Studiu asupra epistolei către Coloseni: capitolul 1 - W. J. O.
Introducere
Această epistolă, ca de fapt fiecare epistolă a apostolului, are un caracter cu totul propriu.
Împreună cu epistola către Romani şi epistola către Efeseni ea este în principal o epistolă de
învăţătură, aceasta înseamnă că nouă ne sunt prezentate anumite adevăruri, cu scopul practic ca
noi să aducem viaţa noastră în concordanţă cu aceste adevăruri. În unele privinţe ea se aseamănă
atât cu epistola către Romani cât şi cu epistola către Efeseni. În epistola către Romani omul este
văzut ca păcătos din natură, care trăieşte într-o lume de păcat şi stricăciune. Această epistolă ne
arată în mod deosebit responsabilitatea omului faţă de Dumnezeu şi de aceea omul este vinovat
şi pierdut în păcatele lui, însă în acelaşi timp trăieşte în ele. Ce trebuie să facă Dumnezeu cu o
astfel de stare? O astfel de viaţă poate fi terminată numai prin moarte. Însă nu este moartea
noastră cea care sfârşeşte această viaţă, căci atunci am fi pierduţi pentru totdeauna, ci este
moartea Domnului Isus. În El, în ceea ce priveşte omul vechi, viaţa în păcat, noi am murit.
Aceasta este deci ce ne spune epistola către Romani: noi trăiam în păcat, şi această viaţă a ajuns
la sfârşit prin moartea Domnului Isus, pe care Dumnezeu ne-o atribuie şi nouă.
Epistola către Efeseni ne arată exact opusul, şi aceasta este de asemenea de înţeles, căci aici nu
găsim responsabilitatea omului faţă de Dumnezeu, ci cealaltă parte: planurile lui Dumnezeu –
ceea ce Dumnezeu în plăcerea Lui neîngrădită şi-a propus cu privire la om înainte de întemeierea
lumii. Aici nu este vorba nicidecum de responsabilitate. Nici măcar nu trăiam atunci când
Dumnezeu a întocmit aceste planuri. Dumnezeu în suveranitatea Lui Şi-a propus să ne dăruiască
toate binecuvântările care le găsim în Efeseni 1. Când apoi Dumnezeu vine la noi în Efeseni 2, ca
să ne dăruiască aceste binecuvântări, omul, pentru care El a destinat aceste planuri, se dovedeşte
total lipsit de putere şi pierdut. Aici omul nu „trăieşte”, ca în epistola către Romani, în păcat, ci
el este „mort” în păcate şi fărădelegi. Aici nu este vorba de responsabilitate, ci de un om lipsit
total de putere, da, mort în sine însuşi, în ceea ce priveşte relaţia lui cu Dumnezeu. Când
Dumnezeu vrea să împlinească planurile Sale cu privire la acest om, El trebuie mai întâi să-l
scoată prin răscumpărare din starea de moarte şi de păcat. Şi cum a făcut El aceasta? Prin aceea
că Domnul Isus a venit pe pământ, a coborât în moartea noastră, S-a făcut una cu moartea
noastră şi apoi a fost înviat de Dumnezeu, şi noi împreună cu El. El a fost mutat în locurile
cereşti, şi de asemenea şi noi în El. Deci noi eram morţi în păcate şi fărădelegi şi acum am fost
aduşi la viaţă împreună cu Hristos şi înviaţi şi aşezaţi în El în locurile cereşti.
Dacă comparăm aceasta cu tabloul cunoscut al călătoriei prin pustie a lui Israel, atunci epistola
către Romani ne arată cum trăiam noi în Egipt, în lumea păcatului, unde domnea satan, şi
sfârşitul acestei stări a avut loc când noi am trecut prin Marea Roşie. Marea Roşie înseamnă că
Hristos a murit pentru noi şi în botez (acesta simbolizează Marea Roşie) noi suntem adăugaţi
unui Hristos mort. Şi unde ajungem după aceea? Nu în cer, ci în pustie, ţara morţii. Botezaţi în
mare pe adevăratul Moise (1 Corinteni 10,2), ajungem în pustie. Noi nu pierim în Marea Roşie,
ci deoarece Hristos a înviat (Romani 6), noi putem acum să umblăm în înnoirea vieţii, însă în
ţara morţii. Observă că în epistola către Romani niciunde nu găsim, că credinciosul a înviat
împreună cu Hristos. Hristos a înviat şi în puterea învierii Lui noi putem trăi şi ne putem ţine
morţi faţă de păcat; în Hristos Isus – nu în noi înşine – putem trăi pentru Dumnezeu. Epistola
către Efeseni însă nu ne arată Marea Roşie, ci Iordanul. Noi suntem văzuţi acolo în ţara morţii, în
pustie, morţi în păcate şi fărădelegi, şi prin Iordan suntem introduşi în ţara celor vii (Canaan).
Iordanul este un tablou al faptului că noi am murit împreună cu Hristos şi am înviat împreună cu
El; de aceea epistola către Efeseni spune că noi am fost înviaţi împreună cu El şi în El am fost
aşezaţi în ţara făgăduită, locurile cereşti.
Dar ce loc ocupă epistola către Coloseni cu privire la aceste două epistole? Exact între ele, şi
de aceea am vorbit atât despre epistola către Romani cât şi despre epistola către Efeseni. Epistola
către Coloseni ne arată ambele laturi; pe de o parte că noi, în ceea ce priveşte responsabilitatea
noastră, trăiam în lume, după principiile lumii acesteia, în păcat. Dumnezeu a trebuit să pună
capăt acestei vieţi, prin aceea că El a aplicat moartea Domnului Isus la noi. Însă pe de altă parte
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aceeaşi epistolă ne spune în capitolul 2, că noi, în ceea ce priveşte relaţia noastră cu Dumnezeu,
în timp ce noi trăiam în păcat, în acelaşi timp eram morţi în păcate şi fărădelegi şi, în ceea ce
priveşte această stare de moarte, a trebuit să fim aduşi la viaţă cu Domnul Isus şi a trebuit să fim
înviaţi împreună cu El din moarte. Prin aceasta epistola către Coloseni are un caracter greu şi cu
toate acestea un caracter cu totul deosebit şi frumos, dacă înţelegem de ce Duhul Sfânt ne
prezintă lucrurile în felul acesta.
Putem spune, că pe de o parte epistola către Coloseni merge mai departe decât epistola către
Romani, căci ea ne vede nu numai ca morţi împreună cu Hristos, ci şi ca înviaţi împreună cu El.
Însă epistola către Coloseni nu merge aşa de departe ca epistola către Efeseni; credinciosul este
văzut acolo în locurile cereşti, în timp ce epistola către Coloseni ne vede numai ca aceia care au
ajuns pe malul celălalt al Iordanului. Din ţara morţii, trecând prin Iordan, mort împreună cu
Hristos şi înviat împreună cu Hristos, dar nu mai departe de malul celălalt, şi ţara este înaintea
noastră. Noi suntem în Ghilgal, locul circumciziei, despre care vorbeşte capitolul 2 versetul 11,
şi nu în locurile cereşti. Acolo se spune: «Deci dacă aţi fost înviaţi împreună cu Hristos, căutaţi
lucrurile de sus» (Coloseni 3,1). Aceasta înseamnă, că eu însumi nu sunt încă acolo sus: eu sunt
încă pe pământ (asemenea Domnului după învierea Sa, în timpul celor patruzeci de zile pe
pământ). Însă epistola către Coloseni mă învaţă, că interesele mele nu trebuie să fie îndreptate
spre nimic altceva decât numai spre ceea ce este în cer; viaţa mea este ascunsă cu Hristos în
Dumnezeul meu. Faptul că aceasta este prezentat aici în felul acesta are consecinţe deosebite
pentru viaţa noastră. Odinioară trăiam în păcate, dar acum trăim o cu totul altă viaţă. Dacă vrem
să rezumăm conţinutul celor trei epistole într-o frază, atunci epistola către Romani spune: mai
întâi am trăit eu, şi acum sunt mort faţă de păcat. Epistola către Efeseni spune: Eram mort, şi
acum trăiesc cu Hristos. Însă epistola către Coloseni spune: Eu trăiesc în lume, şi acum trăiesc cu
Hristos.
Mai mult decât celelalte epistole ale apostolului, epistola către Coloseni ne arată că noi am fost
aduşi de la o viaţă trăită după principiile lumii acesteia, la o viaţă nouă. În mod deosebit sunt
prezentate două principii ale lumii (capitolul 2,8) – tradiţia oamenilor, în mod deosebit introdusă
de învăţătorii falşi iudei, şi al doilea principiu, filozofia grecilor -, care în mod evident erau un
pericol deosebit pentru coloseni, aşa cum putem recunoaşte din această epistolă. Apostolul scrie
această epistolă ca să arate ce nebunie este pentru un credincios să mai dorească după elementele
lumii. Da, spune apostolul, voi, în ceea ce priveşte viaţa veche, aţi murit, voi aţi avut parte de
aceasta în moartea lui Hristos; de ce să vă mai întoarceţi acum la această viaţă? Voi aţi început o
viaţă nouă.
Noi ne-am dezbrăcat de omul vechi şi ne-am îmbrăcat cu omul nou. Despre aceasta citim şi în
epistola către Efeseni (capitolul 4,24), însă acolo în textul original stă un alt cuvânt pentru
«nou». Aici acesta înseamnă: noi am început din nou, proaspăt, noi am lăsat înapoia noastră viaţa
veche după principiile lumii acesteia. Deci prin ce se caracterizează această viaţă? Prin aceasta
ajungem la marea învăţătură practică a acestei epistole: viaţa creştinilor are numai un conţinut, şi
anume Hristos Isus. Această epistolă ne arată, ca aproape niciuna din Noul Testament, că pentru
creştini nu este altceva decât El. Cu regret, practic aceasta nu este totdeauna aşa. Însă potrivit
gândurilor lui Dumnezeu este aşa, că tot ce noi avem nevoie, atâta timp cât mai suntem aici pe
pământ, găsim în El şi în afară de El nu se găseşte nimic decât numai lucruri care pot produce
pagubă sufletului nostru. De aceea apostolul ne prezintă pe Domnul Isus ca în niciuna alta din
epistolele sale.
Pavel vorbeşte aici, ca şi în alte epistole, despre trupul lui Hristos, în mod deosebit în epistola
către Efeseni; acolo este vorba de slava trupului, care este plinătatea Aceluia care umple totul în
toate. Însă în această epistolă nu slava trupului este pe prim plan, ci slava Capului acestui trup, o
slavă cu care inimile noastre ar trebui să fie umplute, pentru ca noi (capitolul 2,19) să ne ţinem
strâns de Cap şi ca inimile noastre să nu dorească după altceva. În epistola către Efeseni găsim
Duhul Sfânt prezentat pe fiecare pagină ca Duh cu care noi am fost pecetluiţi, cu care trebuie să
fim umpluţi, care locuieşte în Adunare, şi aşa mai departe, mai mult de zece ori. Însă în această
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epistolă nu este numit Duhul Sfânt, în afară de o singură dată în capitolul 1,18, dar acolo nu este
vorba de învăţătura epistolei. Duhul Sfânt Însuşi a scris această epistolă, dar El Se retrage aici, ca
să spunem aşa. El Se aşează pe planul secund, ca să lase lumina deplină să lumineze asupra
persoanei Domnului Isus. Aşa cum în epistola către Efeseni Duhul Sfânt stă pe prin plan, şi în
epistola către Romani Dumnezeu stă pe prin plan (deci responsabilitatea noastră şi ca credincioşi,
ca robi ai lui Dumnezeu), aşa găsim în această epistolă slava Domnului Isus.
Aici viaţa nouă nu este caracterizată prin Duhul Sfânt, ci prin aceea că Hristos este viaţa
noastră. Deci dacă Hristos este viaţa mea, unde este această viaţă? Atunci această viaţă este
ascunsă la Dumnezeu (capitolul 3,3), căci Domnul Isus este acolo la Dumnezeu; şi dacă viaţa
mea propriu-zisă este acolo, pot atunci interesele mele să fie îndreptate spre altceva, decât spre
lucrurile care sunt acolo sus? Ah, va spune probabil cineva, aceasta este aşa de departe; însă
această epistolă ne învaţă că Hristos este nu numai viaţa noastră acolo la Dumnezeu, ci în acelaşi
timp – ce minune a harului! – este viaţa nouă în noi. Noi avem o nădejde păstrată în ceruri
(capitolul 1,5), şi totuşi acelaşi capitol spune, că Hristos este această nădejde în noi (versetul 27).
El este nădejdea în cer şi totodată este nădejdea în noi: Hristos, nădejdea slavei. De trei ori este
amintit acest cuvânt nădejde, şi în versetul 23: nădejdea Evangheliei, este de asemenea Domnul
Isus.
În această epistolă nu este vorba de nimic altceva, decât de Hristos, a cărui slavă este
prezentată aici mai mult decât oriunde – nu cu scopul, ca noi să spunem: ce frumos, că noi am
văzut iarăşi ceva din slava Sa, ci ca să luăm la inimă aceste învăţături ale apostolului şi să fim
conştienţi, că nimic altceva nu merită să umple inima noastră. Cât de actuală este această epistolă
în zilele noastre, în care filozofia păgână, ştiinţa şi tradiţia oamenilor joacă un rol aşa de mare în
lumea creştină. Cât de important este de aceea să se înveţe învăţătura acestei scrisori şi să ne
gândim că pentru noi nimic nu ar trebui să aibă valoare decât aceeaşi Persoană, pe care Pavel o
prezenta acum 1900 de ani colosenilor.
Epistola către Coloseni a fost scrisă de Pavel în ani 62/63 (sau 60/61) în timpul întemniţării lui
în Roma (Faptele Apostolilor 28,30), fiind adresată adunării din Colose (în Frigia din Asia
Mică), pe care probabil Pavel n-a vizitat-o niciodată (compară cu Capitolul 2,1).
Ea a luat fiinţă prin eforturile lui Epafras (capitolul 1,7; 4,12.13). În mod evident acesta l-a
informat pe Pavel de rătăcirile periculoase, care şi-au găsit intrare în Colose, ca şi de elementele
filozofiei greceşti (printre altele asceza) şi ritualurile iudaice (circumcizia, Legea, tradiţia,
închinarea la îngeri), care atrăgeau pe credincioşi de la Hristos. Probabil aici este vorba în mod
deosebit de secta esenienilor, o frăţietate mistică, foarte ascetă (capitolul 2,23), foarte severi în
împlinirea Legii lui Moise (capitolul 2,20-22), în mod deosebit a sabatului (capitolul 2,16 şi
versetele următoare). Căsnicia era pentru ei o grozăvie (capitolul 3,18 şi versetele următoare), şi
de asemenea ei se abţineau de la vin şi mâncarea cărnii animalelor (capitolul 2,16). Ei nu credeau
în învierea trupului (capitolul 1,18). Ei se închinau la îngeri (capitolul 2,18) şi chiar şi la soare.
Ei puneau bază mare pe „taine”, care le erau numai lor cunoscute (capitolul 1,26 şi versetele
următoare) şi în care aveau voie să pătrundă numai aceia care se ataşau lor (capitolul 2,18 şi
versetele următoare); după părerea lor adevărata înţelepciune era cunoscută numai de puţini
oameni (capitolul 1,23b.28; 2,3).
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Capitolul 1
Vrem să ne ocupăm acum în detaliu cu capitolul 1 şi vedem cum deja imediat în acest capitol
este prezentată în mod deosebit gloria Domnului Isus. Pavel şi Timotei sunt aceia care în versetul
1 se adresează credincioşilor. În epistola către Efeseni nu găsim pe Timotei, căci acolo este vorba
exclusiv de planurile lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu le-a încredinţat lui Pavel. Dar deoarece
aici scrisoarea are mai mult un caracter practic, Pavel se uneşte cu Timotei în introducerea
scrisorii. Desigur vedem aici şi diferenţa dintre cei doi. Pavel este apostolul care în acest capitol
se prezintă atât ca slujitor al Evangheliei cât şi ca slujitor al Adunării. În privinţa aceasta el
ocupă un loc unic în felul lui, Timotei fiind numit simplu un frate. Prin aceasta el stă aici pe
aceiaşi linie cu colosenii, care aici sunt numiţi fraţi sfinţi şi credincioşi, accentul punându-se nu
pe ceea ce ei sunt faţă de Dumnezeu ca sfinţi (compară cu epistola către Efeseni), ci pe ceea ce
sunt unii faţă de alţii ca fraţi. Urmează apoi salutul obişnuit al apostolului: «Har vouă şi pace de
la Dumnezeu, Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Hristos.» Acestea sunt harul şi pacea practică, de
care noi avem nevoie în împrejurările zilnice.
Imediat în versetul 3 vedem deja diferenţa mare între această scrisoare şi scrisoarea adresată
Efesenilor. Şi aici Pavel începe tema propriu-zisă, spunând: «Mulţumim lui Dumnezeu şi Tatăl
Domnului nostru Isus Hristos totdeauna.» Aşa spune el în epistola către Efeseni capitolul 1:
«Binecuvântat să fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos», însă după aceea
urmează, că noi am fost binecuvântaţi cu orice binecuvântare duhovnicească în locurile cereşti.
Acolo apostolul era pe deplin liber şi nestingherit, să-şi reverse imediat inima cu privire la ceea
ce Dumnezeu i-a încredinţat. El putea să scrie aceasta efesenilor, dar nu imediat colosenilor. Noi
nu putem să vorbim totdeauna unul cu altul despre planurile lui Dumnezeu, pe care El în harul
Său le-a întocmit în inima Sa. Noi stăm aşa de des pe nivelul colosenilor, apostolul trebuind să
ne spună, că mai înainte a avut loc ceva în viaţa noastră, din care cauză multe interese au trebuit
să dispară. Şi abia atunci când inima noastră doreşte pe deplin după Domnul Isus, vedem pe
parcursul acestei scrisori, ce noi am primit. De aceea această scrisoare nu începe cu planurile lui
Dumnezeu, ci cu îndemnuri practice. Ce model frumos pentru noi, că apostolul înainte de a
începe cu îndemnurile, vorbeşte despre ceea ce era demn de laudă la coloseni. În fiecare
scrisoare Pavel scoate mai întâi în evidenţă lucrurile pentru care el poate mulţumi. Numai la
galateni lipseşte aceasta. Starea lor era aşa de rea, că acolo el a trebuit să intre imediat în subiect.
Însă în fiecare scrisoare, chiar şi în prima scrisoare către Corinteni, care totuşi erau într-o stare
destul de rea, el mulţumeşte, chiar dacă mulţumeşte numai pentru ceea ce Dumnezeu a lucrat în
ei (1 Corinteni 1,4-8). Aşa mulţumeşte el aici pentru ceea ce el a auzit despre coloseni. Pavel
însuşi probabil nu a fost niciodată în Colose, probabil Epafras, care este numit în versetul 7, a
adus Evanghelia la Colose, aşa că Domnul l-a folosit să zidească adunarea din Colose. Cu toate
că Pavel nu-i cunoaşte, el are toate motivele să mulţumească pentru ei, deoarece el a auzit despre
credinţa lor în Hristos Isus, despre dragostea, pe care ei o aveau faţă de toţi sfinţii, şi despre
nădejdea, care era păstrată în ceruri pentru ei.
Găsim aici, ca şi în aproximativ alte zece locuri din Noul Testament, această grupă frumoasă
de câte trei: credinţă, nădejde, dragoste. Nu acestea trei în sine însuşi, ci credinţa în Hristos Isus.
Cât de multă credinţă este totuşi în lumea aceasta. Decisiv nu este seriozitatea sau fidelitatea, cu
care se crede, ci dacă se crede în Persoana adevărată. Pavel putea să spună despre ei: ei au crezut
în Hristos Isus. Şi dragostea trebuie să facă pereche cu credinţa; nu numai credinţă pe verticală în
Hristos Isus, ci şi dragoste pe orizontală faţă de sfinţi. O credinţă cu adevărat vie, o legătură cu
Hristos Isus, nu poate avea altă urmare, decât ca dragostea noastră să se extindă spre cei
credincioşi împreună cu noi. Nu numai orizontal, nu numai să facem bine unii altora, ci aşa cum
spune aici: din pricina nădejdii care este păstrată în ceruri pentru voi. Dragostea colosenilor a
fost trezită şi stimulată în inima lor prin nădejdea care era în ceruri. Când începem să vedem
lucrurile în lumina acestei nădejdi cereşti, atunci nu este aşa de greu să iubim pe sfinţi, căci
această nădejde în ceruri este Domnul Isus Însuşi, nădejdea slavei (capitolul 1 versetul 27); El
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este în noi, şi în acelaşi timp El este nădejdea noastră în cer. Din aceasta rezultă ce am spus, că
noi suntem văzuţi ca unii care trăiesc pe pământ şi nu sunt strămutaţi în locurile cereşti, ca în
epistola către Efeseni. Însă inimile noastre sunt umplute cu lucrurile care se găsesc sus în cer, şi
acestea nu sunt nimic altceva decât Hristos Isus; umplute cu El aşa de mult, că dragostea noastră
faţă de sfinţi trebuie să se reverse.
După aceea apostolul leagă de aceasta consecinţe practice. Dacă nădejdea lor în cer era motivul
lor, de ce atunci colosenii nu au mai realizat practic aceasta? Pavel spune: dacă această nădejde
este cu adevărat interesul vostru şi motivul pentru care voi iubiţi pe fraţi şi pe surori, de ce atunci
nu v-aţi adâncit mai mult în această nădejde? Aceasta este nădejdea, «despre care aţi auzit mai
înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi». Aceşti oameni erau
periclitaţi prin filozofia greacă şi tradiţiile iudaice. Pavel spune aici printre rânduri ceea ce el va
detalia mai târziu: dacă sunteţi uniţi cu această nădejde cerească, cum puteţi atunci avea interese
de lucrurile din lumea păgână? Este vestită filozofia greacă în lume ca veste bună, care este
primită cu bucurie şi aduce roadă şi creşte, aşa cum se spune aici? Poate ştiinţa să dea naştere la
viaţă nouă în inima unui păcătos şi să aducă acolo roadă? Nu are înţelepciunea omenească
înclinaţia exclusivă de a se îndepărta de Dumnezeu, aşa că ea este un pericol, mai ales pentru
credincioşi? Filozofia lumească este prin definiţie un sistem fără Dumnezeu. Însă această
nădejde din ceruri a dat naștere la roade la ei, și Pavel spune cu un reproș ușor: nu ați învățat voi
în privința aceasta de la Epafras. Sau a venit el la voi cu învățăturile, pe care se pare că voi le
primiți cu atâta lăcomie de la acești ademenitori iudei și filozofi greci? Nu a prezentat el mai
degrabă simplitatea Evangheliei? Nu aţi găsit voi de fapt în această Evanghelie totul pentru
inima voastră? Cum se face atunci, că aveţi dorinţă după alte lucruri?
Astfel el începe în versetul 9 cu îndemnurile lui practice. Mai întâi este recunoaşterea plină de
dragoste pentru tot ce el putea mulţumi, şi abia după aceea se referă la ceea ce le lipsea: «De
aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem
să vă umpleţi de cunoştinţa deplină a voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere
duhovnicească.» Dacă inimile sunt umplute cu tradiţiile şi filozofia oamenilor, atunci ele nu sunt
umplute cu voia lui Dumnezeu, şi anume, cu ceea ce cuprinde aici voia lui Dumnezeu: să ai pe
Hristos înaintea ochilor. Toate religiile cărnii nu au alt scop decât acela al cultivării voii omului
natural, care se are numai pe sine însuşi înaintea ochilor. Este încercarea de a dirija această voie
în direcţia „bună”. Însă în creştinism Dumnezeu nu spune: voi trebuie să folosiţi voia voastră
proprie, ca să-Mi slujiţi, ci: Eu nu pot altceva să fac, decât să leapăd pe deplin voia voastră.
Numai moartea poate aduce sfârşitul voii noastre naturale, şi fiecare, care, după ce a murit
împreună cu Hristos, se supune din nou principiilor vieţii vechi, nu va mai fi umplut cu voia lui
Dumnezeu, ci cu propria lui voie. Probabil cu intenţiile cele mai bune de a sluji Domnului, însă
el Îi va sluji atunci printr-o religie a cărnii, la care pe prim plan stă voia omului şi nu voia lui
Dumnezeu. O inimă împărţită nu este posibilă la Dumnezeu. El nu spune: întreabă din când în
când cum gândesc Eu în privinţa aceasta. Mulţi creştini se comportă deseori aşa. Ei ascultă o
părere sau alta şi uneori vor cu plăcere să ştie şi ce spune Biblia în privinţa aceasta. Însă Pavel
doreşte ca noi să fim umpluţi cu voia lui Dumnezeu.
Aceasta este sfârşitul definitiv al voii noastre proprii – şi cu toate acestea nu este o ascultare
oarbă, de rob. Dimpotrivă. O religie carnală este tocmai o respectare oarbă a formelor, tradiţiilor
şi poruncilor, însă a fi umplut de voia lui Dumnezeu este unit cu împlinirea acestei voi «în orice
fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească». Cum să se mai poată într-o astfel de situaţie să
se vorbească despre ascultarea oarbă? Prin înţelepciune (puterea de discernământ spiritual)
cunoaştem frumuseţea şi conţinutul voii lui Dumnezeu, şi avem nevoie de priceperea
duhovnicească (înţelegerea), ca să aplicăm practic această voie, aşa că nu urmăm propria voie.
Ce noi citim apoi în versetul 10, este mult mai important. Prin aceasta ajungem la nucleul
acestei scrisori: «… ca să umblaţi într-un chip vrednic de Domnul» - acesta este conţinutul voii
lui Dumnezeu în această epistolă. Noi găsim de trei ori în Noul Testament o normă pentru o
umblare demnă. În Efeseni 4,1 se spune ca noi să umblăm într-un chip vrednic de chemarea pe
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care am primit-o; deci aceasta este o vrednicie în concordanţă cu ceea ce a lucrat Duhul Sfânt –
unitatea trupului -, şi cu casa lui Dumnezeu, unde locuieşte Duhul Sfânt (Efeseni 2,15-22). În 1
Tesaloniceni 2,12 se spune, ca noi să umblăm, sau să ne purtăm, într-un chip vrednic de
Dumnezeu, deci aceasta este o vrednicie în concordanţă cu caracterul lui Dumnezeu. Aici, în
epistola către Coloseni, apostolul spune să umblăm într-un chip vrednic de Domnul, şi aceasta
tocmai în această scrisoare unde el pune în mod deosebit slava Domnului Isus înaintea ochilor
noştri.
Acesta este creştinismul practic. Uneori auzim pe credincioşi spunând, că pentru ei este mult
prea greu să înţeleagă şi să cerceteze învăţătura şi că în loc de a face aceasta ei preferă să se ţină
de creştinismul practic în viaţa de fiecare zi. Ce argumentare nebună! Cum vrem să umblăm întrun chip vrednic de Domnul, deci în concordanţă cu demnitatea şi slava Domnului, fără ca mai
înainte să nu ne adâncim în această demnitate şi slavă a Persoanei Sale? Nu este nici un alt drum,
pe care Dumnezeu ni-l arată, chiar dacă aceste lucruri sunt greu de înţeles, şi înainte de toate
ceea ce găsim în versetele care urmează. Dar dacă inimile noastre sunt duhovniceşti şi doresc să
ştie cine este Domnul Isus, atunci Dumnezeu va binecuvânta din belşug această dorinţă şi noi
vom avea parte de roade în viaţa noastră. Acesta este creştinismul practic. În mod accentuat ne
învaţă tocmai această scrisoare aşa de clar ce înseamnă, dacă noi ne umplem inimile cu Domnul
Isus, şi cu cât mai mult suntem preocupaţi cu El, cu atât mai mult influenţa Lui practică se va
vedea în viaţa noastră. Noi nu putem împlini voia lui Dumnezeu, dacă mai înainte noi nu am
cunoscut-o, şi de fapt este vorba numai de un singur lucru: să fi umplut cu El, Cel care este
satisfacţia lui Dumnezeu, pentru ca acest Fiu să devină şi satisfacţia noastră.
Dacă noi suntem plăcuţi lui Dumnezeu, atunci suntem plăcuţi în Preaiubitul, pentru că
Dumnezeu ne vede în El. El este singurul care bucură inima lui Dumnezeu. El este plăcut lui
Dumnezeu, şi numai dacă noi umblăm într-un chip vrednic de Domnul Îi vom fi şi plăcuţi în
toate. Norma pentru creştinismul nostru practic este răspunsul la întrebarea, ce Îi este plăcut Lui,
şi aceasta nu numai din când în când, ci în toate şi totdeauna. Dumnezeu nu este mulţumit cu
jumătăţi de creştini. «Plăcuţi în orice lucru» înseamnă că este prezentă creşterea permanentă,
năzuinţa permanentă ca în dependenţă de Domnul să fi umplut cu puterea Sa. «Plăcuţi în orice
lucru, aducând rod în tot felul de fapte bune», nu numai în multe fapte bune. Noi ne lăudăm cu
plăcere unii faţă de alţii, deoarece constatăm fapte bune, însă Dumnezeu este abia atunci
mulţumit, când noi, ca să zicem aşa, aducem rod în tot felul de fapte bune şi prin cunoaşterea lui
Dumnezeu creştem. Nu numai că noi creştem în cunoaşterea lui Dumnezeu, nu numai că noi
creştem în permanenta cunoaştere mai bine a lui Dumnezeu, ci mai întâi Îl cunoaştem pe El şi
apoi aplicăm practic această cunoaştere la viaţa noastră.
Vezi tu, ce înseamnă creştinismul practic? Aceasta este cunoaşterea lui Dumnezeu,
aprofundarea în El. Atunci creştem şi suntem «întăriţi cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei
Lui» (versetul 11). Aici avem iarăşi acelaşi lucru: puterea noastră este în slava lui Dumnezeu.
Atâta timp cât noi nu ne adâncim în slava lui Dumnezeu şi a Domnului Isus, nu vom găsi această
putere. Nu este invers: noi avem nevoie nu numai de putere, ca să avem cunoaşterea lui
Dumnezeu, ci noi avem nevoie de cunoaşterea lui Dumnezeu, ca să primim putere. Nu este
deseori motivul slăbiciunii în viaţa noastră faptul că noi vrem să luăm putere din surse greşite, de
exemplu din cunoaşterea omenească? Noi vom găsi această putere atunci când ne vom preocupa
cu slava Domnului Isus. Aceasta va conduce la «orice răbdare şi îndelungă-răbdare, cu bucurie.»
Ce rezultat minunat în viaţa unui credincios. Cât de des ne lipseşte răbdarea! Uneori şi viaţa unei
adunări îşi are mersul ei liniştit până în momentul când vin greutăţile. Atunci se vede cine are
ochi deschişi şi unde este prezentă răbdarea. Atunci se poate vedea cine s-a adăpat din puterea
slavei Sale. Atunci se constată unde este îndelungă-răbdare. Atunci nu se va acţiona în grabă şi
energic, ci se va avea răbdare, aşa cum Dumnezeu a avut răbdare cu noi şi cum El este încă
îndelung-răbdător cu lumea aceasta. Dacă am şti cât de îngrozitor este păcatul în ochii lui
Dumnezeu, am şti atunci şi cât de mare este îndelunga Lui răbdare, pe care El o arată încă faţă de
această lume. Noi putem creşte la statura unei astfel de îndelungă-răbdare, dacă cunoaştem pe
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Dumnezeu şi pe Domnul Isus în îndelunga lor răbdare. Atunci rezultatul va fi bucurie, o bucurie
care nu va fi deranjată de lucrurile vieţii, care aşa de des ne produc îngrijorare şi vor să ne ia
liniştea.
Dacă din aceasta se găseşte numai puţin în practică, apostolul spune: dacă voi aţi eşuat în ceea
ce priveşte responsabilitatea voastră, şi aceasta tot mereu, să ştiţi totuşi că din partea lui
Dumnezeu totul este în chip minunat în ordine. După ce Pavel în versetele de la 9 la 11 s-a referit
la responsabilitatea noastră, el spune acum: din partea lui Dumnezeu totul este în ordine şi noi
„am fost făcuţi capabili” pentru «moştenirea sfinţilor în lumină» (versetul 12). Pentru aceasta nu
este necesară creşterea. Noi nu putem creşte în această stare de vrednicie. Dacă ar fi aşa, mă tem
că nimeni dintre noi nu va primi vreodată moştenirea sfinţilor în lumină. Nu, când cineva tocmai
s-a întors la Dumnezeu, el este imediat capabil de a avea parte de moştenire. Când tâlharul de pe
cruce s-a predat Domnului Isus, el era pe deplin vrednic de moştenire, cu toate că el niciodată nu
a învăţat ce înseamnă să umble într-un chip vrednic de Domnul. Pentru el nu mai era posibil să
realizeze aceste lucruri practice, însă în momentul când el s-a predat Domnului, el a fost făcut
corespunzător acestei moşteniri. Nu este acesta un motiv de a mulţumi Tatălui în mijlocul aşa de
multei slăbiciuni care ne înconjoară, în mijlocul tuturor pericolelor de a fi smuls de principiile
lumii acesteia, de care atenţionează Pavel aşa de riguros aici? Cât de mulţumitori ar trebui să fim
noi, că din partea lui Dumnezeu totul a fost pus în chip minunat în ordine!
El nu ne-a dat tolerant acordul de a avea un locuşor în cer, ci El ne-a făcut în chip desăvârşit
potriviţi, ca noi să putem umbla în prezenţa Lui nemijlocită. Dacă privim la noi înşine, nu
înţelegem aceasta; însă El a putut să ne facă corespunzători, deoarece Domnul Isus a făcut o
lucrare aşa de minunată şi desăvârşită, încât noi am devenit chiar părtaşi ai naturii dumnezeieşti
(2 Petru 1,4). Natura dumnezeiască are două caracteristici: lumină şi dragoste. Dumnezeu este
lumină (1 Ioan 1,5), şi Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4,8.16). Aşa găsim aceasta şi aici (şi în
Efeseni 1,4, dar cu alte cuvinte). În primul rând noi am fost făcuţi potriviţi pentru moştenirea
sfinţilor în lumină. Noi avem o moştenire. Şi în 1 Petru 1 este vorba despre aceasta. Şi acolo
găsim credinţă, nădejde şi dragoste (ca şi în Coloseni 1,4.5) şi de asemenea moştenirea, păstrată
în ceruri pentru noi. Probabil că acolo este mai mult moştenirea, pe care noi o vom poseda
împreună cu Domnul Isus, atunci când El va domni peste toate lucrurile, ca în Efeseni 1,9-11).
Dar aici este o moştenire în lumină, deci o parte cerească, în legătură cu Fiinţa lui Dumnezeu,
deoarece noi am fost făcuţi capabili să umblăm în apropierea cerească a lui Dumnezeu, după ce
noi am primit natura Sa, viaţa Sa: noi suntem moştenitori potrivit nădejdii vieţii veşnice (Tit 3,7).
El, Cel care ne-a eliberat de sub puterea întunericului, a spus, când a văzut pe duşmani
apropiindu-se: «acesta este ceasul vostru şi puterea întunericului» (Luca 22,53). El ne-a eliberat
de sub această putere, prin aceea că El Însuşi a venit sub această putere, în moarte, şi a cunoscut
toate grozăviile ei. Însă Prinţul vieţii a ieşit ca un triumfator din această putere a morţii şi ne-a
scos şi pe noi, care eram sub această putere, împreună cu El. El ne-a eliberat de sub puterea
întunericului. Aceasta a lucrat Tatăl faţă de noi prin ceea ce Domnul Isus a înfăptuit pe cruce.
Acum probabil ne-am aştepta, ca aici să stea scris cam aşa: «chemaţi la lumina Sa minunată»
(1 Petru 2,9). Însă aici se spune mult mai minunat: «ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei
Lui». Aici găsim al doilea aspect al naturii lui Dumnezeu, dragostea Sa. Dumnezeu (sau mai
bine spus: Tatăl, vezi versetul 12) are un Fiu, şi acest Fiu este Fiul Lui preaiubit, de care El are
plăcere, Fiul dragostei Sale. Şi noi am fost strămutaţi în această atmosferă a dragostei, în această
împărăţie, în care Fiul are toată autoritatea, pe care Dumnezeu I-a dat-o, în care El ocupă acum
locul cel mai înalt în mijlocul alor Săi. El va domni cândva ca Fiu al Omului peste toată creaţia,
însă aceasta este încă o chestiune de viitor, şi atunci domnia nu va fi caracterizată de dragoste, ci
de pace şi dreptate. Însă noi avem voie să umblăm în această sferă, în care Fiul are toată
autoritatea asupra noastră, deoarece El este Domnul nostru, însă în care noi Îi slujim nu din
constrângere şi împotriva voii noastre, ci în dragoste. Aici avem caracterul cel mai înalt al
Împărăţiei lui Dumnezeu! Noi slujim Fiului, copleşiţi de dragostea care a existat din veşnicie
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între Tatăl şi Fiul şi care acum s-a îndreptat şi spre noi. Noi putem înţelege cum Acesta a umblat
pe pământ (Ioan 17).
Strămutaţi în această sferă. Ce har, ce înălţime! Cum este posibil, ca oameni, care erau morţi în
greşeli şi păcate, acum sunt nu numai admişi în prezenţa lui Dumnezeu, ci sunt aduşi aşa de
aproape de inima Sa, că ei au primit natura Sa? Cum este posibil aceasta? Deoarece noi avem
răscumpărarea în Domnul Isus, iertarea păcatelor (versetul 14). El a adus totul în ordine. El a
mers pe acest drum adânc, prin care a fost posibil ca noi să fim scoşi din cele mai profunde
adâncimi, din suferinţa păcatelor şi greşelilor, la cele mai înalte înălţimi imaginabile. Nu ar
trebui noi să fim mulţumitori din toată fiinţa, chiar şi atunci când noi nu am fi primit nimic mai
mult decât iertarea păcatelor noastre? Însă iertarea păcatelor nu este niciodată ţinta lui
Dumnezeu. Cât de mulţi creştini sunt totuşi, care în creşterea lor spirituală nu merg mai departe,
decât să mulţumească pentru iertarea păcatelor! Nu acesta este ţelul lui Dumnezeu. În epistola
către Efeseni capitolul 1 şi 2 vedem că iertarea păcatelor, salvarea de la moarte, era numai
mijlocul lui Dumnezeu să obţină ţelul Său propriu-zis, pe care El Şi l-a propus în veşnicie să ne
binecuvânteze cu cele mai mari, cele mai înalte imaginabile binecuvântări, da, cu toate
binecuvântările spirituale în locurile cereşti în Hristos Isus. Când Dumnezeu ne-a întâmpinat, noi
eram morţi şi a trebuit să aibă loc răscumpărarea, înainte ca Dumnezeu să poată împlini faţă de
noi ceea ce El Şi-a propus să facă. Însă această răscumpărare era numai uşa, mijlocul, ca să vină
la toate aceste binecuvântări, din care noi găsim aici câteva: să fim strămutaţi în atmosfera
luminii şi dragostei, în care Fiul a fost din veşnicie (cu toate că Împărăţia lui Dumnezeu în mod
normal a luat fiinţă abia după întruparea Sa ca om).
Însă apoi vine marea întrebare: Cine este acest Fiu al dragostei lui Dumnezeu? Noi am fost
aduşi aşa de aproape de El, şi apostolul spune, că noi trebuie să umblăm într-un chip vrednic de
Domnul. Ştim noi, cine este acest Domn? Dacă noi trebuie să fim întăriţi cu putere potrivit cu
tăria slavei Sale, ce este atunci slava Sa? Dacă în El avem răscumpărarea şi iertarea păcatelor, să
nu rămânem numai la privilegiul de a poseda răscumpărarea; inimile noastre să dorească (aşa
cum la orbul din naştere din Ioan 9 dragostea a început să crească după trecerea unui timp) după
Acela care ne-a dăruit această răscumpărare. De aceea apostolul vorbeşte acum despre El, nu
numai ca să învioreze inimile noastre, ci pentru ca inimile noastre să fie aşa fel umplute cu El, că
nu mai este loc pentru nimic altceva, decât numai pentru El.
Cine este Domnul Isus? El este chipul Dumnezeului nevăzut (versetul 15). Adam a fost creat
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (Geneza 1,26.27). Şi el era un chip al lui Dumnezeu.
Cuvântul «chip» înseamnă reprezentarea, prezentarea sau expresia a ceva. Adam prezenta într-un
anumit sens pe pământ, ce era Dumnezeu; el era acela dintre toate creaturile, în care însuşirile lui
Dumnezeu se vedeau cel mai mult, căci Dumnezeu Însuşi a insuflat în nările lui suflarea de viaţă.
Dar despre Adam se mai spune şi că el era după asemănarea lui Dumnezeu. Aceasta nu o găsim
niciunde exprimată cu privire la Domnul Isus, căci atunci ar însemna, că El într-adevăr S-a
asemănat cu Dumnezeu, dar nu era Dumnezeu Însuşi. Însă El este chipul desăvârşit al lui
Dumnezeu, deoarece El Însuşi este Dumnezeu. În El se exprimă în chip desăvârşit cine este
Dumnezeu. Niciunde în Vechiul Testament (nu în Adam, nu în Moise, nu în profeţi) nu s-a
exprimat vreodată, cine este Dumnezeu în realitate. «Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu;
singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut» (Ioan 1,18). El este chipul
acestui Dumnezeu. Ioan începe evanghelia sa cu cuvintele: «La început era Cuvântul». Noţiunea
«Cuvânt» (logos) înseamnă expresia unui gând interior. Domnul Isus era Cuvântul, care era la
Dumnezeu. El era Cuvântul, care exprima, cine era Dumnezeu. Tot ce a fost revelat în Vechiul
Testament despre Dumnezeu, a fost revelat prin Domnul Isus. El era Îngerul lui Iehova, El era,
Cel care a vorbit prin Noe şi profeţi. Şi când El a venit ca Om vizibil pe pământ, El era în mod
desăvârşit Chipul, expresia a cine era Dumnezeu. El putea în mod desăvârşit să fie aceasta,
deoarece El, Cuvântul, care era la Dumnezeu, era Însuşi Dumnezeu, aşa cum adaugă Ioan.
Numai în El putem vedea pe Tatăl. El spune: «Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl» (Ioan
14,9). Noi nu am cunoscut prin nimeni altcineva pe Tatăl, decât numai prin El. Noi nu am
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cunoscut pe Fiul prin nimeni altcineva, decât prin El, prin Fiul Însuşi, şi noi nu am cunoscut pe
Duhul Sfânt, cine este El cu adevărat, ca Persoană dumnezeiască, decât numai prin Domnul Isus.
El este chipul lui Dumnezeu.
Duhul Sfânt, care acum este pe pământ, nu este numit chipul lui Dumnezeu. El nu a revelat pe
Tatăl şi pe Fiul, cu toate că El era puterea dumnezeiască în Domnul şi prin inspiraţie a adus în
amintire tot ce a spus Fiul. El revelează şi puterea lui Dumnezeu în noi. Dar numai singurul Fiu,
care este în sânul Tatălui, a revelat pe Dumnezeu în Fiinţa Sa cea mai profundă, şi anume ca
Tată. Numai El ne-a făcut cunoscut pe Dumnezeu, deoarece El este Dumnezeu, revelat în carne.
El este Acela, numai prin care noi putem cunoaşte pe Dumnezeu, pe acest Dumnezeu, care este
invizibil şi care totuşi S-a apropiat de noi, da, a devenit vizibil în Domnul Isus. Dumnezeu, Fiul,
a devenit Om şi a venit la noi într-un chip, prin care noi putem suporta lumina, prin care această
glorie a fost învăluită şi ochii noştri nu au orbit prin gloria lui Dumnezeu. El a venit la noi în
chipul smerit al unui Om desăvârşit, care în acelaşi timp era Dumnezeu, Fiul, şi în această stare
era expresia Dumnezeului nevăzut. Când a devenit El aceasta? Am spus, când a devenit Om; El a
intrat în propria Lui creaţie. El a venit în sânge şi carne. El a devenit ca unul din nou şi a umblat
aici printre noi.
Când Fiul lui Dumnezeu vine în mijlocul nostru, ce gândeşti tu, ce loc trebuie atunci să-I dea
Dumnezeu? Când aici se spune ce loc ocupă El faţă de Dumnezeu ca Chip al Dumnezeului
nevăzut – acesta este Cuvântul vieţii, care era la Tatăl şi care ne-a fost revelat -, atunci se mai
spune şi ce loc ocupă El faţă de noi şi faţă de toată creaţia. În mod necesar El trebuia să fie Cel
întâi-născut. Aceasta este o expresie ciudată. Noi am spune: Cum este aceasta posibil? Nu era
Adam „cel întâi-născut”, acela, care a fost „născut” primul? Şi pe parcursul a mii de ani nu s-au
născut oameni înaintea Domnului? Şi totuşi, niciunul dintre oameni nu putea fi întâiul-născut în
afară de El, chiar dacă El ar fi ultimul care se naşte. Vedem aceasta la Solomon. El era al zecelea
fiu al lui David, şi totuşi Dumnezeu spune: «Iar Eu Îl voi face întâiul-născut» (Psalm 89,27).
Când Domnul Isus a intrat în propria creaţie, prin aceea că S-a făcut sânge şi carne şi în afară de
aceasta a luat chip de rob, cu toate acestea El trebuia să fie Cel întâi-născut al creaţiei: Acela care
este înălţat mai presus de toată creaţia şi în aceasta este Cel mai înalt cu privire la naştere,
ocupând locul cel mai înalt. Sunt într-adevăr credincioşi care spun, că, atunci când Domnul S-a
născut, El a fost pus mai prejos decât îngerii, însă aceasta nu este adevărat. El a fost mai prejos
decât îngerii numai un timp scurt, din cauza suferinţei morţii (Evrei 2,7.9; Psalm 8,5), căci
îngerii nu pot muri. Pe când El umbla aici pe pământ, El nu era mai prejos decât îngerii, ci El era
Cel întâi-născut din toată creaţia, aşa că noi citim, că şi îngerii lui Dumnezeu I-au slujit şi I s-au
închinat (Evrei 1).
Acum însă se pune o întrebare importantă: De ce El este Cel întâi-născut din toată creaţia? Era
aşa, deoarece era un om bun, deoarece niciodată nu a făcut nici măcar un păcat şi era singurul
om spre care Dumnezeu putea privi cu plăcere? Nu, nu din cauza aceasta. Era numai un singur
motiv, acela că El era Cel întâi-născut, şi aceasta ne arată gloria Sa ne neînţeles: El este Cel întâinăscut, deoarece în El au fost create toate lucrurile. El este Creatorul Însuşi, El, Cel născut în
Betleem, Cel care a fost pus într-o iesle. El, Cel care ca baby „neajutorat” era total dependent de
mama Sa, căci El era în chip desăvârşit Om. El era în acelaşi timp Creatorul, care purta toate
lucrurile cu Cuvântul puterii Sale (Evrei 1,3). Când Creatorul Însuşi intră în creaţia Sa proprie,
atunci în mod necesar trebuie să ocupe locul dintâi, nu poate fi altfel.
Toate lucrurile au fost create în El, aceasta înseamnă în puterea Persoanei Sale. Învăţaţii greci
falşi, gnosticii, învăţau printre altele, că Dumnezeu a folosit îngerii ca instrumente pentru crearea
lumilor, şi s-ar putea ajunge la gândul rău, că Fiul lui Dumnezeu ar fi un astfel de instrument,
prin care Dumnezeu a făcut lumile. Aşa-numiţii martori ai lui Iehova spun aşa. Dar aici nu se
spune „prin El”, ci «în El». În puterea Persoanei Sale a luat naştere lumea, aceasta înseamnă că
lumea există prin slava maiestăţii lui Dumnezeu, şi aceasta dovedeşte că El este Dumnezeu. Nu
numai un Dumnezeu, o Persoană dumnezeiască, ci Dumnezeu Însuşi, Dumnezeu, Fiul, Iehova
Vechiului Testament. În El, în propria Lui putere, au fost create toate lucrurile – şi nu numai
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lucrurile şi oamenii, ci şi puterile cele mai înalte din aceste lumi, şi puterile îngereşti. Din aceasta
se vede că El nu este un Om obişnuit – căci oamenii sunt mai prejos decât îngerii – şi de
asemenea, că El Însuşi nu este un înger. El, Cel care este om ca şi noi, este totodată Creatorul, şi
ca şi Creator El a creat chiar şi cele mai înalte creaturi, pe îngeri. El a creat şi pe diavol în starea
lui iniţială, fără păcat, ca înger. El a creat lumile materiale, toate au luat naştere prin El.
Aici găsim o a doua conjuncţie. Toate lucrurile au fost create în primul rând în puterea
Persoanei Sale, însă în al doilea rând prin El. Căci altfel am putea gândi, că Tatăl a creat toate
lucrurile în puterea Fiului lui Dumnezeu, însă Fiul este Însuşi Acela care a creat, în propria Lui
putere, şi prin aceasta slava Lui devine şi mai mare. În al treilea rând noi ne-am fi putut imagina
şi că El într-adevăr a creat lumea în propria Sa putere, şi că El Însuşi ar fi făcut-o, dar că El ar fi
făcut-o pentru Tatăl, spre glorificarea Lui, căci El Însuşi spune: «Tatăl este mai mare decât
Mine». Însă aici citim: «Toate lucrurile au fost create prin El şi pentru El». De ce a fost chemată
creaţia la existenţă? Nu numai pentru glorificarea Tatălui, ci şi pentru glorificarea Fiului. El a
creat-o pentru Sine Însuşi, şi aceasta dovedeşte, că El este una cu Tatăl: «Eu şi Tatăl suntem
una». Desigur creaţia este pentru glorificarea Triunităţii lui Dumnezeu, însă aici ea este în mod
deosebit pentru glorificarea lui Dumnezeu Fiul.
Prin aceasta apostolul nu a ajuns la capăt cu descrierea gloriei Domnului Isus. «El este înainte
de toate». Aceasta înseamnă în primul rând, că El avea o existenţă veşnică mai dinainte, înainte
ca lumile să existe. El nu este un înger creat, ci El a fost din toate veşniciile: «La început era
Cuvântul». Crezi tu atunci, că El era un Om obişnuit, aşa cum spun unii învăţători falşi? O, nu,
El era înainte de toate lucrurile. Însă aceasta înseamnă şi, că El ocupă locul dintâi peste toate
lucrurile, că El este înălţat peste toate lucrurile, cu toate că era om, căci în acelaşi timp El era
Creatorul. Toate lucrurile există în El (aşa cum se spune textual), aceasta înseamnă mult mai
mult. Toate lucrurile, pe care noi le vedem în jurul nostru, toţi oamenii, care sunt în sala aceasta,
există împreună în El. Este aici un suflet necredincios? Aşa cum tu stai acolo, cum respiri, viaţa
ta este menţinută minut cu minut prin El, Cel care stă la dreapta maiestăţii în înălţime şi susţine
toate lucrurile cu Cuvântul puterii Sale (Evrei 1,3). El a dat puterea acelora care L-au lovit în faţă
şi L-au scuipat, ca să facă aceasta. El a dat putere lemnului, să-L susţină, şi El a dat putere
cuielor, să-L ţină prins pe lemn. El susţine toate lucrurile prin Cuvântul puterii Sale. Toate
lucrurile există împreună în El, în puterea Persoanei Sale. Faptul că noi încă existăm, că această
lume păcătoasă încă mai există, este numai prin puterea Sa. El are toate lucrurile în mână, El, Cel
care a fost lepădat de această lume, El poartă toate lucrurile, El poartă chiar şi pe cei fără
Dumnezeu, şi dacă El Îşi retrage mâna, suflarea lor este tăiată. Aşa de mare este slava Sa. Şi
apostolul încă nu este gata, căci este o slavă, care este mai mare decât aceasta.
«El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi-născut dintre cei morţi.» În
versetele 15-17 avem o descriere a Domnului Isus ca şi Cap peste toate lucrurile, deoarece El a
creat toate lucrurile. Pe baza Cuvântului puterii Sale au luat naştere lumile şi prin puterea Sa ele
există. El este Capul lumilor ca Creator. Însă acum citim, că El este Cap într-un al doilea sens. El
este Capul Adunării, şi aceasta este o poziţie cu totul deosebită. El putea chema lumile la
existenţă printr-un cuvânt. «Căci El a zis şi s-a făcut, a poruncit şi a luat fiinţă» (Psalm 33,9).
Însă Adunarea n-a putut-o realiza printr-un cuvânt. El nu putea vorbi din cer păcătoşilor morţi:
trăiţi şi constituiţi Adunarea, care vorbeşte despre slava Mea. Aceasta era imposibil. Ah,
dragostea lui Dumnezeu, ca să zicem aşa, a vrut-o. Însă dreptatea şi sfinţenia lui Dumnezeu
cereau ca planurile lui Dumnezeu cu privire la Adunare să se împlinească abia după ce au fost
satisfăcute cerinţele sfinte şi drepte ale lui Dumnezeu. Domnul Isus, mânat de bucuria care Îi era
pusă înainte (Evrei 12,2), de dragostea pentru Adunare, pentru care El S-a dat pe Sine la moarte
(Efeseni 5,25), a mers la crucea îngrozitoare, şi acolo, prin moarte, El a pus temelia pentru
Adunare. Aceasta merge mult mai departe decât slava Sa ca Creator. Această slavă a fost
caracterizată prin putere. Însă slava, pe care El o are cu privire la Adunare, s-a exteriorizat în
slăbiciune, pe locul unde El a părut să fie total lipsit de putere, unde se părea că El va suferi o
înfrângere, acolo unde El a mers la moarte (vezi 2 Corinteni 13,4). Însă acolo, în moarte, El a pus
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baza unei glorii cu mult mai mare decât aceea pe care El o posedă ca Creator. Ca Acela care în
propria putere a fost primul care a înviat dintre morţi şi în afară de aceasta ocupă locul întâi între
toţi cei înviaţi ca Întâiul-născut, El a devenit Capul trupului.
Pentru aceasta El a trebuit să devină Om. El a devenit Om nu numai ca să locuiască în mijlocul
poporului Său. El a luat carne şi sânge, ca să poată muri (Evrei 2,14). Deoarece El era fără păcat,
El nu trebuia să moară, însă El a devenit Om, ca să poată muri şi prin moarte să pună temelia
pentru Adunare. Ca Dumnezeu El are slava Creatorului, însă ca Dumnezeu, care a devenit Om,
El a mers în moarte. Omul Hristos Isus a devenit prin moarte Capul Adunării, care este trupul
Său. Şi aceasta are o urmare minunată. Deoarece El S-a dat din dragoste la moarte pentru
Adunare, ca să devină Capul acestei Adunări, urmarea acestui fapte este, că El acum şi ca Om, ca
Cel întâi-născut dintre morţi, este nu numai Începutul unei lumi noi, ci şi (aşa cum spune aici) în
toate lucrurile ocupă locul dintâi, şi aceasta acum nu numai ca Creator, ci şi ca Om. Ca
Dumnezeu şi ca Om, care a trecut prin moarte, ca Omul Isus Hristos glorificat, El ocupă acest
loc peste toate lucrurile, pe care El l-a ocupat din veşnicie ca Creator, ca Dumnezeu. Ce slavă!
Toate aceste slăvi, pe care El le-a posedat ca Dumnezeu, ca Creator, sunt acum partea Lui ca Om
(compară cu Ioan 17,4.5). Omul Hristos Isus are acum aceste slăvi. Un Om a fost înălţat peste
acest pământ, peste îngeri, peste stele, peste întreaga creaţie. Gândeşte-te la aceasta: pe baza unei
lucrări minunate un Om a fost pus de Dumnezeu peste întreg universul, aşa că El, care este
Creatorul peste toate lucrurile, este înălţat acum peste toate lucrurile şi ca Om.
Cum a luat naştere aceasta? Cum a devenit posibil aceasta? Răspunsul ni-l dau versetele
următoare: «Căci toată plinătatea şi-a găsit plăcerea să locuiască în El» (versetul 19). Când este
vorba de plinătatea Dumnezeirii, nu este vorba numai de Tatăl, căci capitolul 2,9 spune categoric
ce înseamnă această plinătate: plinătatea Dumnezeirii. Nu era numai Tatăl, ci era Triunitatea care
locuia în Omul Hristos Isus: Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt locuia în acest Om, care în acelaşi timp
era Fiul lui Dumnezeu, şi era plăcerea Plinătăţii să locuiască în El. Ce plăcere pentru Dumnezeu
să locuiască în acest Om, care a mers pe un astfel de drum aici în mijlocul oamenilor, care a trăit
o astfel de viaţă; ce plăcere pentru Dumnezeire, în sfârşit să găsească un Om, în care ea putea
locui şi găsi odihnă. Însă nu era scopul în sine, că Omul Isus Hristos a mers aici pe pământ
drumul Său umplut cu plinătatea Dumnezeirii, oricât de minunat era aceasta, ci scopul propriuzis era, că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine (2 Corinteni 5,19). De ce locuia
plinătatea Dumnezeirii în Isus Hristos? De ce Triunitatea Dumnezeu a întins lumii mâna
salvatoare în Hristos Isus? Deoarece dragostea lui Dumnezeu a venit la noi şi El nu a suportat că
noi eram morţi în greşeli şi păcate. El voia să ne aducă împăcarea, şi în Isus Hristos, care a mers
aici pe drumul Său, Dumnezeu a întins fiecărui om mâna împăcării. Dar care a fost răspunsul
oamenilor? Ei L-au pus pe cruce, pe El, în care locuia toată plinătatea Dumnezeirii. Acolo pe
cruce s-a arătat în chip desăvârşit cine era omul, cât de stricat era el, cât de lipsit de putere ca să
facă ceva bun pentru Dumnezeu. Şi în acelaşi timp, acolo s-a arătat în chip desăvârşit cine era
Dumnezeu în dragostea Sa, şi de asemenea în sfinţenia şi dreptatea Sa.
Domnul Isus «a făcut pace» (versetul 20) pe cruce. El, care părea să sufere o înfrângere pe
cruce, prin vărsarea sângelui Său acolo a pus baza pe care toate lucrurile devin împăcate cu
Dumnezeu. El a făcut ceea ce marele preot făcea simbolic în marea zi a ispăşirii (Levitic 16). El
a intrat cu sângele Său în Locul preasfânt şi a stropit sângele pe capacul ispăşirii. Acesta era
fundamentul pe care Dumnezeu poate face lucruri minunate: să împace toate lucrurile cu Sine
Însuşi. «Fiindcă atât de mult (sau: aşa de mult) a iubit Dumnezeu lumea (nu Tatăl, ci Triunitatea
Dumnezeu), că a dat pe singurul Său Fiu» (Ioan 3,16). Dacă Dumnezeu, Triunitatea Dumnezeu,
voia să te binecuvânteze pe tine şi să mă binecuvânteze pe mine, atunci sfinţenia Sa şi dreptatea
Sa trebuia să aibă un fundament, pe baza căruia El putea dărui aceste binecuvântări; şi
fundamentul era sângele pe capacul ispăşirii. Când Ioan Botezătorul a văzut pe Domnul Isus, a
spus: «Iată, Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii» (Ioan 1,29). Mielul lui Dumnezeu a
murit. Păcatul lumii nu este încă ridicat. Dar acest timp va veni; în împărăţia de o mie de ani a
păcii se va face un început al acestei ridicări a păcatului lumii, când blestemul va fi ridicat de pe
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pământ. Şi când va veni cerul nou şi pământul nou, tot ce aminteşte de păcat şi stricăciune va fi
înlăturat din creaţie. Atunci păcatul lumii va fi ridicat şi toate lucrurile vor fi readuse înapoi la
Dumnezeu: în chip desăvârşit reînnoite printr-o curăţire desăvârşită, în cerul nou şi pe pământul
nou nu va mai fi nimic din lumea veche, din creaţia veche.
Toate lucrurile vor fi readuse înapoi la Dumnezeu. Desigur, nu toţi oamenii – nu despre aceasta
este vorba aici -, ci toate lucrurile (lumea materială) vor fi curăţite de blestemul venit peste
această creaţie, care acum încă suspină şi simte durerile naşterii şi aşteaptă cu dorinţă mare
revelarea fiilor lui Dumnezeu (Romani 8,19-22). În timpul actual intermediar a stat crucea aici.
Pentru ochiul lumii, Hristos Isus a fost înlăturat şi zace în mormânt. El este mort, şi ea nu L-a
mai văzut, după ce El a murit. Crucea a stat pe pământ, semnul biruinţei aparente a diavolului.
Că lumile vor fi curăţite, este de viitor – un viitor minunat şi sigur într-adevăr, dar pentru ochiul
nostru încă nu se poate vedea nimic din aceasta, ca să nu mai vorbim de ochii lumii. Dar şi în
acest timp Dumnezeu are în lumea aceasta o mărturie a biruinţei lui Isus Hristos, pe care El a
obţinut-o pe cruce, şi această dovadă eşti tu şi eu. Toate lucrurile, care sunt în ceruri şi pe
pământ, vor fi împăcate în viitor, însă pe tine, care odinioară prin faptele rele al naturii erai un
străin faţă de El şi duşman al Lui, El te-a împăcat deja acum. Lumea materială va fi curăţită în
viitor, însă tu, care aparţii Adunării Dumnezeului Celui viu, tu eşti deja acum împăcat cu
Dumnezeu.
Avem aici cele două aspecte importante ale marii zile a ispăşirii. După ce mai întâi a fost pusă
temelia pe baza sângelui, marele preot se reîntorcea din Locul preasfânt şi altarul şi locul sfânt,
împreună un tablou al întregii lumi create (compară cu Evrei 9,23), erau curăţite prin sânge.
Aceasta va avea loc în viitor; toate lucrurile vor fi împăcate prin sângele lui Hristos. Însă înainte
de revenirea marelui preot (aceasta este revenirea lui Hristos), în marea zi a ispăşirii avea loc
altceva, şi aceasta este acum deja realitate, pe aceasta nu mai trebuie s-o aşteptăm. Aaron trebuia
să jertfească viţelul pentru jertfa de ispăşire pentru sine şi casa sa (un tablou al Adunării). Abia
după revenirea lui Hristos (reîntoarcerea marelui preot) va avea loc o a treia etapă a împăcării, şi
anume împăcarea lui Israel. Atunci păcatele poporului vor fi puse pe «ţapul al doilea» şi va fi
alungat departe de faţa Domnului, aşa că poporul va sta eliberat de vină înaintea lui Dumnezeu.
Dumnezeu a lucrat deja aceasta în noi. Dar cum ne-a găsit El, când a venit la noi, ca să ne
elibereze de vină? Despre lucrurile materiale nu se spune că ele aveau atitudine de vrăjmăşie. Ele
stau numai sub blestem şi trebuie eliberate de blestem. Însă noi eram înstrăinaţi şi deci nu aveam
nici o parte din ceea ce era Dumnezeu; noi eram chiar vrăjmaşi ai Lui şi am întors spatele lui
Dumnezeu. Noi nu am aşteptat, că Domnul Isus va veni să ne răscumpere. Însă Dumnezeu Îşi
arată dragostea Lui faţă de noi în aceea, că Hristos a murit pentru noi, pe când noi eram încă
păcătoşi. Pe când eram vrăjmaşi, Dumnezeu ne-a împăcat prin moartea Fiului Său. Şi prin viaţa
Lui vom fi salvaţi. Noi nu am stat plângând şi întristaţi în jurul crucii, când am văzut cum El a
suferit şi a murit, ci noi am stat acolo ca vrăjmaşi şi L-am batjocorit în clipa când a fost părăsit
de Dumnezeu. Ce stare îngrozitoare. Însă din pricina bucuriei, care Îi era pusă înainte (Evrei
12,2), El a mers pe drum până la capăt, căci El ştia că ura vrăjmaşilor va fi înfrântă şi ei vor fi
aduşi la inima lui Dumnezeu.
Acum noi suntem împăcaţi cu Dumnezeu, cu acest Dumnezeu, care a trebuit să Se mânie
asupra păcatelor. Noi am fost împăcaţi şi aduşi la inima Sa. Dar ce preţ a trebuit Domnul Isus să
plătească! Despre lucrurile, care sunt în ceruri şi pe pământ, se spune, că ele vor fi împăcate prin
Hristos, dar când este vorba de noi, se spune că noi am fost împăcaţi în trupul Lui de carne, prin
moarte. Din cauza acestei împăcări în trupul Lui, El a trebuit să devină Om. Aşa după cum la
răscumpărarea unui israelit trebuia să fie o rudă de sânge cel care îl răscumpăra (Levitic 25,25;
Deuteronom 25,5-10), tot aşa şi Domnul Isus a trebuit să devină ruda noastră de sânge în sensul
că El a devenit Om, a devenit păraş sângelui şi cărnii (Evrei 2,14), ca să poată muri în acest trup
de sânge şi carne – să poată să-Şi dea carnea şi să-Şi verse sângele. El a trebuit să vină într-o
natură asemănătoare cu carnea păcatului şi pentru păcat (Romani 8,3), ca să moară pe cruce
pentru păcat. Acesta era fundamentul necesar. Ce fericire minunată, în Dumnezeu totul este
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sigur, Dumnezeu ne-a făcut plăcuţi în El. Tu erai mort în păcate şi greşeli. Cu ce ai contribuit tu
la salvarea ta, la naşterea ta din nou, la mântuirea ta? Tu erai mort, nu puteai face nimic, dar
Dumnezeu S-a îngrijit de tine, El a pus fundamentul pentru acestea: sângele, care era stropit pe
capacul ispăşirii. Dumnezeu te-a atras la Sine, te-a pus înaintea Lui sfânt, fără cusur şi fără vină.
Din partea lui Dumnezeu totul este în ordine: tu eşti sfânt, fără cusur şi fără vină. Te mai poţi
îndoi, dacă totul este în ordine cu tine, dacă L-ai primit pe Domnul Isus?
Sfânt, fără cusur şi fără vină, şi cu toate acestea în versetul 23 este un contrast ciudat: «dacă
rămâneţi întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă.» În epistola către Efeseni nu găsim acest cuvânt de
condiţie: „dacă”. Acolo nu sunt nici un fel de premise, cărora noi trebuie să le corespundem, ca
să putem poseda aceste lucruri. Acolo este vorba exclusiv de planurile lui Dumnezeu şi
responsabilitatea nu îşi are locul acolo. Însă aici, unde noi suntem văzuţi nu în cer, ci pe pământ,
este desigur vorba de responsabilitate. Nu de responsabilitatea de a contribui cu ceva la mântuire.
Dar dacă mărturiseşti, că eşti creştin, atunci rămâne valabilă condiţia să rămâi în credinţă (în
ţinerea cu tărie la adevărul credinţei, pe care Dumnezeu l-a vestit). Atunci tu trebuie să rămâi în
El, nădejdea Evangheliei. Nu trebuie să te laşi atras pe căi lăturalnice, căci atunci pierzi din
propria vină privilegiul, că Dumnezeu te va pune înaintea lui sfânt, fără cusur şi fără vină. Nu
este dependent de noi, că noi vom fi aşa, ci numai de Dumnezeu. Dar dacă tu întorci spatele lui
Dumnezeu, prin aceea că lepezi adevărul, pe care El l-a revelat cu privire la Fiul Său, pierzi din
proprie vină privilegiul de a fi pus de Dumnezeu astfel înaintea Sa.
Aceasta este responsabilitate. Dacă aici sunt unii printre noi, care au mărturisit că sunt creştini,
dar sunt entuziasmaţi de sistemele religioase false, lumeşti, şi prin aceasta şi-au însuşit gânduri
îngrozitoare cu privire la Domnul Isus şi tăgăduiesc ce se spune aici despre slava Sa şi despre
Dumnezeirea Sa şi despre Fiinţa Sa umană desăvârşită, atunci aceştia s-au lăsat duşi de la
nădejdea Evangheliei şi, cu toate că mărturisesc, că sunt creştini, în realitate ei sunt încă o parte
din lume, unde trăiesc în păcat şi unde pentru Dumnezeu ei sunt morţi în păcate şi greşeli. Nu
vrei tu să te laşi curăţat de aceste gânduri greşite cu privire la Persoana Sa? Şi atunci când tu ai
devenit un credincios, nu vrei să te laşi curăţit de tot ce în viaţa ta a ocupat loc între tine şi
Domnul Isus şi a pus stăpânire pe tine în aşa măsură, că Domnul nu mai este destul pentru tine?
Atunci Domnul ajunge la ţintă cu Cuvântul Său, prin aceea că ne pune înaintea privirii Persoana
Sa, aşa că noi ajungem sub impresia slavei Sale şi avem totul din belşug în El.
Versetul 23 este totodată trecerea la o temă nouă, şi anume la slujba apostolului Pavel. Această
slujbă este dublă şi este legată cu o slavă dublă a Domnului Isus, aşa cum ea ne este prezentată în
versetele 15-22. Mai întâi Domnul Isus ne este prezentat acolo ca şi Cap al tuturor lucrurilor. Pe
baza faptului că El este Creatorul, El are drept asupra tuturor lucrurilor şi este Capul lor. Şi
acum, deoarece El a trecut prin moarte ca Om şi a înviat dintre morţi, El are şi ca Om un drept
deosebit asupra creaţiei. El este acum Cap al tuturor lucrurilor şi ca Omul înviat: aceasta este
prima Sa glorie ca şi Cap. Însă noi am văzut, că El este nu numai Capul întregii creaţii, al tuturor
lucrurilor, care sunt în ceruri şi pe pământ, ci El este şi cap al trupului, al Adunării. El este Capul
tuturor acelora din creaţia aceasta, care au devenit proprietate a Lui şi sunt legaţi în mod deosebit
cu El ca trup al Său.
În al doilea rând am văzut în această secţiune, că prin faptul că Domnul Isus sub aspect dublu
este Capul, în armonie cu aceasta este şi o împăcare dublă. Domnul Isus era ca Creator Capul
tuturor lucrurilor. Prin păcatul lui Adam creaţia a ajuns sub blestem, însă ca Creator Domnul Isus
nu putea să elibereze creaţia de acest blestem. Pentru aceasta El a trebuit să devină Om şi prin
moartea Sa să creeze fundamentul în baza căruia în viitor păcatul va putea fi ridicat din lume. Şi
I-a plăcut lui Dumnezeu să locuiască în El şi prin El să împace toate lucrurile cu Sine, aşa cum în
viitor aceasta va avea realmente loc. Pe cruce a fost pusă baza împăcării, deci a împăcării tuturor
lucrurilor. Dar este şi un al doilea aspect al împăcării, şi anume acela referitor la Adunare.
Domnul Isus este în mod deosebit Cap al Adunării (al trupului); şi toţi aceia care aparţin acestei
Adunări, nu trebuie să aştepte viitorul, ca să aibă parte de împăcare, ci ei sunt deja acum
împăcaţi cu Dumnezeu prin ceea ce Domnul Isus a făcut în trupul Său de carne. Deci Domnul
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Isus este Cap sub două aspecte, şi noi găsim aici o împăcare dublă: împăcarea tuturor lucrurilor
şi împăcarea acelora care acum aparţin Adunării (făcând excepţie de credincioşii dinaintea şi de
după timpul Adunării, care aici nu sunt luaţi în considerare).
În secţiunea care urmează acum, vedem concordanţa cu faptul că Pavel a primit o slujbă dublă
din partea Domnului, şi aceasta este ceva foarte deosebit. El a fost singurul om, care a unit în
sine o astfel de slujbă dublă. El avea în primul rând o slujbă cu privire la întreaga creaţie
(versetul 23), şi în al doilea rând cu privire la Adunare (versetul 25). Domnul Isus este Capul
tuturor lucrurilor, şi astfel El a încredinţat lui Pavel o slujbă pentru toată creaţia, aceasta este
Evanghelia «pe care aţi auzit-o, care a fost vestită întregii creaţii de sub cer şi al cărei slujitor am
fost făcut eu, Pavel» (versetul 23). Desigur Pavel nu a predicat Evanghelia stelelor, ci
pretutindeni acolo unde erau oameni sub cer. Evanghelia nu este destinată pentru o anumită
grupă aleasă, ci pentru toţi oamenii (Tit 2,11; 1 Timotei 2,4-6; Romani 5,18). Harul lui
Dumnezeu este prea mare, ca el să poată fi limitat la o parte din omenire. De aceea Pavel a primit
o slujbă, care l-a mânat de la poporul lui la multe alte popoare îndepărtate, ca pretutindeni, chiar
şi în Europa, să predice Evanghelia. Însă în afară de aceasta el a primit şi o slujbă pentru
Adunare (versetul 25). El era nu numai evanghelistul care prin lucrarea Duhului Sfânt a adăugat
Adunării oameni din lumea aceasta, ci el avea şi o a doua slujbă, care era destinată pentru aceşti
credincioşi: el trebuia să facă cunoscut acestor credincioşi, ce a avut Dumnezeu din veşnicie în
gândurile Sale cu privire la Adunare.
El spune aici colosenilor, că el a trebuit să sufere pentru această slujbă dublă, şi este foarte
impresionant, că apostolul vorbeşte aici în versetul 24 şi în continuare despre aceste suferinţe.
Vom vedea în continuare, că colosenii stăteau în mare pericol să fie receptivi la înţelepciunea
lumii acesteia, la filozofia şi tradiţia oamenilor, în mod deosebit pentru iudaism, pentru vechile
practici iudaice, care la timpul lor erau bune, dar care acum au fost înlocuite prin realitate, prin
Hristos. Pavel spune: dacă mergeţi pe drumul acesta, nu veţi înţelege niciodată necazul crucii,
căci crucea nu se poate aduce în concordanţă cu înţelepciunea grecilor şi cu învăţătura iudeilor,
ci crucea este o nebunie pentru greci şi o pricină de poticnire pentru iudei. De aceea Pavel ne
îndreaptă atenţia spre faptul că el avea o slujbă atât pentru necredincioşi (şi anume Evanghelia)
cât şi pentru credincioşi, pe scurt deci, pentru toţi oamenii. Aceasta înseamnă că toţi oamenii
trebuie să primească Evanghelia şi să renunţe la propriile lor învăţături. Din acest motiv spune
Pavel şi că el a trebuit să sufere pentru această slujbă. Suferinţele erau partea lui din cauză că
Evanghelia era în opoziţie cu înţelepciunea greacă şi cu învăţătura iudeilor.
Prin aceasta el a întregit învăţătura, pe care Domnul Isus a început-o aici pe pământ. El a
întregit ce rămăsese de împlinit sau ce lipsea necazurilor lui Hristos. Hristos a mers înaintea lui
prin necazuri. Dacă Domnul Isus ar fi predicat aici pe pământ ceea ce iudeii ar fi auzit cu
plăcere, atunci El nu ar fi trebuit să sufere. Dacă El S-ar fi folosit de drepturile Lui ca Mesia şi ar
fi predicat, că El voia să-i elibereze de romani, crezi tu că poporul Lui L-ar fi lepădat, că L-ar fi
dispreţuit şi L-ar fi scuipat? Ei L-au lepădat, deoarece El a spus poporului, că este în păcat şi că
ei au nevoie de harul lui Dumnezeu, şi El le-a spus că Fiul Omului trebuie să fie trădat, ca să fie
răstignit. Prin aceasta a atras suferinţa asupra Sa. Desigur, aici nu este vorba de suferinţele pentru
împăcare. În acestea Domnul Isus este unic, şi în privinţa aceasta Pavel nu putea nimic întregi.
Lucrarea pe cruce este desăvârşită. Însă aici este vorba de suferinţele pe care Domnul Isus le-a
luat asupra Sa ca Martor al lui Dumnezeu. El a venit să ne facă cunoscut cine era Dumnezeu. El
era lumina, care, venind în lume, a luminat pe orice om, şi deoarece oamenii erau în întuneric,
urmarea a fost că întunericul inimilor lor a venit la lumină şi ei au respins lumina. De aceea
Domnul Isus a luat asupra Sa suferinţele din partea oamenilor şi a suferit din pricina dreptăţii. Şi
Pavel, care L-a urmat pe Domnul Isus, a trebuit să aibă parte pe urmele paşilor Lui şi de aceste
suferinţe, căci nu este posibil să uneşti cu Hristos lucrurile lumii, oricât de înţelepte, de înalte şi
de inteligente ar fi ele. Dacă noi am înţelege aceasta, am simţi ceva din suferinţele de care a avut
parte Pavel; cu toate că suferinţele lui au fost unice: el a întregit, ceea ce mai rămăsese de
împlinit din necazuri.
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Aceasta înseamnă, că Domnul Isus nu a descoperit toate căile lui Dumnezeu. El a revelat pe
Dumnezeu, însă nu toate planurile lui Dumnezeu. Citim în Ioan 16,12, că El avea încă multe să
spună ucenicilor Săi, dar nu a făcut-o, deoarece ei încă nu le puteau înţelege. Abia după ce Duhul
Sfânt a venit din cer şi a botezat pe credincioşi într-un trup şi le-a dat pricepere să înţeleagă
gândurile lui Dumnezeu, acest Duh Sfânt putea să le descopere pe deplin prin apostolul Pavel
aceste planuri. În Vechiul Testament au fost deja multe descoperite despre Dumnezeu. Şi când a
venit Domnul Isus, El a adăugat multe acestor descoperiri. Însă ultimul, singurul, care mai lipsea,
nu a fost descoperit în Vechiul testament prin profeţi, şi nici prin Domnul Isus, atunci când El a
fost aici pe pământ, ci aceasta a descoperito Domnul prin Duhul Său Sfânt slujitorului Său Pavel.
De aceea Pavel spune aici, că el a devenit slujitorul Adunării «potrivit administrării pe care mi-a
dat-o Dumnezeu», care i-a fost dată cu privire la credincioşi, «ca să întregesc Cuvântul lui
Dumnezeu». Pavel avea misiunea mare şi privilegiată, să întregească Cuvântul lui Dumnezeu.
Aceasta înseamnă, că ceea ce Pavel a revelat despre planul lui Dumnezeu, a întregit descoperirea
acestor planuri ale lui Dumnezeu. După ce Pavel a prezentat taina Adunării, nu mai există nici un
alt adevăr nou al lui Dumnezeu, care mai trebuie prezentat.
În sensul acesta a întregit Pavel Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia noastră. Aceasta nu înseamnă
că Pavel a scris ultimele cărţi ale Noului Testament. Căci după ce Pavel a scris ultima sa
scrisoare, au fost scrise alte cărţi diferite ale Noului Testament. Dar în aceste cărţi de mai târziu
nu găseşti revelaţii noi, nici în scrierile lui Petru şi nici în scrierile lui Ioan. Găsim acolo
învăţături deosebit de importante, care explică ceea ce a fost deja revelat odinioară, şi îndemnuri
practice pentru viaţa de credinţă, însă revelaţii noi după venirea Duhului Sfânt găsim exclusiv în
învăţăturile apostolului Pavel. El a făcut cunoscut această taină, şi după ce el a scris-o în
scrisorile sale, în mod deosebit în scrisoarea către Coloseni şi cea către Efeseni, Cuvântul lui
Dumnezeu este complet. Chiar dacă Pavel ar fi fost primul scriitor al Noului Testament, Noul
Testament ar fi fost complet cu scrierile lui, în ceea ce priveşte descoperirile.
Care este deci descoperirea deosebită, pe care ne-a făcut-o Pavel? O găsim aici în versetul 26.
Ea este «taina ţinută ascunsă din veacuri şi din generaţii, dar arătată acum sfinţilor Săi». Ce
rătăcire a multor creştini să creadă, că Adunarea a existat începând cu Adam. Ea era o taină, pe
care Dumnezeu nu a descoperit-o, ca să nu mai vorbim, că în Vechiul Testament Adunarea nu
putea să existe. Caracteristica Adunării este, că ea este unită cu un Hristos ceresc (vom vedea
aceasta mai îndeaproape), şi aceasta era o chestiune necunoscută în Vechiul Testament. Atunci
nu exista încă nici un om glorificat în cer. Pentru mulţi credincioşi pare să nu aibă importanţă
mare momentul exact al morţii Domnului Isus. Desigur era necesară lucrarea Sa, însă dacă El ar
fi murit acum patru mii de ani, sau acum o sută de ani, aceasta nu contează mult pentru ei,
important este că moartea Lui a avut loc. Însă nu este aşa. De când Domnul Isus a înviat şi a fost
glorificat la dreapta lui Dumnezeu, acum este un Om glorificat pe tronul lui Dumnezeu, şi
aceasta schimbă totul. Credincioşii, care sunt uniţi cu acest Om glorificat în cer, stau pe un cu
totul alt fundament decât credincioşii Vechiului Testament. Aceasta este această taină: legătura
dintre Hristos şi Adunare aici pe pământ. O chestiune minunată! Cât de puţin este cunoscut acest
adevăr! Ştim noi ce este Adunarea? Dacă am pune întrebarea, răspunsurile ar putea fi probabil:
ea este suma tuturor celor născuţi din nou, a tuturor credincioşilor, a tuturor copiilor lui
Dumnezeu de pe pământ. Dar au fost oameni născuţi din nou, credincioşi şi copii ai lui
Dumnezeu şi în Vechiul Testament. Nu, esenţa şi probabil caracteristica cea mai de bază a
creştinismului este, că există o legătură între un Om în cer şi oamenii de aici de pe pământ; un
Cap în cer şi un trup aici pe pământ.
Taina, care este descoperită aici, spune că între acest Cap din cer şi trupul de pe pământ este o
legătură de nedesfăcut. Însă Hristos este sus în cer şi noi pe pământ. Cum este posibil să existe o
legătură de nedesfăcut? Aceasta se poate explica în două feluri. În epistola către Efeseni Pavel
spune: Hristos este într-adevăr în cer, dar şi voi aţi fost strămutaţi în Hristos în locurile cereşti; în
ceea ce priveşte poziţia voastră voi sunteţi de fapt în cer. Voi sunteţi aşa de strâns legaţi cu
Domnul Isus, că, atunci când Dumnezeu vede pe Hristos acolo în cer, El vede şi Adunarea în
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Hristos. Acesta este un aspect al adevărului cu privire la legătura dintre Cap şi trup, deci: noi
suntem în Hristos în cer. Dar mai este şi un alt aspect. Este realmente aşa, că credincioşii sunt pe
pământ, însă Pavel spune: nu uitaţi, colosenilor, că Hristos este spiritual şi pe pământ. Şi unde?
El este acum în voi. Voi aţi primit viaţa nouă! Nu numai viaţa naşterii din nou (aceasta era şi în
Vechiul Testament), ci viaţa de înviere bogată, care se revarsă – aceasta este Hristos Însuşi
(compară cu Ioan 10,10). Hristos este în cer, este adevărat, dar în acelaşi timp El este şi în voi ca
viaţa nouă, bogată, dăruită de Dumnezeu; El este deci în voi, nădejdea slavei. Aceasta este taina
în cele două aspecte ale ei. În epistola către Efeseni: noi suntem în Hristos în locurile cereşti. În
epistola către Coloseni: Hristos este în noi aici pe pământ. Aceste două aspecte luate împreună
dau un tablou minunat al legăturii care există între Cap şi trup.
Şi cui a descoperit Dumnezeu aceasta? Aceasta este prezentată foarte nimerit aici: Dumnezeu a
descoperit-o naţiunilor, spune Pavel, şi el o spune accentuat, deoarece aceşti oameni aveau
înclinaţia să asculte de tot felul de învăţături ale iudaizanţilor, ale predicatorilor iudei, care voiau
să le impună rânduielile lui Moise. Însă, spune Pavel, gândiţi-vă că Israel a fost pus deoparte, şi
Hristos este acum în voi, în cei dintre naţiuni – desigur aceasta este în credincioşii dintre naţiuni.
În epistola către Efeseni se spune în mod deosebit, că credincioşii iudei şi cei dintre păgâni au
fost uniţi într-un om nou, în Hristos, într-un trup. Însă aceasta nu o găsim niciunde în epistola
către Coloseni. Acolo este vorba exclusiv de naţiuni, şi aceasta ne arată o diferenţă mare faţă de
ce aşteaptă Israel. Israel aştepta pe Mesia, însă în aşteptarea lor ei şi-au imaginat, că Mesia va fi
în mijlocul lor şi de acolo va lăsa binecuvântarea să se reverse spre toate popoarele. Aceasta va
avea loc cândva – în Împărăţia de o mie de ani -, însă realitatea este acum cu totul alta. Hristos a
venit într-adevăr. Dar unde se poate găsi El? El nu este în Israel, El a trebuit tocmai să pună
deoparte pe Israel. Însă El este acum la voi, naţiunile. (Desigur şi la credincioşii din Israel, dar nu
despre aceasta este vorba aici.) El este acum în voi, păgânii, şi de ce voi, în care este Hristos, să
vă îndreptaţi inimile spre aceia la care El nu este, şi anume spre aceşti înşelători iudei? Şi în afară
de aceasta El nu este în mijlocul vostru în slava Sa, aşa cum Israel L-a aşteptat. Israel L-a
aşteptat în apariţia Lui minunată pe pământ şi spera ca această slavă să rămână în mijlocul lui
Israel. Însă Hristos nu este în voi în slava Sa, ci ca nădejde a slavei, şi aceasta are importanţă
mare. Această nădejde este prezentă, este o nădejde tare, căci această nădejde este Hristos Însuşi.
El este în noi, şi aceasta este dovada că noi vom moşteni această slavă. Însă slava însăşi nu este
aici; aceasta o vom moşteni abia când vom fi la El. Este un timp al suferinţei, şi este un timp al
glorificării (Romani 8,17).
Aceasta nu trebuie niciodată să le confundăm. Şi aici auzim pe planul secund îndemnurile
apostolului, ca ei să nu caute acum carnali după o slavă pe pământ, după împlinirea a ceea ce va
veni abia când ei vor fi la Domnul în cer. Însă ei aveau mângâierea (şi aceasta este ceea ce Pavel
în această scrisoare mereu insistă), că ei au pe Hristos ca nădejde a slavei, şi aceasta este pe
deplin suficient. În Hristos se găseşte totul; aceasta este marea învăţătură de aici. Ei nu trebuie să
caute după ceva care era în afara Lui. El Însuşi era suficient pentru ei, chiar dacă nu este uşor să
realizezi aceasta în practică. Dacă noi mărturisim crucea în viaţa noastră practică, aceasta va
aduce cu sine necaz şi suferinţă pentru noi, aşa cum Domnul Isus Însuşi şi Pavel au avut parte de
aceste suferinţe. Cu cât era mai mare înţelepciunea oamenilor, pe care Pavel îi întâlnea, ca de
exemplu înţelepciunea corintenilor, cu atât mai dispreţuită era predica lui. «Căci n-am avut de
gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit» (1 Corinteni 2,2). Acesta
este necazul crucii. Este aşa de ispititor pentru noi credincioşii să spunem: multe din cele pe care
le spun oamenii lumii acesteia sunt totuşi aşa de interesante şi de folositoare. Deseori noi nu
ascultăm critic părerile lor politice, ştiinţifice sau de oricare altă natură, deoarece nu înţelegem că
aceasta nu are nimic a face necazul crucii. Ca oameni suntem uşor înclinaţi să ascultăm de
tradiţiile oamenilor, de rânduielile care fac o despărţire între Dumnezeu şi noi, dar aceasta nu
este necazul crucii. Vom vedea imediat, că crucea a lichidat radical cu toate, şi aceasta înseamnă
luptă.
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Pavel spune: este dorinţa mea să prezint aceasta oamenilor. Noi Îl vestim pe El, nu o anumită
învăţătură, o filozofie oarecare, ci o Persoană. Acesta este conţinutul creştinismului. Nu este
numai un fel de învăţătură mai bună în comparaţie cu o altă învăţătură. Creştinismul este
revelarea unei Persoane, a Persoanei lui Isus Hristos, nimic mai puţin şi nimic mai mult. Şi cu cât
avem o părere mai înaltă despre noi înşine, cu atât mai de dispreţuit ne este prezentat Isus Hristos
ca Acela care a murit pe cruce. Şi ce este mai de dispreţuit decât aceasta? Noi Îl vestim pe El,
spune Pavel, şi îndemnăm pe fiecare om, fără excepţie: nu oamenii ca mulţime, ci pe fiecare om
în parte. Noi îndemnăm pe fiecare om nu numai să-şi caute refugiu la Mântuitorul. Crezi tu că
Dumnezeu ar fi mulţumit, dacă tu ai lua pe Domnul Isus ca Salvator al tău şi după aceea te-ai
îndrepta spre ce este interesant în lume? Nu, spune Pavel, noi îndemnăm pe fiecare om nu numai
ca el să primească Evanghelia, ci noi îl îndemnăm şi ca credincios, pentru ca el să fie prezentat
desăvârşit în Hristos. Acesta este nucleul, despre care este vorba aici. Prezentat desăvârşit nu
înseamnă să înveţi pe fiecare om, că el trebuie să lupte tot mai mult împotriva păcatului, că el
trebuie să trăiască mai bine, că trebuie să devină tot mai sfânt şi mai drept. Nu, acestea sunt
tradiţii ale oamenilor. Cât de înşelătoare sunt ele şi pentru inima noastră; cât de uşor gândim, că
noi ca credincioşi trebuie să depunem efort în privinţa aceasta, dar acesta nu este adevărul lui
Dumnezeu, ci este religia cărnii. Pavel spune: să prezentăm pe orice om desăvârşit în Hristos
(desăvârşit înseamnă aici: maturizat spiritual), pentru aceasta este nevoie de creştere. Aceasta
înseamnă că dacă noi suntem maturi în Hristos, pentru noi nu mai există nimic altceva decât
Hristos. Apostolul Ioan vorbeşte în 1 Ioan 2 despre părinţi în Hristos. Aceştia sunt aceia care sau maturizat: «Fiindcă aţi cunoscut pe Cel care este de la început», mai mult nu. Singurul lucru,
care se spune despre aceşti părinţi, este, că ei L-au cunoscut, pe Cel ce este de la început, pe
Hristos. Ce mărturie minunată. Nu crezi tu, că toate celelalte probleme, păcatul, viaţa sfântă,
dreaptă (despre care cu siguranţă Dumnezeu nu gândeşte mai puţin la ele), nu s-ar rezolva de la
sine, dacă noi am fi desăvârşiţi în Hristos (compară cu Efeseni 4,13)?
«Toţi câţi suntem desăvârşiţi», spune Pavel (Filipeni 3,15). Da, aceasta este ceva care se poate
obţine în viaţa aceasta. Aceasta nu înseamnă, că noi vom fi fără păcat, însă noi vom fi aşa de
maturizaţi spiritual, că Hristos este totul pentru noi şi în afară de Hristos nu există nimic pentru
noi, aşa că putem spune: «Pentru mine a trăi este Hristos» (Filipeni 1,21); Dumnezeu nu este
niciodată mulţumit numai cu întoarcerea ta la El; aceasta este numai premisa ca să ajungi la
maturizare spirituală. De aceea Pavel a luptat nu numai ca cei necredincioşi să primească
Evanghelia, ci a fost plin de râvnă şi împotriva multor lucruri care erau în viaţa credincioşilor, în
afară de Hristos, care îşi exercitau forţa de atracţie asupra lor. De aceea Pavel a trebuit să lupte.
«Iată la ce lucrez eu şi mă lupt, după lucrarea Lui, care lucrează cu putere în mine» (versetul 29).
Din aceasta se vede cât de mare era împotrivirea. Dumnezeu a trebuit să dea slujitorului Său o
desfăşurare deosebită a puterii, pentru ca această luptă să poată fi dusă, şi ce de plin de râvnă a
fost Pavel!
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