
Coloseni 4:2-9 

Vorbitul costă! 

Niciodată să nu subestimăm puterea vorbirii. Când un judecător vorbeşte câteva 
cuvinte doar, o viaţă de om este salvată sau condamnată. Un doctor când vorbeşte, pacientul 
sare în sus de bucurie, sau cade în disperare. Indiferent că se transmite pe cale orală sau scrisă, 
cuvântul are o putere fantastică. Am citit undeva că pentru fiecare cuvânt scris în cartea 
’’Mein Kempf’’(lupta mea), a lui Adolf Hitler, au murit 125 de oameni. Puterea cuvântului 
este un dar de la Dumnezeu, de aceea trebuie să o folosim în scopurile pentru care a fost 
construită. Iacov 3 ne spune de limbă că este ca un frâu, ca o cârmă, sau este ca o otravă 
puternică, o lume de nelegiuiri, o fântână nesecată. Aceste 3 perechi ne învaţă că limba are 
puterea să direcţioneze, să distrugă, sau să aducă plăcere (proverb:’’vorba dulce mult 
aduce’’).  

 În această secţiune scurtă, Pavel punctează 4 slujbe ale vorbirii: 
- Rugăciunea.4.2-3a. Poate că rugăciunea şi lauda la adresa Domnului sunt cele mai 

înalte beneficii ale vorbirii. Deşi Pavel era un apostol al Domnului, mărturiseşte că 
avea nevoie de rugăciune. Cu atât mai mult noi! Pavel descrie caracteristicile unei 
rugăciuni spirituale: 
 Rugăciunea cu credincioşie.Coloseni 4.2.Fapte 1:14;2:46. Mulţi creştini se roagă 

doar în situaţii de criză, doar ocazional. 1Tes.5:17:’’rugaţi-vă neîncetat’’. 
Rugăciunea neîncetată arată o relaţie neîntreruptă cu Domnul ! Uneori Dumnezeu 
întârzie cu răspunsul pentru a ne face să rămânem strâns de El. Întârzierea 
răspunsului nu înseamnă ’’Nu’’ la Dumnezeu, uneori. 

 Rugăciune cu veghere. În timp ce trăim o viaţă de rugăciune, nu trebuie să fim 
nepăsători, ci vigilenţi, treji. Neemia 4:9.Marcu 13.33;14:38.Efeseni 6:18. Nu este 
putere în rugăciunea rece, nepăsătoare, ca şi când Domnul nu ne-ar auzi. Psalm 
141.2 ‚’’ ca tămâia să fie rugăciunea pe altar’’. Dacă altarul e rece tămâia nu arde. 
Evrei 5:7 – Isus se ruga. Pasiunea în rugăciune vine din Duhul Sfânt. 

 Rugăciune cu mulţumire. 4.2 . Filipeni 4:6. Să nu uităm să-I mulţumim Domnului, 
aceasta va aduce ardoare în rugăciunile noastre. Pavel aşa se ruga: 1.3;2:7;3:17; 
4.2. Şi când ne gândim că Pavel era în închisoare, în condiţii inimaginabil de grele. 

 Rugăciune cu scop.4.3. Nu rugăciuni vagi, generale, ci pentru nevoi specifice. De 
multe ori îL învăţăm pe Domnul ce să facă, sau ce să ne dea.1 Ioan 5:14,15. Nu 
voia noastră să se facă în cer, ci voia Lui să se facă pe Pământ. Rugăciunea trebuie 
să vină din inimă şi uneori ea poate fi nerostită cu buzele, ci cu duhul. Rugăciunea 
nu este ca o predică cu subiect şi complement, nu. Ea izvorăşte din inima celui ce 
trăieşte cu Hristos. 

- Vestirea Cuvântului.4.3b-4. Pavel nu cere ca uşile temniţei să se deshidă ci uşile de 
necredinţă ale oamenilor.1 Cor.16.9 şi Fapte 14.27, nu pentru nevoi personale ci 
spirituale. Erau probleme încă printre credincioşii evrei cu privire la Neamuri, şi Pavel 
avea probleme cu iudaizatorii. 2 Cor.2:17 spune că mulţi strică Cuvântul. Vrem să 
avem răspunsuri potrivite pentru cei care ne întreabă? Orice întrebare, oricât ar fi de 
grea? Atunci trebuie să ştim că paharul vieţii noastre trebuie să fie curat, atunci când 
Isus trece să ne toarne binecuvântările Sale în vas. Dacă vasul e murdar El nu toarnă 
nimic. Deci când spune de vorba dreasă cu sare, se referă la sfinţenia relaţiei cu El. 

- Purtarea faţă de cei de afară. Să ne purtăm în aşa fel cu cei de afară, încât să le 
putem vorbi despre dragostea lui Hristos. Să nu facem ceva care să împiedice dialogul 
dintre ei şi noi atunci când se iveşte prilejul. Luca 4.22 –Isus vorbea cuvinte pline de 
har. Psalmul 45:2. Efeseni 4.29 ’’nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul 
bun spre zidire..’’.Să ne asezonăm vorbirea în funcţie de nevoie, vorbirea noastră 



trebuind să fie pură. Evrei 13.15 ‚’’rodul buzelor,jertfă de mulţumire’’.1 Petru 
3.15’’dar cu blândeţe şi teamă..’’. Umblarea şi vorbirea să se potrivească. 

- Împărtăşirea nevoilor cu alţii. Aceşti oameni îl încurajau pe apostol. Când a părăsit 
Pavel Efesul era însoţit de 7 credincioşi. Printre ei se număra şi Tihic. Ce tovarăş 
binecuvântat avea Pavel. Frate prea iubit şi slujitor credincios, tovarăş de slujbă în 
Domnul. Tihic era trimis să mângâie inimile celor ce nu ştiau de ei. Cu adevărat 
aceştia sufereau împreună cu cei ce suferă. 

Ce bucurie să folosim astfel vorba, limba noastră şi nu spre vorbe care nu zidesc. Psalmul 
141.3: ’’Pune Doamne o strajă înaintea gurii mele, şi păzeşte uşa buzelor mele.’’ 
Amin! 
 

CONCLUZIE: 
Stăruim în rugăciune? Cât ne rugăm? Ce cerem? Ne mărturisim unii altora păcatele? 
(Iacov5.16) Pentru cine ne rugăm? (Luca 10.25-37) Te afli tu,eu, în lanţurile dragostei de 
oameni? Cine trebuie să se roage: Coloseni 3:1,3:14,15,16,17, adică toţi. Avem o părtăşie 
puternică unii cu alţii? Cum vorbim noi de fraţii noştrii? Sunt ei fraţi prea iubiţi? 

 

 


