În lume, dar nu din lume 3:1-17
24.11.2019
Ice Breaker: Iov...
Recapitulare
2:9 Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. 10 Voi aveţi totul deplin în El,
1.Asumarea perspec@vei lui Hristos
3:1 Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade
la dreapta lui Dumnezeu.
2 Gîndiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pămînt.
3 Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu
4 Cînd Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.
3:1 Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos...
Cetățeni cu bule3n în noua împărăție.
Ex.: Mutare Giroc. Bule3n la mutare dar cu adevărat cetățean mai târziu
Un proces de creștere, maturizare cu un focus clar
”să umblaţi după lucrurile de sus”
-un impera3v
-o umblare intenționată, pasionată
Suntem parte a noii Împărății a lui Dumnezeu. Valori noi, perspec3ve noi vis a vis de cum
umblăm, reacționăm, relaționăm, vorbim... și suntem într-un proces de creștere
Mat.2: 13 După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, şi-i zice:
„Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt, şi rămîi acolo pînă îţi voi spune eu; căci
Irod are să caute Pruncul, ca să-L omoare.“
Lc.2: 45 Dar nu L-au găsit, şi s’au întors la Ierusalim să-L caute.
46 După trei zile, L-au găsit în Templu, şezînd în mijlocul învăţătorilor, asculPndu-i şi
punîndu-le întrebări.
Cum să nțeleg acest mecanism al ”umblării după lucrurile de sus”, al îmbrățișării
perspec3vei lui Hristos? !!! suntem într-un proces asistați de Duhul Sfânt
Ex.: Rom.8 perechea ”îndemnurile ﬁrii pământeș3” și ”îndemnurile Duhului”
Rom.8: 5 În adevăr, ceice trăiesc după îndemnurile ﬁrii pămînteşT, umblă după lucrurile
ﬁrii pămînteşT; pe cînd cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile
Duhului.
Suntem așezați între noroiul pământului și gloria divină. Ce alegem?
Ce blurează, ce duce în ceață această perspec3vă?
1.1.Piedica poXelor
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Deaceea, omorîţi mădularele voastre cari sînt pe pămînt: curvia, necurăţia, paTma,
poVa rea, şi lăcomia, care este o închinare la idoli.
-poPe/ape3t:ape3t sexual, lăcomia
Ef.5: 3 Curvia, sau orice al;el de necurăţie, sau lăcomia de avere, nici să nu ﬁe pomenite
între voi, aşa cum se cuvine unor sﬁnţi.
Sunt acestea lucruri speciﬁce doar pentru acea perioadă, sau sunt general valabile?
Această omorâre are ca aliat tocmai această gândire la lucrurile de sus. Umplerea minții
cu perspec3va lui Hristos. Și asta pentru că mintea nu poate ﬁ neutră. Și pentru că ea
”macină” într-una ceea ce îi dăm să macine.
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1.2. Piedica emoțiilor și a manifestărilor nega@ve
8 Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mînie, de vrăjmăşie, de răutate, de
cleveTre, de vorbele ruşinoase, cari v’ar putea ieşi din gură.
9 Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucît v’aţi desbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui,
10 şi v’aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înoieşte spre cunoşDnţă, după chipul Celui ce la făcut.
Și pentru că suntem ﬁințe comunitare, trebuie evitate emoțiile și manifestările nega3ve
care pot apare în viețuirea în comunitate. Emoții care alături de poPe ne defocalizează de
pe Hristos, de pe perspec3va Lui asupra lucrurilor. Și ca an3dot, esențial este tot să dai
această perspec3vă a lui Hristos minții tale.
Ca ajutor în îmbrățișarea perspec3vei lui Hristos, este această spirală ascendentă
prezentată încă din cap.1 a tandemului cunoaștere-trăire. De aici această înnoirere spre
cunoș@nță
Și acest proces de căutare a perspec3vei lui Hristos, de a umbla după îndemnurile Duhului
este un proces cu sorți de izbândă pentru că:
Rom.8: 2 În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus, m’a izbăvit de Legea păcatului şi
a morţii.
Și aceasta pentru că suntem...
3xP:
-eliberați de plata păcatului și puterea păcatului
-încă nu de prezența păcatului

Suntem așezați în furca edenică a alegerii. Alegere între noroi și glorie.
Între gloriﬁcarea șarpelui și gloriﬁcarea lui Dumnezeu. Un proces asistat, cu sorți de izbândă, cu
posibilitatea înclinării balanței spre perspec3va lui Hristos. Drumul spre biruință începe aici: 2
Gîndiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pămînt. Alegeți perspec@va lui Hristos!!!
La ce te gândeșD atunci când nu ai la ce să te gândeșD?
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Î: Ce te mână în luptă? Nesătulul ”EU” sau voia Lui?
Cum priveș@ realitatea? Prin ochelarii tăi, sau ai Lui?
Și în acest proces de creștere, e îmbrăcare cu omul cel nounu suntem singuri; Duhul
Domnului folosește și comunitatea
2. O nouă comunitate a oamenilor care îmbrățișează aceeași perspec@vă
11 Aici nu mai este nici Grec, nici Iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici
Barbar, nici Schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi în toţi.
Locul propice în care procesul de creștere/îmbrăcare cu omul nou/de îmbrățișare a
perspec3vei lui Hristos este comunitatea.
Rugăciunea ”Tatăl nostru” este la persoana I plural!!!
O comunitate în care ne oprim să ne tragem semniﬁcația din compararea cu ceilalți.
Pentru că Hristos este totul în toți
O comunitate în care nu se prac3că lucrurile care au produs sciziune între Greci și Iudei,
Barbari și Schi3...
O comunitate care nu se laudă cu lucruri dis3ncive dpdv etnic, al limbajului, intelectului,
culturii, rasei, statutului social. Aceste lucruri au trecut. Și la loc de frunte este faptul că
”Hristos este totul în toți”
Pasajul începe:
3:1 Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos
...
9 Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucît v’aţi desbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui,
10 şi v’aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înoieşte spre cunoşDnţă, după chipul Celui ce
l-a făcut.
Dacă am înviat împreună cu Hristos, suntem intr-un proces al dezbrăcării de omul vechi, al
înnoirii minții și îmbrăcării cu omul cel nou
Gal.2: 20 Am fost răsTgnit împreună cu Hristos, şi trăiesc … dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos
trăieşte în mine.
2:10 Voi aveţi totul deplin în El,
Hristos este totul
Bannerul acestei noi societăți este:
”Hristos este totul” și trebuie să devină ”Totul în toți”
Ex.: loc. Umbria, un fost soldat Giovanni 25 ani, a vândut tot ce a avut și a dat săracilor.
Nebun? Bernard de Quintavalle, un avocat instărit vrea să aﬂe răspunsul. Noaptea vede:
”My god and my all/Tu eșT Dumnezeul meu și tot ce am!”... vinde tot ce are devenind
primul discipol. 1 an=11. 10=5000. 20 ani a3nge și realiniază cursul Europei prin viața
plină de bucurie și învățătura simplă a lui Francisc de Assisi
Contrasens: Aparenta depersonalizare vs. exacerbarea sa@sfacerii eului
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Noi prin noi înșine vs. Hristos este totul

3.Impera@ve de cul@vat în noua comunitate
3.1.Caracter-comportament
Cum arată un creș3n auten3c, un om al noii Împărății?
12 Asael dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sﬁnţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă
plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blîndeţă, cu îndelungă răbdare.
13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plîngă de altul, iertaţi-vă unul pe
altul. Cum v’a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.
14 Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura
desăvîrşirii.
15 Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpînească
în inimile voastre, şi ﬁţi recunoscători.
Contrasens: O comunitate a ciudaților care promovează interesele lui
Hristos și ale semenilor, în fața unei comunități care direct sau voalat
promovează compe@ția aﬁrmării de sine.

3.2.Cuvânt
16 Cuvîntul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea.
Cum pot împlini acest ”din belșug?
Ps.: 11 Strîng Cuvîntul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
-părtășia de dimineața (dialog sau monolog?)
-memorarea Scripturii
-studiul individual
-grupele de studiu, exegeză...
Comunitatea are un rol important în înțelegere corectă și aplicare corespunzătoare. Voia lui
Dumnezeu cunoscută prin Sabia Duhului și comunitatea Duhului.
Contrasens: O comunitate a valorilor absolute vs o societate care neagă valorile absolute în
favoarea rela@vului.
Chiar adevărul este considerat ca o interpretare subiec@vă a realității
3.3.Închinare auten@că
Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cîntări de laudă şi cu cîntări duhovniceşT,
cînPnd lui Dumnezeu cu mulţămire în inima voastră. (sec.1-45) hgps://www.youtube.com/watch?
v=MDPqw-LAuaU
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Și dacă este atât de importantă par3ciparea la închinarea congregațională, cum ar trebui să o
privim noi. Unde ar trebui să petrecem Duminica? Cum putem să ne convingem copiii de
importanța închinării comunitare, pentru ca atunci când vor ﬁ mari să dorească această
închinare și să nu fugă?
Contrasens: O comunitate care este unită și își găsește iden@tatea în jurul lui Hristos vs. o
societate a înstrăinării de comunitate a indivizilor singura@ci (având ca palia@v major
comunitatea media=fructe de grădină vs fructe de plas@c). facebook ”Viața este grozavă,
chiar dacă eu sunt în depresie”
3.4.Reprezentare cu un marker dis@nct: mulțumirea
17 Şi orice faceţi, cu cuvîntul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus, şi mulţămiţi,
prin El, lui Dumnezeu Tatăl.
Ceea ce primim și trăim comunitar, suntem chemați să trăim în viața de ﬁecare zi. În fața
avalanșei de idoli moderni, creș3nii trăiesc valorile și principiile lui Hristos, reﬂectând
perspec3va Lui asupra tuturor lucrurilor
1:…ca să-I ﬁţi plăcuţi în orice lucru:
aducînd roade în tot felul de fapte bune,
şi crescînd în cunoş3nţa lui Dumnezeu:
11 întăriţi, cu toată puterea,
potrivit cu tăria slavei Lui,
pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie,
12 mulţămind Tatălui,
care v’a învrednicit
să aveţi parte de moştenirea sﬁnţilor, în lumină.
Cei mai atrac3vi oameni sunt oamenii mulțumitori, liniș3ți, încrezatori în Dumnezeu Fil.4:16
Dacă I-am mulţumi lui Dumnezeu pentru ce a făcut pentru noi, n-am mai avea Tmp să ne
plângem ! (Richard Wurmbrand)
Multumirea ca marker principal al încrederii, al dependenței de Dumnezeu
”Tu eșT Dumnezeul meu și tot ce am!”
O comunitate dis3nctă, cu valori și prac3ci speciale, care reﬂectă caracterul lui Hristos?
Ioan 17: 15 Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşT de cel rău.
16 Ei nu sînt din lume, dupăcum nici Eu nu sînt din lume.
17 Sﬁnţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvîntul Tău este adevărul.
18 Cum M’ai trimes Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimes şi Eu pe ei în lume.

Î: Cum eș@ privit tu de colegii tăi? Un personaj ”asce@c”, sau un ambasador?
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Cercul se închide... oameni cu perspec@va lui Hristos care trăiesc în lume
reprezentându-L pe Hristos!
Întrebare:
Ce anume, din perspec@va îmbrățișată de @ne te deosebește în mod fundamental de
colegii, vecinii, prietenii tăi neevanghelici?
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