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कलस्सैकरांस पतर्

कलस्सैकरांस पतर् हे पौलाचे वास्तिवक पतर् आहे (1:1).
पर्ारंिभक मंडळीमध्ये, लेखकाबद्दल बोलतात ते सवर् लोक
पौलाला संबोधनू बोलतात. कलस्सै येथील मंडळी पौलाने
स्वत: स्थापन केली नाही. पौलाचा एक सहकारी, कदािचत
एपफ्रास, याने पर्थम कलस्सै येथे सुवातार् गाजवली (4:12,
13). खोटे िशक्षक एका िविचतर् आिण नवीन िसद्धांतासह
कलस्सै येथे आले होते. त्यांनी मतूी र्पुजक तत्वज्ञान आिण यहदूी
धमार्सह िखर्स्तत्वात एकितर्त केले. िखर्स्त सवर् गोष्टीवंर
आहे हे दाखवनू देण्याच्या या चुकीच्या िशकवणीचा पौल िवरोध
करतो. नवीन करारामध्ये कलस्सैकरांस पतर्ाला सवार्त िखर्स्त
कें दर्ीत पतर् म्हटले गेले आहे. यावरुन िदसनू येते की येशू
िखर्स्त सवर् गोष्टीवंर पर्मुख आहे.

साधारण इ.स. 60.
रोममध्ये पिहल्यांदा तुरंुगात असताना पौलाने हे िलिहले

असावे.

पौलाने या पतर्ात कलस्सैमधील मंडळीला उदे्दशनू म्हटले
आहे जसे िक “कलस्सै येथील िखर्स्तातील संत व िवश्वासू
बांधवांना” (1:1-2), लायकस दरीच्या मध्यभागी इिफसहनू
शंभर मैल अंतरावरील मंडळी यांना िलिहले आहे. परे्िषताने
कधीही मंडळीला भेट िदली नव्हती (1:4; 2:1).
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पौलाने आपल्या वाचकांना पर्ोत्सािहत करण्यासाठी, संपणूर्
िनिमर्तीवर (1:15; 3:4) िखर्स्ताचे पिरपणूर्, पर्त्यक्ष आिण सतत
सावर्भौमत्व सांगनू, िवद्व ापणूर् पर्श्नांचे उ र देण्यासाठी,
कलस्सैमध्ये िनमार्ण झालेल्या धोकादायक पाखंडी सल्ल्याबद्दल
सल्ला देण्यासाठी िलिहले िखर्स्ताच्या दृिष्टकोनातनू जीवन
जगणे (3:5; 4:6) आिण मंडळीला आपल्या िशस्तबद्ध
िखर्स्ती जीवनांबरोबरच खोट ा िशक्षकांच्या धमकीच्या आशेवर
िवश्वासाने िस्थरता राखण्यासाठी पर्ोत्सािहत करणे. (2:2-5).

िखर्स्ताची सवो र्च्चता
रूपरेषा
1. पौलाची पर्ाथर्ना — 1:1-14
2. िखर्स्तामध्ये व्यक्तीसाठी पौलाच्या िशकवणी — 1:15-
23

3. देवाच्या योजना व उदे्दशातील पौलाचा भाग — 1:24-2:5
4. खोटया िशकवणुकीबद्दल चेतावणी — 2:6-15
5. धमकावणार्या पाखंडी लोकांशी पौलाचा सामना — 2:16-
3:4

6. िखर्स्तामध्ये नवीन मनुष्याचे वणर्न — 3:5-25
7. पर्शंसा आिण अिभवादन समाप्ती — 4:1-18

1 देवाच्या इच्छेने िखर्स्त येशचूा परे्िषत पौल आिण बंधू
तीमथ्य ह्यांजकडून; 2 कलस्सै शहरातील पिवतर् जनांस व
िखर्स्तामधील िवश्वासू बांधवांस देव आपला िपता ह्याजकडून
तुम्हास कृपा व शांती असो.

3 आम्ही तुमच्यासाठी पर्ाथर्ना करतो, तेव्हा आम्ही
िनत्य देवाचे, म्हणजे आपला पर्भू येशू िखर्स्त ह्याच्या
िपत्याचे उपकार मानतो 4 कारण िखर्स्त येशमूधील तुमच्या
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िवश्वासािवषयी आिण सवर् पिवतर् जनांिवषयी तुमच्यात
असलेल्या पर्ीतीिवषयी आम्ही ऐकले आहे. 5 जी आशा
तुमच्यासाठी स्वगार्त ठेवली आहे या आशेिवषयी, तुम्ही पर्थम,
सुवातच्या सत्यवचनात ऐकले. 6 ती सुवातार् तुमच्यात आली,
तुम्ही ऐकलीत आिण तुम्हास सत्याद्वारे देवाच्या कृपेचे ज्ञान
झाले, त्या िदवसापासनू, ती जशी सार् या जगात तशी ती
तुमच्यात फळ देत आहे आिण वाढत आहे. 7 आिण या
कृपेिवषयीही तुम्ही एपफ्रासकडून िशकलात; तो आमचा िपर्य
जोडीदार-कामकरी आिण आमच्या वतीने तुमच्यात असलेला
िखर्स्ताचा िवश्वासू सेवक आहे. 8 त्यानेच आत्म्याकडून
असलेली तुमची पर्ीती त्यानेच आम्हास कळवली.

9 म्हणनू, हे ऐकले त्या िदवसापासनू, आम्हीदेखील खंड
पडून देता, तुमच्यासाठी पर्ाथर्ना करतो आिण मागतो की,
तुम्हास सवर् आित्मक ज्ञान व बुद्धी पर्ाप्त होऊन त्याच्या
इच्छेिवषयीच्या ज्ञानाने तुम्ही भरावे. 10 ह्यासाठी की, तुम्ही
पर्भलूा सवर् पर्कारे संतोष देण्यास, पर्त्येक चांगल्या कामात
फळ देऊन त्यास शोभेल असे जगावे व देवाच्या ज्ञानाने तुमची
वाढ व्हावी. 11 आिण तुम्हास सवर् धीर व आनंद देणारी
सहनशीलता िमळण्यास त्याच्या गौरवाच्या बळापर्माणे तुम्हास
संपणूर् सामथ्यर् िमळून तुम्ही समथर् व्हावे; 12 आिण पर्काशातील
पिवतर्जनांच्या वतनात तुम्ही भागीदार व्हावे, म्हणनू ज्याने
तुम्हास पातर् केले, त्या िपत्याचे तुम्ही उपकार मानावेत.
13 त्याने आपल्याला अंधकाराच्या स ेतनू सोडवनू त्याच्या
िपर्य पुतर्ाच्या राज्यात आणले आहे, 14 आिण त्याच्याठायी
त्याच्या रक्ताच्याद्वारे आपल्याला मुक्ती म्हणजे पापांची क्षमा
िमळाली आहे.
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15 िखर्स्त अदृश्य देवाचा पर्ितरूप आहे आिण सवर् उत्प ीत
ज्येष्ठ आहे. 16 कारण स्वगार्त व पृथ्वीवर, दृश्य आिण
अदृश्य, राजासने िकंवा शासने, स ा िकंवा शक्ती, अशा सवर्
गोष्टी त्याच्याद्वारे केल्या गेल्या; सवर् गोष्टी त्याच्याद्वारे व
त्याच्यामध्ये केल्या गेल्या. 17 तो सवार्ंच्या आधीचा आहे आिण
त्याच्यामध्ये सवर्काही अिस्तत्वात आहे. 18 तो शरीराचे मस्तक
म्हणजे मंडळीचे मस्तक आहे. तो आरंभ आहे आिण मृतांतनू
पर्थम जन्मलेला आहे, म्हणजे त्यास सवर् गोष्टीतं पर्ाधान्य
असावे. 19 हे यासाठी की, त्याच्यात देवाची सवर् पणूर्ता वसावी
या िनणर्यात त्यास संतोष होता. 20 आिण आपण त्याच्या
वधस्तंभाच्या रक्ताद्वारे शांती करून, पृथ्वीवर िकंवा स्वगार्त
असलेल्या सवर् गोष्टीचंा, त्याच्याद्वारे आपल्या स्वतःशी समेट
करावा हे देवाला बरे वाटले. 21आिण तुम्ही जे एकेकाळी देवाशी
परके होता आिण तुमच्या दुष्ट वासनांमुळे, मनाने वैरी झाला
होता, 22 त्या तुमचा, त्याने त्याच्या दैिहक शरीरात त्याच्या
मरणाद्वारे, आता, स्वतःशी समेट केला आहे. म्हणजे त्याने
तुम्हास त्याच्या दृष्टीपुढे पिवतर्, िनष्कलंक व िनदो र्ष असे सादर
करावे. 23 कारण, तुम्ही िवश्वासात पाया घातलेले व िस्थर असे
रािहला आहात आिण तुम्ही ऐकलेल्या व आकाशाखालच्या सवर्
सृष्टीला गाजिवण्यांत आलेल्या सुवातच्या आशेपासनू तुम्ही
ढळला नाही; आिण मी पौल ितचा सेवक झालो आहे.

24 तुमच्यासाठी या माझ्या दुःखात मी आनंद करीत आहे
आिण आता, िखर्स्ताच्या दुःखात त्याच्या शरीराकरता जे उणे
आहे ते माझ्या देहात मी पुरे करीत आहे आिण त्याचे शरीर
मंडळी आहे. 25 आिण देवाचे वचन पणूर् करण्यास तुमच्यासाठी
देवाचा कारभार मला िदला आहे. त्यामध्ये मी मंडळीचा सेवक
झालो आहे. 26 जे रहस्य युगानुयुग व िपढ ानिपढ ा गुप्त
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ठेवलेले होते परंतु आता, त्याच्या पिवतर्जनांना पर्कट झाले
आहे, ते हे वचन आहे. 27 त्या रहस्याच्या गौरवाची संप ी
परराष्ट्रीयांमध्ये काय आहे, हे आपल्या पिवतर्जनांना कळिवणे
देवाला बरे वाटले; गौरवाची आशा असा जो िखर्स्त तुम्हांमध्ये
आहे तो ते रहस्य आहे. 28 आम्ही त्याची घोषणा करतो, पर्त्येक
मनुष्यास बोध करतो आिण सवर् ज्ञानीपणाद्वारे पर्त्येक मनुष्यास
आम्ही िशकवतो, ते ह्यासाठी की, आम्ही पर्त्येक मनुष्यास
िखर्स्ताच्या ठायी पर्ौढ करून सादर करावे. 29याकिरता त्याची
जी शक्ती माझ्याठायी सामथ्यार्ने त्याचे कायर् चालवीत आहे
ितच्या मानाने मी झटून शर्म करीत आहे.

2
1 कारण माझी इच्छा आहे की, तुमच्यासाठी व त्याचपर्माणे

जे लावदीिकया शहरात आहेत आिण ज्यांनी मला शारीरीकिरत्या
पािहलेले नाही, अशा तुम्हा सवार्संाठी माझा लढा िकती मोठा
आहे हे तुम्हास समजनू, 2 ते पिरशर्म ह्यांसाठी की, त्यांच्या
मनास उ ेजन पर्ाप्त व्हावे आिण तुम्ही पर्ीतीत एकतर् जोडले
जावे. बुद्धीची पणूर् खातरी िवपुलतेने िमळावी व देवाचे रहस्य
म्हणजे िखर्स्त ह्यांचे पणूर् ज्ञान त्यास व्हावे.

3-4 त्याच्यात सवर् ज्ञानीपणाचे व ज्ञानाचे धन लपलेले आहेत.
कोणी तुम्हास लाघवी भाषणांनी फसवू नये म्हणनू मी हे सांगत
आहे. 5कारण मी देहाने दरू असलो तरी मनाने तुमच्याजवळ आहे
आिण तुमची व्यवस्था व तुमच्यात असलेल्या िखर्स्तावरील
िवश्वासाचा िस्थरपणा पाहनू मी आनंद करीत आहे. 6 आिण
म्हणनू, िखर्स्त येशू जो पर्भू ह्याला तुम्ही जसे स्वीकारले आहे
तसे तुम्ही त्याच्यात चाला. 7 तुम्ही त्याच्यात मुळावलेले आिण
त्याच्यावर उभारलेले व तुम्हास िशक्षण िदल्यापर्माणे तुम्ही
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िवश्वासात िस्थरावलेले होऊन, उपकारस्मरण करीत, त्यामध्ये
वाढत जा.

8 तुम्ही अशी काळजी घ्या की, कोणी मनुष्यांच्या संपर्दायास
अनुसरून, जगाच्या मलूतत्त्वांस अनुसरून असणार् या
तत्त्वज्ञानाने व त्याच्या पोकळ फसवेपणाने तुम्हास ताब्यात
घेऊ नये; ते िखर्स्ताला अनुसरून नाही. 9 कारण िखर्स्ताच्या
ठायीच देवपणाची सवर् पणूर्ता शरीरधारी होऊन त्याच्यात राहते.
10 तो सवर् स ा व शक्ती ह्यांवर मस्तक असनू त्याच्याठायी
तुम्ही पणूर् झाला आहा, 11 आिण िखर्स्ताच्या संुतािवधीने
तुमचे पापमय दैिहक शरीर काढले जाऊन, कोणी हातांनी न
केलेल्या संुतािवधीने तुमचीही त्यांच्यात संुता झाली आहे.
12 त्याच्याबरोबर तुम्ही बािप्तस्म्यात पुरले गेला व ज्याने
त्यास मरण पावलेल्यातनू उठवले त्या देवाच्या कृतीवरील
िवश्वासाद्वारे तुम्ही त्यामध्येच त्याच्याबरोबर उठवले गेला,
13 आिण तुम्ही जे तुमच्या अपराधांमुळे व देहस्वभावाची
संुता न झाल्यामुळे मरण पावलेले होता त्या तुम्हास देवाने
त्याच्याबरोबर िजवंत केले आहे. त्याने आपल्या अपराधांची
क्षमा केली आहे; 14 आिण आपल्या आड येणारा जो िनयमांचा
हस्तलेख आपल्यािवरुद्ध असलेले म्हणजे आपल्याला पर्ितकूल
असलेले िवधीचे ऋणपतर् त्याने खोडले व तो त्याने वधस्तंभाला
िखळून ते त्याने रद्द केले. 15 त्याने त्यावर स ांना व शक्तीनंा
िनःशस्तर् केले व त्यांच्यावर जय िमळवनू त्यांचे उघड पर्दशर्न
केले.

16 म्हणनू तुमच्या खाण्यािपण्यावरून, सण, अमावस्या िकंवा
शब्बाथ पाळण्यावरून कोणाला तुमचा न्याय करू देऊ नका.
17 या गोष्टी तर येणार् या गोष्टीचंी छाया अशा आहेत; पण शरीर
िखर्स्ताचे आहे. 18लीन म्हणवनू घेण्याच्या इच्छेने व देवदतूांची
उपासना करणार्या, स्वतःला िदसलेल्या गोष्टीवर अवलंबनू
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राहणार्या व दैिहक मनाने िवनाकारण गवार्नें फुगणार्या कोणा
मनुष्यास तुम्हास तुमच्या बिक्षसास मुकवू देऊ नका; 19 असा
मनुष्य मस्तकाला धरून राहत नाही; त्या मस्तकापासनू सवर्
शरीराला सांधे व बंधने ह्यांच्या द्वारे पुरवठा होत आहे व ते दृढ
जडले जात असता त्याची दैवी वाढ होते.

20 म्हणनू जगाच्या मलूतत्त्वांना तुम्ही िखर्स्ताबरोबर मरण
पावला आहात, तर जगात जगत असल्यापर्माणे तुम्ही
िनयमाधीन का होता? 21 िशवू नको, चाखू नको, हातात घेऊ नको
22 अशा िनयमांतील सवर् गोष्टी या उपभोगाने नष्ट होणार् या
गोष्टी आहेत. 23या गोष्टीतं स्वेच्छेची उपासना, मनाची लीनता
व शरीराची उपेक्षा असल्यामुळे ह्यात खरोखर ज्ञानीपणाची भाषा
आहे, पण देहाच्या लालसेला पर्ितबंध करण्याची योग्यता नाही.

3

1 म्हणनू तुम्ही िखर्स्ताबरोबर उठवले गेला आहात तर िखर्स्त
देवाच्या उजवीकडे जेथे बसला आहे तेथल्या वरील गोष्टी
िमळिवण्याचा पर्यत्न करा. 2 वरील गोष्टीकंडे मन लावा,
पृथ्वीवरील गोष्टीकंडे लावू नका; 3कारण तुम्ही मृत झला आहात
आिण तुमचे जीवन िखर्स्ताबरोबर देवामध्ये गुप्त ठेवलेले आहे.
4आपले जीवन जो िखर्स्त तो पर्कट केला जाईल तेव्हा तुम्हीही
त्याच्याबरोबर गौरवात पर्कट केले जाल.

5 तर पृथ्वीवरील तुमचे अवयव म्हणजे जारकमर्, अमंगळपणा,
कामवासना, कुवासना व लोभ ह्याला मतूी र्पजूा म्हणावे, हे िजवे
मारा. 6 त्यामुळे देवाचा कोप होतो. 7 तुम्हीही पवूी र् त्या वासनांत
जगत होता तेव्हा त्यांमध्ये तुम्ही चालत होता. 8 परंतु आता
तुमच्यातील क्रोध, राग व दुष्टपण, िनंदा आिण तुमच्या मुखाने
िशवीगाळ करणे, हे सवर् आपणापासनू दरू करा. 9 एकमेकांशी
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खोटे बोलू नका कारण तुम्ही जुन्या मनुष्यास त्याच्या कृतीसंिहत
काढून टाकले आहे 10 आिण जो नवा मनुष्य, आपल्या िनमार्ण
करणार् याच्या पर्ितरूपानुसार पणूर् ज्ञानात नवा केला जात आहे,
त्यास तुम्ही पिरधान केले आहे. 11 ह्यात गर्ीक व यहदूी, संुता
झालेला व न झालेला, बबर्र व स्कुथी, दास व स्वतंतर् हा भेदच
नाही, तर िखर्स्त सवर्काही आहे व सवार्ंत आहे.

12 तेव्हा तुम्ही देवाचे पिवतर् व िपर्य असे िनवडलेले लोक
आहात, म्हणनू करूणायुक्त हृदय, दया, सौम्यता, लीनता व
सहनशीलता धारण करा. 13 एकमेकांचे सहन करा आिण कोणाचे
कोणाशी भांडण असल्यास एकमेकांची क्षमा करा; पर्भनेू तुमची
क्षमा केली तशी एकमेकांची क्षमा करा. 14 पणूर्ता करणारे बंधन
अशी जी पर्ीती ती या सवार्ंवर धारण करा. 15 िखर्स्ताची शांती
तुमच्या अंतःकरणात राज्य करो. ितच्याकिरता एक शरीर असे
पाचारण्यांत आले आहे; आिण तुम्ही कृतज्ञ असा. 16 िखर्स्ताचे
वचन तुम्हांमध्ये भरपरू राहो. तुम्ही सवर् ज्ञानीपणाने एकमेकांस
िशकवा व बोध करा; आपल्या अंतःकरणात देवाला स्तोतरे्,गीते
व आित्मक गीते कृपेच्या परे्रणेने गा. 17 आिण बोलणे िकंवा
करणे जे काही तुम्ही कराल, ते सवर् पर्भू येशचू्या नावाने करा;
आिण त्याच्याद्वारे देव जो िपता त्याचे उपकारस्तुती करा.

18 िस्तर्यांनो, जसे पर्भमूध्ये योग्य आहे त्यापर्माणे तुम्ही
आपआपल्या पतीच्या अधीन असा.
19 पतीनंो, आपआपल्या पत्नीवर पर्ीती करा; ितच्याशी

िनष्ठूरतेने वागू नका.
20 मुलांनो, तुम्ही सवर् गोष्टीतं आपल्या आई-वडीलांच्या आज्ञा

पाळा कारण हे पर्भलूा संतोष देणारे आहे.
21 विडलांनो, तुम्ही आपल्या मुलांना िचडीस आणू नका; नाही

तर, कदािचत ती िनरुत्साही होतील.
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22 दासांनो, दैिहक दृष्ट ा जे तुमचे मालक आहेत त्यांचे
सवर् गोष्टीतं आज्ञापालन करा. मनुष्यांना खुश करणार् या
नोकरासारखे तोंडदेखल्या चाकरीने नका; तर सालस मनाने
पर्भचूी भीती बाळगनू पाळा. 23 आिण जे काही तुम्ही करता
ते मनुष्यांसाठी म्हणनू करू नका तर पर्भसूाठी म्हणनू िजवेभावे
करा. 24 पर्भपूासनू वतनरूप पर्ितफळ तुम्हास िमळेल तुम्ही हे
तुम्हास मािहत आहे. पर्भू िखर्स्ताची सेवा करीत जा. 25 कारण
अन्याय करणार्याने जो अन्याय केला तोच त्यास िमळेल आिण
पक्षपात होणार नाही.

4
1 धन्यांनो, तुम्हांसही स्वगार्त धनी आहे हे लक्षात ठेवनू तुम्ही

आपल्या दासांबरोबर न्यायाने व समतेने वागा.

2पर्ाथर्नेत तत्पर असा व ितच्यांत उपकारस्तुती करीत जागृत
रहा. 3 आणखी आम्हासाठी देखील पर्ाथर्ना करा; अशी
की, कारण िखर्स्ताच्या ज्या रहस्यामुळे मी बंधनातही आहे
ते सांगावयास देवाने आम्हांसाठी वचनाकिरता द्वार उघडावे.
4 म्हणजे मला जसे सांिगतले पािहजे तसेच मी ते रहस्य पर्कट
करावे.

5 बाहेरच्या लोकांबरोबर सुज्ञानीपणाने वागा. संधी साधनू
घ्या. 6 तुमचे बोलणे नेहमी कृपायुक्त, िमठाने रूचकर
केल्यासारखे असावे, म्हणजे पर्त्येकाला कसकसे उ र द्यावयाचे
हे तुम्ही समजावे.

7 माझा िपर्य बंधू तुिखक, पर्भमूधील िवश्वासू सेवक व
माझ्यासोबतीचा दास हा माझ्यािवषयी सवर् गोष्टी तुम्हास
कळवील. 8 मी त्यास त्याच हेतनेू तुमच्याकडे पाठवले आहे
की, म्हणजे आमच्यािवषयीच्या सवर् गोष्टी त्याने तुम्हास कळवनू
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तुमच्या मनाचे समाधान करावे. 9 मी त्याच्याबरोबर िवश्वासू व
िपर्य बंधू अनेिसम, जो तुमच्यांतलाच आहे त्यालाही पाठवले
आहे; ते तुम्हास येथील सवर् गोष्टी कळवतील.

10 माझा सोबतीचा बंिदवान अिरस्ताखर् तुम्हास सलाम
सांगतो, तसाच बणर्बाचा भाऊबंद माकर् हाही तुम्हास सलाम
सांगतो. (त्याच्यािवषयी तुम्हास आज्ञा िमळाल्या आहेत.
तो जर तुमच्याकडे आला तर तुम्ही त्याचा स्वीकार करा.)
11 युस्त म्हणलेला येशू हाही तुम्हास सलाम सांगतो; संुता
झालेल्यांपैकी हेच मातर् देवाच्या राज्यासाठी माझे सहकारी
आहेत आिण त्यांच्याद्वारे माझे सांत्वन झाले आहे. 12 िखर्स्त
येशचूा दास एपफ्रास जो तुमच्यातलाच आहे तो तुम्हास
सलाम सांगतो; तो आपल्या पर्ाथर्नांमध्ये सवर्दा तुम्हासाठी
जीव तोडून िवनंती करीत आहे की, देवाच्या संपणूर् इच्छेनुसार
तुम्ही पिरपणूर् असनू तुमची पणूर् खातर्ी होऊन िस्थर असे उभे
रहावे. 13 तुम्हासाठी व जे लावदीिकयात व हेरापलीत आहेत
त्याच्यांसाठी तो फार शर्म करीत आहे, अशी त्याच्यािवषयी मी
साक्ष देतो. 14 िपर्य वैद्य लकू आिण देमास हे तुम्हास सलाम
सांगतात. 15 लावदीिकयातील बंधू आिण नंुफा व ितच्या घरी
जमणारी मंडळी ह्यांना सलाम द्या. 16 हे पतर् तुमच्यांत वाचनू
झाल्यावर की, लावदीिकयातील मंडळीतही वाचले जावे आिण
लावदीिकयाकडील पतर् तुम्हीही वाचावे. 17 अिखर्पाला सांगा
की, जी सेवा तुला पर्भमूध्ये िमळाली आहे ती पणूर् करण्याकडे
म्हणनू काळजी घे.

18 मी पौलाने स्वहस्ते िलहीलेला सलाम; मी बंधनात आहे
याची आठवण ठेवा. तुम्हांबरोबर कृपा असो.
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