
1. Pavel, întemniþat* al lui Isus
Hristos, ºi fratele Timotei, cãtre
preaiubitul Filimon, tovarãºul** nos-
tru de lucru, 

*Efes. 3.1; 4.1. 2 Tim. 1.8. Vers. 9. **Filp. 2.25.

2. cãtre sora Apfia ºi cãtre Arhip*,
tovarãºul nostru** de luptã, ºi cãtre
biserica� din casa ta:

*Col. 4.17. **Filp. 2.25. �Rom. 16.5. 1 Cor. 16.19.

3. Har* ºi pace de la Dumnezeu, Tatãl
nostru, ºi de la Domnul Isus Hristos!

*Efes. 1.2.

4. Mulþumesc* totdeauna Dumnezeului
meu ori de câte ori îmi aduc aminte de
tine în rugãciunile mele,

*Efes. 1.16. 1 Tes. 1.2. 2 Tes. 1.3.

5. pentru cã am auzit* despre cre-
dinþa pe care o ai în Domnul Isus ºi
dragostea faþã de toþi sfinþii.

*Efes. 1.15. Col. 1.4.

6. Îl rog ca aceastã pãrtãºie a ta la
credinþã sã se arate prin fapte, care sã
dea la ivealã* tot binele ce se face
între noi în Hristos. *Filp. 1.9,11.

7. În adevãr, am avut o mare bucurie
ºi mângâiere pentru dragostea ta,
fiindcã, frate, inimile sfinþilor au fost
înviorate* prin tine.

*2 Cor. 7.13. 2 Tim. 1.16. Vers. 20.

8. De aceea, mãcar cã* am toatã
slobozenia în Hristos sã-þi poruncesc
ce trebuie sã faci, *1 Tes. 2.6.

9. vreau mai degrabã sã-þi fac o
rugãminte în numele dragostei, eu, aºa
cum sunt, bãtrânul Pavel; iar* acum
întemniþat pentru Hristos Isus. *Vers. 1.

10. Te rog pentru copilul meu pe care 
l-am nãscut* în lanþurile mele: pentru
Onisim**1, *Col. 4.9. **1 Cor. 4.15. Gal. 4.19.

11. care altãdatã þi-a fost nefolositor,
dar care acum îþi va fi folositor ºi þie ºi
mie.
12. Þi-l trimit înapoi, pe el, inima

mea.
13. Aº fi dorit sã-l þin la mine ca* 

sã-mi slujeascã în locul tãu cât sunt în
lanþuri pentru Evanghelie.

*1 Cor. 16.17. Filp. 2.30.

14. Dar n-am vrut sã fac nimic fãrã
învoirea ta, pentru ca* binele pe care
mi-l faci sã nu fie silit, ci de bunã-
voie. *2 Cor. 9.7.

15. Poate* cã el a fost despãrþit de
tine, pentru o vreme, tocmai ca sã-l ai
pentru veºnicie, *Gen. 45.5,8.

16. dar nu ca pe un rob, ci mult mai
presus decât pe un rob: ca pe un frate*
preaiubit, mai ales de mine, ºi** cu
atât mai mult de tine, fie în chip firesc,
fie în Domnul!

*Mat. 23.8. 1 Tim. 6.2. **Col. 3.22.

17. Dacã mã socoteºti, dar, ca prieten*
al tãu, primeºte-l ca pe mine însumi.

*2 Cor. 8.23.

18. ªi, dacã þi-a adus vreo vãtãmare
sau îþi este dator cu ceva, pune aceasta
în socoteala mea.
19. Eu, Pavel �voi plãti� � scriu cu

mâna mea � ca sã nu-þi zic cã tu însuþi
te datorezi mie.
20. Da, frate, fã-mi binele acesta în

Domnul ºi învioreazã-mi* inima în
Hristos! *Vers. 7.

21. Þi-am scris bizuit* pe ascultarea
ta, ºi ºtiu cã vei face chiar mai mult
decât îþi zic. *2 Cor. 7.16.

22. Totodatã, pregãteºte-mi un loc de
gãzduire, cãci trag nãdejde* sã vã fiu
dãruit, datoritã** rugãciunilor voas-
tre. *Filp. 1.25; 2.24. **2 Cor. 1.11.

23. Epafra*, tovarãºul meu de tem-
niþã în Hristos Isus, îþi trimite sãnãtate;

*Col. 1.7; 4.12.

24. tot aºa ºi Marcu*, Aristarh**,
Dima�, Luca��, tovarãºii mei de
lucru. *Fapt. 12.12,25. 

**Fapt. 19.29; 27.2. Col. 4.10. �2 Tim. 4.11. ��2 Tim. 4.11.

25. Harul* Domnului nostru Isus
Hristos sã fie cu duhul vostru! Amin.

*2 Tim. 4.22.
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11. Dupã ce a vorbit în vechime
pãrinþilor noºtri prin proroci, în

multe rânduri* ºi în multe chipuri,
Dumnezeu, *Num. 12.6,8.

2. la sfârºitul* acestor zile, ne-a

vorbit** prin Fiul pe� care L-a pus
moºtenitor al tuturor lucrurilor ºi
prin�� care a fãcut ºi veacurile.
*Deut. 4.30. Gal. 4.4. Efes. 1.10. **Ioan 1.17; 15.15. Cap. 2.3.
�Ps. 2.8. Mat. 21.38; 28.18. Ioan 3.35. Rom. 8.17. ��Ioan 1.3.
1 Cor. 8.6. Col. 1.16.

3. El, care* este oglindirea slavei Lui 1. Adicã: folositor

ºi întipãrirea Fiinþei Lui ºi care þine**
toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui,
a fãcut� curãþarea pãcatelor ºi a
ºezut�� la dreapta Mãririi în locurile
preaînalte, *Ioan 1.14; 14.9. 2 Cor. 4.4. Col. 1.15. 
**Ioan 1.4. Col. 1.17. Apoc. 4.11. �Cap. 7.27; 9.12,14,26.
��Ps. 110.1. Efes. 1.20. Cap. 8.1; 10.12; 12.2. 1 Pet. 3.22.

4. ajungând cu atât mai presus de
îngeri, cu cât a* moºtenit un Nume
mult mai minunat decât al lor.

*Efes. 1.21. Filp. 2.9,10.

5. Cãci, cãruia dintre îngeri a zis El
vreodatã: �Tu eºti Fiul* Meu; astãzi
Te-am nãscut�? ªi iarãºi: �Eu** Îi voi
fi Tatã, ºi El Îmi va fi Fiu�?
*Ps. 2.7. Fapt. 13.33. Cap. 5.5. **2 Sam. 7.14. 1 Cron. 22.10;
28.6. Ps. 89.26,27.

6. ªi, când duce iarãºi în lume pe Cel
întâi nãscut*, zice: �Toþi** îngerii lui
Dumnezeu sã I se închine!� *Rom. 8.29. 
Col. 1.18. Apoc. 1.5. **Deut. 32.43. Ps. 97.7. 1 Pet. 3.22.

7. ªi despre îngeri zice: �Din vânturi
face* îngeri ai Lui; ºi dintr-o flacãrã
de foc, slujitori ai Lui�; *Ps. 104.4.

8. pe când Fiului I-a zis: �Scaunul*
Tãu de domnie, Dumnezeule, este în
veci de veci; toiagul domniei Tale este
un toiag de dreptate; *Ps. 45.6,7.

9. Tu ai iubit neprihãnirea ºi ai urât
nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dum-
nezeul Tãu Te-a* uns cu un untdelemn
de bucurie mai presus decât pe tova-
rãºii Tãi.� *Isa. 61.1. Fapt. 4.27; 10.38.

10. ªi iarãºi: �La* început, Tu,
Doamne, ai întemeiat pãmântul; ºi
cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.

*Ps. 102.25, etc.

11. Ele* vor pieri, dar Tu rãmâi; toate
se vor învechi ca o hainã;

*Isa. 34.4; 51.6. Mat. 24.35. 2 Pet. 3.7,10. Apoc. 21.1.

12. le vei face sul ca pe o manta, ºi
vor fi schimbate; dar Tu eºti acelaºi; ºi
anii Tãi nu se vor sfârºi.�
13. ªi cãruia din îngeri i-a zis El

vreodatã: �ªezi* la dreapta Mea, pânã
voi pune pe vrãjmaºii Tãi aºternut al
picioarelor Tale�? *Ps. 110.1. 
Mat. 22.44. Marc. 12.36. Luca 20.42. Vers. 3. Cap. 10.12.

14. Nu sunt oare* toþi duhuri sluji-
toare trimise sã îndeplineascã o slujbã
pentru cei ce vor moºteni** mântuirea?

*Gen. 19.16; 32.1,2,24. Ps. 34.7; 91.11; 103.20,21. 
Dan. 3.8,28; 7.10; 10.11. Mat. 18.10. Luca 1.19; 2.9,13. Fapt.
12.7, etc.; 27.23. **Rom. 8.17. Tit 3.7. Iac. 2.5. 1 Pet. 3.7.

21. De aceea, cu atât mai mult, trebuie
sã ne þinem de lucrurile pe care le-am

auzit, ca sã nu fim depãrtaþi de ele.
2. Cãci, dacã Cuvântul vestit* prin

îngeri s-a dovedit nezguduit ºi dacã

orice** abatere ºi orice neascultare 
ºi-a primit o dreaptã rãsplãtire,
*Deut. 33.2. Ps. 68.17. Fapt. 7.53. Gal. 3.19. **Num.
15.30,31. Deut. 4.3; 17.2,5,12; 27.26.

3. cum* vom scãpa noi, dacã stãm
nepãsãtori faþã de o mântuire aºa de
mare, care**, dupã ce a fost vestitã
întâi de Domnul, ne-a� fost adeveritã
de cei ce au auzit-o, *Cap. 10.28,29; 
12.25. **Mat. 4.17. Marc. 1.14. Cap. 1.2. �Luca 1.2.

4. în timp ce Dumnezeu întãrea*
mãrturia lor cu** semne, puteri ºi
felurite minuni ºi cu darurile Duhului
Sfânt, împãrþite� dupã�� voia Sa!
*Marc. 16.20. Fapt. 14.3; 19.11. Rom. 15.18,19. 1 Cor. 2.4.
**Fapt. 2.22,43. �1 Cor. 12.4,7,11. ��Efes. 1.5,9.

5. În adevãr, nu unor îngeri a supus El
lumea* viitoare despre care vorbim.

*Cap. 6.5. 2 Pet. 3.13.

6. Ba încã, cineva a fãcut undeva
urmãtoarea mãrturisire: �Ce* este
omul ca sã-Þi aduci aminte de el sau
fiul omului, ca sã-l cercetezi?

*Iov 7.17. Ps. 8.4, etc.; 144.3.

7. L-ai fãcut pentru puþinã vreme mai
prejos de îngeri, l-ai încununat cu
slavã ºi cu cinste, l-ai pus peste
lucrãrile mâinilor Tale:
8. toate* le-ai supus sub picioarele lui.�
În adevãr, dacã i-a supus toate, nu i-a

lãsat nimic nesupus. Totuºi, acum,
încã nu** vedem cã toate îi sunt
supuse.
*Mat. 28.18. 1 Cor. 15.27. Efes. 1.22. Cap. 1.13. **1 Cor. 15.25.

9. Dar pe Acela* care a fost fãcut
�pentru puþinã vreme mai prejos decât
îngerii�, adicã pe Isus, Îl vedem
�încununat** cu slavã ºi cu cinste�
din pricina morþii pe care a suferit-o;
pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El
sã guste moartea pentru� toþi.
*Filp. 2.7-9. **Fapt. 2.33. �Ioan 3.16; 12.32. Rom. 5.18; 8.32.
2 Cor. 5.15. 1 Tim. 2.6. 1 Ioan 2.2. Apoc. 5.9.

10. Se cuvenea, în adevãr*, ca Acela
pentru** care ºi prin care sunt toate ºi
care voia sã ducã pe mulþi fii la slavã
sã desãvârºeascã�, prin suferinþe, pe
Cãpetenia mântuirii�� lor.
*Luca 24.46. **Rom. 11.36. �Fapt. 3.15; 5.31. Cap. 12.2.
��Luca 13.32. Cap. 5.9.

11. Cãci Cel* ce sfinþeºte ºi cei ce
sunt** sfinþiþi sunt dintr-unul. De aceea,
Lui nu-I� este ruºine sã-i numeascã
�fraþi� *Cap. 10.10,14. 
**Fapt. 17.26. �Mat. 28.10. Ioan 20.17. Rom. 8.29.

12. când zice: �Voi vesti* Numele
Tãu fraþilor Mei; Îþi voi cânta lauda**
în mijlocul adunãrii.�

*Ps. 22.22,25. **Ps. 18.2. Isa. 12.2.
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