Să mănânci trupul şi să
bei sângele domnului
„Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele
Meu, are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia
în ziua de apoi. Căci trupul Meu este cu
adevărat o hrană şi sângele Meu este cu
adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul
Meu şi bea sângele Meu, rămâne în Mine
şi Eu rămân în el.” (Ioan 6:54-56)
ât de adânci şi de tulburătoare
sunt semnificaţiile acestor cuvinte ale Domnului! Atât de
tulburătoare şi atât de greu de înţeles de
către omul firesc încât la auzul lor mulţi
dintre cei care-L urmau doar „de formă”
s-au dezis de El şi de cuvintele Sale şi L-au
părăsit fiindcă „Vorbirea aceasta este prea
de tot: cine poate s-o sufere?”(v.60)
Şi, da, este adevărat. Nu oricine poate să
„sufere” vorbirea (învăţătura) Domnului.
Nu oricine o poate primi. Nu oricine o
poate „asimila”. Nu oricine se poate „hrăni”
din această învăţătură. Cei care n-o pot face
se consideră ofensaţi de o asemenea învăţătură. Pur şi simplu această învăţătură în sine
le repugnă. Trupul lor, mintea lor, inima lor
este, de prea multă vreme, obişnuită să se
hrănească cu altceva: cu idolatrie, cu materialism, cu destrăbălare, cu lăcomie, cu ură, cu
duşmănie şi înverşunare împotriva lui Dumnezeu. Fiinţa lor este îmbolnăvită de otrava
păcatului, este atât de intoxicată de toate
acestea încât pur şi simplu a ajuns să respingă „hrana sănătoasă” ce i-ar putea vindeca.
Dar cine sunt cei care pot „s-o sufere”? Ei
cum au ajuns să poată? „…nimeni nu poate
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să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl
Meu.” (Ioan 6:65)
Cuvintele acestea sunt cel puţin la fel de
tulburătoare ca şi cele de mai sus, pentru că
sunt de natură să frângă orgoliul omului
care crede că-şi poate câştiga mântuirea prin
forţele proprii sau că aceasta, pur şi simplu
i se cuvine. Cei ce pot să se hrănească cu
trupul şi sângele Domnului sunt cei ce pot
să primească cuvintele Sale, să le sufere să le
asimileze să şi le însuşească ca mod de viaţă
permanent. Ei sunt aceia care cred că, păcătoşi fiind, au nevoie de iertare şi de reabilitare înaintea lui Dumnezeu. Ei sunt aceia
care, văzându-se pe ei aşa cum erau înaintea
sfinţeniei lui Dumnezeu - neputincioşi,
mizerabili şi incapabili să se ridice singuri
din mlaştina păcatului care-i înfăşura - şi-au
regretat păcatul, l-au mărturisit, au strigat
după îndurare, şi s-au încrezut în Cel care
le-a oferit-o – Domnul Isus Cristos. Ei sunt
aceia care au înţeles, şi de acum ştiu, că n-au
unde să se ducă, că n-au pe nimeni altul care
le-ar putea oferi viaţa…
Cu alte cuvinte, a mânca trupul Domnului şi a bea sângele Său înseamnă a crede
în El. Oricine mănâncă trupul Lui şi bea
sângele Lui rămâne în El şi El rămâne în
acea persoană, în cel mai intim mod. Nu
poate exista o relaţie mai apropiată sau mai
intimă decât aceasta. Precum hrana fizică
pătrunde în fiinţa noastră devenind parte
din noi, tot aşa, acceptându-L pe Domnul
Isus ca Răscumpărător al nostru, El pătrunde în chip tainic în viaţa noastră şi rămâne
în noi, iar noi, la rândul nostru, rămânem
în El, trăind astfel în permanenţă cu El şi
Claudiu Lupu
prin El.
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CHEMARE
LA CRUCE
Netrebnic vas de lut abandonat în tină
Credeai că eşti stăpân pe tot
Nu ţi-ai dorit nici pace, nici lumină
Şi te-ai trezit fără noroc.
An XII, nr. 549 din 5 iunie 2011
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Sfinţenia Lui, sfinţirea noastră
Să mănânci trupul şi
să bei sângele domnului

Ţi-ai făurit din spume fericirea
Te-ai amăgit că eşti puternic zeu
Iar la apus când zilele-s scadente
Ai constatat că l-ai pierdut pe Dumnezeu.
Cu inima mai grea ca plumbul
L-ai contrazis perfid pe Dumnezeu
Şi n-ai lăsat ca-n duhul tău Cuvântul
Să secere recolta pentru El.
Continuare pag. 2

Puterea vindecării tale e la cruce
Acolo mintea ţi s-ar limpezi
Păcatele ţi le-ai putea spăla în sânge
Şi rănile infecte n-ar mai mirosi.

Eşti mai sărac ca altădată
Mai trist, mai singur, mai hain
Mai plin de patimi şi de spaimă
Iar viitorul fără nici un pic senin.

Cristos ţi-ar da un nou statut degrabă
El te-ar ierta, din nou te-ar înnoi
Căci prin puterea sângelui Isus dezleagă
Pe orice om care se ştie pocăi.

În trăirea noastră creştină suntem
puşi adesea în situaţia de a face
distincţie între două feluri de porunci:
absolute şi relative. În timp ce primele
sunt obligatorii şi indiscutabile,
celelalte nu au acest caracter, ţinând
mai multe de obiceiul locului sau de
convingerea individului.

Î

n cazul celor zece porunci, caracterul absolut reiese din chiar cuvintele Domnului. Evanghelia după
Matei arată că, venind un tânăr la el şi întrebându-l „ce bine să fac, ca să am viaţa
veşnică?”, Hristos îi răspunde “dacă vrei să
intri în viaţă, păzeşte poruncile,” de unde
reiese că sunt valabile şi acum şi obligatorii pentru creştini, că nu au fost astfel
numai pentru iudei, pentru cei aflaţi sub
Lege.
Caracter de obligativitate prezintă şi
cele două mari porunci la care se referă
Domnul în Evanghelia după Luca. (Luca
10: 25 – 28). Învăţătorului Legii care,
pentru ca să îl ispitească, Îl întreabă ce să
facă pentru ca să moştenească viaţa
veşnică, El îi cere să spună ce stă scris în
Lege. Iar când aude răspunsul: „Să iubeşti
pe Domnul Dumnezeul tău cu toată
inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele
tău ca pe tine însuţi,” Hristos încuviinţează: „Bine ai răspuns, fă aşa, şi vei avea
viaţa veşnică.”
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Ai vrut să ai mărgăritare
Dar te-ai ales cu roşcove de porci
Perdea de fum, promisiuni deşarte
Minciuni frumos împachetate le vinde
Diavolul la toţi.

În al treilea rând, este absolută şi recomandarea făcută de Hristos Apostolilor
Săi la cina cea de taină: “Vă dau o poruncă
nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am
iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe
alţii.” (Ioan 13:34)
Ne putem însă întreba: de ce ţine
Domnul să accentueze: poruncă nouă?
Doar Vechiul Legământ, în Levitic 19: 18
prevede întocmai, iar dubla poruncă pe
care tocmai am amintit-o are în vedere şi
iubirea aproapelui. De ce zice, totuşi,
Domnul poruncă nouă?
Din pricina răutăţii şi uscăciunii noastre. Capacitatea noastră de a iubi este atât
de mică, încrâncenarea, îndârjirea şi acreala din sufletul nostru atât de stăpânitoare, încât nici noi înşine nu suntem
uneori în stare să ne iubim; darămite pe
altul!
De aceea Domnul nu vrea să lase iubirea de aproapele la cheremul unui simţământ care poate lipsi cu desăvârşire din
structura noastră psihică pustiită de arşiţă
şi ariditate.
Drept model ne dă dragostea pe care
Şi-a dovedit-o El faţă de apostolii Săi şi faţă de întreaga omenire: o dragoste care a
mers până la jertfa de sine şi la urcarea pe
cruce.
Aşa se cade să ne iubim unii pe alţii:
nu pe măsura plăpândei noastre capacităţi
de a iubi, ci până la jertfă, precum şi Hristos ne-a iubit.

Sfinţenia Lui, sfinţirea noastră...
Când geana timpului îşi va închide
pleoapele, iar cortina istoriei prezente va fi
făcută sul pentru derularea unei noi etape,
pe care El a pregătit-o pentru noi, lucrurile
vor căpăta sens şi semnificaţie pentru noi!
Eşti pregătit pentru acea zi?

A

i putea să scrutezi cu ochii inimii o secvenţă din ceea ce El a
pregătit pentru tine? Fac eforturi de descifrare,.... însă mintea mea finită nu are cum să zugrăvească măreţia
unui Dumnezeu infinit nici măcar în cuvinte şi imagini. Totul păleşte în comparaţie cu spendoarea Sa şi cu tot ceea ce El a
pregătit pentru noi! Apocalipsa 21:10-27,
1 Corinteni 2:9.
Frumuseţea şi desăvârşirea Sa constă în
faptul că El este un Dumnezeu perfect,
statornic care va rămâne întotdeauna credincios planurilor Sale.El îşi va ţine întotdeauna promisiunile făcute în relaţie cu
tine! Psalmul 97:10, Psalmul 101:6,
Psalmul 119:90
Lasă-L să-ţi picure în suflet o fărâmă
din dragostea, bunătatea, bucuria şi sfinţenia Sa. Atingerea Lui este blândă, caldă şi
inconfundabilă!
Îmbracă-te cu El, lasă-L să-şi pună
pecetea Sa pe inima ta, să imprime în tine
chipul Său! Înnoieşte-ţi angajamentele
faţă de El! Fii consecvent, caută-L şi
lasă-te găsit de El!
Adevărata bucurie se naşte atunci când
nu mai este loc de emfază, de pretenţii
egocentrice, când te abandonezi şi te odihneşti în braţele Lui.
Va răsări speranţa, încrederea şi tăria
în viaţa ta, când eul tău, cu pulsiunile sale
interioare va fi îngropat la crucea Sa, în
fiecare zi.
Tânjesc după puritatea, sfinţenia şi
smerenia Sa! Asta-i haina cea „mai de
marcă” pentru copiii Săi.

Nimic nu este mai îmbietor şi mai plăcut ca mireasma Sa plină de prospeţime,
savoare care te cuprinde atunci când respiri împreună cu El, ori când inima ta
pulsează alături de a Sa.
Oricine ori orice altceva îmi seacă fiinţa de energie, îmi soarbe tumultul adâncului meu de adevăratele esenţe, îmi
subjugă mintea ori îmi îngrădeşte voinţa,
reprezintă o insultă la adresa Lui. Mă miceşte, îmi depersonalizează identitatea
pentru care am fost plăsmuit ca să trăiesc.
Concurenţă neloială! El este un Dumnezeu gelos care doreşte ca fiecare fibră, por
al fiinţei mele să vibreze pentru El! Iacov
4:5
Nu-ţi goli sufletul pe lucruri de nimic.
Toate acestea sunt efemere, fără rost. Nu
au rezonanţă în timp şi eternitate. „Înfloresc o vreme dar tot aici se ofilesc”! Pălesc
în comparaţie cu „florile eternităţii”
pregătite de El pentru noi!
Lasă-te pătruns de parfumul Cuvântului Său, este de neasemuit, puternic şi de
neînlocuit. Cu cât vei sta mai mult lângă
„pieptul Lui”, vei înţelege aceasta. Fără
vorbe, fără cuvinte...! Psalmul 119:72,
Psalmul 119:105.
Ce minunat şi melodios glăsuieşte o
vioară atunci când e mânuită cu dibăcie
de un virtuoz înzestrat! Cu atât mai mult,
te implor, lasă-L pe El să atingă cu arcuşul
Său fin coardele frânte ale inimii tale. Rezonează în acelaşi ritm cu El, iar partitura
interpretată va fi una de excepţie. Nu uita,
tu eşti doar instrumentul iar El este cel
mai iscusit Compozitor şi Interpret.
O..., dar s-a ridicat cortina! Să facem
linişte! El a intrat în scenă. Să-L ascultăm!
Începe orchestraţia....
Ridică-te în întimpinarea Lui! Grăbeşte revenirea acelei zile prin viaţa ta! Fii binecuvăntat/ă! Apocalipsa 22:12-21.
Claudia Virginia Hosu
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se consideră ofensaţi de o asemenea învăţătură. Pur şi simplu această învăţătură în sine
le repugnă. Trupul lor, mintea lor, inima lor
este, de prea multă vreme, obişnuită să se
hrănească cu altceva: cu idolatrie, cu materialism, cu destrăbălare, cu lăcomie, cu ură, cu
duşmănie şi înverşunare împotriva lui Dumnezeu. Fiinţa lor este îmbolnăvită de otrava
păcatului, este atât de intoxicată de toate
acestea încât pur şi simplu a ajuns să respingă „hrana sănătoasă” ce i-ar putea vindeca.
Dar cine sunt cei care pot „s-o sufere”? Ei
cum au ajuns să poată? „…nimeni nu poate
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să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl
Meu.” (Ioan 6:65)
Cuvintele acestea sunt cel puţin la fel de
tulburătoare ca şi cele de mai sus, pentru că
sunt de natură să frângă orgoliul omului
care crede că-şi poate câştiga mântuirea prin
forţele proprii sau că aceasta, pur şi simplu
i se cuvine. Cei ce pot să se hrănească cu
trupul şi sângele Domnului sunt cei ce pot
să primească cuvintele Sale, să le sufere să le
asimileze să şi le însuşească ca mod de viaţă
permanent. Ei sunt aceia care cred că, păcătoşi fiind, au nevoie de iertare şi de reabilitare înaintea lui Dumnezeu. Ei sunt aceia
care, văzându-se pe ei aşa cum erau înaintea
sfinţeniei lui Dumnezeu - neputincioşi,
mizerabili şi incapabili să se ridice singuri
din mlaştina păcatului care-i înfăşura - şi-au
regretat păcatul, l-au mărturisit, au strigat
după îndurare, şi s-au încrezut în Cel care
le-a oferit-o – Domnul Isus Cristos. Ei sunt
aceia care au înţeles, şi de acum ştiu, că n-au
unde să se ducă, că n-au pe nimeni altul care
le-ar putea oferi viaţa…
Cu alte cuvinte, a mânca trupul Domnului şi a bea sângele Său înseamnă a crede
în El. Oricine mănâncă trupul Lui şi bea
sângele Lui rămâne în El şi El rămâne în
acea persoană, în cel mai intim mod. Nu
poate exista o relaţie mai apropiată sau mai
intimă decât aceasta. Precum hrana fizică
pătrunde în fiinţa noastră devenind parte
din noi, tot aşa, acceptându-L pe Domnul
Isus ca Răscumpărător al nostru, El pătrunde în chip tainic în viaţa noastră şi rămâne
în noi, iar noi, la rândul nostru, rămânem
în El, trăind astfel în permanenţă cu El şi
Claudiu Lupu
prin El.

Anunţuri

Luni
- ora 18 - Şedinţă de comitet
Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Studiu biblic
Sâmbătă - ora 17 - Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Cateheză
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

CHEMARE
LA CRUCE
Netrebnic vas de lut abandonat în tină
Credeai că eşti stăpân pe tot
Nu ţi-ai dorit nici pace, nici lumină
Şi te-ai trezit fără noroc.
An XII, nr. 549 din 5 iunie 2011
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Sfinţenia Lui, sfinţirea noastră
Să mănânci trupul şi
să bei sângele domnului

Ţi-ai făurit din spume fericirea
Te-ai amăgit că eşti puternic zeu
Iar la apus când zilele-s scadente
Ai constatat că l-ai pierdut pe Dumnezeu.
Cu inima mai grea ca plumbul
L-ai contrazis perfid pe Dumnezeu
Şi n-ai lăsat ca-n duhul tău Cuvântul
Să secere recolta pentru El.
Continuare pag. 2

