
Coloseni 1:24-29 - 2:1-5 

'Acum mă bucur în suferințele mele pentru voi și împlinesc în trupul meu             
ceea ce lipsește suferințelor lui Cristos pentru trupul Său, care este           
Biserica, al cărei slujitor am devenit eu, potrivit cu responsabilitatea care           
mi‑a fost dată de Dumnezeu față de voi, aceea de a face pe deplin              
cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu, și anume taina care a fost ascunsă de            
veacuri și de generații, dar care acum a fost descoperită sfinților Lui, cărora             
Dumnezeu a vrut să le facă cunoscut care este bogăția slavei acestei taine             
între neamuri, și anume: Cristos în voi, speranța slavei. El este Cel pe             
Care noi Îl vestim sfătuind și învățând pe orice om, cu toată înțelepciunea,             
pentru a putea înfățișa pe orice om desăvârșit în Cristos. Pentru aceasta            
mă ostenesc, luptându‑mă prin puterea Lui, care lucrează cu tărie în mine.'            
Coloseni 1:24-29  

'Vreau să știți cât de mult mă lupt pentru voi, pentru cei din Laodicea și               
pentru cei care nu m‑au văzut față în față , pentru ca inimile lor să fie                
încurajate, să fie uniți în dragoste și să aibă parte de toată bogăția             
siguranței depline a priceperii, pentru a cunoaște taina lui Dumnezeu, și           
anume pe Cristos, în Care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale            
cunoașterii. Vă spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înșele cu            
argumente false. Căci, chiar dacă sunt departe cu trupul, totuși, în duh sunt             
cu voi și mă bucur să văd buna voastră organizare și fermitatea credinței             
voastre în Cristos.' Coloseni 2:1-5 

 

 

 

 

 



Pe contrasens: Curajul de a fi altfel 

Cât și în ce fel investesc?  

Coloseni 1:24-2:5 

 

Ca urmare a contribuției sacrificiale a fiecăruia dintre noi, biserica lui           
Cristos se întărește, se edifică, trăiește în unitate, cultivă deprinderi și           
dobândește abilități în slujire. 

Ziua Reformei în 31 octombrie.  

Un exemplu aproape de casă :), care m-a dus la întrebarea pe care o              
iscă textul de azi.  

1. Există în economia lui Dumnezeu o responsabilitate personală        
care vine odată cu decizia de a-L urma pe Cristos? Pentru Pavel,            
răspunsul este afirmativ: 'Acum mă bucur în suferințele mele pentru voi și împlinesc în              
trupul meu ceea ce lipsește suferințelor lui Cristos pentru trupul Său, care este Biserica, al               
cărei slujitor am devenit eu, potrivit cu responsabilitatea care mi‑a fost dată de Dumnezeu față               
de voi,  

a. Economia lui Dumnezeu presupune supremația lui Cristos, în        
lume și în credincios. Pe aceasta se bazează responsabilitatea         
încredințată fiecăruia din noi. Dacă aceasta cade, dacă Cristos         
nu e cine se afirmă în Coloseni 1, discuția e fără sens. Suferim             
degeaba, trăim și ne străduim fără rost. Cristos în voi este           
speranța slavei. Ce înseamnă Cristos în noi? Sursa bucuriei         
trăirii actuale cu Cristos - gloria promisă Israelului (Isaia 11 și           
65) 'Lupul va locui împreună cu mielul, leopardul se va culca alături de             
ied, vițelul, puiul de leu și vițelul îngrășat vor fi împreună, iar un copil mic îi                
va conduce. Vaca și ursoaica vor paște împreună, puii lor vor sta culcați la              
un loc, iar leul va mânca paie ca boul. Sugarul se va juca lângă gaura               
cobrei, iar copilul înțărcat își va băga mâna în cuibul viperei. Ei nu vor face               
rău și nu vor distruge nimic pe tot muntele Meu cel sfânt, pentru că              
pământul va fi plin de cunoștința Domnului , așa cum apele acoperă            



adâncul mării. ' Isaia 11:6-9, 'Căci iată, creez ceruri noi și un pământ nou!              
Lucrurile de dinainte nu vor mai fi amintite și nu vor mai reveni în mintea               
nimănui . Nu va mai fi acolo niciun sugar care să trăiască doar câteva zile               
și niciun bătrân care să nu‑și împlinească zilele. Cel care va muri la o sută               
de ani va fi considerat tânăr și cel care nu va ajunge suta de ani va fi                 
considerat blestemat. Își vor construi case și vor locui în ele; vor planta vii              
și vor mânca rodul lor. Ei nu vor mai zidi case ca alții să locuiască în ele,                 
nu vor mai planta ca alții să mănânce, căci, precum zilele unui copac, așa              
vor fi și zilele poporului Meu, iar aleșii Mei se vor bucura pe deplin de lucrul                
mâinilor lor. Ei nu vor trudi în zadar și nu vor naște copii pentru teroare,               
căci vor fi o sămânță binecuvântată de Domnul , ei și urmașii lor. Înainte ca               
ei să Mă cheme, Eu le voi răspunde, înainte să termine de vorbit, Eu îi voi                
auzi! ' Isaia 65:17,20-24, 'Îndurarea și credincioșia se întâlnesc, iar          
dreptatea și pacea își dau sărutare. Adevărul răsare din pământ, iar           
dreptatea privește din ceruri. Da, Domnul dă ceea ce este bun, iar            
pământul nostru își dă rodul. Dreptatea merge înaintea Lui și pregătește           
calea pentru pașii Săi.' Psalmii 85:10-13, e deja o realitate pentru cei            
care sunt în Cristos. Suma oricăror promisiuni pe care le poate           
imagina, concepe și încerca omenirea este realizată în Cristos.         
Visul de aur al omenirii: tinerețea fără bătrânețe, viața fără de           
moarte, pacea globală eternă, bunăstarea universală, absența       
conflictului interior și exterior sunt realizate în o singură         
persoană: Cristos. Simplul rege din Iudea.  

b. Ce înseamnă a împlini ce lipsește suferințelor lui Cristos? Ce          
lipsește suferințelor lui Cristos pentru Biserică? Ucenicii Săi să         
ducă oferta Evangheliei către celelalte etnii.  

i. Purtăm reverberațiile unei simfonii compuse de      
Dumnezeu Tatăl, puse în operă de Cristos și preluate de          
biserică, templul Său. Evanghelia e opera concepută de        
Cristos, însă suferința lui Pavel și a bisericii pune în          
valoare opera lui Cristos. 

ii. Filipeni 2:29-30. 'Primiți‑l deci bine, în Domnul, cu toată bucuria, și cinstiți            
astfel de oameni! Căci de dragul lucrării lui Cristos a fost aproape de moarte,              
riscându‑și viața ca să împlinească ceea ce lipsea slujbei voastre pentru           
mine.'Filipeni 2:29-30 



iii. Care e suferința pe care o presupune ducerea/ trăirea/         
urmarea lui Cristos în fața oamenilor? Care e prețul plătit          
de noi pentru aceasta?  

 

1. Responsabilitatea presupune sacrificii.  
a. Terminologie din atletism - suferințele, privațiunile la care se         

supune un atlet pentru a participa la jocuri, pentru a performa, 
i. Acum mă bucur în suferințele mele pentru voi și împlinesc în trupul meu ceea ce               

lipsește suferințelor lui Cristos pentru trupul Său, care este Biserica 

ii. Vreau să știți cât de mult mă lupt pentru voi 

iii. Ne asumăm și în viața cotidiană responsabilități care        
presupun renunțări, sacrificii. Pentru țeluri care în cele din         
urmă stau sub semnul temporalității și chiar al vanității,         
pentru vise care, așa cum spune Eclesiastul, sunt cel mai          
bine definite de cuvintele: totul este deșertăciune și goană         
după vânt.  

iv. De ce nu ne-am asuma privațiuni, muncă și sacrificii         
pentru un țel care nu ne va dezamăgi. Un țel care ne            
oferă încă de aici satisfacție garantată, permanentă? 

 

2. Scopul responsabilității și sacrificiilor:  
a. aducerea oamenilor la Cristos. Rezultatul scontat de Cristos        

în aceste lupte și sacrificii: oameni desăvârșiți, compleți în         
Cristos - oameni care se bazează doar pe El pentru mântuire           
(cap. 3), care nu se bazează pe folosofie, moralitate proprie sau           
ascetism pentru mântuirea lor.  

i. Cum? Propovăduim, sfătuind, învățând: predare +      
demonstrare în practică: El este Cel pe Care noi Îl vestim sfătuind și             
învățând pe orice om, cu toată înțelepciunea, pentru a putea înfățișa pe orice om              
desăvârșit în Cristos. Pentru aceasta mă ostenesc, luptându‑mă prin puterea          
Lui, care lucrează cu tărie în mine.'  



ii. Munca intensă a lui Pavel în folosul Colosenilor aduce         
încurajare, unitate, abilităti, cunoasterea lui Cristos,      
discernământ, organizare si credintă fermă.  

b. Un alt mobil al sacrificiilor apostolului - evitarea pericolelor         
care pândesc comunitatea credicioșilor:  

i. Vreau să știți cât de mult mă lupt pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei                 
care nu m‑au văzut față în față, pentru ca inimile lor să fie încurajate, să fie uniți                 
în dragoste și să aibă parte de toată bogăția siguranței depline a priceperii,             
pentru a cunoaște taina lui Dumnezeu, și anume pe Cristos, în Care sunt             
ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii. Vă spun aceasta pentru ca            
nimeni să nu vă înșele cu argumente false. Căci, chiar dacă sunt departe cu              
trupul, totuși, în duh sunt cu voi și mă bucur să văd buna voastră organizare și                
fermitatea credinței voastre în Cristos. 

ii. După 30 de ani: 'Îngerului bisericii din Laodicea scrie‑i: «Acestea sunt           
cuvintele pe care le spune Cel Ce este Amin , Martorul credincios și adevărat,              
Inițiatorul creației lui Dumnezeu: știu faptele tale, știu că nu ești nici rece, nici în               
clocot . O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar fiindcă ești căldicel – nici în clocot,                  
nici rece – o să te vărs din gura Mea! Pentru că zici: ‘Sunt bogat, am adunat                 
avere și n‑am nevoie de nimic!’ și nu‑ți dai seama că ești nenorocit, vrednic de               
milă, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățat prin foc, ca                 
să fii bogat, haine albe, ca să te îmbraci și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale,                  
și alifie pentru ochi, ca să‑ți ungi ochii și să poți vedea. Eu îi mustru și‑i                
disciplinez pe cei pe care‑i iubesc. Fii plin de zel deci și pocăiește‑te! Iată, Eu               
stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și                  
voi cina cu el, și el cu Mine. ' Apocalipsa 3:14-20 

Dacă Cristos este cine spune Pavel că este în capitolul 1, El poate             
oferi satisfacția permanentă, mulțumirea vie, pacea și împlinirea după care          
tânjește omenirea de milenii. Și dacă e așa, nu e natural ca El, care a creat                
pe fiecare om, să dorească pentru fiecare om această împlinire? Pentru           
aceasta El a înființat o comunitate, care să-i reprezinte interesele, să-i           
mărească faima, să-i completeze suferințele, pentru ca tot mai mulți          
oameni să vină la speranța gloriei, o comunitate numită biserica. Și pentru            
aceasta, este normal ca noi, cei care ne bucurăm deja de beneficiile de mai              
sus, să fim mandatați cu un rol specific în economia Sa, rol care presupune              
sacrificii și care a fost asumat întâi de Cristos, pentru a ne fi cerut apoi               
nouă. Dacă visul de aur al omenirii s-a oprit la noi, el nu este adevărat. Dar                
dacă este adevărat, indiferent de sacrificii, el va fi dus mai departe, așa             
încât oricine să poată intra în gloria Tatălui.  



De aceea întrebarea nu e dacă, ci cât și în ce investesc? 

Ca urmare a contribuției sacrificiale a fiecăruia dintre noi, biserica lui           
Cristos se întărește, se edifică, trăiește în unitate, cultivă deprinderi și           
dobândește abilități în slujire. 

 

Întrebări: 

1. În contextul economiei lui Dumnezeu, în care doar Cristos este          
speranța creștinului, care este lucrul specific pe care crezi că          
Dumnezeu te-a chemat să îl faci pentru El?  

2. Care sunt privațiunile pe care le presupune rolul pe care îl ai? Cât             
sacrifici pentru a-ți păstra condiția spirituală?  

3. Cum arată provocarea unei vieți sacrificiale în cultura confortului și          
interesului personal? 

4. Dacă ținta lui Dumnezeu sunt oameni maturi în Cristos, cum particip           
în atingerea scopurilor Sale? Pavel se roagă și luptă inclusiv pentru           
cei pe care nu îi întâlnise încă. Cât de mare e aria eforturilor și              
preocupărilor noastre pentru Cristos și biserica Sa?  

 
 


