
Coloseni 1:3-8 – Mulţumire pentru suficienţa lui Hristos în convertire 

Coloseni 1:3-8 "Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat 

pentru voi şi am auzit despre credinţa voastră în Hristos Isus şi despre dragostea pe care o aveţi faţă de 

toţi sfinţii, din pricina nădejdii care vă aşteaptă în ceruri şi despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul 

adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi şi este în toată lumea, unde dă roade şi merge crescând, 

ca şi între voi. Şi aceasta, din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut harul lui Dumnezeu, în adevăr, cum aţi 

învăţat de la Epafras, preaiubitul nostru tovarăş de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos 

pentru voi şi ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul." 

1. Produsele Evangheliei 

 a. Credința: „am auzit despre credinţa voastră în Hristos Isus” 

 b. Dragostea: „şi despre dragostea pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii” 

2. Partea motivaţională în Evanghelie: „din pricina nădejdii” 

a. Nădejdea cerului: „care vă aşteaptă în ceruri” 

b. Nădejdea Evangheliei: „şi despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei” 

3. Predicarea Evangheliei: „despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei” 

4. Propagarea mondială a Evangheliei (două direcții):  

 a. Proapagarea locală: „care a ajuns până la voi” 

b. Propagarea largă: „şi este în toată lumea” 

5. Progresul continuu al Evangheliei (două coordonate): 

 a. Produsele Evangheliei: „unde dă roade” 

b. Progresul Evanghelie:  „şi merge crescând, ca şi între voi.” 

6. Puterea irezistibilă a Evangheliei (două componente):  

a. Auzirea: „Şi aceasta, din ziua în care aţi auzit” 

b. Cunoașterea: „şi aţi cunoscut harul lui Dumnezeu” 

7. Purtătorii credincioși ai Evangheliei  

a. Învățător: „cum aţi învăţat de la Epafras” 

b. Conlucrător iubit: „preaiubitul nostru tovarăş de slujbă.” 

c. Slujitor credincios: „El este un credincios slujitor” 

i. „al lui Hristos” 

ii. „pentru voi” 

d. Iubitor al bisericii: „şi ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul.” 


