COLOSENI

EPISTOLA CĂTRE COLOSENI
Salut
introductiv

1

Pavel, apostol* al lui Hristos
Isus a prin voia lui Dumnezeu,
1 *Ef. 1.1.
2 şi fratele Timotei, către sfinţii
şi fraţii credincioşi în* Hristos
2 *1 Cor. 4.17.
Ef. 6.21.
care sunt în Colose b : Har**
**Gal. 1.3.
vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus
Hristosc.
3
Mulţumim* lui Dumnezeu şid
Mulţumire
pentru credinţa
Tatăl Domnului nostru Isus Hrisşi dragostea
tos, rugându-ne întotdeauna pencolosenilor
4 tru voi, după ce am auzit despre
3 *1 Cor. 1.4.
credinţa voastră în Hristos Isus şi
Ef. 1.16.
Filip. 1.3;
despre dragostea* pe care o aveţie
4.6.
5 pentru toţi sfinţii, datorită speran4 *Ef. 1.15.
Filim. 5.
ţei care vă este păstrată* în ceruri;
Ev. 6.10.
despre care aţi auzit mai înainte
5 *2 Tim. 4.8.
1 Pet. 1.4.
în cuvântul adevărului Evangheliei care a ajuns la voi*, ca şi în
6
6 *Mt. 24.14.
Mc. 16.15.
toată lumea, şid aduce** rod şi
Rom. 10.18.
creştef, ca şi între voi, din ziua
**Mc. 4.8.
Ioan 15.16.
în care aţi auzit şi aţi cunoscutg
Filip. 1.11.
harul† lui Dumnezeu în adevăr:
†2 Cor. 6.1.
Ef. 3.2.
7 după cum aţi hînvăţat de la EpaTit 2.11.
fra*, preaiubitul împreună-rob cu
1 Pet. 5.12.
noi, care este un slujitor** cre7 *Cap. 4.12.
Filim. 23.
dincios al lui Hristos pentru voi,
**2Cor.11.23
8 care ne-a şi arătat dragostea*
1 Tim. 4.6.
8 *Rom. 15.30.
voastră în Duhul.
Rugăciune 9
De aceea* şi noi, din ziua în
care am auziti, nu încetăm să ne
9 *Ef. 1.15,16.
rugăm pentru voi şi să cerem ca
**1 Cor. 1.5.
†Rom. 12.2.
să** fiţi umpluţi de cunoştinţag†
Ef. 1.17.
voii Lui, în orice înţelepciune††
††Ef. 1.8.
10 *Ef. 4.1.
10 şi pricepere spirituală, ca* void
Filip. 1.27.
să umblaţi într-un chip vrednic
1 Tes. 2.12.
**1 Tes. 4.1.
de Domnul, în toate plăcuţi** Lui,
†Ioan 15.16.
aducând†
rod în orice lucrare bu2 Cor. 9.8.
Filip. 1.11.
nă şi crescând prinj cunoaştereag
Tit 3.1.
11 lui Dumnezeu: întăriţi* cu toată
Ev. 13.21.
puterea, potrivit tăriei gloriei
11 *Ef. 3.16;
6.10.
Sale,
pentru orice răbdare** şi în**Ef. 4.2.

delungă-răbdarek, cu bucurie†; 11 †Fap. 5.41.
Rom. 5.3.
12 mulţumind* Tatălui, care ne-al 12 *Ef. 1.11;
5.20.
învrednicit să avem parte de moşCap. 3.15,17
m
13 tenirea sfinţilor în lumină, care
ne-a eliberat din stăpânirea* în- 13 *Ef. 6.12.
Ev. 2.14.
tunericului şi** ne-a strămutat în
1 Pet. 2.9.
**1Tes. 2.12
Împărăţia Fiului dragostei Sale,
2 Pet. 1.11.
n
14 în* care avem răscumpărarea, 14 *Ef. 1.7.
iertarea păcatelor.
15
El este chipul* lui Dumnezeu Gloria Fiului
cel nevăzut, Cel întâi-născuto** din dragostei Sale
16 întreaga creaţie; pentru că toate 15 *2 Cor. 4.4.
Ev. 1.3.
au fost create prinp El*, cele care
**Apoc.3.14
1.3.
sunt în ceruri şi cele care sunt pe 16 *Ioan
1 Cor. 8.6.
pământ, cele văzute şi cele nevă**Rom. 8.38
Cap. 2.10,15
zute, fie tronuri, fie domnii**, fie
†Rom. 11.36
stăpâniri, fie autorităţi: toate au
Ev. 2.10.
17 fost create prin El† şi pentru El. Şi 17 *Ioan 1.1,3;
17.5.
El* este mai înainte de toate şi
1 Cor. 8.6.
18 toate se menţin prin El. Şi El* este 18 *1 Cor. 11.3.
Ef. 1.10,22;
Capul trupului, al Adunării; El este
4.15; 5.23.
**Fap. 26.23
Începutul, Cel Întâi-născut** din1 Cor. 15.20;
tre cei morţi, ca El să aibă întâie15.23.
Apoc. 1.5.
19 tate în toate; pentru că întregii
1.16;
plinătăţi a Dumnezeirii i-a plăcut 19 *Ioan
3.34.
q
20 să locuiască în* El şi, prin El , să
Cap. 2.9;
r
împace toate* faţă de ea **, fie† 20 3.11.
*Ef. 2.14-16
cele de pe pământ, fie cele din
**2 Cor.5.18
1.10.
ceruri, făcând pace prin sângele 21 †Ef.
*Ef. 2.1,2;
21 crucii Lui – prin El. Şi pe voi, care*
2.12,19; 4.18
**Tit 1.15;
odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi
1.16.
în gândire, prin lucrări rele**, 22 *Ef. 2.15,16.
**Lc. 1.75.
22 acum dar v-a împăcat în* trupul
Ef. 1.4; 5.27.
cărnii Lui, prin moarte, ca** să vă
1 Tes. 4.7.
Tit 2.14.
prezinte sfinţi şi fără pată şi de
Iuda 24.
23 neînvinuit înaintea Lui, dacă, în 23 *Ef. 3.17.
Cap. 2.7.
adevăr, rămâneţi în credinţă, înte**Ioan 15.6.
meiaţi* şi tari şi fără să vă lăsaţi**
†Rom. 10.18
††Fap. 1.17.
abătuţi de la speranţa Evangheliei
2 Cor. 3.6;
pe care aţi† auzit-o, care a fost
4.1; 5.18.
predicată oricărei făpturi de sub cer,
Ef. 3.7.
1 Tim. 2.7.
al cărei†† slujitor am devenit eu, Pavel.

a Unele ms. „al lui Isus Hristos“
b Unele ms. „Colase“ c Unele ms. omit „şi de la Domnul Isus
d
e
f Unele ms. omit „şi creşte“
Hristos“
Unele ms. omit
Unele ms. omit „pe care o aveţi“
g Cunoştinţă deplină
h Unele ms. ad. „şi“
i Unele ms. ad. „despre credinţa şi dragostea voastră“
j Unele ms. „în“
k Sau „îndelungă-îngăduinţă“
l Unele ms. „v-a“
m Sau „sorţul“
n Unele
o
p
q
ms. ad. „prin sângele Său,“
Cel care are întâietatea
Lit. „în“
Prin puterea Lui r Se

referă la „plinătatea“ din v.19.
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Mă bucur* acum în suferinţea
pentru** voi şi împlinesc în trupulb meu cele ce rămân† de suferit
din necazurile lui Hristos, pen24 *Rom. 5.3.
tru†† trupul Său, care este Adu2 Cor. 7.4.
25
narea, al cărei slujitor am devenit
**Ef. 3.1,13
†2 Cor. 1.5,6
eu, potrivit administrării* lui DumFilip. 3.10.
nezeu care îmi este dată pentru
2 Tim. 1.8;
2.10.
voi, ca să întregesc Cuvântul lui
††Ef. 1.23.
25 *1 Cor. 9.17. 26 Dumnezeu: taina* cea ascunsă din
veacuri şi din generaţii, dar**
Gal. 2.7.
Ef. 3.2.
27
arătată
acum sfinţilor Săi, cărora*
26 *Rom. 16.25.
Dumnezeu a vrut să le facă cunos1 Cor. 2.7.
Ef. 3.9.
cut care sunt bogăţiile** gloriei
**Mt. 13.11.
tainei acesteia printrec naţiuni,
2 Tim. 1.10.
27 *2 Cor. 2.14.
care este Hristos† în voi, speranţa
**Rom. 9.23.
28
gloriei;
pe care noi Îl vestim, înEf. 1.18; 3.8.
†1 Tim. 1.1.
demnând* pe orice om şi învă28 *Fap. 20.20;
ţând
pe orice om, în toată înţe20.27,31.
**2 Cor.11.2
lepciunea, ca** să prezentăm pe
Ef. 5.27.
orice om desăvârşit în Hristosd.
29 *1Cor. 15.10 29 Pentru aceasta mă* şi ostenesc,
**Cap. 2.1.
luptându-mă** potrivit† lucrării
†Ef. 1.19;
3.7,20.
Lui, care lucrează în mine cu
putere.
Lupta lui
Pentru că vreau ca voi să ştiţi
Pavel pentru 2
ce
mare
luptă* duc pentru voi şi
credincioşi
pentru cei din Laodiceea şi pentru
1 *Filip. 1.30.
toţi
câţi nu mi-au văzut faţa în
1 Tes. 2.2.
2 trupb, pentru ca* să le fie încura2 *2 Cor. 1.6.
jatee inimile, fiind strâns uniţi**
**Cap. 3.14.
în dragoste, şi pentru toate bo†Filip. 3.8.
Cap. 1.9.
găţiile siguranţei depline a înţelegerii, pentru cunoaştereaf† tai3 *1 Cor. 1.24; 3 nei lui Dumnezeug, în* care sunt
2.6,7.
ascunse toate comorile înţelepEf. 1.8.
Cap. 1.9.
4 ciunii şi ale cunoştinţei. Şi spun
4 *Rom. 16.18.
aceasta, pentru ca* nimeni să nu
2 Cor. 11.13.
Ef. 4.14; 5.6.
vă înşeleh prin vorbire convin5 gătoare. Pentru că*, în adevăr,
5 *1 Cor. 5.3.
dacă în trupb sunt absent, totuşi
1 Tes. 2.17.
**1Cor.14.40
cu duhul sunt împreună cu voi,
†1 Pet. 5.9.
bucurându-mă şi văzând ordinea** voastră şi tăria† credinţei
6 voastre în Hristos. Deci, după
Lucrarea
lui Pavel
pentru
naţiuni

24

cum* L-aţi primit pe Hristosi 6 *1 Tes. 4.1.
Iuda 3.
Isus, Domnul, aşa să umblaţi în
7 El, înrădăcinaţi şi fiind zidiţi în
El şi întăriţi în credinţă, după cum
aţi fost învăţaţi, prisosind în ea
8 cuj mulţumire. Vedeţi* să nu fie 8 *Ier. 29.8.
Rom. 16.17.
nimeni care să vă fure prin filosoEf. 5.6.
fie şi amăgire deşartă, după traEv. 13.9.
**Mt. 15.2.
diţia** oamenilor, după cunoşGal. 1.14.
tinţele† elementarek ale lumii şi
†Gal. 4.3,9.
9 nu după Hristos. Pentru că în El* 9 *Ioan 1.14.
Cap. 1.19.
locuieşte trupeşte toată plinătatea
10 Dumnezeirii; şi voi sunteţi îm- 10 *Ioan 1.16.
**Ef.1.20,21
pliniţi* în El, care** este Capul
1 Pet. 3.22.
oricărei stăpâniri şi autorităţi†,
†Cap. 1.16.
11 în care aţi şi fost circumcişi* cu o 11 *Deut.10.16;
30.6.
circumcizie nefăcută de mână, în
Ier. 4.4.
Rom. 2.29.
dezbrăcarea** trupuluil cărnii, în
Filip. 3.3.
12 circumcizia lui Hristos; fiind în**Rom. 6.6.
Ef. 4.22.
mormântaţi* împreună cu El în
3.8,9.
botez, în care aţi şi fost înviaţi** 12 Cap.
*Rom. 6.4.
**Cap. 3.1.
împreună cu El, prin credinţa† în
†Ef. 1.19;
lucrarea lui Dumnezeu, care††
3.7.
††Fap. 2.24.
13 L-a înviat dintre cei morţi. Şi pe
13 *Ef. 2.1,5,6;
voi*, care eraţi morţi în greşelile
2.11.
şi în necircumcizia cărnii voastre,
v-a înviat împreună cu El, după 14 *Ef. 2.15,16.
14 ce ne-am iertat toate greşelile, după 15 *Gen. 3.15.
Ps. 68.18.
ce a ştersn* înscrisul cu porunci,
Is. 53.12.
care era împotriva noastră, care ne
Mt. 12.29.
Lc. 10.18;
era potrivnic, şi l-a înlăturat din
11.22.
15 cale, pironindu-l pe cruce; dezbrăIoan 12.31;
16.11.
când* stăpânirile şi autorităţile**,
Ef. 4.8.
le-a făcut de ruşine în public,
Ev. 2.14.
**Ef. 6.12.
triumfând asupra lor prino crucep.
Deci nimeni să* nu vă judece Eliberarea
16
pentru mâncare** sau băutură, sau prin Hristos
cu† privire la o zi de sărbătoare sau 16 *Rom. 14.3;
14.10,13.
de lună nouă sau zile de sabat,
**Rom.14.2;
17 care* sunt o umbră a lucrurilor ce
14.17.
aveau să vină; dar trupul este al lui
1 Cor. 8.8.
†Rom. 14.5.
18 Hristos. Nimeni să nu vă facăq să
Gal. 4.10.
pierdeţi premiul, făcându-şi voia lui 17 *Ev. 8.5;
10.1.
însuşi în smerenie şi închinare la 18 9.9;
*Ezec. 13.3.
îngeri, amestecându-se în* cele pe
1 Tim. 1.7.

a Unele ms. „în suferinţele mele“ b Lit. „carne“; în v.24: „carnea mea“ c Lit. „în“ d Unele ms. ad.
„Isus“ e Sau „mângâiate“ f Cunoaştere deplină g Unele ms. ad. „şi Tată şi a lui Hristos“; alte ms.
ad. „Hristos“; alte ms. ad. „Tatăl, Hristos“; alte ms. ad. „adică a lui Hristos“ h Unele ms. „ca nu
cumva să vă înşele cineva“ i Lit. „Hristosul“, Unsul j Unele ms. omit „ea cu“; alte ms. omit „cu
mulţumire“ k Lit. „după elementele“ l Unele ms. ad. „păcatelor“ m Unele ms. „v-a“ n Cuvânt
folosit pentru anularea unui decret de lege o Sau „în“ p Lit. „ea“; sau „El“, referindu-se la Hristos
q În mod fraudulos
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care nua le-a văzut, îngâmfat za19 *Ef. 4.15,16. 19 darnic prin gândirea cărnii sale şi
neţinându-se strâns de Capul*, din
care tot trupul, hrănit şi strâns unit
prin încheieturi şi legături, creşte
cu creşterea de la Dumnezeu.
20 *Rom. 6.3,5; 20
Dacăb aţi murit* împreună cu
7.4,6.
Hristos faţă de cunoştinţele**
Gal. 2.19.
Ef. 2.15.
elementarec ale lumii, pentru ce, ca
**Vers. 8.
şi cum aţi fi încă în viaţă în lume,
21 *Gal. 4.3,9. 21 vă supuneţi la rânduieli: „nu* pune
**1 Tim. 4.3.
mâna, nu** gusta, nu atinge!“
22 *Is. 29.13. 22 (care sunt toate spre distrugere
Mt. 15.9.
prin întrebuinţare), după* porunTit 1.14.
23 *1 Tim. 4.8. 23 cile şi învăţăturile oamenilor (care
**Vers. 18.
au*, în adevăr, o aparenţă de înţelepciune în închinare** voită
şi în smerenie şi în necruţare a
trupului, nedându-i vreo onoared),
pentru satisfacerea cărnii?
Viaţa
3 Deci, dacă aţi* fost înviaţi îmascunsă cu
preună cu Hristos, căutaţi cele de
Hristos
sus,
unde Hristos este aşezat** la
1 *Rom. 6.5.
Ef. 2.6.
2 dreapta lui Dumnezeu: gândiţi la
**Rom. 8.34.
cele de sus, nu la cele de pe
Ef. 1.20.
3 pământ, pentru că* voi aţi murit
3 *Rom. 6.2.
Gal. 2.20.
şi** viaţa voastră este ascunsă
**2 Cor. 5.7.
4 cu Hristos în Dumnezeu. Când*
4 *1 Ioan 3.2.
**Ioan11.25;
Se va arăta Hristos, care este
14.6.
viaţa** noastrăe, atunci veţi fi
†1Cor. 15.43
Filip. 3.21.
arătaţi şi voi, împreună cu El,
5 *Rom. 8.13.
în† glorie.
Gal. 5.24.
**Rom. 6.13. 5
Omorâţi* deci mădularele**
†Ef. 5.3.
voastre,
cele de pe pământ:
††1 Tes. 4.5.
*†Ef. 5.5.
curvie†, necurăţie, patimă, poftă
6 *Rom. 1.18.
rea†† şi lăcomie, care*† este idoEf. 5.6.
Apoc. 22.15. 6 latrie, din cauza* cărora vine
**Ef. 2.2.
mânia lui Dumnezeu peste fiii**
7 *Rom. 6.19;
6.20; 7.5.
7 neascultării f , printre* care aţi
1 Cor. 6.11.
umblat şi voi odinioară, când trăTit 3.3.
8 iaţi în acestea g. Dar* acum dez8 *Ef. 4.22.
Ev.12.1.
brăcaţi-văh şi voi de toate acesIac. 1.21.
tea: mânie, supărare, răutate, de1 Pet. 2.1.
**Ef. 5.4.
făimare,
vorbire ruşinoasă** care
9 *Lev. 19.11.
9 ar ieşi din gura voastră. Nu* vă
Ef. 4.25.

minţiţi unii pe alţii, pentru
căi** v-aţi dezbrăcat de omul cel
10 vechi cu faptele lui şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte în* cunoştinţă j , după**
chipul Celui care l-a† creat,
11 unde nu este grec* şi iudeu, circumcizie şi necircumcizie, barbar, scit, rob, liber, ci** Hristos
este totulk şi în toţi.
12
Îmbrăcaţi-vă deci, ca* nişte
aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi
preaiubiţi, cu o inimă** plină de
îndurare, cu bunătate, smerenie,
13 blândeţe, îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă* unii pe alţii şi iertând unii altora, dacă are cineva
vreo plângere împotriva cuiva;
după cum şi Hristosl v-a iertat,
14 aşa şi voi; iar* peste toate acestea,
îmbrăcaţi dragostea**, care este
15 legătura† desăvârşirii. Şi pacea*
lui Hristosm, la** care aţi şi fost
chemaţi într-un† singur trup, să
stăpâneascăn în inimile voastre
şi fiţi†† mulţumitorio.
Cuvântul lui Hristosp să lo16
cuiască din belşug în voi, în toată
înţelepciunea, învăţându-vă şi
îndemnându-vă unii pe alţiiq cu
psalmi* şia cântări de laudă şia cântări spirituale, cântând** în inimile voastre lui Dumnezeur în har.
17 Şi totul, orice* faceţi în cuvânt
sau în faptă, faceţi toate în Numele Domnului Isuss, mulţumind**
lui Dumnezeu Tatălt prin El.
18
Soţiilor*, fiţi supuse soţilor
voştriu, cum** se cuvine în Dom19 nul. Soţilor*, iubiţi-vă soţiile şi
nu vă purtaţi cu ele cu amărăciu20 ne**. Copii*, ascultaţi de părinţii
voştri în** toate, pentru că aceas21 ta este plăcut în Domnulv. Taţilor*,
nu-i întărâtaţiy pe copiii voştri, ca

3:21
9 **Ef. 4.22;
4.24.
10 *Rom. 12.2.
**Ef.4.23,24
†Ef. 2.10.

11 *Rom.10.12.
1 Cor. 12.13.
Gal. 3.28;
5.6.
Ef. 6.8.
**Ef. 1.23.
12 *1 Tes. 1.4.
1 Pet. 1.1,2.
2 Pet. 1.10.
**Gal. 5.22.
Ef. 4.2,32.
Filip. 2.1.
13 *Mc. 11.25.

14 *1 Pet. 4.8.
**Ioan 13.34
Rom. 13.8.
1 Cor. 13.
Ef. 5.2.
Cap. 2.2.
1 Tes. 4.9.
1 Tim. 1.5.
1 Ioan 3.23;
4.21.
†Ef. 4.3.
15 *Rom.14.17.
Filip. 4.7.
**1Cor. 7.15
†Ef. 2.16,17;
4.4.
††Cap. 2.7.
16 *1 Cor.14.26
Ef. 5.19.
**Cap. 4.6.
17 *1 Cor.10.31
**Rom. 1.8.
Ef. 5.20.
Cap.1.12;2.7
1 Tes. 5.18.
Ev. 13.15.

Căminul
credinţei
18 *Ef. 5.22.
Tit 2.5.
1 Pet. 3.1.
**Ef. 5.3.
19 *1 Pet. 3.7.
**Ef. 4.31
20 *Ef. 6.1.
** Tit 2.9.
21 *Ef.6.4.

a Unele ms. omit b Unele ms. ad. „deci“ c Lit. „faţă de elementele“ d Sau „fără vreun preţ“ e Unele
ms. „voastră“ f Unele ms. omit „peste fiii neascultării“ g Unele ms. „în ele“ h Fiţi în starea de a
renunţa la ... i Lit. „după ce“ j Cunoştinţă deplină k Lit. „toate“ l Unele ms. „Domnul“; alte ms.
„Dumnezeu“ m Unele ms. „lui Dumnezeu“ n Sau „să hotărască“ o Sau „recunoscători“ p Unele ms.
„lui Dumnezeu“; alte ms. „Domnului“ q Unele ms. ad. aici „în toată înţelepciunea“ r Unele ms. „în inima
voastră, Domnului“ s Unele ms. ad. „Hristos“ t Unele ms. „lui Dumnezeu şi Tată“ u Unele ms. omit
„voştri“; alte ms. „propriilor soţi“ v Unele ms. „Domnului“ y Unele ms. „nu-i provocaţi la mânie“
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3:22

22 *Ef. 6.5-8. 22 să nu fie descurajaţi. Robilor*, as1 Tim. 6.1.
cultaţi în toate de stăpânii voştri
Tit 2.9.
1 Pet. 2.18.
pământeştia**, slujind nu numai
**Filim. 16.

23 *Ef. 6.6,7.
24 *Ef. 6.8.
**1 Cor.7.22
25 *Deut.10.17.
Rom. 2.11.
Ef. 6.9.
1 Pet. 1.17.

1 *Ef. 6.9.

Îndemn la
rugăciune
2 *Lc. 18.1.
Rom. 12.12.
Ef. 6.18.
1Tes.5.17,18
**Cap. 2.7.
3 *Ef. 6.19.
2 Tes. 3.1.
**1Cor. 16.9
2 Cor. 2.12.
†Mt. 13.11.
1 Cor. 4.1.
Cap.1.26;2.2
††Ef. 6.20.
Filip. 1.7.
5 *Ef. 5.15.
1 Tes. 4.12.
**Ef. 5.16.
6 *Mc. 9.50.
**1 Pet.3.15.

Trimiterea
lui Tihic şi
a lui Onisim
7 *Ef. 6.21.
8 *Ef. 6.22.

când sunteţi sub ochii lor, ca cei
care caută să placă oamenilor, ci
în simplitateb de inimă, temân23 du-vă de Domnulc. dOrice* faceţi,
lucraţi din suflet, ca pentru Dom24 nul şi nu ca pentru oameni, ştiind
că* de la Domnul veţi primi răsplata moştenirii; eslujiţif** Dom25 nului Hristos! Pentru că g cine
face nedreptate va primi nedreptatea pe care a făcut-o; şi nu*
este părtinireh.
(4) Stăpânilor, daţi* robilor ce este
drept şi corect, ştiind că şi
voi aveţi un Stăpân în ceruri.
2
Stăruiţi* în rugăciune, veghind în ea cu** mulţumire,
3 rugându-vă* totodată şi pentru
noi, ca Dumnezeu să ne deschidă** o uşă a Cuvântului, ca să
vorbim† taina lui Hristos, pen4 tru†† care şi sunt legat, ca s-o
fac cunoscut aşa cum trebuie să
vorbesc.
5
Umblaţi* cu înţelepciune faţă
de cei de afară, răscumpărând**
6 timpuli. Cuvântul vostru să fie
întotdeauna în har, dres* cu sare,
ca** să ştiţi cum trebuie să
răspundeţi fiecăruia.
7
Toate* cele despre mine vi le
va face cunoscut Tihic, preaiubitul frate şi slujitor credincios
şi împreună-rob în Domnul,
8 pe care l-am* trimis la voi chiar
pentru aceasta, ca să cunoască

a Lit. „după carne“

cele despre voij şi ca să vă mân9 gâie inimile, împreună cu Onisim*, credinciosul şi preaiubitul frate, care este dintre voi. Ei
vă vor face cunoscut toate cele
de aici.
10
Vă salută Aristarh*, cel împreună-întemniţat cu mine, şi Marcu**, vărulk lui Barnaba, despre
care aţi primit porunci (dacă va
11 veni la voi, primiţi-l!), şi Isus,
cel numit Iust, care sunt din circumcizie. Aceştia sunt singurii împreună-lucrători cu mine pentru
Împărăţia lui Dumnezeu care mi-au
12 fost mângâiere. Vă salută Epafra*,
care este dintre voi, rob al lui
Hristos Isusl, luptându-se întotdeauna** pentru voi în rugăciuni,
ca să fiţim desăvârşiţi† şi împliniţin în toată voia lui Dumnezeu.
13 Pentru că mărturisesc despre el că
se osteneşte multo pentru voi şi
pentru cei din Laodiceea şi pentru
14 cei din Ierapole. Vă salută Luca*,
doctorul preaiubit, şi Dima.
15 Salutaţi-i pe fraţii din Laodiceea
şi pe Nimfa şi adunarea* din ca16 sa luip. Şi, când epistola va fi
citită între voi*, faceţi să fie
citită şi în adunarea laodiceenilor şi să o citiţi şi voi pe
17 cea din Laodiceea. Şi spuneţi-i
lui Arhip*: „Ia seama la slujba**
pe care ai primit-o în Domnul,
18 ca s-o împlineşti!“ Salutul* este
cu mâna mea, a lui Pavel. Amintiţi-vă** de lanţurile mele.
Harul† fie cu voi! Aminq.

9 *Filim. 10.

Saluturi
finale
10 *Fap. 19.29;
20.4; 27.2.
Filim. 24.
**Fap. 15.37
2 Tim. 4.11.

12 *Cap. 1.7.
Filim. 23.
**Rom.15.30
†Mt. 5.48.
1 Cor. 2.6;
14.20.
Filip. 3.15.
Ev. 5.14.

14 *2 Tim.4.10;
4.11.
Filim. 24.
15 *Rom. 16.5.
1 Cor. 16.19
16 *1 Tes. 5.27.

17 *Filim. 2.
**1 Tim. 4.6
18 *1Cor. 16.21
2 Tes. 3.17.
**Ev. 13.3.
†Ev. 13.25.

b Sau „curăţie“ c Unele ms. „Dumnezeu“ d Unele ms. ad. „Şi totul,“ e Unele
f
ms. ad. „pentru că“
Slujire de rob g Unele ms. „Dar“ h Lit. „primire după înfăţişare“ i În sensul
j Unele ms. „ca să cunoaşteţi cele despre noi“
k Sau „nepotul“
de a folosi orice ocazie
l Unele ms. omit „Isus“ m Unele ms. „staţi“ n Unele ms. „deplin încredinţaţi“ o Unele ms. „are multă
râvnă“ p Unele ms. „lor“ q Unele ms. omit „Amin“
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