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કલોસ્સીઓને પત્ર

1 ખ્રસ્ત ઈ ુના પ્રે રત પાઉલ તરફથી કુશળતા હુ પ્રે રત છુ.
કારણ કે દેવ જ તેમ ઈચ્છતો હતો. ખ્રસ્તમાં આપણા ભાઈ
તમોથી તરફથી પણ સલામ.
2 કલોસ્સામાં રહેતા ખ્રસ્તમાં આપણા પ વત્ર અને વ ા ુ

ભાઈઓ અને બહેનોને આપણા દેવ બાપ તરફથી કૃપા તથા શાં ત
પ્રાપ્ત થાઓ.

3 હમેશા અમે અમાર પ્રાથર્નામાં તમારે સારુ દેવનો આભાર
માનીએ છ એ. દેવ આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનો બાપ છે. 4 અમે
દેવનો આભાર માનીએ છ એ કારણ કે તમે જે વ ાસ ખ્રસ્ત
ઈ ુમાં ધરાવો છો અને દેવના સવર્ સંતો માટે તમને જે પ્રેમ છે
તેના વષે અમે સાભં ું છે. 5 તમને ખ્રસ્તમાં વ ાસ છે.
તમાર આશાને કારણે તમે દેવના સંતોને પ્રેમ કરો છો. તમે જાણો
છો કે જે વસ્ ુની તમે આશા રાખો છો, તે આકાશમાં સલામત
છે. તમે તેની આશા જાણવા આ ા છો. ારે તમે સત્યના
ઉપદેશને સાંભ ો, સત્ય સંદેશ એ જ ુવાર્તા છે. 6 ારે
તમને ુવાતાર્ આપવામાં આવી ત્યારે ુવાતાર્ આશીવાર્દ વરસાવી
રહ છે. ારે તમે તે ુવાતાર્ પ્રથમ સાંભળ અને દેવની કૃપાની
(દયા) સત્યતા તમે સમજયા તે સમયે પણ આમ જ બન્ ું હ ું.
7 એપાફ્રાસ પાસેથી તમે દેવની કૃપા વષે જાણ્ ું. એપાફ્રાસ
અમાર સાથે જ કાયર્ કરે છે, અને અમે તેને ચાહ એ છ એ. તે
અમારા માટે ખ્રસ્તનો વ ા ુ સેવક છે. 8 પ વત્ર આત્મા તરફથી
તમને જે પ્રેમ પ્રાપ્ત થયો છે તે પણ એપાફ્રાસે અમને જણા ું
છે.

9 જે દવસથી અમે આ બાબતો તમારા વષે સાંભળ તે
દવસથી તમારે સારુ પ્રાથર્ના કર એ છ એ. અમે આ બાબતો
માટે પ્રાથર્ના કર એ છ એ:
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કે તમે સવર્ આ ત્મક સમજણ તથા ુ દ્ધમાં દેવની ઈચ્છાના
જ્ઞાનથી ભર ૂર થાઓ; 10 તમે આ બાબતોનો જીવનમાં એ
ર તે ઉપયોગ કરો કે જથેી પ્ર ુ તેમના વડે સમ્મા નત થાય,
અને સવર્ પ્રકારે તેનાથી તે પ્રસ થાય; કે તમે દરેક પ્રકારના
સત્કાય કરો અને દેવ અંગેના જ્ઞાનમાં વક સત થાવ; 11 દેવ
તેના મ હમાના સામર્થ્ય પ્રમાણે તમને શ ક્તશાળ બનાવે, જથેી

ારે આપ ઓ આવે ત્યારે તમે ડગી ન જાવ અને સહનશીલ
બનો.

પછ તમને આનંદ પ્રાપ્ત થશે. 12 અને (દેવ) બાપની
આભારસ્ ુ ત કરો. જે વસ્ ુઓ તેણે તમારા માટે તૈયાર કર
છે, તેને પામવા માટે તેણે જ તમને યોગ્ય બના ા છે. તેણે
આ વસ્ ુઓ તેના બધા જ લોકો માટે બનાવી છે, કે જે લોકો
પ્રકાશમાં (સારુ) જીવે છે. 13 દેવે આપણને અંધકારની (શૈતાન)
સ ામાંથી ુક્ત કયાર્ છે. અને તે જ આપણને તેના પ્રય ુત્ર
(ઈ )ુ ના રા માં લઈ આ ો. 14 ુત્રએ આપણને છોડાવવા
માટે કમત ુક્વી છે. તેનામાં જ આપણને આપણા પાપોની માફ
પ્રાપ્ત થઈ છે.

ારે આપણે ખ્રસ્ત તરફ દૃ કર એ છ એ, ત્યારે આપણે
દેવને નહાળ એ છ એ
15 કોઈ પણ ક્ત દેવને જોઈ શક્તી નથી.

પર ુ ઈ ુ દેવની પ્ર તમાં જ છે. ઈ ુ જ,
જે બધી વસ્ ુઓ ું સજન કરવામાં આ ું છે તેનો શાસક
છે.

16 તેના સામર્થ્ય વડે દરેક વસ્ ુ ું સજન કરવામાં
આ ું-આકાશની વસ્ ુઓ, ૃથ્વીની વસ્ ુઓ, દૃશ્યમાન અને
અદૃશ્ય વસ્ ુઓ,

સમગ્ર આત્મીય સ ા, અ ધકાર ઓ,
દરેક વસ્ ુ ું સજન ખ્રસ્ત દ્વારા અને ખ્રસ્ત માટે જ કરવામાં

આ ુ.ં
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17 કોઈ પણ વસ્ ુના સજન પહેલા ખ્રસ્ત હતો.
અને તેના જ કારણે દરેક વસ્ ુમાં સાતત્ય છે.

18 ખ્રસ્ત તો શર ર ું એટલે મંડળ ું શર છે.
તે આરભ, એટલે ૂએલાંઓમાંથી પ્રથમ ઊઠેલો છે;

કે જથેી સઘળામાં તે શ્રે થાય.
19 કેમ કે તેનામાં સવર્ પ્રકારની સં ૂણર્તા રહે એમ બાપને પસંદ

પડ ુ;ં તે ુ પોતા ું જીવન પ ર ૂણર્ ખ્રસ્તમાં હ ું તેથી દેવ
પ્રસ હતો.

20 દેવ પ્રત્યેક વસ્ ુને પોતાના માટે ખ્રસ્ત દ્વારા ુનઃપ્રાપ્ત
કર ને પ્રસ થયો
ૃથ્વી પરની અને આકાશની વસ્ ુઓ.

દેવે વધસ્તંભના ખ્રસ્તના રક્ત (મરણ) દ્વારા શાં ત કરાવી.

21 એક સમયે તમે દેવથી વ ૂટા પડ ગયેલા. મનમાં તો
તમે દેવના શ ું હતા, કારણ કે જે દુ આચરણ તમે કરે ું તે
દેવ વરુદ્ધ હ ું. 22 પર ુ હવે ખ્રસ્તે તમને ફર થી દેવના મત્ર
બનાવી દ ઘા છે. ારે તે તેના શર રમાં હતો, ત્યારે ખ્રસ્તે તેના
મરણ દ્વારા આમ ક ુર્. તે તમને દેવ સમક્ષ લઈ જઈ શકે તેથી
ખ્રસ્તે આમ ક ુર્. તે તમને દેવ સમક્ષ એવા લોકો તર કે પ્રસ્ ુત
કરે છે કે જે પ વત્ર છે, જનેામાં કોઈ ક્ષ ત નથી, અને દેવ જનેે
પાપો ગણી તમને પાપી ન ઠેરવી શકે. 23 જો તમે સાંભળેલ
ુવાતાર્માં વ ાસ ધરાવતા રહેશો, તો ખ્રસ્ત આમ કરશ.ે તમારે

તમારા વ ાસમાં ા પત અને દ્રઢ બનવા ું ચા ુ રાખ ું જોઈએ.
ુવાતાર્એ જે આશા તમને પ્રદાન કર છે તેમાંથી તમારે કદા પ

ચ લત થ ું જોઈએ ન હ. અને તે ુવાતાર્ આખા વ માં પ્રગટ
થઈ છે. હુ પાઉલ, તે ુવાતાર્ પ્રગટ કરવામાં મદદ કરુ છુ.

મંડળ માટે પાઉલ ું કાયર્
24 તમારા માટે મેં જે દઃુખો સહન કયાર્ છે તેનાથી હુ હમણાં

આનંદ અ ુભ ું છુ. ખ્રસ્તે હજુ પણ તેના શર ર, મંડળ , દ્વારા
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ઘણી યાતનાઓ ભોગવવી પડશ.ે જે પીડા ભોગવવાની છે તેને
હુ મારા શર રમાં સ્વીકારુ છુ. હુ તેના શર ર, મંડળ માટે યાતના
સહુ છુ. 25 દેવે મને વ શ કાયર્ સોંપે ું તેથી હુ મંડળ નો સેવક
બન્યો. આ કાયર્ તમને મદદરૂપ થવા ું છે. મારુ કાયર્ સં ૂણર્પણે
દેવની વાત જણાવવા ું છે. 26 પ્રારભકાળથી જ જનેે ુપ્ત
રાખવામાં આ ું છે તેવો ઉપદેશ ૂઢ સત્ય છે. આ સત્યને સવર્
સંતોથી ુપ્ત રાખવામાં આવે ું. પર ુ હવે તે ુઢ સત્યને દેવના
સંતો સમક્ષ જાહેર કરવામાં આ ું છે. 27 તેના લોકો આ સ ૃ દ્ધ
અને મ હમા ું સત્ય જાનો તેવો નણર્ય દેવે કય . તે મ હમાની
આશા તમામ લોકો માટે છે. તે સત્ય જે તમારામાં છે, તે ઈ ુ
ખ્રસ્ત પોતે જ છે જે મ હમાની આશા છે. 28 દરેક માણસને
ખ્રસ્તમાં સં ૂણર્ થયેલો રજૂ કર એ એ માટે અમે તેની વાત પ્રગટ
કર એ છ એ. અને દરેક માણસને બોધ કર એ છ એ તથા સવર્
પ્રકારના જ્ઞાનનો ઉપયોગ કર એ છ એ. બધા જ લોકોને અમે
દેવ સમક્ષ એવા પ્રસ્ ુત કરવા માંગીએ છ એ કે જઓે ખ્રસ્તમાં
આ ત્મક ર તે સં ૂણર્ થયેલા છે. 29 આમ કરવા માટે, ખ્રસ્તે મને
પ્રદાન કર છે તે મહાન શ ક્તનો હુ કાયર્ અને સંઘષર્ કરવામાં
ઉપયોગ કરુ છુ. તે શ ક્ત મારા જીવનમાં કાયાર્ ન્વત બની છે.

2
1 તમને મદદ કરવા માટે હુ ઘણી જહેમત ઉઠાવી ર ો છુ તે

તમે જાણો એમ હુ ઈચ્છુ છુ. અને લાવ દ કયાના લોકોને જઓે
મને કદા પ મ ા નથી તેઓને પણ હુ મદદ કરવા પ્રયાસ કર
ર ો છુ. 2 તેઓ વ ાસમાં સ ૃદ્ધ અને શ ક્તશાળ બને જે
સમજશ ક્ત દ્વારા આવે છે અને પ્રેમ વડે એકબીજા સાથે જોડાય
તેમ હુ ઈચ્છુ છુ. સમજશ ક્ત દ્વારા જે દ્રઢ વ ાસ ઉદભવે છે,
તેમાં તેઓ સ ૃદ્ધ બને તેમ હુ ઈચ્છુ છુ. દેવે જનેે જાહેર ક ુર્
છે તે મમર્થી તેઓ સં ૂણર્પણે વાકેફ થાય તેમ હુ ઈચ્છુ છુ. તે
સત્ય સ્વયં ખ્રસ્ત જ છે. 3 ખ્રસ્તમાં બધા જ જ્ઞાન તથા ુ દ્ધનો
ખજાનો ુર ક્ષત રખાયેલો છે.
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4 હુ તમને આ બાબતો એટલા માટે જણા ું છુ કે કોઈ પણ
ક્ત તમને એવા ાલોથી ૂખર્ ન બનાવે કે જે સારા લાગે

ખરાં, પણ હોય ખોટા. 5 હુ સદેહે તમાર સાથે નથી, પર ુ મારુ
હૃદય તો તમાર સાથે જ છે. તમારુ સારુ જીવન અને ખ્રસ્ત
પ્રત્યેનો દ્રઢ વ ાસ જોઈને મને આનંદ થાય છે.

ખ્રસ્તમય જીવન જીવવા ું ચા ુ રાખો
6 તમે ખ્રસ્ત ઈ ુ પ્ર ુને સ્વીકાય છે. તેથી કોઈ પણ પ રવતર્ન

લા ા વના તેને અ ુસરવા ું ચા ુ રાખો. 7 તમારે ફક્ત ખ્રસ્ત પર
જ આધા રત રહે ું. જીવન અને સામર્થ્ય તેના તરફથી આવે છે,
તમને સત્ય શીખવવામાં આ ુ છે. તમારે તે સત્ય ઉપદેશ અંગે
દ્રઢ રહેવા ું ચા ુ જ રાખ ું જોઈએ. અને હમેશા આભારસ્ ુ ત
કરવી જોઈએ.

8 જે અથર્હ ન હોય તેવા થર્ ાલો કે શ ો વડે કોઈ ક્ત
તમને દોરે ન હ તે અંગે સાવધ રહો. તેવા ાલો ખ્રસ્ત તરફથી
ન હ, પર ુ લોકો તરફથી આવતા હોય છે. 9 દેવ સં ૂણર્પણે
ખ્રસ્તમાં નવાસ કરે છે. 10 અને ખ્રસ્તમાં તમે સં ૂણર્ છો.
તમારે બીજા કશાની આવશ્યકતા જ નથી. બધા જ શાસકો અને
સ ાઓના ઈ ુ જ શાસક છે.

11 ખ્રસ્તમાં તમને વ વધ પ્રકારની ુ ત મળ હતી. જે ુ ત
કેટલાક માણસોના હાથથી કરવામાં આવી ન હતી. મારો મતલબ
છે કે તમાર પાપી જાતના સામર્થ્યથી તમને ુક્ત કરવામાં આવેલા.
ખ્રસ્ત તો આ જ પ્રકારની ુ ત કરે છે. 12 ારે તમે બા પ્તસ્મા
પામ્યા, ત્યારે તમાર જીર્ ણજાત ૃત્ ુ પામી અને ખ્રસ્તની સાથે
તમે દટાયા. અને તે બા પ્તસ્મામાં ખ્રસ્તની સાથે તમને ઉઠાડવામાં
આ ા, કારણ કે દેવના સામર્થ્યમાં તમને વ ાસ હતો. ારે
તેણે ખ્રસ્તને ૂએલામાંથી ઉઠાડયો ત્યારે દેવના સામર્થ્યને દશાર્ ુ.ં

13 તમે તમારા પાપી સ્વભાવ અને તમાર પાપી કાયાની તાકાતથી
બંધાયેલા હતા, તેથી તમે આ ત્મક ર તે ૂએલા હતા. પર ુ ખ્રસ્ત
સાથે દેવે તમને જીવતા કયાર્ અને દેવે આપણા પાપોની માફ આપી.
14 આપણે દેવના નયમનો ભંગ કય તેથી આપણે દેવાદાર બન્યા.



કલોસ્સીઓ 2:15 vi કલોસ્સીઓ 2:21

જે નયમોને અ ુસરવામાં આપણે નષ્ફળ ર ા,ં તેને કરજની
યાદ દશાર્વે છે. પર ુ દેવે આપણું બ ું જ કરજ માફ ક ુર્. દેવે
આપણું કરજ લઈ લી ું અને તેને વધસ્તંભ પર ખીલાથી જડ
દ ુ.ં 15 આ ત્મક શાસકો અને સ ાઓને દેવે પરાજીત કય .
વધસ્તંભ વડે દેવે જય મેળ ો અને તે શાસકો અને સ ાઓને
પરાજીત કયાર્. દેવે જગતને બતા ું કે તેઓ સામર્થ્યહ ન હતા.

માનવ ન મત નયમોને ન અ ુસરો
16 તેથી કોઈ પણ ક્તને તમારા માટે ખાવાપીવા અંગેના કે

યહૂદ રવાજો. (ઉત્સવો, ચાંદરાત, * કે વશ્રામવાર) વષે કોઈ
તમને દો ષત ન ઠરાવ.ે કોઈ પણ ક્તને આ વષે તમારા માટે
નયમો ન ઘડવા દો. 17 ૂતકાળમા,ં આ બાબતો પડછાયારૂપ
હતી કે જે ું આગમન થઈ ર ું છે તે દશાર્વતી હતી. પર ુ
ૂતન બાબતો કે જે ું આગમન થવા ું હ ું તે ખ્રસ્તમાં દેખાઈ છે.

18 કેટલાક લોકો નમ્રતા અને દૂતોની સેવા કરવા ઈચ્છતા હોય,
એ ું વતર્ન કરે છે. તે લોકો હમેશા જે દશર્નો તેઓએ જોયા હોય
તેના વષે કહેતા રહે છે. તે લોકોને ન કહેવા દો કે, “તમે આમ
કરતા નથી, તેથી તમે ખોટા છો.” તે લોકો ૂખર્ અ ભમાનથી
ભર ૂર છે. કારણ કે તેઓ ફક્ત માનવ વચારોને જ વચાર
શકે, દેવના વચારોને ન હ. 19 તે લોકો તેમની જાતને શરનાં
નયંત્રણ હેઠળ રાખતા નથી. સમગ્ર શર ર ખ્રસ્ત પર આધા રત
હોય છે. ખ્રસ્તને ( શર) લીધે જ શર રનાં બધા જ અવયવો
એકબીજાની દરકાર રાખે છે અને એકબીજાને મદદ કરે છે. આ
શર રને મજ ૂત બનાવે છે. અને તેને સંગ ઠત કરે છે. અને તેથી
દેવ જે ર તે ઈચ્છે છે તે ર તે શર ર વકાસ પામે છે.

20 તમે ખ્રસ્ત સાથે ૂઆ અને દનુ્યવી નરથર્ક નયમોથી ુક્ત
થયેલા છો. તેથી તમે હજુ પણ આ દુ નયા સાથે સંકળયેલા હોય
તમે વત છો? મારો આ મતલબ છે, કે શા માટે આવા નયમો
પાળો છો: 21 “આ ખાશો ન હ,” “પે ું ચાખ ું ન હ,” “પેલી
* 2:16: ચાંદરાત યહૂ દ મ હનાનો પ્રથમ દવસ. યહૂ દ લોકો માટે આ પ વત્ર દવસ
ગણાતો.
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વસ્ ુને અડકશો ન હ?” 22 આ નમયો એવી દનુ્યવી વસ્ ુઓ
વષે વાતચીત કર ર ાં છે કે જનેો ઉપયોગ કયાર્ પછ જે ું કોઈ
અ સ્તત્વ જ રહે ું નથી. આ નયમો તો ફક્ત લોકોથી મળેલ
આજ્ઞા તથા શક્ષણ છે, દેવથી ન હ. 23 આ નયમો સારા લાગે
છે. પર ુ આ નયમો તો બસ માનવ ન મત ધમર્ના ભાગરૂપ છે
કે જે માણસોને નમ્રતાનો ઢોંગ રચવા પ્રેરે છે, અને તેઓને દેહદમન
માટે પ્રેરે છે. પર ુ આ નયમો લોકોને તેઓનો પાપી સ્વભાવ જે
દષુ્કમ ઈચ્છે તે કરાવે છે, તેને અટકાવવામાં મદદકતાર્ નથી.

3
ખ્રસ્તમાં તમારુ ન ું જીવન

1 ખ્રસ્ત સાથે તમને ૂએલામાંથી ઉઠાડવામાં આવેલા. તેથી
તે વસ્ ુઓ, જે આકાશમાં છે તે પ્રાપ્ત કરવા માટે ઈચ્છા કરો.
મારો મતલબ છે કે એ વસ્ ુઓ કે ાં ખ્રસ્ત દેવના જમણા
હાથે બેઠેલો છે. 2 ફક્ત આકાશની વસ્ ુઓ વષે જ વચાર કરો,
ૃથ્વી પરની વસ્ ુઓ વષે ન હ. 3 તમાર જૂની પાપી જાત ૃત્ ુ

પામી છે, અને ખ્રસ્ત સાથે દેવમાં તમારુ ન ું જીવન ુપ્ત રાખેલ
છે. 4 ખ્રસ્ત જ તમારુ જીવન છે. ારે તે ું ુનરાગમન થશે,
ત્યારે તમે તેના મ હમાના સહભાગી બનશો.

5 એ માટે ૃથ્વી પરના તમામ અવયવો, એટલે ભચાર,
અ ુદ્ધતા, વષયવાસના, ૂંડ ઈચ્છા તથા દ્ર લોભ જે ૂ ત ૂજા
છે, તેઓને માર નાખો. 6 એ કામો દેવને ક્રો ધત કરે છે. *
7 ૂતકાળના તમારા દુ જીવનમાં પણ તમે આ જ બાબતો કર
છે.

8 પર ુ હવે તમારા જીવનમાં આ વસ્ ુઓને જાકારો આપો:
જવેી કે ર સ, બીજા લોકોની લાગણી દભુાવે તેવી વસ્ ુઓ બોલવી
કે કરવી, અને વાતચીત દરમ્યાન અપશ ોનો ઉપયોગ કરવો, અને
વાતચીત દરમ્યાન અપશ ોનો ઉપયોગ કરવો. 9 એકબીજા સાથે
જૂ ન બોલો. શા માટે? કારણ કે તમે તમારુ પાપી જીવન

* 3:6: “દેવને � વરુદ્ધ.” કેટલીક ગ્રીક નકલોમાં ઉમે ુ છે:
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તથા તેવાં કાય જે તમે અગાઉ કરેલાં તે તો ારના ય છોડ
દ ધાં છે. 10 તમે ન ું જીવન શરૂ ક ુર્ છે. તમારા નવા જીવનમાં
તમે નવા બનાવાયા છો. જણેે તમારુ સજન ક ુર્ છે તેના જવેા
તમે બની ર ાં છો. આ ન ું જીવન તમને દેવ ું સત્ય જ્ઞાન
આપે છે. 11 નવા જીવનમાં ગ્રીક અને યહૂ દ લોકો વચ્ચે કોઈ
ભ તા નથી. જે લોકોની ુ ત કરવામાં આવી છે, અને જનેી
ુ ત કરવામાં નથી આવતી તેવા લોકો વચ્ચે કોઈ ભ તા નથી.

અથવા તો તે લોકો કે જે વદેશીઓ અથવા સ થયનો છે તેમની
વચ્ચે કોઈ ભ તા નથી. સ્વતંત્ર લોકો અને દાસો વચ્ચે પણ
કોઈ જ ભ તા નથી. પર ુ ખ્રસ્ત તો બધા જ વ ાસીઓમાં
વસે છે. અને ખ્રસ્ત સવર્ તથા સવર્માં છે.

12 દેવે તમને પસંદ કયાર્ છે અને તમને તેના પ વત્ર લોકો
બના ા છે. તે તમને પ્રેમ કરે છે. તેથી હમેશા આ વસ્ ુઓ
કરો: ધૈયર્વાન ને દયાવાન બનો, ભલાઈ કરો, દ ન, નમ્ર, સહનશીલ
બનો. 13 એકબીજાને સહન કરો, એકબીજાને માફ કરો. જો
કોઈ ક્ત તમાર વરુદ્ધ કોઈ અ ુ ચત આચરણ કરે, તો તેને
તમે માફ કરો. બીજા લોકોને માફ કરો કારણ કે પ્ર ુએ તમને
માફ કયાર્ છે. 14 આ બધી જ બાબતો કરો; પર ુ તે બધાથી
મહત્વ ૂણર્ એ છે કે, તમે એકબીજાને પ્રેમ કરો. તમને દરેકને
સં ૂણર્ એકતામાં સાંકળ ું બંધન જ પ્રેમ છે. 15 ખ્રસ્ત જે શાં ત
પ્રદાન કરે છે તેના વડે તમારા વચારોને નયં ત્રત થવા દો. શાં ત
પ્રા પ્ત અથ તમે બધા એક જ શર ર † બનવા માટે તેડાયેલા છો.
હમેશા આભારસ્ ુ ત કરો.

16 ખ્રસ્તની વાતો સવર્ જ્ઞાનમાં ુષ્કળતાથી તમારામાં રહે.
એકબીજાને શીખવવા માટે અને સક્ષમ બનાવવા તમારા સં ૂણર્
જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરો. ગીતો, સ્તોત્રો અને આ ત્મક ગાયનોથી
તમારા હૃદયમાં દેવની આભારસ્ ુ ત કરો. 17 તમે જે કહો અને
કરો તે સવર્ પ્ર ુ ઈ ુના નામે થવા દો. અને તમારા આ દરેક
કાય મા,ં દેવ બાપની આભારસ્ ુ ત ઈ ુ દ્વારા ક્ત કરો.

† 3:15: શર ર ખ્રસ્ત ું આ ત્મક શર ર, અથાર્ત મંડળ કે તેના લોકો.
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અન્ય લોકો સાથે તમારુ ન ુ જીવન
18 પત્નીઓ, તમારા પ તની સ ાને આધીન રહો. પ્ર ુમાં આ

કામ કરવાની ુયોગ્ય બાબત છે.
19 પ તઓ, તમે તમાર પત્નીઓ પર પ્રેમ કરો, અને તેમના

પ્રત્યે કઠોર ન થાઓ.
20 બાળકો, તમારા માબાપોની દરેક આજ્ઞાને અ ુસરો, આ

પ્ર ુને પ્રસ કરે છે.
21 પતાઓ, તમારા બાળકોને ચીડવો ન હ. જો તમે તેમના

પ્રત્યે કઠોર બનશો, તો પછ તેઓ પ્રયત્નો કરવા ું જ છોડ દેશે.
22 દાસો, તમારા ૃથ્વી પરના મા લકોની દરેક આજ્ઞા પાળો.

તમારો મા લક તમને જોઈ શકે તેમ ન હોય તેવા સમયે પણ
તમારા મા લકની આજ્ઞાઓ ું પાલન કરો. તમે તો ખરેખર લોકોને
ુશ કરવા પ્રયત્ન કર ર ા નથી, તમે તો પ્ર ુને પ્રસ કરવા

પ્રયત્ન કર ર ા છો. તેથી પ્રામા ણકપણે આજ્ઞાપાલન કરો કારણ
કે તમે પ્ર ુનો આદર કરો છો. 23 તમે જે કર ર ા છો તે દરેક
કાયર્મા,ં તમે જટે ું થઈ શકે તેટ ું શ્રે કામ કરો. એ ર તે કામ
કરો, જાણે લોકો માટે ન હ, પર ુ પ્ર ુ માટે કાયર્ કર ર ા છો.
24 યાદ રાખો કે પ્ર ુ તરફથી તમને બદલો મળવાનો છે. તે તમન,ે
તેણે જે તેના લોકોને વચન આપે ું તે પ્રદાન કરશ.ે તમે તો પ્ર ુ
ખ્રસ્તની સેવા કર ર ા છો. 25 યાદ રાખો કે કોઈ પણ ક્ત
અ ુ ચત કાયર્ કરશે તે તેના અ ુ ચત કાયર્ને કારણે સજાને પાત્ર
બનશ.ે પ્ર ુ ને ત્યાં પક્ષપાત નથી.

4
1 ઘણીઓ, જે બાબતો તમારા સેવકો માટે ુંદર અને ન્યાયી

હોય તે તેમને આપો. યાદ રાખો કે આકાશમાં તમારો પણ ઘણી
છે.

ખ્રસ્તીઓને કેટલીક બાબતો કરવા પાઉલ જણાવે છે
2 પ્રાથર્નામાં ખંતથી મંડયા રહો. અને ારે તમે પ્રાથર્ના કરો,

ત્યારે હમેશા દેવની આભારસ્ ુ ત કરો. 3 અમારા માટે પણ પ્રાથર્ના
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કરો. પ્રાથર્ના કરો કે દેવ અમને તેની ુવાતાર્ ફેલાવવાની તક આપ.ે
પ્રાથર્ના કરો કે દેવે જે ખ્રસ્ત વષે ું મમર્ પ્રકા શત ક ુર્ છે તેનો
અમે ઉપદેશ આપી શક એ. હુ કારા ૃહમાં છુ કારણ કે હુ આ
સત્યનો ઉપદેશ આ ું છુ. 4 પ્રાથર્ના કરો કે આ સત્યને હુ લોકોને
સ્પ જાહેર કર શકુ. આ જ મારે કર ું જોઈએ.

5 જે લોકો વ ા ુ નથી તેવા લોકો સાથે ડહાપણથી વત .
તમારા સમયનો સદપુયોગ કરો. 6 ારે તમે વાતચીત કરો, ત્યારે
તમે હમેશા માયા ુ અને ુ દ્ધમાન રહો. પછ જ તમે પ્રત્યેક

ક્તને તમારે જે ર તે ઉ ર આપવો જોઈએ તે ર તે આપી
શકશો.

પાઉલ સાથેના લોકો વષેના સમાચાર
7 ુ ખકસ ખ્રસ્તમાં મારો વહાલો ભાઈ છે. પ્ર ુમાં તે માર

સાથે વ ા ુ સેવક તથા સાથી દાસ છે. તે તમને માર સાથે
બની રહેલી તમામ ઘટનાઓ જણાવશ.ે 8 તેથી જ હુ એને મોકલી
ર ો છુ. અમે કેવી તમાં છ એ, તે તમે જાણો એમ હુ ઈચ્છુ
છુ. અને તમને પ્રોત્સા હત કરવા માટે પણ હુ એને મોકલી ર ો
છુ. 9 ઓન સમસની સાથે હુ એને મોકલી ર ો છુ. ઓને સમસ
ખ્રસ્તમાં વ ા ુ અને વહાલો ભાઈ છે. તે તમારા સ ૂહમાંથી
આવે છે. ુ ખકસ અને ઓને સમસ તમને અહ જે કઈ બન્ ું
છે તે જણાવશ.ે

10 અ રસ્તાખર્સ તમને ક્ષેમકુશળ કહે છે. તે માર સાથે અહ
કેદ છે. અને માક, બાનાર્બાસનો પત્રાઈ પણ તમને ક્ષેમકુશળ
કહે છે. (માક અંગે ું કર ું તે ાર ું મેં તમને જણાવી દ ું
છે. જો તે ત્યાં આવે, તો તમે તેને આવકારજો.) 11 ઈ ુ પણ
(તે ુસ્તસના નામે પણ ઓળખાય છે) તમને ક્ષેમકુશળ કહે છે.
આ જ ફક્ત યહૂદ વ ા ુઓ છે કે જે માર સાથે દેવના રા
માટે કાયર્ કરે છે. તેઓ મારા માટે દલાસારુપ બની ર ા છે.

12 એપાફ્રાસ પણ તમને ક્ષેમકુશળ કહે છે. તે ઈ ુ ખ્રસ્તનો
સેવક છે. અને તે તમારા સંઘનો છે. તે હમેશા તમારા માટે
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આગ્રહથી પ્રાથર્ના કરે છે. તે પ્રાથ છે કે તમે આ ત્મક ર તે
પ રપકવ બનવા માટે વકાસ પામો અને દેવ તમારા માટે ઈચ્છે છે
તે દરેક વસ્ ુ તમને પ્રાપ્ત થાય. 13 હુ જાણું છુ કે તેણે તમારા માટે
અને લાવ દ કયા અને હયરા ુ લસના લોકો માટે કઠોર પ રશ્રમ
કય છે. 14 દેમાસ અને આપણા વહાલા મત્ર ૂક વેંદ પણ
ક્ષેમકુશળ કહે છે.

15 લાવ દ કયાના ભાઈઓ અને બહેનોને ક્ષેમકુશળ કહેજો.
અને ુમ્ફા અને મંડળ કે જે તેના ઘરમાં મળે છે, તેમને પણ
ક્ષેમકુશળ કહેજો. 16 આ પત્ર તમાર આગળ વાંચ્યાં પછ ,
તે લાવ દ કયાની મંડળ માં પણ વંચાવવા તેની કાળજી રાખજો.
અને લાવ દ કયામાં જે પત્ર મેં લ ો છે તે પણ તમે વાંચજો.
17 આ ખપસને કહેજો કે, “તને પ્ર ુએ જે કામ સોંપ્ ું છે તે ૂણર્
કરવા સાવધ રહેજ.ે”

18 હુ પાઉલ, મારા સ્વહસ્તે આ પત્ર લખી ર ો છુ અને તમને
ક્ષેમકુશળ પાઠવી ર ો છુ, કારાગારમાં મને યાદ કરજો. દેવની
કૃપા (દયા) તમારા પર થાઓ.



xii

પ વત્ર બાઇબલ
The Holy Bible in Gujarati, Easy Reading Version

copyright © 1997-2009 World Bible Translation Center

Language: ુજરાતી (Gujarati)

Translation by: World Bible Translation Center

License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006 Copyright © 2006 by World Bible
Translation Center All rights reserved. These Scriptures: � Are
copyrighted by World Bible Translation Center. � Are not public
domain. � May not be altered or modified in any form. � May
not be sold or offered for sale in any form. � May not be used for
commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising
or Web banners used for the purpose of selling online add space). �
May be distributed without modification in electronic form for non-
commercial use. However, they may not be hosted on any kind of
server (including a Web or ftp server) without written permission. A
copy of this license (without modification) must also be included. �
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written
permission. However, the extent of quotation must not comprise a
complete book nor should it amount to more than 50% of the work
in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title
or copyright page using this pattern: “Taken from the HOLY BIBLE:
EASY-TO-READ VERSIONTM © 2006 by World Bible Translation Center,
Inc. and used by permission.” If the text quoted is from one of
WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text quoted
will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSIONTM.”
The copyright notice must appear in English or be translated into
another language. When quotations from WBTC’s text are used in
non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters,
transparencies or similar media, a complete copyright notice is not
required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-
Read VersionTM in English) must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited.
For additional rights and permission for usage, such as the use of
WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above,
please contact World Bible Translation Center in writing or by email
at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box
820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-

http://www.wbtc.org
http://www.ethnologue.org/language/guj


xiii

Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: info@wbtc.com WBTC’s web site –
World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org

2013-11-04

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source
files dated 9 Oct 2020
e7105d68-9195-5020-a313-7baf29791a07


	કલોસ્સીઓ

