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 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. 

Text 
Coloseni 4:2-18 

Schița mesajului 

1. Like: Mulțumirea este atitudinea fundamentală care ne motivează la 
dialogul cu Dumnezeu în rugăciune persistentă și angajantă.  

a. Coloseni 4:2 Stăruiți în rugăciune! Vegheați în ea cu mulțumire! 
b. Coloseni 4:12 Epafras, care este unul dintre voi, slujitor al lui Cristos 

Isus, … se luptă întotdeauna pentru voi în rugăciune. 

2. Share: Subiectul principal al rugăciunilor comunității Cristosului Înviat este 
mărirea sferei domniei Lui, a Împărăției Lui în lume, prin împărtășirea 
Evangheliei - veștii bune despre eliberarea adusă de Cristos.   

a. Coloseni 4:3, 4 Rugați-vă în același timp și pentru noi, cerându-I lui 
Dumnezeu să ne faciliteze predicarea Cuvântului; … Și vreau să îl 
prezint așa cum trebuie – cu claritate. BVA 

b. 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. 

i. Coloseni 4:5,6 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. BVA 

3. Subscribe: 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. 

a. Coloseni 4:16 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. BVA 



 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? 

 Cât de mult mă împinge mulțumirea către împărtășirea acestei Veștii bune 
cu oamenii din preajma mea, cunoscuți sau străini?  
 Provocarea pe care ne-o lansează Dumnezeu: Puneți-mă la încercare! 
Solicitați intens și persistent ocazii în care să trăiți și să împărtășiți Evanghelia. 
Continuați până veți vedea răspunsul Lui îmbucurător.  
 

 Care sunt domeniile în care există încă nealiniere între convingerile, vorbele 
și faptele personale, nealiniere care ne-ar putea împiedica buna mărturie în fața 
semenilor?  

 Care sunt ‘canalele’ la care sunt abonat? Câte din ele îmi ajută la edificarea 
credinței și la reformarea gândirii și vieții? Cum arată părtășia mea cu Dumnezeu 
în citirea Bibliei și în părtășia în comunitatea Vox Domini?
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