
A FI SAU A NU FI … COMUNITATEA LUI CRISTOS 

5. Mărturisire și Masa Domnului 

 Criza pe care tocmai o traversăm ne pune la încercare convingerile și 
practicile referitoare la biserică. Veniți să explorăm Calea lui Cristos în mijlocul 
acestor provocări pentru a păstra și îmbogăți viața și misiunea comunității 
creștine.  
  
Verset de memorat 
 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte 
păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)

Principiul cheie 
 Confesarea duce la ruperea puterii înșelătoare a păcatului și are un efect 
eliberator în restaurarea relației cu Dumnezeu și refacerea deplină a părtășiei.  

1. Prin mărturisirea păcatelor are loc restaurarea părtășiei. 
Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem 
părtășie unii cu alții; și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de 
orice păcat. (1 Ioan 1:7)

2. Prin mărturisire sunt readus la cruce. 
Înfrângând mândria, mărturisirea ne aduce din nou la locul răstignirii și 
grației lui Cristos. 

3. Prin mărturisire sunt readus la noua viață.  
Astfel, dacă cineva este în Cristos, este o nouă creație . Cele vechi s‐au dus. 
Iată, toate au devenit noi! (2 Corinteni 5:17) 

4. Prin mărturisire sunt readus în siguranță. 

5. Prin mărturisire se pregătește terenul vindecării.  
Așadar, mărturisiți‐vă păcatele unii altora și rugați‐vă unii pentru alții, ca 
să fiți vindecați. Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică în 
lucrarea ei. (Iacov 5:16) 

Celor ce le veți ierta păcatele, vor fi iertate, iar celor ce le veți ține, vor fi 
ținute. (Ioan 20:23) 



 De ce a propus Isus acest protocol al mărturisirii păcatelor?  

 Ce provocări ridică mărturisirea păcatelor? Cum îți propui să le depășești?  

 Ce beneficii are, pentru individ și pentru comunitate, mărturisirea 
păcatelor? 
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