
Coloseni 2.1-7 – Suficienţa lui Hristos ca protecție împotriva ereziilor 

Coloseni 2:1 "Vreau, în adevăr, să ştiţi cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea 

şi pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în trup; pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi 

în dragoste şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu 

Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. Spun lucrul 

acesta pentru ca nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare. Căci, măcar că sunt departe cu 

trupul, totuşi cu duhul sunt cu voi şi privesc cu bucurie la buna rânduială care domneşte între voi 

şi la tăria credinţei voastre în Hristos. Astfel, dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa 

să şi umblaţi în El, fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au 

fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu." 

 

I. Lupta slujitorului: „Vreau, în adevăr, să ştiţi cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea 

şi pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în trup” 

 1. Dimensiunea luptei: „să știți cât de mare luptă duc” 

 2. Direcția luptei (două direcții) 

  a. Direcția locală: „pentru voi” 

  b. Direcția largă: „și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup” 

II. Îmbărbătarea inimii: „pentru ca să li se îmbărbăteze inimile” 

III. Unitatea dragostei: „să fie uniţi în dragoste” 

IV. Căpătarea priceperii: „să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere” 

V. Cunoașterea tainei: „ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl,” (două aspecte) 

1.  Substanța tainei: „adică pe Hristos” 

2.  Supremația tainei: „în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei” 

VI. Încurajarea duhovnicească:  

1. Observațiile încurajării (două tipuri) 

a. Trupește: „Căci, măcar că sunt departe cu trupul” 

b. Duhovnicește: „totuşi cu duhul sunt cu voi şi privesc cu bucurie” 

 2. Obiectele încurajării (două motive): 

a. Rânduiala: „la buna rânduială care domneşte între voi” 

b. Credința: „şi la tăria credinţei voastre în Hristos.” 

VII. Perseverarea în Hristos: „Astfel, dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în 

El” 



1. Înrădăcinare: „fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El,  

2. Întărirea: „întăriţi”  (trei elemente) 

a. Credința: „prin credință” 

b. Cuvântul: „după învăţăturile care v-au fost date” 

c. Creșterea: „şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu." 

 


