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Părtășia cu Isus prin Cina Domnului 
Textul de bază: Luca 22: 15 - 20 

 

Întroducere: 
 
Prin pocăință ne-am decis pentru Domnul nostru Isus Christos 

• Hotărârea aceasta este valabilă pentru viața noastră pe acest pământ 
• Dar și pentru veșnicie 
 

Botezul: un act simbolic, unic 
• Prin el se arată, că am îngropat viața noastră fără Isus 
• Și că am primit o viață nouă sub conducerea Lui 
• Momentul de înzestrare cu putere divină, cu Duhul Sfânt 

 
Un nou simbol primit de la Domnul: „Cina Domnului“, sau „Frângerea 
pâinii“ 

• El nu este unic, ca botezul 
o Dar vrea să ne încurajeze în bucurie 
o Să ne întărească în credința noastră 
o Și în mulțumirea noastră față de Domnul nostru Isus Christos 

 
Faptele Apostolilor 2: 42 
„Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea 
pâinii, și în rugăciune.“ 
 
Faptele Apostolilor 20: 7 
„În ziua dintâi a săptămânii, eram adunați la olaltă ca să frângem 
pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor, și și-a 
lungit vorbirea până la miezul nopții.“ 
 

• Cina Domnului este un element în întâlnirile noastre 
• Ea este însoțită de:  

o „Învățătura apostolilor“ 
o De „legătura frățească“ 
o Și „rugăciune“ 

• Cina Domnului oglindește viața și părtășia noastră cu Isus Christos și cu 
copiii Lui, cu biserica locală 
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O serbare cu două înțelesuri!? 
 

• Isus a pretins să aibe părtășie cu ucenicii lui „în ziua praznicului“ 
Luca 22: 7 - 8 
„Ziua praznicului Azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. Și 
Isus a trimis pe Petru și pe Ioan, și le-a zis: „Duceți-vă și pregătiți-ne 
Paștele, ca să mâncăm.“ 

 
Paștele, un simbol pentru salvarea poporului Israel de sub jugul Egiptului 

• Paștele, așa cum cere Dumnezeu de la poporul Său 
Exodul 12: 12 - 14 
„În noaptea aceea, Eu voi trece prin țara Egiptului, și voi lovi pe toți 
întâii-născuți din țara Egiptului, dela oameni până la dobitoace; și voi 
face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului: Eu, Domnul. Sângele vă 
va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele, și voi trece 
pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nici o urgie, atunci când voi lovi țara 
Egiptului. Și pomenirea acestei zile s-o păstrați, și s-o prăznuiți printr-o 
sărbătoare în cinstea Domnului; s-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru 
urmașii voștri.“ 

 
• Isus Christos compară sângele Lui cu sângele, care a salvat poporul lui 

Dumnezeu de sub jugul Egiptului 
• Dar Isus se compară și cu mielul jertfit: 

Ioan 1. 29 
„A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, și a zis: „Iată Mielul lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!“ 
 
1 Corinteni 5: 7 
„Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, 
fără aluat; căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit.“ 

 

Importanța CINEI pentru fiecare dintre noi 
 

În primul rând împărtășirea cu Domnul nostru Isus Christos 
1 Corinteni 10: 16 
„Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtășirea 
cu sângele lui Christos? pâinea, pe care o frângem, nu este ea 
împărtășirea cu Trupul lui Christos?“ 
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• Ne reamintim de cele înfăptuite de Isus Christos pe cruce? 
 

Prin împărtășirea cu sângele lui Christos 
• Prin binecuvântarea paharului: 
• Ne reamintim, că Isus s-a jertfit pentru noi 
• Prin vărsarea sângelui mi-a iertat păcatele 
• De acum înainte, păcatele mele sunt șterse cât și acuzarea Satanei înaintea 

tronului lui Dumnezeu   
 

Prin frângerea pâinii, împărtășirea cu trupul lui Christos 
• Semnul părtășiei și cu frații noștri 

1 Corinteni 10: 17 
„Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup; 
căci toți luăm o parte din aceeaș pâine.“ 
 

• Arătăm dragostea cea mare, care ne leagă între frați 
 

Ne reamintim de cele înfăptuite de Isus Christos pe cruce 
• Ne dăm seamă de însemnătatea ei în viața noastră 

Coloseni 1: 21 - 23 
„Și pe voi, cari odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin 
faptele voastre rele, El v-a înpăcat acum prin trupul Lui de carne, prin 
moartea, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și 
fără vină; negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți 
în credință, fără să vă abateți dela nădejdea Evangheliei, pe care ați 
auzit-o.“ 
 

• Salvarea noastră inițiată de Dumnezeul cel veșnic prin Fiul Lui Isus 
Christos 

 

Importanța Cinei pentru cei din jurul nostru 
 

Lumea ne privește și ne judecă 
• Dacă noi nu avem speranță, de unde s-o aibe lumea? 

1 Corinteni 15: 12 - 14 și 20 - 22 
„Iar dacă se propovăduiește că Christos a înviat din morți, cum zic unii 
dintre voi, că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a 
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morților, nici Christos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Christos, atunci 
propovăduirea noastră este zadarnică, și zădarnică este și credința 
voastră. Dar acum, Christos a înviat din morți, pârga celor adormiți. 
Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea 
morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în 
Christos.“ 

 
• Speranța noastră în Domnul nostru Isus Christos trebuie să fie vizibilă 

prin mărturiile noastre 
• Să propovăduim evanghelia până la venirea Sa 

Luca 22: 19 
„Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceți lucrul acesta 
spre pomenirea Mea.“ 

 
Evanghelia despre salvarea noastră prin Domnul nostru Isus Christos 
trebuie răspândită, pomenită! 
 

• Prin viața noastră sub conducerea Duhului Sfânt putem sublinia dragostea 
Domnului nostru Isus Christos față de noi 

• Dar fără mărturia verbală nu merge: 
Faptele Apostolilor 2: 47 
„ Ei lăudau pe Dumnezeu, și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și 
Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.“ 
 

• Lauda Domnului, o mărturie auzibilă și ușor înțeleasă de toți cei din jur 
• Pomenirea, prin frângerea pâinii 
• Un semn dat de Isus Christos: 

• Arătați lumii că sunteți copiii Mei 
• Că inima voastră este plină de dragostea Mea 
• Că pacea între voi nu este o pace trecătoare, ci vine de la Domnul 

 
Isus a spus: 

„Eu am murit pentru păcatele voastre. 
Dacă Mă primiți ca Domn în viața voastră, veți fi salvați. 

Și salvarea aceasta va avea o valoare veșnică.“ 
A pomeni înseamnă a-L chema pe Domnul! 

 
Amin 


