
Coloseni 3:1-17 

În lume, dar nu din lume 

 

'Dacă deci ați fost înviați împreună cu Cristos, căutați lucrurile de sus, unde Cristos stă la dreapta 
lui Dumnezeu! Gândiți‑vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, pentru că voi ați murit, iar viața 
voastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu. Când Cristos – viața voastră – Se va arăta, atunci și voi vă 
veți arăta împreună cu El în slavă. De aceea, dați la moarte mădularele care sunt pe pământ: curvia, 
necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este idolatrie. Din cauza acestor lucruri vine mânia lui 
Dumnezeu peste fiii neascultării. În acestea ați umblat și voi cândva, când trăiați între ei. Însă acum, 
lăsați‑vă de toate aceste lucruri: de mânie, de furie, de răutate, de blasfemie, de vorbirea murdară care 
v‑ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unul pe altul, pentru că v‑ați dezbrăcat de omul cel vechi și de 
faptele lui și v‑ați îmbrăcat cu omul cel nou, care este înnoit în cunoaștere, după chipul Creatorului său. 
Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici scit, nici sclav, 
nici liber, ci Cristos este totul și în toți. Așadar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați‑vă 
cu simțăminte curate, cu bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduindu‑vă unii pe alții și 
iertându‑vă unii pe alții dacă cineva are o plângere împotriva altcuiva. Așa cum v‑a iertat Domnul, tot 
astfel să vă iertați și voi! Dar, mai presus de toate acestea, îmbrăcați‑vă cu dragostea, care este legătura 
desăvârșirii ! Iar pacea lui Cristos – pace la care ați și fost chemați, într‑un singur trup – să stăpânească 
în inimile voastre. Și fiți mulțumitori! Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din belșug, învățându‑vă și 
sfătuindu‑vă unii pe alții cu toată înțelepciunea și cântându‑I lui Dumnezeu cu recunoștință în inimile 
voastre psalmi, imnuri și cântări duhovnicești. Tot ceea ce faceți, cu vorba sau cu fapta, să faceți în 
Numele Domnului Isus, mulțumind, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.' Coloseni 3:1-17 
 
1 Dacă ați înviat împreună cu Cristos, să fiți preocupați cu lucrurile de sus (care sunt în locurile) unde El 
stă la dreapta lui Dumnezeu. 2 Gândiți-vă la lucrurile cerești, nu la cele de pe pământ; 3 pentru că voi ați 
murit, iar viața voastră este ascunsă împreună cu Cristos în Dumnezeu. 4 Atunci când Cristos, care 
reprezintă viața voastră, Se va revela, veți veni și voi împreună cu El în glorie. 5 Având în vedere acest 
fapt, omorâți în voi tot ce este specific tendințelor păcătoase în viața trăită pe pământ: imoralitatea 
sexuală, impuritatea, dorința păcătoasă, tendințele rele și lăcomia care este idolatrie. 6 Mânia lui 
Dumnezeu se manifestă tocmai din cauza acestor lucruri [pe care le fac fiii neascultării]. 7 Așa trăiați și voi 
în trecut, când aceste fapte erau stilul vostru de viață. 8 Dar acum renunțați (chiar și) la oricare dintre 
următoarele lucruri: mânie, manifestări violente necontrolate, răutate, defăimare și vorbe cu semnificații 
urâte. 9 Să nu vă mințiți unii pe alții; pentru că „v-ați dezbrăcat” de „omul” vechi și (implicit) de faptele pe 
care le producea acesta. 10 În plus, voi „v-ați îmbrăcat” cu „omul” nou care prin cunoaștere, se reînnoiește 
în acord cu imaginea Celui care l-a creat. 11 Din acest punct de vedere, nu mai contează dacă cineva 
este grec sau iudeu, dacă este circumcis sau necircumcis, dacă este bărbat sau femeie, dacă provine 
dintre barbari sau dintre sciți ori dacă este sclav sau om liber. Important este doar Cristos, prin faptul că 
El este totul și (trăiește) în toți. 12 În consecință, fiind aleșii lui Dumnezeu și având statutul de sfinți iubiți 
de El, „îmbrăcați-vă” cu o inimă plină de compasiune, cu bunătate, cu modestie, cu blândețe și cu 
răbdare. 13 Acceptați-vă și iertați-vă unii pe alții de fiecare dată când vreunul dintre voi are ceva de 
reproșat altuia. Să vă iertați la fel cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi. 14 La toate acestea, adăugați 
dragostea care este liantul unei armonii perfecte. 15 Voi ați fost chemați să trăiți în pace într-un singur 
Organism. Această pace să vă guverneze inimile! Și fiți recunoscători. 16 În voi, „să locuiască” din 



abundență Cuvântul lui Cristos. Învățați-vă și instruiți-vă unii pe alții în cel mai înțelept mod posibil. 
Prezentați-vă înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre, cântându-I psalmi, cântece de laudă 
și cântece spirituale. 17 Tot ce faceți cu vorba sau cu fapta, să fie făcut în numele Stăpânului Isus, 
mulțumind prin El lui Dumnezeu – Tatăl. 
 
He Is Your Life 

1-2 So if you’re serious about living this new resurrection life with Christ, act like it. Pursue the 
things over which Christ presides. Don’t shuffle along, eyes to the ground, absorbed with the things right 
in front of you. Look up, and be alert to what is going on around Christ—that’s where the action is. See 
things from his perspective. 

3-4 Your old life is dead. Your new life, which is your real life—even though invisible to spectators—is 
with Christ in God. He is your life. When Christ (your real life, remember) shows up again on this earth, 
you’ll show up, too—the real you, the glorious you. Meanwhile, be content with obscurity, like Christ. 

5-8 And that means killing off everything connected with that way of death: sexual promiscuity, 
impurity, lust, doing whatever you feel like whenever you feel like it, and grabbing whatever attracts your 
fancy. That’s a life shaped by things and feelings instead of by God. It’s because of this kind of thing that 
God is about to explode in anger. It wasn’t long ago that you were doing all that stuff and not knowing 
any better. But you know better now, so make sure it’s all gone for good: bad temper, irritability, 
meanness, profanity, dirty talk. 

9-11 Don’t lie to one another. You’re done with that old life. It’s like a filthy set of ill-fitting clothes 
you’ve stripped off and put in the fire. Now you’re dressed in a new wardrobe. Every item of your new 
way of life is custom-made by the Creator, with his label on it. All the old fashions are now obsolete. 
Words like Jewish and non-Jewish, religious and irreligious, insider and outsider, uncivilized and 
uncouth, slave and free, mean nothing. From now on everyone is defined by Christ, everyone is included 
in Christ. 

12-14 So, chosen by God for this new life of love, dress in the wardrobe God picked out for you: 
compassion, kindness, humility, quiet strength, discipline. Be even-tempered, content with second place, 
quick to forgive an offense. Forgive as quickly and completely as the Master forgave you. And regardless 
of what else you put on, wear love. It’s your basic, all-purpose garment. Never be without it. 

15-17 Let the peace of Christ keep you in tune with each other, in step with each other. None of this 
going off and doing your own thing. And cultivate thankfulness. Let the Word of Christ—the 
Message—have the run of the house. Give it plenty of room in your lives. Instruct and direct one another 
using good common sense. And sing, sing your hearts out to God! Let every detail in your lives—words, 
actions, whatever—be done in the name of the Master, Jesus, thanking God the Father every step of 
the way. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Coloseni 3:1-17 

În lume, dar nu din lume 

Cum gândește și cum se comportă o comunitate care înțelege noua           
realitate adusă de Învierea lui Cristos? Noua umanitate.  
 

Noul popor al lui Dumnezeu, răscumpărat de Dumnezeu prin Cristos          
și sacrificiul Său, este expus presiunilor, marginalizării, confuziei generate         
de perspectivele diverse asupra lumii și vieții - numitele filosofii, tradițiile și            
ascetismele(virtuțile) anului, și este încurajat să meargă împotriva        
curentului epocii trăind ca nouă creație, nouă umanitate.  
 

1. Cum am abordat noua viață în Cristos: este ea o opțiune, sau            
singura opțiune rămasă?  

a. Dacă Dumnezeu este Cine zice El că este? 
b. Dacă Cristos este cine spune Pavel că este?  
c. Dacă noi am crezut aceste lucruri, a avut loc o transformare           

radicală a vieții noastre.  
d. Dacă DA, dacă am înviat cu adevărat în Cristos, acest fapt nu            

este unul dintre multele aspecte ale vieții noastre, ci este          
aspectul definitoriu al acesteia.  
1 Dacă ați înviat împreună cu Cristos, să fiți preocupați cu lucrurile de sus (care sunt în 

locurile) unde El stă la dreapta lui Dumnezeu. 2 Gândiți-vă la lucrurile cerești, nu la cele de pe 
pământ; 3 pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă împreună cu Cristos în 
Dumnezeu. 

e. Perspectiva lui Hristos/focalizarea pe Hristos este      
elementul esențial al noii vieți. De fapt viața noastră         
este viața lui Cristos în noi. Ea presupune un imperativ          
referitor la o umblare intenționată, pasionată după El și         
lucrurile Sale.  

 
2. Implicațiile sunt largi și generale și presupun 



a. Dezbrăcarea, debarasarea de metehnele vechi, de acele       
aspecte ale vieții de zi cu zi - ca atunci când te trezești             
dimineața din realitatea somnului și treci în realitatea zilei de          
lucru: te schimbi complet la înfățișare. Ca atunci când cineva ia           
masa la restaurant, se ridică și pleacă. Orice ospătar vrednic de           
laudă va debarasa masa: de la fața de masă, șervete, veselă,           
tacâmuri.  

3 pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă împreună cu Cristos în 
Dumnezeu. 4 Atunci când Cristos, care reprezintă viața voastră, Se va revela, veți veni și 
voi împreună cu El în glorie. 5 Având în vedere acest fapt, omorâți în voi tot ce este 
specific tendințelor păcătoase în viața trăită pe pământ: imoralitatea sexuală, impuritatea, 
dorința păcătoasă, tendințele rele și lăcomia care este idolatrie. 6 Mânia lui Dumnezeu se 
manifestă tocmai din cauza acestor lucruri [pe care le fac fiii neascultării]. 7 Așa trăiați și 
voi în trecut, când aceste fapte erau stilul vostru de viață. 8 Dar acum renunțați (chiar și) 
la oricare dintre următoarele lucruri: mânie, manifestări violente necontrolate, răutate, 
defăimare și vorbe cu semnificații urâte. 9 Să nu vă mințiți unii pe alții... 

Ef.5: 3 Curvia, sau orice altfel de necurăţie, sau lăcomia de avere, nici să              
nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi. 

 
i. Debarasare de pofte, apetituri exagerate sau nelegitime       

și manifestări antisociale, anticomunitare.  
1. Curvia,  imoralitatea sexuală, și  
2. Necurăția, impuritatea, 
3. Patima, dorința păcătoasă, 
4. Pofta rea, tendințele rele 
5. Lăcomia - închinare la idoli, lăcomia care este idolatrie 
6. sexual promiscuity, impurity, lust, doing whatever you feel like whenever          

you feel like it, and grabbing whatever attracts your fancy 
7. de mânie, de furie, de răutate, de blasfemie, de vorbirea murdară           

care v‑ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unul pe altul, 
8. mânie, manifestări violente necontrolate, răutate, defăimare și vorbe cu         

semnificații urâte. Să nu vă mințiți unii pe alții 
9. bad temper, irritability, meanness, profanity, dirty talk. Don’t lie to one           

another. 
ii. Această acțiune are ca aliat tocmai această gândire        

la lucrurile de sus. Umplerea minții cu perspectiva lui         
Hristos. Și asta pentru că mintea nu poate fi neutră.          
Și pentru că ea ”macină” într-una ceea ce îi dăm să           
macine. Și pot să fac acest lucru pentru că 



Rom.8: 2 În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus,           
m’a izbăvit de Legea păcatului şi a morţii. 

1. Știu că sunt eliberat de plata păcatului și        
puterea păcatului, chiar dacă încă nu de       
prezența păcatului.  

iii. Dumnezeu/Isus Cristos își dorește ca așa cum       
îmbrăcarea este vizibilă pentru toți oamenii,      
schimbarea de la vechea viață la cea nouă să fie          
remarcabilă și observată de toți oamenii. În locul        
certurilor din case, să fie armonie. Într-o epocă în         
care intimitatea nu exista, orice ceartă din familie era         
publică, e de dorit ca schimbarea vieții să fie imediat          
remarcată prin absența manifestărilor vechi: mânie,      
furie,vorbe murdare, sau glume proaste.  

iv. Lista nu este exhaustivă. Ce alte excese, pofte,        
manifestări antisociale cunoaștem pe care un creștin       
trebuie să le abandoneze? 

b. Îmbrăcarea cu un nou om, făcut după chipul lui         
Cristos: 

i. Reperele acestui om nou sunt:  
1. Un spirit de continuă reînnoire, prin cunoaștere, se        

reînnoiește în acord cu imaginea Celui care l-a creat. 
2. Lipsa parohialismului, etnocentrismului, rasismului,    

sexismului, discriminării pe criterii religioase.  
3. Trăsături de caracter pozitive: compasiune,     

bunătate, modestie, blândețe, acceptare, iertare,     
armonie, coabitare în pace, recunoștință 

prin cunoaștere, se reînnoiește în acord cu imaginea Celui care          
l-a creat. 11 Din acest punct de vedere, nu mai contează dacă cineva             
este grec sau iudeu, dacă este circumcis sau necircumcis, dacă este           
bărbat sau femeie, dacă provine dintre barbari sau dintre sciți ori dacă            
este sclav sau om liber. Important este doar Cristos, prin faptul că El este              
totul și (trăiește) în toți. 12 În consecință, fiind aleșii lui Dumnezeu și             
având statutul de sfinți iubiți de El, „îmbrăcați-vă” cu o inimă plină de             
compasiune, cu bunătate, cu modestie, cu blândețe și cu răbdare. 13           
Acceptați-vă și iertați-vă unii pe alții de fiecare dată când vreunul dintre            
voi are ceva de reproșat altuia. Să vă iertați la fel cum v-a iertat și               



Dumnezeu pe voi. 14 La toate acestea, adăugați dragostea care este           
liantul unei armonii perfecte. 15 Voi ați fost chemați să trăiți în pace             
într-un singur Organism. Această pace să vă guverneze inimile! Și fiți           
recunoscători.  

ii. Important este doar Cristos, prin faptul că El este totul și (trăiește) în toți. 12 În                
consecință, fiind aleșii lui Dumnezeu și având statutul de sfinți iubiți de El 

iii. Viața, mai ales viața cu Cristos, adevărata viață, are mult          
mai mult de oferit decât momentele de HIGH pe care le           
oferă plăceri precum: consumul de alcool, tutun și alte         
substanțe, infidelitatea conjugală și promiscuitatea     
sexuală, consumul de pornografie, consumul excesiv de       
alimente, lichide, evenimente. De fapt stilul de viață        
descris mai sus, în care omul s-ar putea crede liber să           
experimenteze conform oricăror dorințe și pofte proprii       
sau induse de anturaj, ajunge foarte curând, prin natura         
noastră (felul în care creierul nostru funcționează și        
reacționează la stimuli pentru a ne oferi satisfacție,        
fericire), o cămașă de forță din care rar și greu mai scapă            
câte unul. Nu trebuie decât să privim atent și suficient de           
îndelung la viața unor astfel de oameni “liberi” pentru a          
înțelege curând caracterul de sclavie pe care trăirea în         
propriile pofte îl conferă vieții umane.  

iv. Și dacă știm că există alternativa pentru care am fost          
făcuți de Tatăl, viața adevărată în Cristos, cel care s-a dat           
pe sine ca preț pentru procurarea ei, ce ne-ar mai putea           
împiedica să trăim astfel? Obișnuința? Anturajul și teama        
de a-l pierde?  

c. Toate acestea încununate cu o viață de comunitate în care          
Cristos și închinarea față de Dumnezeu primează 

16 În voi, „să locuiască” din abundență Cuvântul lui Cristos. Învățați-vă și            
instruiți-vă unii pe alții în cel mai înțelept mod posibil. Prezentați-vă înaintea lui             
Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre, cântându-I psalmi, cântece de laudă           
și cântece spirituale. 17 Tot ce faceți cu vorba sau cu fapta, să fie făcut în numele                 
Stăpânului Isus, mulțumind prin El lui Dumnezeu – Tatăl. 

 



Cum gândește și cum se comportă o comunitate care este în lume,            
dar nu din lume? Care înțelege noua realitate adusă de Învierea lui            
Cristos? Înțelegând că Cristos este totul în toți, că statutul nou acordat            
nouă de Dumnezeu ne obligă la un alt stil de viață, își asumă mandatul este               
de a-L glorifica pe Dumnezeu, atât în viața particulară cât și în cea             
comunitară și publică.  

 

1. Care sunt piesele vestimentare care nu se potrivesc si de care           
trebuie să mă dezbrac, prin puterea lui Hristos? 

2. Care sunt piesele vestimentare potrivite noii creatii cu care trebuie să           
mă îmbrac, prin puterea lui Hristos? 


