
Coloseni 3.5-11 – Suficienţa lui Hristos în mortificarea păcatului 

Coloseni 3:5-11 "De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, 

patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia 

lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor eraţi şi voi odinioară, când trăiaţi în aceste 

păcate. Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de 

clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură. Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-

aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte 

spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere 

împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi în 

toţi." 

 

I. PORUNCA MORTIFICĂRII: „De aceea, omorâţi mădularele voastre” 

1. Esența păcatelor: „care sunt pe pământ” 

2. Exemplificarea păcatelor: „curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o 

închinare la idoli.” 

3. Efectul păcatelor: „Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.” 

a. Identificați cu păcătoșii: „Din numărul lor eraţi şi voi odinioară” 

b. Implicați în păcate: „când trăiaţi în aceste păcate.” 

 

II. PORUNCA ABANDONĂRII PĂCATELOR 

1. Porunca exprimată: „Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri” 

2. Porunca exemplificată: „de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase 

care v-ar putea ieşi din gură.” 

 

II. PORUNCA AFIRMĂRII ADEVĂRULUI 

1. Porunca exprimată: „Nu vă minţiţi unii pe alţii” 

2. Porunca motivată:  

a. Dezbrăcarea: „întrucât v-aţi dezbrăcat” 

i. Omul vechi „de omul cel vechi” 

ii. Faptele vechi: „cu faptele lui”  

b. Îmbrăcarea: „şi v-aţi îmbrăcat” 

i. Însușirea omului îmbrăcat: „cu omul cel nou” 



ii. Înnoirea omului îmbrăcat: „care se înnoieşte” 

1. Modalitatea înnoirii: „spre cunoştinţă” 

2. Modelul înnoirii: „după chipul Celui ce l-a făcut.” 

3. Magnitudinea înnoirii: „Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere 

împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, 

ci Hristos este totul şi în toţi." 

 

 


