
Pe contrasens: Curajul de a fi altfel 

 

Coloseni 4:2-18 

Alte instrucțiuni 
2 Stăruiți în rugăciune! Vegheați în ea cu mulțumire! 3 Rugați‑vă în același timp și               

pentru noi, ca Dumnezeu să deschidă o ușă pentru Cuvânt, să putem vorbi despre taina lui                
Cristos, din cauza căreia sunt închis, 4 ca s‑o pot face cunoscută așa cum trebuie. 5 Umblați                 
cu înțelepciune față de cei din afară, răscumpărând vremea. 6 Vorbirea voastră să fie              
întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.  

Saluturi finale 
7 Tyhikos vă va face cunoscut totul cu privire la mine. El este un frate preaiubit și un                  

slujitor credincios, rob împreună cu mine în Domnul. 8 L‑am trimis la voi tocmai pentru               
aceasta, ca să cunoașteți detalii despre noi și să vă încurajeze inimile. 9 L‑am trimis împreună                
cu Onisim, un frate credincios și preaiubit, care este unul dintre voi. El vă va face cunoscute                 
toate lucrurile de pe aici. 

10 Aristarhus, închis împreună cu mine, vă trimite salutări, precum și Marcu, vărul lui              
Barnabas, cu privire la care ați primit porunci. Dacă vine la voi, să‑l primiți bine. 11 De                 
asemenea, vă trimite salutări Isus, zis și Justus. Aceștia sunt singurii dintre cei circumciși care               
sunt lucrători împreună cu mine pentru Împărăția lui Dumnezeu. Ei au devenit o încurajare              
pentru mine. 

12 Epafras, care este unul dintre voi, slujitor al lui Cristos Isus, vă trimite salutări. El se                 
luptă întotdeauna pentru voi în rugăciune, astfel încât, desăvârșiți și pe deplin convinși, să              
puteți rămâne în toată voia lui Dumnezeu. 13 Căci mărturisesc despre el că a lucrat din greu                 
pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Hierapolis. 14 Luca, doctorul preaiubit, și                
Demas vă trimit salutări. 15 Salutați‑i pe frații din Laodicea, precum și pe Nimfa și biserica din                 
casa ei.  

16 După ce va fi citită această scrisoare în prezența voastră, faceți în așa fel încât să                 
fie citită și în biserica din Laodicea. De asemenea, citiți și voi scrisoarea din Laodicea. 

17 Spuneți‑i lui Arhippos: „Ai grijă de slujba pe care ai primit‑o în Domnul: să o duci la                  
îndeplinire!“ 

18 Eu, Pavel, scriu acest salut cu mâna mea. Aduceți‑vă aminte de lanțurile mele! Harul să                
fie cu voi! Amin. 
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Like, share & subscribe! 4:2-18 

 

E știut faptul că dacă urmărești un video pe platforma Youtube, undeva pe             
parcursul vizionării, creatorul acelui material îți cere, uneori direct, să apreciezi,           
să partajezi și dacă chiar ți-a plăcut să te abonezi la canalul respectiv. În engleză               
și în romgleză, de-acum, aceasta se transpune în sloganul:  

Like, share & subscribe! 

Ca și creatorii de conținut pe platforma Youtube, Dumnezeu ne invită azi, la             
final de serie Pe contrasens: curajul de a fi altfel, ca dacă ne place, conținutul,               
forma, prezentatorul, mesajul Evangheliei, să facem același lucru: să ne          
exprimăm aprecierea, să partajăm conținutul cu alții și să ne abonăm pentru a             
primi conținut nou.  

Bucuria și harul de a fi membri ai noii comunități a lui Cristos ne împing la                
împărtășirea Evangheliei mântuitoare a lui Cristos și la înlăturarea oricăror bariere           
care ne-ar împiedica să o facem eficient.  

Încununarea domniei lui Cristos asupra noului popor al lui Dumnezeu este           
mulțumirea și preocuparea de a împărtăși Evanghelia, pentru a lărgi sfera de            
domnie a lui Cristos.  

a. Aceasta, se concretizează în practica rugăciunii, însă nu orice fel de           
rugăciune, ci una perseverentă și acompaniată de o stare izvorâtă din            
noua viață cu Cristos: mulțumirea. LIKE! Cu alte cuvinte starea de           
mulțumire trebuie întotdeauna să însoțească practica persistentă a        
rugăciunii. Dealtfel, cu greu îți poți imagina un om nemulțumit și veșnic critic             
rugându-se insistent și făcând din asta o practică.  

Stăruiți în rugăciune! Vegheați în ea cu mulțumire! / 'Perseverați în obiceiul de a              
vă ruga. Când faceți acest lucru, nu uitați să și mulțumiți. BVA. 



i. În viziunea și practica lui Pavel și a colegilor săi de slujire creștină,             
rugăciunea era primordială oricărei lucrări. Rugăciunea ca luptă și         
rugăciunea însoțită de starea de mulțumire: 

12 Epafras, care este unul dintre voi, slujitor al lui Cristos Isus, vă trimite salutări.               
El se luptă întotdeauna pentru voi în rugăciune,  

ii. Ești mulțumitor de viața nouă cu Cristos? Te însoțește această stare           
în rugăciuni? Câte LIKE ai da vieții experimentate cu Cristos și           
mesajului său eliberator? 

 

b. Subiectul principal al rugăciunilor comunității Cristosului Înviat este mărirea         
sferei de influență, domniei Lui, Împărăției Lui în lume. Nu numai când            
spunem Tatăl nostru, ne rugăm, Vie împărăția Ta, ci perseverăm în toate            
rugile și insistăm ca Dumnezeu să ne ofere oportunități pentru a vorbi            
oamenilor despre iubirea lui Dumnezeu arătată prin Isus Cristos și despre           
puterea de eliberare pe care credința în Cristos o are. Rugăciunea pentru            
ca Dumnezeu să ofere oportunități pentru mărturisirea Evangheliei, este         
reacția naturală a individului și comunității care a gustat puterea          
Evangheliei, acea putere adusă de Isus, cel descris de Pavel în primul            
capitol al epistolei. Dorința de a împărtăși binele, frumosul, beneficiile este           
darul dat de Dumnezeu omenirii/parte a chipului divin din noi, dar pe care             
îl manifestăm în atâtea situații mundane, ca atunci când împărtășim          
informații despre oferte comerciale, sau atunci când ne invităm familia să           
privim un curcubeu, etc.  

3 Rugați‑vă în același timp și pentru noi, ca Dumnezeu să deschidă o ușă pentru               
Cuvânt, să putem vorbi despre taina lui Cristos, din cauza căreia sunt închis, 4              
ca s‑o pot face cunoscută așa cum trebuie. NTR 

 
'Rugați-vă în același timp și pentru noi, cerându-I lui Dumnezeu să ne faciliteze             
predicarea Cuvântului; ca să proclamăm astfel misterul lui Cristos. De fapt, eu            
sunt acum în închisoare tocmai pentru că am predicat despre acest mister. 'Și             
vreau să îl prezint așa cum trebuie – cu claritate. ' Coloseni 4:3, 4 BVA. 



i. Dăm SHARE în viață și în lumea virtuală la o mulțime de informații             
mai mult sau mai puțin benefice. Care este nivelul satisfacției noastre           
față de Evanghelie și domnia lui Isus în viața mea și a comunității             
Sale? Cât de mult mă împinge mulțumirea către împărtășirea acestei          
vești bune cu oamenii din preajma mea, cunoscuți sau străini?  

ii. Provocarea pe care ne-o lansează Dumnezeu: Puneți-mă la        
încercare! Solicitați intens și persistent ocazii în care să trăiți și să            
vestiți Evanghelia. Continuați până veți vedea răspunsul Lui. Adunați         
prieteni cu care să puteți aborda noile oportunități! 

 

c. Aceste rugăciuni pentru oportunități de a împărtăși atât mesajul, cât și viața            
nouă a lui Cristos, trebuie să fie însoțite de o viață schimbată care să              
ilustreze mesajul și credința noastră și de înlăturarea oricăror bariere din           
calea acestui demers. Concret, atât faptele cât și vorbele(retorica) noastre          
trebuie să conveargă cu mesajul eliberator primit de la Cristos. 

5 Umblați cu înțelepciune față de cei din afară, răscumpărând vremea. 6            
Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie               
să răspundeți fiecăruia. 6 Un mod figurat de a spune că vorbirea trebuie să fie               
plăcută și consistentă. 

'Comportați-vă într-un mod înțelept cu cei care nu sunt credincioși, folosind în            
acest scop orice ocazie pe care o aveți. Conversația voastră (cu ei) să fie mereu               
cu har și „condimentată cu sare”, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.              
'Coloseni 4:5-6 BVA. 

i. Nu este necesar să reluăm aici importanța asocierii        
gândire-vorbe-fapte. Realitatea politică, socială, economică     
înconjurătoare ne este dovadă grăitoare că acolo unde acestea nu          
merg împreună, nimic nu funcționează. Cristos a venit cu un mesaj           
eliberator care L-a costat viața, mesaj pe care noi l-am crezut, de ale             
cărui efecte ne-am bucurat și continuăm să ne bucurăm. Ce rămâne           
este alinierea convingerilor, vorbelor și faptelor pentru a produce         
efectul scontat al vestirii Evangheliei: tot mai mulți fii ai lui Dumnezeu            
să vină la El. Nu ni se cere să facem binele de dragul binelui, nici să                
fim politicoși de dragul politeții, ci pentru ca făcând binele să fim            



Vestea bună, vorbind cu grație să susținem și să apărăm credința în            
Cristos.  

 

d. Ultimul gest atunci când participi cu mulțumire și împlinire în viața pe care             
Cristos o desfășoară în comunitatea creștină este să continui să te           
alimentezi din izvoarele care susțin acea viață. Să te abonezi la această            
sursă de viață și schimbare. Celor din Colose, Pavel le sugerează să se             
aboneze la canalul său de epistole :)  

v. 16. faceți în așa fel încât să fie citită și în biserica din Laodicea. De asemenea,                 
citiți și voi scrisoarea din Laodicea.  

'După ce veți citi această epistolă, să o trimiteți să fie citită și în comunitatea               
creștinilor din Laodiceea. De asemenea, să citiți și voi epistola pe care am             
trimis-o celor din Laodiceea. ' Coloseni 4:16 

i. Cum facem asta concret? Prin părtășia pe care o putem avea           
de-acum cu Dumnezeu în suma tuturor scrierilor profeților,        
înțelepților, poeților, evangheliștilor, și apostolilor. Biblia, această       
colecție binecuvântată, ne este sursă și temei pentru consolidarea         
credinței și pentru schimbarea vieții. Apoi o facem în comunitatea          
celor care urmează ca și noi pe Isus Cristos, Regele Regilor. Prin            
valorificarea resurselor de entuziasm, bucurie, mulțumire, pace,       
îndemn la schimbare și ajutor în schimbare pe care biserica le oferă.            
Ne abonăm la continua sursă de conținut care ne permite          
împrospătarea credinței și reformarea practicii personale și       
comunitare.  

ii. Care sunt ‘canalele’ la care sunt abonat? Câte din ele îmi ajută la             
edificarea credinței și la reformarea gândirii și vieții?  

 



Mulțumirea, împărtășirea și alimentarea continuă din resursele lui Cristos         
sunt urmarea firească a trăirii sub domnia lui Cristos, într-o realitate afectată            
profund de Întruparea, viața, moartea și învierea lui Isus.  

Bucuria și harul de a fi membri ai noii comunități a lui Cristos ne împing la                
împărtășirea Evangheliei mântuitoare a lui Cristos și la înlăturarea oricăror bariere           
care ne-ar împiedica să o facem eficient.  
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'De aceea și noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și                  
să cerem să fiți umpluți de cunoașterea voii Lui, cu toată înțelepciunea și             
priceperea duhovnicească, ca să umblați într‑un mod vrednic de Domnul, ca să‑I            
fiți plăcuți în toate, rodind tot felul de fapte bune și crescând în cunoașterea lui               
Dumnezeu, ' Coloseni 1:9-10 

 

'Așadar, după cum L‑ați primit pe Cristos Isus, Domnul, tot așa să și continuați să               
umblați în El, înrădăcinați și zidiți în El, întăriți în credință, așa cum ați fost               
învățați, aducând din belșug mulțumire.' Coloseni 2:6-7  

 

Descrierea seriei: 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.  

1. Intro. Pe contrasens: Curajul de a fi altfel Unde suntem și cum ne             
ajută/provoacă Coloseni? Coloseni 1:1-2 

a. 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? 



2. Ce am și ce îmi mai trebuie? 1:3-12 - rugăciune  
a. Fiecare creștin are domenii în care a crescut și excelează și altele în             

care este loc de creștere. Vă invităm la evaluarea și explorarea           
posibilităților de creștere în viața noastră ca urmași ai lui Cristos.  

3. De ce e mai bun un rege decât un împărat? 1:13-23 
a. Când cultura epocii ne este ostilă, supremația lui Cristos manifestată          

în creație și în noua creație ne dă curajul și puterea de a fi și trăi altfel.  
4. Cât și în ce fel investesc? 1:24-2:5 

a. 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. 

5. Nu tot ce zboară se mănâncă. 2:6-23 
a. Răspunsul la presiunea conformismului la diversitate și       

toleranță/incluziune este o viață trăită sub domnia lui Cristos.  
6. În lume, dar nu din lume. 3:1-17 

a. Cum gândește și cum se comportă o comunitate care înțelege noua           
realitate adusă de Învierea lui Cristos.  

7. Și împreună, și fericiți! 3:18-4:1 
a. Relațiile în noua societate formată de și în jurul lui Cristos sunt            

guvernate de valorile Împărăției care va veni.  
8. Like & share! 4:2-6, 16-18 

a. Bucuria și harul de a fi membru al noii comunități a lui Cristos ne              
împinge la împărtășirea ei și la înlăturarea oricăror bariere care ne-ar           
împiedica să o facem eficient. 

 

Nici un aspect al existenței noastre nu rămâne neatins de domnia iubitoare            
și eliberatoare a lui Isus Cristos. Invitația lui Cristos pentru noua umanitate,            
pentru poporul nou al lui Dumnezeu constituit din cei care Îl urmează, este la              
examinare și transformare prin puterea lui Cristos din care, prin care și pentru             
care sunt toate lucrurile. Provocarea care ne stă în față, este aceea de a trăi în                
prezent domnia Sa, ca și când atunci când El a înviat dintre cei morți noua               
creație a și început.  



A lui să fie gloria și puterea în comunitatea sfinților Săi! 

Să mergem și să fim biserica mărturisitoare pe care Hristos Isus Și-a            
câștigat-o cu prețul sacrificiului Său. Asta cu atât mai mult cu cât azi e ultima zi                
de Advent, aprindem lumânarea Păcii, și ne aducem aminte de Domnul nostru,            
care a venit să aducă pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui.  


