
Coloseni 1:15-23 – Suficienţa lui Hristos în reconciliere 

Coloseni 1:15-23 "El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. 

Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele 

nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin 

El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El. El este Capul trupului, 

al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă 

întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El şi să împace totul cu Sine 

prin El, atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Şi pe 

voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a 

împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui 

sfinţi, fără prihană şi fără vină; negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în 

credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost 

propovăduită oricărei făpturi de sub cer şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel." 

 

I. Mijlocitorul împăcării: Hristos 

I. În relație cu Dumnezeu: „El este chipul Dumnezeului celui nevăzut” 

II. În relație cu creația:  

1. Afirmarea întâietății Sale: „Cel întâi născut din toată zidirea.” 

2. Argumentarea întâietății Sale: 

a. El produce creația: „Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile” 

i. În funcție de localizare: „care sunt în ceruri şi pe pământ” 

ii. În funcție de percepere: „cele văzute şi cele nevăzute” 

iii. În funcție de autoritate: „fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie 

stăpâniri.” 

b. El este scopul creației: „Toate au fost făcute prin El şi pentru El.” 

c. El precede creația: „El este mai înainte de toate lucrurile” 

d. El păstrează creația: „şi toate se ţin prin El. 

III. În relație cu Biserica: „El este Capul trupului, al Bisericii.” 

 a. Întâietatea afirmată 

i. Întâietatea Lui în timp: „El este Începutul” 

ii. Întâietatea în înviere: „Cel întâi născut dintre cei morţi” 

b. Întâietatea argumentată: „pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.” 



 

II. Maestrul împăcării: Dumnezeu  

1. Maestrul împăcării: „Căci Dumnezeu a vrut” 

2. Metoda împăcării: 

a. Mijlocitorul împăcării: „Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El” 

b. Manifestarea împăcării: „și să împace” (două faze) 

 (1) ÎMPĂCAREA PUBLICĂ ȘI PLANETARĂ 

i. Magnitudinea: „totul” 

ii. Menirea: „cu Sine” 

iii. Mijlocitorul: „prin El” 

iv. Mărimea: „atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri” 

v. Mijlocul: „făcând pace prin sângele crucii Lui.” 

(2) ÎMPĂCAREA PRIVATĂ ȘI PERSONALĂ 

 i. Problema împăcării: „Şi pe voi, care odinioară eraţi” 

(i) „străini” 

(ii) „şi vrăjmaşi” 

[1] Gânduri: „prin gândurile” 

[2] Fapte: „şi prin faptele voastre rele” 

 ii. Producătorul împăcării: „El v-a împăcat acum” 

iii. Producerea împăcării: 

(i) Trupul: „prin trupul Lui de carne” 

(ii) Moartea: „prin moarte” 

iv. Planul împăcării: „ca să vă facă să vă înfăţişaţi” 

(i) Locul înfățișării: „înaintea Lui” 

(ii) Felul înfățișării: „sfinţi, fără prihană şi fără vină” 

v. Păstrarea împăcării: „negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe” 

(1) Credința: „întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă” 

(2) Nădejdea: „fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei” 



vi. Primirea împăcării: „pe care aţi auzit-o” 

vii. Propovăduirea împăcării: „care a fost propovăduită” 

viii. Propagarea împăcării: „oricărei făpturi de sub cer” 

ix. Predicatorii  Evangheliei: „şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel." 

 


