
Coloseni 2.8-23 – Suficienţa lui Hristos faţă în faţă cu alte metode de 

mântuire 

I. HRISTOS ȘI FILOZOFIA (v.8-15) 

Coloseni 2:8-15 "Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după 

datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. Căci în El locuieşte 

trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii 

şi stăpâniri. În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea 

împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti, fiind îngropaţi 

împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu 

care L-a înviat din morţi. Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră 

pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat 

toate greşelile. A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, 

şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară 

înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce." 

 

I. FALSITATEA FILOZOFIEI 

1. Stăpânirea filozofiei: „Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia” 

2. Substanța filozofiei: „şi cu o amăgire deşartă” 

3. Standardele filozofiei:  

a. Prezentarea negativă: 

i. „după datina oamenilor” 

ii. „după învăţăturile începătoare ale lumii  

b. Prezentarea pozitivă: „şi nu după Hristos” 

II. FOLOSUL LUI HRISTOS 

1. Suficiența Persoanei Sale (în trei relații):  

a. În relație cu Dumnezeu: „Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” 

b. În relație cu credincioșii: „Voi aveţi totul deplin în El” 

c. În relație cu alte autorități: „care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.” 

2. Suficiența lucrării Sale: „Voi aveţi totul deplin în El” 

a. Mediul regenerării: „În El aţi fost tăiaţi împrejur” 

b. Modelul regenerării: 

i. Circumcizia trupească: „nu cu o tăiere împrejur făcută de mână” 



ii. Circumcizia spirituală: „ci cu tăierea împrejur a lui Hristos” 

c. Esența regenerării: „în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti”  

d. Efectuarea regenerării (două părți):  

i. Îngroparea (partea negativă): „fiind îngropaţi”: 

[i] Mediul: „împreună cu El” 

[ii] Metoda: „prin botez” 

ii. Învierea (partea pozitivă): „şi înviaţi”: 

[i] Mediul: „în El şi împreună cu El” 

[ii] Metoda: „prin credinţa în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morţi.” 

e. Necesitatea regenerării: „Pe voi, care eraţi morţi” (două cauze) 

i. Greșelile: „în greşelile voastre” 

ii. Firea pământească: „şi în firea voastră pământească netăiată împrejur”  

f. Făuritorul regenerării: „Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El” 

e. Premisele regenerării: 

i. Greșelile: „după ce ne-a iertat toate greşelile.” 

ii. Zapisul (trei acțiuni) 

(i) L-a șters: „A şters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră şi ne 

era potrivnic” 

(ii) L-a nimicit: „şi l-a nimicit” 

(iii) L-a pironit pe cruce: „pironindu-l pe cruce” 

iii. Autoritățile (trei acțiuni) 

(i) Le-a dezbrăcat: „A dezbrăcat domniile şi stăpânirile” 

(ii) Le-a făcut de ocară: „şi le-a făcut de ocară înaintea lumii” 

(iii) Le-a biruit: „după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce." 

 

II. HRISTOS ȘI LEGALISMUL (v.16-17) 

Coloseni 2:16-17 "Nimeni, dar, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire 

la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, care sunt umbra 

lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos." 



1. Manifestarea permisiunii: "Nimeni, dar, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu 

privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat” 

2. Motivarea permisiunii (două motive): 

a. Umbrele: „care sunt umbra lucrurilor viitoare” 

b. Realitatea: „dar trupul este al lui Hristos." 

 

III. HRISTOS ȘI MISTICISMUL (v.18-19) 

Coloseni 2:18-19 "Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-şi voia lui însuşi, printr-o 

smerenie şi închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o 

mândrie deşartă, prin gândurile firii lui pământeşti, şi nu se ţine strâns de Capul din care tot 

trupul, hrănit şi bine închegat, cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor, îşi primeşte creşterea pe 

care i-o dă Dumnezeu." 

1. Pierd premiul alergării: „Nimeni să nu vă răpească premiul alergării” 

2. Provin din voia umană: „făcându-și voia lui însuși” 

3. Practică falsa spiritualitate: „printr-o smerenie şi închinare la îngeri” 

4. Promovează obscurități: „amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut” 

5. Provin din mândria firii: „umflat de o mândrie deşartă prin gândurile firii lui pământeşti” 

6. Pierd legătura cu Hristos și Biserica: „şi nu se ţine strâns de Capul din care tot trupul, hrănit şi bine 

închegat, cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor, îşi primeşte creşterea pe care i-o dă Dumnezeu." 

 

IV. HRISTOS ȘI ASCETISMUL (v.20-23) 

Coloseni 2:20-23 "Dacă aţi murit împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare ale lumii, 

de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea: „Nu lua, nu gusta, nu 

atinge cutare lucru!”? Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuinţarea lor şi sunt 

întemeiate pe porunci şi învăţături omeneşti, au, în adevăr, o înfăţişare de înţelepciune, într-o 

închinare voită, o smerenie şi asprime faţă de trup, dar nu sunt de niciun preţ împotriva gâdilării 

firii pământeşti." 

1. Înmormântarea evanghelică a acestismului: „Dacă aţi murit împreună cu Hristos faţă de învăţăturile 

începătoare ale lumii” 

2. Învățarea lumească a ascetismului: „de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca 

acestea: „Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru!”?” 

3. Întrebuințarea materială a ascetismului: „Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuinţarea lor” 

4. Întemeierea omenească a ascetismului: „şi sunt întemeiate pe porunci şi învăţături omeneşti”  



5. Înfățișarea falsă a ascetismului: „au, în adevăr, o înfăţişare de înţelepciune” 

6. Închinarea voită a ascetismului: „într-o închinare voită” 

7. Îndreptarea trupească a ascetismului: „o smerenie şi asprime faţă de trup” 

8. Împotrivirea ineficientă a ascetismului: „dar nu sunt de niciun preţ împotriva gâdilării firii pământeşti." 

 


