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O scurt incursiune in viata de zi cu zi....
Statusul vie ii de credin :
,,St rui i în rug ciune, veghea i în ea cu mul umiri. 3 Ruga i-v totodat i pentru
noi, ca Dumnezeu s ne deschid o u pentru Cuvânt, ca s putem vesti taina
lui Hristos pentru care, iat , m g sesc în lan uri: 4 ca s-o fac cunoscut a a cum
trebuie s vorbesc despre ea“ (Coloseni 4:2-4)
Uneori, realit ile mari se exprim în am nunte mici, iar excep ionalul se practic în lucr ri
cotidiene.
Cre tinii sunt oameni obi nui i chema i s fac lucruri neobi nuite. Ei sunt p rta i unor mari taine, pe
care lumea nu le poate în elege.

Sa-ti cunosti identitatea ,sa sti cine esti ,al cui esti si cui te adresezi sau incotro
mergi .....

I. Rug ciunea cheia care deschide usi....
,,St rui i în rug ciune, veghea i în ea cu mul umiri. Ruga i-v totodat
deschid o u pentru Cuvânt“ (Col. 4:2-3a).

i pentru noi, ca Dumnezeu s ne

Credin a se exercit în nev zut i aduce în fiin lucrurile n d jduite. Un om neobi nuit cu cre tinismul
ar putea întreba: ,,Cum adic , Pavel se a fla la Roma i - i îndeamn pe cei din Corint, la câteva mii de
kilometrii distan , s spun un fel de ,,abracadabra“ ca s se deshid ,,u i“ pentru el la Roma?
Cam a a. Exact a a! Credin a pricepe c ,,toate lucrurile care se v d au fost f cute din lucruri care nu
se v d“ (Evrei 1).
Rugaciunea deschide usa nevazuta a lui Dumnezeu care declan eaz apoi ac iuni în lumea v zut .
Este o cheie pe care o folosesc (o practic ) credincio ii cre tini în fiecare zi, în care trebuie s
,,st ruim“, pe care nu trebuie s o neglij m.
Suntem intr-o mare criz a cre tinismului de fa ad . Am pierdut focusarea i sentimentul de angajare în
lupta pentru cucerirea su fletelor pentru Christos. Ne-am pr bu it în egoism i ne rug m ca s avem ce
risipi în firea p mânteasc ...materialism.
Fiecare dintre noi trebuie s se examineze serios i s r spund la aceast întrebare:
In ce excelez si in ce trebuie sa cresc ?

Fiecare cre tin are domenii în care a crescut i exceleaz
poate dezvolta.
a. Credin a în Isus Cristos,
b. Dragostea fa de s fin i,
c. Speran a i perspectiva ve niciei.

i altele în care se mai

Calit i pe care le ceri de la Dumnezeu pentru tine si fratii tai coloseni:
a. Cunoa terea plenar a voii lui Dumnezeu
b. Urmarea lui Isus
c. Rodirea - fapte bune
d. Cre terea în cunoa terea lui Dumnezeu
e. Manifestarea unui spirit de bucurie i mul umire

II. din EL,prin EL,si pentru EL ....adica Christos si nimic altceva.
,,… ca s putem vesti taina lui Christos“ (Col. 4:3).

Într-o lume idolatr guvernata de pacat si tendinte rele ,avand o forma de evlavie putem constientiza ca
nu tot ce pare solutie, este o solutie. Solutia pentru o viata de biruinta impotriva

pacatului si a tendintelor rele din noi nu este ascetismul (viata austera si retrasa )de
orice fel ci trairea in dependenta de Cristos.
Cum putem s le explicam oamenilor ca Fiul lui Dumnezeu a venit s umble împreun cu noi oamenii,
s moar pentru noi i s ne c l uzeasc apoi pas cu pas spre împ r ia Lui etern ?
....doar mergand pe contrasens si raspunzand la intrebarea..... cat si in ce investesc ?
Coloseni
(1:13) El ne-a scăpat de sub autoritatea întunericului şi ne-a adus în Împărăţia Fiului Său iubit,
(1:14) în Care avem răscumpărarea, iertarea păcatelor.
(1:15) El este chipul Dumnezeului nevăzut, întâiul născut peste întreaga creaţie,
(1:16) pentru că prin El au fost create toate lucrurile, în cer şi pe pământ, cele vizibile şi cele invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie
conducători, fie autorităţi. Toate au fost create prin El şi pentru El.
(1:17) El este înainte de toate lucrurile şi în El se ţin toate împreună.
(1:18) El este capul trupului, al Bisericii. El este începutul, întâiul născut dintre cei morţi, pentru ca El să aibă primul loc în toate lucrurile.
(1:19) Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea Sa să locuiască în El.
(1:20) Prin El, Dumnezeu a împăcat toate lucrurile cu Sine, fie cele de pe pământ, fie cele din cer, făcând pace prin sângele
crucii Lui.
(1:21) Odată, voi eraţi străini şi duşmani în gândurile voastre, aşa cum arătau faptele voastre rele,
(1:22) însă acum El v-a împăcat în trupul de carne al lui Cristos, prin moarte, pentru a vă înfăţişa sfinţi, curaţi şi fără păcat înaintea Lui,
(1:23) dacă rămâneţi cu adevărat bine întemeiaţi şi fermi în credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o,
care a fost vestită tuturor oamenilor de pe pământ şi al cărei slujitor am devenit eu, Pavel.

III. Comunicarea ...mai mult decat cuvinte
,,.. ca s-o fac cunoscut a a cum trebuie s vorbesc despre ea“ (Col. 4:4).
Nu po i vorbi oricând, oricui i oricum despre Christos. Unii au ,,u a închis “ i este o vreme când
trebuie s taci i s te rogi ca ea s se deschid . Fiecare lac t î i are cheia lui potrivit . N-o po i
deschide cu o alta. Fiecare inim este ,,altfel“. Comunicarea adev rat , dela inim la inim , este o
raritate cu statut de excep ie.
Se cere o abilitate supranatural ca s avem cuvintele potrivite, tonul potrivit i atitudinea potrivit de la
Dumnezeu.
Noi cerem sprijinul comunitatii ? Avem nevoie de o c l uzire proasp t . Suntem gata s cl dim pe
promisiunea conform c reia cei chema i s dea socoteal de credin a lor nu trebuie s se îngrijoreze de
ceea ce vor avea s r spund , ,,c ci li se va da chiar în ceasul acela“ (Mat. 10:19).

Bucuria i harul de a fi membru al noii comunit i a lui Cristos ne împinge la
împ rt i rea ei i la înl turarea oric ror bariere care ne-ar împiedica s o facem
e ficient.

IV. Puterea circumstan elor
,, … pentru care, iat , m g sesc în lan uri“ (Col. 4:3b).
Nimic nu este la întâmplare in viata noastra . Noi suntem c l uziti de Dumnezeu spre împlinirea
planurilor Lui. Acestea nu ne duc întotdeauna în cele mai pl cute sau favorabile locuri, dar … a a a
trebuie s fie.
Nu te mai plânge de circumstan ele în care te a fli, ci întreab - te ce a teapt de la tine
Dumnezeu în situa ia ta.
Ceea ce nu este bun sau pl cut pentru tine s-ar putea s fie exact ceea ce-i trebuie ca s fii o
binecuvântare pentru al ii, ca s li-L veste ti pe Isus Hristos (Fil. 1:12-14).

Cum trebuie sa fie vorbirea noastra despre Hristos ?
Coloseni
(4:2) Stăruiţi în rugăciune! Vegheaţi în ea cu mulţumire!
(4:3) Rugaţi-vă în acelaşi timp şi pentru noi, ca Dumnezeu să deschidă o uşă pentru Cuvânt, să putem vorbi despre taina lui Cristos, din
pricina căreia sunt închis,
(4:4) ca s-o pot face cunoscută aşa cum trebuie.
(4:5) Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei din afară, folosind fiecare ocazie.
(4:6) Vorbirea voastră să fie întotdeauna caracterizată de bunătate, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.

