
  Coloseni 3:1-17, Uneşte cerul cu pământul ! 
 
v.1-4 Creştinul cu capul în nori, dar cu picioarele pe pământ. 
   
 *Dovezi ale învierii: „sus” 
-umblă, iubeşte mai mult lucrurile de sus decât cele de pe Pământ. 
Motivare: în cer este Hristos şi El şade la dreapta Lui Dumnezeu. 
-cugetă, gândeşte la lucrurile de sus, nu la cele de pe Pământ.  
Motivare: voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Voi 
nu trebuie să vă mai arătaţi singuri, ci doar însoţiţi de El. 
  
 *Dovezi ale învierii: „Jos”.v.5 
 
-omorâţi tot ce ţine de pământul acesta păcătos.  
Ilustraţie: un om care avea un sac cu bani, a visat că a venit răpirea şi legat fiind de 
acel sac nu putea zbura. Unde este comoara voastră acolo este şi inima voastră. 
Motivare:v.6. din pricina acestora vine mânia Lui Dumnezeu peste fiii neascultării. 
Din numărul lor eram când trăiam. Dar oare mai trăim noi aşa?! 
Evaluează păcatul ca păcat, adică aşa de periculos ca un tâlhar care intră noaptea 
peste tine şi copiii tăi. Omoară-l ! Creştinul nu este un bleguţ spiritual, ci el este un 
luptător. O mare problemă este că nu mai vedem păcatul, ca păcat. L-am redefinit. 
 
-lăsaţi-vă acum.v.8.  Motivare:v.11”Hristos este totul şi în toţi”! 
  
 *Când cerul se uneşte cu Pământul: v.12-16. 
-aleşi, sfinţi, prea iubiţi. Aşa ne vede Domnul Dumnezeu în Hristos.  
Cum suntem noi ( inima, interiorul): îngăduitori; iertători (iertaţi cum v-a iertat 
Hristos); dragostea (ea este legătura desăvârşirii); pacea Lui Hristos să se vadă pe 
feţe noastre (am fost chemaţi să alcătuim un singur trup), şi pacea aceasta să 
stăpânească în inimile voastre; fiţi recunoscători; Cuvântul Lui să locuiască din 
belşug în voi (şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi); învăţa-ţi-vă, 
sfătuiţi-vă unii pe alţii. 
*v.17 Orice faceţi prin vorbă sau prin faptă să faceţi totul în Numele Lui, şi ca 
pentru Domnul. 
 
Astăzi, aici pe Pământ facem ce nu se face încă în cer: mâncăm şi bem în amintirea 
Lui. Va veni ziua când vom sta la masă în Împ.Lui cu El. Cum îţi imaginezi că vei 
sta acolo, dacă aici nu ai stat?! 


