EDITORIAL

ÎNSEMNĂTATEA CINEI DOMNULUI
“Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din
pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta,
vestiţi moartea Domnului, până va veni
El”
Romani 11:6
Pavel ne spune că atunci când ne
adunăm la Cina Domnului, vestim
moartea Domnului până când va veni El.
Cina Domnului trebuie să fie un prilej de
bucurie, nu de întristare. Desigur, înainte
de a lua parte la Cină, fiecare dintre noi,
copiii Domnului, care am mărturisit pe
Domnul Isus în apa botezului, trebuie să
medităm şi să ne cercetăm înaintea lui
Dumnezeu. Convinşi că suntem curăţiţi
şi iertaţi prin sângele lui Cristos, putem
intra cu încredere în acest act de părtăşie
specială cu Domnul nostru.
Noi venim la masa Domnului cu bucurie şi mulţumire, sărbătorind biruinţa
răscumpărătoare a lui Isus Cristos. La
Cina Domnului ne amintim că am fost
mântuiţi de păcat, răscumpăraţi din robia
păcatului. Cina Domnului vesteşte că
moartea Domnului Isus Cristos pe cruce,
ne-a adus tuturor mântuire, iertare şi viaţă
veşnică.
Cina Domnului ne aminteşte de crucea
de la Golgota unde Domnul Isus a fost
batjocorit, scuipat, lovit, răstignit pentru
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păcatele noastre. La cruce vedem
dragostea lui Dumnezeu care şi-a arătat-o
prin Domnul Isus, că a dat să moară ce-a
avut mai scump pentru noi. Cina Domnului ne aminteşte de a doua venire a lui
Cristos. Ori de câte ori luăm parte la
Cină, ne aducem aminte că Isus Cristos
va veni din nou. Memoria noastră trebuie
împrospătată continuu, ca să nu uităm că
vine ziua în care Cristos se va arăta pe nori
şi vom fi luaţi în slavă ca să locuim cu El
pe veci. Cina Domnului ne ajuta să nu
uităm.
Doamne ajută-ne să ne amintim în
fiecare zi, ceas, clipă, nu numai o dată pe
lună la Cina Domnului. Amin.
Olga Berchi

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa
care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. (Isaia 53:5)
Biserica Creştină Baptistă
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Anunţuri
Miercuri
Joi
Sâmbătă
Duminică
Duminică
Duminică

ora 18.00
ora 18.00
ora 17.00
ora 09.30
ora 10.00
ora 17.00

Repetiţie de cor
Închinare şi studiu biblic
Întâlnire de tineret
Grupuri de rugăciune
Serviciu de închinare
Serviciu de închinare

“Isus Cristos este Domnul !”

PĂSTORUL CEL
BUN
„Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul
cel bun Îşi dă viaţa pentru oi.“
Ioan 10:11
Păstorul cel bun venit-a în lume
Pe uşa din staul, cum Domnul a zis
Nu ca şi hoţ, nu ca să fure
Căci nu era vreun venetic proscris.
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Înconjuraţi de slava lui
Dumnezeu

Păstorul cel bun intră pe poartă
Portarul deschide, iar oile-aud
Când glasul divin cu iubire le cheamă
Cu freamăt în glasuri, ele răspund.
Păstorul cel bun le ştie pe nume
Iar oile toate se duc după El
Le paşte cu grijă, le duce la ape
Şi vindecă răni turnând undelemn
Continuare pag. 2

Păstorul cel bun stă veşnic de pază
El nu fuge când vede lupul venind
De-i ziuă sau noapte, întruna veghează
Pe hoţi şi tâlhari departe gonind.

Nu e cu sila, e jertfă de Sine
Căci poate s-o dea şi s-o ia înapoi.
Păstorul cel bun e-aici lângă tine
Te-ndeamnă, te cheamă, te face să
crezi
Din neguri adânci te vrea la lumină
Păscând fericit pe păşunile verzi.

Continuare din pag. 1

Păstorul cel bun aduce viaţă
Viaţa eternă, cu har din belşug
Iar oile care-ascultă povaţa
Vor afla lângă El păşuni din destul.
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Păstorul cel bun plăteşte cu viaţa
Salvând de la moarte iubitele oi

CINA DOMNULUI
Cina Domnului, a fost instituită pentru
a fi un semn comemorativ a ceea ce Isus
Hristos a făcut răscumpărându-ne prin
jertfa Sa. Zdrobirea trupului ca un sacrificiu pentru omenire, reprezentată prin
frângerea pâinii, vărsarea sângelui prin
care a fost făcută ispăşirea păcatelor este
reprezentată prin rodul viţei din paharul
binecuvântat. Cina Domnului, corect
administrată este un mijloc de înviorare a
credinţei şi a dragostei noastre, în timp ce
noi medităm încă o dată la minunea
morţii Domnului şi la faptul că cei ce cred
în El vor trăi veşnic.

„Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine;
şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a
dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi;
acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un
pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el;
căci acesta este sângele Meu, sângele
legământului celui nou, care se varsă pentru
mulţi, spre iertarea păcatelor. Vă spun că, de
acum încolo nu voi mai bea din acest rod al
viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi
nou în Împărăţia Tatălui Meu.”“ Matei
26:26-29
Rut Chereji

MOMENT DE CERCETARE
( monoverb 3 - 4 )
Dezlegare din numărul trecut :

ÎNCONJURAŢI DE SLAVA LUI DUMNEZEU
,,Cerurile spun slavă lui Dumnezeu, şi
întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor
Lui.”
Psalmul 19:1
Pentru a-L vedea pe Dumnezeu în
creaţia Sa, trebuie să învăţăm să privim.
Mulţimi de oameni din jurul nostru au
ochi şi nu văd; nu pot să treacă dincolo de
aparenţe şi de exteriorul lucrurilor.
Artiştii nu ştiu decât şarmul culorilor,
al liniilor, al sunetelor, al parfumurilor, dar
nu se întreabă cine este Artistul suprem,
Cel care a sculptat formele, a asociat culorile, a orchestrat armoniile!
Savanţii pretind că nu au găsit niciodată
sufletul sub bisturiu. Geografii afirmă fără
ezitare altitudinea fiecărui munte. Astronomii recită numele fiecărei stele, volumul ei şi distanţa care o separă de Pământ.
Naturaliştii
vor
explica
istoria
Pământului, legile anotimpurilor, clasificarea plantelor şi comportamentul celor
mai mici insecte. Totuşi aceşti oameni
ignoră cu vehemenţă Creatorul acestor
munţi şi a acestor legi ale naturii, pe Cel
ce a lăsat viaţa pe Pământ şi a armonizat
tot ceea ce ne înconjoară.
Să învăţăm ca-n noapte să ridicăm ochii
spre stele, căci frumoase sunt ele, cu reflexii de albastru pal! Le-am putea crede
participanţi vii la spectacolul care ne
uimeşte, ne intrigă şi ne face să visăm.
Locul pe care îl ocupă stelele pe cer nu
este datorat întâmplării pentru că întâm

plarea este un fapt izolat, însă ele respectă
aceleaşi legi ca întotdeauna. Dar cât de
mare este puterea Celui care a pus tainele
acestea la locul lor?
Lucrarea lui Dumnezeu, care se întinde
sub ochii noştrii este imensă, măreaţă,
maiestuoasă şi minunată până în cele mai
mici detalii: cerul, pământul, iarba, insectele, oceanele, munţii, câmpiile, etc.
Totul ne uimeşte şi ne încântă, totul ne
atrage şi ne reţine, ne mişcă şi ne poartă,
dacă ştim să vedem şi să înţelegem, să
iubim ceea ce Dumnezeu Creatorul a dat.
Acest Dumnezeu ne invită la intimitate, să stăm la masă cu El deşi nu
merităm, aceasta implică o mare onoare
dar şi responsabilitate. Să ne armonizăm
dar: gândurile, acţiunile, atitudinea şi sentimentele cu minunata simfonie a creaţiei
şi cu Creatorul ei!
Alexandra Tămăşan
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