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ફ લ પીઓને પત્ર

1 ખ્રસ્ત ઈ ુના સેવકો પાઉલ અને તમોથી તરફથી કુશળતા
હો.
દરેક સંતો જઓે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં છે. અને ફ લ પીમાં રહે છે.

અને તમારા સવર્ વડ લો અને વ શ મદદગારોન.ે
2 દેવ આપણા બાપ અને પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને કૃપા

તથા શાં ત હો.

પાઉલની પ્રાથર્ના
3 હુ ારે પણ તમને યાદ કરુ છુ. ત્યારે મારા દેવનો આભાર

મા ું છુ. 4 અને તમારા બધા માટે હુ હમેશા આનંદથી પ્રાથર્ના
કરુ છુ. 5 મે ારે લોકોને ુવાતાર્ આપી ત્યારે તમે માર જે
મદદ કર તે માટે હુ પ્ર ુનો આભાર છુ. તમે જે દવસથી
વ ાસી બન્યા તે દવસથી તમે મને મદદ કર . 6 દેવે તમારામાં
ુભ કામની શરૂઆત કર અને તે તમારા પ્ર ત હજુ પણ ચા ુ

છે. મને ખાતર છે કે ઈ ુ ખ્રસ્ત ું ુરાગમન થશે, ત્યારે દેવ તે
કામ ુરુ કરશે.

7 મને ખબર છે કે તમારા વષે આમ વચારવામાં હુ સાચો
છુ. તમે મારા અંતરમાં છો, તેથી હુ ન ત છુ, હુ માર જાતને
તમાર ઘણી નજીક અ ુભ ું છુ. હુ તમાર સાથે આત્મીયતા
અ ુભ ું છુ કારણ કે માર સાથે દેવની કૃપામાં તમે ભાગીદાર
છો. ારે હુ જલેમાં હોઉ છુ, અને ારે હુ ુવાતાર્ના સત્યમાં
બચાવ કરુ છુ અને મકકમતા દાખ ું છુ ત્યારે માર સાથે તમે દેવ
કૃપાના સહભાગી છો. 8 દેવ જાણે છે કે તમને મળવાને હુ ઘણો
આ ુર છુ. હુ તમને બધાને ખ્રસ્ત ઈ ુના પ્રેમ સાથે ચાહુ છુ.

9 તમારા માટે માર આ પ્રાથર્ના છે કે:
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તમારો પ્રેમ ઉ રો ર ૃ દ્ધ પામ;ે કે તમને જ્ઞાન શાણપણ પ્રેમ
સાથે પ્રાપ્ત થાય; 10 તમે સારા અને નરસાનો તફાવત સમજી
શકો અને સારાની પસંદગી કરો જથેી ખ્રસ્તના ુનઃઆગમન
માટે તમે નમળર્ અને નષ્કલંક થાઓ. 11 તમે ઈ ુ ખ્રસ્તની
મદદથી ઘણા સારાં કાય કરશો જે દેવનો મ હમા વધારશે અને
દેવની સ્ ુ ત કરશે.

પાઉલની ુશ્કેલી પ્ર ુના કાયર્ને મદદરૂપ
12 ભાઈઓ અને બહેનો, હુ તમને જણાવવા મા ું છુ કે માર

સાથે જે દઃુખદ બન્ ું છે તે ુવાતાર્ના ફેલાવામાં મદદરૂપ બન્ ું
છે. 13 હુ ખ્રસ્તમાં વ ાસ ઘરા ું છુ તેથી હુ જલેમાં છુ તે
વાત સ્પ બની છે. બધાં જ રા દરબારનાં રક્ષકો અને બધા
લોકો આ વાતથી જ્ઞાત છે. 14 હુ હજુ જલેમાં છુ પર ુ તે વષે
હવે મોટા ભાગના વ ાસીઓને કાંઈક સારુ લાગે છે અને તેઓ
ખ્રસ્તની ુવાતાર્ લોકોને કહેવા માટે વ ુ હમંતવાન બન્યા છે.
15 કેટલાક લોકો એદેખાઈ તથા વરોધથી ખ્રસ્તની ુવાતાર્ પ્રગટ

કરે છે. ારે બીજા લોકો મદદ કરવા ું ઈચ્છે છે તેથી ખ્રસ્તની
ુવાતાર્ પ્રગટ કરે છે. 16 આ લોકોમાં પ્રેમની લાગણી છે અને

તેઓ જાણે છે કે દેવે મને ુવાતાર્નો બચાવ કરવા ું કામ સોપ્ ું
છે. તેથી તેઓ ઉપદેશ આપે છે. 17 પર ુ પેલા બીજા લોકો
સ્વાથ છે તેથી ઉપદેશ આપે છે. અને ઉપદેશ આપવા માટે ું
તેમ ું કારણ ખોટુ છે. તેઓ મારા માટે કેદખાનામાં ુશ્કેલીઓ
ઊભી કરવા માંગે છે. 18 મારે માટે તેઓ ુશ્કેલી ઊભી કરે
તેની હુ દરકાર કરતો નથી. પર ુ મહત્વ ું એ છે કે તેઓ લોકોને
ખ્રસ્ત વષે કહે છે. અને માર એ ઈચ્છા છે કે તેઓ આમ કરે,
પર ુ તેઓએ યોગ્ય કારણથી આમ કર ું જોઈએ. જો કે તેઓ
ખોટા અને ખરાબ કારણથી પણ આ કરે તેમા હુ ુશ છુ.
હુ પ્રસ છુ અને રહ શ કારણ કે તેઓ લોકોને ખ્રસ્ત વષે

કહે છે. 19 તમે મારા માટે પ્રાથર્ના કરો છો, અને ઈ ુ ખ્રસ્તનો
આત્મા મને મદદ કરે છે. તેથી હુ જાણું છુ કે આ ુશ્કેલી જ
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મારુ તારણ લાવશે. 20 હુ જનેી આશા રા ું છુ અને ઈચ્છુ
છુ તે એ છે કે હમેશની જમે મારામા,ં ખ્રસ્તની મહાનતા ું માર
આ જંીદગીમાં જે મહત્વ છે તે હુ દશાર્વી શકુ અને ખ્રસ્તને
મારા કાય થક નરાશ ન કરુ. હુ જી ું કે મરુ મારે આ કાયર્
કર ું છે. 21 હુ કહેવા મા ું છુ કે ખ્રસ્ત માત્ર એક જ મારા
જીવનમાં મહત્વનો છે. અને મને તો મરણથી પણ લાભ થવાનો
છે.* 22 જો હુ દેહમાં જીવતો હોઈશ તો હુ પ્ર ુના કાય કર
શક શ પર ુ હુ નથી જાણતો કે હુ ું પસંદ કરુ છુ, મરવા ું કે
જીવવા ું? 23 જીવન અને મરણ વચ્ચેની પસંદગી ઘણી ુશ્કેલ
છે. આ જીવન જીવવા ું હુ ઈચ્છુ છુ, અને ખ્રસ્ત સાથે થઈશ.
કારણ કે તે વધારે સારુ છે. 24 તમારા લોકો માટે મને અહ
આ શર રરૂપે રહે ું વ ુ જરૂર છે. 25 મને ખબર છે કે તમને
માર જરૂર છે અને તેથી હુ જાણું છુ કે હુ તમાર સાથે રહ શ.
તમારા વ ાસની ૃ દ્ધ તથા આનંદને સારુ હુ તમને મદદ કર શ.
26 ારે ફર થી હુ તમાર સાથે હોઈશ ત્યારે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં થતો
ઘણો જ આનંદ તમે અ ુભવશો.

27 એની ચોકસાઈ રાખો કે ખ્રસ્તની ુવાતાર્ને યોગ્ય જીવન
તમે જીવો. તેથી હુ તમને આવીને મ ું કે હુ તમારાથી દૂર હોઉં,
હુ તમારા વષે સાર વાતો જ સાંભ ુ,ં મારે સાંભળ ું જોઈએ કે
તમે બધા આત્મીય એકતા રાખો છો અને એક ચ થઈને સાથે
મળ ને ુવાતાર્માંથી જે વ ાસ આવે છે તે માટે કામ કરો છો.
28 અને જે લોકો તમાર વરુદ્ધ છે તેઓનાથી તમે ગભરાતા નથી
આ સવર્ વસ્ ુઓ દેવની સા બતી છે કે તમારો ઉદ્ધાર થયો છે
અને તમારા દશુ્મનોનો વનાશ. 29 દેવે તમને ખ્રસ્તમાં વ ાસ
રાખવા સન્માનીત કયાર્ છે એટ ું જ ન હ, પર ુ ખ્રસ્ત માટે દઃુખ
સહન કરવા ું માન પણ તેણે તમને આપ્ ું છે. આ બંને વસ્ ુ
ખ્રસ્તનો મ હમા વધારે છે. 30 ારે હુ તમાર સાથે હતો, ત્યારે
* 1:21: મરણથી � છે પાઉલ કહે છે કે મરણ સારુ છે, કારણ કે મરણ તેને
ખ્રસ્તની નજીક લાવશ.ે
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જે લોકો ુવાતાર્ની વરુદ્ધ હતા તેઓની સાથેનો મારો સંઘષર્ તમે
જોયો હતો. અને અત્યારે માર સાથે જે સંઘષર્ ચાલી ર ો છે
તે વષે તમે સાંભળો છો. તમે પોતે પણ તે પ્રકારના સંઘષર્માંથી
પસાર થઈ ર ા છો.

2
એક થાઓ અને એકબીજાને મદદ કરો

1 ખ્રસ્તમાં એવી કોઈ ર ત છે કે જે થક હુ તમાર પાસે કઈ
માગી શકુ? ું તમારો મારા પ્રત્યેનો પ્રેમ મને દલાસો આપવા
તમને પ્રેરણા આપે છે? ું આપણે એક જ આત્માના સહભાગી
છ એ? ું તમારામાં કૃપા અને મમતા છે? 2 જો તમારાંમા આ
સવર્ હોય, તો હુ તમને મારા માટે કઈક કરવા વન ું છુ. જે મને
આનંદથી ભર દેશે. હુ તમાર પાસે મા ું છુ કે એક જ અને
એક સરખા વ ાસમાં તમારા બધાના માનસ એક અને સંગઠ ત
કરો, એકબીજા પ્રત્યેના પ્રેમ માટે, એકબીજા સાથે સહમત થવાની
બાબતમાં અને સમાન હે ુ સાધવા, સાથે રહ ને એક અને સમાન
વચારના બનો. 3 તમે જે કઈ કાયર્ કરો તે સ્વાથર્ અને અહકાર
પ્રે રત ન કરશો. નમ્ર બનો અને બીજાને તમારા કરતા વશેષ ઉ મ
ગણો. 4 તમે દરેક પોતાના હત પર જ ન હ, પણ બીજાઓના
હત પર પણ લક્ષ રાખો.

ખ્રસ્ત થક નસ્વાથર્ બનવા ું શીખો
5 તમારા જીવનમાં તમારા વચાર અને વતર્ન ખ્રસ્ત ઈ ુ જવેાં

હોવાં જોઈએ.
6 ખ્રસ્ત પોતે દેવ જવેો હતો અને દેવ સમાન હતો.

પર ુ ખ્રસ્ત દેવને સમાન હોવા છતાં તે સમાનતાને તે વળગી
રહે ુ જરૂર માનતો ન હતો.

7 પોતા ું દેવની સમકક્ષ હોવા ું ાન તેણે છોડ દ ુ.ં
અને દાસ જવેા બનવા ું ક ૂલ્ ું.

તે માનવ તર કે જન્મ્યો અને દાસ જવેો બન્યો.
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8 અને ારે તે માનવ તર કે જીવતો હતો, ત્યારે તે દેવ
પ્રત્યે આજ્ઞાં કત ર ો અને પોતાની જાતે વનમ્ર બન્યો,

તે વધસ્તંભ પર મરવાની અણી પર હતો છતાં પણ આજ્ઞાં કત
ર ો.

9 ખ્રસ્ત દેવની આશા ું પાલન કરતો ર ો, અને દેવને અ ુસય
તેથી દેવે તેને ઉચ્ચ ાન ઊપર બીરાજમાન કય .

તેના નામને બધા જ નામો કરતાં દેવે શ્રે જાહેર ક ુર્.
10 દેવે આ ક ુ કારણ કે આકાશમાં, ૃથ્વીમાં કે પાતાળમાં ત

દરેક ક્ત ઈ ુના નામે ૂંટણે પડ ને
નમે તેવી દેવની ઈચ્છા હતી.

11 દરેક ક્ત ક ૂલ કરશે (કહેશે), “ઈ ુ ખ્રસ્ત પ્ર ુ છે.”
ારે તેઓ આમ કહેશે ત્યારે, દેવ બાપનો મ હમા વધશે.

દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે બનો
12 મારા વહાલા મત્રો, તમે હમેશા આજ્ઞાં કત ર ા છો. હુ

ત્યાં હતો, ત્યારે હમેશાં તમે દેવને અ ુસયાર્ છો. ારે હુ તમાર
સાથે નથી ત્યારે તમે આજ્ઞાં કત બનો. અને માર મદદ વગર
તમારુ તારણ થાય તે વ ુ મહત્વ ું છે. દેવ પ્રત્યે માન અને ભય
જાળવી આમ કરો. 13 હા, દેવ તમારામાં સ ક્રય છે. અને દેવ
તેની પ્રસ તા પ્રમાણે ું કાયર્ કરવા તમને મદદ કરશે. અને આમ
કરવાની શ ક્ત તે તમને પ્રદાન કરશે.

14 કોઈ પણ જાતની ફ રયાદ કે વાદ વવાદ વગર બ ું કરો.
15 ત્યારે તમે નદ ષ અને નષ્કલંક બનશો. તમે દેવના ક્ષ તહ ન
સંતાન બનશો. પર ુ તમે તમાર આજુબાજુ ઘણા જ દુ
અને અ ન લોકોની વચ્ચે રહો છો. આવા લોકોની વચ્ચ,ે તમે
અંધકારની દુ નયામાં ઝળહળતા પ્રકાશ જવેા થાઓ. 16 તમે
તેઓને જે જીવન આપે છે તેનો ઉપદેશ આપ્યો તેથી ારે
ખ્રસ્ત ફર પાછો આવશે ત્યારે મને ગૌરવ થશે. કારણ કે હુ
દોડવાની હર ફાઈમાં હતો અને હુ જીત્યો. મારુ કામ નરથર્ક ગ ું
નથી.

17 તમારો વ ાસ દેવની સેવામાં તેમારા જીવન ું અપર્ણ આપવા
તમને પ્રેરશે. તમારા અપર્ણ (બ લદાન) સાથે કદાચ મારે મારા



ફ લ પીઓ 2:18 vi ફ લ પીઓ 2:30

રક્ત ું (મરણ) અપર્ણ પણ આપ ું પડ.ે પર ુ જો તેમ થાય, તો
મને આનંદ થશે અને તમ સવર્ સાથે હરખાઉં છુ; અને તમારા
બધાની સાથે તેમાં ભાગીદાર બનીશ. 18 તે ર તે તમે પણ આનંદ
પામશો અને માર સાથે હર ખાશો.

તતસ અને એપાફ્ર દતસના સમાચાર
19 પ્ર ુ ઈ ુમાં તમોથીને તમાર પાસે મોકલવાની હુ આશા

રા ું છુ. તમારા વષે જાણતા મને ઘણો આનંદ થશે. 20 માર
પાસે તમોથી જવેો બીજો કોઈ માણસ નથી. તે ખરેખર તમાર
કાળજી રાખે છે. 21 બીજા બધાને માત્ર પોતાની જાતમાં રસ છે.
તેઓને ઈ ુ ખ્રસ્તના કાયર્માં રસ નથી. 22 તમે જાણો છો કે
તમોથી કેવા પ્રકારનો માણસ છે. જે ર તે એક ુત્ર તેના પતાની
સેવા કરે તે ર તે ુવાતાર્ના (પ્રસાર) કાયર્માં તેણે માર સાથે સેવા
કર છે. 23 ારે મને ખબર પડશે કે મારુ ું થવા ું છે, ત્યારે
તરત જ તેને મોક્લવાની માર યોજના છે. 24 મને ખાતર છે કે
પ્ર ુ મને મદદરૂપ થશે.

25 એપાફ્ર દતસ ખ્રસ્તમાં મારો ભાઈ છે. ખ્રસ્તની સેનામાં તે
માર સાથે સહયોદ્ધો અને મદદગાર છે. ારે મારે મદદની જરૂર
હતી ત્યારે તમે તેને માર પાસે મોકલ્યો. 26 હવે મેં તેને તમાર
પાસે મોકલવા ું ન ક ુર્ છે. હુ તેને મોક્ ું છુ કારણ કે તમને
મળવાની તેની ૂબ ઈચ્છા છે. તેની માંદગી વષે સાંભળવાથી
તમે લોકો ચતીત છો તેનાથી તે પોતે ગ્ર છે. 27 તે માંદો હતો
અને મરણની નજીક હતો. પર ુ દેવે તેને અને મને મદદ કર , કે
જથેી મને વ ુ શોક્ ું કારણ ન મળે. 28 તેથી તેને મોકલવાની
માર ઘણી ઈચ્છા છે. ારે તમે તેને જોશો, ત્યારે તમે આનંદ ત
થશો. અને મને તમાર ચતા ન હ થાય. 29 પ્ર ુના નામે તેને
ૂબ આનંદથી આવકારજો. અને તેના જવેા માણસ ું બહુમાન

કરજો. 30 તે ું બહુમાન થ ું જ જોઈએ કારણ કે ખ્રસ્તના
કાયર્માં તેણે લગભગ પોતાનો પ્રાણ અપર્ણ કર દ ધો. મને મદદ
કરવામાં તેણે તેનો જીવ જોખમમાં ૂ ો. આ એવી મદદ હતી
જે તમે મને આપી શ ા નહોતા.
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3
બીજા બધા કરતાં ખ્રસ્ત વ ુ મહત્વનો છે

1 અને હવ,ે મારા ભાઈઓ અને બહેનો, પ્ર ુ દ્વારા તમને
આનંદ પ્રાપ્ત થાઓ. તમને ફર થી લખવામાં મને કોઈ તકલીફ
નથી, અને આમ કરવાથી તમે વ ુ જા ૃત બનશો.

2 જઓે અ ન કરે છે તેવા લોકોથી સાવધ રહેજો. તેઓ
તરા જવેા છે. તેઓ શર રને કાપવા પર ભાર ૂકે છે. 3 આપણે
સાચી ર તે ુ ત પામેલા છ એ અને તેના આત્માથી આપણે દેવની
સ્ ુ ત સેવા કર એ છ એ. આપણને ખ્રસ્ત ઈ ુમાં હોવા માટે
ગૌરવ છે. અને આપણે આપણી જાતમાં કે અન્ય કોઈ આપણા
કાયર્માં વ ાસ નથી ૂક્તા. 4 હુ માર જાતમાં વ ાસ ૂકવાને
શ ક્તમાન હોઉ, તો પણ હુ મારામાં વ ાસ નહ ુકુ. જો કોઈ

ક્ત એમ માને કે તેને પોતાની જાતમાં વ ાસ ૂકવા માટે
કારણ છે, તો તે ક્ત જાણી લે કે મને માર જાતમાં વ ાસ
ૂકવા માટે સબળ કારણ છે. 5 હુ આઠ દવસનો હતો, ત્યારે

માર ુ ત થયેલી, હુ ઈસ્રાયેલી છુ અને બન્યામીનના ળનો
છુ. હુ હ ૂઓનો હ ૂ છુ અને મારા માતા પતા હ ૂ હતા,
ૂસા ું નયમશા મારે માટે ઘણું જ મહત્વ ું હ ું અને તેથી જ

હુ ફરોશી બન્યો હતો. 6 હુ મારા યહૂદ ધમર્થી એટલો બધો
ઉ ેજીત હતો કે મેં મંડળ ને સતાવેલી. હુ જે ર તે ૂસાના નયમ
શા ને અ ુસય હતો તેમા કોઈ દોષ શોધી શકે તેમ નહોતો.
7 એક સમયે, આ બધી જ વસ્ ુ મારા માટે ઘણી મહત્વની
હતી. પર ુ મેં ન ક ુર્ કે ખ્રસ્ત આગળ આ બધી વસ્ ુઓ ું
ક ું જ ૂલ્ય નથી. 8 માત્ર તે જ વસ્ ુઓ ન હ, પર ુ હવે તો
મને લાગે છે કે ખ્રસ્ત ઈ ુ મારા પ્ર ુને પામવાની મહાનતાની
સરખામણીમાં કોઈ પણ વસ્ ુ મહત્વની નથી. ખ્રસ્તને કારણે મેં
એ બધી વસ્ ુઓનો ત્યાગ કય અને હવે હુ જાણું છુ કે ખ્રસ્ત
આગળ તે બધી વસ્ ુઓ ુચ્છ કચરા જવેી છે. આ ર તે મને
ખ્રસ્ત મ ો. 9 આને કારણે હુ ખ્રસ્ત દ્વારા ન્યાયી છુ. હુ
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નયમશા ને અ ુસય એને કારણે આ બન્ ું નથી. પર ુ ખ્રસ્તમાં
મારા વ ાસને કારણે શ બન્ ું હ ુ.ં દેવે મારા ખ્રસ્તમાંના
વ ાસનો ઉપયોગ મને તેને અ ુરૂપ બનાવવામાં કય . 10 હુ
માત્ર ખ્રસ્તને અને ૃત્ ુમાંથી સજીવન થવાના સામર્થ્યને જાણવા
માં ુ છુ. હુ ખ્રસ્તની થામાં સહભાગી થવા માં ુ છુ અને તેના
મરણમાં તેના સમાન થવા મા ું છુ. 11 જો હુ આમ કર શકુ
તો માર જાતે ૃત્ ુમાંથી ઊઠવાની આશા હુ રાખી શકુ.

ધ્યેય ુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન
12 હુ નથી કહેવા માંગતો કે દેવની જવેી ઈચ્છા હતી તેવો

જ હુ છુ. હજી હુ તે સ દ્ધને પામ્યો નથી. પર ુ તે ધ્યેયને
પ્રાપ્ત કરવાના મારા પ્રયત્નો સતત ચા ું છે, ખ્રસ્ત માર પાસે
આમ કરાવવા માંગે છે. અને તેથી તેણે જ મને તેનો બના ો
છે. 13 ભાઈઓ અને બહેનો, મને ખબર છે, હુ એ સ દ્ધને
નથી પામ્યો પર ુ હમેશા એક કામ હુ કરુ છુ: કે હુ ૂતકાળની
વસ્ ુઓને ૂલી જાઉ છુ. માર સમક્ષ જે ધ્યેય હોય છે તેને
પ્રાપ્ત કરવા હમેશા પ્રયત્નશીલ રહુ છુ. 14 તેથી હમેશા ધ્યેય
પ્રા પ્તમાં હુ પ્રયત્નશીલ રહુ છુ તેથી ુરસ્કૃત થાઉ છુ આ ુરસ્કાર
મારો છે કારણ કે ખ્રસ્ત ઈ ુ વડે દેવે મને સ્વગ ય જીવન માટે
બોલા ો છે.

15 આપણે બધા જે આત્મીય ર તે પ રપકવ થયા છ એ તેમણે
આ ર તે વચાર ું જોઈએ. આમાંની કોઈ વસ્ ુ સાથે જો તમે
સંમત નથી થતા તો, દેવ તમને એ સ્પ કરશે. 16 પર ુ જે સત્ય
આપણને લાધી ૂ ુ છે તેને અ ુસરવા ું આપણે ચા ુ રાખ ું
જોઈએ.

17 ભાઈઓ અને બહેનો, તમારે બધાએ મારા જે ું જીવન
જીવનાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને એમ તમને બતા ા પ્રમાણે ું
જીવન જે જીવતો હોય તેઓ ું અ ુકરણ કરો. 18 ઘણા લોકો
ખ્રસ્તના વધસ્તંભના દશુ્મન જે ું જીવન જીવે છે. મે તમને ધણી
વાર આ લોકો વષે ક ું છે અને હમણાં પણ તેઓના વષે રડતા
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રડતા કહુ છુ. 19 જે ર તે આ લોકો જીવે છે તેથી તેઓ તેઓનો
વનાશ નોંતરે છે અને દેવની સેવા નથી કરતા. તેઓનો દેવ તેઓ ું
પેટ છે, શરમજનક કૃત્યો કરે છે અને તેને માટે ગૌરવ અ ુભવે છે.
તેઓ માત્ર પા થવ વસ્ ુનો જ વચાર કરે છે. 20 આપણું પોતા ું

ાન આકાશમાં છે અને આપણે આપણા તારનારની આકાશમાંથી
આવવા માટે રાહ જોઈએ છ એ. આપણો તારનાર તે પ્ર ુ ઈ ુ
ખ્રસ્ત છે. 21 તે આપણા નબર્ળ શર રને બદલી તેઓને તેના
પોતાના જવેા મ હમાવાન બનાવશ.ે ખ્રસ્ત પોતાની શ ક્ત કે જનેા
વડે તે બધી વસ્ ુ ઉપર શાસન કરે છે, તેનાથી આમ કર શકશ.ે

4
કેટલીક કરવાની વસ્ ુઓ

1 મારા પ્રય ભાઈઓ અને બહેનો, હુ તમને ચાહુ છુ અને
તમને મળવા ઈચ્છુ છુ. તમારા કારણે મને આનંદ થાય છે અને
મને તમારુ ગૌરવ છે. મારા ક ા પ્રમાણે તમે પ્ર ુને અ ુસરવા ુ
ચા ુ રાખજો.

2 હુ ૂવ દયા અને ુન્ ુખેને, પ્ર ુમાં એક ચ ના થવા કહુ
છુ. 3 અને તમે મારા મત્રો જણેે માર સાથે વફાદાર ૂવર્ક સેવા
કર છે, તેથી આ ીઓને મદદ કરવા ું હુ તમને કહુ છુ. આ

ીઓએ ુવાતાર્ના પ્રચારમાં માર સાથે કામ ક ુર્ છે. તેઓ
કલેમેન્ત અને બીજા લોકો જે માર સાથે કામ કરતાં હતા તેઓની
સાથે કામ ક ુર્ છે. જીવનના ુસ્તકમા* તેઓનાં નામ લખાઈ
ુ ાં છે.
4 પ્ર ુમાં સદા આનંદ કરો; હુ ફર થી કહુ છુ કે આનંદ કરો.
5 દરેક લોકોને જાણવા દો કે તમે નમ્ર અને માયા ુ છો. પ્ર ુ

જલદ આવે છે. 6 કશાની ચતા ન કરશો. પર ુ તમારે જે કોઈ
જોઈએ છે તે દેવ પાસે માંગો અને પ્રાથર્ના કરો. અને ારે
તમે પ્રાથર્ના કરો ત્યારે હમેશા આભારસ્ ુ ત સ હત તમાર અરજો

* 4:3: જીવન ું ુસ્તક દેવ ું ુસ્તક કે જમેાં સવર્ દેવના પસંદ કરાએલા લોકોના
નામો છે. (પ્ર ક. 3:5; 21:27)
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દેવને જણાવો. 7 પ્ર ુની શાં ત ઈ ુ ખ્રસ્તમાં તમારા હૃદય અને
મન ું રક્ષણ કરશે. તે શાં ત એટલી મહાન છે કે જનેે પ્ર ુએ
આપેલી છે જે આપણે સમજી શક એ તેમ નથી.

8 ભાઈઓ અને બહેનો, જે વસ્ ુ સાર છે અને ધન્યવાદને
પાત્ર છે તેના વષે વચારવા ું ચા ુ રાખો, જે વસ્ ુઓ સત્ય છે,
સન્માનીય છે, યથાથર્ અને ુદ્ધ છે, ુંદર અને આદરણીય છે
તેનો જ વચાર કરો. 9 તમે મારા દ્વારા શીખેલા અને મેળવેલાં
કાયર્ કરો. મેં તમને કહે ું અને તમે જે કરતા મને જોયો તે સવર્
કરો. અને શાં તનો દેવ તમાર સાથે રહેશે.

પાઉલ ફ લપીના ખ્રસ્તીઓનો આભાર માને છે
10 હુ પ્ર ુમાં ઘણો આનંદ ત છુ કે ફર થી તમે માર સંભાળ

લો છો. તમે હમેશા માર સંભાળ લીધી છે, પર ુ તે દશાર્વી
શકાઈ નથી. 11 મારે કશાની જરૂર છે તેથી હુ તમને આમ નથી
કહેતો, માર પાસે જે કઈ છે અને જે કઈ બની ર ુ છે, તેનાથી
સંતોષ મેળવવા ું હુ શી ો છુ. 12 દ રદ્ર અને સ ૃદ્ધ બને
અવ ાઓમાં કેવી ર તે જીવ ું તે હુ જાણું છુ, કોઈ પણ વખતે
અને ગમે તેવા સંજોગોમાં આનંદ રહેવા ું શી ો છુ. માર પાસે
ખાવાને ૂર ું હોય કે ન હોય, આનંદ રહેવા ું હુ શી ો છુ. મને
જરૂર બધી જ વસ્ ુઓ માર પાસે હોય કે ના હોય, હુ આનંદ
રહેવા ું જાણું છુ. 13 ખ્રસ્તને કારણે આ બ ું હુ કર શકુ છુ,
કારણ કે તે મને આમ કરવા ું સામર્થ્ય આપે છે.

14 પર ુ ારે મારે ુશ્કેલીઓ હતી ત્યારે તમે મને મદદ કર
તે ઘણું સારુ છે. 15 તમે ફ લ પીના લોકો યાદ કરો ારે મેં ત્યાં
ુવાતાર્ આપવાની શરૂઆત કરેલી. મેં ારે મકદો નયા છો ું

ત્યારે તમાર એક જ મંડળ એવી હતી કે જણેે મને મદદ કર .
16 હુ ારે થેસ્સાલો નકામાં હતો ત્યારે મારે જરૂર વસ્ ુઓ તમે
મને ઘણીવાર મોકલી. 17 મારે ખરેખર તમારા તરફથી દાન નથી
જોઈ ુ.ં પર ુ આપવાથી જે સારુ થાય છે તે તમને મળો તેમ હુ
ઈચ્છુ છુ. 18 માર પાસે જરૂર કરતાં પણ વધારે છે. મારે જરૂર
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બધી વસ્ ુઓ છે કારણ કે એપાફ દતસ તમે આપેલ દાન લા ો
હતો. તમારુ દાન દેવને ઘરે ું મ ુર મહેકતા અપર્ણ જે ું છે. દેવે
તે અપર્ણ સ્વીકા ુર્ અને પ્રસ થયો. 19 ખ્રસ્ત ઈ ુના મ હમાથી
મારો દેવ ઘણો સ ૃદ્ધ થયો છે. પર ુ ખ્રસ્ત ઈ ુમાં તેની સ ૃ દ્ધનો
ઉપયોગ તમને જરૂર બધી વસ્ ુઓ આપવામાં કરશે. 20 આપણા
દેવ અને બાપને સવર્કાળ મ હમા હો. આમીન.

21 ખ્રસ્ત ઈ ુમાં દેવના બધા જ સંતોને સલામ કહેજો. માર
સાથે જે ભાઈઓ છે તેઓ તમને ક્ષેમકુશળ કહે છે. 22 દેવના
બધા જ સંતો જે માર સાથે છે તેઓ તમને ક્ષેમકુશળ કહે છે.
બધા સંતોને અને કૈસરના ઘરનાં બધા વ ાસીઓ તમને ક્ષેમકુશળ
કહે છે.

23 પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા (દયા) તમાર સાથે રહો. આમીન
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