
PE CONTRASENS. CURAJUL DE A FI ALTFEL  

6. În lume, dar nu din lume 

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

Text 
Coloseni 3:1-17 

Schița mesajului 

1. Noua umanitate, noua societate a lui Dumnezeu își asumă perspectiva lui 
Cristos asupra lumii și vieții. Concentrarea asupra lui Cristos nu este unul 
dintre aspectele vieții omului nou, ci este caracteristica esențială a acesteia.  

a. Coloseni 3:1 Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după 
lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. 

2. În practică aceasta se traduce prin debarasarea de vechile aspecte ale 
trăirii noastre:  

a. Coloseni 3: 3 pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă 
împreună cu Cristos în Dumnezeu… 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… 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... 

3. În același timp ea presupune îmbrăcarea în omul nou care se aseamănă 
tot mai mult cu Cristosul care l-a răscumpărat. Comunitatea nouă trăiește 
lipsa parohialismului, etnocentrismului, rasismului, sexismului, discriminării 
pe criterii religioase și cultivă trăsături de caracter pozitive: compasiune, 
bunătate, modestie, blândețe, acceptare, iertare, armonie, coabitare în 
pace, recunoștință 

a. Coloseni 3:10 …omul nou prin cunoaștere, se reînnoiește în acord cu 
imaginea Celui care l-a creat. 

4. Noua societate a lui Dumnezeu cultivă toate acestea într-o atmosferă de 
respect față de Mesajul lui Dumnezeu transmis nouă prin Cristos, 
mulțumire și închinare și în dorința de bună reprezentare a lui Cristos în 



lume.  
a. Coloseni 3:16 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.  

 Care sunt “piesele vestimentare” care nu se potrivesc cu perspectiva lui 
Cristos și de care trebuie să mă dezbrac prin puterea Lui? 

 Ce alte excese, pofte, manifestări antisociale cunoaștem pe care un creștin 
trebuie să le abandoneze? 

 Care sunt “piesele vestimentare" potrivite noii creații cu care trebuie să mă 
îmbrac prin puterea lui Hristos? 

 Ce anume din perspectiva îmbrățișată de mine mă deosebește în mod 
fundamental de colegii, vecinii, prietenii mei neevanghelici?
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