
PE CONTRASENS. CURAJUL DE A FI ALTFEL  

4. Cât și în ce fel investesc? 

 Ca urmare a contribuției sacrificiale a fiecăruia dintre noi, biserica lui Cristos 
se întărește, se edifică, trăiește în unitate, cultivă deprinderi și dobândește abilități 
în slujire.  

Text 
Coloseni 1:24-2:5  

Schița mesajului 

1. Există în economia lui Dumnezeu o responsabilitate personală care vine 
odată cu decizia de a-L urma pe Cristos?  

a. responsabilitatea care mi-a fost dată de Dumnezeu față de voi 
b. Ce înseamnă a împlini ce lipsește suferințelor lui Cristos? 

2. Responsabilitatea presupune sacrificii 
• Acum mă bucur în suferințele mele pentru voi și împlinesc în trupul 

meu ceea ce lipsește suferințelor lui Cristos pentru trupul Său, care 
este Biserica … 

3. Scopul responsabilității și sacrificiilor 
a. aducerea oamenilor la Cristos  

i. El este Cel pe Care noi Îl vestim sfătuind și învățând pe orice 
om, cu toată înțelepciunea, pentru a putea înfățișa pe orice om 
desăvârșit în Cristos . Pentru aceasta mă ostenesc, luptându-
mă prin puterea Lui, care lucrează cu tărie în mine.  

b. evitarea pericolelor care pândesc comunitatea credicioșilor  
i. Vreau să știți cât de mult mă lupt pentru voi …pentru ca 

nimeni să nu vă înșele cu argumente false … 

Întrebarea nu e dacă, ci cât și în ce investesc? 



 În contextul economiei lui Dumnezeu, în care doar Cristos este speranța 
creștinului, care este lucrul specific pe care crezi că Dumnezeu te-a chemat să îl 
faci pentru El?  

 Care sunt privațiunile pe care le presupune rolul pe care îl ai? Cât sacrifici 
pentru a-ți păstra condiția spirituală?  
 

 Cum arată provocarea unei vieți sacrificiale în cultura confortului și 
interesului personal?  
 

 Dacă ținta lui Dumnezeu sunt oameni maturi în Cristos, cum particip în 
atingerea scopurilor Sale? Pavel se roagă și luptă inclusiv pentru cei pe care nu îi 
întâlnise încă. Cât de mare e aria eforturilor și preocupărilor noastre pentru Cristos 
și biserica Sa?  
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