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Nu există moment mai deosebit pentru creştin, decât acela de la Masa Domnului. 
Sunt asemănări şi diferenţe între paştele evreilor şi Cina Bisericii: 
 
I.Paştele evreilor: 

Paştele este sărbătoarea unui singur popor, iar Cina este sărbătoarea oamenilor din 
toate neamurile pământului. 
Domnul Isus a vorbit tuturor, a făcut minuni în mijlocul mulţimilor, dar ultima 
masă pascală nu a luat-o decât cu ucenicii Săi. Aici după 1400 de ani de repetare a 
paştelui, acest act ar trebui să ia sfârşit. Nu voi mai mânca cu voi până în vremile 
viitoare.1 Cor.5:7,8’’Hristos, paştele noastre a fost jertfit...’’. De la Hristos 
încoace, se celebrează masa Domnului, în amintirea morţii Lui. 
  
Exod 12 Istoricul sărbătorii pascale ! 
Aflat în robia egipteană poporul evreu vede o cale de ieşire din robie. Dumnezeu 
este Cel ce are soluţia. Acolo iese în evidenţă : 
 
1.Dreptatea lui Dumnezeu manifestată prin judecarea întâilor născuţi, datorită 
sfinţeniei Lui Dumnezeu. Unii cred că nu va fi nici o judecată, dar dacă nu ar fi, 
asta ar însemna că Domnul nu este un Dumnezeu drept. Dar pentru că este un 
Dumnezeu drept, El judecă păcatul, şi-l pedepseşte. Aşa se face că Dumnezeu 
spune că va omorî din fiecare familie, pe primul născut al familiei celor ce 
asupreau pe evrei, şi nu-i lăau să plece liberi. Din punct de vedere uman aceasta 
este o tragedie, dar păcatul trebuie judecat,fie că altcineva plăteşte, fie că omul 
personal plăteşte. Plata păcatului este moartea – adică moartea veşnică. 
 
Mila Lui Dumnezeu nu elimină dreptatea Lui, dar Dumnezeu nu este doar Drept ci 
este şi Dragoste.  
2. Dragostea Lui se manifestă prin iertare. Exista deci o posibilitate de scăpare de 
mânia sfântă a lui Dumnezeu, prin iertare. 
Dreptatea este aplicată tuturor – dar iertarea deşi este oferită tuturor, ea este 
aplicată doar unora, şi anume celor ce acceptă jertfa. Iertarea costă, nu este pe 
degeaba, deşi pe ei nu-i costa nimic, decât să creadă şi să pună în aplicare credinţa. 
În Egipt existau 2 categorii de oameni: egiptenii cu religiile lor pâgâne, şi evreii cu 
relaţia lor specială cu Dumnezeu bazată pe sânge. 
Iertarea nu se primeşte în condiţiile noastre, ci Dumnezeu pune condiţiile: fiecare 
familie trebuia sa ia un miel de 1 an, de parte barbatească, fără cusur trupesc, 
trebuia înjunghiat şi cu sângele mielului, trebuia stropit tocul uşii, fără prag, 
îmbrăcaţi, încălţaţi, mielul fript la foc, şi să fie gata să iasă din ţară în orice 



moment se va da semnalul. Cei ce au crezut au ascultat, şi au scăpat. Cine a fost de 
vină că Îngerul Nimicitor a trecut şi a luat viaţa atâtor copii? Cine e de vină că tu 
mori nemântuit, tu sau Dumnezeu? Mai toţi dau vina pe Dumnezeu, dar nu 
Dumnezeu este de vină, pentru că El a pregătit un mijloc de salvare. 
Deci, omul este iertat în termenii puşi de Dumnezeu, nu de fiecare în parte cum 
vrea. 
Legile nu le interpretăm fiecare cum vrem, nu! Toţi trebuie să procedăm în 
aplicarea lor la fel. 
Diferenţa dintre viaţă şi moarte nu a fost de natură etnică, morală, ci de credinţa în 
sânge, sau nu. Vă imaginaţi că un om bun, moral a fost pedepsit pentru că nu a 
crezut în sânge?! Da! Vă imaginaţi că un om imoral, păcătos a fost iertat pentru că 
a crezut în puterea salvatoare a sângelui?! Da! Un om cumsecade şi-a pierdut 
copilul, din pricina neascultării lui. 
Când Îngerul a trecut cu sabia, nu s-a uitat la cât de bun era unul cât de cult era, sau 
câte fapte bune făcea, ci s-a uitat dacă e sau nu sânge! Acesta a fost Paştele 
evreilor! 
Scopul aniversării paştelor: 
A.Unitate naţională: timp+scop+loc. Însuşi Domnul Isus repetă aducerea aminte 
după 1400 de ani de la ieşirea evreilor din Egipt. 
B.Identitate spirituală: recunoştinţa faţă de Dumnezeu. La Paşti, la Cină se vede 
dragostea Lui Dumnezeu revărsată peste noi în Isus Hristos. Putea să stea în cer şi 
să nu vină pe acest Pământ şi să sufere atât pe nedrept. Mielul jertfit nu avea nici o 
vină. 
C.Identitate familială. Când te vor întreba copiii tăi de ce faci acest lucru, tu să le 
explici izbăvirea din robia egipteană. Asta au făcut evreii timp de 1400 de ani. 
 
II.De la Hristos însă, Paştele devine Cina Domnului. Sunt asemănări şi deosebiri 
între Paşte şi Cină. Şi aici este prezentă dragostea Lui Dumnezeu pentru omul 
pierdut în păcat. Şi aici există Dreptatea Lui care cere pedeapsă, şi aici există mila 
Lui care jertfeşte. Ioan 3:16. 
Cum sunt oamenii iertaţi după Domnul Isus, prin realizările lor, prin faptele lor 
bune, prin moralitatea lor? Nu! Tot prin sânge. Prin Sângele Lui Isus Hristos. 
Ştiţi că oameni buni vor ajunge în iad? Cum aşa, păi nu e nedrept? Nu, nu este. Nu 
este pentru că Dumnezeu pune condiţiile şi aici, ca şi la evrei. Nu faptele bune, 
jertfele noastre, sacrificiile noastre, ritualurile noastre, datinile şi obiceiurile 
noastre, nu, ci Sângele Lui Isus. 
Dragii noştri, Dumnezeu nu poate fi cumpărat, mituit. Fără vărsare de sânge nu 
este iertare. 
 La Cină vedem: Dreptatea Lui manifestată în judecata Fiului Său pe cruce, şi 
Dragostea manifestată prin iertare. 



Condiţia iertării este văzută la Cină prin: proces de conştiinţă serios şi responsabil: 
fiecare să se cerceteze pe sine însuşi; mărturisirea şi părăsirea păcatelor; primirea 
meritelor Lui Isus. Tu eşti mântuit doar prin meritele Lui. Omul se roagă şi 
spune:’’Doamne, recunosc că doar prin Tine pot fi iertat’’. 
 
Diferenţe dintre Paşti şi Cină: 
-Paştele era responsabilitatea familiei – Cina a individului 
-Paştele era eliberarea fizică din Egipt – Cina este eliberarea spirituală din practica 
păcatului 
-Paştele era sărbătoarea unei naţiuni – Cina este sărbătoarea tuturor naţiunilor 
-Paştele avea un miel de familie – Cina are Un Miel, Mielul lui Dumnezeu Isus  


