Vestitorii... morţii Domnului
„…ori de câte ori mâncaţi din
pâinea aceasta şi beţi din paharul
acesta, vestiţi moartea Domnului,
până va veni El.”

(1 Corinteni 11:26)

A

m auzit de multe ori teologi şi
predicatori vorbind despre Cina
Domnului numind-o „sărbătoare” sau „celebrare”, în sensul comemorării Bisericii adunate în acest scop cu
privire la un eveniment deosebit de important. Ceea ce poate fi adevărat într-o
oarecare măsură. Totuşi, atunci când ne
referim la acest cuvânt – sărbătoare, mintea noastră tinde să-i atribuie conotaţii
precum: veselie, detaşare, relaxare, etc.
Ori, texte precum cel de mai sus şi altele
similare din Cuvântul lui Dumnezeu, tocmai despre o astfel de sărbătoare nu ne lasă loc de interpretare.
Cu alte cuvinte, să vesteşti moartea
cuiva, şi cu atât mai mult a Fiului lui
Dumnezeu, nu poate fi nicidecum prilej
de veselie şi de relaxare ci mai degrabă de
întristare şi de meditaţie adâncă. Să
vesteşti moartea Domnului prin împărtăşirea cu pâinea şi vinul, ca simboluri ale
trupului Său frânt pe cruce şi a sângelui
vărsat din rănile Sale, înseamnă să-ţi
smereşti fiinţa şi, recunoscându-ţi nevrednicia de a fi părtaş la harul şi binecuvântările ce-ţi sunt oferite, să întinzi mâna cu
„frică şi cutremur” către „bucăţica” frântă
din trupul Său şi „picăturile” adunate din
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sângele Său. De aceea, spune apostolul Pavel, dacă înţelegi cum se cuvine această realitate „înfricoşătoare” nu poţi să stai la
masa Domnului în chip nevrednic (v.27).
Şi ce să facem totuşi dacă suntem parte
din Biserica răscumpărată a Domnului şi
totuşi ne ştim şi ne simţim nevrednici? Să
ne tot abţinem de la această părtăşie până
când vom „simţi” altfel? Răspunsul cât se
poate de clar îl găsim de asemenea în Cuvântul Domnului: „Fiecare să se cerceteze,
deci, pe sine însuşi şi aşa să mănânce din
pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta
(1 Corinteni 11:28). Aşadar, soluţia nu
constă în abţinerea de la împărtăşirea împreună cu Biserica, ci în grabnica cercetare
de sine şi rezolvarea imediată a oricărei
probleme ce-ar putea să ne ţină departe de
Masa Domnului.
Atunci când Trupul lui Cristos - Biserica, prin fiecare mădular al Său, se
apropie de Masa Domnului, acesta devine
vestitor al morţii lui Cristos, în chip tăcut,
fără cuvinte rostite, dar prin puterea şi cu
autoritatea Celui care, prezent fiind în
mijlocul Bisericii adunate în Numele Său,
îşi asigură poporul, precum pe ucenici
odinioară, de ziua aceea măreaţă când va
veni din nou să-şi ia Biserica acasă, când
întristarea din pricina aducerii aminte a
morţii Sale se va preschimba în bucurie
deplină, într-o glorioasă sărbătorire a
nunţii Fiului şi a Miresei Sale la masa din
Împărăţia Tatălui.
Claudiu Lupu

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

CRISTOS N-A
MURIT DEGEABA
„Nu vreau să fac zadarnic harul
lui Dumnezeu; căci, dacă
neprihănirea se capătă prin Lege,
degeaba a murit Hristos.“
(Galateni 2:21)
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Jertfa perfectă
Vestitorii... morţii Domnului

D

umnezeu a găsit cu cale să
existe o singură soluţie cu
privire la rezolvarea păcatelor
noastre. Degeaba caută oamenii să inventeze căi prin care consideră că ar putea câştiga bunăvoinţa lui Dumnezeu.
Nici o soluţie omenească nu este valabilă
şi nici un muritor nu poate produce vreo
metodă care să-l absolve de păcate
în ochii lui Dumnezeu. Continuare pag. 2
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Staţie specială:
Cina Domnului

V

iaţa noastră e asemenea unei
călătorii cu trenul. De la naştere până la moarte călătorim
întruna. Ne aşteaptă staţii pline de bucurie sau pline de tristeţe. Trecem prin
toate staţiile ce sunt destinate călătoriei
noastre, cu bune sau rele, şi mergem mai
departe, sperând mereu ca totul va fi mai
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Domnului Isus ar trebui să adăugăm
faptele noastre, morala noastră, religia noastră sau efortul nostru noi contestăm
suficienţa morţii lui Cristos sugerând
că moartea Lui a fost degeaba.
Desigur că noi nu putem anula
harul lui Dumnezeu. Ce putem face
însă este ca prin necredinţă, prin neacceptarea jertfei lui Cristos şi prin neaşezarea
în planul lui Dumnezeu să zădărnicim
harul lui Dumnezeu cu privire la noi.
Astfel că în timp ce acel har îi va mântui
şi îi va face neprihăniţi pe cei care acceptă
prin credinţă soluţia lui Dumnezeu pentru păcatele lor, pentru cei ce resping
oferta lui Dumnezeu în Cristos, harul lui
Dumnezeu este zadarnic.
Tu cum vrei să capeţi neprihănirea?
Cum vrei să obţii iertarea lui Dumnezeu?
Ţi-ai exprimat hotărârea de a te încrede
în Cristos în vederea mântuirii tale?
Ai înţeles că doar în urma lucrării lui
Cristos de la cruce poţi fi declarat drept
în ochii lui Dumnezeu? Ai luat o decizie
personală în sensul acesta?
Spune-i lui Dumnezeu că nu vrei să
faci zadarnic harul Lui ci accepţi cu
deplină convingere prin credinţă fermă
că mântuirea vine exclusiv din mâna lui
Dumnezeu şi că vrei să te bucuri şi tu pe
deplin de ea. Atunci înseamnă că Isus
Cristos n-a murit degeaba.

Continuare din pag. 1

Iniţiativa mântuirii noastre îi aparţine
în exclusivitate lui Dumnezeu tocmai de
aceea noi putem fi iertaţi şi declaraţi
neprihăniţi numai în baza a ceea ce face
şi spune Dumnezeu despre lucrul acesta.
Soluţia lui Dumnezeu la problema
păcatului omului este Isus Cristos Fiul
Său. Scriptura îl prezintă ca Mielul lui
Dumnezeu care era pregătit de jertfă înainte de întemeierea lumii ca preţ pentru
răscumpărarea noastră.
Murind pe crucea de pe Calvar, Isus
Cristos a plătit în întregime plata pentru
păcat în aşa fel încât Dumnezeu să-i poată ierta, mântui şi declara neprihăniţi pe
toţi cei ce vor accepta prin credinţă faptul
că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru ei
şi în locul lor.
Când noi încercăm să căpătăm iertarea lui Dumnezeu prin alte mijloace în
afara harului Său oferit prin Cristos Isus
înseamnă că noi zădărnicim harul lui
Dumnezeu.
Adică îl facem inoperant pentru noi
înşine deoarece nesocotim însăşi soluţia
mântuirii noastre.
De aceea orice tentativă de a spune că
noi căpătăm neprihănirea altfel decât prin
pocăinţa şi credinţa în Cristos cel răstignit şi înviat înseamnă negarea unicităţii
jertfei de la Cruce.
Când spunem că pe lângă sângele

bine decât la staţia din care tocmai am
plecat.
Când călătoresc cu trenul îmi place să
cobor la ultima staţie, putând fi astfel liniştită că nu voi rata locul de coborâre.
Dacă însă trebuie să cobor la o staţie de
pe traseul trenului, recunosc că stau ca pe
ghimpi de grijă să nu ratez staţia la care
trebuie să mă dau jos din tren.
Mă bucur mult că în viaţa mea de
creştin nu am asemenea griji. Ştiu că
destinaţia mea finală e Cerul. E drept că
nu ştiu când voi ajunge acolo, dar ştiu

Jertfa perfectă

n dorinţa Sa de a ne lega cu cerul,
se creionează o scenă deosebită,
mai presus de cuvinte, inegalabilă,
atingând gradul maxim de profunzime,
împletindu-se cu o dragoste necondiţionată, nemărginită…aceasta reprezintă scena
crucii. Dumnezeu a fost Cel care a iniţiat
procesul mântuirii şi salvării noastre, a dat
totul, oferindu-L pe Unicul Său Fiu că să
moară pentru păcatul omenirii. Starea de
depravare morală şi intensitatea degradării
fiinţei umane făceau astfel încât, fără intervenţia Divină, am fi fost imposibil de
salvat. Planul mântuirii noastre a fost conceput din veşnicie, Dumnezeu Tatăl îndeplinind funcţia de Iniţiator dar şi cea a
Jertfei perfecte. Fără sacrificiul de la Golgota, rasa umană ar fi fost sortită morţii,
despărţirii definitive faţă de Dumnezeu,
necunoscând ce înseamnă adevărata viaţă,
semnificaţia şi scopul trăirii noastre pe
acest pământ.
Fără Jertfă, trăiam debusolaţi într-o
lume în care păcatul predomină, o lume

care nu a fost atinsă de profunzimea inimii lui Dumnezeu şi nu a pătruns tainele
iubirii Lui. Dar când Însuşi Tatăl îţi vorbeşte într-un mod personal, te cheamă pe
nume…vei începe să înţelegi planul extraordinar al vieţii tale veşnice. Trebuie să fi
conştient că în acest fel, paşii tăi se îndreaptă către un obiectiv excepţional!
Când Dumnezeu te-a hotărât din veşnicie
pentru El, a imprimat măreţia Lui în tine!
Ai fost creat pentru a visa şi pentru a trăi
vise dimensionate de Creator. Credinţa în
El şi a sacrificiului suprem de pe Golgota
este combustibilul care păstrează viziunea
ta şi face ca această călătorie spirituală să
primească un sens.
Trăind cu gândul şi cu inima la scena
crucii, vom înţelege că prin prisma Jertfei
Lui avem acces la Tatăl; bucurându-ne de
statutul de oameni schimbaţi, putem respira iubire, putem simţi sângele pulsând
prin vene, şi inima care bate pentru cer,
moştenind splendoarea împărăţiei Lui.
Acum, putem să strălucim dragostea,
zborul nostru fiind rugăciunea – comunicând de fiecare dată cu Creatorul Divin.
Noaptea permanentă şi frica au fost înlăturate de lumina gloriei Sale…ce peisaj,
ce cadru minunat! Şi ştii ce face acest
lucru posibil? Doar Jertfa Sa, sacrificiul
perfect pentru a dobândi viaţa!
Rut Chereji

sigur că merg spre Cer. Călătoria mea înspre Cer e sigură, n-am staţii intermediare,
cu griji în plus că le-aş putea rata dacă nu
sunt atentă sau dacă adorm. Trec prin valea umbrei morţii, prin câmpii însorite, singură sau cu mai mulţi oameni lângă mine,
însă merg înainte, Cerul mă aşteaptă.
Mulţumesc lui Dumnezeu că a îngăduit ca în călătoria mea să existe şi staţii
speciale, cum este Cina Domnului. Sunt
momente care îmi reamintesc constant
de dragostea lui Dumnezeu pentru mine,
de jertfa Fiului Său, mă ajută să mă pri-

vesc îndeaproape şi să fiu mai aproape de
El. Oprirea la Cina Domnului mă face să
îmi doresc mai mult să fiu aproape de El,
să stau în faţa Lui cu umilinţă şi să Îl laud
din toată inima.
Fiţi binecuvântaţi cu o călătorie minunată spre Cer, alături de Cel ce a făcut
posibilă această destinaţie pentru toţi cei
ce cred în El şi în jertfa Lui. Vă doresc să
aveţi un popas frumos azi la Cina Domnului, să vă umpleţi inimile de bucurie şi
credinţă.
Aurelia Modoc

„El S-a dat pe Sine însuşi pentru
păcatele noastre, ca să ne smulgă
din acest veac rău, după voia
Dumnezeului nostru şi Tatăl.“
(Galateni 1:4)
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poate de clar îl găsim de asemenea în Cuvântul Domnului: „Fiecare să se cerceteze,
deci, pe sine însuşi şi aşa să mănânce din
pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta
(1 Corinteni 11:28). Aşadar, soluţia nu
constă în abţinerea de la împărtăşirea împreună cu Biserica, ci în grabnica cercetare
de sine şi rezolvarea imediată a oricărei
probleme ce-ar putea să ne ţină departe de
Masa Domnului.
Atunci când Trupul lui Cristos - Biserica, prin fiecare mădular al Său, se
apropie de Masa Domnului, acesta devine
vestitor al morţii lui Cristos, în chip tăcut,
fără cuvinte rostite, dar prin puterea şi cu
autoritatea Celui care, prezent fiind în
mijlocul Bisericii adunate în Numele Său,
îşi asigură poporul, precum pe ucenici
odinioară, de ziua aceea măreaţă când va
veni din nou să-şi ia Biserica acasă, când
întristarea din pricina aducerii aminte a
morţii Sale se va preschimba în bucurie
deplină, într-o glorioasă sărbătorire a
nunţii Fiului şi a Miresei Sale la masa din
Împărăţia Tatălui.
Claudiu Lupu

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

CRISTOS N-A
MURIT DEGEABA
„Nu vreau să fac zadarnic harul
lui Dumnezeu; căci, dacă
neprihănirea se capătă prin Lege,
degeaba a murit Hristos.“
(Galateni 2:21)
An XII, nr. 571 din 6 noiembrie 2011

Anunţuri

Luni
Miercuri
Joi
Sâmătă
Duminică

- ora 18 - Evanghelizare
- ora 18 - Repetiţie de cor
- ora 18 - Serviciu de închinare
- ora 17 - Întâlnirea de tineret
- ora 10 şi 17 - Evanghelizare cu
Daniel Zafiris
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Jertfa perfectă
Vestitorii... morţii Domnului

D

umnezeu a găsit cu cale să
existe o singură soluţie cu
privire la rezolvarea păcatelor
noastre. Degeaba caută oamenii să inventeze căi prin care consideră că ar putea câştiga bunăvoinţa lui Dumnezeu.
Nici o soluţie omenească nu este valabilă
şi nici un muritor nu poate produce vreo
metodă care să-l absolve de păcate
în ochii lui Dumnezeu. Continuare pag. 2

