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Evanghelia mântuirii voastre,
în care, de asemenea, crezând,
aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt
al promisiunii, care* este arvună
a moştenirii noastre, pentruk**
răscumpărarea posesiunii� do-
bândite, spre�� lauda gloriei
Sale.

De aceea şi eu, auzind* de
credinţa în Domnul Isus care
este în voi şi de dragostea
voastră faţă de toţi sfinţii,
nu* încetez să mulţumesc pen-
tru voi, amintind de voil în
rugăciunile mele, ca Dumne-
zeul* Domnului nostru Isus
Hristos, Tatăl gloriei, să** vă
dea duh de înţelepciune şi de
descoperire în cunoaşteream Lui,
luminând ochii* inimiin  voas-
tre, ca să ştiţi ce este speranţa**
chemării Lui, hce este bogăţia
gloriei moştenirii Lui în sfinţi
şi ce este nemărginita mărime a
puterii Lui faţă de noi, care
credem, după* lucrarea puterii
tăriei Lui, care a lucrat în Hris-
tos, înviindu-L* dintre morţi, şi
L-a aşezat** la dreapta Sa, în
cele cereşti, mai* presus de
orice stăpânire** şi autoritate
şi putere şi domnie şi de orice
nume care este numit, nu numai
în veacul acesta, ci şi în cel
viitor; şi a pus toate* sub picioa-
rele Lui şi L-a dat Cap** peste
toate, Adunării, care* este Tru-
pul Său, plinătatea** Celui care
umple totul în toţi;
şi voi* eraţi morţi în greşe-

lile şi în păcatele voastreo, în*
care aţi umblat odinioară, po-
trivit veacului lumii acesteia,

Pavel, apostol al lui Isus
Hristosa prin* voia lui Dumne-
zeu, către sfinţii** şi credincioşii�
în Hristos Isus care sunt în Efesb:
Har vouă* şi pace de la Dumne-
zeu Tatăl nostru şi de la Domnul
Isus Hristos.

Binecuvântat* fie Dumne-
zeul şi Tatăl Domnului nostru
Isus Hristos, care ne-a binecu-
vântat cu orice binecuvântare
spirituală în cele cereşti, în
Hristos; după cum ne-a* ales în
El mai înainte** de întemeierea
lumii, ca să fim� sfinţi şi fără
pată înaintea Lui, în dragoste;
El ne-a rânduit dinaintec* pentru
înfiere**, pentru Sine, prin Isus
Hristos, după� buna plăcere a
voii Sale, spre lauda gloriei ha-
rului Său, în* care ne-a făcut
plăcuţid în Cel Preaiubite**; în*
Elf avem răscumpărarea prin sân-
gele Lui, iertarea greşelilor, după
bogăţiile** harului Său, pe care
l-a făcut să prisosească faţă de
noi în toată înţelepciunea şi pri-
ceperea, făcându-ne cunoscut*
taina voii Sale, după buna Sa
plăcere pe care** Şi-a propus-o
în Sine Însuşi, pentru adminis-
trarea împlinirii* timpurilor,
ca** să adune din nou, împreu-
năg, toate� în Hristos, hcele din
ceruri şi cele de pe pământ; în
El, în* care am şi primit o moş-
tenire, fiind rânduiţi dinaintei,
după** planulj Celui care lu-
crează toate după sfatul voii
Sale, ca* să fim spre lauda glo-
riei Sale, noi, care am sperat
dinainte în Hristos; în care şi
voi, auzind cuvântul* adevărului,
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lui Pavel

a Unele ms. �Hristos Isus�    b Unele ms. omit �în Efes�    c Lit. �rânduindu-ne
dinainte�; sau �predestinându-ne�    d Unele ms. �pe care ni l-a dăruit�; sau �în care
ne-a pus  într-o poziţie de har şi favoare�; sau �în care ne-a primit în har, prin favoare�
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după căpetenia** autorităţii văz-
duhului, a duhului care lucrează
acum în fiii� neascultării; prin-
tre* care şi noi toţi trăiam odi-
nioară în poftele** cărnii noas-
tre, făcând voiaa cărnii şi a
gândurilor şi eram�, din fire, co-
pii ai mâniei, ca şi ceilalţi.
Dar Dumnezeu, fiind bogat* în
îndurare, pentru dragostea Lui
mare cu care ne-a iubit (fiind şi
noi* morţib în greşeli), ne-a**
adus la viaţă împreună cu Hristos
(prin har sunteţi mântuiţi) şi ne-a
înviat împreună şi ne-a aşezat
împreună în cele cereşti, în Hris-
tos Isus, ca să arate în veacurile
viitoare nemărginitele bogăţii ale
harului Său, în bunătate* faţă de
noi, în Hristos Isus. Pentru că
prin* harc sunteţi mântuiţi, prin
credinţă; şi aceasta nu de lad

voi; este darul** lui Dumnezeu:
nu* din fapte, ca să nu se laude
nimeni. Pentru că suntem lucra-
reae* Sa, creaţi în Hristos Isus
pentru fapte bune, pe care Dum-
nezeu le-a pregătit dinainte, ca
să umblăm în ele.

De aceea, amintiţi-vă că voi,
odinioară naţiuni* în carne, care
eraţi numiţi necircumcizie de că-
tre cei numiţi circumcizie, făcută
de mână în carne**, eraţi fărăf

Hristos în timpul acela*, înstră-
inaţi** de cetăţenia lui Israel şi
străini de legămintele� promisiu-
nii, neavând�� speranţă şi fără*�
Dumnezeug în lume. Dar acum*, în
Hristos Isus, voi, care odinioară
eraţi departe**, v-aţi apropiath

prin sângele lui Hristos. Pentru că
El* este pacea noastră, care din
cei doi a** făcut unul şi a surpat
zidul din mijloc al îngrădirii, după
ce a desfiinţat* în carnea Sa vrăj-
măşia**, legea poruncilor cuprin-

să în rânduieli, pentru ca pe cei
doi să-i creeze în Sine într-un sin-
gur om� nou, făcând pace; şi ca
să-i împace pe amândoi cu Dum-
nezeu, într-un singur trup, prin cru-
ce, după ce, prin ea, a omorât*
vrăjmăşia. Şi, venind*, a vestit
Evanghelia: pacei vouă celor de
departe şi pacej celor** de aproa-
pe. Pentru că, prin* El, avem şi
unii şi alţii intrare la Tatăl, într-un
singur** Duh. Aşadar nu mai
sunteţi străini şi locuitori tem-
porari, ci sunteţij împreună-ce-
tăţeni* cu sfinţii şi ai casei** lui
Dumnezeu, fiind zidiţi* pe**
temelia apostolilor� şi a profe-
ţilor, piatra�� de unghi fiind
Isus Hristos Însuşi, în care toată
zidirea, îmbinată împreună, creşte
spre a fi un templuk* sfânt în
Domnul, în care şi voi sunteţi zi-
diţi împreună, pentru a fi o locu-
inţă a lui Dumnezeu în Duh.

Pentru aceasta, eu, Pavel,
întemniţatul* lui Hristos Isusl

pentru voi**, naţiunile (dacă, în
adevăr, aţi auzit de administra-
rea* harului lui Dumnezeu care**
mi-a fost dată pentru voi: că
prin* descoperire mi-a fost fă-
cută cunoscutm taina** � după
cum am scris mai înainte pe scurt,
din care, citind, puteţi înţelege
priceperea mea în* taina lui
Hristos � care* în alte generaţii
n-a fost făcută cunoscut fiilor
oamenilor, aşa cum a fost desco-
perită acum sfinţilor Săi apostoli
şi profeţi prinn Duh; că naţiunile*
sunt împreună-moştenitoare şi
din acelaşi trup şi împreună-păr-
taşe** ale promisiunii în Hristos
Isusj, prin Evanghelie, al cărei*
slujitor am fost făcut eu, după**
darul harului lui Dumnezeu dat
mie, după lucrarea� puterii Lui.
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Mie*, mai mic decât cel mai mic
dintre toţi sfinţiia, mi-a fost dat
harul acesta: să** vestesc printre
naţiuni Evanghelia bogăţiilor� de
nepătrunsb ale lui Hristos şi să pun
în lumină înaintea tuturorc care
este administraread tainei* ascun-
se din veacurie în Dumnezeu,
care** a creat toatef, pentru ca* în-
ţelepciunea atât de felurită a lui
Dumnezeu să** fie făcută cunos-
cut acum, prin Adunare, stăpâniri-
lor� şi autorităţilor în cele cereşti,
după planulg veacurilorh pe care
l-a făcut în Hristos Isus, Domnul
nostru, în care avem îndrăzneală*
şi intrare cu încredere, prin cre-
dinţa în Eli. De aceea, vă rogj* să
nu vă descurajaţi din cauza neca-
zurilor mele pentru voi, care
sunt** gloria voastră.

Pentru aceasta îmi plec genun-
chii înaintea Tatăluik, din care este
numită orice* familiel, în ceruri
şi pe pământ, ca să vă dea, după*
bogăţiile gloriei Sale, să** fiţi
întăriţi cu putere, prin Duhul Său,
în omul� dinăuntru, ca* Hristos
să locuiască prin credinţă în
inimile voastre, fiind** înră-
dăcinaţi şi întemeiaţi în dragoste,
ca să fiţi deplin în stare să în-
ţelegeţi împreună cu toţi sfinţii
care* sunt lărgimea şi lungimea şi
adâncimea şi înălţimea; şi să
cunoaşteţi dragostea lui Hristos,
care întrece cunoştinţa, ca să fiţi
umpluţi până la* toată plinătatea
lui Dumnezeu. Iar a Celui care
poate* să facă nespus** mai mult
decât toate câte cerem sau gândim
noi, potrivit�  puterii care lucrează
în noi, a Lui* fie gloria în Aduna-
rea în Hristos Isus, pentru toate ge-
neraţiile veacului veacurilor! Amin.)

 Vă îndemn deci eu, cel în-
temniţat în Domnul, să um-

blaţi* într-un chip vrednic de
chemarea cu carem aţi fost che-
maţi, cu* toată smerenia şi blân-
deţea, cu îndelungă-răbdare, în-
găduindu-vă unii pe alţii în dra-
goste, străduindu-vă să păstraţi
unitatea Duhului, în legătura
păcii. Este un* singur trup şi un**
singur Duh, după cum aţi şi fost
chemaţi la o singură speranţă a
chemării voastre; un* singur
Domn, o** singură credinţă, un
singur botez�; un* singur Dum-
nezeu şi Tată al tuturor**, care
este peste toţi şi prin toţi şi în
noin toţi. Iar fiecăruia* dintre noi
i s-a dat harul după măsura daru-
lui lui Hristos. De aceea El spune:
�Suindu-Se* în înălţime, a** robit
robia şi a dat daruri oamenilor�.
Iar* acest �S-a suit�, ce este decât
că a şi coborâto în părţile mai de
jos ale pământului? Cel care a
coborât este Acelaşi care S-a* şi
suit mai presus de toate cerurile,
ca** să umple totul. Şi El* a dat
pe unii apostoli şi pe unii profeţi
şi pe unii evanghelişti** şi pe
unii păstori� şi învăţători��, pen-
tru* desăvârşirea sfinţilor, în ve-
derea lucrării de slujire, pentru**
zidirea trupului� lui Hristos, până
vom ajunge toţi la unitatea credin-
ţei şi* a cunoştinţei depline a Fiu-
lui lui Dumnezeu, la starea de om
matur**, la măsura staturiip pli-
nătăţii lui Hristos; ca să nu mai
fim prunci*, bătuţi** de valuri şi
purtaţi încoace şi încolo de oriceq

vânt� de învăţătură prin înşelă-
ciunea oamenilor, prin�� vicle-
nia lor în uneltirea rătăcirii; ci,
ţinândr* adevărul în dragoste, să
creştem în toate până la Cel**
care este Capul, Hristos; din* care
tot trupul, îmbinat împreună şi
strâns legat prin ceea ce dă fiecare
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*Rom. 16.25.
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*Rom.11.36;
16.27.
Ev. 13.21.

Unitatea
credinţei şi a
credincioşilor
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încheieturăa de întărire, după lu-
crarea fiecărei părţi în măsura ei,
făcând creşterea trupului, spre zi-
direa sa în dragoste.

Spun deci aceasta, şi măr-
turisesc în Domnul, ca să* nu mai
umblaţi cum umblă naţiunileb

în** deşertăciunea minţii lor,
fiind întunecaţi* în înţelegere,
înstrăinaţi** de viaţa lui Dum-
nezeu prin neştiinţa care este în
ei, prin împietrireac� inimii lor;
aceştia*, pierzând orice simţire,
s-au** dedat la destrăbălare, ca
să lucreze cu lăcomie orice ne-
curăţie. Dar voi nu L-aţi cunos-
cut astfel pe Hristos, dacă*, în
adevăr, L-aţi auzit şi aţi fost în-
văţaţi în El, după cum este ade-
văr în Isus: că*, în ceea ce
priveş-te purtarea de mai înainte,
v-aţi dezbrăcat de omul** vostru
cel vechi, care se strică prin�
poftele înşelătoare; şi* sunteţi
înnoiţi în duhul minţii voastre;
şi* v-aţi îmbrăcat în omul cel
nou, care este creat** după Dum-
nezeu în dreptate şi în sfinţenia
adevărului. De aceea, lepădând
minciunad, vorbiţi* adevărul
fiecare cu aproapele său, pentru
că suntem** mădulare unii altora.
Mâniaţi-vă* şi nu păcătuiţi; să nu
apună soarele peste mânia voas-
tră, nici nu* daţi loc diavolului.
Cel care fura să nu mai fure, ci
mai degrabă să se ostenească,
lucrând* cu mâinile luie ce este
bine, ca să aibă să** împartă celui
care are nevoie. Nici un* cuvânt
stricat să nu iasă din gura voastră,
ci, dacă este vreunul** bun,
pentru� zidire, după cum este
nevoie, ca să dea har celor care-l
aud. Şi* nu-L întristaţi pe Duhul
Sfânt al lui Dumnezeu, cu care
aţi fost pecetluiţi pentru ziua**

răscumpărării. Orice* amărăciu-
ne şi supărare şi mânie şi strigare
şi defăimare** să fie înlăturate de
la voi, împreună cu orice răutate.
Şi fiţi* buni unii cu alţii, miloşi,
iertându-văf** unii pe alţii, după
cum şi Dumnezeu v-ag iertatf în
Hristos.

Fiţi* deci imitatori ai lui
Dumnezeu, ca nişte copii prea-
iubiţi, şi umblaţi* în dragoste,
după cum** şi Hristos ne-ah iubit
şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru
noii, ca dar şi jertfă lui Dumnezeu,
ca parfum de bună mireasmă�.

Iar curvie* şi orice necurăţie
sau lăcomiej nici** să nu
fie numite între voi, cum se
cuvine unor sfinţi, şi nici* lucruri
ruşinoase, nici vorbire nechib-
zuită, nici glumă proastă, care**
nu sunt cuviincioase, ci mai
degrabă mulţumire. Pentru că ştiţi
aceasta, cunoscând că nici un
curvar, sau necurat, sau lacom
de bani, care este un idolatru*,
nu** are moştenire în Împărăţia
lui Hristos şi a lui Dumnezeu.
Nimeni* să nu vă amăgească prin
cuvinte goale, căci pentru aceasta
vine** mânia lui Dumnezeu
peste fiii neascultării. Deci nu fiţi
împreună-părtaşi cu ei! Pentru că
odinioară eraţi* întuneric, dar
acum**, lumină în Domnul;
umblaţi ca nişte copii� ai luminii
(pentru că rodul* luminiik este în
orice bunătate şi dreptate şi
adevăr), încercând* ce este plă-
cut Domnului; şi nu* aveţi comu-
niune cu lucrările** neroditoare
ale întunericului, ci, mai degrabă,
dezaprobaţi-lel�, pentru că* este
ruşinos şi a spune cele făcute de
ei în ascuns. Dar toate*, fiind date
pe faţă, sunt arătate de lumină,
pentru că ceea ce face ca totul să

17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27
28

29

30

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

*Col. 3.7.
1 Pet. 4.3.
**Rom. 1.21
*Fap. 26.18.
**Gal. 4.8.
1 Tes. 4.5.
�Rom. 1.21.

*1 Tim. 4.2.
**Rom. 1.24;
1.26.
1 Pet. 4.3.

*Cap. 1.13.

*Col. 2.11;
3.8,9.
Ev. 12.1.
1 Pet. 2.1.
**Rom. 6.6.
�1 Pet. 4.3.
*Rom. 12.2.
Col. 3.10.
*Rom. 6.4.
2 Cor. 5.17.
Gal. 6.15.
Cap. 6.11.
**Cap. 2.10.

*Zah. 8.16.
Col. 3.9.
**Rom. 12.5.

*Ps. 4.4;
37.8.

*2 Cor. 2.10;
2.11.
Iac. 4.7.
1 Pet. 5.9.
*Fap. 20.35.
1 Tes. 4.11.
2 Tes. 3.8;
3.11,12.
**Lc. 3.11.
*Mt. 12.36.
Cap. 5.4.
Col. 3.8.
**Col. 4.6.
�Col. 3.16.
1 Tes. 5.11.
*Is. 7.13;
63.10.
Ezec.16.43.
1 Tes. 5.19.
**Lc. 21.28.
Rom.  8.23.
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13

*Col. 3.8,19.
**Tit 3.2,3.
Iac. 4.11.
1 Pet. 2.1.

*2 Cor. 2.10.
Col. 3.12,13.
**Mt. 6.14.
Mc. 11.25.

*Mt. 5.45,48
Lc. 6.36.
*Ioan 13.34;
15.12.
1 Tes. 4.9.
1 Ioan 3.11;
3.23; 4.21.
**Gal. 1.4;
2.20.
Ev. 7.27;
9.14,26;
10.10,12.
1 Ioan 3.16.
�Gen. 8.21.
Lev. 1.9.
2 Cor. 2.15.
*Rom. 6.13.
1 Cor. 6.18.
2 Cor. 12.21
Col. 3.5.
1 Tes. 4.3.
**1 Cor. 5.1
*Mt. 12.36.
**Rom. 1.28
1 Cor. 6.9.
Gal. 5.19,21
*1 Tim. 6.17
**Gal. 5.21.
Apoc. 22.15.
*Ier. 29.8.
Mt. 24.4.
Col. 2.4,8,18
2 Tes. 2.3.
**Rom.1.18.
*Is. 9.2.
Mt. 4.16.
Fap. 26.18.
Rom. 1.21.
Tit 3.3.
1 Pet. 2.9.
**Ioan 8.12;
12.46.
2Cor.3.18;4.6
1 Tes. 5.5.
1 Ioan 2.9.
�Lc. 16.8.
Ioan 12.36.
*Gal. 5.22.
*Rom. 12.2.
Filip. 1.10.
1 Tes. 5.21.
1 Tim. 2.3.
*1 Cor. 5.9;
5.11; 10.20.
2 Cor. 6.14.
2 Tes. 3.6,14
**Rom. 6.21;
13.12.
Gal. 6.8.
�Lev. 19.17.
1 Tim. 5.20.
*Rom.1.24,26
*Ioan 3.20,21
Ev. 4.13.

4:17

a Lit. �prin toate încheieturile�   b Unele ms. �restul naţiunilor�
c Unele ms. �orbirea�  d Falsitatea    e Unele ms. omit �lui�; alte ms. omit �cu
mâinile lui�    f În sensul de a arăta har    g Unele ms. �ne-a�    h Unele ms.
�v-a�    i Unele ms. �voi�     j Sau �poftă nestăpânită�    k Unele ms. �Duhului�
l  Sau �aduceţi-le la lumină�

Haina morală a
omului cel nou

5 Rodul luminii
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fie arătat este lumina. De aceea
zice: �Trezeşte-te* tu, care dormi,
şi înviază** dintre cei morţi şi
Hristos va străluci peste tine�.
Vedeţi* deci cu grijă cum um-
blaţi, nu ca neînţelepţi, ci ca
înţelepţi, răscumpărând* tim-
pula, pentru că** zilele sunt rele.
De aceea, nu fiţi nepricepuţi,
ci înţelegeţi* care** este voia
Domnului. Şi nu* vă îmbătaţi
de vin, în care este destrăbălare,
ci fiţi umpluţi de Duh, vorbind
între voi cu* psalmi şi cântări
de laudă şi cântări spirituale,
lăudând şi cântând Domnului
în inima voastrăb, mulţumind*
întotdeauna pentru toate Celui
care este Dumnezeu şi Tată, în**
Numele Domnului nostru Isus
Hristos, supunându-vă* unii
altora în teamă de Hristosc.

Soţiilor*, supuneţi-văd soţilor
voştri ca Domnului, pentru că
soţule* este cap al soţieif, după
cum şi Hristos** este Cap
al Adunării. gEl esteh Mântuitor
al trupului. Dar, după cum Adu-
narea este supusă lui Hristos,
aşa şi soţiile soţilor lorh, în* toate.

Soţilor*, iubiţi-vă soţiile,
după cum şi Hristos a iubit Adu-
narea şi S-a** dat pe Sine În-
suşi pentru ea, ca s-o sfinţească,
după ce a curăţit-o prin* spă-
larea cu apă, prin Cuvânt**, ca*
să-Şi prezinte Lui Însuşi Adunarea
glorioasăi, neavând pată** sau
zbârcitură sau ceva de felul
acestora, ci� ca să fie sfântă şi fără
cusur. Astfel sunt datori şih soţii
să-şi iubească soţiile, ca pe pro-
priile trupuri. Cine îşi iubeşte
soţia se iubeşte pe sine însuşi.

Pentru că nimeni nu şi-a urât
vreodată propria sa carne, ci o
hrăneşte şi o îngrijeşte cu drag,
ca şi Hristosj Adunarea: pentru
că* suntem mădulare ale trupului
Său, din carnea Sa şi din oasele
Salek. �De aceea* va lăsa omull

pe tată şi pe mamăm şi se va
lipi de soţia sa, şi cei doi** vor
fi un singur trupn�. Taina aceasta
este mare: eu dar vorbesc cu pri-
vire la Hristos şi la Adunare. Însă
şi voi, fiecare, aşa să-şi iubească
soţia, ca pe sine însuşi; şi soţia
să se teamă de soţ.

Copii, ascultaţi* în Domnul
de părinţii voştri, pentru că aceas-
ta este drept. �Onorează* pe tatăl
tău şi pe mama ta� � esteo cea
dintâi poruncă însoţită de pro-
misiune � �ca să-ţi fie bine şi să
trăieşti mulţi ani pe pământ�. Şi
voi, taţilor*, nu-i provocaţi la
mânie pe copiii voştri, ci creşte-
ţi-i** în disciplina şi sub mus-
trarea Domnului.

Robilor*, ascultaţi de stă-
pâniip pământeştiq, cu** teamă
şi tremur, în� simplitatea inimii
voastre, ca de Hristos, nu* în
slujire de ochii lorr, ca unii care
caută să placă oamenilor, ci
ca robi ai lui Hristos, făcând
voia lui Dumnezeu din suflet,
slujind cu bunăvoinţă cas Dom-
nului, şi nu ca oamenilor, ştiind*
că orice bine va face fiecare, a-
ceasta va primi de la Domnul,
fie** rob, fie liber. Şi voi, stă-
pânilor*, faceţi la fel faţă de ei,
renunţând la ameninţare**, şti-
ind că Stăpânul lor şi al� vostrut

este în ceruri; şi�� la El nu este
primire după înfăţişare.
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*Is. 60.1.
Rom.13.11,12
1 Cor. 15.34.
1 Tes. 5.6.
**Ioan 5.25.
Rom. 6.4,5.
Col. 3.1.
*Col. 4.5.
*Gal. 6.10.
**Ecl. 11.2;
12.1.
Ioan 12.35.
*Rom. 12.2.
**1 Tes. 4.3;
5.18.
*Pr. 20.1;
23.20,30.
Is. 5.11,22.
Lc. 21.34.
*Fap. 16.25.
1 Cor. 14.26.
Col. 3.16.
Iac. 5.13.
*Ps. 34.1.
Is. 63.7.
Col. 3.17.
2 Tes. 1.3.
**Ev. 13.15.
1 Pet. 2.5;
4.11.
*Filip. 2.3.
1 Pet. 5.5.

*Gen. 3.16.
1 Cor. 14.34.
Col. 3.18.
Tit 2.5.
1 Pet. 3.1.
*1 Cor. 11.3.
**Col. 1.18.
*Col. 3.20;
3.22.
Tit 2.9.

*Col. 3.19.
1 Pet. 3.7.
**Fap. 20.28
Gal. 1.4;
2.20.
*Ioan 3.5.
Tit 3.5.
Ev. 10.22.
1 Ioan 5.6.
**Ioan 15.3;
17.17.
*2 Cor. 11.2.
Col. 1.22.
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*Gen. 2.23.
Rom. 12.5.
1 Cor. 6.15;
12.27.
*Gen. 2.24.
Mt. 19.5.
Mc. 10.7,8.
**1Cor. 6.16

*Pr. 23.22.
Col. 3.20.
*Ex. 20.12.
Deut. 5.16.
Ezec. 22.7.
Mal. 1.6.
Mt. 15.4.
*Col. 3.21.
**Gen.18.19
Deut. 4.9;
6.7,20; 11.19
Ps. 78.4.
Pr. 19.18;
22.6; 29.17.

*1 Tim. 6.1.
Tit  2.9.
1 Pet. 2.18.
**2Cor. 7.15
Filip. 2.12.
�1 Cr. 29.17.
*Col. 3.22;
3.23.

*Rom. 2.6.
2 Cor. 5.10.
Col. 3.24.
**Gal. 3.28.
Col. 3.11.
*Col. 4.1.
**Lev. 25.43
�Ioan 13.13.
1 Cor. 7.22.
��Rom. 2.11
Col. 3.25.
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6:9

Căminul
creştin. Soţiile

6

a Folosind ocaziile     b Unele ms. �în inimile voastre�     c Unele ms. �de Dumnezeu�     d Unele ms.
omit �supuneţi-vă�, dar păstrează acelaşi sens din v. 21    e Sau �bărbatul�; în gr. acelaşi cuvânt
înseamnă bărbat şi soţ     f Sau �femeii�;  în gr. acelaşi cuvânt înseamnă femeie şi soţie    g Unele
ms. ad. �Şi�    h Unele ms. omit     i  Unele ms. �ca să Şi-o prezinte Lui Însuşi, glorioasă, Adunarea�
j Unele ms. �Domnul�    k Unele ms. omit �din carnea Sa şi din oasele Sale�    l Lit. �un om�    m Unele
ms. �pe tatăl şi pe mama sa�; alte ms. �pe tatăl şi pe mama�    n Lit. �spre o singură carne�    o Lit.
�care este�   p Unele ms. ad. �voştri�    q Lit. �după carne�    r Lit. �slujire de ochi�   s Unele ms. omit
�ca�   t Unele ms. �ştiind că şi Stăpânul vostru�

 Copiii

Robii

Soţii
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Încolo, fraţilora, fiţi tarib în
Domnul şi în* tăria puterii Lui.
Îmbrăcaţi* toată armura lui
Dumnezeu, ca să puteţi sta îm-
potriva uneltirilor diavolului: pen-
tru că lupta noastră nu este îm-
potriva sângelui* şi a cărnii, ci
împotriva stăpânirilor**, împo-
triva autorităţilor, împotriva stă-
pânitorilor� lumii întunericului
acestuiac, împotriva puterilor
spirituale ale răutăţii în cele ce-
reşti. Pentru aceasta*, luaţi toată
armura lui Dumnezeu, ca să vă
puteţi împotrivi în** ziua cea rea
şi, după ce veţi fi învinsd toate,
să staţi în picioare. Staţi deci
în picioare, după ce v-aţi în-
cins* mijlocul cu adevărul şi
v-aţi îmbrăcat** cu platoşa drep-
tăţii şi v-aţi încălţat* picioarele
cu pregătireae Evangheliei
păcii, peste toatef luând scutul*
credinţei, cu care veţi putea stin-
ge toate săgeţile arzătoare ale
celui rău. Luaţig* şi coiful mân-
tuirii şi sabia** Duhului, care

este Cuvântul lui Dumnezeu,
rugându-vă* în orice timp în
Duh, prin orice rugăciune şi ce-
rere, şi veghind** la aceasta cu
toată stăruinţa şi cu cerere� pen-
tru toţi sfinţii, şi pentru* mine,
ca să-mi fie dat cuvânt la des-
chiderea gurii mele, ca să fac
cunoscut cu** îndrăzneală taina
Evangheliei, pentru care sunt* un
ambasador în** lanţurih, ca să
vorbesc  cu îndrăzneală� în ea,
aşa cum trebuie să vorbesc.

Iar ca* să ştiţi şi voi cele de-
spre mine, ce fac, toate vi le va
face cunoscut Tihic**, preaiubi-
tul frate şi slujitor credincios în
Domnul, pe care l-am* trimis la
voi chiar pentru aceasta, ca să
cunoaşteţi cele despre noi şi să
vă mângâie inimile.

Pace* fraţilor şi dragoste cu
credinţă, de la Dumnezeu Tatăl
şi de la Domnul Isus Hristos. Ha-
rul fie cu toţi cei care Îl iubesc pe
Domnul nostru Isus Hristos în*
curăţiei! Aminj.
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*Col. 1.11.
*Rom. 13.12.
2 Cor. 6.7.
1 Tes. 5.8.
*Mt. 16.17.
1 Cor. 15.50.
**Rom. 8.38.
Col. 2.15.
�Lc. 22.53.
Ioan 12.31;
14.30.
Col. 1.13.

*2 Cor. 10.4.
**Cap. 5.16.

*Is. 11.5.
Lc. 12.35.
1 Pet. 1.13.
**Is. 59.17.
2 Cor. 6.7.
1 Tes. 5.8.
*Is. 52.7.
Rom. 10.15.

*1 Ioan 5.4.
*Is. 59.17.
1 Tes. 5.8.
**Ev. 4.12.
Apoc. 1.16;
2.16; 19.15.
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*Lc. 18.1.
1 Tes. 5.17.
**Mt. 26.41.
Mc. 13.33.
�Filip. 1.4.
1 Tim. 2.1.
*Fap. 4.29.
Col. 4.3.
2 Tes. 3.1.
**2Cor. 3.12
*2 Cor. 5.20
**Fap.26.29;
28.20.
Filip.1.7.
2 Tim. 1.16;
2.9. Filim.10
�Fap. 28.31.
Filip. 1.20.
1 Tes. 2.2.

*Col. 4.7.
**Fap. 20.4.
2 Tim. 4.12.
Tit  3.12.

*Col. 4.8.

*1 Pet. 5.14.

*Tit 2.7.
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Armura lui
Dumnezeu

pentru lupta
credinţei

 a Unele ms. �fraţii mei�; alte ms. omit �fraţilor�   b Sau �întăriţi-vă�   c Unele ms. �conducătorilor
întunericului veacului acestuia�    d Sau �împlinit�    e Sau �râvna�    f Unele ms. �în toate�    g Sau �Primiţi�
h Lit. �în lanţ�    i Lit. �în neputrezire�    j Unele ms. omit �Amin�

Încheiere

Salut


