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Isus a declarat: „Eu sunt Pâinea vie?ii… Eu sunt Pâinea vie care s-a coborât din cer… cine M? m?nânc? pe Mine va
tr?i ?i el prin Mine.” (Ioan 6:35,51,57). Imaginea de aici a pâinii este foarte important?. Domnul ne spune: „Daca vii
la Mine, vei fi hr?nit! Vei fi alipit de Mine ca m?dular în Trupul Meu. De aceea, vei primi putere din via?a ?i puterea
care este în Mine. Într-adev?r, fiecare m?dular al Trupului S?u î?i ia puterea dintr-o singur? surs?: Hristos, Capul.
Tot ce avem nevoie pentru a duce o via?? biruitoare curge din El înspre noi.
Aceast? Pâine este cea care ne distinge ca m?dulare ale Trupului S?u. Suntem pu?i deoparte de restul omenirii
pentru c? mânc?m dintr-o singur? Pâine: Isus Hristos. „Noi to?i lu?m o parte din aceea?i pâine.” (1 Corinteni
10:17)
Apostolul subliniaz?: „tot a?a ?i noi, care suntem mul?i, alc?tuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte,
suntem m?dulare unii altora.” (Romani 12:5) Cu alte cuvinte, nu suntem conecta?i doar la Isus, Capul nostru, ci
suntem lega?i ?i de fiecare în parte. Adev?rul este c? nu putem fi conecta?i cu El f?r? a fi uni?i ?i cu fra?ii ?i surorile
noastre în Hristos.
Suntem în unitate nu doar datorit? nevoii noastre dup? Isus, dar ?i datorit? nevoii pe care o avem unii de al?ii.
Pavel afirm?: „Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuin?? de tine!”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am
trebuin?? de voi.” (1 Corinteni 12:21). Observ? a doua parte a versetului! Nici m?car capul nu poate s? spun? altui
m?dular: „Nu am nevoie de tine!” Ce afirma?ie incredibil?! Pavel ne spune: „Hristos nu va zice niciodat? vreunui
m?dular din Trupul S?u: „Nu am nevoie de tine”. Capul nostru se leag? în mod voit de fiecare dintre noi; ba mai
mult, El spune c? to?i suntem importan?i, chiar necesari pentru o bun? func?ionare a Trupului.
Este absolut vital ca noi s? ne strângem împreun? în numele lui Isus, pentru bine fiec?ruia. Ca fra?i ?i surori în
Hristos, trebuie s? lu?m leg?tura unii cu al?ii din dragoste, s? c?ut?m p?rt??ia cu ceilal?i ?i s? ne sprijinim unii pe
al?ii în rug?ciune.
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