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कलस्सीहरूलाई
पावलको प

1 ी यशेकूो े रत पावलबाट। म एक जना े रत हु ँ िकनिक परमे रले यही
चाहन ु भयो। ितमोथी ी मा भएका हा ा भाइबाट पिन।

2 कलस्समेा ब े जो ी मा भएका पिव र िव ासी दाज्य-ूभाइ िददी-
बिहनीहरूलाई।

ितमीहरूलाई हा ा िपता परमे रबाट अन ु ह र शा न्त िमलोस।
3 जब हामी ितमीहरूको लािग ाथर्ना गछ ,ं परमे रलाई, जो हा ा भ ु यशे ू
ी का िपता हुन,् सधैं धन्यवाद चढाउँछौ। 4 हामी परमे रलाई धन्यवाद िदन्छौं

िकन िक ी यशेमूा ितमीहरूको िव ास र परमे रका सबै जनहरूमा मे भएको
कुरा हामीले सनु्यौं। 5 ितमीहरूमा आशा भएको कारणले नै ितमीहरूको ी मा
िव ास छ र परमे रका सबै जनहरूलाई ितमीहरू मे गछ । ितमीहरुले आशा
गरेको कुरो ितमीहरुका लािग स्वगर्मा साँचरे रा खएकोछ भन्ने ितमीहरु जान्दछौ।
ितमीहरूले यो आशा बारे सत्य िशक्षाबाट ससुमाचार िसक्यौ जनु ितमीहरूलाई
भिनएको छ। 6 ससंारको जम्मै कुनाहरूमा त्यस ससुमाचारले आिशष र फलहरू
ल्याउदँै छ। त्यो ससुमाचार सनुपेिछ र परमे रको अन ु ह बारे सत्य कुरो बझुे पिछ
ितमीहरूले पिन त्यही अनभुव ग ररहकेा छौ। 7 परमे रको अन ु ह बारे ितमीहरूले
इपा ासबाट िसकेका छौ। इपा ास हामीसगँै काम गछर्न,्अिन हामी उसलाई माया
गछ ं। हा ा लािग उनी ी का िव ासी सवेक हुन।् 8पिव आत्माबाट ितमीहरूले
पाएको मेको बारेमा इपा ासले हामीलाई बताए।

9 ितमीहरूको बारेमा यी सब कुराहरू हामीले सनुकेो िदनदे ख, हामी
ितमीहरूकोलािग लगातार ाथर्ना ग ररहकेा छौं। हामी िनम्न ल खत
कारणहरूकोलािग ाथर्ना गछ :ं

परमे रको इच्छा अनसुार जम्मै कुराहरूमा ितमीहरूको प रपक्क ज्ञान होस,्
आ त्मक कुराहरू बझु्नलाई ज्ञान र श बढोस।् 10 ितमीहरू यस्तो तरहले
बाँच्न सक िक ितमीहरूले भमुा गौरव ल्याउने छौ अिन त्यके त रकाले
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उहाँलाई खशुी पानछौं। ितमीहरू सबलैे असल गन छौ अिन परमे रको ज्ञानमा
िवकिसत हुन सक्छौ। 11 ितमी परमे रको गौरवमय श ले श शाली बन्न
सक्ने छौ तािक ितमी धयैर् हुनछेौ अिन सबै क हरू सहन सक्ने छौ।

तब ितमीहरू खशुी हुन सक्छौ। 12 अिन ितमीले िपतालाई धन्यवाद चढाउँने
छौ, जसले ितमीलाई परमे रका मािनसहरू जो काशमा बाँच्छन ् परमे रले
ितमीहरूको िन म्त तयार गरेका चीजहरूमा भाग लन योग्य गराउन ु भयो।
13अन्धकारको श बाट परमे रले हामीलाई म ु गन ुर् भएको छ। अिन उहाँले
हामीलाई आफ्ना प्यारा प ु को राज्यमा ल्याउन ु भएको छ। 14 हामीलाई उहाँले
म ु पान ुर् भयो अिन उहाँमा हा ो पापहरु क्षमा ग रएकोछ।

जब हामी ी लाई हदेर्छौ, हामी उहाँमा परमे र पाँउछौ
15 परमे रलाई कसलैे दे सक्दनै।

तर परमे र हुबहु यशे ू हुनहुुन्छ।
सिृ का सम्मणूर् थोकमािथ यशे ू शासक हुनहुुन्छ।

16 उहाँकै श ारा सारा थोक िसिजर्त छ।
स्वगर् र पथृ्वीमा भएका कुराहरू, दशृ्य र अदशृ्य कुराहरू,
िसहंासन अथवा श हरू, शासकहरू अथवा अिधकारहरू,

यी सब कुराहरू ी ारा अिन ी कै िन म्त बनाइएका हुन।्
17 सबै चीजहरू बिनन ु अिघ पिन ी हुनहुुन्थ्यो।

अिन उहाँ ारा त्यके चीज एक साथ चाल ु रहन्छ।
18 ी शरीरको िशर हुनहुुन्छ। शरीर मण्डली हो।

अिन उहाँ भ*ु हुनहुुन्छ,
जो मतृ्यबुाट बौयार्इनभुएको िथयो।

यसलैे सबै कुरामा यशे ू नै अित महत्वपणूर् हुन ु हुन्छ।
19 यो परमे रको इच्छा िथयो िक उनको सम्पणूर्ता ी मै बाँिचरहोस।्

20अिन यो परमे रको इच्छा िथयो िक उहाँले स्वगर्
अिन पथृ्वीको जम्मै वस्तहुरू ी माफर् त फे र उहाँमा ल्याउन।े

* 1:18: “ ”
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ू समा परमे रले ी को रगतबाट शा न्त ल्याउन ु भयो।

21 एक समय ितमीहरू परमे रदे ख अलग ग रएका िथयौ। ितमीहरूको द ु
कमर्हरू जो परमे र िवरोधी रहकेो कारणले ितमीहरू परमे रका श ु िथयौ। 22 तर
ी ले ितमीहरूलाई फे र परमे रको िम बनाइिदन ु भएकोछ, आफ्नो मतृ्य ु ारा

त्यो गन ुर्भयो जब उहाँ शरीरमा हुनहुुन्थ्यो। परमे रको अिघ ितमीहरूलाई पिव ,
िनष्कलकं अिन कुनै कारले ितमीलाई िनन्दारिहत बनाई उभ्याउनलुाई उहाँले
त्यसो गन ुर् भयो। 23 ितमीहरूले सनुकेो ससुमाचारमा िव ास गय भने ी ले
यसो गन ुर् हुनछे। ितमीहरू आफ्नो िव ासमा दढृ र िन ल ब ु पछर्। ससुमाचारले
िदएको आशाबाट िवच लत नहोओ। त्यही ससुमाचार ससंारका सबै मािनसहरूलाई
सनुाइएको छ। म, पावल त्यही ससुमाचारको सवेक हु।ँ

मण्डलीको लािग पावलको काम
24 ितमीहरूकालािग दःुखहरू उठाउन ु परेकोमा म खशुी छु। ी को शरीरले

दःुख झले्न ु पन अझै धरैे छ। जो मरेो शरीरले पाउन ु पन क हरू हुन म हण
ग ररहकेोछु। म उहाँको शरीर-मण्डलीको िन म्त दःुख उठाउँछु। 25 म मण्डलीको
सवेक बनें िकन िक परमे रले मलाई एक िवशषे काम गनर् भिन अ ाउन ु भयो।
यस कामले ितमीहरूलाई नै सहायता गनछ। परमे रको सदंशे सम्पणूर् रूपले बताउन ु
मरेो काम हो। 26 यो गोप्य सत्य शरुूदे ख नै सबै मािनसहरूबाट लकुाएको िथयो।
तर अब परमे रको पिव जनलाई यो गोप्य सत्य कट गराइएको छ। 27 त्यो
धनी र मिहमामयी सत्य आफ्ना मािनसले जाननु ्भन्ने िन य परमे रले गन ुर्भयो।
त्यो महान सत्य सबै जाितहरूको लािग हो। अिन उहाँ सत्य हुनहुुन्छ ी स्वय,ं
जो ितमीहरू सबमैा हुनहुुन्छ। परमे रको मिहमामा भागीदारी हुन ु उहाँ हा ो एक
आशा हुनहुुन्छ। 28 यसलैे हामी ी बारे लगातार भिनरहन्छौं। हरेक मािनसलाई
सम्झाउन ु र हरेकलाई िशक्षा िदन हामी सम्पणूर् ज्ञानलाई काममा लगाउछँौं तािक
त्यके मािनसलाई ी मा प रक्क बनाई परमे र अिघ ल्याउन सकौं। 29 यसो
गनर्, म ी ले िदनभुएको तजे अिन श लाई काममा लाउदँैं सघंषर् अिन काम
गछुर्। मरेो जीवनमा त्यही श ले काम गछर्।
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2
1 ितमीहरूलाई सहायता गनर् म भरमग्दरू कोिशश गदछु भन्ने कुरो जनाउन

चाहन्छु। अिन म अरूको साथ साँच्चै लाओिडिसयाका मािनसहरूलाई सहायता
गनर् गाढ़ कोिशशमा छु जसले मलाई दखेकैे छैन। 2 म ितमीहरूलाई दढृ र
मेले सगं ठत बनाउन चाहन्छु म ितमीहरुलाई दि लो िव ास मा धिनबनाउन
चाहनहुुन्छ। जनु समझदारीबाट आउँदछ। मरेो भन्नकुो तात्पयर् हो परमे रले कट
गरेको गोप्य सत्य ितनीहरूले पणू र्रूपले जान्न ु पछर्। त्यो सत्य ी सयंम हुनहुुन्छ।
3 ज्ञान र ब ु को सारा भण्डारहरु ी मा ग ु रूपले रा खएको छ।

4 म ितमीहरूलाई यी कुराहरू भन्दछुै तािक कसलैे पिन ितमीहरूलाई भावपणूर्
तकर् मा मखूर् बनाउन नसकुन।् 5 म ितमीहरूिसत त्यहाँ छैन ँ तर मरेो हृदय त्यहीं छ।
ितमीहरूले असल जीवनधान्न शरुू गरेको र ी मा दि लो िव ास राखकेो दखेरे
म आन न्दत छु।

ी मा स्थर होऊ
6 ितमीहरूले ी यशेलूाई भकुो रूपमा पायौ। उहाँमै बस। 7 ितमीहरू ी मा

जरा गाड अिन ितमीहरूको उसलाई घडरेी हुन दऊे। जसले िक ितमीहरूलाई सत्य
िसकायो, त्यस िव ासमा दढृ अिन िव ासी बन अिन सघैं परमे रलाई धन्यवाद
चढाऊ।

8 सतर्क बन तािक कसलैे झठूो र थर्का िवचारले ितमीहरूलाई धोका
नदओेस।् त्यस्ता िवचारहरू मािनसबाट आउँछन,् अिन ी बाट होइन। त्यस्ता
िवचारहरू ससंारका मािनसहरूको अयोग्य िवचार हुन।् 9 परमे रको सम्पणूर्ता
ी मा शा ररीक रूपमा छ। 10अिन ी मा ितमीहरू पणूर् छौ। जो सबै शासक र

श हरूका िशर हुनहुुन्छ।
11 ी मा ितमीहरूको िभन्नै खतना ग रयो। यस्तो खतना मािनसबाट ग रदनै।

मरेो मतलब, ितमीहरू आफ्नो पापपणूर् कृितको श बाट मु ग रएकाछौ।
ी ले गन ुर् हुने खतना यस्तो कृितको हुन्छ। 12 यस्तो भयो जब ितमीहरू

बि स्माको माध्यम ी िसत गािडएका िथयौ अिन उहाँिसतै बौराई उठाइयो िकनभने
परमे रको श मा ितमीहरूले िव ास गरेका छौ। ी लाई मतृ्यदुे ख बौरी
उठाएर परमे रले आफ्नो श दखेाउन ु भयो।

13 ितमीहरूको पापहरूको कमर्ले गदार् अिन आफ्नो पापमय कृितबाट मु
नभएकाले गदार् ितमीहरू मरेका िथयौ। तर परमे रले ितमीहरूलाई ी िसतै
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जीिवत तलु्याउन ु भयो अिन हा ा सम्पणूर् पापहरूलाई क्षमा गन ुर् भयो। 14 हामी
ऋणी छौं िकन िक हामीले परमे रको िनयम तोडकेा िथयौं। त्यस ऋण-प मा
िनयमको सचूी िथएन जनु हामीले मानकेा िथएनौं। तर परमे रले हामीलाई त्यस
ऋणदे ख पिन मु पा रिदन ु भयो। परमे रले त्यो ऋण लगरे ूसमा ठोिकिदन ु
भयो। 15परमे रलेआ त्मकश रअिधकारहरूलाई िज भुयो। ूसले परमे र
िवजयी बन्नभुयो अिन ती अिधकारहरू, श हरूलाई परास्त गन ुर्भयो। ितनीहरू
श हीन िथए, भन्ने कुरो परमे रले ससंारलाई दखेाउन ु भयो।

मािनसहरूले बनाएको िनयमहरू नमान
16यसकारण ितमीहरूको खाना िपना अथवा यहूदी दस्तरुहरूको िवषयमा कसलैे

आलोचना नगरोस ् (उत्सव, औंसी पवर् अथवा शवाथको िदन)। 17 पिहले यी
चीजहरू भिवष्यमा हुने कुराहरूको छाँया िथयो। ती चीजहरू ी मा नै भे टन्छ।
18कस-ैकसलैे वाहना गनर् मन पराउछन ्अिन कसलैे स्वगर्दतूहरूको आराधना गनर्
मन पराउँछन।् ितनीहरू भन्छन ितनीहरूले दशर्नहरू दखेकेा छन।् ितनीहरूलाई भन्ने
अनमुित िदन ु हुदँनै, “ितमीहरू भलू बाटोमा छौ, िकनभने ितमीहरू यी चीजहरू
गदनौ।” 19 ती मािनसहरू ी को अधीनमा रहन रूचाउदँनैन।् सम्पणूर् शरीर
ी मा भर पछर्। ी कै कारणले शरीरका जम्मै अगंहरू एक-अकार्लाई याद

गछर्न औ सहायता गछर्न। यसले शरीरलाई श शाली बनाउछँ अिन एक साथ
राख्छ। अिन शरीर परमे रले इच्छा गरे झैं बढ़छ।

20 ितमीहरू ी िसतै मरेका छौ र ससंारका थर्का िनयमहरूबाट मु बनकेा
छौ। त्यसकारण अझै ितमी यही ससंारको हौ भन्ने अिभनय िकन गछ ?ं म के भन्छु
भने यस्तो िनयमहरू िकन मािनरहकेा छौ? 21“यो नखाऊ”, “त्यो नचाख”, “त्यो
नछुव” भन्न!े 22 यी जम्मै ससंा रक िनयमहरू यस्ता चीजहरूसगँ सम्ब न्धत छन ्
जो एक पल्ट वहार गदार् शषे हुन्छ। यी त मािनसहरूका िनदशन र आज्ञाहरू हुन,्
परमे रका होइनन।् 23 यस्ता िनयमहरू सनु्दर र ब ु मानी दे खन्छन,् तापिन यी
मािनसले बनाएको धमर्का अङ्गहरू हुन।् यसले मािनसहरूलाई िवन बिनएको
बहना गछर्, अिन शरीरलाई दःुख िददँछ। तर धमर्ले मािनसलाई ितनीहरूको पापमय
कृितले चाहकेो द ु कुराहरू गनदे ख रोक्दनै।
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3
ी मा ित ो नयाँ जीवन

1जब ितमीहरू मतृ्यबुाट ी िसतै उठायौ स्वगर्का ती वस्तहुरू पाउने कोिशशगर
जहाँ परमे रको दािहने तफर् ी लाई बसाइएकोछ। 2 स्वगर्कै कुराहरू मा सोच,
पािथर्व होइन। 3 ितमीहरूको परुानो पापमय जीवन म रसकेको छ,अिन ितमीहरूको
बतर्मान जीवन परमे रमा ी िसत छ। 4 ी ित ो जीवन हो। जब उहाँ आउन ु
हुन्छ, ितमीहरू उहाँिसतै मिहमामा दखेा पनछौ।

5 यसकारण सबै कुकमर्हरूलाई आफ्नो जीवनदे ख पन्छाइदऊे-जस्तो
िभचार, अशु ता, कुइच्छा लोभ जनु मिूतर् पजूा जस्तै हो। 6 यस्ता कुराहरूले

आज्ञा नमान्नहेरू मािथ परमे रलाई रस उठाउँछ।* 7अिघ-अिघ ितमीहरू पिन
यस्तै कमर् गद यसरी नै जीवन िबताउँथ्यौ।

8 तर अब यी कूराहरूलाई आफ्नो जीवनदे ख अलग राख। रस, ोध, डाह,
िनन्दा अिन बातचीत गदार्उदँी लाजलाग्दो शब्दहरूको योग नगर। 9 ितमीहरू
आपस्तमा झटूो नबोल। िकन? िकनिक ितमीहरूले आफ्ना पापमय जीवन र त्यस
जीवनसगँ चल्ने कुरोहरू फ्याँकी सकेका छौ। 10 अब ितमीहरू नयाँ जीवनमा
बाँच्न थालकेा छौ। नयाँ जीवनमा ितमीहरू लगातार नयाँ भई रहने छौ। ितमीहरू
आफ्नो िवधाता झैं बन्दछैौ। यस नयाँ जीवनले ितमीहरूलाई परमे रलाई साँचो
रूपमा िचनाउन लजैाने छ। 11 यस नयाँ जीवनमा ीक र यहूदीहरू बीच कुनै
िभन्नता छैन। खतना गरेका र नगरेका मािनसहरू अथवा िवदशेी वा िसिथयान
बीच कुनै अन्तर छैन। कमारा र फुक्का मािनस वीच कुनै फरक छैन। तर ती
सब िव ासीहरूमा ी हुन ु हुन्छ र ी नै सव परी हुनहुुन्छ।

एक-अकार्मा ितमीहरूको नयँा जीवन
12 परमे रले ितमीहरूलाई छान्नभुयो र पिव बनाउन ु भयो। उहाँले

ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ। यसथर् ितमीहरूमा कोमल मायाहरू, दया, मनको न ता,
दीनता अिन धयैर् हुन ु पछर् र धयैर्वान बन। 13 एक-अकार्मा सहनशील होऊ। यिद
कसकैो कसमैािथ ना लस भए उसलाई माफ दऊे। ितमीलेअरूलाई क्षमा दऊे जसरी
भलुे ितमीलाई क्षमा िदन ु भयो। 14 यी सबै गर अिन सबभन्दा मखु्य कुरो एक-
आपसमा मे गर। यो मे नै हो जलेे ितमीहरूलाई पक्का एकतामा रहन एकि त
* 3:6: 6 केही ीक ितहरूमा शब्द थिपएका छन ्“ितनीहरूका िवरू जो परमे को आज्ञालाई
भान्दनैन।्”
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गरायो। 15 ी को शा न्तले ितमीहरूको हृदयलाई िनयन् ण गरोस। ितमीहरूले
शा न्त पाऊ भनी एउटै शरीरमा† बोलाईएका छौ। सदा सवर्दा धन्य होऊ।

16 ी को सदंशे ितमीहरूिभ सम ृ भावमा रहोस।् एक-अकार्मा िशक्षा िदन ु
र दढृ बनाउन सम्पणुर् बिु खटाऊ। परमे रलाई हृदयले धन्यवाद चडाउदँै भजन,
गीत र आ त्मक स्तिुतहरू गाऊ। 17 ितमीहरू जे पिन बोल्छौ, जे गछ ित ो भ ु
यशेकूो लािग गर यशे ू ारा िपता परमे रलाई धन्यवाद दऊे।

अरूिसत ित ो नयाँ जीवन
18 प ीहरू, आफ्ना पितका अधीनमा रहौ। भकुा अनयुायीहरूको लािग यो

ठक हो।
19 पितहरू, ितमीहरूका प ीहरूलाई मे गर, अिन उनीहरू ित कोमल बन।
20 बालकहरू, ितमीहरूका आमा-बाबलुे भनकेो त्यके कुरो मान। यसले

भलुाई खशुी तलु्याँउछ।
21 िपताहरू, ितमीहरूका बालकहरूलाई िनराश नबनाऊ। यिद ितमीहरूलाई

खशुी पानर् क ठन परे, ितनीहरूले चे ा छाडनछेन।्
22 सवेकहरू, हर कुरामा आफ्नो ससंा रक मा लकहरूले भनकेो मान।

मा लकहरूको अनपु स्थितमा पिन इमान्दारी िसत काम गर। िकनभने ितमीहरू
मािनसहरुलाई खशुी पानर् चे ा ग ररहकेा छौनौ। ितमीहरु भु स्वयंलाई खशुी पानर्
चे ा ग ररहकेा छौ। यसकारण इमान्दारीपवूर्क आज्ञा पालन गर िकनिक ितमीहरूले
भलुाई सम्मान गदछौ। 23काम जस्तो सकैु होस, ित ो योग्यताले भटेे सम्म रा ो
गर। भकुो सवेा गदर्छौ त्यस कारले गर, अिन मािनसलाई होइन। 24 याद राख,
परम भलुे ितमीहरूलाई परुस्कार िदनहुुनछे। उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई के िदने
ितज्ञा गन ुर् भएको छ त्यो ितमीलाई िदन ु हुनछे। ितमीहरूले भ ु ी को सवेा
गदछौ। 25 याद गर कसलैे भलू गरे, त्यही अनसुार उसले दण्ड भोग्न ु पनछ। भलुे
हरेकलाई एक समान वहार गन ुर्हुनछे।

4
1 मा लकहरू, आफ्ना सवेकहरूलाई काम अनसुार जे उिचत र रा ो छ दऊे।

याद राख िक स्वगर्मा ित ो पिन मा लक हुनहुुन्छ।
† 3:15: , जसको अथर् मण्डली अथवा उहाँको
मािनसहरू।
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ीि यनहरूलाई पावल केही गनर्लाई सल्लाह िदन्छन ्
2 आफैलाई ाथर्नामा अपर्ण गर। अिन जब ाथर्ना गछ सधैं परमे रलाई

धन्यवाद चढाऊ। 3 हा ो लािग पिन ाथर्ना गर। परमे रलाई ाथर्ना गर िक
उहाँले उहाँको सदंशे मािनसहरूलाई भन्ने मौका हामीलाई िदऊन।् ाथर्ना गर िक
परमे रले ी बारेमा खोली िदन ु भएको साँच्चो रहस्य चार गनर् हामी योग्य हुन
सकौं। म कैदमा छु िकनिक म यो सत्य िसकाँउँछु। 4 ितमीहरू ाथर्ना गनर् सक्छौ
िक स्प सत्य म मािनसहरूलाई ाख्या गनर् योग्य बनौं। मलैे त्यही गन ुर् परेको छ।

5 अिव ासीहरूिसत वहार गनर्मा ब ु मानी होऊ। सव म त रकामा
ितमीलाई िदइएको अवसरहरू योग गर। 6 जब ितमी कुरा गछ न ता र
ब ु मािनिसत ावहार गर। यस कारले हरेक मािनसलाई ठीकिसत उ र िदन
ितमीहरू योग्य हुनछेौ।

पावलका साथीहरूको समाचार
7 टाइिककस ी मा मरेा ि य भाइ हुन।् भमुा उनी एक िव ासी सवेक र

मरेा सहकम हुन।् मिसत घटेका सबै कुराहरूको बारेमा उनले ितमीहरूलाई भन्ने
छन।् 8 त्यसलैे म उनलाई ितमीहरूकाहाँ पठाउँदछुै। हामी के-कस्तो अवस्थामा
बाँिचरहकेा छौं, त्यो ितमीहरूले जान भन्ने म चाहन्छु। ितमीहरूको उत्साहको
िन म्त उनलाई पठाउँदछुै। 9ओनोिसमसिसत उनी आउँदछैन।् ओनिेसमस एकजना
िव ासयोग्य अिन प्यारो भाइ हुन। उनी ितमीहरूकै समहूका हुन।् टाइिककस र
ओनोिसमसले ितमीहरूलाई यहाँको जम्मै हालखबर भन्नछेन।्

10अ रस्ताखर्सले नमस्कार पठाएका छन।् उनी पिन मिसतै कैदमा छन।् अिन
बणार्बासका काकाको छोरा भाइ मकूर् सले पिन नमस्कार भनकेा छन।् मकूर् सको
िवषयमा ितमीलाई िनदशन िदएकोछु। यिद उनी आए भने उनलाई स्वागत गन ुर्।
11 यशेलूे (उनलाई जस्तस पिन भिनन्छ) पिन आफ्नो नमस्कार पठाउँदछैन।् यहाँ
यहूदी िव ासीहरू मा ै छन ्जो मिसत परमे रको राज्यको िन म्त काम गदछन।्
ियनीहरू मरेा लािग सखुका कारण भएकाछन।्

12 यशे ू ी का सवेक इपा ासले पिन आफ्नो नमस्कार पठाएका छन।् उनी
ितमीहरूकै समहूका हुन।् उनी सधैं ितमीहरूका लािग ाथर्ना गदर्छन।् ितमीहरू
आ त्मक रूपले प रपक्क होऊ र पमे रले चाहकेा सबै कुरा ितमीहरूिसत
होस ् भन्दै उनी ाथर्ना गछर्न।् 13 ितमीहरूका लािग र लाओिडिसयाका तथा
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िहरापो लसका मािनसहरूका लािग अिन िहरापो लसमा उनी खबुै खटेका छन,् यो
म जान्दछु। 14 डमेास र हा ा ि य साथी वै लकूाले अिबवादन पठाउँदछैन।्

15 लाओिडिसयाका दाज-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरूलाई हा ो अिभवादन
सनुाइिदन।ु हा ो अिभवादन िनम्फसलाई अिन मण्डलीलाई जो उनको घरमा जटु्छ,
पिन भिनिदन।ु 16 यो िच ी ितमीहरूले पढे पिछ िन य होऊ िक यो िच ी
लाओिडिसयामा पढाए, ितमीहरूले पढयौ। 17 “ भलुे उनीमािथ भरोसा गरेको
सवेाको काम िन त भएर गन ुर्” भनी अ खर्पसलाई भन।

18 म, पावल आफ्नै हातले ितमीहरूलाई नमस्कार लखे्दछुै। याद रा ,ु म
कारागारमा छु। परमे रको अन ु ह ितमीहरूमा रहोस।्
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