
RELAŢIA DINTRE BOTEZ, CINA DOMNULUI ŞI ADĂUGAREA CA MĂDULAR  ÎN 
                            TRUPUL BISERICII LOCALE ! 
1 Corinteni 10.  

A) 1 Cor.10:1-13.Botezul 
B) 1 Cor.10:14 Fugiţi depăcat 
C) 1 Cor.10:15-22 Cina Domnului 
D) 1 Cor.10: 23-33 Libertatea creştină 
 
 Pavel aminteşte credincioşilor experimentaţi care erau tari în credinţă, să 
nu devină prea încrezători în biruirea ispitelor, ca să nu cadă. Pavel, de 
asemenea foloseşte drept exemplu naţiunea Israel, pentru a avertiza pe 
credincioşii maturi, dar şi pe cei slabi: 

1. Privilegiile nu sunt garanţia succesului.v.1-4. Israel a fost eliberat din 
robia Egiptului prin puterea Lui Dumnezeu, la fel cum este şi credinciosul 
eliberat de sub puterea păcatului. Deja noi am amintit de Exod 12 despre 
Mielul pascal. Israelul a fost identificat cu Moise,’’botezat pentru Moise ’’ 
10.2, la fel după cum noi am fost identificaţi cu Hristos, prin botezul în 
apă. Israel s-a hrănit cu mană din cer, şi au băut din apa pe care Le-a  
dat-o Dumnezeu, la fel după cum creştinul se hrăneşte spiritual cu trupul 
şi sângele Domnului. Ioan 6:63,68; 7:37-39. Ce observăm noi aici? Nici un 
om care a trăit după mântuire nu a stat pe gânduri dacă să urmeze 
poporul Domnului sau nu, prin tot ceea ce au trecut ei: eliberare, 

identificare prin botez, hrănire, dorinţa de a ajunge în prezenţa Lui 

Dumnezeu. Tu te-ai identificat cu Hristos şi poporul Său ? Astăzi paşii 

aceştia sunt greoi din pricina la fel de fel de învăţături care nu se regăsesc 

în Biblie ci ei au parvenit din tradiţie, sau a unei trăiri fireşti, neschimbate, 

cum eram in lume suntem la fel şi astăzi, deşi venim de ceva vreme la 

Biserică. Era oare posibil să fii din poporul scos din Egipt, dar tu să nu 
treci prin mare, ci să o iei pe alt drum, sau să nu vrei să te hraneşti cu 
mana, şi să bei apa din Stâncă?   Era oare posibil să nu te identifici cu 
poporul şi totuşi să fii din popor? Nu, era imposibil. Totuşi haideţi să 
vorbim despre adunătura de oameni din mijlocul evreilor, oameni care  
i-au însoţit pe evrei, dar care nu au vrut să împlinească ce poruncise 
Dumnezeu evreilor, ba mai mult i-au abătut grav de la traiectorie pe 
evrei. Exod 12:38 şi Numeri 11:4-9 (cârtirea o boală molipsitoare). Care 
era problema? Problema lor era că ei nu priveau în viitor la moştenire, ci 
în prezent la lipsuri. Această adunătură voia să scape de Faraon, dar nu 
voiau să ajungă la Dumnezeu. Oare nu se merita să îndure orice ar fi 
venit, de dragul moştenirii? Din cauza aceasta  evreii  şi-au pierdut rău 
simţul orientării, şi-au pierdut direcţia şi erau total dezorientaţi, în 



ceaţă.La Sinaia am fost învăţaţi despre cateva lucruri care scufundă barca 
vieţii:  a) ceaţa, şi  b)lovirea de obiecte mari. Când eşti în ceaţă nu te 
baza pe tine căci te înşeli uşor, şi când eşti avertizat că te poţi lovi de 
ceva, ţine seama de avertizare, căci cel ce te avertizează îţi vrea binele. 
Ce se întâmplă atunci? Nu cred că Moise se va mai întoarce de pe munte, 
aşa că din cerceii lor fac un idol. Ce ciudat,un zeu din cercei? Exod 32... 1 
Cor. 10.8 ‚’’să nu curvim’’=au pierit 24.000.  Fraţi şi surori noi personal, 
cu cine ne identificăm? Cu evreii, sau cu cei ce vin de obicei, dar care nu 
vor să se identifice cu adunarea, sau se identifică cu alţii cu care stau de 
vorbă, dar vor să meargă cu noi spre patria cerească? Judecaţi singuri 
lucrurile fraţi şi surori, şi prieteni ai casei Domnului. Ce este mai de preţ 
pentru tine, ce spune Biblia, sau ce spun oamenii? Exodul 19:4 ‚’’Aţi văzut 
ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus 
aici la Mine.’’Obiectivul lor şi al nostru nu trebuia să fie Canaanul, ci 
obiectivul nostru este să ajungem la Dumnezeu. Canaanul trebuia să fie o 
destinaţie în drumul lor spre Domnul. 

2. Pavel dezbate un al 2-lea avertisment: un început bun, nu înseamnă 
obligatoriu şi un sfârşit bun.v.5-12. Chiar dacă am fost mântuiţi, nu 
suntem scutiţi de ispite. Din adulţii din pustie, unii nu au intrat nici în 
Canaan, şi nici în cer, cu toate binecuvântările primite. Altora nu le-a 
permis să intre în Canaan dar s-au dus în cer. Cu păcatul nu este de joacă. 
Cineva credea că pentru credincios nu este aşa de mare pericolul să 
trăiască în păcat, dar Biblia ne spune că este mult mai mare pericolul 
pentru copilul Lui Dumnezeu să se joace cu păcatul. Evreii nu au avut ce 
avem noi astăzi, de aceea noi vom fi mai aspru pedepsiţi. Să păcătuieşti 
împotriva legii e una, dar altceva este să păcătuieşti împotriva harului. 
Deşi ‚’’toţi’’au experimentat identificarea cu Moise, v.5 totuşi cei mai 
mulţi, n-au fost plăcuţi Lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Deşi am 
ieşit cu bine din Egipt: ‚’’să nu...’’ 

3. Dumnezeu ne ajută să biruim ispita.v.13-22. Nu putem lua parte la cină 
pentru că nu suntem în părtăşie cu fraţii în învăţătura biblică.Când luăm 
cina,noi o luăm alături de fraţi.Nu putem lua parte cu ei, dacă nu 
acceptăm aceeaşi învăţătură. Arătaţi-mi un singur pasaj din Biblie în care 
un om nebotezat a luat parte la masa Domnului?! Aveţi? Nu cred,căci nu 
există. 

4. Libertatea creştină.Toate sunt îngăduite,dar...: 
a) Conduc la libertate sau la robie acele lucruri pe care le fac? 1 Cor.6:12 
b) Ceea ce fac sau nu fac, îi face pe alţii să se poticnească? 1Cor.8:13 
c) Mă zideşte, sau ma dărâmă ? 1Cor.10.23 
d) Le fac eu pentru plăcere proprie, sau Îi plac Lui Hristos? 1Cor.10.31 



e) Ajută ele la mântuirea oamenilor prin Hristos, sau îi va îndepărta de 
El? 1Cor.10.33 

De felul cum ne raportăm libertatea noastră la alţii dovedim maturitate,sau 
imaturitate în Hristos. Totuşi şi cei slabi şi cei tari trebuie să convieţuiască, cu 
dorinţa ca cei slabi să devină tari. De aceea cei tari îi îngăduie pe cei mai slabi, 
ca să-i ajute să iasă din acea stare şi să nu devină o povară pentru Biserică. 
Adesea cel slabi conduc, şi de dragul păcii nu se ia nici o hotărâre, dar cei slabi 
trebuiesc întăriţi prin cuvânt şi ajutaţi să înţeleagă Scriptura,devenind puternici. 
Amin! 


