
Coloseni 1:13-23 
De ce e mai bun un rege decât un împărat? 

Cine mă influențează mai mult: Cristos sau cultura? 

I. Introducere 
A. Cui i-am dedicat viața, pasiunile, talentele, timpul, banii, resursele mele? 

Nevoia omului de conectare cu divinitatea, nevoia unui scop mai mare decât noi înșine. 
Gluma cu îndumătorul de proiect. 

Explicația titlului. 

B. Orientare în cartea Coloseni 

Pavel le furnizează resurse și îi încurajează pe creștinii micului orășel Colose să se apere de 
anumite învățături false la care sunt expuși. Falsele învățături și filozofii fac apel la ființele 
spirituale, la viziuni mistice și reguli de urmat pentru a-și asigura protecția în acest univers 
nesigur. 

Pavel scrie epistola pentru a-i încuraja, întări în credință și pentru a le spune că, cu toate că în 
lume există multe filozofii, idei, există o singură înțelepciune adevărată, care într-un fel include 
în sine toate celelalte emanații ale înțelepciunii, iar această înțelepciune poate fi găsită în 
persoana lui Isus. 

Rugăciunea susține scopul scrierii. Mulțumește pentru ceea ce au manifestat prin primirea 
harului adus de Evanghelie: credința lor, iubirea față de semeni și speranța în viitorul promis de 
Evanghelie. Mijlocește pentru ei să continue creșterea în cunoașterea lui Dumnezeu, în 
manifestarea unei trăiri demne și plăcute lui Dumnezeu, plină de rodire, înțelepciune și 
mulțumire. 

Pavel privește apoi la ceea ce a făcut Dumnezeu și Fiul Său pentru salvarea noastră. 
Zugrăvește magistral imaginea lui Cristos ca Originator și Răscumpărător al creației. 
Ne invită apoi, în lumina supremației lui Cristos, la o viață dedicată creativ și durabil Celui ce 
ne-a împăcat cu Dumnezeu. 

II. Devotamentul creștinului față de Domnul lui este proporțional cu înțelegerea a cine 
este și ce face Cristos pentru el 

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care 
avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel 
întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe 
pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate 
au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El. El este 
Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate 
lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El şi să împace 
totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. 
Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a 
împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără 
prihană şi fără vină; 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. (Coloseni 1:13-23) 



Scop: Cultivarea creativă a unui devotament durabil față de Cristos al participanților din 
biserica Vox Domini în fața provocărilor ostile ale contemporanității. 

Obiective: 
1. Aprecierea sacrificiului lui Cristos pentru a ne salva din întunericul spiritual, depărtarea 

de Dumnezeu. 
2. Admirarea supremației lui Cristos față de vechea și noua creație 
3. Cultivarea creativă a unui devotement durabil și entuziast față de Cristos în fața 

provocărilor antagoniste ale culturii contemporane 

A. 13-14/ 21-23 Ce au făcut Dumnezeu și Cristos pentru salvarea noastră 
El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care 
avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. 

- Ce a făcut Tatăl pentru recuperarea noastră? Unde eram si unde ne-a adus? De ce? 

v. 13 evocă eliberarea și mutarea noastră, precum a fost eliberat Israel din robia egipteană pe 
baza sângelui mielului și moartea întâilor născuți ai Egiptului. 

B. 15-20 Cine este și ce face Cristos – Sursa pentru vechea și noua creație 

1. Cristos, chipul lui Dumnezeu; Creatorul și Susținătorul celor spirituale, cerești și 
a celor materiale. (15-17) 

El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost 
făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, 
fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de 
toate lucrurile, şi toate se ţin prin El. 

- Cine este Cel prin care Tatăl a realizat această recuperare, întoarcere, răscumpărare, iertare, 
împăcare a noastră? 
- Cum îl descrie Pavel pe Isus? Exista acest imn sau este scris de Pavel? De ce aici, ce vrea 
Pavel să ofere colosenilor? 

Natura prezentării nu este asa de mult polemică, cum este în Galeteni, nu pare că trebuie să 
apere imaginea lui Cristos de atacurile filosofie, ci pare că răspunde la o devalorizare a 
impotantei lui Cristos. Se pare că este suficient să refacă statusul, importanța lui Cristos și 
semnificația majoră a Fiului preaiubit a lui Dumnezeu pentru a motiva credincioși din Colose la 
încredere și perseverență. 

- Ce prezintă Pavel despre Isus în relația cu creația? De ce Îl descrie pe Isus ca și Creator? 
evocă limbajul Proverbe 8, personificarea Înțelepciunii creatoare 

Cel întâi născut - tot imnul arată supremația lui Cristos asupra creației, pe care a conceput-o, o 
susține, îi aparține. 
Limbajul literal al VT reprezenta primul băiat în familie ce avea acest privilegiu de moștenire și 
conducere a familiei după moartea tatălui. 
Însă, tot în VT acesta mai reprezenta un drept, un privilegiu acordat de tatăl, mai mult decât o 
ordine a nașterii. 
Ex. Iacov înaintea lui Esau, Iosif înaintea fraților lui, Efraim înaintea lui Manase; Exod 4:22, 
Dumnezeu alege pe Israel ca întâiul născut, cel priviliegiat dintre toate popoarele. 
Cuvântul conține cuvintele cap și început - ca și la creație, la început Dumnezeu. 
Folosirea cuvântului în sens metaforic, ca începutul, cauza, capul, liderul familei - fie a creației, 
fie a noii creații. Nu este parte a Creației, deoarece El a originat-o. 



- Cum este zugrăvit Isus în relație cu Tatăl? De ce? 

2. Cristos, plinătatea lui Dumnezeu și capul Bisericii, Răscumpărătorul; Autorul 
noii creații, noua comunitatea a lui Dumnezeu. (18-20) 

El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate 
lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El şi să împace 
totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. 

- Cum Îl descrie Pavel pe Isus în relație cu noua creație, cei răscumparați? De ce? 
- Ce înseamnă că Isus este chipul lui Dumnezeu, Cel întâi născut, toată plinătatea lui 
Dumnezeu în El, să împace totul, ceruri-pământ cu Sine? 

Plinătatea - descoperirea de Sine a lui Dumnezeu a fost completă, deplină, în toată plinătatea 
în Cristos; întreaga interactiune a lui Dumnezeu cu universul a fost însumată în Cristos. 
Imanența divină se regăsește complet în Cristos. 

- Ce elemente grafice foloseste Pavel pentru a arăta modalitatea răscumpărării noastre? 
sângele Lui, trupul Lui de carne, crucea, moartea 

În Cristos, creația și răscumpărarea sunt una, în El își găsesc semnificația. 
Simplu și profund, cele două realități: creația și răscumpărarea sunt puse împreună: scopul 
divin al reconcilierii și împăcării este acela al restaurării întregii creații la intenția inițială, de a 
aduce la unitate și completare toate lucrurile. 

C. Devotamentul creștinilor față de Autorul și Răscumpărătorul creației, inclusiv a omului 

Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a 
împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără 
prihană şi fără vină; 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. 

v. 21 existenta noastră focalizată pe împlinire de sine în ignorantă față de Dumnezeu 

v. 22 similar cu alte scrieri a lui Pavel 
Efeseni 1:4 În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără 

prihană înaintea Lui,... 
Efeseni 5:27  ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără sbîrcitură 

(riduri. încretire) sau altceva de felul acesta, ci sfîntă şi fără prihană.  

v. 23 Ce facem noi pentru a continua în credință 
- Care este scopul salvării, răscumpărării, împăcării noastre cu Dumnezeu? Care este rolul 
nostru în acest proces?  

- 3 cuvinte metafore: 
întemeiați – fundația unei case 
neclintiți – așezarea pe scaun, poziție; menținerea poziției în cursa de hipism 
neabătuți (doar aici în NT) – păstrarea direcției pe mare înspre destinație 



D. Aplicații 

- Cum îmi trăiesc relația cu Dumnezeu în mijlocul aglomerației și solicitărilor vieții moderne? 

- În ce moduri reușeșc să integrez credința, valorile lui Cristos în familie, profesie, relații, 
politică, caritate, recreere, finanțe, biserică? 

- Unde îmi este dificil să integrez valorile creștine la solicitările culturii contemporane? 

- Cum îmi creionează viitorul și îmi determină deciziile pentru a-l atinge, promisiunile 
Evangheliei lui Cristos? 
  
Când cultura epocii ne este ostilă, supremația lui Cristos manifestată în creație și în noua 
creație ne dă curajul și puterea de a fi și a trăi altfel, ca și regenți/copii ai lui Dumnezeu. 


