
                       

     CINA DOMNULUI                    
      1 Cor.11:23-32 şi Ioan 14:25-31 
 

 

1. Pacea.  

Cu câteva ore înainte de a fi bătut, chinuit şi crucificat, Domnul Isus a spus:’’Vă 
las pacea Mea..’’. 
Să privim la cine s-a gândit El chiar şi în acele momente, la noi. Eu dacă aş şti că 
mâine mi se ia totul, chiar viaţa, aş fi foarte tulburat, şi m-aş gândi numai acolo, nu 
aş avea pace nici pentru mine, dară-mi-te să mai dau şi la altul. 
Domnul când spune:’’sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte’’, se 
referea la povara păcatelor noastre. Pe El L-a făcut păcat. 2 Cor.5.21. 
v.27. Pacea la care face referire Domnul, nu este o pace mondială, politică, 
religioasă (ecumenism), ci, este o pace a inimii. 
 Filipeni 4:7 ’’pacea Lui întrece orice pricepere’’. Lumea oferă pace prin 
sisteme de asigurări, pensie, poliţie, etc...dar acestea sunt şubrede, şi nu îmi pot da 
pacea lăuntrică, permanentă.  
Pacea dată de Domnul în inimă, nu poate fi luată de nimeni vreodată. 
 Ioan 16:33 ’’îndrăzniţi prin acele necazuri prin pacea Mea’’. Isus are pace, şi 
oferă pace. Vreţi această pace: priviţi cum ne închinăm noi, priviţi în profunzimea 
v.31 din Ioan 14:’’Sculaţi-vă, haidem să plecăm de aici împreună, unii cu alţii şi cu 
Domnul’’. 
Romani 16:20’’Dumnezeul păcii va zdrobi pe Satan sub picioarele voastre’’! 
 

2. Iubirea. Ioan 14:30’’Satan nu are nimic în Mine’’.  
Satan are multe cârlige cu care ne prinde, ne agaţă şi ne amărăşte sufletul. Pe 
Domnul nu-l putea agăţa cu nimic. Dar, dragii noştrii noi suntem socotiţi 
neprihăniţi prin harul Său, avem la Tata un Mijlocitor, deci nici pe noi nu ne poate 
agăţa cu nimic. Nu-i mai datorăm nimic ca să ne mai temem de el. Altfel nu am 
avea bucurie deplină, şi ori de câte ori venim la Cină, ne cercetăm şi ne găsim 
nevrednici, şi e bine să ne cercetăm, dar aici mai întâi se referă la această stare 
minunată de copii ai Lui Dumnezeu. Nu-l lăsaţi pe Satan să vă agaţe cu nimic. 
 Motivul arestării şi crucificării nu a fost însă Satan, nu!  

De ce a fost arestat Domnul Isus: v.31’’ ca lumea să cunoască faptul că Eu iubesc 
pe Tatăl, şi-L ascult ’’.V.28’’dacă M-aţi iubi, v-aţi fi bucurat..’’. 
 
  
 



 Dragii mei, nu Satan conduce procesiunea răstignirii cum s-ar putea crede, ci 
Tatăl. Nu forţele demonice conduc această ultimă noapte, nu minciuna, nu 
trădarea, nu ura turbată a celor răi, ci această ultimă noapte este guvernată de 
...Iubire. 
Iubirea are nişte rădăcini eterne:’’Dragostea din Dumnezeire’’. 
Eu mă duc la Tatăl pe care-L iubesc, nu vă bucuraţi? Luaţi şi voi parte cu Mine la 
aceeaşi bucurie. Bucuria noastră are rădăcinile în dragostea Lui. 
3. Credinţa. Ioan 14:29:’’atunci când se vor întâmpla, voi să credeţi’’. Isus ştia 
nevoile lor şi ale noastre, şi ne-a spus dinainte ce se va întâmpla. Avem mare 
nevoie să ne încredeam în El. 
Aplicaţie: dacă în cea mai neagră noapte a vieţii Lui Isus – nu Satan a condus – ci 
Dumnezeu, şi în noaptea neagră a vieţii mele şi a dumitale, nu Satan conduce, ci 
Domnul. Rom.8:28. 
 
Cina Domnului: nu o luăm separat, în ascuns,pentru că Cina este o proclamare a 
morţii şi învierii Domnului Isus înaintea tuturor. Sunteţi bine primiţi şi cei ce nu 
sunteţi copii ai Lui, pentru a vedea cum Îl iubim noi pe Domnul. 
v.17. Cina se ia în comun. 
Cina se ia în amintirea Lui: fizic – pâine şi vin, spiritual – mă gândesc la ce a făcut 
El pentru Mine, şi în sinea mea îi mulţumesc. 
Lumea se împărtăşeşte şi ea dar ce avem noi şi nu are lumea este ‚’’împărtăşirea cu 
altarul’’ din 1 Cor.10:16-18.  
 Iertarea de pe altar. Noi ne hrănim cu iertarea de pe altar, şi părtăşia cu 
Domnul este restaurată. Împărtăşirea lumii în chip nevrednic este pedepsită. Nu te 
poţi împărtăşi cu Domnul, dacă nu eşti mântuit prin jertfa Lui. 
 
 Disciplinare: doar copiii Lui sunt disciplinaţi. Ca să nu ne trimită în iad 
odată cu lumea, El ne dă boală, neputinţe, ba chiar ne ia acasă înainte de vreme. Să 
luăm în serios Masa Domnului. 
Este de dorit să ne cercetăm singuri, şi să ne judecăm singuri, altfel Domnul 
intervine. 
Imaginea Părintelui care stăm în jurul mesei alături de copii Lui este o imagine a 
păcii, credinţei şi bucuriei. Amin ! 


