Levél a laodiceabeliekhez
(1.) Pál, nem emberektől, sem nem emberek által, hanem Jézus Krisztus által apostol, a laodiceában élő
testvéreknek: (2.) Békesség nektek Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. (3.) Hálát
adok Krisztusnak minden imádkozásomban azért, hogy benne állhatatosan megmaradtok, munkáiban
kitartotok, várván az ítélet ama napján megígért jutalmat. (4.) Némely embereknek haszontalan
beszédei, akik azért tanítanak, hogy az általam hirdetett evangélium igazságától elszakítsanak titeket,
nem tudnak titeket megtéveszteni. (5.) Vajha adná az Isten, hogy akik az enyéim, az evangéliumi
igazság gyarapítását munkálnák, és jó tetteket vinnének véghez, melyek az örök élet üdvére szolgálnak.
(6.) Most már nyilvánvaló az én fogságom, a melyet a Krisztusban szenvedek, s a melyen örvendek és
ujjongok, (7.) és ez nekem akár életre, akár halálra válik, örök üdvömre szolgál a ti imádságaitok és a
Szentlélek segedelme által. (8.) Mert életem Krisztusban, így hát a halál öröm. (9.) S hasonló irgalmat
tanúsít majd veletek szemben is, hogy szerelmetek ugyanilyen legyen, egy értelemmel.(10.) Azért,
szeretteim, amint jelenlétemkor hallottátok, tartsatok ki szilárdul, s tegyétek ezt Isten félelmével, akkor
az örökkévalóságban élet lesz a részetek. (11.) Mert Isten az, aki bennetek munkálkodik. (12.)
Vonakodás nélkül tegyetek mindent, amit tesztek. (13.) Egyébként, szeretteim, Örüljetek a Krisztusban
és őrizkedjetek a nyerészkedőktől. (14.) Minden imádságotok őszinte legyen az Isten előtt, és
maradjatok szilárdan Krisztus értelmében. (15.) S ami tökéletes, igaz, tiszta, becsületes, és kedves, azt
cselekedjétek. (16.) A mi a tietek és a mit vettettek, tartsátok meg a szívetekben és békességetek
lészen. (17.) Köszöntenek titeket a szentek (18.) Az Úr Jézus kegyelme legyen a ti lelketekkel. (19.)
Intézkedjetek, hogy ez (a levél) felolvastassák a kolosseieknek, a kolosseieké pedig nálatok.

___________________________________
A IV. századtól, különösen nyugaton a latin bibliákban rendesen benne volt a laodíceai levél is. Keleten két századdal később találjuk közkézen. Bizonyos
azonban, hogy ennek a latin nyelvű levélnek az eredetije görög volt, mert a nyelvezet hellenizmusai is erre vallanak.
Újszövetségi Apokrifusok, ford. Raffay Sándor, Evang. Theol. Akad. tanár, Pozsony, Wigand F. K. könyvnyomdája, 1905 .

