
L10 Ascuns cu Cristos în Dumnezeu  

Program de citire a Bibliei complementar studiului biblic Dumnezeu azi?

Duminică: Matei 6  Luni: Marcu 10 Marți: Galateni 2 Miercuri: Coloseni 3 


Joi: Romani 6 Vineri: Ioan 15 Sâmbătă: Ioan 17


Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Col. 3:3 

1. Ordinea priorităților: spirit sau materie? - Matei 6:25 De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de 
viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu 
ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana şi trupul, mai mult decât 
îmbrăcămintea?


Dacă viața nu e numai mâncare și băutură atunci ce este? Esență din Dumnezeu, adică 
spirit. Omul este și spirit și materie, de aceea balanța trebuie să se încline înspre 
Dumnezeu. 


• Fii sincer cu tine și întreabă-te: Care dintre cele două primează în viața ta?

• Cât de tare te îngrijorezi de cele materiale? Fă acum decizia de a te încredința în mâna Celui 

ce se îngrijește de toate lucrurile din viața ta. 


2. Cristos: modelul nostru - Matei 20:28 Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci 
El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.


Dumnezeu este dragoste și dragostea înseamnă în mod fundamental acțiune sacrificială. 
Nu trăiești singur! Modelul Sfintei Treimi ne arată cum să dăm întâietate celor de lângă noi. 


• Cere-i lui Dumnezeu să-ți dea gândirea lui Cristos. Iubirea nu discriminează, nu înjosește , nu 
face favoritisme. Iubește și slujește!


• Uită-te în jurul tău (familie, Biserică, colegi, etc) și acționează.


3. Trăire întru Cristos - Galateni 2:20 Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu 
mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în 
credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.


Cristos este Viața vieții: este izvorul, Calea și Adevărul, de aceea adapă-te din El. 

• Trăirea întru Cristos este inițiată și mediată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fă-i loc în viața ta 
și nu-l stânjeni în ce are să te învețe. 


• Mulțumește Domnului pentru Duhul Sfânt și pentru toată lucrarea care o face în tine (naștere 
din nou, înfiere, sfințire, glorificare). 


4. Întrebarea esențială: Matei 19:16 Atunci s-a apropiat de Isus un om şi I-a zis: „Învăţătorule, 
ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?” 


Pentru a ajunge la viața veșnică umblă cu Cristos în faptele bune pregătite mai dinainte 
(Efes. 2:10) prin iubire și sacrificiu. 


• Promisiunea vieții veșnice nu este egoistă, doar pentru mine, ci implică trăirea în comunitate: o 
viață schimbată, mărturie și dragoste împărtășită. 


• În Aletheia, bisericile de casă și societate aplică și dezvoltă principiile vieții în Cristos: „dăruind 
vei dobândi” (vezi N. Steinhardt). 


5. Răspunsul esențial: Ioan 17:3 Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul 
Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.


Trăindu-ți viața în Cristos, împlinești nu doar preceptele Sfintelor Scripturi ci planul Tatălui 
Ceresc pentru a intra în Împărăție și a moșteni viața veșnică împreună cu Ei.    


• „Cum își așterne omul așa doarme” zice un proverb românesc care evocă de fapt adevărul 
despre veșnicie: alegerile pe care le faci în viață au consecințe veșnice. 


• Fii cu băgare de seamă la urmele pașilor Lui și vezi ce urme lași pentru cei ce vin după tine. 


Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile.  
A Lui să fie slava în veci! Amin. Romani 11:36


