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Contextul istoric

Corintul (Korinthos) este unul dintre cele mai importante oraşe ale Greciei antice, 
săpăturile arheologice identificând pe ruinele lui, urme de aşezăminte omeneşti încă 
din perioada neolitică şi miceniană (atunci denumirea sa era de Ephyra) 1, devenind 
mai apoi centrul ligii aheene şi mare centru comercial 2. Faima oraşului atrage după 
sine emigranţi din toate părţile Imperiului Roman, astfel că, în timpul prezenţei 
Sfântului Apostol Pavel la Corint, aici se găsea o populaţie pestriţă: cetățeni romani, 
băștinași greci și emigranți din toate părțile 3. Aflat mai apoi la Efes (1 Corinteni 16: 
8), motivat şi de „cei ai Chloiei” 4 (ὑπὸ τῶν Χλόης – 1: 11), care-l anunţase pe apostol 
despre problemele apărute în Biserică, scrie această epistolă 5 undeva între anii 54-57 6 

1  Constantin Preda, Enciclopedia Arheologiei şi a Istoriei vechi a României, vol. I, Editura Enciclopedică, 
Bucureşti, 1994, p. 353. Studiile arheologice au confirmat importanța comercială a drumului pavat numit 
diolkos construit aprox. în 625-585 î.Hr. și care traversa istmul prin cel mai îngust punct pe o lungime de 
6 kilometri. A se vedea Anthony C.Thiselton, „The First Epistle to the Corinthians. A Commentary on the 
Greek Text”, coll. The New International Greek Testament Commentary, (I.Howard Marshall, W.Ward 
Gasque, eds.), William B.Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan,  2000, p. 1.

2  Ioan Mircea, Dicţionar al Noului Testament, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1995, p. 105. 

3  David E.Garland, 1 Corinthians, Baker Book House Co., Grand Rapids, Michigan, 2003, p. 3.
4  Chloe era o femeie bogată, care deţinea şi sclavi, însă de unde era de provenienţă, unde locuia, 

dacă era creştină sau nu, din păcate nu putem şti cu siguranţă. Cert este că-n casa ei, Sfântul Pavel con-
vertise la creştinism pe câţiva dintre cei care acum vin să-l înştiinţeze despre scandalurile (ἔρις) şi dez-
binările (σχίσμα)  survenite în urma plecării lui. Vezi Gordon D.Fee, „The First Epistle to the Corinthians”, 
coll. The New International Commentary on the New Testament, (F.F. Bruce, ed.), William B. Eerdmans 
Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1987, p. 54.

5  Dacă paternitatea unor cărţi ale Noului Testament, este lăsată sub semnul îndoielii de către 
scepticismul criticii textuale, numindu-le pseudoepigrafe, epistola 1 Corinteni este autentică în cel 
mai adevărat sens paulin al cuvântului, mărturie însoţită şi de unele ecouri patristice (Sf. Clement 
Romanul, Sf. Policarp al Smirnei, Sf. Ignatie Teoforul, Sf. Ioan Gură de Aur, etc.). A se vedea Heiko 
Krimmer, Epistolele către corinteni, trad. de Dorina Schinteie, Editura Lumina Lumii, Sibiu, 2007, 
p. 9; Vasile Gheorghiu, Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Nou, Tipografia Mitropolitul 
Silvestru, Editura Autorului, Cernăuţi, 1929, pp. 425-426.

6  Raymond F.Collins, „First Corinthians”, coll. Sacra Pagina Series, (Daniel J.Harrington, ed.), 
vol 7, The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, 1999, p. 24. Deşi alţi cercetători biblici sunt 
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având drept scop soluţionarea crizei şi aplanarea conflictelor. Însă pe lângă epistolele 
trimise, Pavel dublându-şi interesul vizavi de problemele din Corint, îl trimite pe 
Timotei în misiune (1 Corinteni 4: 17), acesta primind sarcina precisă de-a aplana 
conflictele 7, însă din păcate nu ştim prea multe despre activitatea acestuia, apostolul 
fiind rezervat în a ne oferi prea multe detalii. 

Printre conflictele ivite se numără şi problema Cinei Domnului, cu abuzurile 
ce însoţeau cinarea în Biserică, derulate pe fondul diviziunilor sociale dintre 
bogaţii şi săracii din Corint 8. Biserica îşi încetăţenise obiceiul Cinei Domnului, 
însă modul în care se desfăşura, l-a determinat pe Sfântul Pavel să nege că 
această masă a comunităţii, mai poate fi numită sub genericul „Cina Domnului” 
(1 Corinteni 11: 20). Dat fiind faptul că, întâlnirile liturgice se derulau în casele 
celor înstăriţi, fiindcă doar ei puteau să le găzduiască, precedând  sinaxa 9 
de altă părere, calculând timpii necesari călătoriei prin Efes de la Ierusalim, apoi întoarcerea în 
Antiohia, respectiv călătoria prin Galatia şi sosirea la Efes unde staţionează mai bine de doi ani, 
oferă următoarele concluzii: unii au datat-o între anii 53-54, alţii vorbesc despre primăvara lui 54 
sau 55-56, alţi biblişti consideră că apostolul a sosit la Corint în toamna anului 52 rămânând aici 
până în 54, şi de aceea întreaga cronologie trebuie întârziată cu 2 ani. A se vedea  J.D. Douglas, 
Dictionar biblic, Editura Cartea Creştină, Oradea, 1995, p. 266; Anthony C.Thiselton, „The First 
Epistle to the Corinthians. A Commentary on the Greek Text”, p. 31; Stephen Barton, „1 Corinthians”, 
in vol. Eerdmans Commentary on the Bible, (James D.G. Dunn, John W.Rogerson, eds.), William 
B.Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 2003, p. 1315; Heiko Krimmer, 
Epistolele către corinteni, p. 9; Liviu Galaction Munteanu, Viaţa Sfântului Apostol Pavel, ediţia a 
II-a, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004, p. 101; Udo Schnelle, Einleitung in das Neue Testament, 
Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen, 2005, p. 75; Philipp Bachmann, „Der erste Brief des Paulus 
an die Korinther”, coll. Kommentar zum Neuen Testament, (herausgegeben von Theodor Zahn), 
band VII, A. Deichert’sche Verlagsbuchhandlung, Leipzig, 1910, pp. 13-17.

7  Kirsopp Lake, The Earlier Epistles of St. Paul. Their Motive and Origin, Leiden, 1911, p. 134.
8  De fapt, această practică emfatică îşi are rădăcinile ei istorice, la banchetele aristocratice 

Greco-Romane, invitaţii erau aşezaţi în funcţie de înălţimea lor socială, cei mai săraci ocupând 
locurile cele mai periferice, unde erau serviţi cu mâncare de cea mai proastă calitate. Dată fiind 
situaţia de la Corint, casele celor bogaţi erau destul de încăpătoare, acestea reuşind să adune un 
efectiv de aproximativ 30-50 de credincioşi, după calculele specialiştilor, însă de locurile din faţă 
şi de agapa generoasă, se bucurau doar cei privilegiaţi. Vezi Craig S.Keener, „1-2 Corinthians”, 
coll. The New Cambridge Bible Commentary, (Ben Witherington, ed.), Cambridge University Press, 
Cambridge, 2005, pp. 96-97.

9  Grecescul συνέρχομαι din 11: 18, este un termen tehnic ce trimite către o dimensiune liturgică, 
iar prezenţa lui face din context, anunţarea sinaxei euharistice, bineînţeles succedat de “frângerea 
pâinii”. A se vedea Mircea Basarab, Biserica în dialog. Studii biblice, Editura Limes, Cluj-Napoca, 
2009, p. 100: „Prin acţiunea descrisă de acest verb şi sintagma din care face parte ia naştere Biserica 
(1 Corinteni 11: 18; 14: 23). Scopul adunării îl constituie celebrarea dumnezeieştii Euharistii, asa 
cum reiese acest lucru din v. 33: când vă adunaţi ca să mâncaţi, iar ca hrană şi natură a mâncării 
este anunţată Cina Domnului. Caracterul eclesiologic şi euharistic al contextului versetelor 18-34 
este astăzi în afara oricărei îndoieli”. Evoluţia ulterioară a Liturghiei, va separa Euharistia de ospăţ, 
accentul căzând doar pe ritul paharului ca împărtăşire cu Sângele lui Hristos şi pe cel al pâinii frânte 
ca împărtăşire cu Trupul lui Hristos, ambele rituri fiind plasate înaintea agapei; mărturii atestate de 
Sfântul Iustin Martirul. A se vedea Ioan I.Ică jr, Canonul Ortodoxiei, vol. 1: Canonul Apostolic al 
Primelor Secole, Editura Deisis/Stavropoleos, Sibiu, 2008, pp. 287-288.
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Euharistica 10, ele se transformau în adevărate ospeţe 11 (însă aceasta doar pentru 
unii dintre ei), cei bogaţi perpetuând astfel practicile lumii seculare, păcătuind 
prin îmbuibarea lor faţă de fraţii şi surorile lor mai sărace. Un lucru este clar, 
acest exces din partea celor luxurianţi, articulat de sentimentele de invidie ale 
celor săraci (1 Corinteni 12: 15), îl fac pe Sfântul Pavel să definească lucrurile 
acestea drept incompatibile cu natura scopului mesei, compromiţând atmosfera 
de sărbătoare pascală 12, şi de asemenea evenimentul koinoniei (11: 20-22). Se 
pare că aceşti creştini din Corint au uitat că aparţin pe lângă această lume 
materială, şi lumii spirituale în care Hristos Se manifestă deplin, de aceea 
Sfântul Pavel îi cheamă să privească „lucrurile nevăzute” (2 Corinteni 4: 18) 
iar închinarea lor să evadeze în transcendent, regăsindu-se înnoită în iubirea 
lui Hristos 13. De fapt, unii cercetători sunt de acord asupra faptului că divizi-
unile sociale din Biserică dar şi atitudinea duplicitară promovată de un grup 
restrâns influent, cu privire la cei inferiori şi săraci dintre creştini, predetermină 
redactarea acestei epistole 14. Acest motiv alături de altele câteva (dezbinările 
şi partidele create; căsătoria şi fecioria; permisiunea de a mânca din cărnurile 
jertfite idolilor, conduita femeii în timpul serviciului divin, şi altele) fac obiectul 
şi scopul redactării acestui corpus de 16 capitole 15.  

10  H.J. Klauck, Herrenmahl und Hellenistischer Kult: Eine religionsgeschichtliche Untersuchung 
zum ersten Korintherbrief, Aschendorff Verlag, Münster, 1982, p. 295.

11  În textul de la 11: 21 întâlnim verbul προλαμβάνω („a lua înainte, premeditat”), construind 
cu acest prefix προ- autorul pare să trimită către o acţiune anticipată în timp, cum este cazul lui 
Marcu 14: 8. Însă în afară de acest sens de-a mânca înaintea altora, se ridică un semn de întrebare 
dacă nu cumva este vorba de-o formă intensificată a verbului λαμβάνω care înseamnă „a devora, a 
mânca cu poftă pe săturate”. Vezi Barbara Friberg, Timothy Friberg, Neva F.Miller, Analytical 
Lexicon of the Greek New Testament, Baker Books, Grand Rapids, Michigan, 2000, nota 23105; 
Barclay M.Newman, A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament, Deutsche 
Bibelgesellschaft Stuttgart, 1993, nota 5108; J.H.Moulton, G.Milligan, Vocabulary of the Greek 
Testament, Hodder and Stoughton, London, 1930, p. 542; Henry George Liddell, Robert Scott, A 
Greek-English Lexicon, 9th edition, Clarendon Press, Oxford, 1996, p. 1488. Cercetătorul german 
W. Radl spune că înţelesul de „a consuma” al verbului este prea puţin susţinut, altfel Sfântul Pavel 
ar fi criticat chiar şi adunarea la masă privind-o ca pe-o sincopă în calea comuniunii frăţeşti, o vină 
înaintea Domnului. A se vedea W. Radl, „προλαμβάνω prolambanō vorwegnehmen”, in Exegetisches 
Wörterbuch zum Neuen Testament, (herausgegeben von Horst Balz und Gerhard Schneider), band 
III, Verlag W.Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, 1992, p. 380-381.

12  Daniel G. Reid, Dicţionarul Noului Testament. Un compendiu de învăţătura biblică contem-
porană într-un singur volum, Editura Casa Cărţii, Oradea, 2008, p. 165.

13  John Short, Clarence T.Craig, “The First Epistle to the Corinthians”, in vol. The Interpreter’s 
Bible, vol. X, Parthenon Press, Nashville, Tennessee, 1953, p. 133.

14  John Muddiman, John Barton, The Oxford Bible Commentary. The Pauline Epistles, Oxford 
University Press, 2001, p. 92.

15  Raymond E.Brown, Joseph A.Fitzmyer, Roland E.Murphy, O. Carm, Introducere şi Comentariu 
la Sfânta Scriptură, vol. I, trad. de Dumitru Groşan, Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 2005, p. 
1067; Ioan Vasile Botiza, Introducere în studiul Sfintei Scripturi, Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 
2005, pp. 639-640; Heinrich Ernst Ferdinand Guericke, Gesammtgeschichte des Neuen Testaments. 
Oder Neutestamentliche Isagogik, Adolph Winter, Leipzig, 1854, p. 314.
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În concluzie, problema adevărată a corintenilor era modul superficial de-a 
înţelege şi-a se raporta la Sfânta Euharistie, văduvind-o de dimensiunea ei 
spiritual hristologică, de aceea şi abuzurile survenite 16, coroborate cu îmbol-
năvirea celor mai mulţi, ba chiar cu moartea unora, după cum vom observa în 
cele imediat următoare.

Cina Domnului şi Wirkungsgeschichte 17 - O scurtă incursiune în Tradiţia 
Răsăriteană 

Noul Testament transmite patru pericope în care ne este prezentată instituirea 
Cinei (Matei 26: 26-29; Marcu 14: 22-25; Luca 22: 19-20; 1 Corinteni 11: 
23-25), după cum se observă, la sinoptici aceste relatări îmbracă un contur 
biografic, în timp ce în contextul paulin, cuvintele de instituire ale Cinei sunt 
aduse pe fondul mustrării comunităţii din Corint, în încercarea de-a corecta 
derapajele ivite. Teologul Heitmüller afirma la începutul secolului XX că 
aceste relatări ale instituirii Cinei, în forma în care le avem astăzi, nu trebuie 
înţelese ca relatări ale instituirii primei Cine, ci mai degrabă ca nişte oglindiri 
ale modului în care Cina Domnului a fost înţeleasă în timpurile şi în cercurile 
unde a fost pentru prima dată aşternută în manuscrise 18. Însă pentru a ne decide 
cu privire la această problematizare, să aruncăm o scurtă privire restrospectivă 
la ceea ce-a însemnat textul paulin în tradiţia Bisericii celei Una.

16  Warren W.Wiersbe, The Wiersbe Bible Commentary: New Testament, David C.Cook, Colorado 
Springs, 2007, p. 483; Craig S.Keener, The IVP Bible Background Commentary. New Testament, 
(ediţie electronică), Intervarsity Press, Downers Grove, Illinois, 1993, p. 557; Donald Guthrie, New 
Testament Introduction, Intervarsity Press, Downers Grove, Illinois, 1990, pp. 310-311; Hermann 
L.Strack, Paul Billerbeck, „Der Briefe des Neuen Testaments und die Offenbarung Johannis”, coll. 
Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, (von Hermann L.Strack, Paul 
Billerbeck), dritter band, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, 1926, pp. 443-444.

17  Wirkungsgeschichte vine de la gr. Wirkung (efect, consecinţă) + Geschichte (istorie, naraţiune) 
iar întregul concept poate fi privit drept ca o analiză istorică a influenţelor şi efectelor textului asupra 
gândirii Bisericii, el cunoaşte amploare odată cu jumătatea secolului XX şi se dezvoltă cu precădere 
în studiile literare, când critica acordă o deosebită atenţie relaţiei dintre cititor şi text. Totodată 
subliniază şi faptul că nu există adevăr fără urmări istorice, fiindcă textele scripturistice nu au doar 
un trecut şi un prezent, ci arborează şi o dimensiune a viitorului. A se vedea Moises Mayordomo, 
„Wirkungsgeschichte als Erinnerung an die Zukunft der Texte (Hinführung)”, in vol. Die prägende 
Kraft der Texte – Hermeneutik und Wirkungsgeschichte des Neuen Testaments, (Ein Symposium 
zu Ehren von Ulrich Luz, hrsg. Moises Mayordomo), Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH, 
Stuttgart, 2005, p. 11; Mark Knight, „Wirkungsgeschichte, Reception History, Reception Theory”, 
in Journal for the Study of the New Testament, vol. 33, nr. 2/2010, pp. 137-146. 

18   Wilhelm Heitmüller, „Taufe und Abendmahl im Urchristentum”, in Religionsgeschichtliche 
Volksbüher für die deutsche christliche Gegenwart, (herausgegeben von Friedrich Michael Schiele), 
1 Reihe, Heft 22 und 23, Verlag von J.C.B. Mohr, Tübingen, 1911, p. 41.
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Autorul textului „Herma Păstorul” (sec. I-II) probabil se inspiră din pro-
blema ospeţelor creştinilor din Corint, ce precedau sinaxa euharistică, atunci 
când spune în (Vedenia III, 17) următoarele: „Că unii, de prea multă mâncare, 
au adus asupra trupului lor boală şi-şi vatămă corpul; iar alţii care nu au ce 
mânca, îşi vatămă trupul, pentru că n-au destulă hrană şi-şi strică trupul lor” 19. 
În lucrarea „Didahia celor 12 Apostoli” (sec. I-II) Euharistia este înţeleasă, în 
capitolele 9-10, drept o cină a iubirii şi-a comuniunii: „Iar în ceea ce priveşte 
Euharistia (euharistía) să dăm mulţumire (euharistísate) mai întâi băuturii: Îţi 
mulţumim (euharistumen) Ţie Tatăl nostru, pentru vinul sfânt al lui David... 
Iar cu privire la pâinea frântă, mulţumim (euharistumen) Ţie Tatăl nostru 
pentru viaţă şi pentru cunoaştere”; deşi unii cercetători se îndoiesc că aici ar 
putea fi vorba despre Euharistie 20. Sfântul Ignatie Teoforul (sec. II) le scria 
efesenilor despre Trupul Mântuitorului, pe care-L înfăţişa drept medicament 
al nemuririi: „... pentru ca voi să vă supuneţi cu mintea neîmpărţită episcopului 
şi preoţimii, frângând o pâine, care este leacul nemuririi şi doctorie pentru a 
nu muri, ci a trăi veşnic în Iisus Hristos” 21. Vedem cum deja, pentru Ignatie, 
mesajul paulin euharistic destinat iniţial corintenilor, comportă o nouă dimen-
siune, una dinspre moarte spre viaţă, şi aceasta datorită unei înţelegeri duhov-
niceşti a tainei Cinei Domnului. Nu putem şti cu siguranţă, dacă Sfântul Ignatie 
avea în gând contextul nostru când se adresa efesenilor, însă nuanţele izbitoare 
ne fac să credem aceasta. Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, cel mai repre-
zentativ dintre toţi apologeţii secolului II 22, afirma în Apologia a II-a către 
Antoninum, apărând creştinismul, următoarele:  „... Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos S-a întrupat luând trup şi sânge pentru mântuirea noastră, de aceea noi 
credem că euharistia este însăşi Trupul şi Sângele Domnului nostru Întrupat. 23” 

Pe întreg fundalul discursului euharistic paulin din (1 Corinteni 11) se poate 
observa sublinierea caracterului de jertfă a Sfintei Împărtăşanii, însă descrierea 
cea mai plastică vine abia în secolul IV prin gura Sfântului Vasile cel Mare, 
care în anaforala sa liturgică amintea despre Sfânta Împărtăşanie ca fiind „jertfă 

19  “Herma Păstorul”, în vol. Scrierile Părinţilor Apostolici, (PSB 1), trad. de Pr. Dumitru Fecioru, 
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979, p. 240.

20  Joseph Ysebaert, “The Eucharist as a Love-Meal (Agape) in Didache 9-10, and its Development 
in the Pauline and in the Syrian Tradition”, in vol. The Apostolic Age in Patristic Thought, (A. 
Hilhorst, ed.), Brill, Leiden, Boston, 2004, p. 15; Andrew F. Gregory, Christopher M. Tuckett, 
Trajectories through the New Testament and the Apostolic Father, Oxford University Press, Oxford, 
2005, p. 155.

21   Ignatie Teoforul, “Ignatie către Efeseni”, în vol. Scrierile Părinţilor Apostolici, (PSB 1), 
trad. de Pr. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1979, p. 164. 

22  Constantin Voicu, Patrologie, vol. I, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2009, 
p. 137.

23  John Duffey, “The Sentiments of the Primitive Fathers and Doctors of the Church on the 
Holy Eucharist”, in The Catholic Layman, vol. 3, nr. 28/1854, p. 51.
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duhovnicească şi fără de sânge” 24 preînchipuind mielul pascal al Vechiului 
Testament. Tot într-o rugăciune euharistică, probabil gândindu-se la împărtă-
şirea cu nevrednicie a celor din Corint, implora ajutorul Sfântului Duh pentru 
a se uni cu Hristos prin Euharistie, fără de osândă însă: „... Dă-mi până la 
suflarea cea mai de pe urmă, fără de osândă să primesc părticica Sfintelor Tale 
Taine spre împărtăşirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viaţa de veci” 25. 
Sfântul Grigorie de Nyssa, înţelegând şi el caracterul sacrificial al Cinei 
Domnului, şi probabil luând învăţătură dreaptă de pe urma comportamentului 
duplicitar al celor dojeniţi de Sfântul Pavel, spunea: „De aceea, privind către 
Cel ce S-a adus pe Sine dar şi jertfă lui Dumnezeu, devenind Paşte, ne vom 
înfăţişa şi noi înşine lui Dumnezeu ca jertfă vie, sfântă şi bineplăcută, făcând 
din viaţa noastră un cult de continuă adorare lui Dumnezeu” 26. Sfântul Ioan 
Gură de Aur comentând în sec. IV textul nostru studiat, se întreba cum poate 
fi această masă a binecuvântării un motiv de judecată pentru unii. Şi răspunde 
tot el: “Nu prin propria ei natură, ci prin voinţa celui care se apropie, astfel 
că, taina devine mobil al judecăţii pentru cel care se împărtăşeşte cu 
nevrednicie” 27. Vedem că totuşi, deşi au trecut aproape trei secole de la data 
redactării textului paulin, mesajul nu îşi pierde din forţă, problema vredniciei 
rămânând în picioare, iar influenţa textului respiră tot mai viu în Biserică. 
Sfântul Dionisie Areopagitul, scria în (sec. V-VI) în lucrarea sa „Despre ierarhia 
bisericească” capitolul I 28, despre Sfânta Euharistie ca fiind capul tuturor ritu-
rilor celebrate, săvârşind în chip sacru adunarea celui iniţiat cu Hristos, desă-
vârşind comuniunea lui cu Dumnezeu. De fapt ceea ce spune Dionisie, este o 
reinterpretare a ceea ce afirma Pavel în (1 Corinteni 10: 16-17) 29. Iar cuviosul 

24   De fapt ideea caracterului sacrificial al Sfintei Euharistii, circula în Biserică cu mult timp 
înaintea Sfântului Vasile cel Mare, spre exemplu în spaţiul Anaforalelor Alexandrine, exista papirusul 
“Strasbourg” datând din anul 254, mărturisind următoarele: “… prin Care mulţumindu-Ţi Ţie 
împreună cu El şi cu Duhul Sfânt Îţi aducem jertfa aceasta cuvântătoare, această adorare fără de 
sânge, pe care Ţi-o aduc toate neamurile de la răsăritul şi până la apusul soarelui”. A se vedea Ioan 
I.Ică jr, Canonul Ortodoxiei, vol. 1, p. 877.

25  Mircea Nişcoveanu, “Teologia Sfântului Vasile cel Mare în Rugăciunile Euharistice”, în vol. 
Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1630 de ani, (Studia Basiliana I), ediţia a II-a, (Emilian Popescu, 
Adrian Marinescu, eds.), Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2009, pp. 645-647.

26   Grigorie de Nyssa, “Despre desăvârşire, către monahul Olimpiu”, în vol. Sfântul Grigorie 
de Nyssa. Scrieri Exegetice, Dogmatico-Polemice şi Morale, (PSB 30), trad. de Pr.prof.dr. Teodor 
Bodogae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1998, 
p. 462; James A. Brooks, „The New Testament Text of Gregory of Nyssa”, in coll. Society of Biblical 
Literature. The New Testament in the Greek Fathers, (Gordon Fee, ed.), vol. 2, Scholars Press, 
Atlanta, Georgia, 1991, p. 185.

27  John Chrysostom, “Homilies on First Corinthians”, in vol Nicene and Post-Nicene Fathers 
of the Christian Church, vol. XII, (Philip Schaff, ed.), T.&T. Clark, Edinburgh, 1848, p. 164.

28   Dionisie Areopagitul, De ecclesiastica hierarchia, I, P.G. 3, coll. 369-372.
29   Τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία ἐστὶν τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ; τὸν 

ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα οἱ πολλοί 
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Teodor Studitul (sec. IX) într-o celebră cateheză a sa 30, comentând textul nostru 
(1 Corinteni 11: 28-29), mustra cu blândeţe însă, moravurile celor din obşte 
de-a se înghesui la celelalte Taine, însă neglijând Liturghia şi implicit împăr-
tăşirea. Dar adaugă la sfârşit că nu-i mustră pentru nepăsarea lor, precum o 
face Sfântul Pavel la adresa corintenilor, ci îi îndeamnă spre trezvie şi spre 
conştientizarea Euharistiei ca fiind Pâinea care ne umple de Viaţă. Ca să rămâ-
nem pe acest filon, aş mai adăuga mărturia Sfântului Simeon Noul Teolog 31 
(sec. X-XI) care vorbeşte despre o împărtăşire continuă cu lacrimi şi cu stră-
pungerea inimii de fiorul pocăinţei, şi care nu este de fapt decât inima mesajului 
Sfântului Pavel, el corectând problemele ce însoţeau fondul derulării Cinei 
Domnului, printr-un îndemn la pocăinţă (Dοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτὸν).   

Cuviosul Grigorie Sinaitul în (sec. XIV) spunea despre sfântul potir (pote-
rion) că este beţia extatică a Duhului spre contemplare, sau că el este paharul 
îndumnezeirii, a lepădării minţilor fireşti 32. Arhiepiscopul Simeon al 
Tesalonicului (sec. XV) completându-l pe Grigorie subliniind măsura îndum-
nezeitoare a Sfintei Euharistii, spunea: „... iar scopul Său era ca noi să ne 
împărtăşim de îndumnezeirea (theoseos) Lui, a făcut-o în acest mod pread-
umnezeiesc şi mai presus de cuvânt/raţiune, amestecându-Se pe Sine Însuşi 
în cele cu care ne hrănim şi adăpăm, fiind pretutindeni şi prefăcând cu putere 
dumnezeiască – întrucât e atotputernic – pâinea şi paharul în Trupul şi Sângele 
Lui. Prin acestea Se frământă şi Se amestecă cu noi...” 33. 

Sfântul Nicodim Aghioritul citându-l pe Sfântul Nicola Cabasila (sec. XIV), 
scria în anul 1800 în lucrarea sa „Exerciţii duhovniceşti”, că Sfânta Euharistie 
este cu mult mai mult decât putem noi înţelege, împărtăşirea cu Hristos este 
icoana întregii economii a Întrupării şi cuprinde în sine atât naşterea Domnului 
cât şi Răstignirea, Învierea, Înălţarea dar şi cea de-a doua venire; Euharistia 
poartă chiar prefigurarea fericirii noastre viitoare când ne vom uni în mod 
ἐσμεν, οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν: „Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, 
nu este, oare, împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este, oare, împărtăşirea 
cu Trupul lui Hristos? Că o pâine, un trup, suntem cei mulţi; căci toţi ne împărtăşim dintr-o pâine”.

30  Teodor Studitul, “Despre pomenirea morţii şi faptul de a nu fi cu nepăsare faţă de împărtăşirea 
Sfintelor Taine”, în vol. Împărtăşirea continuă cu Sfintele Taine. Dosarul unei controverse - mărturiile 
Tradiţiei, (diac. Ioan I.Ică jr., ed.), Editura Deisis, Sibiu, 2006, p. 400.

31   Simeon Noul Teolog, “Împărtăşire continuă cu lacrimi şi străpungerea inimii”, în vol. 
Împărtăşirea continuă cu Sfintele Taine. Dosarul unei controverse - mărturiile Tradiţiei, (diac. Ioan 
I.Ică jr., ed.), Editura Deisis, Sibiu, 2006, pp. 403-425.

32  Grigorie Sinaitul, “Despre ierarhii, monahism şi Liturghie”, în vol. De la Dionisie Areopagitul 
la Simeon al Tesalonicului – integrala comentariilor liturgice bizantine, (diac. Ioan I.Ică jr., ed.), 
Editura Deisis, Sibiu, 2011, p. 332.

33  Simeon al Tesalonicului, “Tâlcuire privitoare la templul sfânt şi mistagogia (Liturghia) 
dumnezeiască”, în vol. De la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului – integrala comen-
tariilor liturgice bizantine, (diac. Ioan I.Ică jr., ed.), Editura Deisis, Sibiu, 2011,  pp. 368-369.
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deplin cu Dumnezeu 34. Arhimandritul Sofronie Saharov, unul din marii asceti 
ai (sec. XX), vorbind despre marea taină a Euharistiei, spunea că Pâinea cea 
văzută, fără a-şi schimba fenomenologic substanţa cea vizibilă, devine fiinţial 
o altă realitate, una duhovnicească, iar noi primim Trupul şi Sângele lui 
Dumnezeu nu ca trup omenesc sau sânge omenesc, ci sub forma Pâinii şi a 
Vinului. Privind Pâinea, noi de fapt contemplăm Trupul lui Dumnezeu Însuşi 35.

În concluzie, tradiţia Bisericii a păstrat cu sfinţenie învăţătura revelată a 
Sfântului Pavel (1 Corinteni 11: 23) potrivit căreia pâinea şi vinul euharistic 
sunt doar o anticameră a unei alte realităţi, una hristocentrică, de care ne putem 
împărtăşi cu vrednicie numai în comuniune cu Hristos şi cu semenii noştri. 
Mai mult decât atât, sfânta taină a Euharistiei, cuprinde şi o dimensiune esha-
tologică şi recapitulativă prin însăşi unirea noastră în mod real cu Hristos: 
Trupul şi Sângele Lui devenind, nu simbolic, trupul şi sângele nostru, iar trupul 
şi sângele Bisericii devenind Trupul şi Sângele Lui (Efeseni 1: 22-23) – prin 
aceasta dovedindu-se constituţia teandrică a Bisericii. Privită sub această 
optică, afirmaţia lui Heitmüller care pune sub semnul îndoielii realitatea sacra-
mentală a Euharistiei, nu poate fi altceva decât o sinceră elucubraţie, un rod 
al tradiţiei neoprotestante cu scepticismul ei caracteristic.

Teologia şi contextualizarea mesajului paulin

Punctul central al corpusului 11: 17-34 este legat de sentimentul vinovăţiei 
faţă de Cina Domnului, amendarea lui ἀναξίως („nevrednicie”) din v. 27 ca luare 
de poziţie, coroborată cu ideea de culpabilitate din v. 29, fac din mărturia apos-
tolului un cuvânt cu greutate, fie că ἔνοχος („vinovat”) întâlneşte genitivul 
persoanei, fie că se referă la obiectul acţiunii, spune Klauck 36. Apropierea de 
împărtăşanie trebuie să fie precedată de curăţenia conştiinţei, fiindcă nu ne este 
iertat a ne atinge de aceste Sfinte Taine având în noi pofte necuviincioase, adică 
pofte trupeşti şi alte păcate de căpetenie, iar mai important, credinciosul nu 
trebuie să stea cu nepăsare şi obrăznicie în faţa lui Hristos Cel euharistic 37.

Fiindcă tot datorită unei astfel de împotriviri pleacă şi greşeala lui Iuda 
Iscarioteanul, nevrednicia lui fiind dozată şi de dorinţa trădării Învăţătorului 
său, urmările împărtăşirii lui cu maximă nevrednicie din Trupul şi Sângele 

34  Nicodim Aghioritul, Deprinderi duhovniceşti, trad. de pr. N. Donos, Editura Episcopiei 
Ortodoxe Alba Iulia, 1995, p. 208.

35  Sofronie Saharov, Cuvântări Duhovniceşti, vol. 1, trad. de ierom. Rafail Noica, Editura Accent 
Print, Suceava, 2013, pp. 187-188.

36  Hans-Josef Klauck, „Herrenmahl und Hellenistischer Kult. Eine religionsgeschichtliche 
Untersuchung zum ersten Korintherbrief”, coll. Neutestamentliche Abhandlungen, (herausgegeben 
von Joachim Gnilka), band 15, Aschendorffsche Buchdruckerei, Münster, Westfalen, 1982, p. 324.

37  Ioan Hrisostom, Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei întâi către Corintheni, trad. de 
Constantin Făgeţan, Editura Sofia, Bucureşti, 2005, pp. 291-292.
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Domnului, fiind soldate cu moartea. De aceea am putea spune că el practic 
este primul nefericit şi primul vinovat care-a atras asupra sa judecata lui 
Dumnezeu, făcându-se prin aceasta un typos 38 a ceea ce se va întâmpla la 
Corint, şi prin aceasta, a tuturor celor care prin nepăsarea lor, împărtăşindu-se 
cu nevrednicie, înjosesc Trupul şi Sângele Domnului, darul nostru cel mai de 
preţ. El este părintele tuturor celor morţi din punct de vedere spiritual, şi care, 
ca şi cum aceasta nu ar fi îndeajuns, mai au şi obrăznicia să se apropie de 
Sfântul Potir, nemaiţinând seamă de interdicţia duhovnicului, de starea lor 
nepotrivită, într-un cuvânt, nemaiţinând seama nici de Mântuitorul Iisus 
Hristos. Teologia mesajului paulin este evidentă: cel ce vine spre împărtăşire, 
trebuie să se apropie cu maximă reverenţă şi teamă de Trupul ce urmează a fi 
consumat, ne spune şi Sfântul Ambrozie 39, pentru că în cazul celor din Corint, 
aminteşte Pavel (11: 17), întâlnirile lor erau mai mult distructive decât con-
structive 40. Cine mănâncă Trupul euharistic cu vrednicie, trece dincolo de 
moarte, ea nemaiputându-i devora viaţa 41, însă în cazul iscarioteanului, în loc 
să învingă el moartea consumând „pâinea vieţii” (Ioan 6: 48), moartea îl 
mănâncă pe el (Ioan 13: 27) 42 datorită nevredniciei sale. Şi aceasta, spune 
Olivier Clément, pentru că sângele nostru necurat unindu-se cu Sângele cel 
sfânt, poate cauza moartea 43. Despre această taină a unirii vorbeşte şi Nellas 44 
interpretându-l pe Sfântul Nicolae Cabasila, însă mutând accentul pe ideea 
Euharistiei ca prefigurare a evenimentului viitor al recapitulării noastre în 
Hristos. Tocmai datorită acestei intenţii a lui Hristos de-a ne replămădi în 

38  Vasile Mihoc, Sensul tipic al Vechiului Testament după 1 Corinteni 10, 1-11, în „Mitropolia 
Ardealului”, nr. 4-6, 1976, p. 274; Idem, Tipologia ca metodă de interpretare creştină a Vechiului 
Testament, în „Altarul Banatului”, nr. 7-9, 1997, p. 31. 

39  Gerald Bray, „1-2Corinthians”, col. Ancient Christian Commentary on Scripture, (Thomas 
C.Oden, ed.), vol. VII, InterVarsity Press, Downers Grove, Illinois, 1999, p. 115.

40  Bradley B.Blue, „The House Church at Corinth and the Lord’s Supper: Famine, Food Supply 
and the Present Distress”, in Criswell Theological Review, vol. 5, nr. 2/1991, p. 226.

41   André Scrima, Timpul Rugului Aprins, Editura Humanitas, Bucuresti, 2012, p. 115.
42   Înainte de aceasta, Domnul îi dăduse deja cinstea cea mai mare lui Iuda de a-i spăla picioarele, 

iar prin chemarea la împărtăşire, Iisus îl chemă pentru ultima oară pe iscariotean de partea milostivirii 
dumnezeieşti; însă acesta, mistuit de cea mai neagră decizie, refuză categoric să iasă din sine, din 
egocentrismul caracteristic, închizându-şi inima în faţa chemării divine, şi făcându-se astfel omul 
satanei. Idem, Comentariu integral la Evanghelia după Ioan, trad. de Monica Broşteanu şi Anca 
Manolescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, pp. 185-186.

43  Olivier Clément, Trupul morţii şi al slavei. Scurtă introducere la o teopoetică a trupului, 
trad. de Eugenia Vlad, Editura Christiana, Bucureşti, 1996, p. 34.

44   Panayotis Nellas, Hristos, Dreptatea lui Dumnezeu şi îndreptarea noastră – pentru o sote-
riologie ortodoxă, trad. de prof. Ioan Ică sr., Editura Deisis, Sibiu, 2012, p. 151: „În celebrarea 
Tainelor, Hristos îşi face proprii simţurile noastre, se amestecă şi contopeşte în mod deplin şi real 
cu toate funcţiile noastre psihosomatice. Iar în această amestecare naturală şi sub înrâurirea foarte 
eficientă a Trupului Său înviat, înnoieşte, replămădeşte, şi preschimbă toate funcţiile noastre psi-
hosomatice în funcţii ale propriului Său Trup”.
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structura noastră ontologică prin consumarea Trupului şi Sângelui Său, survin 
pedepsele de ordin paliativ pentru cei care, din ignoranţă se împărtăşesc cu 
nepăsare, în baza unui climax stereotipic.

Cercetările arată că Sfântul Pavel este dominat de două tendinţe diferite în 
alcătuirea acestui material: pe de o parte de latura socială a problemelor din 
Biserică 45 (vv. 20-22; 33-34), iar pe de altă parte de dimensiunea sacramentală 
(23-32) 46. Pentru că o masă în centrul istoriei şi învăluită în pacea unui amurg 
oriental, spune Ion Buga 47, hrana obişnuită era un pretext care conducea spre 
un Dincolo, gesturi obişnuite devenind simboluri şi ritual, într-o discreţie 
sacramentală. Pentru că spune Sfântul Ciprian, preotul este imitatorul lui 
Hristos, cel ce imită ceea ce Hristos a săvârşit în seara Cinei de Taină, oferind 
celor prezenţi în mod tainic pe Însuşi Iisus Hristos 48. Sfântul Pavel nu putea 
să se gândească la altceva când scrie acestea, decât la învăţătura Tradiţiei şi 
la descoperirea directă din partea lui Hristos (11: 23), eclesiologia paulină 
fiind de fapt o extensie a învăţăturii Bisericii, a kerigmei apostolice, modelată 
de realităţile practice ale Bisericii 49. Că Sfântul Pavel oferă o dimensiune 
sacramentală Cinei Domnului, vedem şi din reacţia sa împotriva celor bogaţi 
şi nevrednici, care prin faptele lor ofensează Trupul (σῶμα – v. 29) lui Hristos 50, 
iar cu ocazia aceasta spulberând şi eventualele confuzii prin care unii confundau 
Euharistia cu o simplă masă 51. Că nu este doar o simplă masă, ne-o spune şi 
Sfântul Iustin, subliniind faptul că, acestea nu le consumăm ca pe-o mâncare 
şi-o băutură comună, ci în modul în care am învăţat de la Hristos, hrana euha-
ristică vine de la El datorită unui cuvânt de rugăciune, hrănind sângele şi trupul 
nostru, fiindcă Iisus Trup S-a făcut 52. 

45  De menţionat aici faptul că, acest conflict nu se consumă între persoana Sfântului Pavel şi 
credincioşii din Corint, ci el este obiectul disputelor doar a celor din Biserică, Pavel intervenind 
doar pentru a calma spiritele încinse. Vezi Luise Schottroff, „Holiness and Justice: Exegetical 
Comments on 1 Corinthians 11: 17-34”, in Journal for the Study of the New Testament, vol. 79, 
January 2001, p. 52.

46  Suzanne Watts Henderson, “If Anyone Hungers...: An Integrated Reading of 1 Cor. 11: 17-34”, 
in New Testament Studies, vol. 48, nr. 2/2002, p. 197.

47  Ion Buga, Teologia Cinei de Taină, Editura Sfântul Gheorghe-Vechi, Bucureşti, 1998, p. 9.
48  Robert M.Adamson, The Christian Doctrine of the Lord’s Supper, T.&T. Clark, Edinburgh, 

1905, p. 37.
49  James D.G. Dunn, The Theology of Paul the Apostle, William B.Eerdmans Publishing 

Company, Grand Rapids, Michigan, 1998, pp. 600-601; Ernest Renan, Saint Paul, translated by 
Ingersoll Lockwood, G.W. Carleton Publisher, Paris, 1899, pp. 145-153.

50  Günther Bornkamm, Pablo de Tarso, trad. Mario Sala y José M.Vigil, Ediciones Sigueme, 
Salamanca, 1978, pp. 116-117.

51  Arthur Darby Nock, Sfântul Pavel, trad. de Cătălina Gaidău, Editura Herald, Bucureşti, 2011, 
p. 160.

52  Charles Munier, „Justin, Apologie pour les chrétiens”, coll. Sources Chrétiennes, vol. 507, 
Les Éditions du Cerf, Paris, 2006, p. 162-163.
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Sfântul Pavel, având în minte dimensiunea făpturii celei noi, şi a omului 
duhovnicesc întru care locuieşte Hristos (Coloseni 1: 27; Romani 8: 10; 2 
Corinteni 13: 5), îi îndeamnă pe aceştia, care erau încă trupeşti în manifestările 
lor, să se cerceteze pe ei înşişi, lăsându-L astfel pe Hristos, să fie principiul 
formativ al existenţei lor 53. Aceasta printr-un contrast evident: arătându-le cât 
de serios este Dumnezeu cu privire la Sfânta Euharistie, în primul rând El 
protejează masa de cei care se apropie într-un mod neadecvat, în al doilea 
rând, Hristos va orchestra Însuşi disciplina dacă va fi nevoie, iar nu în ultimul 
rând, se accentuează existenţa acelei practici corporatiste, evidenţiată prin 
comuniunea iubirii din jurul Sfintei Euharistii 54.

Expresia ἐσθίει καὶ πίνει μὴ διακρίνων τὸ σῶμα („mănâncă şi bea fără a 
discerne Trupul 55”) din v. 29, restaurează sensul de vinovăţie, punctând adevărata 
problemă a corintenilor: ignoranţa şi indiferenţa faţă de Sfânta Euharistie şi 
implicit de caracterul ei sacrificial. Exegeti ca Lietzmann şi Kümmel 56 văd în 
schimb textul sub o lentilă diferită: ei resping perspectiva unei diferenţieri clare 
între mâncarea firească şi cea sacramentală, referindu-se strict la comunitate; de 
aceea, văd în expresia μὴ διακρίνων τὸ σῶμα („fără a discerne Trupul”) faptul 
că aceşti corinteni, au uitat ce semnifică σῶμα tocmai datorită comportamentului 
lor neglijent şi duplicitar. Această perspectivă poate fi luată de bun augur, însă 
la o atentă problematizare, observăm că ea nu este completă, îndemnul aposto-
lului este elocvent: corintenii trebuiau mai întâi să diferenţieze pâinea şi vinul 
de la ospeţe, de pâinea şi vinul euharistic, pe care din păcate, le consumau cu 
nevrednicie. Iar aceasta tocmai datorită lipsei acestui exerciţiu, de aceea nu este 

53  Nicolae Mladin, “Hristos – viaţa noastră”. Asceza şi mistica paulină, ediţia a II-a, Editura 
Deisis, Sibiu, 2012, pp. 64-65.

54  J.Ayodeji Adewuya, „Revisiting 1 Corinthians 11: 27-34: Paul’s Discussion of the Lord’s 
Supper and African Meals”, in Journal for the Study of the New Testament, vol. 30, September 2007, 
p. 101.

55  Unii cercetători, pe lângă sensul prim al termenului (Trupul lui Hristos), văd şi o imagine a 
comunităţii Bisericii, acest σῶμα subliniind şi-o dimensiune socială. Aşadar, cel ce păcătuieşte faţă 
de Trupul euharistic, păcătuieşte şi faţă de comunitatea din care face parte. Vezi Victor Guénel, „Le 
Corps et le Corps du Christ dans la Première Épître aux Corinthiens”, coll. Lectio Divina, vol. 114, 
Les Éditions du Cerf, Paris, 1983, p. 94. Fără îndoială că experienţa de pe drumul Damascului i-a 
oferit Sfântului Pavel o viziune nouă: Biserica este o instituţie teandrică, ea este trupul lui Hristos, 
iar acest trup se arată de asemenea în taina pâinii şi a vinului (10: 16-17), tocmai de aceea păcătuind 
faţă de fratele tău, păcătuieşti de fapt faţă de Biserică, însă lucrurile nu se opresc aici, păcătuind 
faţă de Biserică, în realitate păcătuieşti faţă de Hristos. Iar în cazul corintenilor, cei care păcătuiesc 
faţă de trupul şi sângele Domnului, sunt bogaţii, dispreţuindu-i pe fraţii lor cei situaţi pe-o scară 
mai modestă în ierarhia socială. Vezi David K.Lowery, „I Corinthians”, vol. 2, in The Bible Knowledge 
Commentary: An Exposition of the scriptures, (J.F. Walvoord, R.B. Zuck, eds.), Victor Books, 
Wheaton, Illinois, 1983, p. 532.  

56  H.Lietzmann, W.G. Kümmel, „An die Korinther”, 4th edition, in coll. Handbuch zum Neuen 
Testament, band 9, (herausgegeben von Hans Lietzmann), Mohr Siebeck Verlag, Tübingen, 1949, 
p. 186.
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la întâmplare introdusă pericopa (11: 23-27) de către Sfântul Pavel în discursul 
său. În sensul acesta, ei trebuie să recunoască ceea ce diferenţiază de fapt hrana 
obişnuită de cea euharistică, urmărind unicitatea lui Hristos, Care Se diferenţiază 
de toţi ceilalţi, prin faptul că Se dăruieşte ca jertfă de împăcare; participarea la 
Cina Domnului prin identificarea fiecăruia în parte cu Moartea şi Învierea Sa, 
susţine Thiselton 57, va produce transfigurarea corintenilor după modelul Hristos, 
aceasta fiind de fapt cea de-a doua ţintă a Sfântului Pavel.

 Aceşti ignoranţi atrăgeau prin comportamentul lor, judecata 58 lui Dumnezeu 
asupra întregii comunităţi, fapt concretizat prin boli, neputinţe şi chiar moarte 59. 
Însă repetând aceleaşi idei în vv. 31-32, Sfântul Pavel reuşeşte să imprime o 
turnură pozitivă conceptului de críma: dacă ar fi fost puţin mai atenţi, ar fi 
evitat această judecată a lui Dumnezeu (neputinţa şi moartea), în orice caz, 
judecata aceasta temporală trebuie acceptată ca o măsură pedagogică 60, care 
s-ar putea să-i cruţe la judecata finală (v. 32) 61. Ceea ce ar trebui înţeles prin 
acest μὴ διακρίνων τὸ σῶμα îi determină pe specialişti să ofere următoarele 
răspunsuri: construcţia paulină ne îndeamnă să distingem Trupul Domnului 
de pâinea obişnuită 62; prin această recunoaştere a Trupului lui Hristos, prezenţa 
Sa mistică revine în intimitatea Bisericii 63; în lumina vv. 24-27, îndemnul se 
referă la constatarea vredniciei în ordine pentru a lua Trupul şi Sângele 

57  Anthony C.Thiselton, „The First Epistle to the Corinthians. A Commentary on the Greek 
Text”, p. 894.

58  Acest κρίμα în concepţia creştină primară, era mai mereu amintit cu privire la cei ce practicau 
imoralitatea, lăcomia, sau alte vicii similare (Evrei 13: 4). Însă, păstrând obiectul nădejdii, autorii 
Noului Testament, când vorbesc despre pedeapsă, aduc în scenă şi răsplata ce-i aşteaptă pe cei drepţi, 
ce va fi oferită de Hristos Însuşi, pentru că acei ce-L iubesc pe El şi-i slujesc cu vrednicie, vor fi 
răsplătiţi prin faptul că-i vor vedea slava. Vezi M.A. Seifrid, „Judgment”, in Dictionary of the Later 
New Testament & Its Developments, (Ralph P.Martin, Peter H.Davids, eds.), InterVarsity Press, 
Downers Grove, Illinois, 1997, p. 623; Leo G.Perdue, The Blackwell Companion to the Hebrew 
Bible, Blackwell Publishers, Oxford, 2001, p. 243; Henri Cazelles, A Propos de quelques textes 
difficiles relatifs à la justice de Dieu dans l’Ancien Testament, in „Revue biblique”(RB), no.2, Paris, 
1951, p. 169. 

59  C.K. Barrett, A Commentary on the First Epistle to the Corinthians, Harper&Row, New York, 
1968, p. 275.

60  Richard A.Horsley, “1 Corinthians”, coll. Abingdon New Testament Commentaries, (Victor 
Paul Furnish, ed.), Abingdon Press, Nashville, 1998, pp. 162-163.

61  Această idee este una constantă în gândirea Sfântului Pavel, spre exemplu în problema 
incestuosului (5: 1-5) îl lasă pe desfrânat pradă chinurilor satanei, în vederea dobândirii mântuirii 
prin suferinţă. A se vedea mai multe în  Charles Hodge, An Exposition of the First Epistle to the 
Corinthians, Robert Carter&Brothers, New York, 1874, pp. 80-86.

62  J.Weiss, Der Erste Korintherbrief, Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen, 1977, p. 291.
63  J.Kremer, “Der erste Brief an die Korinther übersetzt und erklärt”, coll. Regensburger Neues 

Testament, (herausgegeben von Alfred Wikenhauser und Otto Kuss), Verlag Friedrich Pustet, 
Regensburgh, 1997, p. 253. 
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Domnului cu destoinicie 64. Aceasta din urmă pare a fi cea mai potrivită din 
punct de vedere contextual. 

Din acest context, deducem următoarele: pentru a lua Cina Domnului cu 
vrednicie, respectiv  întru  sănătatea şi  mântuirea sufletului,  toţi creştinii,  
atât cei  bogaţi  cât şi  cei  săraci, trebuie să fie una întru Hristos, îndeobşte 
binecuvântaţi, şi nu în ultimul rând, să adopte un comportament corespunzător 
chemării lor de fii ai lui Dumnezeu. 65

Prin construcţia διὰ τοῦτο Sfântul Pavel arată deznodământul dureros al 
acţiunilor duplicitare şi iresponsabile: ἀσθενεῖς („bolnavi”); ἄρρωστοι („nepu-
tincioşi”) şi κοιμῶνται („au murit”), despre această ultimă consecinţă, Schneider 66 
spune că este doar o metaforă paulină pentru a descrie letargia unora, ea nu 
trebuie nicidecum înţeleasă cu sensul de moarte fizică. Alţii însă, refăcând sinap-
sele necesare cu v. 29, concluzionează că aici este vorba despre infirmităţi fizice 
şi chiar moarte trupească 67; perspectivă căreia tindem să-i oferim credit.

Prin urmare, Sfânta Euharistie poate deveni o posibilă cauză a bolilor şi 
slăbiciunilor noastre, pentru unii ea poate genera chiar moartea, atâta timp cât 
ne apropiem cu nesimţire şi fără spovedanie de Sfântul Potir. Neglijând asprul 
proces de conştiinţă impus, luând Trupul şi Sângele Domnului lipsiţi fiind de 
vrednicia pe care doar părintele duhovnic o poate constata la modul cel mai 
obiectiv, nu  facem altceva decât să întindem şi noi spre Sfântul Potir (Matei 
26: 23), bucata trupului nostru muşcat de patimi, lăsând uşa deschisă astfel, 
stăpânirii diavolului (Ioan 13: 27), care va şti să ne suspende cu o legătură de 
frânghie, deasupra gheenei.  

Concluzii

Dezordinea despre care textul paulin ne vorbeşte, este generată de atitudinea 
celor înstăriţi, care plini de emfază îi nesocotea pe cei mai puţini bogaţi dintre ei, 
cinând mâncăruri alese, cu mult timp înaintea sosirii acestora în Biserică, şi care 
după ce se îmbuibau de carne şi vin, se apropiau cu nevrednicie de Sfânta Euharistie.

Problema principală a acestora era nepăsarea şi ignoranţa faţă de Trupul şi 
Sângele Domnului, pe care le considerau o hrană obişnuită, prozaică, atrăgând 
prin gestul acesta judecata lui Dumnezeu peste întreaga comunitate. 

64  Anthony C.Thiselton, „The First Epistle to the Corinthians. A Commentary on the Greek 
Text”, p. 893; C.K. Barrett, A Commentary on the First Epistle to the Corinthians, p. 275.

65  D.E. Garland, 1 Corinthians, Baker Academic, Grand Rapids, Michigan, 2003, p. 551. 
66  S.Schneider, “Glaubensmängel in Korinth. Eine neue Deutung der Schwachen, Kranken, 

Schlafenden in 1 Kor. 11: 30”, in Filologia Neotestamentaria, vol 9, 1996, pp. 16-19.
67  E.B. Allo, “Saint Paul. Première Épître aux Corinthiens”, coll. Etudes Bibliques, Paris, 1934, 

p. 283.
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În aceste condiţii, Sfântul Pavel le porunceşte să-şi facă un aspru proces 
de conştiinţă, şi numai după ce osânda forului interior se stinge, să se 
împărtăşească, căci altfel, consumând Trupul şi Sângele Domnului Iisus Hristos 
cu nevrednicie, se vor îmbolnăvi, vor ajunge neputincioşi, iar mulţi dintre ei 
îşi vor grăbi moartea.

Teologia Cinei Domnului ce transpare din problema dezbătută de marele 
apostol în ansamblul ei, se înscrie pe linia unor patru mari direcţii: Cina Domnului 
este o masă de pomenire, în amintirea patimilor şi a morţii lui Iisus 68, poruncă 
clară dată de Mântuitorul în seara Cinei de Taină (Luca 22: 19; 1 Corinteni 11: 
23-26); Cina Domnului este noul legământ ce face referire la Sângele Domnului 
vărsat pe Cruce, context în care Hristos este gazda mesei asigurând comuniunea 
în chipul Pâinii şi a Vinului; Cina Domnului este cuvântul de mulţumire adus 
de credincioşii Bisericii Capului ei – Hristos (Efeseni 1: 22-23) pentru că mul-
ţumirea câştigată prin Jertfa de la Golgota cât şi comuniunea legământului înche-
iat cu Dumnezeu, se află în Sfânta Euharistie; nu în ultimul rând, Cina Domnului 
este o masă festivă, celebrarea Euharistiei se derulează în cadrele oferite de 
Sfânta Liturghie, care actualizează masa de pomenire, a legământului, a dragostei, 
a comuniunii, a mulţumirii şi a nădejdii eshatologice.

Operând cu toate aceste date, nu ne vom grăbi niciodată spre Sfântul Potir 
cât timp inima ne osândeşte, fiindcă de vrednicia noastră atârnă atât sănătatea 
cât şi viaţa noastră, dar nu numai a noastră, ci a întregii comunităţi 
mărturisitoare.

68  Jakob J.Petuchowski, “Do this in Remembrance of Me (I Cor. 11: 24)”, in Journal of Biblical 
Literature, vol. 76, nr. 4, december 1957, pp. 294-295.


