
Coloseni 1:9-14 – Mijlocire prin suficienţa lui Hristos în purtarea vrednică de 

Domnul 

Coloseni 1:9-14 "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 voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere 

duhovnicească; pentru ca, astfel, să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi 

în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu, 

întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu 

bucurie, mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor în lumină. El 

ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care 

avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor." 

 

I. PLINI DE CUNOAȘTEREA VOII LUI DUMNEZEU 

1. Metoda: "De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm 

pentru voi şi să cerem” 

 2. Miezul: „să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui” 

  a. Coordonatele cunoașterii:  

i. Înțelepciune: „în orice fel de înţelepciune” 

ii. Pricepere: „şi pricepere” 

  b. Calitatea cunoașterii: „duhovnicească” 

II. PLĂCUȚI DOMNUL „ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru” 

III. PRODUCÂND ROADE: „aducând roade în tot felul de fapte bune” 

IV. PROGRESÂND ÎN CUNOAȘTEREA LUI: „şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu” 

V. PRIMIND PUTEREA DOMNUL:  

1. Suveranul împuternicirii: „întăriți” 

2. Suficiența împuternicirii: „cu toată puterea” 

3. Standardul împuternicirii: „potrivit cu tăria slavei Lui” 

4. Sursa împuternicirii: „tăria slavei Lui” 

VI. PRACTICÂND VIRTUȚI:  

1. Răbdarea: „pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare” 

2. Bucuria: „cu bucurie” 

3. Mulțumirea: „mulţumind Tatălui” (patru motive): 



i. ÎNVREDNICIREA Domnului: „care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor în 

lumină.  

ii. IZVĂBIREA Domnului: „El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului” 

iii. INTEGRAREA Domnului: „ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui” 

IV. IERTAREA Domnului: „în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea 

păcatelor." 

 


