
Coloseni 4:2-6  

Titlul: Cei dinlăuntru sunt chemați să ajute pe cei de afară ! 

„Stăruiți în rugăciune,vegheați în ea cu mulțumiri.Rugați-vă totodată și pentru 

noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina 

Lui Hristos, pentru care iată, mă găsesc în lanțuri: ca s-o fac cunoscut așa cum 

trebuie să vorbesc despre ea.Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară; 

răscumpărați vremea.Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har și dreasă cu 

sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.” 

Cei dinlăuntru sunt cei ce L-au primit pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor-: 

Apocalipsa 3:20, iar cei de afară lumea nemântuită : Luca 13.28,Geneza 7:16. 

A.Cei dinlăuntru se roagă pentru ei : 

 stăruim în ea, o aprofundăm și nu o facem doar superficial.Rugăciunea 

care nu costă nimic nu acoperă nimic.Ne amintim de felul de rugăciune al 

Domnului Isus din Evrei 5.7:  ”El este Acela care, în zilele vieții Sale 

pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către 

Cel ce putea să-l izbăvească de la moarte...”Ap.Pavel spune în Romani 

15:30 „ să vă luptați împreună cu mine, în rugăciunile voastre ..”Fraților 

dacă altarul nu este fierbinte degeaba punem jertfa pe el; inima trebuie 

să fie fierbinte; îi iubim pe oameni, de aceea stăruim pentru ei în 

rugăciune. Coloseni 4.12 ”se luptă pentru voi în rugăciunile sale,pentru 

ca...să stăruiți în voia Lui Dumnezeu.” Daniel 10:11-13 : ”există 

împotrivire față de lucrarea Domnului ”.  

 veghem în rugăciune cu mulțumiri.Mulțumirea este o stare de 

smerenie,de evlavie înaintea D-lui. 

 să ne rugăm ca Dumnezeu să deschidă uși pentru Cuvânt.Cineva 

închidea ușile pentru Cuvânt.Trebuie ca Împărăția Lui să se extindă luând 

teritorii din împ.întunericului și nu invers.Să ne amintim de cetatea Ai, 

din Iosua 7. 

B.Cei dinlăuntru le prezintă Cuvântul lui Dumnezeu așa cum trebuie.(4-6) 

o Noi facem cunoscut adevărul pentru mântuire,taina Lui Hristos, alături 

de El nu se poate pune nimic: mâncare,băutură,zile de sărbătoare, luni 

noi,Sabat, închinare la îngeri,lege,tăiere împrejur etc.. 



o Purtarea cu înțelepciune față de cei de afară.(Col.2.3)Vreau să-l câștig, 

nu să-l birui.Nu îl trântesc la pământ prin argumente zdrobitoare ,după 

care mă aștept să fie cercetat.Să observăm că Pavel era în lanțuri,nu cei 

de afară.Dacă e să sufere cineva și să fie înlănțuit pentru Cuvânt noi 

trebuie să fim aceia,nu cei de afară.Ei sunt în lanțuri dar în lanțurile 

fărădelegii. 1 Tes.4:12 spune să ne purtăm cuviincios cu cei de 

afară.Observăm că nu trebuie doar să le vorbim, ci trebuie să le și arătăm 

bună cuviință, înțelepciune.Oare nu câștigăm mult timp trăind astfel 

printre ei ? Răscumpărați vremea. Termenul a răscumpăra arată o 

cumpărare a ceea ce am pierdut sau, a cumpăra la un preț mult mai 

mare a lucrului respectiv(DEX).  Suntem gata să plătim la suprapreț 

vremea pierdută, ca să îi răscumpărăm pe cei de afară ? De ce? Pentru că 

venirea Domnului este foarte aproape. Timotei 3.7 ”prezbiterii trebuie să 

aibă și o bună mărturie din partea celor de afară..”Cred că așa cum am 

arătat mai sus astfel vine și mărturia. 

o Cei dinlăuntru vorbesc totdeauna cu har, își dreg vorbele cu sare.De ce? 

Ca să știe cum trebuie să răspundă fiecăruia.Ca Evanghelia vestită de 

mine să aibă reverberație în inimile oamenilor trebuie să știu cum să 

răspund fiecăruia.Când îmi pierd controlul, sau mă mânii în discuțiile 

purtate, nu mai știu cum să răspund,pentru că Duhul Domnului nu mai 

este acolo, ci se retrage.Trebuie să vorbesc fiecăruia după felul lui. 

Trebuie să mă cobor, sau să mă ridic la nivelul fiecaruia. 

 

Concluzia :  

a) Misiunea este un atac împotriva lui Satan.Cine nu cere zilnic puterea lui 

Dumnezeu în această problemă va fi curând învins. 

b) misiunea este strângerea bisericii-Pavel cere ajutor în rugăciune,el nu 

este un luptător singuratic, ci este un colaborator smerit 

c) un misionar va găsi atâtea uși deschise, câte a deschis biserica de acasă 

prin rugăciune 

d) Dacă sunt probleme în a-i chema pe cei de afară înlăuntru, problemele 

sunt la noi nu la ei.Ei inconștient ne așteaptă. 


