
PE CONTRASENS. CURAJUL DE A FI ALTFEL  

5. Nu tot ce zboară se mănâncă! 

 Răspunsul la presiunea conformării la diversitate și toleranță este o viață 
trăită sub domnia lui Cristos. 

Text 
Coloseni 2:6-23  

Schița mesajului 

 Trei surse de presiune majoră la care pot fi supuși creștinii 

1. Ideile filosofice inutile. Ideologiile străine de Cristos.  
a. Coloseni 2: 8 Fiți atenți să nu vă deruteze cineva cu idei filosofice 

inutile. Acestea nu provin de la Cristos, ci au ca bază tradițiile 
omenești și concepțiile elementare al acestei lumi. 

2. Ritualurile și tradițiile religioase 
a. Coloseni 2: 16-17 Nimeni să nu vă condamne cu privire la ce mâncați 

sau referitor la ce beți; și nici în legătură cu vreo aniversare sau 
sărbători ale lunii noi ori despre o zi destinată Sabatului. Toate 
acestea au valoarea unei umbre a lucrurilor care urmau să vină; dar 
realitatea (de la care a fost proiectată această umbră) este Cristos. 

3. Ascetismul ineficient 
a. Coloseni 2: 22-23 Toate aceste lucruri (practicile ascetice) dispar 

odată cu folosirea lor; și se bazează doar pe reguli și pe învățături 
omenești. Prin restricții severe față de corp, ele par să fie expresia 
înțelepciunii unei religii care cere o modestie autoimpusă. Dar 
aceste reguli nu pot bloca manifestarea păcătoasă a naturii 
noastre umane. 



 Ce alte filosofii contemporane care “nu provin de la Cristos” cunoașteți? 
Cum ar trebui să ne raportăm la ele? Cum ne-am putea proteja de influența lor? 
Cum ar trebui să le contracarăm? 

 Care sunt ritualurile și tradițiile cărora tindem să le acordăm o valoare mai 
mare decât ar trebui în viețile noastre ca urmași ai lui Cristos?  
 

 Enumerați câteva forme contemporane de ascetism, ce promit ele, și cum 
poate răspunde creștinul la pretențiile acestora.  
 

 Cum cultiv un spirit de gândire critică si creativă ancorată în relația cu 
Cristos și în învățătura Lui și a apostolilor?  
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