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Coloseni 1
1 Pavel, apostol al lui Hristos Ii-
sus, prin voia lui Dumnezeu, şi
fratele Timotei,
2 sfinţilor şi fraţilor credincioşi
întru Hristos, care sunt în Co-
lose: Har vouă şi pace de la
Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la
Domnul nostru Iisus Hristos!
3 Mulţumim lui Dumnezeu,
Tatăl Domnului nostru Iisus
Hristos, întotdeauna rugându-
ne pentru voi;
4 căci am auzit de credinţa voas-
tră în Hristos Iisus şi de iubirea
pe care o aveţi către toţi sfinţii
5 în virtutea nădejdii care vă es-
te pregătită vouă în ceruri; pe
ea mai dinainte aţi auzit-o în cu-
vântul adevărului Evangheliei
6 care a ajuns la voi; aşa cum
în toată lumea ea aduce roadă
şi creşte, tot astfel şi la voi, din
ziua’n care aţi auzit şi aţi cu-
noscut harul lui Dumnezeu în-
tru adevăr,
7 aşa cum aţi învăţat de la Epa-
fras1, iubitul nostru împreună-

1Epafras, menţionat de asemenea

slujitor, cel ce pentru voi este
credincios slujitor al lui Hristos

8 şi care ne-a adus la cunoştinţă
iubirea voastră întru Duh2.

9 Iată de ce şi noi, din ziua în ca-
re am auzit-o, nu încetăm în a ne
ruga pentru voi şi în a cere să vă
umpleţi de cunoaşterea voii Sale
întru toată înţelepciunea şi pri-
ceperea duhovnicească,

10 umblând cu vrednicie înaintea
Domnului, pentru ca’ntru toa-
te să-I fiţi plăcuţi, aducând roa-
dă în toată lucrarea cea bună şi
sporind în cunoaşterea lui Dum-
nezeu,

11 şi după puterea slavei Sa-
le întărindu-vă cu toată pu-
terea spre toată stăruinţa şi
îndelunga-răbdare,

în 4, 12 şi Flm 23, este continuatorul
lui Pavel în întemeierea Bisericii din
Colose.

2= Iubirea ce se naşte şi lucrează în-
lăuntrul Duhului Sfânt; inspirată de
Sfântul Duh (ca virtute teologică – vezi
1 Co 13,13).



Luca 8

1 Şi a fost după aceea că El um-
bla prin cetăţi şi prin sate, pro-
povăduind şi binevestind împă-
răţia lui Dumnezeu; şi erau cu
El cei doisprezece
2 şi unele femei care fuseseră
vindecate de duhuri rele şi de
boli: Maria, numită Magdalena,
din care ieşiseră şapte demoni,
3 şi Ioana, femeia lui Huza – un
dregător al lui Irod –, şi Suza-
na şi multe altele care le slujeau
din avutul lor.3

3Sfânta Scriptură versiune diortosi-
tă după Septuaginta, redactată şi ad-
notată de Mitropolit Bartolomeu Vale-
riu Anania

Tâlcuire

Domnul pro-
povăduieşte,
femeile îi
slujesc din
avutul lor
şi, în acest
chip, se arată
oarecum ca
părtaşe la
propovăduire.

Nu tuturor li s-a dat a propo-
vădui Evanghelia, dar toţi pot
să ajute la răspândirea ei şi să
fie părtaşi la această lucrare -
cea dintâi ca însemnătate pe
pământ. Asemenea ajutoare au
fost multe în vremea ostenelilor
Sfinţilor Apostoli de răspândire
a Evangheliei şi, la urma urmei,
în toată istoria Bisericii, neîn-
cetând a apărea până în ziua de
azi. Apostolii noştri se ostenesc
cu râvnă în Caucaz şi în felurite
locuri ale Siberiei, răbdând
nevoile şi lipsurile de tot felul.
Ei continuă lucrarea Domnului
şi a Sfinţilor Apostoli. Femeile
şi bărbaţii care le dau ajutor
se fac deopotrivă cu femeile
care slujeau Domnului şi se vor
învrednici de aceeaşi răsplată
ca şi ele. Domnul a zis: „Cel
care primeşte pe cel pe care-l voi
trimite Eu, pe Mine Mă primeş-
te” (In. 13, 20). Asta înseamnă



că El socoate pe cei trimişi la
propovăduire întocmai ca pe
Sine; prin urmare, şi slujirea
adusă trimişilor Săi o socoate
întocmai ca pe slujirea adusă
Lui însuşi. Potrivit cu legea
bunătăţii şi dreptăţii Sale, cel
care primeşte pe cineva capătă
şi răsplată pe măsură (Mt. 10,
41). Îmi pare că aceasta ar
trebui să fie destul îndemn
de a nu ne zgârci cu jertfele
spre ajutorarea marii lucrări a
propovăduirii Evangheliei.4

4Sfântul Teofan Zăvoratul, Tâlcuiri
din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi
din an.


	Coloseni 1
	Luca 8
	Tâlcuire

