
PE CONTRASENS: CURAJUL DE A FI ALTFEL 

1. Intro 

 Comunitatea urmașilor lui Isus este încurajată să îmbrățișeze și să trăiască 
perspectiva lui Dumnezeu revelată în Cristos în special atunci când aceasta vine în 
contradicție cu perspectivele culturii actuale. 

 Cât de relevantă mai poate fi în contextul actual o scrisoare scrisă în primul 
secol? Sunt actuale soluții de acum 2000 de ani pentru provocările comunității 
creștine din Timișoara secolului 21? 

Context 

1. Contextul istoric, geografic, economic, politic, cultural, religios. Asemănări, 
deosebiri cu contextul actual.  

2. Apariția bisericii din Colose 

F.Ap. 19: 8 În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp 
de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu, şi 
căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. 

9 Dar, fiindcă unii rămîneau împietriţi şi necredincioşi, şi vorbeau de rău Calea 
Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat dela ei, a despărţit pe ucenici de ei, 
şi a învăţat în fiecare zi pe norod în şcoala unuia numit Tiran. 

10 Lucrul acesta a ţinut doi ani, aşa că toţi ceice locuiau în Asia, Iudei şi Greci, au 
auzit Cuvîntul Domnului. 

3. Împărțirea cărții 
a. Intro. Pe contrasens: Curajul de a fi altfel. 1:1-2 
b. Ce am și ce îmi mai trebuie? 1:3-12 
c. De ce e mai bun un rege decât un împărat? 1:13-23 
d. Cât și în ce fel investesc? 1:24-2:5 
e. Nu tot ce zboară se mănâncă. 2:6-23 
f. În lume, dar nu din lume. 3:1-17 
g. Și împreună, și fericiți! 3:18-4:1 
h. Like & share! 4:2-6, 16-18 



Care sunt ideile, curentele de gândire, filozofiile actuale care intră în contradicție 
flagrantă cu Evanghelia lui Cristos? 
 

Care este rolul comunității și al creștinilor individual în a răspunde acestor curente 
de gândire opuse adevărurilor biblice? 
 

În ce domenii comportamentul creștinilor este contracultural, merge în direcția 
opusă propusă de cultura actuală, ne evidențează ca împotriva curentului? 
 

În ce aspecte ale noii creații aduse de Cristos creștinii ar trebui să aibă curajul să 
fie diferiți, să fie altfel decât majoritatea și nu sunt? 
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