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ફ લ પીઓને પાઉલ પ્રે રતનો પત્ર
લેખક
પાઉલઆપત્ર લખવાનો દાવો કરે છે (1:1)અને ભાષા તથા શૈલીના

બધા જઆંત રક લક્ષણો તથા ઐ તહા સક તથ્યો તે ું સમથર્ન કરે છે.
શરૂઆતની મંડળ પણ પાઉલના લેખકત્વ તથા અ ધકાર વષે ુસંગત
ર તે જણાવે છે. ફ લ પીઓને પત્ર ખ્રસ્ત ું મન ઘો ષત કરે છે. (2:1-
11). જો કે ારે તેણે આ પત્ર ફ લ પીઓને લ ો ત્યારે તે બંદ વાન
હતો તો પણ તે આનંદથી ભર ૂર છે. આ પત્ર આપણને શીખવે છે કે
આપણે ુશ્કેલીઓમાં અને દઃુખોમાં હોઈએ તો પણ ખ્રસ્તીઓ તર કે
આપણે આનં દત રહ શક એ છ એ. ખ્રસ્તમાં આપણને જે આશા છે
તેને કારણે આપણે આનં દત છ એ.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 61 ની આસપાસનો છે.
પાઉલે આ પત્ર તે રોમની જલેમાં હતો ત્યારે લ ો હતો (પ્રે રતોનાં

કૃત્યો 28:30). આપત્રએપાફ્ર દતસ કેજે પાઉલ પાસે રોમમાં ફ લ પી
શહેરની મંડળ ની આ થક સહાયતા આપવા આ ો હતો તેના દ્વારા
ફ લ પીઓને પહોંચાડવાનો હતો. (2:25; 4:18). પણતેના રોમમાંનાં
સમય દરમ્યાનએપાફ્ર દતસબીમાર પડ્યો હતોઅને તેથી તેને ઘરે પાછા
ફરવામાં વલંબ થયો હતો અને પ રણામે પત્ર પહોંચવામાં પણ વલંબ
થયો હતો. (2:26-27).

વાંચકવગર્
મકદો નયા જલ્લાના આગળ પડતાં શહેરોમાંના ફ લ પી શહેરની

ખ્રસ્તી મંડળ .
હે ુ
બંદ વાસમાં તેની હાલત કેવી હતી (1:12-26) અને જો તે ુક્ત

થાય તો તેની શી યોજના હતી તે મંડળ જાણે (2:23-24)એ ું પાઉલ
ઇચ્છતો હતો. એ ું લાગે છે કે મંડળ માં કેટલાક મતભેદો તથા ભાગલા
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પડ્યા હતા અને તેથી પ્રે રત એકતાને ધ્યાનમાં રાખતા પાઉલ નમ્રતા માટે
ઉ ેજન આપવા લખે છે (2:1-18; 4:2-3). પાઉલ એક પાળક ય
ઈ ર વદ્યાશા ી તર કે, કેટલાક જૂઠા શક્ષકો ું નકારાત્મક શક્ષણ
તથા તેના પ રણામોને રોકવા, (3:2-3), મંડળ સમક્ષ તમોથીની
પ્રસંશા કરવા તથા એપાફ્ર દતસની તંદરુસ્તી અને યોજનાનો અહેવાલ
આપવા (2:19-30) તથા મંડળ ની તેના માટેની કાળજી તથા તેમણે
તેને આપેલી ભેટ માટે આભાર માનવા લ ું હ ું (4:10-20).

ુદ્રાલેખ
આનં દત જીવન

રૂપરેખા
1. અ ભવાદન 1:1, 2
2. પાઉલની પ ર તી અને મંડળ માટે ઉ ેજન— 1:3-2:30
3. જૂઠા શક્ષણ વરુદ્ધ ચેતવણીઓ— 3:1-4:1
4. અં તમ બોધ— 4:2-9
5. આભારદશર્ન— 4:10-20
6. અં તમ અ ભવાદન— 4:21-23

ફ લ પીઓની મંડળ ને પાઉલનો પત્ર
1 ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ફ લ પીમાંના સવર્ સંતો, અધ્યક્ષો તથા સેવકો, તે

સવર્ને ઈ ુ ખ્રસ્તનાં દાસો પાઉલ તથા તમોથી લખે છે 2ઈ રઆપણા
પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને કૃપા તથા શાં ત હો.

પાઉલની આભારસ્ ુ ત અને પ્રાથર્ના
3 પ્રથમ દવસથી તે આજ ુધી ુવાતાર્માં તમારા સહકારને માટે,

4 નત્ય આનંદ સાથે તમો સવર્ને માટે માર પ્રાથર્નામાં વનં ત કરતાં,
5 જયારે જયારે હુ તમને યાદ કરુ છુ ત્યારે ત્યારે હુ મારા ઈ રનો
આભાર મા ું છુ. 6 જમેણે તમારામાં સારાં કામની શરૂઆત કર તે,
ઈ ુ ખ્રસ્તનાં દવસ ુધી, તેને સં ૂણર્ કરતા જશે, એવો મને ભરોસો
છે.

7તમો સવર્ વષે એ પ્રમાણે માન ું મને ઉ ચત લાગે છે; કારણ કે મારાં
બંધનોમાં અને ુવાતાર્ની હમાયત કરવામાં તથા તેને સા બત કરવામાં,
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તમે બધા કૃપામાં મારા સહભાગી હોવાથી, હુ તમને મારા હૃદયમાં રા ું
છુ. 8 કેમ કે હુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કરુણાથી તમો સવર્ ઉપર કેટલો બધો પ્રેમ
રા ું છુ, તે વષે ઈ ર મારા સાક્ષી છે.

9 વળ હુ એવી પ્રાથર્ના કરુ છુ કે, જ્ઞાનમાં તથા સવર્ વવેક ુ દ્ધમાં
તમારો પ્રેમ ક્રમે ક્રમે વધતો જાય; 10 જથેી જે શ્રે છે તે તમે પારખી
લો અને એમ તમે ખ્રસ્તનાં દવસ ુધી નષ્કલંક તથા નદ ષ થાઓ;
11 વળ ઈ રની સ્ ુ ત તથા મ હમા વધે તે માટે ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા
ન્યાયીપણાનાં ફળોથી તમે ભર ૂર થાઓ.

જીવ ું તે ખ્રસ્ત
12 ભાઈઓ, મને જે જે દઃુખો પડ્યા,ં તે ુવાતાર્ને વઘ્નરૂપ થવાને

બદલે તેનો પ્રસાર થવામાં સહાય ૂત થયા,ં તે તમે જાણો એ ું હુ ઇચ્છુ
છુ; 13 કેમ કે ખ્રસ્તને લીધે મારાં જે બંધનો છે તેઆખા રાજયદરબારમાં
તથા બીજે બધે ળે પ્ર સદ્ધ થયા;ં 14અને પ્ર ુના સ ુદાયના કેટલાક
ભાઈઓએ મારાં બંધનોને લીધે વ ાસ રાખીને નભર્યપણે ઈ ર ું
વચન બોલવાની વશેષ હમત રાખી.

15 કેટલાક તો અદેખાઈ તથા વરોધથી અને કેટલાક સદ્દભાવથી
ખ્રસ્ત ની ુવાતાર્ પ્રગટ કરે છે 16 પહેલા તો મારાં બંધનમાં મારા પર
વશેષ સંકટ લાવવાના ઇરાદાથી, ુદ્ધ મનથી ન હ, પણ પક્ષાપક્ષીથી
ખ્રસ્તની વાત પ્રગટ કરે છે; 17 પણ બીજા, ખ્રસ્તનાં ુવાતાર્ વષે
પ્રત્ ુ ર આપવા માટે હુ ન મત થયો છુ, એ ું જાણીને પ્રેમથી પ્રગટ
કરે છે.

18તો એથી ુ?ં દરેક ર તે, ગમે તો દભથી કે સત્યથી, ખ્રસ્ત ની વાત
પ્રગટ કરવામાં આવે છે; તેથી હુ આનંદ પા ું છુ અને પામીશ. 19 કેમ કે
હુજાણું છુ કે, તમાર પ્રાથર્નાથી તથા ઈ ુ ખ્રસ્તનાંઆત્માની સહાયથી,
એ મારા ઉદ્ધારને માટે ઉપયોગી થઈ પડશે, તે હુ જાણું છુ.

20એ પ્રમાણે મને વ ાસ, અપેક્ષા તથા આશા છે કે, હુ કોઈ પણ
બાબતમાં શરમાઈશ ન હ; પણ ૂર હમતથી, હમેશ ુજબ હમણાં
પણ, ગમે તો જીવનથી કે ૃત્ ુથી, મારા શર રદ્વારા ખ્રસ્તનાં મ હમાની
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ૃ દ્ધ કરવામાં આવે. 21 કેમ કે મારે માટે જીવ ું તે ખ્રસ્ત અને મર ું તે
લાભ છે.

22 પણ મ ુષ્યદેહમાં જીવ ું તે જો મારા કામ ું ફળ હોય તો મારે
ું પસંદ કર ું, તે હુ જાણતો નથી; 23 કેમ કે આ બે બાબત વચ્ચે હુ
ૂંચવણમાં છુ દેહમાંથી નીકળવાની તથા ખ્રસ્તની સાથે રહેવાની માર

ઇચ્છા છે, કેમ કે તે વધારે સારુ છે; 24 તોપણ મારે મ ુષ્યદેહમાં રહે ું
તમારે માટે વધારે અગત્ય ું છે.

25 મને ભરોસો હોવાથી, હુ જાણું છુ કે હુ રહેવાનો અને તમારા
વ ાસની ૃ દ્ધ તથા આનંદને માટે હુ તમારાં બધાની સાથે રહેવાનો;
26જથેી તમાર પાસે મારા ફર થીઆવવાથી મારા વષેનો તમારોઆનંદ
ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ઘણો વધી જાય. 27 માત્ર ખ્રસ્તની ુવાતાર્ને યોગ્ય
આચરણ કરો, જથેી ગમે તો હુ આવીને તમને જોઉં અથવા દૂર રહુ
તોપણ તમારા વષે સાંભ ું કે તમે સવર્ એકઆત્મામાં ર રહ ને એક
જીવથી ુવાતાર્નાં વ ાસને માટે પ્રયત્ન કરો છો.

28 અને વરોધીઓથી જરા પણ ગભરાતા નથી એ તેઓને માટે
વનાશની પ્રત્યક્ષ નશાની છે, પણ તમને તો ઉદ્ધારની નશાની છે અને
તે વળ ઈ રથી છે. 29 કેમ કે ખ્રસ્ત પર માત્ર વ ાસ કરવો એટ ું જ
ન હ, પણ તેમને માટે દઃુખ પણ સહે ું, તેથી ખ્રસ્તને સારુઆ કૃપાદાન
તમનેઆપવામાં આ ું છે; 30જે ું ુદ્ધ તમે મારામાં જો ું છે અને હાલ
મારામાં થાય છે એ હમણાં તમે સાંભળો છો, તે ું જ તમારામાં પણ છે.

2
ખ્રસ્તની નમ્રતા અને મહાનતા

1માટે જો ખ્રસ્તમાં કઈ ઉ ેજન,જો પ્રેમનો કઈ દલાસો,જો પ વત્ર
આત્માની કઈ સંગત,જો કઈ હૃદયની અ ુકપા તથા કરુણા હોય, 2 તો
મારો આનંદ એવી ર તે સં ૂણર્ કરો કે, તમે એક જ મનના થાઓ, એક
સરખો પ્રેમ રાખો,એકજીવના તથા એક હૃદયના થાઓ.

3 પક્ષાપક્ષીથી કે મથ્યા ભમાનથી ક ું કરો ન હ, દરેકે નમ્ર ભાવથી
પોતાના કરતાં બીજાઓને ઉ મ ગણવા. 4 તમે દરેક માત્ર પોતાના હત
પર જ ન હ, પણ બીજાઓનાં હત પર પણ લક્ષ રાખો.
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5 ખ્રસ્ત ઈ ુ ું મન જે ું હ ું, તે ું તમે પણ રાખો 6 પોતે ઈ રના
રૂપમાં હોવા છતા,ં તેમણે ઈ ર સમાન હોવા ું પકડ રાખવાને ઇચ્ ું
ન હ, 7 પણ તેમણે દાસ ું રૂપ ધારણ કર ને, એટલે માણસોની
સમાનતામાં આવીને પોતાને ખાલી કયાર્; 8અને માણસના રૂપમાં પ્રગટ
થઈન,ે વધસ્તંભ પરના મરણને આધીન થઈને પોતાને નમ્ર કયાર્. 9 તેને
કારણે ઈ રે તેમને ઘણાં ઊંચા કયાર્ અને સવર્ નામો કરતાં એ ું શ્રે
નામઆપ્ ું કે, 10 સ્વગર્માંના, ૃથ્વી પરનાં તથા પાતાળમાંનાં સવર્ ઈ ુને
નામે ૂંટણે પડ ને નમે; 11અને ઈ ર પતાના મ હમાને અથ દરેક જીભ
ક ૂલ કરે કે ઈ ુ ખ્રસ્ત પ્ર ુ છે.

દુ નયામાં ો તઓ જવેા પ્રકાશો
12 તેથી, મારા પ્રય ભાઈઓ, તમે જમે હમેશા આધીન રહેતા હતા

તેમ, કેવળ માર હાજર માં જ ન હ, પણ હવે વશેષે કર ને માર
ગેરહાજર માં પણ તમારો ઉદ્ધાર થાય માટે ભય તથા કપાર સ હત
પ્રયત્ન કરો. 13 કેમ કે જે પોતાની પ્રસ તા પ્રમાણે તમારામાં ઇચ્છવાની
તથા પ્રયત્ન કરવાની પ્રેરણા આપે છે, તે તો ઈ ર છે.

14 બડબડાટ તથા તકરાર વગર બ ું કરો 15 કે, જથેી કુ ટલ તથા
આડ પ્રજા મધ્યે તમે નદ ષ તથા સાલસ, ઈ રનાં નષ્કલંક સંતાન,
જીવન ું વચન પ્રગટ કર ને દુ નયામાં ો તઓ તર કે પ્રકાશો. 16જથેી
ખ્રસ્તનાં સમયમાં મને ગવર્ કરવા ું એ ું કારણ મળે કે હુ નરથર્ક દોડ્યો
નથી અને મેં થર્ શ્રમ કય નથી.

17 પણ જો હુ તમારા વ ાસના અપર્ણ તથા સેવા પર રેડા ું પડે
તોપણ હુઆનંદ કર શઅને તમાર સવર્ની સાથે આનંદ કર શ. 18એમ
જ તમે પણ માર સાથે આનંદમાં સહભાગી બનો.

તમોથી અને એપાફ્રો દતસ
19 પણ હુ પ્ર ુ ઈ ુમાં આશા રા ું છુ કે, હુ તમોથીને તમાર પાસે

વહેલો મોકલીશ, જથેી તમાર ખબર જાણીને મને પણ આનંદ થાય.
20 કેમ કે તમાર સંભાળ સાર ર તે રાખે તેવો તમોથી જવેા સારા
સ્વભાવવાળો બીજો કોઈ માણસ માર પાસે નથી. 21 કેમ કે સવર્
માણસો ખ્રસ્ત ઈ ુની વાત ન હ, પણ પોતાની જ વાત શોધે છે.
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22 પણ તમને તો અ ુભવથી ખાતર થઈ છે કે જમે દ કરો પતાની
સાથે કામ કરે, તેમ તેણે ુવાતાર્ ના પ્રસાર ને માટે માર સાથે સેવા કર .
23 એ માટે હુ આશા રા ું છુ કે, જયારે મારા વષે ું થવા ું છે તે હુ
જાણીશ કે તરત હુ તેને મોકલી દઈશ; 24 વળ હુ પ્ર ુમાં ભરોસો રા ું
છુ કે, હુ પોતે પણ વહેલો આવીશ.

25 તોપણ મારો ભાઈ એપાફ્રો દતસ, માર સાથે કામ કરનાર તથા
સહયોદ્ધો, તેમજતમારો સંદેશવાહક તથા માર જરૂ રયાત ૂર પાડનાર
છે’ તેને તમાર પાસે મોકલવાની અગત્ય મને જણાઈ; 26 કારણ કે તે
તમો સવર્ પર બહુ પ્રેમ રાખતો હતો અને તે ઘણો ઉદાસ હતો, કેમ કે તમે
સાંભ ું હ ું કે તે બીમાર છે; 27 તે મરણતોલ બીમાર હતો ખરો; પણ
ઈ રે તેના પર દયા કર , કેવળ તેના પર જ ન હ, પણ મારા પર પણ કે,
મને શોક ન થાય અને આઘાત ન લાગે.

28 તમે તેને જોઈને ફર થી ુશ થાઓ અને મારુ દઃુખ પણ ઓછુ
થાય, માટે મેં ૂબ ઉતાવળે તેને મોકલ્યો. 29 માટે તમે ૂણર્ આનંદથી
પ્ર ુને નામે તેનો આદરસત્કાર કરો; અને એવાઓને માનયોગ્ય ગણો;
30 કેમ કે ખ્રસ્તનાં કામને માટે તે મરણની નજીક આવી ગયો અને મારે
અથ તમાર સેવામાં જે અ ૂરુ હ ું તે સં ૂણર્ કરવાને તેણે પોતાનો જીવ
જોખમમાં ના ો.

3
સા ું ન્યાયીપણું

1 છેવટે મારા ભાઈઓ, પ્ર ુમાં આનંદ કરો. તમને એકની એક જ
વાતો લખતાં મને કટાળો આવતો નથી; કારણ કે તે તમારા રક્ષણને
માટે છે. 2 કૂતરાઓ જવેા લોકોથી, દષુ્કૃત્યો કરનારાઓથી અને થર્
ુ તથી સાવધ રહો. 3 કેમ કેઆપણે ઈ રનાઆત્માથી સેવા કરનારા,
ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ગવર્ કરનારા તથા દેહ પર ભરોસો ન રાખનારા, સાચા
ુ તી છ એ.
4 તોપણ દેહ પર ભરોસો રાખવા ું માર પાસે કારણ છે; જો બીજો

કોઈ ધારે કે તેને દેહ પર ભરોસો રાખવા ું કારણ છે, તો મને તેના



ફ લ પીઓને પત્ર 3:5 vii ફ લ પીઓને પત્ર 3:18

કરતા વશેષ છે; 5આઠમે દવસે ુ ત પામેલો, ઇઝરાયલના સંતાનનો,
બન્યામીનના કુળનો, હ ૂઓનો હ ૂ, નયમશા સંબંધી ફરોશી.
6 ધમર્ના આવેશ સંબંધી વ ાસી સ ુદાયને સતાવનાર,

નયમશા ના ન્યાયીપણા સંબંધી નદ ષ. 7છતાં પણ જે બાબતો મને
ઉપયોગી હતી, તે મેં ખ્રસ્તને સારુ હા નકારક જવેી માની.

8 વાસ્તવમા,ં ખ્રસ્ત ઈ ુ મારા પ્ર ુના જ્ઞાનની ઉ મતાને લીધે, હુ એ
બધાને હા ન જ ગણું છુ; એને લીધે મેં બધા ું ુકસાન સહન ક ુ અને
તેઓને કચરો ગણું છુ, કે જથેી હુ ખ્રસ્તને પ્રાપ્ત કરુ, 9 અને તેમની
સાથે મળ એકરૂપ થાઉં અને નયમશા થી મારુ જે ન્યાયીપણું છે તે
ન હ, પણ ખ્રસ્તનાં વ ાસદ્વારા ઈ રથી જે ન્યાયીપણું વ ાસથી
પ્રાપ્ત થાય છે, તે મારુ થાય; 10 એ માટે કે હુ તેમને તથા ૃત્ ુમાંથી
તેમના મરણોત્થાનના પરાક્રમને સમજુ તથા તેમના દઃુખોમાં સહભાગી
થાઉં;એટલે કે તેમના ૃત્ ુને અ ુરૂપ થાઉં, 11 કે હુ કોઈ પણ ર તે ૃત્ ુ
પામેલાંઓના મરણોત્થાનને પહોં ું.

નશાનની તરફ દોડ
12હજી ુધી હુ બ ું સંપાદન કર ૂ ો કે સં ૂણર્ થયો છુ એમ ન હ,

પણ હુ સતત આગળ ધ ું છુ, કે જે હે ુથી ખ્રસ્તે મને તેડ લીધો છે
તેને સદ્ધ કરુ. 13ભાઈઓ, મેં સદ્ધ કર લી ું છે એમ હુ ગણતો નથી,
પણએક કામ હુ કરુ છુ કે,જે પાછળ છે તેને વીસર ને તથા જેઆગળ
છે તેની તરફ ઘસીન,ે 14 ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ઈ રના સ્વગ ય આમંત્રણના
ઇનામને વાસ્ત,ે ધ્યેય તરફ આગળ વ ું છુ.

15 માટે આપણામાંના જટેલાં ૂણર્ છે, તેટલાંએ એવી જ મનો ૃ
રાખવી; જો કોઈ બાબત વષે તમે બીજી મનો ૃ રાખો, તો ઈ ર એ
બાબત પણતમને પ્રગટ કરશે. 16તોપણજે કક્ષા ુધીઆપણે પહોંચ્યા
છ એ, તે જ ધોરણે આપણે ચાલ ું જોઈએ.

17ભાઈઓ, મને અ ુસરો, અમે જે ન ૂનો તમને આપીએ છ એ તે
પ્રમાણે જઓે ચાલે છે તેઓ પર લક્ષ રાખો. 18 કેમ કે ઘણાં એવી ર તે
વતર્નારા છે, કે જઓે વષે મેં તમને વારવાર ક ું,અને હમણાં પણ રડતાં
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રડતાં કહુ છુ કે, ‘તેઓ ખ્રસ્તનાં વધસ્તંભના શ ુઓ છે. 19 વનાશ
તેઓનો અંત, પેટ તેઓનો દેવ અને નલર્જ્જતા તેઓ ું ગૌરવ છે, તેઓ
સાંસા રક વાતો પર ચ લગાડે છે.

20 પણ આપણા માટે તો, ‘આપણી નાગ રકતા સ્વગર્માં છે, ત્યાંથી
પણઆપણે ઉદ્ધારકતાર્ એટલે પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની રાહ જોઈએ છ એ.
21 તે, જે સામથ્યર્થી બધાને પોતાને આધીન કર શકે છે, તે પ્રમાણે
આપણી દ નાવ ામાંનાં શર રને એ ું રૂપાંતર કરશે, કે તે તેમના
મ હમાવાન શર રનાં જે ું થાય.’ ”

4
ૂચનાઓ

1એમાટે, મારા પ્રય અને જમેને ઝં ું છુ તેવા ભાઈઓ, મારાઆનંદ
તથા ુગટરૂપ, તેવી જ ર તે પ્ર ુ પ્રત્યેના વ ાસમાં ર રહો, મારા
પ્રય ભાઈઓ.
2 ુઓ દયાને બોધ કરુ છુ તથા ુન્તેખેને બોધ કરુ છુ કે એ, તેઓ

બંને પ્ર ુમાં એક ચ ની થાય. 3 વળ મારા ખરા જોડ દાર, હુ તને
વનંતી કરુ છુ કે ું એ બહેનોની મદદ કરજ,ે કારણ કે તેઓએ માર
સાથે તથા કલેમે ટની સાથે તથા બીજા મારા સહ કાયર્કતાર્ઓ જઓેનાં
નામજીવનનાં ુસ્તકમાં છે તેઓનીસાથે ુવાતાર્ પ્રચારના કાયર્માં ુષ્કળ
મહેનત કર છે.

4પ્ર ુમાં સદાઆનંદ કરો; હુ ફર થી કહુ છુ, કે આનંદ કરો. 5તમાર
સહનશીલતા સવર્ માણસોના જાણવામાં આવે. કેમ કે પ્ર ુ ું આગમન
નજીક છે. 6 કશાની ચતા કરો ન હ; પણ સવર્ વષે પ્રાથર્ના તથા
વનંતીઓવડેઆભારરસ્ ુ ત સ હત, તમાર અરજો ઈ રને જણાવો.
7 ઈ રની શાં ત જે સવર્ સમજશ ક્તની બહાર છે, તે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં
તમારાં હૃદયોની તથા મનોની સંભાળ રાખશે.

8 છેવટે,ભાઈઓ,જે કઈ સત્ય,જે કઈ સન્માનપાત્ર,જે કઈ ઉ ચત,
જે કઈ ુદ્ધ, જે કઈ પ્રેમપાત્ર, જે કઈ ુક તમાન છે તથા જો કોઈ
સદ ુણ, જો કોઈ પ્રશંસા હોય, તો આ બાબતોનો વચાર કરો. 9 જે
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તમે શી ા તથા પામ્યા તથા સાંભ ું તથા મારામાં જો ું તે ું બ ું કરો;
અને શાં તનો ઈ ર તમાર સાથે રહેશ.ે

દાન માટે આભાર
10મેં પ્ર ુમાં ુષ્કળઆનંદ કય , કારણ કે મારા વષેની તમાર ચતા

આખરે ફર થી તાજી થઈ છે; તે બાબતોમાં તમે ચતા તો કરતા હતા.
પણ મને સહાય કરવાનો તમને પ્રસંગ મ ો ન હ. 11 હુ તંગીને લીધે
બો ું છુ એમ ન હ, કેમ કે જે અવ ામાં હુ છુ, તેમાં સંતોષી રહેવાને
હુ શી ો છુ. 12 ગર બીમાં કેવી ર તે જીવ ું એ પણ હુ જાણું છુ
તથા સ ૃ દ્ધમાં પણ કેવી ર તે જીવ ું એ પણ હુ જાણું છુ; દરેકપ્રકારે
તથા સવર્માં ૃ પ્તમાં તથા ૂખમાં, ુષ્કળતામાં અને તંગીમાં રહેવાને હુ
શી ો છુ. 13જે મને સામથ્યર્આપે છે તેમની સહાયથી હુ બ ું કર શકુ
છુ.

14 તોપણ તમે મારા સંકટમાં મને મદદ કર તે સારુ ક .ુ 15 ઓ,
ફ લ પીઓ, તમે જાણો છો કે, ુવાતાર્નાં આરભમાં, જયારે હુ
મકદો નયામાંથી રવાના થયો, ત્યારે આપવા-લેવાની બાબતમાં એકલા
તમારા વના બીજાકોઈ વ ાસી સ ુદાયે ભાગ લીધો નહોતો. 16 કેમ
કે થેસ્સાલો નકામાં પણ અનેક વાર મારે જે જે જોઈ ું હ ું તે બ ું તમે
મને મોકલી આપ્ ું હ ુ.ં 17 હુ કઈ દાન મા ું છુ એમ ન હ, પણ તમારા
હતમાં ઘણાં ફળ મળે એ મા ું છુ.
18 માર પાસે સવર્ ચીજવસ્ ુઓ છે;અને તે પણ ુષ્કળ છે. તમારાં

દાન એપાફ્રો દતસની મારફતે મને મ ા છે તેથી હુ સ ૃદ્ધ છુ. તે
તો ુગંધીદાર ૂપ ઈ રને પ્રય માન્ય અપર્ણ છે. 19 મારો ઈ ર
પોતાના મ હમાની સંપત પ્રમાણે તમાર સવર્ ગરજ ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ૂર
પાડશે. 20આપણા ઈ રને તથા પતાને સદાસવર્કાળ ુધી મ હમા હો.
આમીન.

અં તમ સલામી
21 ખ્રસ્ત ઈ ુમાં સવર્ સંતોને સલામ કહેજો, માર સાથે જે ભાઈઓ

છે તેઓતમને સલામ કહે છે. 22સવર્ સંતો, વશેષે જે કાઈસારનાં ઘરનાં
છે, તેઓ તમને સલામ કહે છે.
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23 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા આત્માની સાથે હો.
આમીન.
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