Nr.3 ADEVARURI BIBLICE

CINA
DOMNULUI
O SURSA DE BINECUVANTARE

Clément LE COSSEC

De fiecare data, cand mergeti la adunare, pentru a lua CINA DOMNULUI, voi impliniti un
ACT IMPORTANT al vietii crestine.
Cina Domnului a fost infintata de Isus. Daca El ne-a cerut de a manca PAINEA si de a bea
VINUL « IN MEMORIA SA », nu este fara importanta. A face aceasta, este o practica esentiala a
vietii crestine.
Aceasta carticica, a fost scrisa, pentru a va ajuta de a intelege mai bine semnificatia Cinei
Domnului, IN CONFORMITATE CU BIBLIA si pentru a va descoperi BOGATIA SPIRITUALA,
pe care o aduce ea crestinului.
« Hristos, Pastele nostru a fost jertfit ».(1Corinteni 5:7-8) Pentru aceasta, noi suntem
indemnati de a sarbatori Cina Domnului CA O SARBATOARE!
O cunoastere spirituala si precisa a invataturii Bibliei, in legatura cu Cina Domnului si
practicarea ei dupa cuvantul Evangheliei, va va permite sa experimentati BOGATA
BINECUVANTARE CARE SE REVARSA, de fiecare data cand o luati.
VORBIREA SPIRITUALA A LUI ISUS si profunzimea invataturii, in legatura cu instituirea
Cinei Domnului, sunt la indemana tuturor celor ce doresc sa-si dea interesul de a studia Sfanta
Scriptura si cei ce se lasa condusi de duhul lui Dumnezeu, ca sa vada Adevarul Biblic si sa-si
mareasca credinta.

ULTIMA CINA A LUI ISUS
INAINTE DE A MURI PE CRUCE
« Am dorit mult sa mananc Pastele acesta cu voi inainte de patima Mea ». (Luca 22:15)
Aceste cuvinte, Isus le spune, intr-o seara, pe cand este la masa cu ucenicii, la Ierusalim.
S-a facut noaptea. Mii de evrei, veniti din orase si sate, din tot Israelul, sunt in capitala
pentru a sarbatori Pastele. Ca si Isus si ucenicii, ei iau cina in casele lor, cu paine nedospita, dupa
traditie. Afara, totul e linistit. Aproape de poarta oilor, de-a lungul zidului, care inconjura orasul, oi
si miei sunt paziti de pastorii lor si asteapta sa fie sacrificati, in amintirea iesirii poporului evreu ,din
Egipt.
Pastele, sarbatoarea evreiasca, a eliberarii din sclavie, in aceasta seara ia o alta dimensiune,
pentru ucenicii lui Isus.
Isus stie ca va muri maine, ca un miel jertfit pentru salvarea lumii. In cursul acestei cine,
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fiecare din cuvintele sale, imbraca, inainte de moartea sa, o importanta mare pentru cei ce cred in
El, caci prin aceasta El institue, ceeace noi numim Cina Domnului.
Cuvantul « CINA »,inseamna « A MANCA SEARA ». Fratii nostri spanioli, citesc in Biblia
lor « CENA », si fratii englezi « Lord's supper » : masa Domnului.
In Noul Testament, Cina Domnului, este redata prin expresiile :
–
FRANGEREA PAINII (Fapte 2:42-46 )
–
MASA DOMNULUI (1Corinteni 10:21 )
–
CINA DOMNULUI ( 1Corinteni 11:20 )

FRANGEREA PAINII
O PRACTICA
A PRIMILOR CRESTINI
De la inceputul bisericii primare, toti cei ce au crezut in Isus ca Salvatorul lor si au fost
botezati de apostoli, s-au reunit pentru FRANGEREA PAINII, in case :
« Toti impreuna erau nelipsiti de la Templu in fiecare zi, frangeau painea acasa si luau hrana
cu bucurie si curatie de inima »( Fapte 2:46 )
Ei mergeau in Templu la Ierusalim, pentru rugaciunea de la ora 15, apoi se adunau in
grupuri, in case particulare si nu in sinagogi. In timpul acestor mese fratesti, ei « frangeau painea »
ascultand invataturile Domnului Isus : « faceti aceasta spre pomenirea Mea »
Inainte de instituirea Cinei Domnului, actiunea de « frangere a painii », era un obicei
evreiesc ( Ieremia 16:7 ). Ea avea loc la inceputul mesei obisnuite si a celei de sarbatoari. Seful
familiei, stand jos, lua painea de forma rotunda sau plata, facuta din faina de orz si de grau, si
spunea binecuvantarea. Dumnezeu era considerat ca si prezent, si actiunea de multumire era foarte
importanta pentru a exprima recunostinta Creatorului, care a dat hrana necesara vietii. Apoi, painea
era franta cu respect. In aceasta perioada ei evitau de a taia painea cu cutitul.
Bucatile de paine erau impartite membrilor familiei si invitatilor. Aceasta dadea impresia
unei comunitati unite, caci toti erau hraniti din aceiasi paine.
Apostolul Pavel, care a fost crescut conform traditiei evreiesti, aminteste acest gand de
unitate, pe cand el scria crestinilor din Corint, ceeace urmeaza :
« Avand in vedere ca este o paine, noi, care suntem multi, suntem un trup; caci toti luam o
parte din aceeasi paine »( 1Corinteni 10:17 )
In Biblie « frangerea painii » si « a lua cina » sunt doua actiuni diferite, citate una dupa alta.
« Impartirea painii » nu era niciodata inclusa cu masa in intregime : « ei frangeau painea si luau
hrana » ( Acte 2:46 )

« FRANGEREA PAINII »
este egala cu « CINA DOMNULUI »
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In cursul calatoriilor sale misionare, apostolul Pavel s-a oprit in orasul Troa. Acolo, era o
adunare a crestinilor. El a ramas sapte zile impreuna cu tovarasii lui de calatorie. In prima zi a
saptamanii, adica duminica, s-au reunit impreuna cu crestinii din Troa, pentru « frangerea painii »
(Acte 20:7 )
El si-a prelungit predicatia pana tarziu noaptea. In camera de sus, la etajul trei, unde erau toti
reuniti, erau multe lampi aprinse. Pe cand Pavel predica, un tanar pe nume Eutih, a adormit, stand
pe marginea ferestrei. In timpul somnului, a cazut jos. A fost ridicat mort. Toata lumea a coborat
imediat. Apostolul Pavel s-a aplecat deasupra lui, l-a luat in bratele sale si prin credinta in Isus
Hristos, l-a readus la viata, spunand : « Sufletul lui este in el ». Apoi s-a suit iarasi in camera de sus,
cu crestinii a FRANT PAINEA si toti au cinat. ( Fapte 20:7-12 )
In ciuda accidentului, apostolul a tinut sa FRANGA PAINEA, aratand astfel toata importanta
pe care o da la practicarea CINEI DOMNULUI.
« FRANGEREA PAINII », era o practica obisnuita, a primilor crestinii. De aceea nu este
inclusa in citat explicatia. Ca urmare, apostolul a invatat totodata ceeace a spus Isus despre PAINE,
in epistola sa catre corinteni :
« Domnul Isus, in noaptea in care a fost vandut, A LUAT O PAINE; si dupa ce a multumit
lui Dumnezeu, A FRANT-O si a zis : « Acesta este trupul Meu care SE FRANGE pentru voi; sa
faceti aceasta spre pomenirea Mea ».( 1Corinteni 11:23-24 ) si « PAINEA CARE O FRANGEM nu
este aceasta IMPARTASIREA cu trupul lui Hristos ? » ( 1Corinteni 10:16 )

PASTELE IUDEU
CINA PASCALA A LUI ISUS
Originea si practicarea acestei sarbatori, sunt explicate in Biblie. Pastele a fost instituit la
iesirea din Egipt a poporului Israel. Prin Moise, Dumnezeu a cerut tuturor israelitilor sa ia un miel
fara cusur pentru fiecare familie, sa-l sacrifice, sa-l injughie seara, sa-l friga la foc, si sa-l manance
cu azime ( paine nedospita ). Cu sangele lui sa unga cei doi stalpi ai usii si pragul de sus.
De atunci, pentru a comemora acest eveniment, o sarbatoare este tinuta in fiecare an de copii
lui Israel, dupa porunca lui Dumnezeu :
« Si pomenirea acestei zile s-o pastrati si s-o praznuiti printr-o sarbatoare in cinstea
Domnului »( Exod 12:14 ).
Isus a mers la aceasta sarbatoare a evreilor la Ierusalim ( Ioan 2:13, Matei 26:2 ). Ea avea
loc in prima luna, in Nisan, adica in Aprilie. Inaintea praznuirii Pastelui, era un timp consacrat
prepararii. Poporul trebuia sa se sfinteasca, sa se curateasca, sa obtina iertarea greselilor lor. ( 2
Cronici 30:17-19 ). In aceasta perioada, Isus se afla la Ierusalim, inaintea mortii sale. ( Luca 22:7-13
)
El a spus lui Petru si Ioan: « Duceti-va de pregatiti-ne Pastele ».( Luca 22:8 ) In aceasta
atmosfera pascala Isus va manca ultima data cu ucenicii Sai, dupa traditia poporului Sau si a
timpului Sau. El a manifestat dorinta grabnica, caci stia ca a sosit ceasul de a se ofri ca sacrificiu
pentru mantuirea noastra.
Era cina de ramas bun.
« Ucenicii au facut ceeace Isus le-a cerut, si au pregatit Pastele. Seara a venit. El s-a pus la
masa cu cei doisprezece....Pe cand mancau ei, Isus a luat o paine, si dupa ce a binecuvantat, a franto si a dat-o ucenicilor, zicand : « Luati, mancati; acesta este trupul Meu ». Apoi a luat un pahar si
dupa ce a multumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicand: « Beti toti din el ».( Matei 26:26-27 )
Noi va trebui sa tinem cont de traditia poporului iudeu, pentru a intelege mai bine,
inceputurile Cine Domnului. Documentatia existenta despre pregatirea mesei pascale, dateaza din al
2-lea secol. Ea prezinta sapte puncte particulare:
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1.

Trebuia pregatita o camera. Ea era de obicei situata in partea cea mai de sus a unei case,
unde se ajungea printr-o scara exterioara. Se numea « camera de sus ». Ea trebuia sa fie mobilata.
2. Prezenta a cel putin zece oameni, era necesara, pentru ca Dumnezeu sa fie prezent. Isus, a
readus acest numar la DOI sau TREI : « acolo unde sunt doi sau trei adunati in NUMELE MEU,
sunt si Eu in mijlocul lor ».( Matei 18:20 ) Dupa religia evreiasca, copilul era considerat « adult »,
dupa ce a facut Bar- Mitsva, la varsta de 12 ani. La aceasta varsta, Isus s-a intretinut in Templul din
Ierusalim cu invatatorii Legii.
3. Fiecare sef de familie trebuia sa-si aleaga un miel de un an, fara cusur.( Exod 12:5 )
4.
Inainte de jertfirea mielului, trebuia reunita toata familia, prietenii, neamurile ( Exod 12:5 )
5. Mielul era transportat la Templu de seful familiei ( tata ) si taiat in curtea interioara, spre ora
15. Sangele era varsat la picioarele altarului. Mielul era fript in foc, evitandu-se spargerea oaselor.
6.
In casa, trebuia sa nu fie nici o urma de drojdie sau aluat dospit ( Exod 12:15-19 ) Nu trebuia
mancat decat azime in amintirea « painii intristarii », preparata in graba, in ziua iesirii din Egipt. (
Deuter.16:1-8 )
7.
Praznuirea se facea la caderea noptii.
Este interesant de amintit ca Isus a praznuit Pastele :
intr-o camera mare de sus mobilata, gata pregatita ( Marcu 14:15 )
–
cu cei doisprezece apostoli, respectand de asemenea numarul minim de zece (Marcu 14:17 )
–
El insusi, a fost Jertfit ca MIEL A LUI DUMNEZEU, FARA CUSUR ( Apoc 5:6-9 )
–
ca niciunul din oasele Sale nu a fost sfaramat ( Ioan 19:33-36 )
–
la Golgota, in afara zidurilor Ierusalimului, MOARTEA SA, coincidea cu sacrificarea
mieilor in Templu, spre ora trei dupa-amiaza. ( Matei 27:46 )

CITATELE BIBLICE ALE ULTIMEI MESE A LUI ISUS

Ultima cina a lui Isus cu apostolii Sai, ne este redata in Evangheliile lui Matei, Marcu si
Luca. Ceeace Isus a spus in timpul mesei este redat de asemenea de apostolul Pavel in prima
sa epistola catre Corinteni.

–
–
–

In fiecare citat sunt TREI CUVINTE- CHEIE :
PAINE
PAHAR
POMENIRE
Matei 26 : 26 / 28

26 « Pe cand mancau ei, Isus, a luat o PAINE ; si dupa ce a binecuvantat, a frant-o si a
dat-o ucenicilor, zicand : luati, mancati ; acesta este trupul Meu.
27 « Apoi a luat un PAHAR si dupa ce a multumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicand :
Beti toti din el ;
28 « Caci acesta este sangele Meu, sangele legamantului cel nou, care se varsa pentru
multi spre iertarea pacatelor »
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Luca 22 : 17 / 20
17 « Si a luat un PAHAR, a multumit lui Dumnezeu si a zis : « Luati PAHARUL acesta
si impartiti-l intre voi ;
18 Pentru ca va spun ca nu voi mai bea de acum incolo din rodul vitei, pana cand va
veni Imparatia lui Dumnezeu.
19 Apoi a luat PAINE ; si, dupa ce a multumit lui Dumnezeu, a frant-o si le-a dat-o
zicand : « acesta este trupul Meu care se da pentru voi ; SA FACETI LUCRUL ACESTA
SPRE POMENIREA MEA ».
20 Tot astfel, dupa ce au mancat, a luat PAHARUL, si li l-a dat, zicand : « acest
PAHAR este legamantul cel nou, facut in sangele meu care se varsa pentru voi »

Marcu 14 : 22 / 24
22 « Pe cand mancau, Isus a luat o PAINE ; si dupa ce a binecuvantat, a frant-o si le-a
dat, zicand : « Luati, mancati, acesta este trupul Meu »
23 Apoi a luat un PAHAR si dupa ce a multumit lui Dumnezeu, li l-a dat si au baut toti
din el.
24 Si le-a zis : « acesta este sangele Meu, sangele legamantului cel nou, care se varsa
pentru multi »

1 Corinteni 11: 23 / 26
23 « Caci am primit de la Domnul ce v-am invatat; si anume ca Domnul Isus, in
noaptea in care a fost vandut a luat o PAINE,
24 Si dupa ce a multumit lui Dumnezeu, a frant-o si a zis: « Luati, mancati: acesta este
trupul Meu, care se frange pentru voi; sa faceti lucrul acesta spre pomenirea Mea »
25 Tot astfel, dupa cina, a luat PAHARUL si a zis: acest PAHAR este legamantul cel
nou in sangele meu; SA FACETI LUCRUL ACESTA SPRE POMENIREA MEA, ori de cate
ori veti bea din el.
26 Pentru ca ori de cate ori mancati din PAINEA aceasta si beti din PAHARUL acesta,
vestiti moartea Domnului pana va veni El.

PAINEA
Isus multumeste lui Dumnezeu. El se supune traditiei israelite. El aduce multumiri. El
binecuvinteaza pe Dumnezeul Cel Atotputernic care ne da totul.Poporul israelit nu avea voie nici sa
manance, nici sa bea fara sa aduca multumiri. Acela care nu facea asa comitea un pacat. In general,
ei pronuntau aceste cuvinte : « Binecuvantat sa fie Dumnezeu, Stapan al Universului,care trimite
Painea pe pamant ».
Painea pentru care Isus multumeste este paine NEDOSPITA, numita « AZIME ». In
perioada Pastelui nu se gasea paine dospita in nici o brutarie. Porunca era data si aplicata de pe
timpul lui Moise : « timp de sapte zile, sa mananci azime, cum ti-am poruncit »( Exod 23:15 )
Isus frange si da painea. El da fiecarui ucenic o bucata. Dupa traditia israelita, la valoarea
hranei se adauga o valoare simbolica, dupa actiunea de binecuvantare. Painea nu numai ca hraneste
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pe cei ce o primesc, dar ii si uneste.
Astfel Isus, aduna pe ai sai, in jurul lui.
Este o relatie directa intr El si ucenici. Dand cu mana sa, fiecaruia o bucata de paine, El da
gestului sau o SEMNIFICATIE SPIRITUALA, prin aceste cuvinte :

« ACESTA ESTE TRUPUL MEU »
Matei 26:26
Verbul « a fi » folosit de Isus in aceasta declaratie, nu vrea sa zica ca Isus trnsforma painea
in corpul sau, ori trupul sau in paine.
Acest verb stabileste doar o legatura simbolica intr paine si sacrificiul lui Hristos la Cruce.
Sensul cel mai firesc, cel mai normal al cuvantului lui Isus dupa felul de gandire al unui
israelit, dupa Biblie ar fi:
« ACESTA SEMNIFICA TRUPUL MEU »
« ACESTA REPREZINTA TRUPUL MEU »
Pe cand eram la masa cu fratii, unul dintre ei, ne-a aratat fotografii cu familia sa. Aratand o
fotografie, el a spus: « acesta sunt eu cu sotia mea ». Eu i-am replicat: « sigur ca nu esti tu ». « Ba
da, sunt eu ». - « Nu, i-am spus eu, este imposibil sa fii tu, deoarece tu esti aici la masa ». El a
inteles diferenta intre IMAGINE si REALITATE.
La fel este si in cuvantul lui Isus: »Acesta este trupul Meu ». PAINEA ESTE IMAGINEA
trupului sau.
Profetii foloseau cateodata un limbaj imagine. De exemplu, Ezechiel, trebuie sa-si rada
capul, sa-si arda o parte din par, aruncand o alta parte din par in vant si apoi a prorocit in acesti
termeni: « Asa vorbeste Dumnezeu: « Asa vorbeste dumnezeu: « Acesta este Ierusalimul »(Ezech.5:1-5 ). O mimica profetica foloseste, de asemenea Ieremia, Moise si alti profeti.
Isus, foloseste un limbaj asemanator pentru instituirea Cinei Domnului. Crestinii de origine
israelita, in timpul bisericii primare, intelegeau la fel ca si in gandirea lor, cuvantul « TRUP »,
simnificand propria persoana.
Isus indreapta inimile, spre sacrificiul trupului sau, deci al lui insusi, pe cruce. Aceasta ne
este amintita, prin aceste texte biblice: « Fiul lui Dumnezeu, m-a iubit si S-a dat pe Sine insusi
pentru mine ».( Galateni 2:20 )
« Hristos ne-a iubit si S-a dat pe Sine pentru noi ca un prinos si ca o jertfa de bun miros »lui
Dumnezeu.( Efeseni 5:2 )
« EL a purtat pacatele noastre in trupul Sau, pe lemn ».( 1Petru 2:24 )
« EL A FOST OMORAT IN TRUP, DAR A FOST INVIAT IN DUH ».( 1Petru 3:18 ) Deci
de aceea ne spune apostolul Pavel,
« ACUM NU-L MAI CUNOASTEM IN FELUL ACESTA » (felul lumii ) ( 2Corint.5:16 )
TRUPUL SAU LUMESC, a fost transformat, nu in paine, ci « INTR-UN TRUP AL
SLAVEI »( Filipeni 3:21 )

« TRUPUL MEU CARE SE DA PENTRU VOI »
Luca 22: 19

Isus, nu a vorbit niciodata de SCHIMBAREA trupului Sau in paine. El nu s-a jertfit pentru
Cina Domnului, ci Cina Domnului, aminteste ca El insusi s-a sacrificat pentu noi pe cruce.
Prin urmare, cum ar fi posibil sa ni-L imaginam pe Isus avand in propriile maini, trupul Sau,
frangandu-l in bucati si mancand El insusi o bucata din trupul sau?
6

Noi stim ca Isus urma sa-si jertfeasca trupul pe cruce, deci in consecinta El nu putea sa si-L
ofere in timpul ultimei cine. Painea impartita este imaginea trupului Sau « sacrificat ».
« Luati, mancati », spunand aceasta Isus ii invita sa creada in sacrificiul Sau de pe cruce,
pentru a avea viata vesnica. Cuvantul « soma », in Noul Testament grec -adica in original-, se
traduce prin cuvantul « trup » in sensul unui om destinat mortii, a unei persoane care va muri (un
alt cuvant « sarx » defineste « trupul » mort, cadavrul ).
Frangand painea si impartind-o, Isus anunta ca El SE VA DA ca victima a ispasirii pentru
stergerea pacatelor oamenilor, dupa cum l-a anuntat profetul Isaia: « El S-A DAT pe sine insusi la
moarte »( Isaia 53:12 )

« TRUPUL MEU CARE SE FRANGE PENTRU VOI »
1Corinteni 11:24

Isus anunta dinainte suferintele sale. Chiar daca « sufletul Sau e trist de moarte » (Matei
26:38 ) si in ciuda luptei cu toata fiinta Sa in gradina din Ghetsimani, Isus accepta sa se supuna
vointei lui Dumnezeu (Luca 22:42 ) pentru a ne salva.
Hristos cand intra in lume, spune « Vin sa fac voia Ta, Dumnezeule! »(Evrei 10:5-7 ).
Profetul Isaia a prorocit ca Isus va suferi pentru iertarea pacatelor noastre: « El era strapuns
pentru pacatele noastre, ZDROBIT pentru faradelegile noastre » ( Isaia 53:5 ).
Cand luati painea la Cina Domnului, spuneti cu convingere: « TRUPUL SAU S-A FRANT
PENTRU MINE ». Afirmati cu convingere valoarea rascumpararii, a mortii Salvatorului pentru voi.

PAHARUL
In timpul mesei Isus a luat de doua ori paharul, pentru a-l da ucenicilor. M-am intrebat care
este explicatia acestui gest si l-am inteles, cercetand traditiile israelite din vremea lui Isus. Noi nu
trebuie sa uitam ca Isus era evreu dupa mama sa Maria, si ca crestinii de origine evrei, erau
mostenitorii ai traditiei lor.
In timpul mesei, primul pahar era dat la inceput. Binecuvantarea paharului de vin, pentru
inaugurarea fiecarei zile de sabat si a fiecarei zi de sarbatoare, se numea in evreieste « quiddouch ».
Al doilea pahar, era baut dupa explicatia, sefului familiei, de ritualuri de paine nedospita (
azime ), de ierburi amare, (Exod 12:18-19 ) si amintirea eliberarii din Egipt. (Exod 12:27 )
Al treilea pahar era baut dupa mancarea propriu-zisa, dupa impartirea painii, ce fiecare
membru manca cu mielul pascal si cu ierburi amare.
In acest context al traditiei poporului israelit, Isus prezinta paharul ucenicilor Sai si spune:
« Acesta este sangele Meu, sangele legamantului cel nou, care se varsa pentru multi spre iertarea
pacatelor » ( Matei 26:28 )
Aceste cuvinte sunt spuse in urma altor practici iudaice, cum ar fi: sacrificiile facute dupa
vechea lege a lui Moise. De pe timpurile lui Moise, poporul israel oferea lui Dumnezeu animale. Ei
le sacrificau pe un altar, si varsau sangele, pentru iertarea pacatelor, dupa porunca divina:
« Fara varsare de sange, nu este iertare »( Evrei 9:22 )
Cand Moise , a luat sangele de vitei si de tapi, el a stropit norodul,zicand: « Acesta este
sangele legamantului, care a poruncit Dumnezeu sa fie facut cu voi »( Evrei 9:17-20 )
Aceste sacrificii trebuiau reanoite fara oprire, caci « caci este IMPOSIBIL ca sangele
taurilor si al tapilor sa stearga pacatele »( Evrei 10:4 ).
Din aceasta cauza, Hristos a venit in lume facand un LEGAMANT NOU prin propriul Sau
sacrificiu. De aceea spune El:
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« Acest pahar este LEGAMANTUL CEL NOU, facut in sangele Meu care se varsa pentru voi »
( Luca 22:20 )
« El este mijlocitorul unui nou legamant, al unui legamant mai bun, caci a fost asezat pe
fagaduinte mai bune; intr-adevar, daca legamantul dintai ar fi fost fara cusur, n-ar mai fi fost vorba
sa fie inlocuit cu un al doilea »( Evrei 8:6-7 )
PRIN SANGELE SAU VARSAT, ISUS A INTOCMIT SI GARANTEAZA
LEGAMANTUL CEL NOU, ACORDAND PRIN SACRIFICIUL SAU IERTAREA PACATELOR:
« Pentru ca le voi ierta nelegiuirile si nu-Mi voi mai aduce aminte de pacatele si faradelegile
lor »( Evrei 8:10-12 )
Cum trebuie sa intelegem cuvintele lui Isus?

« ACESTA ESTE SANGELE MEU, CARE SE VARSA.... »
Matei 26:28

1.
Isus vorbeste despre un lucru care va veni, ca si cum el a si fost implinit: « Sangele Meu
care SE varsa ». El anunta dinainte sacrificiul Sau, oferirea vietii sale, pe care o va face maine zi.
2.
Isus, nu si-a dat inca sangele la momentul cinei, deci sangele Lui, nu putea sa fie in pahar....
3.
UN LEGAMANT, nu este paharul sau continutul sau, si prin urmare paharul nu poate decat,
sa simbolizeze, noul legamant.
4.
Isus, stie ca El, nu poate sa ofere de baut sange, ucenicilor Sai, pentru ca Dumnezeu , din
timpurile lui Noe, interzicea « sa se manance sange ». Cuvintele Sale, deci, au un inteles spiritual
foarte inalt. « Numai carne cu viata ei, adica sangele ei, sa nu mancati »( Geneza 9:4 ) « caci viata
oricarui trup, sta in sangele lui »( Levitic17:14 ),
( cuvantul evreu « nephesh »,tradus prin « suflet »,inseamna deasemenea VIATA )
« Cu nici un chip sa nu mancati nici grasime, nici sange »( Leviticul 3:17 )
Toti evreii si crestinii evrei, nu mancau, deci cu sange, asa ca este simplu de inteles ca spunand
« ACESTA ESTE SANGELE MEU », Isus a anuntat,simplu ucenicilor Sai, ca SANGELE SAU
CARE VA FI VARSAT, in timpul sacrificiului de pe cruce va insemna noul legamant al lui
Dumnezeu cu oamenii.
5.
Daca consideram, dupa litera cele doua exemple:
1. « A intrat, o data pentru totdeauna in Locul Preasfant, CU SANGELE SAU, dupa ce a capatat o
rascumparare vesnica. ( Evrei 9:12 )
2. « Acesta este sangele Meu, sangele legamantului care S-A VARSAT »( Matei 26:28 )
Ne gasim inaintea unei aparente contradictii. Pe de o parte, Isus intra CU sangele Sau in cer,
si pe de alta parte, acest sange A FOST VARSAT pe pamant. In realitate, cand este scris ca Isus s-a
prezentat inaintea Tatalui Sau, CU sangele Sau, aceasta inseamna ca SACRIFICIUL SAU la calvar
A FOST PLACUT Lui Dumnezeu, pentru mantuirea noastra vesnica.
Si cand apostolul Ioan scrie: « Sangele lui Isus Hristos, ne curata de orice pacat »(1Ioan1:7)
aceasta nu vrea sa spuna ca trebuie sa ne punem sange pe noi, care nu mai este, deoarece a fost deja
VARSAT, dar ca SACRIFICIUL LUI ISUS NE STERGE PACATELE, daca credem cu adevarat.
Luand paharul, noi marturisim credinta noastra in noul legamant, si vinul pe care il bem ne
aminteste de sangele varsat de Isus, ca victima de ispasire a pacatelor noastre. ( 1 Ioan 1:4-10 )

« SA FACETI LUCRUL ACESTA SPRE POMENIREA MEA »
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( Luca 22:19 si 1 Corinteni 11:24-25 )

Daca primii crestini s-au adunat pentru « frangera painii », este pentru a asculta negresit
aceasta porunca pe care le-a dat-o Isus:
« Faceti lucrul acesta spre pomenirea Mea »
Aceasta se numeste « aducere aminte », din cuvantul grec « anamnesis », ceeace inseamna
actiunea de a-si aduce aminte de trecut, adica literal « a-si reaminti », contrarul fiind
« amnezie »care inseamna fara memorie.
Isus, nu spune de a o face numai in memoria mortii sale, ca si cum am ridica un monument
in memoria unui general mort in razboi. El precizeaza bine « faceti aceasta in amintirea Mea ».
Scopul Cinei Domnului, este de a ne reaminti tot odata:
–
CEEACE A FACUT: moartea Sa pe cruce
–
CEEACE ESTE: Cel VIU, Mantuitorul, Trimisul Lui Dumnezeu, care si-a dat viata.
Prin aceste amintiri, Isus nu vrea sa ne lase sa uitam originea, baza noii noastre vieti CU EL.
Altadata, poporul israel era indrumat sa pastreze in memorie, lucrurile importante facute de
Dumnezeu, in legatura cu evenimentele de Paste: « Sa pastrati AMINTIREA acestei zile ».( Exod
12:24 ) Acum avem un PASTE NOU, un legamant nou, originea unei eliberari spirituale, care
trebuie pastrat in memorie.
FACETI = o porunca adresata fiecarui ucenic,
ACEASTA = o porunca precisa : a frange painea si a bea paharul
SPRE POMENIREA = un adevar : sa nu uitam niciodata ca suntem salvati multumita Lui
MEA = un adevar vital : FARA EL, nu este salvare. Salvarea noastra vine numai prin EL
SINGUR.
Masa Domnului, nu ar fi fost decat o bucurie frateasca, daca nu ar fi fost motivata de amitiri,
printr-o atitudine spirituala, printr-o legatura adevaratain credinta in Hristos, mort pe cruce, inviat
dintre morti si care va reveni curand.

TRANSUBSTANTA

Prin fidelitate cu mesajul nou-testamentar, datoria noastra este de a-i readuce pe cei care au primit o
invatatura religioasa care nu este conforma Cuvantului lui Dumnezeu, astfel ca si ei sa poata
participa la binecuvantarea divina. Dragostea frateasca nu poate sa acopere greselile, ci trebuie
descoperita in lumina intregii Scripturi. In practicarea ADEVARULUI in FACEREA BINELUI,
viata noastra crestina va creste din toate privintele. « Credinciosi ADEVARULUI, in DRAGOSTE,
sa crestem in toate privintele, ca sa ajungem la Cel ce este Capul, Hristos ».( Efeseni 4:15 )
Cuvantul « transubstanta » nu se gaseste in Biblie. El face parte din limbajul teologic, dar nu
biblic. El a fost discutat si adoptat de catre biserica catolica romana, in Consiliul din Trente.
Calugarul Paschase Radbert, afirma in al 9-lea secol:
« Ostia pierde in totalitate natura sa de paine si devine insasi trupul pe care Domnul il avea aici pe
pamant ». Aceasta teorie, aprobata de papa Nicolae 2, in timpul consiliului de la Roma in 1050, a
devenit articol de credinta in 1215, in biserica catolica.
Astazi, teologii catolici fac o totala intoarcere filozofica, o adevarata pirueta pentru a spune
ca « painea eucaristie este si nu este paine, ca este si nu este trupul lui Hristos.
Fiind de origine catolica, mergeam in fiecare duminica la mesa, si ma straduiam sa invat
bine catesismul in care se gasea aceasta formula a « impartasaniei » numita « eucaristie »:
Eucaristia este un ritual sfant ce contine adevarat, real si substantial trupul, sangele, sufletul si
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divinitatea lui Isus Hristos, sub aparenta painii si vinului.
Cuvantul « eucaristie »vine din verbul grec « eukharistein »care inseamna a multumi, a
binecuvanta, expresie ce o regasim de mai multe ori in Noul Testament. Acest cuvant nu apare decat
in secolul al 2-lea, pentru a defini Cina Domnului. Astazi este o prapastie intre invatatura eucaristica
catolica si Adevarul Biblic, in legatura cu Cina Domnului, asa cum o gasim in randurile Scripturii.
Este clar si evident ca Isus nu a vrut niciodata sa-si dea trupul sa fie mancat, cand a spus :
« luati, mancati, acesta este trupul Meu ». Cu toate acestea unii religiosi nu au avut frica sa
identifice painea cu corpul fizic al lui Isus, facand din « ostie » o transformare in paine a lui Isus
Hristos, un Hristos in paine.
Faptul de a invata, ca preotul, poate prin cuvinte rituale de consacrare, sa schimbe painea in
trupul lui Hristos, are in consecinta necesitatea de a determina care este durata prezentei corporale a
lui Hristos in « ostie ». Ea este estimata doar intre 15-30 minute, in afara de faptul daca este tinuta
intr-un loc special, unde ostia « eucaristie »este numita « sfintita ».
Aceasta a antrenat la infintarea Mesei, care nu are nimic comun cu invatatura biblica, in
legatura cu Cina Domnului. Iata definitia data de Consiliul catolic din Trente:
« Mesa este Cina Domnului instituita de Isus Hristos, repetarea sacrificiului facut de Hristos
la cruce, in adevaratul sacrificiu de ispasire pentru vii si morti. Acest sacrificiu de la Mesa este
reanoit de mii de ori intr-o zi de catre preoti in toata lumea, atunci cand Biblia spune ca sacrificiul
lui Hristos este unic si a fost savarsit « O DATA PENTRU TOTI ».
« El dinpotriva, dupa ce a adus O SINGURA JERTFA pentru pacate, S-a asezat pentru
totdeauna la dreapta lui Dumnezeu »( Evrei 10:12 )
« S-a oferit O SINGURA DATA ca sa poarte pacatele multora »( Evrei 9:28 )
« Jertfirea trupului lui Isus Hristos, O DATA PENTRU TOTDEAUNA »( Evrei 10:10 )
Foarte subtil, pentru a da credibilitate teoriei lor, teologii spuneau: « mesa, este si nu este
sacrificiul lui Isus pe cruce ». Facand din Cina Domnului un ritual de sacrificiu, pretextand de a
reface evenimentul care s-a petrecut la cruce, a deteriorat actul Cinei Domnului.
Sa fim biblici ! Cina Domnului nu este un « sacrificiu », chiar « nesangeros », este
proclamarea sacrificiului INPLINIT de Hristos pe calvar.
Noi stim ca Isus a baut, nu sangele Sau, ci « RODUL VITEI »( Luca 22:18 ). « Ca nu voi
mai bea din RODUL VITEI, pana cand va veni Imparatia lui Dumnezeu ».
Noi cunoastem ca apostolii au mancat PAINE, si nu trupul lui Isus.
Apostolul Pavel, scria crestinilor din Corint « Ori de cate ori mancati din PAINEA
ACEASTA si beti din PAHARUL ACESTA....( 1Corinteni 11:26 )
Sa nu ne departam de ceeace Hristos si apostolii ne-au invatat.

IMPARTASIREA
IN TRUPUL SI SANGELE LUI HRISTOS
« Paharul binecuvantat, pe care-l binecuvantam, nu este el impartasirea cu sangele lui
Hristos? Painea pe care o frangem, nu este ea impartasirea cu trupul lui Hristos? »( 1Corint. 10:16 )
Apostolul Pavel se adreseaza neamurilor inainte de intoarcerea la credinta, iubitori de idoli,
sacrificatori de animale pentru alte divinitati, explicandu-le ca mancand carne sacrificata idolilor,
sufletul lor era in relatie cu idolul care reprezenta divinitatea a carei protectie o cautau.
Contactul cu idolul, reprezenta, le spunea el « O IMPARTASIRE »cu demonii inspirati de
aceasta idolatrie. Din aceasta cauza apostolii reuniti la Ierusalim au hotarat sa impuna celor ce nu
erau evrei, care se intorceau la Hristos « sa va feriti de lucrurile jertfite idolilor »( Fapte 15:29 )
Facand paralela cu Cina Domnului, apostolul Pavel i-a avertizat pe crestinii din Corint,
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scriindu-le: « Nu puteti bea paharul Domnului si paharul dracilor »( 1Corinteni 10:21 )
Luand Cina Domnului, inseamna de a participa la « masa Domnului » si facand
aceasta sa aveti impartasire cu Isus Hristos, mai mult decat painea si vinul.
Aceasta impartasire cu Domnul, pentru a fi curat, necesita o ruptura cu fortele raului.
Ea nu este in niciun caz un act superstitios. Luand painea si vinul noi exprimam
credinta noastra in jertfa trupului si sangelui lui Isus Hristos pe cruce pentru mantuirea
noastra.
Al doilea exemplu dat de apostolul Pavel este cel al altarului de sacrificiu.De cand Abel a
oferit un miel lui Dumnezeu pe un altar de piatra, oameni cu credinta, ca Avram, au practicat
sacrificiul pentru Dumnezeu. Apoi Moise a instituit legi privitoare la carnea animalelor sacrificate
pe altar inaintea cortului in desertul Sinai. Mai tarziu aceste sacrificii vor avea loc in Templul din
Ierusalim. Amintind despre aceasta practica, apostolul precizeaza ca mancand din aceasta carne
consacrata lui Dumnezeu, evreii erau in impartasire cu altarul, deci cu Dumnezeu.
Pentru noi crestinii, altarul pe care Hristos a murit, este lemnul crucii.
Cand luam Cina Domnului, impartasirea noastra este cu HRISTOS CEL RASTIGNIT.
Noi marturisim, mancand painea si band vinul, ca avem viata vesnica prin sacrificiul lui
Hristos.
« El a purtat pacatele noastre in trupul Sau pe lemn »( 1Petru 2:24 )
« A se impartasi cu trupul si sangele lui Hristos »inseamna pur si simplu ca noi ne
identificam cu El in moartea Sa, afirmand ca El a luat locul nostru pe cruce, suferind pedeapsa, ce
ne da pace cu Dumnezeu. »( Isaia 53:12 )
Painea si vinul pe masa Domnului ne aminteste: TRUPUL frant si SANGELE varsat de Isus.
Luandu-le noi afirmam ca Hristos este VICTIMA JERTFITA si crucea este ALTARUL ISPASIRII.

A-SI ADUCE AMINTE DE MOARTEA SA,
INSEAMNA A INTRA IN IMPARTASIRE CU EL !

El este prezent, nu sub aspectul painii si vinului ci IN MIJLOCUL UCENICILOR, dupa
promisiunea Sa:
« Caci acolo unde sunt doi sau trei, adunati in Numele Meu, SUNT SI EU IN MIJLOCUL
LOR »( Matei 18:20 )

PAINEA VIETII
« Doamne, in aceasta dimineata, noi te laudam, caci Tu ne dai Trupul Tau ca hrana »
Aceste cuvinte - auzite in timpul cultului, la Cina Domnului – sunt cateodata pronuntate cu o
oarecare indoiala in intelegerea afirmatiilor lui Isus, apropo de jertfa Sa pentru Salvarea lumii.
Este necesar de a medita sensul spiritual al rugaciunii despre PAINEA VIETII, pentru a
exclude orice confuzie. Aceasta invatatura a lui Isus in evanghelia lui Ioan, capitolul 6, a avut loc
dupa miracolul inmultirii painilor. Ea are loc la Capernaum in sinagoga, putin inaintea Pastelor,
sarbatoarea evreiasca. Pentru a intelege cuvintele lui Isus, trebuie sa ne dezbracam de limbajul
nostru pamantesc si materialist. De exemplu, Isus asezat pe marginea fantanii lui Iacov, propune
samaritencei, apa vie. Ea nu intelege ce vrea sa spuna, si Il intreaba :
« Doamne, Tu n-ai nimic sa scoti apa si fantana este adanca. De unde vei avea Tu aceasta
apa ? ». Atunci Isus pune in evidenta diferenta dintre apa naturala si cea spirituala, care curge pana
la viata vesnica,si deci ca El este sursa.
Cu alte ocazii, pentru a pune in imagine adevarurile spirituale, El spune :
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–
–
–
–

Eu sunt calea
Eu sunt lumina lumii
Eu sunt usa
Eu sunt vita, etc....
In acest capitol 6, al evangheliei lui Ioan, multimea este descrisa ca si cum ar cauta hrana
terestra. Este adevarat ca Isus, a hranit miraculos 5000 de oameni, inmultind cinci paini si doi pesti.
Vazand, venind la El aceasta multime de oameni, care a recunoscut in El pe profetul care avea sa
vina in lume, El i-a indemnat sa lucreze « nu pentru hrana care piere ci pentru cea care dainuie in
veci. » El li se prezinta ca si donatorul acestei vieti. Pentru a-L crede, evreii I-au cerut un nou
miracol spunand : « Ce faci Tu? Parintii nostri au mancat mana in pustiu, dupa cum este scris: El lea dat paine sa manance. »
Isus, raspunde :
« Parintii vostri au mancat mana in pustiu si au murit. Eu sunt PAINEA VIE care s-a coborat
din cer. Daca mananca cineva din painea aceasta VA TRAI in veac. »( Ioan 6:49-51 )
Ca in intalnirea Sa cu samariteanca, Isus opune terestrul cu cerescul.
Incepand cu mana, painea pamanteasca, reanoita zilnic, Isus indreapta sufletele spre El
insusi. PAINEA VIE care da VIATA VESNICA.
Dupa capitolul 6 al evangheliei lui Ioan, ACEASTA PAINE este :
ADEVARATA
verset 32
EA ESTE DE LA DUMNEZEU
verset 33
EA COBOARA DIN CER
verset 33
EA este PREZENTA
verset 50 si 58
EA este DATA
verset 51
EA da VIATA
verset 53
EA este VIE
verset 51
este ISUS INSUSI
verset 51
El o spune foarte clar : « EU SUNT PAINEA VIETII » verset 35
El este PAINEA VIETII. In nimeni altul nu este mantuire. Fapte 4:12
Este El SINGURUL SALVATOR?
UNICUL FIU AL LUI DUMNEZEU
Dumnezeu L-a TRIMIS
Dumnezeu L-a DAT
Isus anunta dinainte sacrificiul Sau prin aceste cuvinte a carui sens nu poate fi decat spiritual
: « PAINEA pe care o voi da Eu este TRUPUL MEU; » verset 51
« Ca daca nu mancati TRUPUL Fiului omului si daca nu beti sangele Lui, n-aveti viata in
voi insi-va. » verset 53
« Cine mananca TRUPUL MEU si bea SANGELE MEU are viata vesnica. » verset 54
« TRUPUL MEU este cu adevarat o hrana si SANGELE MEU este cu adevarat o bautura. »
verset 55
« Cine mananca TRUPUL MEU si bea SANGELE MEU, ramane in Mine si Eu raman in
el » verset 56
Toate aceste cuvinte, Isus le rezuma in aceasta:
« Cine Ma mananca pe Mine va trai si el prin Mine. » verset 57
Aceste afirmatii ale lui Isus constituie un mesaj care invita auditoriul A CREDE ca EL
este MESIA, SALVATORUL, al carui SACRIFICIU PE CRUCE este SINGURUL mijloc de
mantuire.
El reaminteste aceasta in alti termeni in capitolul 12 al evangheliei lui Ioan, in versetul 32 si
33: « Si dupa ce voi fi inaltat de pe pamant, voi atrage la Mine pe toti oamenii. Vorbind astfel, arata
cu ce moarte avea sa moara. »
La intrebarea evreilor : « Cum poate Omul acesta sa ne dea TRUPUL LUI sa-l mancam ? »
Isus raspunde : « Duhul este acela care da viata, carnea nu foloseste la nimic; Cuvintele pe care vi
le-am spus Eu sunt duh si viata. »( Ioan 6:63 )
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Este evident ca Isus, nu da in realitate trupul Sau pentru a fi mancat, nici sangele Sau pentru
a fi baut. Daca nu intelegem cuvintele lui Isus in spiritul care da viata, va trebui sa recunoastem ca
conditia pentru a avea viata vesnica, consista in a le manca fizic. Aceasta este evident imposibil si
este usor de inteles ca Isus invita pe fiecare SA CREADA IN SACRIFICIUL SAU SANGEROS DE
PE CRUCE.
« Cuvantul (Isus ) S-a facut TRUP. »( IOAN 1:14 )
« Astfel dar, deoarece copiii sunt partasi SANGELUI SI CARNII, tot asa si El insusi a fost
deopotriva partas la ele, pentru ca prin moarte, sa nimiceasca pe cel ce are puterea mortii, adica pe
diavol. »( Evrei 2:14 )
Dar, zilele trupului Sau pamantesc AU TRECUT si acum, spune apostolul Pavel :
« NOI NU-L MAI CUNOASTEM IN FELUL ACESTA ( LUMII ) »( 2Corinteni 5:16 )
De aceea este usor de inteles ca aceste cuvinte : « acela care mananca carnea Mea si bea
sangele Meu », au acelasi sens ca acestea : « acela care mananca painea aceasta, va trai vesnic »
« ACELA CARE CREDE IN MINE ARE VIATA VESNICA »

CINE POATE SA PARTICIPE
LA CINA DOMNULUI ?
Dupa mesajul apostolui Petru, in ziua Cinzecimii, 3000 persoane, au crezut in Isus ca
Salvatorul lor, si au ascultat de invataturile apostolilor. Aceste persoane au fost botezate ( prin
scufundare ) si au format o mare comunitate de crestini, numita « Biserica ». Dupa intoarcerea la
Dumnezeu, credinta lor in Isus Hristos si botezul lor, ei s-au reunit pentru frangerea painii. Apoi, in
fiecare zi noi suflete veneau sa se adauge lor. Biblia precizeaza ca aceste suflete, adaugate la
Biserica, prin Isus Hristos au fost SALVATE.
Cei care au acceptat Cuvantul, au fost botezati. Ei perseverau in frangerea painii.... si
Domnul adauga in fiecare zi, la numarul lor pe cei ce erau mantuiti. ( Fapte 2:41-47 )
La inceputul crestinismului, primele conditii pentru a participa la Cina Domnului, erau
urmatoarele :
1.
a crede in Isus Hristos ca Salvator,
2.
a fi botezat ( prin scufundare )
Sfaturile pe care apostolul Pavel le da crestinilor din Corint, in ceeace priveste Cina
Domnului, sunt adresate femeilor si barbatilor care sunt mantuiti : « Pentru noi care SUNTEM
mantuiti »( 1Corinteni 1:18 ) « Voi sunteti in Isus Hristos. »( 1Corinteni 1:30 )
Biserica lui Isus Hristos este formata doar din cei ce sunt salvati. Cand apostolul Pavel a
tinut o reuniune, intr-o casa din Troa, este scris ca se intretinea cu ucenicii care s-au adunat pentru
frangerea painii.Deci doar ucenicii lui Isus Hristos sunt cei ce singuri au dreptul si privilegiul de a
participa la Cina Domnului.

CE VREA SA SPUNA : « A SE CERCETA SINGUR »
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« A SE JUDECA SINGUR »
« Fiecare sa se cerceteze, dar pe sine insusi, si asa sa manance din painea aceasta si sa bea
din paharul acesta. »( 1Corinteni 11:28 )
« Daca ne-am judeca singuri, n-am fi judecati. »( 1Corinteni 11:31 )
A se cerceta, a se judeca, a se examina pe sine insusi, in aceasta consta credinta noastra. « Pe voi
insiva incercati-va daca sunteti in credinta. Pe voi insiva incercati-va. Nu recunoasteti voi ca Isus
Hristos este in voi? »( 2Corinteni 13:5 )
A recunoaste ca suntem intradevar salvati, ca Hristos este in noi, ca El e intradevar
Salvatorul nostru, aceasta atitudine de credinta este indispensabila pentru a participa la Cina
Domnului.

CE VREA SA SPUNA : « A LUA NEVREDNIC CINA
DOMNULUI ? »

« Oricine mananca painea aceasta , sau bea paharul Domnului in chip NEVREDNIC, va fi vinovat
de trupul si sangele Domnului. »( 1Corinteni 11:27 )
Pentru a intelege mai bine, acest verset trebuie plasat in context, adica in imprejurarile
cunoscute crestinilor din Corint, pe cand se intalneau pentru a lua Masa Domnului. Pe timpurile
acelea era o adevarata masa, in timpul careia se frangea painea si se bea paharul. Vinul trebuia sa fie
bun, deoarece anumiti crestini ale caror pasiuni, negresit ca nu erau inca moarte si abuzau de vin
pana se imbatau. Altii, negresit flamanzi soseau primii, ca sa se sature, si nu pentru a comemora
moartea Domnului.( 1Corinteni 11:22-34 )
Apostolul Pavel i-a certat, spunandu-le : « N-aveti case, pentru ca sa mancati si sa beti acolo
? Sau dispretuiti Biserica lui Dumnezeu si vreti sa faceti de rusine pe cei ce n-au nimic ? » (
1Corinteni 11:22 )
Corintenii aveau o atitudine nevrednica, caci le lipsea respectul fata de Cina Domnului. Ei
manifestau pasiunea lor trupeasca si egoismul lor. Ei se repezeau la mancare si vin cu lacomie,
uitand ca ei s-au adunat special special pentru comemorarea mortii Domnului. Ei nu se gandeau
decat la satisfacerea poftelor trupesti, in loc sa-si ridice sufletul in impartasirea cu Domnul.
Aceasta atitudine este considerata de catre apostolul Pavel ca lipsita de respect pentru
trupul Domnului.
Acela care ia Cina Domnului, cu smerenie, cu seriozitate, respect si recunostinta pentru
Salvatorul sau, nu va cadea sub judecata, ci primeste o binecuvantare in sufletul sau.
« Nu iau astazi Cina Domnului, caci am pacatuit in timpul saptamanii care a trecut. Nu sunt
demn de a o lua. »
Adeseori am auzit aceasta remarca din partea fratilor si surorilor in Hristos, care se
invinovateau fara incetare, lipsindu-se de paharul binecuvantarii, interpretand gresit sensul
cuvantului « NEVREDNIC »
Ei se lipseau de frica judecatii lui Dumnezeu. Teama lor este bazata pe acest text : « Caci
cine mananca si bea, isi mananca si bea osanda lui insusi, daca nu deosebeste trupul Domnului. » (
1Corinteni 11:29 )
« De aceea, oricine mananca painea aceasta sau bea paharul Domnului in chip nevrednic, va fi
vinovat de trupul si sangele Domnului »( 1Corinteni 11:27 )
Daca ma abtin azi sa iau paharul Domnului, nu inseamna ca inima mea va fi curata si
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demna, pentru duminica viitoare.
Biblia spune ca : « Dar daca umblam in lumina, dupa cum El insusi este in lumina, avem
partasie unii cu altii ; si SANGELE LUI ISUS HRISTOS, FIUL LUI NE CURATA DE ORICE
PACAT » ( Ioan 1:7 )
Si deci daca am gresit fara sa vreau, daca m-am enervat, daca am lasat anumite ganduri rele
sa-mi cuprinda inima, etc....nu ar fi preferabil sa marturisesc greseala mea lui Dumnezeu cu
sinceritate si pocainta, si de a crede ca sacrificiul lui Hristos pe cruce, amintit mintii mele prin Cina
Domnului, ma spala de aceste pacate, totodata dandu-mi puterea de a invinge pacatul care m-a
murdarit si m-a abatut ?
Cina Domnului este Pastele nostru crestin. Nu este ea amintirea IERTARII oferita in Isus
Hristos, care a varsat sangele Sau pentru iertarea pacatelor noastre ? Noi suntem invitati prin ea, sa
ne exprimam recunostinta, lui Isus Hristos, pentru manifestarea dragostei Lui pentru noi la Cruce,
adresandu-I multumiri.
Atunci cand participati la Cina Domnului va impartasiti gandind la suferintele lui Hristos,
Salvatorul vostru.
Luand painea, va aratati credinta in moartea Sa, care v-a dat viata prin trupul Sau
zdrobit, strapuns, incoronat de spini, crucificat pentru a va scapa de pedeapsa vesnica. Si voi
Il laudati.
Cand beti paharul, stiti ca el reprezinta sangele NOULUI LEGAMANT, pe care Isus
Hristos l-a incheiat pentru mantuirea voastra. Si laudati pe Domnul.
In momentul cand beti vinul, inaltati sufletul vostru catre Dumnezeu, gandindu-va la sangele
lui Hristos care a curs din spatele lui biciuit, din fruntea Sa ranita de spini, de mainile si picioarele
Sale strapunse de cuie, de coasta Sa strapunsa de sulita unui soldat roman. Spuneti de exemplu in
inima voastra : « Multumesc Doamne pentru sangele Tau varsat pe Cruce pentru mine, care m-a
curatat de toate pacatele, de toate necuratiile mele. Acum eu stiu ca Tu m-ai rascumparat, prin
pretiosul Tau sange. »

PAHARUL BINECUVANTARII
Cina Domnului trebuie normal sa fie o sursa de binecuvantare. Paharul, nu este el numit
« paharul BINECUVANTAT »? ( 1Corinteni 10:16 )
Pe cand suntem in impartasie cu Dumnezeu, care este viu, in mijlocul celor adunati in
numele Sau, Duhul Sfant reanoieste fortele noastre spirituale. Impartasirea cu Domnul este de fapt o
cina continua cu El, deoarece El a spus : « Daca aude cineva glasul Meu si deschide usa, voi intra la
el, voi cina cu el si el cu Mine. »( Apocalipsa 3:20 )
Ce favoare de a trai in aceasta intimitate cu Hristos, de a avea IN NOI, viata Sa, dragostea
Sa, forta Sa, sentimentele Sale ! Ce viata noua si minunata ! Sa o traim intens cand luam Cina
Domnului.
Binecuvantarea poate sa fie deasemenea pentru corpul nostru. Anumiti crestini afirma ca in
momentul luarii Cinei, ei au facut un ACT DE CREDINTA in lucrarea lui Isus pe Calvar. Ei au
crezut foarte mult in ranile lui Hristos, prin care noi avem vindecarea. ( 1Petru 2:24 ) si ei au
experimentat vindecarea bolilor lor.
Nu luam Cina pentru a fi vindecati sau binecuvantati, ci din ascultarea poruncii lui Hristos si
pentru a ne aminti de El si de sacrificiul Sau pentru noi. Totusi facand-o, noi primim in vietile
noastre binecuvantarea.
Acela care recunoaste in Hristos crucificat, Salvatorul sau, gaseste in Masa Domnului
bucuria de a reanoi credinta sa, in lucrarea mantuirii lui Hristos, in invierea Sa, si in reantoarcerea
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apropiata. Momentul cand luam Cina Domnului se situeaza intre trecutul mortii lui Hristos pe cruce
si viitorul venirii Sale pe norii Cerului.
Crestinul declara deshis, afirma cu siguranta valoarea, eficacitatea lui Isus, implinita pe
cruce, prin care ne este comunicata binecuvantarea divina.
Daca va simtiti vinovati de o greseala de care constiinta voastra va acuza, daca aveti o
adanca convingere prin Duhul Sfant, a greselii voastre, este nevoie atunci sa va puneti in regula cu
Domnul.Nu continuati viata voastra crestina cu acest trecut intunecat. Apropiati-va de Domnul cu
sinceritate si credinta in sacrificiul Sau pentru a fi iertati si vindecati. Noi am putea scrie o lista
intreaga de greseli care pot fi facute cazand in tentatie, si aceasta apartine fiecaruia de a se cerceta
pe sine insusi.
Noi nu trebuie sa ne judecam in comparatie cu altii, ci in raport cu noi insine, fata de Isus
Hristos. El este LUMINA lumii. Inaintea Lui nimic nu este ascuns. Deci fiecare este invitat a se
cerceta pe sine insusi, in prezenta Sa. ( 1Corinteni 11:28 )
Insa este imposibil de a trai de buna voie in pacat fara sa vrem sa iesim, si pe de alta parte de
a se prezenta la Masa Domnului, pentru a-L lauda. Este ca si cum I-am spune « Doamne, eu traiesc
in pacat, stiu ca Tu ai murit pentru mine, din cauza acestui pacat, dar nu vreau sa-l abandonez. Nu
inseamna aceasta sa tratam cu usurinta lucrarea lui Hristos pe cruce ? Aceasta atitudine, nu este ea
vinovata, fata de trupul si sangele Domnului ? Aceasta inseamna a trata cu dispret sacrificiul lui Isus
la cruce. Deci daca noi suntem prizonieri al unui pacat, legati de el, sa fim sinceri si sa cerem
Domnului vindecarea.
Cand va este oferita painea, luati victoria prin credinta in Hristos, care prin moartea
Sa, va facut Slobozi fata de pacat. Hristos va iubeste. El vrea sa va ajute sa iesiti din
ingrijorarea voastra interioara si sa va elibereze din captivitate. Nu a spus El ? :
« Deci daca Fiul va face slobozi, veti fi cu adevarat slobozi »( Ioan 8:36 )
Tot odata, daca ati pacatuit, nu trebuie sa asteptati pana la Cina Domnului, ca sa cereti iertare.
Iertarea lui Dumnezeu se cere in genunchi, la picioarele crucii, in orice loc, Hristos este aproape de
voi si cu voi in fiecare zi.

EXISTA O PREGATIRE SPECIALA
PENTRU A LUA CINA DOMNULUI ?

Unii crestini cred ca trebuie tinut post inaintea Cinei Domnului, bazandu-se pe texte din
Vechiul Testament, ca Exodul 12 si 2Cronici 30. Noi stim ca primii crestini luau Cina in timpul unei
mese fratesti. Altii cred ca trebuie sa-si impuna anumite abtineri, sau de a se infrana pentru a fi
demni de a lua parte la Cina.
In zilele noastre, evreii credinciosi, au o lista lunga de legi foarte stricte si dure pentru a
sarbatori Pastele. Iata cateva :
–
a elimina tot « hametz » adica orice drojdie sau aluat dospit, caci « hametz » este simbolul
pacatului.
–
Sa nu consume produse alimentare, care nu au fost supuse unei supravegheri rituale.
–
Sa nu manance peste pane,nici chiar unele medicamente.
–
Vasele trebuie sa fie « cacherisees », adica purificate, chiar garniturile elastice trebuie fierte
dupa ce au fost bine curatate, etc....
Altadata, pe timpul regelui Ezechia, multi nu se curatau, si regele se ruga pentru ei, spunand :
« Domnul care este bun, sa ierte pe toti cei ce si-au pus inima sa caute pe Domnul. »( 2Cronici 30:
18 )
Astazi, eliberati de povara voastra, prin credinta in lucrarea lui Hristos, la Calvar, luati cu
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bucurie Cina Domnului, si inaltati numele Domnului vostru. Deci nu exista o pregatire speciala,
decat de a se apropia de « Masa Domnului », cu seriozitate, cu o inima sincera si adevarata, cu
inima curata in umilinta, si cu credinta in IERTAREA lui Hristos. Astfel nu o sa mai fiti cu frica, ci
eliberati de toate pacatele.

LA MASA DOMNULUI
SE UNESTE
FAMILIA DOMNULUI

Altadata, unitatea poporului Israel, se manifesta cu ocazia sarbatoririi Pastelui. Ea se
exprima si in jurul THOREI.
Astazi, Hristos, Pastele nostru, este Cuvantul viu care uneste in jurul lui toti credinciosii. Nu
a spus El ? : « Acolo unde sunt doi sau trei adunati in Numele Meu, sunt si Eu in mijlocul lor.(
Matei 18:20 )
La inceputul Bisericii primare, crestinii se uneau « toti impreuna la un loc »( Fapte 2:44 ). Ei
luau impreuna masa frateasca numita « agapa » din cuvantul grec « agape » care inseamna
« dragoste ».In timpul acestei mese, ei « frangeau painea », aratand astfel apartenenta la aceeasi
familie spirituala ce se hranea din aceeasi PAINE A VIETII.
« Noi, care suntem multi, suntem un trup; caci toti luam o parte din aceeasi paine »(
1Corinteni 10:17 ). Uniunea cu Stapanul, are ca rezultat normal unitatea frateasca. « Cine iubeste pe
Dumnezeu, iubeste si pe fratele sau »(1 Ioan4:21 ). Daca este vreo spartura, ruptura a impartaseniei
fratesti, o separare, Biblia ne invita la impacare. « Si daca unul are pricina sa se planga de altul,
iertati-va unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, asa iertati-va si voi »( Coloseni 3:13 )
Cateodata critici, cuvinte urate, spuse despre noi au ca efect sa ne izoleze. Amaraciunea,
resentimentul, dusmania, iau loc in inima, in loc de iertare, de dragoste. Daca asa este si cazul
vostru, urmati sfatul lui Isus : « Asa ca, daca iti aduci darul la altar, si acolo iti aduci aminte ca
fratele tau are ceva impotriva ta, lasa-ti darul acolo inaintea altarului si du-te intai de impaca-te cu
fratele tau; apoi vino de adu-ti darul. »( Matei 5:23-24 )
Isus Hristos a spus : « VOI SUNTETI TOTI FRATI ». La masa Domnului nu este
deosebire de clasa sociala nici de rasa. Toti au acelasi privilegiu si acelasi har de a fi primiti de
Isus Hristos in prezenta Sa, deoarece toti sunt prin El, COPII AI LUI DUMNEZEU. ( Ioan
1:12 )
« Sa nu tineti credinta Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, cautand la fata omului »
( Iacov 2:1 )
Pe timpul apostolilor, a fost o discutie pentru a sti daca crestinii evrei si taiati imprejur,
puteau sa ia parte la Masa Domnului, impreuna cu crestinii dintre neamuri, netaiati imprejur, care
erau noi in credinta.
Dupa traditia lor, evreii trebuiau sa se abtina de a manca cu cei dintre neamuri ( Fapte 11:3 )
caci cei dintre neamuri erau considerati ca necurati pentru ca ei mancau animale sugrumate sau
interzise de lege.
In timpul unei viziuni, apostolul Petru a invatat de la Domnul, ca nu trebuie sa ne supunem
acestei vechi legi. Dupa inflexibilitatea LEGII, a urmat UNITATEA in CREDINTA, O
INFRATIRE noua in Isus Hristos.
Cand luam Cina Domnului in biserica noastra, sa ne amintim ca noi ne reunim :
–
ca O SINGURA TURMA in jurul ACELUIASI PASTOR ( Ioan 10:16 )
–
ca FRATI in jurul ACELUIASI STAPAN
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–

ca MLADITE legate de ACEEASI VITA ( Ioan 15:4 )
Chiar multi, noi participam la ACEEASI PAINE, avand aceeasi vorbire si aceeasi simtire. (
Filipeni 2:2-5 )
ACEASTA A FOST FACUTA POSIBILA, prin Moartea lui Hristos pe Cruce, si noi o
marturisim, luand painea si vinul.

SACRIFICIUL DE LAUDA

Sub legea lui Moise, jertfirea unei victime era insotita de laude manifestate prin actiuni de
multumire, amintind de lucrarile miraculoase ale lui Dumnezeu pentru poporul sau. Printre aceste
cantari de lauda citam : Psalmii 105, 106, 107 si Psalmul 50:14-23 .
Astazi, nu mai avem victima de sacrificat, cum se practica sub vechiul legamant ( Numeri
15:3 ). Singurul sacrificiu placut lui Dumnezeu, pentru salvarea lumii a fost savrsit pe cruce.
Acum, trebuie sa oferim lui Dumnezeu :
« Un sacrificiu de lauda :
adica, rodul buzelor care marturisesc NUMELE Sau » Evrei 13:15, adica recunostinta
noastra. Astfel, noi oferim lui Dumnezeu, un cult care Ii este placut prin manifestarea credintei
noastre. « Sa aducem astfel lui Dumnezeu o inchinare placuta »( Evrei 12:28 si Psalmul 50:14 )
Biblia spune :
« De fiecare data cand mancati paine si cand beti acest pahar, voi anuntati moartea
Domnului, pana la revenirea Lui ». Luand Cina, gestul nostru « proclama » sau « anunta »
MOARTEA SA. Aceasta inseamna ca noi afirmam, noi recunoastem cu un accent de lauda, care
vine dintr-o convingere de neclintit, dintr-o credinta profunda si puternica, in lucrarea lui Hristos pe
la cruce, ca El a murit pentru noi.
La cultul Cinei Domnului, fiecare este invitat la actiuni de multumire,sa glorifice pe
Dumnezeu care a inviat pe Fiul Sau, si prin El a facut un popor de rascumparati, de salvati.
Cuvantul grec, tradus prin cuvantul « actiuni de multumire », inseamna deasemenea lauda.
Dumnezeu, spune : « Cine aduce multumiri ca jertfa, acela Ma proslaveste »( Psalmi 50:23 )
Sa o facem cu o inima plina de multumire si bucurie.

O SARBATOARE
Santem invitati a sarbatori cultul Cinei Domnului ca pe o sarbatoare, caci « Hristos este
Pastele nostru »( 1Corinteni 5:7 )
Accentul unei adunari inchinate Domnului, trebuie sa fie acela de bucurie. Aceasta bucurie se
exprima prin exclamatii de lauda pentru acela ce ne-a salvat. « Caci ai fost injunghiat »( Apc. 5:9 )
« El a fost condus ca un miel mut spre calvar »
« El n-a deschis gura »( Isaia 53:7 )
« Cand era batjocorit, nu raspundea cu batjocuri »( 1Petru 2:23 )
Chiar si pe cruce, cuvintele Lui au fost cuvinte de dragoste : « Tata, iarta-i, caci nu stiu ce fac ! »
( Luca 23:34 )
Prin El, noi avem viata vesnica. Luand Cina Domnului, spuneti in voi insiva : « Din cauza
18

mea a fost El batut, strapuns, ranit pentru pacatele mele, incoronat de spini, tintit pe cruce, pedepsit
de Dumnezeu in locul meu. »
« Pedeapsa, care ne da pacea cu Dumnezeu, a cazut peste El »( Isaia 53:5 ). El a murit in
locul meu, purtand pacatele mele. El a fost condamnat in locul meu si acum eu sunt salvat prin
moartea Sa. Toate greselile mele sunt sterse si nu mai este nici o osandire pentru mine( Romani 8:1)
Toate acestea, noi le sarbatorim cand luam Cina Domnului. Este sarbatoarea VICTORIEI LUI ISUS
HRISTOS, pentru noi :
–
victorie asupra pacatului, dandu-Si viata pe cruce,
–
victorie asupra mortii, iesind viu din mormant,
–
victorie asupra tuturor puterilor diavolesti
De fiecare data cand luam painea si vinul, noi reafirmam cu bucurie ca Ii apartinem, ca El
ne-a rascumparat prin sangele Sau, si ca, morti cu El fata de pacat, ce El a platit pentru noi, noi
avem deasemenea cu El o viata noua si vesnica.

CAND TREBUIE SA LUAM
CINA DOMNULUI ?
In primele zile ale Bisericii, impartirea painii era practicata in fiecare zi in case, la Ierusalim,
imediat dupa ce au fost botezati. Apoi ei se adunau in prima zi a saptamanii, adica duminica. (
Fapte 20:7 )
Scriptura spune : « Ori de cate ori mancati din painea aceasta »( 1Corinteni 11:26 ). Este
deci logic si normal sa urmam exemplul primilor crestini si de a o lua in fiecare duminica, deoarece
cultul Cinei Domnului imbogateste si intareste credinta crestinului si aceasta tot timpul « pana cand
Isus revine »

PANA CAND EL REVINE
« Nu voi mai bea din rodul vitei pana in ziua..... »
Spunand aceasta, Isus stie ca va muri, este ultima Sa seara, aici jos, in trupul Sau. Zilele
trupului Sau s-au scurs. El stie ca intr-o zi va sarbatori o alta Masa.
Cina Domnului simbolizeaza ultima sarbatoare care va aduna pe toti cei salvati, de pe timpul
apostolilor, pana la revenirea lui Hristos. Vor fi credinciosi din toate natiunile, din toate popoarele,
de toate limbile, din toate neamurile. Va fi o multime imensa, ca nimeni nu o va putea numara.(
Apocalipsa 5:7-9 ) Aceasta multime fara numar, imbracata in haine albe, va intona cu o voce
puternica, lauda Domnului astfel : « Aleluia ! Domnul Dumnezeul nostru cel Atotputernic a inceput
sa imparateasca. Sa ne bucuram, sa ne veselim si sa-I dam slava ! Caci a venit nunta Mielului »
( Apocalipsa 19:6-7 )
Cand apostolul Ioan, a primit de la Isus Hristos aceasta viziune, un inger ii spune :
« Ferice de cei chemati la ospatul nuntii Mielului ! ( Apocalipsa 19:9 )
Isus a promis : « Voi reveni ». Promisiunea Sa este sigura. In acea zi, El ne va invita la Masa
Sa, la ospatul Sau. El l-a spus, instituind Cina Domnului :
« Nu voi mai bea din acest rod al vitei, pana in ziua cand il voi bea CU VOI din nou in
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Imparatia Tatalui Meu. ( Matei 26:29 )
Cina Domnului anunta ZIUA VENIRII SALE.
Cantati bucuria voastra la Cina Domnului, caci aceasta Masa a Domnului anunta ospatul cel
mare care va avea loc la reantoarcerea Sa.
El a spus ucenicilor Sai : « Ca sa mancati si sa beti la masa Mea »( Luca 22:30 ). Isus a
promis servitorilor Sai fideli : « Stapanul se va incinge, ii va pune sa sada la masa si se va apropia
sa le slujeasca. »( Luca 12:37 ) Aceasta va fi curand. Sa fiti veseli si laudati-L pe Isus pentru
dragostea Sa.
El, nu numai ca va iertat toate pacatele voastre prin sacrificiul Sau, dar a facut din voi copii
ai lui Dumnezeu, mostenitori cu El. VETI FI LA MASA SA, in Imparatia Sa, la ospatul ceresc, cu
Avram, Isac si Iacov ( Matei 8:11 ), cu apostolii si toti rascumparatii !
El va va da UN TRUP DE SLAVA, asemanator cu al Sau, si o haina alba pentru a imparati
impreuna cu El.
Luarea painii si a vinului, va reaminteste sacrificiul lui Isus pe cruce, care este garantia
intrarii voastre la OSPATUL FINAL.
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