
SĂRBĂTOAREA PAŞTELUI

Zilele trecute am sărbătorit Paştele, cea mai importantă sărbătoare a creş-
tinismului. Oare câţi dintre cei care am fost de atâtea ori expuşi acestor pasa-
je şi învăţături mai învăţăm ceva nou, ne mai atinge Dumnezeu cu ocazia unor 
astfel de sărbători? Gândeşte-te la un lucru pe care l-ai învăţat, sau prin care 
ţi-a vorbit Dumnezeu. Cu ce ai rămas în urma serviciilor de Paşte? 

...................................................................................................................................................................

În seara Cinei, Isus a inaugurat Noul Legământ, anticipând împlinirea lui prin 
jertfa Sa din Vinerea Mare. Cei care fac parte din Noul Legământ sunt ucenicii 
Săi, nu cei ce au crezut în El sau L-au urmat pentru o perioadă. Doar cu ei a luat 
Isus Cina, simbolul Legământului cel Nou. 

Eşti tu ucenicul lui Isus? Faci parte din Noul Legământ? Ce te motivează să-ţi 
păzeşti legământul şi să-ţi trăieşti viaţa conform principiilor lui? Care ai spune 
tu că sunt luptele credinciosului în a rămâne în acest legământ? 

...................................................................................................................................................................

Jertfa Mântuitorului ne-a adus iertarea păcatelor (1 Ioan 4:10), anularea 
mâniei divine (Romani 5:8-9), împăcarea cu Dumnezeu (2 Corinteni 5:18), 
eliberarea de sub Lege (Galateni 3:13), vindecare (1 Petru 2:24), a supus 
domniile din lumea spirituală (Coloseni 2:15) şi multe altele. În faţa acestor 
mari binecuvântări care s-au născut din suferinţa Domnului, cum am putea 
noi cinsti şi onora cel mai bine jertfa Mântuitorului nostru în viaţa noastră?

...................................................................................................................................................................
 
•  Cum ar trebui să trăim, ştiind că El a murit pentru păcatele noastre?
...................................................................................................................................................................

•  Cum ar trebui să privim momentele în care luăm Cina Domnului?
...................................................................................................................................................................



•  Cum ar trebui să ne rugăm?
...................................................................................................................................................................

•  Ce Îşi doreşte Isus să facă cei ce beneficiază de efectele mântuitoare ale 
jertfei Lui?
...................................................................................................................................................................

De ce Paştele trebuie luat la pachet, adică şi moartea, şi învierea Domnului 
Isus? Citiţi următoarele pasaje şi discutaţi ce semnificaţie practică are învi-
erea lui Isus nu doar pentru lume, ci în dreptul nostru, al fiecăruia. Încercaţi 
să explicaţi fiecare exemplu sau concept prezentat în aceste versete.

1 Corinteni 15:17-19
...................................................................................................................................................................

Romani 4:23-25
...................................................................................................................................................................

Apocalipsa 1:17-18
...................................................................................................................................................................

Filipeni 3:20-21
...................................................................................................................................................................

Alegeţi trei cântece creştine care vorbesc despre moartea şi învierea Dom-
nului Isus şi căutaţi să aveţi un moment de laudă şi închinare la adresa Lui, 
în grupul vostru mic.

TIMPUL DE VEGHERE
  

Cum ţi-ai îndeplinit datoria de a manifesta dragoste şi respect
faţă de soţul/soţia ta în această săptămână? Creşti în acest aspect?

(Efeseni 5:23-25)

Ţi-ai păzit ochii, mintea şi trupul de orice sursă şi ocazie
de păcătuire (virtuală sau reală)?

(Matei 5:29, 30; Iov 31:1; Romani 12:1)


	Page 1
	Page 2

