
PE CONTRASENS: CURAJUL DE A FI ALTFEL 

2. De ce e mai bun un rege decât un împărat?  
Coloseni 1:13-23 

 Acolo unde cultura epocii emite pretenții și împinge la conformism, 
devenindu-ne chiar ostilă, supremația lui Cristos manifestată în creație și în noua 
creație ne dă curajul și puterea de a fi și trăi altfel.  

Scop 
 Cultivarea creativă a unui devotament durabil față de Cristos în fața 
provocărilor ostile ale culturii contemporane. 

Obiective 
1. Aprecierea sacrificiului lui Cristos pentru a ne salva din întunericul spiritual 

și îndepărtarea de Dumnezeu. 
2. Admirarea supremației lui Cristos față de vechea și noua creație. 
3. Cultivarea creativă a unui devotement durabil și entuziast față de Cristos în 

fața provocărilor antagoniste ale culturii contemporane. 

Schița 
1. Ce au făcut Dumnezeu și Cristos pentru salvarea noastră? 13-14/ 21-23 

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia 
Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, 
iertarea păcatelor. 

2. Cine este și ce face Cristos – Autorul vechii și noii creații. 15-20 
a. Cristos, chipul lui Dumnezeu; Creatorul și Susținătorul celor 

spirituale, cerești și materiale. (15-17) 
b. Cristos, plinătatea lui Dumnezeu și capul Bisericii, Răscumpărătorul; 

Autorul noii creații, noua comunitate a lui Dumnezeu. (18-20) 

3. Devotamentul creștinilor față de Autorul și Răscumpărătorul creației. 21-23 
a. Trei metafore: 

i. întemeiați 
ii. neclintiți 
iii. neabătuți 

Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin 
faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin 
moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără 
vină; negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în 
credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o, 
care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer …  



Cum îmi trăiesc relația cu Dumnezeu în mijlocul aglomerației și solicitărilor vieții 
moderne? 
 

În ce moduri reușeșc să integrez credința, valorile lui Cristos în familie, profesie, 
relații, politică, caritate, recreere, finanțe, biserică? 
 

Unde îmi este dificil să integrez valorile creștine la solicitările culturii 
contemporane? 
 

Care ne sunt idolii în care există pericolul de a ne pune speranțele și care sunt în 
contradicție cu Hristos? 
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