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EPISTOLA CĂTRE COLOSENI 
Toate epistolele au un motiv. Citind această scurtă carte a Bibliei,  

veţi vedea că precum unele perle iau naştere din boabe de nisip deranjante pentru 

scoicile gazdă, tot aşa problema din Colose a dat naştere, prin harul lui Dumnezeu, 

uneia dintre cele mai frumoase cărţi centrate în Persoana şi Lucrarea Domnului Iisus 

Hristos. 

Apostol Pavel scrie Epistola cu scopul de a combate  erezia iudeo - gnostică ce 

ameninţa Bisericile din cele trei orase apropiate (Colose, Laodiceea şi Ierapole).  Fiind 

o scrisoare, într-un context istoric şi uman dat, ea reprezintă şi o fereastră înspre 

viaţa comunităţii creştine cu problemele şi cu bucuriile ei.  

Tema cărţii este pre-eminenţa lui Hristos atât în sensul supremaţiei cât şi a întâietăţii 

Lui ca manifestare în trup a plinătăţii lui Dumnezeu. 

O împărţire simplă a cărţii ar cuprinde: 

A. DOCTRINĂ: Declararea Pre-Eminenţei lui Hristos—Cap. 1 

1. În mesajul Evangheliei—1:1-12 

2. În Răscumpărare—1:13-14 

3.  În Creaţie—1:15-17 

4. În Biserică—1:18-23 

5. În slujirea lui Pavel—1:24-29 

B. AVERTIZARE: Apărarea Pre-Eminenţei lui Hristos—Cap. 2 

1. Cu privire la deşertăciunea filozofiilor—2:1-10 

2. Cu privire la falsitatea religiozităţii—2:11-17 

3. Cu privire la capcana legalismului—2:18-23 

C. ÎNDEMNARE: Demonstrarea Pre-Eminenţei lui Hristos—Cap. 3-4   

1. În curăţia personală—3:1-11 

2. În părtăşia frăţească—3:12-17 

3. În viaţa de familie—3:18-21 

4. În relaţiile de muncă—3:22-4:1 

5. În mărturia creştină—4:2-6 

6. În slujirea creştină—4:7-18 

http://www.crestinortodox.ro/diverse/69305-epistola-sfantului-apostol-pavel-catre-romani
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COLOSE 
În veacul apostolic, Colose era un orăşel lipsit de importanţă, situat pe valea 

râului Lycus, afluent al râului Meander, nu departe de drumul care lega Efesul 

de Eufrat.  În aceeasi zonă se aflau alte două oraşe mai mari, Laodicea la 13 

Km Vest  şi Hierapolis (Ierapole) la 21 Km Nord-Vest.  Colose era la o distanţă 

de 180 Km Est de Efes.  

Populatia oraşului (în mare parte  politeistă) era de origine frigiană şi vorbea limba 

greacă. Credinta lor îmbrăţişa, ca şi aceea a Efesenilor, mai toate zeităţile imperiului. 

Intre locuitorii oraşului, pe langă păgâni se afla şi o comunitate numeroasă de Iudei. 

 

         
 

Biserica din Colose a luat fiinţă în timpul misunii lui Pavel în Efes (Fapte 19:8-10), prin 

propovăduirea lui Epafras şi prin mărturia lui Filimon care locuia aici.  Pavel a trimis 

din închisoarea din Roma, atât epistola către biserica din Colose, cât şi epistola către 

Filimon.  
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LECŢIA 1—SALUTĂRI ŞI MULŢUMIRE 
Textul: Coloseni 1:1-8 

Observare:   
Cine este autorul? Cum se descrie pe sine? 
Cine sunt destinatarii?  Cum sunt descrişi? 
Observaţi cuvintele care se repetă? 

Cum sunt descrişi Colosenii? 

Care este salutul autorului?  

Observaţi pentru ce multumeşte apostulul. 

Notaţi ce se afirmă despre Evanghelie. 

De unde ştia Pavel despre realitatea bisericii din Colose? 

Cititi introducerea în alte epistole ale lui Pavel.  Ce descoperiţi? 

Interpretare: 
Ce înseamnă „apostol” şi de ce credeţi că se prezintă Pavel aşa?  

De ce credeţi că se repetă cuvântul frate? 

Cum este evaluată viaţa spirituală a Colosenilor? 

Ce este important în viaţa noastră spirituală? 

Definiţi termenul “sfinţi”.  Corelaţi cu alte texte din Scriptură. 

Cum salută Pavel şi ce semnificaţie avea pentru ei? 

Ce înseamnă dinamica Evangheliei la nivelul lumii şi al bisericii? 
De ce se foloseşte expresia „Cuvântul Adevărului Evangheliei”? 

De câte ori este menţionat Duhul Sfânt în epistolă?  De ce? 

Aplicare: 
Ce înseamnă pentru tine autoritatea Scripturii? 

Cum aplici ce spune Scriptura in viaţa ta? 

Ce implicaţii practice au Harul si Pacea în viaţa şi în familia ta? 

Ce insemnă pentru noi astăzi să fim fraţi în Hristos? 

Dacă Pavel ar scrie despre noi, cum ne-ar vedea din perspectiva  

credinţei, dragostei şi nădejdii? 

Ce înveţi din faptul că în ciuda problemelor existente, Pavel  

multumeşte pentru Coloseni? 

Cum îi  încurajezi tu pe alţii? 

Te preocupă să creşti spiritual? 

Creşte Evanghelia în viaţa ta?  
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LECŢIA 2—CERERI ŞI RECUNOŞTINŢĂ 
Textul: Coloseni 1:9-12 

Observare:   
De ce vorbeşte Pavel aici la persoana întâia plural?  

Descoperă în epistolă versetele în care Pavel vorbeşte la persoana întâia singular. 

Care sunt lucrurile pe care le-au cerut în rugăciune? 

Subliniaţi cele două acţiuni: să vă umpleţi şi să vă purtaţi. 

Cu ce ar fi trebuit să se umple credincioşii din Colose? 
Cum ar trebui ei să se poarte? 

Pentru ce ar trebui să mulţumească fraţii din Colose? 

Interpretare: 
La ce se referă expresia din versetul 9: „De aceea”? 

Cât de importantă este rugăciunea împreună cu alţi credincioşi? 

Ce înţelegi prin umplerea de cunoştinţa voiei lui Dumnezeu? 

Ce deosebire este între înţelepciune şi pricepere duhovnicească? 

Ce înseamnă să te porţi într-un chip vrednic de Domnul? 

Ce relaţie există între roade şi fapte bune? 

E cunoaşterea lui Dumnezeu altceva decât cunoaşterea voii Lui? 

În ce scop avem nevoie de întărire duhovnicească? 

Ce înseamnă moştenirea sfinţilor în lumină? 

Aplicare: 
Care sunt lucrurile pentru care te rogi mai mult? 

Cum descoperă modul în care ne rugăm, starea noastră spirituală? 

Cât de mult preţuieşti rugăciunea împreună cu fraţii? 

Câtă nevoie ai tu de cererile exprimate în acest pasaj biblic? 

Cum ştim că avem parte de creştere spirituală? 

Ce rol au cele doua faţete ale credinţei în viaţa ta: cunoaşterea adevărului şi 

încrederea în promisiunile lui Dumnezeu?  

Cum stai cu cititul Scripturii şi cu înţelegerea ei? 

Dar cu meditaţia şi aplicarea Cuvântului în viaţa ta? 

Cum se manifestă puterea spirituală în viaţa ta? 

Cât eşti de mulţumitor lui Dumnezeu pentru moştenirea veşnică? 
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LECŢIA 3—STRĂMUTARE ÎN HRISTOS  
Textul: Coloseni 1:13-14 

Observare:   
Care sunt cele două acţiuni descrise aici? 

Cine a îndeplinit izbăvirea? 

Cine sunt beneficiarii izbăvirii? 

Din ce am fost izbăviţi? 

Unde am fost strămutaţi? 

Cum este numit aici Fiul? 

Ce avem în El? 

Dar prin sângele Lui? 

Câte propoziţii sunt în această frază? 

Caută în epistolele apostolului Pavel afirmaţii asemănătoare! 

 
Interpretare: 
Ce înseamnă cuvântul „izbăvire”? Dar, „strămutare”? 

Ce realitate descriu aceste două cuvinte? 

Ce ne oferă izbăvirea şi strămutarea? 

Ce s-ar fi întâmplat dacă izbăvirea nu era însoţită de strămutare? 

Cu ce mai este comparată puterea întunericului? (Fapte 26:18) 

Ce rol are credinţa în această izbăvire? 

Ce relaţie crezi că există între Coloseni 1:13 şi Coloseni 3:3 

Unde ai mai întâlnit expresia „în Hristos”? 

Ce metaforă foloseşte Domnul Iisus în Ioan 10:27-30? 

Ce ai învăţat despre răscumpărare din alte epistole ale N.Testament? 

Dar, despre iertare?  

Sunt posibile izbăvirea şi strămutarea fără răscumpărare şi iertare? 

Aplicare: 
Ce înseamnă pentru tine izbăvirea? 
Cum priveşti faptul că te afli deja în Împărăţia Fiului dragostei Lui? 

De ce crezi că este numit Domnul Iisus, Fiul dragostei Lui? 

Cum se aplică acest cuvânt la tine? 

Cât de recunoscător eşti lui Dumnezeu pentru acest transfer? 

Memorează această frază care reprezintă pivotul întregii noastre mântuiri şi 

mărturiseşte şi altora acest adevăr!
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LECŢIA 4—IMN - SUPREMAŢIA LUI HRISTOS 

Textul: Coloseni 1:15-16 

Observare:  

Cine este subiectul textului? 

Ce se spune despre Hristos in relaţia cu Tatăl?  

Cum este descris Tatăl? 

Cum este descris Hristos în relaţie cu Creaţia? 

Ce se spune despre scopul creaţiei? 

Citeşte texte paralele: Ioan 1:1-3; 14; 18 şi Evrei 1:1-3  

Ce spun aceste texte despre relaţia Fiului cu Tatăl?  

 Interpretare: 

Ce înseamnă chipul Celui nevăzut? (eikon=chip, imagine) 

Dar, întipărirea Ființei Lui? (charakter=reprezentare exactă). 

Ce vrea sa spună Pavel prin „Întâiul născut”? El foloseşte cuvântul „prototokos=întâiul 

născut” şi nu „protoktistos=întâiul creat”.  

Pavel era evreu. Ce înţelegeau evreii prin acest concept? Citeşte: 

Exod 4:22; Ieremia 31:9; Psalmul 89:27 Se ştie că nici Israelul şi nici David nu au fost 

„întâi născuţi”. Acesta este un titlu de supremaţie.  Deci Fiul lui Dumnezeu este 

monogenes=unicul născut din Tatăl.  

El este imaginea perfectă a Dumnezeului nevăzut. Hristos este  

Cel Întâi născut peste toată creația, văzută și nevăzută. Citește: Efeseni 1:17-23; Filip. 

2:6-11; Evrei 1:3-14; 1 Petru 3:22; Apoc. 1:5. 

Spune în cuvintele tale, Cine este Iisus Hristos.  

Cum este descrisă în Coloseni 1:16 lumea îngerilor? 

Aplicare: 

Cum poți ști cum este Dumnezeu?  

Ce înseamnă pentru tine că Iisus Hristos este Dumnezeu? 

Cum te raportezi la lucrurile create știind ca toate au fost făcute  

prin El și pentru El? 

Dar, la lumea îngerilor știind că El este Domn peste toți? 

Cum înțelegi lupta ta spirituală privind la poziția unică a lui  

Hristos față de creație și față de Tatăl? 

Memorează versetele 15 și 16  
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LECŢIA 5—IMN - ÎNTÂIETATEA LUI HRISTOS 
Textul: Coloseni 1:17-18 

Observare:  

Pe lângă rolul de iniţiator al creaţiei ce alt aspect observaţi în text? 
Cum Îl prezintă Ioan pe Cel ce este Logosul, prin care se comunică Tatăl, în raport cu 

începutul creaţiei? (Ioan 1:1) 

Spre ce subiect face trecerea acest text? 

Cum Îl prezintă Pavel pe Domnul Iisus în acest text? 

De ce îndeplineşte El toate aceste roluri? 

Interpretare: 
Ce înseamnă că El este mai înainte de toate lucrurile? 

Căutaţi şi în alte părţi ale Scripturii informaţii despre rolul de Susţinător al creaţiei pe 

care Îl are Fiul.  (Ex. Evrei 1:3)  

De ce credeţi că insistă Pavel pe primordialitatea lui Hristos? 

Ce este trupul despre care vorbeşte Pavel aici? 

Ce înseamnă că Iisus este Capul trupului, al Bisericii? 

Ce înseamnă că El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi? 

Citeşte:  Fapte 13:33; Romani 8:29; Apocalipsa 1:10-18; 3:14 

Ce a început odată cu învierea Domnului Iisus din morţi? 

Cum înţelegi afirmaţia lui Pavel: „...pentru ca în toate lucrurile  

să aibă întâietatea.”? 

Citeşte: 1 Corinteni 15:45-49 La ce se referă Pavel aici? 

Aplicare: 
Ce insemnă pentru noi prezenţa şi susţinerea permanentă  
a lui Hristos? 
Ce sperăm noi pornind de la învierea lui Hristos şi ştiind că El  

este Cel Intâi născut şi în a doua creaţie? 

Ce loc ocupă Hristos în viaţa ta şi a familiei tale? 

Ce loc ar trebui să ocupe El în viaţa Bisericii, în închinare, 

 în predicare, în slujire, în părtăşie, etc.? 

Ce se întâmplă când Hristos nu are întâietatea în planurile noastre? 

Dar când El nu are întâietatea în biserica locală? (Apoc. 3:14-20) 

Memorează vers. 17 şi 18 din Coloseni cap. 1. 
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LECŢIA 6—IMN - PLINĂTATEA LUI HRISTOS 
Textul: Coloseni 1:19-23 

Observare:  

Recitiţi întregul imn închinat lui Hristos (Coloseni 1:15-20). 

Comparaţi versetul 19 cu versetul 9 din capitolul 2. 

Citiţi rugăciunea lui Pavel din Efeseni 3:14-19 

Citiţi din nou Coloseni 1:19-20.  Ce a vrut Dumnezeu? 

Notaţi cele două cuvinte: plinătate şi a locui. 

Citeşte Ioan 1:16.  Ce am primit noi din plinătatea Lui? 

Prin ce se realizează pacea cu Dumnezeu? 

Cum se aplică la noi mesajul împăcării? 

Interpretare: 
Precursorii  gnosticismului propovăduiau că prin iniţierea în anumite învăţături şi 

practici ceremoniale se poate ajunge la plinătatea spirituală sau perfecţiunea 

spirituală. Gnosticii foloseau cuvântul pleroma=plinătate ca suma totală a tuturor 

atributelor şi a puterii divine.  Gnosis=a cunoaşte.  

Ce înseamnă că în Hristos locuieşte toată plinătatea? 

Este mântuirea noastră perfectă în El?  De ce? 

Pentru cine este jertfa Lui potrivit cu 1 Ioan 2:1-2? 

Este ea eficientă şi pentru cei ce o resping?  

Citeşte: 2 Corinteni 5:17-21. Ce a făcut Dumnezeu prin Hristos? 

Ce slujbă au primit cei ce vestesc Evanghelia? 

Ce se spune despre îngerii căzuţi în Evrei 2:14-16; Matei 25:41  

şi Apocalipsa 20:10-15.  

Ce înseamnă pacea sau armonia universală prin sângele crucii Lui? Citeşte: Efeseni 

1:9-10 şi 20-21; 1 Corinteni 15:24-25. 

Aplicare: 

Cu ce scop am fost noi împăcaţi cu Dumnezeu? (Coloseni 1:22) 

Cine este sfinţirea noastră? Cum putem noi să fim fără prihană  

înaintea lui Dumnezeu? 

Ce rol are avertizarea din Coloseni 1:23? 

Memorează Coloseni 1:15-20 
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LECŢIA 7—PAVEL ŞI TAINA HRISTOS   
Textul: Coloseni 1:24-29 

Observare:  

Ce spune Pavel despre slujba lui în vers. 23 şi vers. 25? 

Notati principalele subiecte pe care le atinge Pavel aici. 

Ce spune despre Biserică? 

Ce spune despre credincioşi? 

Ce rol îndeplinesc suferinţele lui Pavel? 

Ce isprăvnicie a primit apostolul Pavel? 

Cum defineşte Pavel taina ascunsă în secolele anterioare? 

Cum îşi sintetizează Pavel misiunea? 

Interpretare: 
La ce se referă Pavel când numeşte biserica: trupul lui Hristos?  

De ce atribuie Pavel suferinţelor lui valenţe atat de speciale?  

De ce nu spune Pavel, ce lipseşte suferinţelor lui Hristos pentru mântuirea 

oamenilor? În ce sens împlinim prin suferinţele  

noastre, ceea ce lipseşte suferinţelor lui Hristos pentru Biserică? 

În ce sens a întregit Pavel Cuvântul lui Dumnezeu? 

Cuvântul taină sau  mister se referă la ceva ascuns.  Ce nu au cunoscut profeţii 

Vechiului Testament?  Citeşte şi Efeseni 3:3-7 

Ce înseamnă această taină  pentru neamuri? 

De ce este atât de importantă propovăduirea lui Hristos pentru creşterea noastră 

spirituală?  (Vezi şi 2 Corint. 3:17-18; 4:1-6) 

Ce crezi că înseamnă să fii desăvârşit în Hristos? 

Aplicare: 
În ce măsură ai parte de suferinţele lui Hristos pentru Biserică? 

Cum experimentezi practic pe Hristos în tine? 

În ce măsură primeşti sfătuirea şi învăţătura lui Hristos? 

Care este scopul vieţii tale de credinţă? 

Care este misiunea vieţii tale? 

În ce măsură slujirea ta este rezultatul efortului personal sau în ce măsură eşti 

conştient că depinzi de lucrarea puterii lui Dumnezeu? 

Reţine:  Hristos în voi, nădejdea slavei.  
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LECŢIA 8—ÎNRĂDĂCINAŢI ÎN HRISTOS 
Textul: Coloseni 2:1-7 

Observare:   
Ce aflăm despre Pavel şi bisericile de pe valea Lycusului? 

Pentru cine se luptă Pavel?   

Care sunt aspectele pe care doreşte Pavel sa le vadă în viaţa credincioşilor din aceste 

biserici: Faceţi o listă.  

Notaţi aspectele care ţin de acţiune (verbele) şi cele care  

descriu stări (substantivele). 

Ce afirmaţii se fac despre Hristos? 

Ce apreciază cu bucurie apostolul Pavel cu privire la ei? 

Care este pericolul pe care îl intrevede Pavel? 

Care sunt îndemnurile apostolului către Coloseni?  

Interpretare: 

Corelati ce işi doreşte Pavel şi îndemnurile lui cu rugăciunea din capitolul 1.  Ce 

descoperiţi? 

Ce înseamnă lupta lui Pavel pentru bisericile din zona văii Lycus? 

Cine este Taina lui Dumnezeu şi care este Taina lui Hristos? 

De ce nu este nevoie de alte iluminări spirituale în afară de Hristos? 

Cum se poate strecura înşelăciunea în minţile credincioşilor? 

Ce relaţie există între primirea lui Hristos şi umblarea în Hristos? 

Ce înseamnă buna rânduială care domneşte în Biserică? 

De ce e periculoasă atitudinea de nemulţumire cu privire la Hristos? 

Aplicare: 

Pentru cine te preocupi şi te lupţi tu în rugăciune? 

Ce atitudine ai faţă de credincioşii despre care ai auzit dar nu  

i-ai întâlnit?  Dar faţă de cei ce îi întâlneşti sporadic? 

Cum te ajută părtăşia din grup să te simţi responsabil pentru ei? 

Care este pericolul pentru generaţia noastră de credincioşi? 

Cum răspunde Scriptura provocărilor generaţiei noastre? 

Ce însemnă pentru tine să fii înrădăcinat în Hristos?  

Cum are loc zidirea ta în Hristos? 

Ce rol are învăţătura Bibliei pentru tine? 
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LECŢIA 9—SUFICIENŢA LUI HRISTOS 
Textul: Coloseni 2:8-15 

Observare:   
În ce constă avertizarea apostolului adresată Colosenilor? 

Cum poţi să fii furat de la relaţia cu Hristos? 

Observaţi cuvintele care au legatură cu ideea de plinătate.  

Cum este descris Hristos? 

Ce avem în Hristos? 

Enumeraţi acţiunile care s-au realizat în Hristos pentru noi?  

Observaţi cine a făcut acţiunile respective? 

Observaţi cuvintele care au sensul de domnii şi stăpâniri.  

Ce ni se spune despre ele? 

Interpretare: 

Ce sunt învăţăturile începătoare (de început) ale lumii? 

Ce înseamnă să fii furat de aceste învăţături şi de datini?   

Cum este prezentat universul nostru?  

Care este locul pe care Îl ocupă Hristos?  

Cine Îl poate concura pe El? 

Avem în textul de aici indicii indirecte despre învăţăturile greşite  

care afectau biserica din Colose. Care crezi că sunt acestea?  

La ce se referea tăierea împrejur în legământul Avraamic? 

Cum se aplică acest concept în viaţa noastră? 

Ce simbolizează botezul şi ce rol are credinţa? 

Ce înseamnă zapisul cu poruncile lui şi cum era împotriva noastră? 

Ce implicaţii spirituale cosmice are moartea Domnului Iisus?  

Aplicare: 

Enumeră datini sau obiceiuri cu care se mulţumesc azi creştinii? 

Dacă Hristos îţi este suficient pentru mântuire, este El suficient şi  

pentru creştere spirituală şi sfinţire? 

Ce înseamnă pentru tine că în Hristos ai totul deplin? 

Cu ce învăţături te confrunţi care te neliniştesc în ce priveşte 

creşterea ta spirituală? 

Dar în ce priveşte siguranţa mântuirii tale? 
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LECŢIA 10—UMBRĂ ŞI REALITATE 
Textul: Coloseni 2:16-23 

Observare:   
Subliniaţi în acest capitol cuvintele „nimeni” şi „dacă”.   

Identificaţi ce anume reprezintă umbra lucrurilor viitoare?   

În ce sens sunt ele doar umbre? (Vezi şi Evrei 10:1) 

Schitaţi în ce constau învăţăturile greşite? 

Observaţi cum sunt descrişi cei care susţin învăţăturile greşite. 

Care este soluţia la pericolul pierderii premiului ceresc? 

Care sunt restricţiile care au doar o aparenţă de evlavie? 

Care este problema esenţială a omului care nu poate fi ţinută 

în frâu de regulile religioase?  

Ce se spune despre Trupul lui Hristos, Biserica? 

Interpretare: 
Actualizaţi un profil al învăţătorilor falşi? 

De ce se simţeau atraşi Colosenii de aceste învăţături? 

Cum este prezentat Hristos în relaţie cu rânduielie Legii? 

Poate cineva să piardă premiul alergării?  Cum? 

Ce se poate ascunde în spatele râvnei religioase? 

Ce afirmă Scriptura refertior la ineficienţa învăţăturilor  

respective în a-i ajuta pe credincioşi în creşterea lor spirituală? 

Ce pericol reprezintă închinarea la îngeri? 

De ce trebuie să fie biserica un trup bine închegat? 

Aplicare 
Ce învăţături greşite circulă astăzi mai mult în biserici? 

Ce experienţe concrete aţi avut cu învăţături greşite? 

Cât de uşor sau de greu este să le identifici? 

Ce rol are hrana spirituală şi unitatea bisericii pentru creşterea  

ta spirituală? 

În ce măsură te ajută părtăşia bisericii să te ţii de Cel ce este Capul, Hristos? 

Cum te poate prinde legalismul în capcana lui?
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