु हामी मेमा सत्य बोल्नछेौँ
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र हा ो िशर, ीष् टमा हामी सबै क्षे मा व ृ हुनछेौँ । 16 ीष् टले िवश् वासीहरूको
शरीरलाई सगँै जोड्नहुुन्छ । मेमा सम्पणूर् शरीरको िवकास होस ् र आफँै व ृ
होस ् भनरे, त्यो हरेक सहयोगी तन्तहुरू ारा सगँै गाँिसएको हुन्छ । 17 त्यसलैे म
ितमीहरूलाई भन्दछु र भमुा उत्साह िदन्छुः गरैयहूदीहरू आफ्ना िवचारहरूको

थर्तामा िहडँे झै ँ अबदे ख ितमीहरू चािह ँ िहडँ्न ु पदन । 18 ितनीहरू िवचारमा
अन्धा भएका छन ् । ितनीहरूका हृदयको कठोरताको कारण ितनीहरूमा भएको
अज्ञानताले ितनीहरू परमशे् वरको जीवनबाट अलग ग रएका छन ्। 19 ितनीहरूमा
शमर् छैन । अशु कुराहरूमािथ कामकुता र हर िकिसमका लालचमा ितनीहरूले
आफँैलाई स ु म्पिदएका छन ्। 20 तर ितमीहरूले यस्तो त रकाले ीष् टको बारेमा
जानकेा होइनौ । 21 ितमीहरूले यशेकूो बारेमा सनुकेा छौ भनी म ठान्दछु । ीष् टमा
नै सत्यता भएको हुनाले ितमीहरू उहाँमा नै िसकाइएका छौ भनी म ठान्दछु ।
22 ितमीहरूका परुाना आचरण, परुानो मनषु्यताअनसुार ग रएका सबै कुराहरू
ितमीहरूले त्याग् नपुछर् । यही परुानो मनषु्यताको कपटी अिभलाषाहरूका कारण
ितमीहरू नष् ट भइरहकेा छौ । 23 ितमीहरू आफ्नो िवचारको आत्मामा पनुः नयाँ
हुनको िन म्त आफ्नो परुानो मनषु्यतालाई त्याग । 24 परमशे् वरले चाहनभुएअनसुार
नयाँ मनषु्यता धारण गनर्को िन म्त यस्तो गर । यो नयाँ मनषु्यतालाई धािमर्कता
र सत्यताको पिव तामा सजृना ग रएको हो । 25 त्यसलैे असत्यतालाई त्याग ।
“सबलैे आफ्नो िछमकेीसगँ सत्य बोलोस,्” िकनभने हामी एकअकार्का सदस्यहरू
हौँ । 26 “ रस गर, तर पाप नगर ।” ित ो रससगँै घामलाई अस्ताउन नदओे
। 27 दषु् टलाई मौका नदओे । 28 चोनले अब उसो नचोरोस ् । बरु उसले
प र म गरोस ्। आवश् यकतामा रहकेा मािनसहरूलाई सहायता गनर्को िन म्त उसले
आफ्ना हातहरूलाई उपयोगी काममा लगाओस ्। 29 ित ो मखुबाट कुनै अपशब्द
निनस्कोस ्। तर यसको स ामा, आवश्यताहरू परूा गन र सनु् ने मािनसहरूलाई लाभ
हुने शब्दहरू ित ा मखुबाट िनस्कून ्। 30 र परमशे् वरको पिव आत्मालाई दःु खत
नतलु्याओ । छुटकाराको िदनको िन म्त उहाँ ारा नै ितमीहरूमा छाप लगाइएको छ
। 31 सबै िकिसमका तीतोपना, ोध, रस, झगडा र अपमान सिहत सम्पणूर् दषु् टता
ितमीहरूले त्याग् नपुछर् । 32 एकअकार् ित दयाल ु होओ । कृपाल ु मनका होओ ।
जसरी ीष् टमा परमशे् वरले ितमीहरूलाई क्षमा िदनभुयो त्यसरी नै ितमीहरूले पिन
एकअकार्लाई क्षमा दओे ।
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5
1 त्यसकारण परमशे् वरका ि य छोरा-छोरीहरू झै ँ उहाँको अनकुरण गन होओ

। 2 र ीष् टले हामीलाई मे गन ुर्भएर आफँैलाई हा ो िन म्त िदनभुए झै ँ ितमीहरू
मेमा िहडँ । परमशे् वरको िन म्त सगु न्धत सवुास् ना हुनको िन म्त उहाँ एक भटेी

र ब लदान हुनहुुन्थ्यो । 3 जस्तो िवश् वासीहरूका लािग उपय ु हुन्छ, ितमीहरूको
िबचमा कामकु अनिैतकता वा कुनै अशु ता वा कामवासनाको लालसाको बारेमा
चचार् नहोस ्। 4 निक अ श् ललता, मखूर् बोली वा अपमानजनक ठ ौलीहरू होस ्
जनुचािह ँ अनिुचत छन ्। बरु धन्यवाद िदने काम होस ्। 5 ितमीहरूले यो िनश् चय
गर, िक कुनै कामकु रूपमा अनिैतक, अशु , वा लालिसत ले ीष् ट र
परमशे् वरको राज्यमा कुनै उ रािधकार पाउदँनै, िकनिक त्यो मिूतर्पजूक हो ।
6 ितमीहरूलाई कसलैे पिन फो ा कुराहरूले धोखा निदओस ्। यी कुराहरूको कारण
अनाज्ञाका रताका पु हरूमा परमशे् वरको ोध आउनछे । 7यसलैे गदार् ितनीहरूसगँ
सहभागी नहोओ । 8 िकनिक ितमीहरू एकचोटी अन्धकार िथयौ, तर अब ितमीहरू
परम भमुा ज्योित भएका छौ । यसलैे ज्योितका सन्तान जस्तै गरी िहडँ । 9 िकनिक
ज्योितको फल सबै भलाइ, धािमर्कता र सत्यतामा हुन्छ । 10 परम भलुाई खशुी
तलु्याउने कुराहरू प ा लगाऊ । 11 अन्धकारका फलिहन कायर्हरूमा सहभागी
नहोओ । बरु, ितनीहरूलाई कट गर । 12 िकनिक ितनीहरू ारा गोप्यमा ग रएका
कायर्हरू वणर्न गनर् पिन लाजमद छ । 13 सबै थोक जब ज्योितमा आउँछन,् तब
ती कट हुन्छन,् 14 िकनिक कट भएका सबै कुरा ज्योितमा काशमान हुन्छन ्
। त्यसकारण यस्तो भिनएको छ िक, “सतुाहा हो जाग, र मरेकाहरूबाट उठ, र

ीष् ट ितमीमा चम्कनहुुनछे ।” 15 त्यसकारण ितमी कसरी िहडँ्छौ भन् ने कुरामा
होिसयार होओ, मखूर् जस्तो होइन तर ब ु मानजस्तो । 16 समयलाई बचाओ,
िकनिक िदनहरू खराब छन ् । 17 मखूर् नबन । बरु, भकुो इच्छा के हो, सो
बझु । 18 र दाखम ले नमा ीओ, िकनिक त्यसले िवनाशतफर् डोर् याउछँ । तर
त्यसको स ामा, पिव आत्माले भ रओ । 19 एक-अकार्मा भजनहरूमा र आ त्मक
गीतहरूमा बोल । परम भकुो िन म्त ितमीहरूका हृदयमा गीतहरू गाउदँै शसंा
गर । 20 यशे ू ीष् टको नाउमँा, सधै ँ सबै कुराहरूको िन म्त िपता परमशे् वरलाई
धन्यवाद चढाओ । 21 ीष् टको आदरको लािग एकअकार्को अिधनमा रहो ।
22 पत् नीहरू हो, भकुो अधीनमा रहे जस्तो आफ्ना पितहरूको अधीनमा बस ।
23 िकनिक पित पत् नीको िशर हो, जसरी ीष् ट पिन मण्डलीको िशर हुनहुुन्छ
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। उहाँ शरीरको उ ारकतार् हुनहुुन्छ । 24 तर जसरी मण्डली ीष् ट ित समिपर्त
छ, त्यसरी नै पत् नीहरूलपेिन आफ्ना पितहरू ित सबथैोकमा त्यसै गन ुर्पदर्छ ।
25 पितहरू हो, जसरी ीष् टले मण्डलीलाई मे गन ुर्भयो र आफँैलाई ितनको िन म्त
समिपर्त गन ुर्भयो, त्यसरी नै आफ्ना पत् नीहरूलाई मे गर । 26 उहाँले ितनलाई
पिव गनर् यसो गन ुर्भयो । उहाँले ितनलाई वचनमा पानीले धोएर श ु पान ुर्भयो ।
27 दागरिहत वा चाउरी नभएको वा अन्य यस्ता कुनै थोक नभएको, तर पिव र
दोषरिहत, मिहिमत मण्डली आफ्नै िन म्त स्ततु गनर्को िन म्त उहाँले यस्तो गन ुर्भयो
। 28 यस्तै कारले पितहरूले ितनीहरूका आफ्ना पत् नीहरूलाई आफ्ना शरीरलाई
जस्तै मे गन ुर्पछर् । आफ्नो पत् नीलाई मे गनले आफँैलाई मे गछर् । 29 किहल्यै
पिन कसलैे आफ्नो शरीरलाई घणृा गरेको छैन । बरु, उसले यसलाई पालन-पोषण
गरेर मे गदर्छ, जसरी ीष् टले पिन मण्डलीलाई मे गन ुर्हुन्छ । 30 िकनिक हामी
उहाँका शरीरका सदस्यहरू हौँ । 31 “यसकैारणले गदार् एकजना मािनसले उसको
बबुा र आमालाई छोड्नछे र उसको पत् नीसगँ िमल्नछे, र ती दईु एउटै शरीर हुनछेन ्
।” 32 यो एउटा महान ्गपु् त सत्यता हो, तर मलैे ीष् ट र उहाँको मण्डलीको बारेमा
बताइरहकेो छु । 33 तथािप, ितमीहरू त्यकेले आफ्ना पत् नीलाई आफूलाई जस्तै
मे गन ुर्पछर्, र पत् नीले पितलाई सम्मान गन ुर्पछर् ।

6
1 छोराछोरीहरू हो, भमुा ितमीहरूका आमाबबुाको आज्ञा पालन गर, िकनिक

यो उिचत छ । 2 “आफ्ना आमाबबुालाई आदर गर” (जनु ितज्ञा सिहतको
पिहलो आज्ञा हो), । 3 “तािक यसो गनार्ले ितमीहरूलाई रा ो होस ् र ितमीहरू
यस पथृ्वीमा धरैे समय बाच् न सक ।” 4 र बबुाहरू हो, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई
रस नउठाओ । बरु, अनशुासनमा र भकुो िशक्षा अनसुार अिग बढाओ ।
5 दासहरू हो, ससंारका मा लकहरूसगँ गिहरो आदर र डरका साथ ितमीहरूका
हृदयको इमान्दा रतामा आज्ञाकारी बन । ीष् टसगँ आज्ञाकारी भए झै ँ ितनीहरूसगँ
आज्ञाकारी बन । 6 आफ्ना मा लकले दखे् ने समयमा मा ै ितनीहरूलाई खशुी
तलु्याउन आज्ञाकारी नबन । बरु, ीष् टका दासहरू झै ँआज्ञाकारी बन । ितमीहरूका
हृदयबाट परमशे् वरको इच्छालाई परूा गर । 7 मािनसहरूलाई सवेा पयुार्ए झै ँ होइन
तर आफ्ना सारा हृदयले परम भकुो सवेा गरे झै ँसवेा गर । 8 ितमीहरूले यो जान, िक
मािनसले गन सबै असल कामको िन म्त उसले परम भबुाट इनाम पाउनछे, चाहे त्यो
मािनस दास होस व्ा म ु होस ।् 9 र मा लकहरू हो,आफ्ना दासहरूका िन म्त त्यस्तै
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वहार गर । ितनीहरूलाई धम्की नदओे । यो जान िक ितमीहरू दवुकैो मा लक
स्वगर्मा हुनहुुन्छ । उहाँमा कुनै भदेभाव छैन भन् ने कुरा जान । 10अन्त्यमा, भमुा र
उहाँको सामथ् यर्को श मा ब लयो होओ । 11 परमशे् वरका सम्पणूर् हात-हितयारहरू
धारण गर, तािक ितमीहरू शतैानको धतूर् य ु हरूको िवरू मा खडा हुन सक ।
12 िकनिक हा ो लडाइ शरीर र रगतको िवरू मा होइन । तर, यो त शासकहरू र
आ त्मक अिधकारीहरू र अन्धकारको राज्यको शासकहरू र स्वग य स्थानहरूमा
भएका दषु् टात्माहरूको िवरू मा हो । 13 यसकारण परमशे् वरको सबै हातहितयार
धारण गर, तािक यस दषु् ट समयमा दषु् टको सामना गनर् ितमीहरू स्थर भइ खडा
हुन सक । यी सबै कुराहरू गरेपिछ ितमीहरू स्थर हुनछेौ । 14 यसकारण स्थर
भइ खडा होओ । सत्यताको कम् मरपटेी कसरे धािमर्कताको छाितपाता लगाए पिछ
यस्तो गर । 15 आफ्ना खु ाहरूमा शा न्तको ससुमाचार चारको लािग तत्परता
धारण गरेपिछ यस्तो गर । 16सबै प र स्थितहरूमा िवश् वासको ढाल बोक, जस ारा
ितमीहरूले दषु् टका सबै अ ग् नवाणहरू िनभाउन सक् नछेौ । 17 र म ु को टोप
लगाऊ र आत्माको तरवार बोक, जनु परमशे् वरको वचन हो । 18 सबै ाथर्ना
र िबन्ती ारा, हरसमय पिव आत्मामा ाथर्ना गर । िवश् वासीहरू सबकैा लािग
ाथर्ना र िनरन्तर यत् नसाथ यही मन सगँै सतकर् भइराख । 19 र मरेो िन म्त
ाथर्ना गर, तािक मलैे आफ्नो मखु खोल्दा, मलाई सन्दशे िदइयोस ्। ससुमाचारको

गपु् त सत्यतालाई मलैे दढृतापवूर्क अरूलाई बताउन सकँू भनरे ाथर्ना ग रदऊे ।
20 ससुमाचारको िन म्त साङ्ग्लाले बाँिधएको म एक राजदतू हु,ँ र मलैे बोल्नपुन
समयमा म आ ँ टलो भएर यस िवषयमा बोल्न सकँू । 21 तर ितमीहरूलाई पिन मरेो
अवस्थाको बारेमा र मलाई कस्तो छ भनी थाहा होस ्भन् नको िन म्त, भमुा ि य
भाइ र िवश् वासीलो चलेा त ु खकसले ितमीहरूलाई सबकुैरा बझुाउनछेन ्। 22 मलैे
उनलाई ितमीहरूकहाँ यही उ शे्यसाथ पठाएको छु, तािक ितमीहरूले हा ो बारेमा
जान् न सक र उनले ितमीहरूका हृदयलाई सान्त्वना िदन सकून ् । 23 परमशे् वर
िपता र भु यशे ू ीष् टबाट भाइहरूलाई िवश् वास सिहतको मे र शा न्त होस ् ।
24 किहल्यै अन्त नहुने मे ारा हा ा भ ु यशे ू ीष् टलाई मे गनहरू सबमैािथ
अन ु ह रहोस ्।
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