În lume, dar nu din lume!
...în proces de înnoire (Coloseni 3:9-17)
1. Introducere
a. Icebreaker - întrebare către sală prin aplicația menC.com
“Cât de preocupat sunt de modul în care mă îmbrac?”

b. Ilustrație – sCl vesCmentar – elemente vesCmentare nepotrivite (proces de dexbracare si imbracare)
„Cele mai frecvente 36 greșeli de s?l făcute de bărbați...”

2. O comunitate de oameni născuți din nou în proces de înnoire!
“9. …întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui,
10. şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoşBnţă, după chipul Celui ce l-a făcut. „
Coloseni 3:9-10

3.

ImperaCve de culCvat in noua comunitate
“12. AsIel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sﬁnţi şi prea iubiţi,...” Coloseni 3:12a
a.

Caracter – Înnoirea Gândurilor + Înnoirea Emoțiilor + Înnoirea Comportamentului

„12. ...îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.
13. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat
Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.
14. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.
15. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi ﬁţi
recunoscători.”
Coloseni 3:12b-15
b.

Cuvânt și închinare:
Spirala ascendentă: cunoaștere – trăire - cunoaștere – trăire

- Hainele Cuvântului
- Hainele Închinăarii
Coloseni 3:16

„13. Ascultaţi , acum, voi care ziceţi: „Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face
negustorie și vom câșCga”
14. și nu șCţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur , care se arată puţintel
și apoi piere.
15. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi: „Dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru.”
16. Pe când acum vă făliţi cu lăudăroșiile voastre! Orice laudă de felul acesta este rea.
17. Deci cine șCe să facă bine și nu face săvârșește un păcat!”
Iacov 4:13-17

c.

Împuternicire – Contract de mandat - O comunitate disCnctă, cu valori și pracCci, care reﬂectă caracterul lui
Hristos.
"Îmbrăcămintea" celui ce reprezintă Împărăția lui Dumnezeu!

"17. Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui
Dumnezeu Tatăl." Coloseni 3:17

Rugăciunea lui Isus din Ioan 17 – să creadă lumea că Tu M-ai trimis.
“20 Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.
21 Mă rog ca toţi să ﬁe una, cum Tu , Tată, eşB în Mine şi Eu, în Tine, ca şi ei să ﬁe una în Noi, pentru ca lumea să
creadă că Tu M-ai trimis.”
Ioan 17:20-21
Marker special: Mulțumirea
„ 17. Cei șaptezeci s-au întors plini de bucurie și au zis: „Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în Numele Tău.”
18. Isus le-a zis: „Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer .
19. Iată că v-am dat putere să călcaţi peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului: și nimic nu vă va
putea vătăma.
20. Totuși să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în
ceruri.”

Luca 10:17-20

4.

Aplicație - 2 întrebări către sală prin aplicația menC.com
-

Care sunt "hainele" de care trebuie să mă dezbrac, prin puterea lui Hristos?

-

Care sunt "hainele" de care trebuie să mă îmbrac, prin puterea lui Hristos?

