
Coloseni 1:24-29 – Suficienţa lui Hristos în maturizarea credincioșilor 

Coloseni 1:24-29 "Mă bucur acum în suferinţele mele pentru voi; şi în trupul meu împlinesc ce 

lipseşte suferinţelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu, 

după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui 

Dumnezeu. Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită 

acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei 

acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El Îl propovăduim noi, şi 

sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om 

desăvârşit în Hristos Isus. Iată la ce lucrez eu şi mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu 

tărie în mine." 

 

I. Mijlocitorii maturizării - Slujitorii: 

1. Bucuroși: „Mă bucur acum” 

2. Jertfitori: „în suferinţele mele pentru voi” 

3. Dedicați:  

a. Hristos: „şi în trupul meu împlinesc ce lipseşte suferinţelor lui Hristos” 

b. Bisericii: „pentru trupul Lui, care este Biserica” 

II. Mediul maturizării – Biserica:   

1. La slujirea Bisericii: „Slujitorul ei am fost făcut eu” 

2. Prin harul lui Dumnezeu: „după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi” 

3. Spre întregirea Cuvântului: „ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu” 

III. Mijlocul maturizării - Cuvântul:  

1. Descoperirea Cuvântului (două faze) 

a. Misterul tainei: „Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile” 

b. Manifestarea tainei: „dar descoperită acum” 

2. Destinatarii Cuvântului: sfinţilor Lui” 

3. Destăinuitorul Cuvântului: „cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut” 

III. Miezul maturizării – Hristos:  

(i) Calitatea tainei: „care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri” 

(ii) Centrul tainei: „şi anume: Hristos” (două locuințe) 

(1) Sufletul: „în voi” 



(2) Slava: „nădejdea slavei” 

IV. Metodele maturizării – Proclamare (trei metode) 

a. Propovăduire (gr. καταγγέλλω): „Pe El Îl propovăduim noi” 

b. Sfătuire (gr. νουθετέω): „şi sfătuim pe orice om” 

c. Învățare (gr. διδάσκω): „şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea” 

V. Menirea maturizării - Înfățișarea: „ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus” 

 a. Cercul maturizării: „pe orice om” 

 b. Centrul maturizării: „în Hristos Isus” 

VII. Munca maturizării – Omul prin Duhul Sfânt:  

i. Procedeul muncii - omul:  

(i) Lucru: „Iată la ce lucrez eu” 

(ii) Luptă: „şi mă lupt” 

ii. Puterea muncii - Domnul:  

(i) Standardul lucrării Sale: „după lucrarea puterii Lui” 

(ii) Felul lucrării: „care lucrează cu tărie în mine." 

 

 

 


