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Ef. 1.15,16.
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6 *Ioan 6.29.
1 Tes. 1.3.
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7.3.
**Ef. 3.1;
6.20.
Col. 4.3,18.
2 Tim. 1.8.
†Cap. 4.14.
8 *Rom. 1.9;
9.1.
Gal. 1.20.
1 Tes. 2.5.
**Cap. 2.26;
4.1.

Rugăciune
9 *1 Tes. 3.12.
Filim. 5,6.
10 *Rom. 2.18;
12.2.
**Fap. 24.16.
1 Tes. 3.13.
11 *Ioan 15.4,5.
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Col. 1.6.
**Ioan 15.8.
Ef. 1.12,14.

Înaintarea şi
apărarea
Evangheliei

1

Pavel şi Timotei, robi ai lui
Isus Hristos, către toţi sfinţii* în
Hristos Isus care sunt în Filipi,
împreună cu supraveghetorii şi
2 slujitoriia: Har* vouă şi pace de
la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la
Domnul Isus Hristos.
3
Mulţumesc* Dumnezeului
meu pentru toată amintirea mea
4 despre voi, întotdeauna, în orice
cerere a mea, făcând cererea
5 pentru voi toţi cu bucurie, pentru*
comuniunea voastră la Evanghelie, din cea dintâi zi până
6 acum; fiind încredinţat chiar de
aceasta, că Cel care a început în
voi o lucrare* bună o va sfârşi
7 până în ziua lui Isus Hristos; după
cum este drept pentru mine să
gândesc aceasta despre voi toţi,
pentru că voi mă aveţi* în inima
voastră b şi, atât în lanţurile**
mele, cât şi înc apărarea şi întărirea Evangheliei, voi† toţi sunteţi
împreună-părtaşi la haruld meu.
8 Pentru că martor* îmi este Dumnezeu cât** vă doresc pe toţi în
dragosteae lui Hristos Isusf.
Şi aceasta mă rog, ca* dra9
gostea voastră să prisosească tot
mai mult şi mai mult în cunoştinţăg şi în orice pricepere,
10 ca voi să* le deosebiţi pe cele
aleseh, ca** să fiţi curaţi şi fără
vină pentru ziua lui Hristos,
11 umpluţi* de roduli dreptăţii, care
este prin Isus Hristos, spre gloria** şi lauda lui Dumnezeu.
Vreau dar să ştiţi, fraţilor, că
12
împrejurările în care suntj s-au întors mai degrabă spre înaintarea
13 Evangheliei; astfel că lanţurile

mele s-au arătat ca fiind în Hristos, în* tot pretoriul şi tuturor ce14 lorlalţik; şi că cei mai mulţi dintre
fraţi, încrezându-se în Domnul
prin lanţurile melel, îndrăznesc
mai mult să vorbească fără teamă
Cuvântul lui Dumnezeum.
15
Unii, în adevăr, Îl predică pe
Hristos şi din invidie şi ceartă*, iar
alţii, de asemenea, din bunăvoinţă;
16 aceştia, în adevăr, din dragoste,
ştiind că eu sunt pus pentru apăra17 rea Evangheliei; dar aceia Îl vestesc pe Hristos din duh de partidă,
nu cu gând curat, intenţionând să
stârneascăn necaz lanţurilor mele.o
18 Atunci ce este? Oricum, în orice
fel, fie de ochii lumii, fie în adevăr,
Hristos este vestit; şi în aceasta eu
mă bucur, da, şi mă voi bucura.
Pentru că ştiu că aceasta mi se
19
va întoarce spre mântuire, prin*
cererea voastră şi prin ajutorul
20 Duhului** lui Isus Hristos, potrivit aşteptării* stăruitoare şi a
speranţei mele că în nimic nu voi
fi dat** de ruşine, ci, în† toată
îndrăzneala, ca întotdeauna, şi
acum Hristos va fi preamărit în
trupul meu, fie prin viaţă, fie prin
21 moarte. Pentru că pentru mine a
trăi este Hristos, şi a muri, câştig.
22 Dar, dacă a trăi în trupp, aceasta
este pentru mine rod pentru lucra23 re, atunci nu ştiu ce să aleg. Darq
sunt strâns din două părţi, având*
dorinţa să plec** şi să fiu împreună
cu Hristos, pentru căr este cu mult
24 mai bine, dar a rămâne în trupp
25 este mai necesar pentru voi. Şi, fiind
încredinţat* de aceasta, ştiu că voi
rămâne şi voi fi cu voi toţi, pentru

13 *Cap. 4.22.

Dificultăţi
în calea
Evangheliei
15 *Cap. 2.3.

19 *2 Cor. 1.11.
**Rom. 8.9.
20 *Rom. 8.19.
**Rom. 5.5.
†Ef. 6.19,20.

23 *2 Cor. 5.8.
**2 Tim. 4.6

25 *Cap. 2.24.

a Sau „episcopii şi diaconii“ b Sau „vă am în inima mea“; alte ms. „voi mă aveţi în inimile voastre“; sau „voi
mă aveţi în inimă“ c Unele ms. omit d Sau „împreună-părtaşi ai harului“ e Lit. „îndurările“ f Unele ms.
„Isus Hristos“ g Cunoştinţă deplină h Lit. „excelente“ i Unele ms. „roadele“ j Lit. „că cele despre
k Sau „în toate celelalte locuri“
l Sau „încrezându-se prin Domnul în lanţurile mele“
mine“
m Unele ms. omit „lui Dumnezeu“ n Unele ms. „să adauge“ o Unele ms. schimbă ordinea versetelor
16 şi 17 p Lit. „carne“ q Unele ms. „Pentru că“ r Unele ms. omit „pentru că“
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FILIPENI 1:26
înaintarea şi bucuria credinţei
26 *2 Cor. 1.14; 26 voastre, pentru ca lauda* voastră
5.12.
să prisosească în Hristos Isus,
prin minea, prin venirea mea din
27 *Ef. 4.1.
27 nou la voi. Numai purtaţi-văb* înCol. 1.10.
tr-un chip vrednic de Evanghelia
1 Tes. 2.12;
4.1.
lui Hristos, pentru ca, fie că vin şi
**Cap. 4.1.
vă văd, fie că sunt absent, să aud
†1 Cor. 1.10.
††Iuda 3.
despre voi că** staţi tari într-un
singur duh, cu† un singur suflet,
luptând†† împreună cuc credinţa
28 *2 Tes. 1.5,6 28 Evangheliei şi neînfricoşaţi în ni**Rom. 8.17
mic de adversari: ceea ce pentru*
2 Tim. 2.11.
ei este o dovadă de pieire, iar
pentru voi d de** mântuire, şi
29 *Fap. 5.41. 29 aceasta de la Dumnezeu; pentru
Rom. 5.3.
că vouă* vi s-a dat har, cu privire
**Ef. 2.8.
la Hristos, nu** numai să credeţi
în El, ci să şi suferiţi pentru El,
30 *Col. 2.1.
30 având* aceeaşi luptă pe care**
**Fap. 16.19
aţi văzut-o în mine şi acum auziţi
1 Tes. 2.2.
că este în mine.
Îndemn la 2
Dacă este deci vreo încucomuniune
rajaree în Hristos, dacă este vreo
1 *2Cor. 13.14
mângâiere a dragostei, dacă este
**Col. 3.12.
vreo comuniune* a Duhului, dacă
sunt sentimente şi îndurări**,
2 *Ioan 3.29.
**Rom.12.16; 2 împliniţi-mi* bucuria să gândiţi
15.5.
la fel, având aceeaşi dragoste,
1 Cor. 1.10.
cu
un suflet, gândind** una; ni3
1 Pet. 3.8.
3 *Gal. 5.26.
mic* să nu fie din duh de parIac. 3.14.
tidă sau glorie deşartă, ci, în sme**Rom.12.10
Ef. 5.21.
renie**, unul considerându-l pe
1 Pet. 5.5.
altul mai presus de sine însuşi,
4 *1Cor.10.24; 4 nu* privind fiecare la ale lui, ci
10.33; 13.5.
fiecare şi la cele ale altora.
Gândul lui
5
Pentru ca* acest gând să fie în
f
Hristos
voi , care era şi în Hristos Isus:
6 care, fiind în* chip de Dumnezeu,
5 *Mt. 11.29.
n-a** considerat de apucat să fie
6 *Ioan 1.1,2;
7 egal cu Dumnezeu, ci* S-a golit
17.5.
2 Cor. 4.4.
pe Sine Însuşi, luând chip de rob**,
**Ioan 5.18;
făcându-Se† în asemănareag oa10.33.
7 *Ps. 22.6.
8 menilor. Şi, la înfăţişare fiind găMc. 9.12.
sit ca un om, S-a smerit pe Sine,
Rom. 15.3.
**Is. 42.1.
făcându-Se* ascultător până la
Ezec. 34.23.
moarte,
şi chiar moarte de cruce.
Zah. 3.8.
Mt. 20. 28.
†Ioan 1.14.
Rom. 8.3.
8 *Mt.26.29,42
Ioan 10.18.
Ev. 5.8; 12.2
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Înălţarea
De aceea şi Dumnezeu L-a* lui
Hristos
înălţat foarte sus şi I-a** dăruit un 9 *Ioan17.1,2,5
Fap. 2.33.
Numeh care este mai presus de
Ev. 2.9.
10 orice nume, ca* în Numele lui
**Ef. 1.20,21
Ev. 1.4.
Isus să se plece orice genunchi, al
10 *Is. 45.23.
celor cereşti şi al celor pământeşti
Mt. 28.18.
Rom. 14.11.
11 şi al celor de sub pământ, şi orice*
5.13.
limbă să mărturisească, spre 11 Apoc.
*Ioan 13.13.
Fap. 2.36.
gloria lui Dumnezeu Tatăl, că Isus
Rom. 14.9.
Hristos este Domn.
12
Aşadar, preaiubiţii mei, după Luminători
în lume
cum* întotdeauna aţi ascultat, nu
numai ca în prezenţa mea, ci cu 12 *Cap. 1.5.
**Ef. 6.5.
mult mai mult acum, în absenţa
i
mea, lucraţi cu teamă** şi tremur
13 mântuirea voastră. Pentru că 13 *2 Cor. 3.5.
Ev. 13.21.
Dumnezeu* este Cel care lucrează
în voi şi voinţa şi înfăptuirea, după
14 buna Sa plăcere. Faceţi toate 14 *1Cor. 10.10
1 Pet. 4.9.
15 fără* murmure şi fără** îndoieli,
14.1.
j
ca să fiţi fără cusur şi curaţi , co- 15 **Rom.
*Mt. 5.45.
Ef. 5.1.
pii* ai lui Dumnezeu fără vină
**1 Pet. 2.12
în** mijlocul unei† generaţii strâm† Deut. 32.5.
††Mt.5.14,16
be şi pervertite, în care străluciţi††
5.8.
16 ca nişte luminători în lume, ţinând 16 Ef.
*2 Cor. 1.14.
sus Cuvântul vieţii, spre laudă*
1 Tes. 2.19.
**Gal. 2.2.
pentru mine în ziua lui Hristos, că
1 Tes. 3.5.
n-am** alergat în zadar, nici nu
17 m-am ostenit în zadar. Şi chiar
17 *2 Tim. 4.6.
dacă* sunt turnat ca jertfă de
**Rom.15.16
†2 Cor. 7.13.
băutură peste jertfa** şi slujba
Col. 1.24.
credinţei voastre, mă† bucur şi
18 mă bucur cu voi toţi. kÎn acelaşi fel,
bucuraţi-vă şi voi şi bucuraţi-vă
împreună cu mine.
19
Dar sper în Domnul Isus să vi-l Timotei şi
trimit în curând pe Timotei*, ca să Epafrodit
16.21.
fiu şi eu înviorat, când voi afla cele 19 *Rom.
1 Tes. 3.2.
20 despre voi. Pentru că nu am pe
nimeni* de acelaşi gând, care să se 20 *Ps. 55.13.
îngrijească în adevăr de cele despre
21 voi; pentru că toţi caută* cele ale 21 *1Cor.10.24;
10.33; 13.5.
lor, nu cele ale lui Isus Hristosl.
2 Tim. 4.10;
4.16.
22 Cunoaşteţi însă încercaream lui, că
22 *1 Cor. 4.17.
n
a slujit împreună cu mine pentru
1 Tim. 1.2.
2 Tim. 1.2.
Evanghelie ca* un copil pentru ta23 tăl său. Pe el deci sper să-l trimit
9

a Sau „cu privire la mine“ b Sau „umblaţi“ c Sau „pentru“ d Unele ms.
„noi“ e Sau „mângâiere“ f Sau „să se găsească între voi“ g Luându-Şi locul
în asemănarea h Unele ms. „Numele“ i Duceţi la bun sfârşit prin lucrare
j Sau „simpli“ k Unele ms. ad. „Şi“ l Unele ms. „Hristos Isus“ m Punerea
lui la încercare n Slujire de rob
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îndată ce voi vedea ce va fi cu
24 *Cap. 1.25. 24 mine; dar am* încredere în DomFilim. 22.
nul că şi eu voi veni curând.
25
Am socotit dar necesar să-l trimit
25 *Cap. 4.18.
**Filim. 1.
la voi pe Epafrodit*, fratele, şi îm†2 Cor. 8.23.
preună-lucrător** şi împreună††2Cor. 11.9
Cap. 4.18.
ostaş cu mine, dar trimisul† vostru
şi slujitor pentru†† nevoia mea,
26 *Cap. 1.8.
26 fiindcă* vă dorea pe toţi şi era
mâhnit pentru că aţi auzit că a fost
27 bolnav; pentru că a şi fost bolnav
aproape de moarte, dar Dumnezeu
a avut milă de el, şi nu numai de
el, ci şi de mine, ca să nu am
28 întristare peste întristare. L-am
trimis deci mai în grabă, ca,
văzându-l, să vă bucuraţi din noua,
şi eu să fiu mai puţin întristat.
29
Primiţi-l deci în Domnul cu toată
29 *1Cor. 16.18.
1 Tes. 5.12.
bucuria şi onoraţib* pe unii ca
1 Tim. 5.17.
c
30 *1Cor. 16.17. 30 aceştia; fiindcă pentru lucrare a
Cap. 4.10.
fost aproape de moarte, riscându-şid viaţa, ca* să împlinească ce
lipsea slujirii voastre către mine.
Alergarea
3 Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă*
pentru premiu
în Domnul. Să vă scriu aceleaşi
1 *2 Cor. 13.11
lucruri, mie nu-mi este greu, iar
1 Tes. 5.16.
2 vouă vă este de folose. Păziţi-vă*
2 *Is. 56.10.
Gal. 5.15.
de câini, păziţi-vă de lucrători**
**2Cor.11.13
răi, păziţi-vă† de scrijelaref! Pentru
3
†Rom. 2.28.
Gal. 5.2.
că noi suntem circumcizia*, cei
3 *Deut. 10.16;
care** ne închinămg prin Duhul
30.6.
Ier. 4.4.
lui Dumnezeuh şi ne† lăudăm în
Rom. 2.29;
Hristos Isus şi nu ne încredem în
4.11,12.
Col. 2.11.
4 carne, deşi eu* am motiv de în**Ioan 4.23.
credere şi în carne. Dacă vreun altul
Rom. 7.6.
†Gal. 6.14.
gândeşte să se încreadă în carne,
4 *2Cor.11.18;
5 eu cu atât mai mult: circumcis* a
11.21.
5 *Gen. 17.12.
opta zi; din** neamul lui Israel,
**2Cor.11.22
din† seminţia lui Beniamin, evreu
†Rom. 11.1.
††Fap. 23.6; 6 din evrei; după lege, fariseu††; în
26.4,5.
privinţa* râvnei, persecutor** al
6 *Fap. 22.3.
Adunării; în privinţa dreptăţii†
Gal. 1.13,14.
**Fap.8.3;9.1
care este în lege, fiind fără††
†Rom. 10.5.
7 vină; dar cele* care îmi erau câştig
††Lc. 1.6.
7 *Mt. 13.44.
le-am socotit pierdere, datorită lui

8 Hristos. Dar în adevăr, şi socotesc

că toate sunt pierdere, datorită
valorii nespus de mari a cunoştinţeii* lui Hristos Isus, Domnul meu, pentru care am pierdut
toate şi le socotesc ca fiindj gunoi,
9 ca să-L câştig pe Hristosk; şi să
fiu găsit în El nu având ca dreptate
a mea* pe cea din lege, ci pe
aceea** care este prin credinţa înl
Hristos, dreptatea de la Dumne10 zeu, prin credinţăm, ca să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui
şi comuniunea* suferinţelor Lui,
fiind făcut asemenea cu moartea
11 Lui, dacă voi ajunge* cumva la
12 învierea dintre morţin. Nu că am
obţinut deja premiul sau că am
ajuns* deja desăvârşit**; însă
urmăresc, dacă aş putea să-l şi
apuc, întrucât şi eu am fost apucat
13 de Hristos Isuso. Fraţilor, eu însumi nu consider că l-am apucat;
dar una fac: uitându-le* pe cele
din urmă şi întinzându-mă** spre
14 cele dinainte, alerg* drept spre
ţintă, pentru premiul chemării** de
sus a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
15 Deci câţi suntem desăvârşiţi* să
gândim aceasta; şi, dacă gândiţi
ceva altfel**, Dumnezeu vă va
16 descoperi şi aceasta. Dar la* ceea
ce am ajuns, să umblăm pe ace17 leaşi urmep. Fiţi împreună-imitatori ai mei*, fraţilor, şi aţintiţi-vă
privirea la cei care umblă aşa
cum ne aveţi** model pe noi;
18 (pentru că mulţi, despre care v-am
spus deseori şi spun şi acum
plângând, umblă ca vrăjmaşii*
19 crucii lui Hristos, al căror sfârşit*
este pieirea, al căror dumnezeu**
este pântecele, şi† gloria le este
în ruşinea lor, care gândesc††
20 cele pământeşti). Pentru că cetăţenia* noastră esteq în ceruri,

3:20
8 *Is. 53.11.
Ier. 9.23,24.
Ioan 17.3.
1 Cor. 2.2.
Col. 2.2.

9 *Rom.10.3,5
**Rom.1.17;
3.21,22;
9.30; 10.3,6.
Gal. 2.16.

10 *Rom.6.3-5;
8.17.
2Cor.4.10,11
2Tim.2.11,12
1 Pet. 4.13.
11 *Fap. 26.7.
12 *1 Tim. 6.11;
6.12.
**Ev. 12.23.

13 *Ps. 45.10.
Lc. 9.62.
2 Cor. 5.16.
**1Cor.9.24;
9.26.
Ev. 6.1.
14 *2 Tim. 4.7.
Ev. 12.1.
**Ev. 3.1.
15 *1 Cor. 2.6;
14.20.
**Gal. 5.10.
16 *Rom.12.16;
15.5.
Gal. 6.16.
Cap. 2.2.
17 *1 Cor. 4.16;
11.1.
Cap. 4.9.
1 Tes. 1.6.
**1 Pet. 5.3.
18 *Gal. 1.7;
2.21; 6.12.
Cap. 1.15,17
19 *2 Cor.11.15
2 Pet. 2.1.
**Rom.16.18
1 Tim. 6.5.
Tit 1.11.
†Osea 4.7.
2 Cor. 11.12.
Gal. 6.13.
††Rom. 8.5.
20 *Ef. 2.6,19.
Col. 3.1,3.

a Sau „văzându-l din nou, să vă bucuraţi“ b Lit. „ţineţi în onoare“ c Unele ms. „lucrarea lui Hristos“; alte
ms. „lucrarea Domnului“ şi alte ms. „lucrarea lui Dumnezeu“ d Unele ms. „nesocotindu-şi“ e Lit. „pentru
siguranţa voastră“ f Circumcizie, mutilare g Sau „slujim“ h Unele ms. „ne închinăm lui Dumnezeu în
Duh“ i Datorită excelenţei cunoştinţei j Unele ms. omit „ca fiind“ k Sau „ca să-L am pe Hristos
câştig al meu“ l Lit. „lui“ m Pe temeiul credinţei n Unele ms. „la învierea morţilor“ o Unele ms. omit
„Isus“ p Unele ms. „să umblăm după aceeaşi regulă şi să fim cu acelaşi gând“ q Lit. „există“
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3:21

20 **Fap. 1.11.
de** unde Îl şi aşteptăm† ca 10
M-am bucurat însă mult în Îndemnuri la
†1 Cor. 1.7.
comuniune
Mântuitor pe Domnul Isus HrisDomnul că acum, în sfârşit, v-aţi
1 Tes. 1.10.
Tit 2.13.
înviorat gândirea* despre mine, 10 *2 Cor. 12.19
21 tos, care* va transforma trupul
21 *1Cor.15.43;
a
smereniei
noastre
în
asemănare
deşi vă şi gândeaţi, dar vă lipsea
15.48,49.
Col. 3.4.
cu trupul gloriei Sale, potrivit lu- 11 ocazia. Nu vorbesc despre lip1 Ioan 3.2.
suri, pentru că eu am învăţat, în 11 *1Tim. 6.6,9.
crării puterii** pe care o areb, de
**Ef. 1.19.
†1Cor.15.26;
a-Şi† supune chiar toate lucrurile.
împrejurările în care sunt, să fiu*
15.27.
De aceea, fraţii mei preaiubiţi 12 mulţumit. Ştiu* să fiu şi smerit, 12 *1 Cor. 4.11.
Îndemnuri
2 Cor. 6.10;
şi
doriţi*,
bucuria** şi cununa
ştiu să fiu şi în belşug. În orice
la unitate
11.27.
mea,
staţi†
astfel
tari
în
Domnul,
şi
în
toate
sunt
deprins
şi
să
fiu
1 *Cap. 1.8.
sătul şi să fiu flămând, şi să
**2 Cor.1.14 2 preaiubiţilor! Îndemn pe Evodia
Cap. 2.16.
şi
îndemn
pe
Sintihia
să
aibă*
fiu în belşug şi să fiu în lipsă.
1 Tes.2.19,20
3 acelaşi gând în Domnul. Dac, te 13 Am putere* pentru toate, în Elf, 13 *Ioan 15.5.
†Cap. 1.27.
2 *Cap. 2.2;
Cor. 12.9.
rog şi pe tine, adevărat tovarăş de 14 care mă întăreşte. Dar bine aţi 14 2*Cap.
3.16.
1.7.
jug, ajută-le ca pe unele care au
făcut luând* parte la necazul meu.
3 *Rom. 16.3.
Cap. 1.27.
luptat* împreună cu mine în 15 Şi ştiţi şi voi, filipenilor, că, la 15 *2Cor.11.8,9
**Ex. 32.32.
Evanghelie, şi cu Clement, şi cu
începutul Evangheliei, când am
Ps. 69.28.
Dan. 12.1.
ceilalţi împreună-lucrători ai mei,
ieşit din Macedonia, nici* o aduLc. 10.20.
ale
căror
nume
sunt
în
Cartea**
nare n-a avut comuniune cu mine
Apoc. 3.5;
13.8; 20.12;
Vieţii.
în ceea ce priveşte darea şi pri21.27.

4

Îndemnuri la
bucurie
4 *Rom. 12.12.
Cap. 3.1.
1 Tes. 5.16.
1 Pet. 4.13.
5 *2 Tes. 2.2.
Ev. 10.25.
Iac. 5.8,9.
1 Pet. 4.7.
2 Pet. 3.8,9.
6 *Ps. 55.22.
Pr. 16.3.
Mt. 6.25.
Lc. 12.22.
1 Pet. 5.7.
7 *Ioan 14.27.
Rom. 5.1.
Col. 3.15.
8 *1 Tes. 5.22.

9 *Cap. 3.17.
**Rom.15.33;
16.20.
1 Cor. 14.33.
2 Cor. 13.11.
1 Tes. 5.23.
Ev. 13.20.

Bucuraţi-vă* întotdeauna în
Domnul! Din nou voi spune:
5 bucuraţi-vă! Blândeţead voastră să
fie cunoscută de toţi oamenii.
6 Domnul este aproape*. Nu* vă
îngrijoraţi de nimic, ci, în orice,
faceţi cunoscut luie Dumnezeu
cererile voastre, prin rugăciune
şi prin cerere cu mulţumiri;
7 şi pacea* lui Dumnezeu, care întrece orice înţelegere, va păzi
inimile voastre şi gândurile voas8 tre în Hristos Isus. Încolo, fraţilor,
toate cele adevărate, toate cele
vrednice de respect, toate cele
drepte, toate cele curate, toate
cele vrednice de iubit, toate* cele
vorbite de bine, dacă este vreo
virtute şi dacă este vreo laudă, la
9 acestea gândiţi. Ce* aţi şi învăţat
şi aţi primit şi aţi auzit şi aţi văzut
în mine, pe acestea faceţi-le!
Şi Dumnezeul** păcii va fi cu
voi.
4

mirea, decât numai voi singuri;
căg şi în Tesalonic, o dată
şi chiar de două ori, mi-aţi tri17 mis ceva pentru nevoia mea. Nu
că eu caut darul, ci caut rodul*
care prisoseşte în folosul vostru.
18 Am însă de toate şi din belşug;
sunt copleşith, după ce am primit
de la Epafrodit* cele de la voi, un
parfum de bună mireasmă**, o
jertfă† primită, plăcută lui Dum19 nezeu. Iar Dumnezeul meu vă va
împlini* orice trebuinţă, potrivit** bogăţiilor Sale, în glorie, în
20 Hristos Isus. Iar* Dumnezeului şi
Tatălui nostru fie gloria, în vecii
vecilor! Amin.
Salutaţi pe fiecare sfânt în
21
Hristos Isus. Vă salută fraţii care*
22 sunt împreună cu mine. Vă salută
toţi sfinţii şi mai* ales cei din casa
23 Cezarului. Harul* Domnuluii Isus
Hristos fie cu duhul vostru j !
Amink.
16 pentru

17 *Rom. 15.28.
Tit 3.14.

18 *Cap. 2.25.
**Ev. 13.16.
†2 Cor. 9.12.

19 *Ps. 23.1.
2 Cor. 9.8.
**Ef. 1.7;
3.16.
20 *Rom. 16.27.
Gal. 1.4,5.

Saluturi
21 *Gal. 1.2.
22 *Cap. 1.13.
23 *Rom. 16.24.

a Unele ms. „ca să fie asemenea“ b Unele ms. „potrivit lucrării puterii Sale“ c Unele ms. „Şi“ d În sens
de caracter al unui om care nu insistă asupra drepturilor lui e Unele ms. „înaintea lui“ f Unele ms. „în
Hristos“ g Sau „că“ h Lit. „umplut“ i Unele ms. ad. „nostru“ j Unele ms. „cu voi toţi“ k Unele ms.

omit „Amin“

1226

