
ANUNȚURI, DIVERSE 

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA MARTIE

- 23 Martie de la orele 09.00 va avea loc 
Adunarea Generală anuală a Comunităţilor 
Bisericilor Creştine Baptiste Caraş-Severin la 
Biserica Creştină baptistă “Speranţa” Reşiţa.

- în zilele de Joi 28.03.2013 de la orele 18.00 şi 
Vineri 29.03.2013, de la orele 09.00 va avea 
loc Conferinţa naţională a Uniunii Baptiste la 
Biserica Baptistă „Ghetsimani” din Caransebeş

- În mod special pentru fete, mame, bunici şi 
pentru toate femeile din biserică şi din familiile 
noastre, pentru că ştim că în luna Martie toate 
femeilor sunt sărbătorite şi li se acordă o 
atenţie deosebită.

- Cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă, 
pentru ca Dumnezeu să le întărească credinţa şi 
să le scoată în cale oportunităţi pentru găsirea 
acestuia.

- Starea spirituală a bisericii, ca Dumnezeu să 
facă o lucrare de unitate în biserica din loc.

- Autorităţile statului, pentru a putea trăi în 
pace într-o ţară liberă.

Luni          – Consiliere spirituală 
(18:00-20:00)
Miercuri  – Repetiţii de fanfară. 
(19:30-21:00)
Joi         – Rugăciune, Studiu biblic.
(18:00-20:00)
Sămbătă –“Călătorie biblică ptr.copii” 
(11:00-13:00)
Duminică – Rugaciune, Serviciu Divin. 
(10:00-12:00)
               – Serviciu de evanghelizare.
(18:00-20:00) 

1. Nicolici Smilia – 5 mar. 
2. Chisăliţă Dona Carina – 3 mar. 
3. Tibian Gheorghe – 14 mar. 
4. Horvat Gheorghe – 16 mar. 
5. Sofian Costel – 18 mar. 
6. Tibian Cornelia – 24 mar. 
7. Boboescu Maria – 24 mar. 

 

      DUMNEZEU să vă binecuvânteze anii cu 
sănătate!

 MOTTO: "V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în
Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am 
biruit lumea." Ioan: 16:33

BUCURIA PĂCII
AGENDĂ INFORMATIVĂ

Anul II, Nr. 3 – MARTIE 2013

GRATIS

Cina Domnului. 1 Cor. 11:23 – 32.

Dacă BOTEZUL este actul iniţiator al creştinului, CINA DOMNULUI este actul 
continuator, actul permanent al creştinului. Cina Domnului este practicată de toate 
ramurile creştinismului. Fiindcă i se dă multe interpretări, Cina Domnului şi uneşte 
şi dezbină.
…Câteva lucruri esenţiale, benefice tuturor practicanţilor, recunoscute de toţi.
            1. Este instituită de Domnul Isus Hristos. Acest act provine de la El. Toţi 
suntem de acord cu adevărul acesta Mat.26:26-28; Mc.14:22-24; Lc.22:19-20; 1 
Cor.11:23-29.
            2. Este poruncită (cerută) necesitatea repetării ei. Luca şi Pavel 
precizează acest adevăr. Altfel pâinea şi vinul ar fi avut semnificaţie doar pentru 
apostoli, nu şi pentru noi ceilalţi credincioşi. ( Lc.22:19; 1 Cor. 11:26a).
            3. Este o formă de proclamare a morţii Domnului  .   1 Cor. 11:26. Este o 
reprezentare plastică a ceea ce a realizat moartea lui Hristos.
- Vesteşte un adevăr din trecut – Hristos a murit pentru mântuirea noastră.
- Vesteşte un adevăr din prezent – cercetarea dinainte de a întinde mâna, importanţa 
unei dispoziţii corecte a minţii şi a inimii.
- Vesteşte un adevăr din viitor – revenirea Lui... ,,până va veni El” 
             4. Este un beneficiu spiritual pentru participant.Toţi participanţii sunt 
mai atenţi la C.D. pentru că ea e un mijloc sau cel puţin o ocazie de a creşte 
spiritual. Toţi suntem de acord că nu luăm Cina doar pentru că porunca Domnului 
ne obligă, ci din convingerea că suntem mântuiţi, fiind într-un proces de dezvoltare 
spirituală.

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI
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CONTINUARE 

             5. Este administrată doar celor botezaţi, ucenicilor Domnului.     Iniţial a fost 
administrată cercului restrâns de ucenici. Nu a fost împărtăşită cu mulţimile de persoane care au 
venit la Isus, ci doar apostolilor, chiar fără Iuda, cei ce i-au fost dedicaţi în întregime Lui. 
Cercetarea = Pentru a lua Cina, nu e suficient să fii un simplu credincios, ci un credincios care 
îşi practică credinţa.
             6. Este un ordin adresat Bisericii, trupului Lui Hristos. Ea este pentru Biserică. 1 
Cor. 10:15-17; 11:17-22. Ea nu poate fi practicată de indivizi separaţi sau izolaţi. Ea e o 
caracteristică a Trupului lui Hristos în plină funcţionare.

....Câteva aspecte concrete pentru noi:
             1. Cum trebuie să fie pâinea, dospită sau nedospită? Nu e o problemă de fond, ci una 
de formă, deoarece şi pâinea dospită şi cea nedospită conţin tot făină. La Cina pascală s-a folosit 
pâine nedospită = ,,azimos”. La Cina Domnului, cu ocazia instituirii unui nou legămînt, Domnul 
a folosit pâine dospită =,,artos”.
             2. Cum trebuie să fie vinul? Cu privire la conţinutul paharului unele confesiuni 
folosesc vin, altele must. Când se referă la conţinutul paharului Domnul Isus îl numeşte ,,rodul 
viţei” Mc. 14:25; Mat.26:29. Să fim atenţi la înlocuitori, de genul suc de struguri, (tinerii: fulgi 
crocanţi de cartofi, cola), (eschimoşii: peşte şi apă).
             3. Trebuie la Cină să practicăm spălarea picioarelor? Ioan 13:14. Acţiunea 
Domnului şi cuvintele Lui trebuie să le judecăm în contextul biblic. În Lc. 22:24 citim că între 
ucenici s-a iscat o ceartă ca să vadă care este cel mai mare între ei. Prin spălarea picioarelor 
Domnul le dă o lecţie de umilinţă. În Ioan 13:15 citim .... Domnul nu le-a cerut să-şi spele 
picioarele, ci să se smerească.
             4. Ce se întîmplă cu elementele la Cină?
             Există 4 concepţii, susţinute de 4 teologi:
Toma d’Aquino = Transsubstanţierea = Pâinea şi vinul se transformă efectiv în trupul şi sângele 
Domnului.
Luther = Conssubstanţierea = Trupul şi sângele Domnului sunt prezente în , cu şi sub pâine şi 
vin. Trupul şi sângele sunt acolo, dar nu în mod exclusiv, adică nu într-un mod care să excludă 
pâinea şi vinul. Prin analogie, cînd înroşeşti o bară metalică în foc, fierul continuă să existe 
chiar dacă substanţa lui este penetrată de substanţa focului care o încălzeşte.
Calvin = Hristos este prezent în mod spiritual în elemente = Prezenţa lui Hristos în elemente nu 
este fizică, ci spirituală sau dinamică. Analogia cu Soarele, care rămîne pe cer cu toate că 
lumina şi căldura lui sunt prezente pe pămînt. Ideea e că participanţii se hrănesc spiritual prin 
faptul că se împărtăşesc cu pâine şi vin. Isus este prezent în mod spiritual peste tot. Prezenţa Lui 
în elementele Cinei nu este mai intensă decît prezenţa Lui altundeva.

MEDITAŢIE 

Zwingli = Pâinea şi vinul sunt doar simboluri ale Trupului şi ale Sîngelui Domnului. Cina 
Domnului este o comemorare. La Cină se pune accent puternic pe rolul actului în aducerea 

aminte a morţii lui Hristos şi pe eficacitatea ei pentru credincios. Efectul Cinei nu are o natură 
diferită de să zicem al unei predici. Ambele sunt tipuri de proclamare. În ambele cazuri, ca de 
fapt în cazul oricărei proclamări, factorul absolut esenţial pentru a avea vreun beneficiu este 
credinţa. Hristos nu este prezent cu persoana care nu crede. Putem concluziona că nu atît 
actul îl aduce pe Hristos la participant, cît credinţa participantului îl aduce pe Hristos la act.

             5. Are Cina caracter de jertfă? Unii susţin că în cazul liturghiei Isus oferă din nou o 
jertfă reală pentru cei ce se închină. Ea trebuie înţeleasă însă ca o jertfă împăciuitoare şi serveşte 
pentru ispăşirea păcatelor scuzabile. De aceea este pregătită de preot pe altar şi în Sfînta 
sfintelor. Biblia zice clar că Isus Hristos a fost jertfit odată pentru totdeauna. Evrei 9:28; 10:11-
12. Cina este o parte a serviciului de închinare, nu toată desfăşurarea liturghiei se învârte pe 
prgătirea darurilor.
            6. Oferă Cina iertare de păcate celor ce o sărbătoresc? Cei ce susţin acest lucru spun 
că neapărat celor bolnavi grav şi muribunzilor să li se ofere cuminicătură pentru a primi iertarea 
de păcate. Dacă problema iertării şi a mântuirii ar sta în asta, atunci singura grijă a omului ar 
rămîne să fie împărtăşit înainte de moarte. Biblia spune însă că împărtăşirea cu aceste elemente 
nu se poate face oricum şi oricând, ci trebuie îndeplinite câteva condiţii.

Concluzii:

      Nu aşteptăm ca ceva miraculos să se întîmple, nu mistificăm pâinea şi vinul, ci ne raportăm 
prin credinţă la Hristos. Cu cât credinţa noastră e mai mare şi cu cât cercetarea personală e mai 
profundă cu atât va fi mai intensă prezenţa Domnului Isus Hristos cu noi şi se va manifesta 
puterea Lui peste noi şi în noi. 
Acesta e miracolul de la Cină.

Dumnezeu să ne dea Har de pocăinţă.

Amin !
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