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ક્લોસ્સીઓને પાઉલ પ્રે રતનો પત્ર
લેખક
ક્લોસ્સીઓને પત્ર એ વાસ્ત વક ર તે પાઉલનો પત્ર છે (1:1).

શરૂઆતની મંડળ માં જઓે પણતેના લેખક વષે બોલે છે તેઓપાઉલને
લેખક તર કે સ્વીકારે છે. કલોસ્સીઓની મંડળ પાઉલ દ્વારા પાઈ
નહોતી. પાઉલના એક સહકાયર્કતાર્એ, સંભવત એપાફ્રાસ,ે કલોસ્સમાં
પ્રથમ ુવાતાર્ આપી હતી (4:12, 13). જૂઠા શક્ષકો કલોસ્સમાં
વ ચત્ર નવા સદ્ધાંત સાથે આ ા હતા. તેમણે ખ્રસ્તી વ ાસ સાથે
અધા મક ફલ ૂફ અને યહૂદ ધમર્ ું મશ્રણ ક ુ હ ુ.ં પાઉલે ખ્રસ્ત
બધી જ બાબતો કરતાં ઉપર છે તે બતાવીને આ જૂઠા શક્ષણનો વરોધ
કય . આપત્રને નવા કરારનો સૌથી ખ્રસ્ત કે ન્દ્રત પત્ર કહેવામાં આ ો
છે. તે બતાવે છે કે ખ્રસ્ત બધી જ બાબતો પર અ ધકાર છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 60 ની આસપાસનો છે.
પાઉલે આ પત્ર તેના રોમમાંના પ્રથમ બંદ વાસ દરમ્યાન લ ો હોય

શકે.
વાંચકવગર્
જમે લખવામાં આ ું છે “કલોસ્સમાંના ખ્રસ્તમાં પ વત્ર તથા

વ ા ુ ભાઈઓને” તેમ, પાઉલે આ પત્ર કલોસ્સીઓની મંડળ ને
સંબો ધત કય હતો (1:1-2). આ મંડળ એફેસસથી સો માઈલ
દૂર જમીન વસ્તારમાં લીકસ ખીણની બરાબર મધ્યમાં આવેલી હતી.
પાઉલ પ્રે રતે આ મંડળ ની ુલાકાત કદા પ લીધી નહોતી (1:4; 2:1).

હે ુ
પાઉલેઆ પત્ર કલોસ્સમાં ઊભા થયેલાઆજોખમકારક દમુર્ત વષે

સલાહઆપવા, સમગ્ર ૃ પરની ખ્રસ્તની સં ૂણર્, પ્રત્યક્ષઅને સતત
સવ પ રતાની ખાતર કરાવવા દ્વારા દમુર્તવાદ પ્ર ોનો જવાબઆપવા
(1:15; 3:4),સમગ્ર ૃ પરની ખ્રસ્તની સવ પ રતાના પ્રકાશમાં તેના
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વાંચકોનેજીવનજીવવા ઉ ેજનઆપવા (3:5; 4:6)અને મંડળ તેમ ું
ુ વ ત જીવન જાળવે અને જૂઠા શક્ષકોના જોખમ સામે તેમના
વ ાસની રતા જાળવે તે માટે ઉ ેજનઆપવા લ ો હતો (2:2-
5).

ુદ્રાલેખ
ખ્રસ્તની સવ પ રતા

રૂપરેખા
1. પાઉલની પ્રાથર્ના— 1:1-14
2. પાઉલનો ‘ ખ્રસ્તમાં એક ક્ત’ વષેનો સદ્ધાંત— 1:15-23
3. ઈ રની યોજના તથા હે ુમાં પાઉલની ૂ મકા— 1:24-2:5
4. જૂઠા શક્ષણ વરુદ્ધ ચેતવણી— 2:6-15
5. પાઉલનો જોખમકારક દમુર્તનો સામનો— 2:16-3:4
6. ખ્રસ્તમાં નવા મ ુષ્ય વષે ું વણર્ન— 3:5-25
7. પ્રસંશા તથા અં તમ અ ભવાદન— 4:1-18

ક્લોસ્સીઓની મંડળ ને પાઉલનો પત્ર
1 ખ્રસ્તમાં કલોસામાંના પ વત્ર તથા વ ા ુ ભાઈઓને, ઈ રની

ઇચ્છાથી ઈ ુ ખ્રસ્તનો પસંદ થયેલો પ્રે રત પાઉલ અને ભાઈ તમોથી
લખે છે 2 કે, ઈ રઆપણા પતા તરફથી તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી
તમને કૃપા તથા શાં ત હો.

આભારસ્ ુ ત
3 કેમ કે જે દવસથી અમે પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તમાં તમારા વ ાસ વષે

તથા તમારે માટે સ્વગર્માં રાખી ૂકેલી આશાને લઈને સવર્ સંતો પરના
તમારા પ્રેમ વષે સાંભ ુ.ં

4 ત્યારથીઅમે તમારે માટે નત્ય પ્રાથર્ના કર ને ઈ રજેઆપણા પ્ર ુ
ઈ ુ ખ્રસ્તનાં પતા છે, તેમની આભારસ્ ુ ત કર એ છ એ; 5 તે આશા
વષે તમે ુવાતાર્નાં સત્ય સંદેશામાં અગાઉ સાંભ ું હ ુ;ં 6 તે ુવાતાર્
તમાર પાસે આવી છે, જે આખા દુ નયામાં ફેલાઈને ફળઆપે છે તથા
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વધે છે તેમ;જે દવસથી તમે સત્યમાં ઈ રની કૃપા વશે સાંભ ું તથા
સમ ા તે દવસથી તે તમારામાં પણ ફળઆપે છે તથા વધે છે.

7એ જ પ્રમાણે વહાલા સાથીદાર એપાફ્રાસ પાસેથી તમે શી ા, તે
અમારે માટે ખ્રસ્તનો વ ા ુ સેવક છે; 8આત્મામાં તમારો જે પ્રેમ છે
તે વષે પણ તેણે અમને ખબરઆપી.

9 તમે સવર્ પ્રકારની આ ત્મક સમજણમાં તથા ુ દ્ધ પ્રાપ્ત કરવામાં
ઈ રની ઇચ્છાના જ્ઞાનથી ભર ૂર થાઓ એ માટે અમે તે સાંભ ું તે
દવસથી તમારે માટે પ્રાથર્ના તથા વનંતી કરવાને ૂકતા નથી. 10 તમે
ૂણર્ ર તે પ્ર ુને પ્રસ કરવાને માટે યોગ્ય ર તે વત અને સવર્ સારાં

કામમાં તે ું ફળ ઉપજાવો અને ઈ ર વશેના જ્ઞાનમાં વધતા જાઓ.
11 આનંદસ હત દરેક પ્રકારની ધીરજ તથા સહનશીલતાને માટે

ઈ રના મ હમાના સામથ્યર્ પ્રમાણે શ ક્તમાન થાઓ; 12 ઈ ર પતા
જમેણે આપણને પ્રકાશમાંના સંતોના વારસાના ભાગીદાર થવાને યોગ્ય
બના ા છે, તેમની આભારસ્ ુ ત કરો.

13તેમણેઅંધકારનાં અ ધકારમાંથીઆપણને છોડા ાં તથા પોતાના
પ્રય ુત્રના રા માં લા ા. 14 તેમનાં રક્તદ્વારા આપણને ઉદ્ધાર,
એટલે પાપોની માફ છે.

ખ્રસ્ત ું જીવન અને કાયર્
15 તે અદ્રશ્ય ઈ રની પ્ર તમા, સવર્ ૃ ના પ્રથમજ નત છે; 16 કેમ

કે તેમનાંથી બધાં ઉત્પ થયાં,જેઆકાશમાં તથા ૃથ્વી પર છે,જે દૃશ્ય
તથા અદ્રશ્ય છે, રા ાસનો, રા ો, અ ધપ તઓ કે અ ધકાર ઓ
સવર્ તેમની મારફતે તથા તેમને માટે ઉત્પ થયા;ં 17તેઓસવર્ બાબતોમાં
પહેલાં છે;અને તેમનાંમાં સવર્ બાબતો વ ત થઈને રહે છે.

18 તેઓ શર ર ું એટલે વ ાસી સ ુદાય ું શર છે; તે આરભ,
એટલે ૃત્ ુ પામેલાંઓમાંથી પ્રથમ સજીવન થયેલાં છે; કે જથેી સવર્માં
તે શ્રે થાય. 19 કેમ કે તેમનાંમાં સવર્ પ્રકારની સં ૂણર્તા રહે;એ ું પતાને
પસંદ પડ ુ;ં 20અને ઈ ુ ખ્રસ્તનાં વધસ્તંભના રક્તથી શાં ત કરાવીને
તેમની મારફતે તેઓ પોતાની સાથે સઘળ બાબતો ું સમાધાન કરાવે છે;
પછ તે ૃથ્વી પરની હોય કે આકાશમાંની હોય.
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21 તમે અગાઉ ઘણે દૂર, તથા દુ કમ થી તમારા મનમાં તેમના
વૈર ઓ હતા, પણ તેમણે હવે પોતાના દૈ હક શર રમાં મરણ વડે તમારુ
સમાધાન કરા ું છે, 22જથેી ખ્રસ્ત તમને પ વત્ર, નદ ષ તથા નષ્કલંક
પોતાની આગળ રજૂ કરે; 23એટલે જો તમે વ ાસમાં ા પત થઈને
દૃઢ રહો અને જે ુવાતાર્ તમે સાંભળ છે તેની આશામાંથી જો તમે ડગી
જાઓ ન હ, તો; એ ુવાતાર્ આકાશની નીચેના સવર્ મ ુષ્યોને પ્રગટ
કરાઈ છે;અને તે ુવાતાર્નો હુ પાઉલ સેવક થયો છુ.

મંડળ ના સેવક તર કે પાઉલની ધમર્સેવા
24 હવે તમારે માટે મારાં પર જે દઃુખો પડે છે તેમાં હુ આનંદ પા ું

છુ અને ખ્રસ્તનાં સંકટો વશે જે કઈ ૂટ ું હોય તેને હુ, તેમ ું શર ર જે
વ ાસી સ ુદાય છે તેની ખાતર, મારા શર રમાં ૂરુ કરુ છુ; 25ઈ ર ું
વચન સં ૂણર્ ર તે પ્રગટ કરવાને, ઈ રનો જે વહ વટ મને તમારે સારુ
સોંપવામાં આ ો છે તે પ્રમાણે હુ વ ાસી સ ુદાયનો સેવક નમાયો
છુ; 26તે મમર્ ુગોથી તથા પેઢ ઓથી ુપ્ત રાખવામાં આ ો હતો, પણ
હમણાં તે તેમના સંતોને પ્રગટ થયો છે; 27 બનયહૂદ ઓમાં તે મમર્ના
મ હમાની સ ૃ દ્ધ શી છે, તે તેઓને જણાવવાં ઈ રે ઇચ્ ુ;ં તે મમર્ એ
છે કે, ખ્રસ્ત તમારામાં મ હમાની આશા છે.

28આ ખ્રસ્તને અમે પ્રગટ કર એછ એઅને દરેક માણસને ખ્રસ્તમાં
સં ૂણર્ થયેલો રજૂ કર એએમાટેઅમે દરેક માણસને બોધ કર એછ એ
તથા સવર્ પ્રકારના જ્ઞાનથી શીખવીએ છ એ. 29 તેને માટે હુ પણ તેમની
શ ક્ત કે જે મારામાં કાયર્ કરે છે, તે પ્રમાણે ક કર ને મહેનત કરુ છુ.

2
1 હુ ચાહુ છુ કે તમે એ જાણો કે, તમારા વષે તથા જઓે

લાઓ દ કયામાં છે તેઓ વષે તથા જટેલાંએ મને રૂબરૂ જોયો નથી
તેઓને વષે હુ કેટલો બધો યત્ન કરુ છુ કે, 2 તેઓનાં હૃદયો દલાસો
પામે અને ઈ રનો મમર્ એટલે ખ્રસ્તને સમજવાને સં ૂણર્ જ્ઞાન પ્રાપ્ત
કરવાને માટે, પ્રેમથી સંગતમાં રહે. 3 તેમનાંમાં જ્ઞાન તથા ુ દ્ધનો સવર્
ખજાનો ુપ્ત રહેલો છે.
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4 કોઈ માણસ મીઠ વાતોથી તમને છેતરે ન હ માટે હુ તે કહુ છુ.

ખ્રસ્તમાં જીવનની પ ર ૂણર્તા
5 કેમ કે શાર રક ર તે હુ તમારાથી દૂર છુ, તોપણ આત્મામાં તમાર

સાથે છુ; તમાર ુ વ ા તથા ખ્રસ્ત પરના તમારા વ ાસની દ્રઢતા
જોઈને હુ આનંદ પા ું છુ.

6તે માટે જમે તમે ખ્રસ્ત ઈ ુ પ્ર ુને સ્વીકાયા છે તેમ તેમનાંમાં ચાલો,
7 તેમનાંમાં રોપાયેલા, પાયેલાં અને જમે શખામણ પામ્યા તે પ્રમાણે
વ ાસમાં ર રહ ને તેમની વધારે આભારસ્ ુ ત કરો.
8 સાવધાન રહો, કે, છેતરનાર ફલ ૂફ નો ખાલી આડબર જે

ખ્રસ્ત પ્રમાણે ન હ, પણ માણસોના ર ત રવાજ પ્રમાણે અને જગતના
સદ્ધાંતો પ્રમાણે છે, તેથી કોઈ તમને ફસાવે નહ . 9 કેમ કે ઈ રત્વની
સવર્ સં ૂણર્તા ખ્રસ્તનાં શર રમાં વસે છે.

10તમે તેમનાંમાં સં ૂણર્ થયા છો; તેઓ સવર્ શાસન તથા અ ધકારનાં
ઉપર છે; 11જે ુ ત હાથે કરેલી નથી તેથી તમે તેમનાંમાં ુ તી થયા,
એટલે ખ્રસ્ત દ્વારા કરવામાં આવેલી ુ તને આશરે તમે દેહને તેની
દૈ હક વાસનાઓસાથે ઉતાર ૂ ો. 12તેમની સાથે તમે બા પ્તસ્મામાં
દફનાવાયા,અને તેમાં પણઈ રજમેણે તેમને ૃત્ ુમાંથી સજીવન કયાર્,
તેમના સામથ્યર્ પરના વ ાસથી તમને તેમની સાથે ઉઠાડ્યા.ં

13 તમે તમારા અપરાધોમાં તથા તમારા મ ુષ્યદેહની બે ુ તમાં ૃત
હતા ત્યારે તેમણે તમારા સવર્ અપરાધોની માફ આપીને તમને ખ્રસ્તની
સાથે સજીવન કયા. 14અને નયમો ું તહોમતના ું જે આપણી વરુદ્ધ
હ ુ;ં અને આપણને પ્ર તકૂળ હ ુ,ં તેને રદ કર ને તથા વધસ્તંભે તેને
ખીલા માર ને ના ૂદ કર ના ું. 15 રા ો તથા અ ધકારો તોડ પાડ ને,
વધસ્તંભે તેઓ પર વજય પામીને તેઓને જાહેરમાં ઉઘાડાં પાડ્યાં.

16 તેથી ખાવાપીવાની બાબતમાં તથા પવર્, ૂનમ કે વશ્રામવાર
પાળવામાં કોઈ તમને દો ષત ઠરાવે ન હ. 17 તેઓ તો થનાર વાતોની
પ્ર તછાયા છે, પણ વાસ્ત વકતા તો ખ્રસ્ત છે.

18નમ્રતા તથા સ્વગર્દૂતોની સેવા પરભાવ રાખવા કોઈ તમને ન ફસાવે
અને તમારુ ઇનામ છ નવી ન લે. તેને જે દશર્નો થયા છે તે પર આધાર
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રાખીને તે પોતાના દૈ હક મનથી લાઈ જાય છે. 19 તે શરને વળગી
રહેતો નથી,એ શરથીઆ ું શર ર,સાંધાઓતથા સ્ના ુઓથી પોષણ
પામીને તથા જોડાઈને ઈ રથી ૃ દ્ધ પામે છે.

ખ્રસ્તની સાથે જીવ ું અને મર ું
20 જો તમે ખ્રસ્તની સાથે જગતના સદ્ધાંતો સંબંધી ૃત્ ુ પામ્યા,

તો જગતમાં જીવનારાંની માફક શા માટે વ ધઓનેઆધીન થાઓછો?
21 ‘જમે કે અ ુકને સ્પશર્ કરવો ન હ, ચાખ ું ન હ અને હાથમાં લે ું
ન હ.’ ” 22એબધી બાબતો માણસોની આજ્ઞા તથા શક્ષણ પ્રમાણે છે
વપરાશથીજ નાશ પામનાર છે. 23તેઓમાં સ્વૈ ચ્છકસેવા, નમ્રતા તથા
દભી દેહદમન વષે ડહાપણનોઆભાસ છે, પણ શાર રક વાસનાઓને
અટકાવવાને તેઓ કોઈ ર તે ઉપયોગી નથી.

3
1 એ માટે જો તમન,ે ખ્રસ્તની સાથે સજીવન કરવામાં આ ા છે,

તો ાં ખ્રસ્ત, ઈ રને જમણે હાથે બરાજમાન છે ત્યાંની, એટલે કે
ઉપરની બાબતોની શોધ કરો. 2 સ્વગ ય બાબતો પર મન લગાવો, ૃથ્વી
પરની બાબતો પર ન હ. 3 કેમ કે તમે મરણ પામેલા છો અને તમારુ
જીવન ખ્રસ્તની સાથે ઈ રમાં ુપ્ત રાખવામાં આવે ું છે. 4 ખ્રસ્ત
જે આપણું જીવન છે, તે જયારે પ્રગટ થશે ત્યારે તમે પણ તેમની સાથે
મ હમામાં પ્રગટ થશો.

જૂ ું જીવન ત્યાગી નવીનપણે જીવો
5 તે માટે ૃથ્વી પરની તમાર દૈ હક ઇચ્છાઓ એટલે ભચાર,

અ ુદ્ધતા, વષયવાસના, દુ ઇચ્છા તથા લોભ કે જે ૂ ત ૂજા છે,
તેઓનો નાશ કરો. 6આવાં કામોને લીધેઆજ્ઞાભંગ કરનારા પર ઈ રનો
કોપ આવે છે. 7જયારે તમે અગાઉ તેઓ પ્રમાણે જીવતા હતા ત્યારે
તે પ્રમાણે વતર્તા હતા. 8 પણ હવે ર સ, ક્રોધ, અદાવત, અપમાન અને
તમારા ુખમાંથી નીકળતાં બીભત્સવચનો તે સવર્ ત્યજી દો.

9તમેએકબીજાનીસાથે જૂઠુ નબોલો, કેમ કે તમે જૂના માણસપણાને
તેના કૃત્યો સ હત ઉતાર ૂ ું છે; 10 અને જે ન ું માણસપણું તેના
ઉત્પ કરનારની પ્ર તમા પ્રમાણે જ્ઞાનમાં ન ું કરા ું જાય છે, તે તમે
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ધારણ ક ુ છે. 11 તેમાં નથી ગ્રીક કે યહૂદ , નથી ુ ત કે બે ુ ત,
નથી બબર્ર કે નથી સ થયન, નથી દાસ કે સ્વતંત્ર; પણ ખ્રસ્ત સવર્ તથા
સવર્માં છે.

12 એ માટે, પ વત્ર તથા વહાલાંઓ, ઈ રના પસંદ કરેલાને શોભે
તેમ, દયા ુ હૃદય, મમતા, નમ્રતા, વનય તથા સહનશીલતા ધારણ કરો.
13 એકબીજા ું સહન કરો અને જો કોઈને કોઈની સામે ફ રયાદ હોય
તો તેને માફ કરો,જમે ખ્રસ્તે તમને માફ કયાર્ તેમ તમે પણ એકબીજાને
માફ કરો. 14 પણ એ સઘળાં ઉપરાંત પ્રેમ જે સં ૂણર્તા ું બંધન છે તે
તમે પહેર લો.

15 ખ્રસ્તની શાં ત કે જે પામવા માટે તમે એક શર રમાં તેડાયેલા
છો, તે તમારાં હૃદયોમાં રાજ કરે; અને તમે આભારસ્ ુ ત કરો.
16 ખ્રસ્ત ું શક્ષણ સવર્ જ્ઞાનમાં ભર ૂરતાથી તમારામાં રહે; ગીતો,

ોત્રો તથા આ ત્મક ગાયનોથી એકબીજાને શીખવો તથા બોધ
કરો અને આભારસ હત તમારા હૃદયોમાં પ્ર ુની સમક્ષ ગાન કરો.
17 વચનથી કે કાયર્થી જે કઈ તમે કરો, તે સવર્ પ્ર ુ ઈ ુને નામે કરો
અને તે દ્વારા ઈ ર પતાની આભારસ્ ુ ત કરો.

નવા જીવનમાં ક્તગત સંબંધો
18પત્નીઓ,જમે પ્ર ુમાં શોભે છે તેમ તમે તમારા પ તઓનેઆધીન

રહો. 19 પ તઓ, તમે તમાર પત્નીઓ પર પ્રેમ રાખો અને તેઓ પ્રત્યે
કઠોર ન થાઓ. 20 બાળકો, તમે દરેક બાબતમાં તમારાં માતા પતાની
આજ્ઞા ું પાલન કરો, કેમ કે તે પ્ર ુને પસંદ છે. 21 પતાઓ, તમે તમારાં
બાળકોને ઉશ્કેરશો નહ , કે જથેી તેઓ નરાશ થાય ન હ.

22 દાસો, તમે માણસોને ુશ કરનારાઓની ર તે ન હ અને દેખરેખ
હોય ત્યારે જ ન હ, પણ પ્રામા ણક હૃદયથી તથા પ્ર ુથી ડર ન,ે તમામ
બાબતોમાં ૃથ્વી પરના તમારા મા લકોની આજ્ઞાઓ પાળો. 23 તમે જે
કઈ કરો તે માણસોને માટે ન હ, પણ જાણે પ્ર ુને માટે કરો છો, એમ
સમજીને સઘ ું ખરા જીવથી કરો; 24 કેમ કે તમે જાણો છો કે બદલામાં
તમને પ્ર ુ પાસેથી વારસો મળશ;ે કેમ કે તમે તો ખ્રસ્ત પ્ર ુની સેવા કરો
છો. 25 પણ જે દુ તા કરે છે તેને તેની દુ તાનો બદલો મળશે; ‘પ્ર ુ
પાસે પક્ષપાત નથી.
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4
1 મા લકો, સ્વગર્માં તમારા મા લક છે, તે ું સમજીને તમે તમારા

ચાકરો સાથે ન્યાયથી તથા સમાનતાથી વતર્ન કરો.
ૂચનાઓ

2પ્રાથર્નામાં દૃઢતાથી લા ુ રહોઅનેઆભારસ્ ુ ત કર નેજા ૃત રહો.
3 ખ્રસ્તનાં જે મમર્ને સારુ હુ બંધનમાં છુ, તે કહેવાને ઈ ર અમારે માટે
ુવાતાર્નાં દ્વાર ઉઘાડે તે માટે અમારે સારુ પણ પ્રાથર્ના કરો 4 કે, જથેી

મારે જમે બોલ ું જોઈએ તેમ હુ પ્રગટ કરુ.
5 બન વ ાસીઓની સાથે ડહાપણથી વત ; સમયનો સદપુયોગ

કરો. 6 તમારુ બોલ ું હમેશા કૃપા ુક્ત અને સારુ લાગે એ ું હોય કે,
જથેી દરેકને યોગ્ય જવાબઆપવા ું તમે સમજી શકો.

અં તમ સલામી
7 પ્ર ુમાં વહાલા ભાઈ, વ ા ુ સેવક તથા સાથીદાસ ુ ખકસ

મારા વષેની બધી મા હતી તમને આપશ.ે 8 તેના દ્વારા તમને અમાર
જાણકાર મળશે અને તે તમારા હૃદયને દલાસો આપ,ે તે માટે મેં તેને
તમાર પાસે મોકલ્યો છે. 9 તેની સાથે તમારા વ ા ુ તથા વહાલો
ભાઈઓનેસીમસને પણમોકલ્યો છે. તેઓઅહ ના સવર્ સમાચાર તમને
જણાવશ.ે

10 મારો સાથી બંદ વાન આ રસ્તાખર્સ તથા બાનાર્બાસનો પત્રાઈ
ભાઈ માક જનેે વષે તમને આજ્ઞા મળ છે કે, ‘તે જો તમાર પાસે
આવે તો તેનો સ્વીકાર કરજો,’ 11 અને ઈ ુ જે ુસ્તસ કહેવાય છે,
તેઓ તમને સલામ કહે છે. આબધાં એકલા જ ુ તીઓમાંના યહૂદ
વ ાસીઓમાંના છે,જે ઈ રના રા ને માટે માર સાથે કામ કરનારા
છે; તેઓ મને દલાસારૂપ થયા છે.

12એપાફ્રાસ જે તમારામાંનો એક છે અને ખ્રસ્તનો દાસ છે, તે તમને
સલામ પાઠવે છે, તે તમારે માટે હમેશા આગ્રહથી પ્રાથર્ના કરે છે, કે
તમે ઈ રની સવર્ ઇચ્છામાં સં ૂણર્ થઈને ૂરે ૂર ખાતર સાથે દૃઢ રહો.
13 કેમ કે તમારે માટે તથા જઓે લાઓ દ કયામાં તથા હયરાપો લસમાં
છે તેઓને માટે તે બહુ કામ કરે છે. એવી ખાતર હુઆ ું છુ. 14વહાલો
વૈદ ૂક તથા દેમાસ તમને સલામ પાઠવે છે.
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15 લાઓ દ કયામાના ભાઈઓન,ે ુમ્ફાને તથા તેના ઘરમાંના
વ ાસી સ ુદાયને સલામ કહેજો. 16 આ પત્ર વાંચ્યા પછ
તમે તેને લાઓ દ કયાના વ ાસી સ ુદાયમાં પણ વંચાવજો, અને
લાઓ દ કયામાંથી જે પત્રઆવે તે તમે વાંચજો. 17આ ખપસને કહેજો
કે, ‘પ્ર ુમાં જે સેવાકાયર્ તને સોંપવામાં આ ું છે તે સં ૂણર્ હૃદયથી
કરવાને તારે કાળજી રાખવી.’ ”

18 હુ પાઉલ, મારે હાથે તમને સલામ લ ું છુ. મારાં બંધનો યાદ
રાખજો. તમારા પર કૃપા હો.
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