
 
 

 

To be led more by Jesus, to lead more like Jesus, to lead more to Jesus 

21. Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele 
voastre rele, El v-a împăcat acum 2. prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să 
vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină;23. negreşit, 
dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi 
de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei 
făpturi de sub cer şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel.24. Mă bucur acum în 
suferinţele mele pentru voi; şi în trupul meu împlinesc ce lipseşte suferinţelor lui 
Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica.25. Slujitorul ei am fost făcut eu, 
după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc Cu-
vântul lui Dumnezeu.26. Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate 
veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui,27. cărora Dumnezeu a voit să le 
facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: 
Hristos în voi, nădejdea slavei.28. Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice 
om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om 
desăvârşit în Hristos Isus.29. Iată la ce lucrez eu şi mă lupt după lucrarea puterii 
Lui care lucrează cu tărie în mine. 

1. Vreau, în adevăr, să ştiţi cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laod-
iceea şi pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în trup;2. pentru ca să li se 
îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste şi să capete toate bogăţiile plinătăţii 
de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,3. în care 
sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.4. Spun lucrul acesta 
pentru ca nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare.5. Căci, măcar că sunt 
departe cu trupul, totuşi cu duhul sunt cu voi şi privesc cu bucurie la buna rân-
duială care domneşte între voi şi la tăria credinţei voastre în Hristos.6. Astfel, 
dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El,7. fiind 
înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost 
date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu. 
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