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Abstract: Addressing mostly priests and Religion teachers, but also any believer, 
the entire publicistic series that we commence at this point desires, in a 
straightforward, plain and clear manner (without proposing thematic biblical 
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SCURT CUVÂNT INTRODUCTIV

Mântuirea obiectivă a omenirii s-a înfăptuit, aşa cum se ştie, prin Jertfa vie 
şi sângeroasă a Domnului nostru Iisus Hristos (de) pe Cruce, adică prin moartea 
şi Învierea Sa, ca punct culminant al misiunii Sale răscumpărătoare.

Actualizată permanent şi nesângeros pe Altarele creştine, Jertfa Mântuitorului 
constituie izvorul tuturor Tainelor Sfinte ale Bisericii, prin care El este şi va 
fi prezent în mod real şi substanţial în Biserică şi în istorie „până la sfârşitul 
veacului” (Matei 28, 20), revărsând în chip văzut şi necontenit harul Său cel 
nevăzut peste toţi oamenii şi peste toată făptura care „împreună suspină…, 
aşteptându-şi înfierea şi răscumpărarea” (cf. Romani 8, 20-23).
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Această Jertfă nesângeroasă, euharistică, a Noului Testament, a fost special 
instituită de Însuşi Hristos Domnul, chiar înainte de Patima Sa, în cadrul Cinei 
celei de Taină, după cum ni se relatează în textele biblice de la Matei (26, 
26-28); Marcu (14, 22-24); Luca (22, 19-20) şi I Corinteni (11, 23-26). Iar în 
Evanghelia după Ioan (cap. 6), citim despre necesitatea împărtăşirii noastre 
din roadele ei: Trupul şi Sângele Domnului, denumite teologic „Pâinea 
vieţii”, sau „Pâinea cea vie, care Se coboară din cer.”

Pe parcursul lucrării, textele euharistice de mai sus, ca şi toate celelelalte 
texte biblice, euharistice, vor fi prezentate şi analizate cu amănuntul, sub toate 
aspectele lor tematice, atât sinoptic, cât şi separat.

1. Terminologia biblică noutestamentară a Jertfei euharistice

Denumirea actuală, de „Dumnezeiasca Liturghie” (he Théia Leitourghia)1, 
a Jertfei euharistice a Noului Testament, a cunoscut în decursul timpului şi 
diferite alte forme, atât în terminologia biblică noutestamentară, cât şi în 
Tradiţia veche a Bisericii. În continuare, vom prezenta câteva dintre cele mai 
cunoscute denumiri biblice noutestamentare:

a). – „Frângerea pâinii” (gr: „Klásis toũ ‘ártou”; lat: „fractio panis”: Matei 
14, 19; 15, 36; 26, 26; Marcu 6, 41; 8, 6; 14, 22; Luca 9,16; 24, 30, 35; Fapte 
2, 42, 46; 20, 7; I Corinteni 10, 16);

b). „Cina (Masa) Domnului” (Kyriakón deĩpnon”: I Corinteni 10, 21; 11, 20);
c). „Paharul binecuvântării” („Potérion thes euloghías”: I Corinteni 10, 16);
d). „Paharul Domnului” („Potérion toũ Kyriou”: I Corinteni 10, 21);
e). „Pâinea” („ártos”) şi „Paharul Domnului” („to potérion toũ Kyriou”: 

I Corinteni 11, 26-27);
f). „Prinos şi Jertfă (adusă, n.n.) lui Dumnezeu” („Prosforàn kai Thysian 

to Theõ”: Efeseni 5, 2; cf. şi Romani 12, 1); 2 
În acest context terminologic cele mai preţioase „jertfe de laudă” aduse lui 

Dumnezeu de credincioşii creştini, adică „rodul buzelor” ce exprimă o stare 
a inimii (cf. Evrei 13, 15), sau „jertfele devoţionale, fiinţiale, duhovniceşti” (I 
Petru 2, 5), sunt chiar creştinii înnşişi, ca nişte „jertfe vii” („thysia zósa”), a 
căror întreagă viaţă este o reală „închinare duhovnicească” („he loghiké latréia” 
– Romani 12, 1).

2. Terminologia Jertfei euharistice în Tradiţia veche a Bisericii 3 

Când cele mai timpurii „lumini” ale epocii patristice au început să se aprindă 
rând pe rând pe bolta Bisericii, cei dintâi care şi-au însuşit întocmai, atât 
adevărurile ei de credinţă, cât şi întreaga ei terminologie cultică, au fost Sfinţii 
Părinţi ai creştinismului primar, urmaţi apoi de Marii Dascăli ai lumii şi Ierarhi 
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din secolul IV şi apoi şi din următoarele. Foarte rar, aceștia și-au îngăduit să 
mai adauge și alte denumiri teologice, pe lângă cele biblice, adică deja 
consacrate, atât Jertfei euharistice cât şi celorlalte Sfinte Taine, având însă 
grijă ca prin formulările lor, ca nişte elegante broderii, întreaga slujire a Bisericii 
să sporească în bogăţie şi frumuseţe harică.

Ilustrative în acest sens, sunt cele câteva exemple pe care le enumerăm în 
continuare: 

a). „Euharistia” (termen devenit propriu mai întâi „Didahiei”, apoi întâlnit 
şi la Sfântul Iustin Martirul; din secolul al III-lea, devine cel mai utilizat termen, 
împreună cu cel de „Liturghie”);

b). „Aducere” (gr. „prosforá”; lat. „oblatio”; termen întâlnit în formulele 
dogmatice din Canoanele 19 şi 58 – Laodiceea, apoi la Clement Romanul, 
Tertulian, Eusebiu de Cezareea şi Sfântul Ioan Gură de Aur. Este sinonim cu 
termenul „anaforá”);

c). „Taină”/„Mister” („mystérion”: termen utilizat mai întâi de Sfântul 
Ignatie Teoforul, apoi şi de Sfinţii Părinţi ai „Veacului de Aur” (sec. IV): 
Atanasie cel Mare, Vasile cel Mare, Grigorie de Nyssa şi Ioan Gură de Aur);

d). „Jertfă” (gr. „thyssia”, lat. „sacrificium”: în Didahia, apoi la: Tertulian 
şi la Sfinţii: Ciprian al Cartaginei, Vasile cel Mare, Chiril al Ierusalimului, 
Ioan Gură de Aur şi Ioan Damaschin);

e). „Sfântă slujbă” („ierourgia”: la Origen, în Scrierile Areopagitice, la 
Nicolae Cabasila ş.a.);

f). „Lucrare tainică” („mystagoghia”: la Sfântul Maxim Mărturisitorul);
g). „Sfântă adunare” (gr. „ághia sýnaxis”; „synagoghi”; lat. „collecta”: 

în Constituţiile Apostolice, în Canonul 17 Laodiceea, la Clement Alexandrinul, 
la Eusebiu de Cezareea, la Sfinţii Chiril al Ierusalimului şi Ioan Gură de Aur 
şi în Scrierile Areopagitice).

Însă, aşa cum ştim deja, termenul cel mai utilizat pentru definirea Jertfei 
euharistice, atât în uzul teologilor, cât şi al clericilor şi al credincioşilor, este 
cel de „liturghie” („leitourghia”), un vechi cuvânt grecesc care exprimă o 
lucrare comună, de interes public. În fond „liturghia” este cea mai solemnă 
ceremonie (cultică) a Bisericii, de consacrare şi de cuminecare a clericilor şi 
credincioşilor cu Hristos cel jertfit „mai înainte de întemeierea lumii” (I 
Petru 1, 20), pentru mântuirea noastră,4 dovadă că toată viaţa Bisericii primare 
se desfăşura dintru început sub semnul unei perpetue consacrări liturgice (cf. 
Romani 12, 1).

De reţinut deci, că înţelesul acestui termen s-a restrâns exclusiv la noţiunea 
de Jertfă euharistică (respectiv „Liturghia”), încă de prin secolele al V-lea şi 
al VI-lea.
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PARTEA  I

PREFIGURĂRI ALE SFINTEI EUHARISTII  
ÎN TEXTELE  EVANGHELICE

CAPITOLUL  I

ÎN EVANGHELIILE SINOPTICE

a). Matei 4, 2-4 (Marcu 1, 13; Luca 4, 2-4): „Ci apropiindu-se, ispititorul 
a zis către El: „de eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se 
facă pâini!

Iar El, răspunzând, a zis: „Scris este: Nu numai cu pâine va trăi omul, 
ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu.”

Avem aici prima dintre cele trei subtile ispitiri la care a fost supus Iisus 
Domnul (cu acordul Său), de către diavol, în pustia Carantaniei (undeva, în 
apropiere de Iordan, la NV de Ierihon) 5, după o postire continuă de 40 de zile. 
Aşa cum am spus, ispita era subtilă, diavolul încercând compromiterea 
dumnezeirii Mântuitorului. Ca Om, Iisus chiar ar fi putut fi tentat să-i 
demonstreze diavolului că El este şi Dumnezeu, fapt deloc lipsit de importanţă 
în acele momente, mai ales că era vorba de începutul misiunii Sale pământeşti.

Dar, demonstrându-i acest adevăr, Iisus n-ar mai fi fost Dumnezeu, pentru 
că un Dumnezeu care Se lasă atras în logica ispititorului, nu mai este Dumnezeu! 
Însă El dărâmă ispita, apelând la o autoritate superioară logicii diavolului, la 
un terţium care-i scăpase din vedere ispititorului: „ ...nu numai cu pâine va 
trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu...” (Deuteronom 
8, 3). Exprimându-Se astfel, Iisus nu Se referă direct la Sf. Euharistie și nici 
nu exclude pâinea ca hrană trupească pentru om, ci arată că Se încrede pe 
deplin doar în Cuvântul lui Dumnezeu, prin care s-a zidit şi lumea şi omul.6 
Pe de altă parte, pâinea, în afara faptului că este un important element natural 
cu sens generic de hrană arhetipală a omului, deţine în Biblie şi în special în 
Noul Testament, un rol esenţial pe plan spiritual, când, consacrată liturgic, 
devine o necesitate euharistică absolută, pentru viaţa noastră veşnică, aşa cum 
vom constata imediat, în cele ce urmează.

b). Matei 6, 11 (Luca 11, 3): „Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă 
astăzi!”

Cultul divin public al Bisericii constă din acte liturgice, cântări şi rugăciuni 
rostite şi de preot, dar şi de credincioşi. Dintre toate rugăciunile pe care le 
rostesc sau le cântă deopotrivă şi preoţii şi credincioşii, cea mai obişnuită şi 
mai ales repetată este Rugăciunea „Tatăl nostru”, adică Rugăciunea Domnească, 
Împărătească, sau Dumnezeiască, pentru că toate cuvintele din componenţa 
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ei sunt dumnezeieşti. Nicio altă rugăciune şi nici chiar toate rugăciunile 
Bisericii la un loc, nu se pot ridica la înălţimea ei, pentru că le lipseşte 
complexitatea şi, în măsură şi mai mare încă, biblicitatea ei.

Rugăciunea Domnească rezumă într-un fel unic întreaga credinţă creştină, 
aşa cum se desprinde ea din Sfânta Scriptură, ceea ce l-a făcut pe Tertulian 
s-o numească „breviarum totius Evangelii” („o sinteză a tuturor Evangheliilor”).

Textul nostru (din Matei 6, 11 şi respectiv Luca 11, 3), reproduce a patra 
cerere a acestei rugăciuni, referindu-se, în primă instanţă, la pâinea înţeleasă 
ca hrană zilnică, pe care o aşteptăm de la Tatăl ceresc. Dar, aşa cum anticipam 
puţin mai înainte, această pâine nu este doar pâinea materială care întreţine 
trupul, ci mai ales pâinea euharistică, „pâinea vieţii”, „Pâinea cea vie care s-a 
pogorât din cer”, menită a hrăni pentru veşnicie, atât natura complexă, 
dihotomică a fiecărui om credincios, cât şi fiinţa comunitară a întregii Biserici.7

c). Matei 14, 14-21 (Marcu 6, 34-44; Luca 9, 11-17; Ioan 6, 1-13): „Şi 
ieşind (Iisus din corabie, n.n.) a văzut mulţime mare şi I S-a făcut milă de 
ei şi a vindecat pe bolnavii lor, Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit 
la El şi I-au zis: locul este pustiu şi vremea iată a trecut; deci dă drumul 
mulţimilor ca să se ducă în sate, să-şi cumpere de mâncare. Iisus însă le-a 
răspuns: n-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănânce! Iar ei I-au zis: 
nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti. Şi El a zis: Aduceţi-Mi-le aici! 
Şi poruncind să se aşeze mulţimile pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei 
doi peşti şi privind la cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor 
pâinile, iar ucenicii mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns 
rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. Iar cei ce mâncaseră 
erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii.”

Faptele minunate relatate mai sus, s-au petrecut după uciderea (de către 
Irod Antipa) a Sfântului Ioan Botezătorul, când Iisus Domnul S-a retras, 
întristat, însingurat şi profund marcat, dincolo de lacul Ghenizaret, în partea 
de N-E a acestuia, lângă Betsaida Iulia. Voia să Se reculeagă şi să mediteze în 
linişte la marea pierdere a lumii de atunci, în persoana Sfântului Prooroc Ioan 
Botezătorul. Însă văzându-l plecând cu corabia, mulţimile L-au urmat, 
înconjurând lacul pe uscat; unii erau din Galileea, dar alţii au venit chiar din 
Ierusalim. Văzându-i astfel adunaţi, lui Iisus I Se face milă de ei şi le vindecă 
bolnavii, apoi, deloc întâmplător, Îşi prelungeşte cuvântul până târziu, spre 
seară. Îngrijoraţi, Apostolii intervin și are loc dialogul pe care-l știm: „Locul 
este pustiu şi iată că vremea a trecut; dă drumul mulţimilor ca să se ducă 
prin sate să-şi cumpre de mâncare” (Matei 14, 15). Însă răspunsul Lui îi 
surprinde: „Nu trebuie să se ducă; daţi-le voi să mănânce!” (14, 16): „Nu 
avem aici decât cinci pâini şi doi peşti” (v. 17). El însă le porunceşte: 
„Aduceţi-le, aici, la Mine!” (v. 18). De acum începe, de fapt, minunea. Este 
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singura minune a lui Iisus (exceptând Învierea), care este relatată în toate cele 
patru Evanghelii (Marcu 6, 34-44; Luca 9, 11-17 şi Ioan 6, 1-14).8

Sfântul Evanghelist Marcu ne spune că mulţimea a fost aşezată pe iarbă, 
la porunca lui Iisus, în cete de câte cincizeci şi de câte o sută de oameni (Marcu 
6, 40). Apoi, „Iisus luând cele cinci pâini şi cei doi peşti, privind la cer, a 
binecuvântat; şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile; iar ucenicii, mulţimilor. 
Şi au mâncat toţi şi s-au săturat; şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, 
douăsprezece coşuri pline” (Matei 14, 19-20), iar numărul celor hrăniţi era 
„ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii” (v. 20).

Din relatările Evangheliştilor ne putem da seama că toţi au consemnat 
această minune, nu numai informativ, ca fapt senzaţional, ci având în mintea 
lor semnificaţia ei spirituală.9

Prin expresiile „s-a înserat”, sau „vremea a trecut” (Matei 14, 15 şi loc. 
par.), începe deja, în relatare, paralelismul cu descrierea Cinei celei de Taină. 
Tot aşa, niciunul dintre Evanghelişti nu s-a gândit că relatează o minune despre 
o hrană obişnuită; toate gesturile făcute de Iisus acum, coincid cu cele din 
seara premergătoare Sfintelor Patimi, când a instituit Sfânta Euharistie.10

Cele patru verbe: „a lua”; „a binecuvânta” (respectiv „a mulţumi”); „a 
frânge” şi „a da”, utilizate la instituirea Sfintei Euharistii, sunt prezente şi în 
relatarea acestei minuni.11

Iar cele „douăsprezece coşuri pline de fărâmituri”, confirmă că nu era 
permis ca această pâine minunat înmulţită, să se piardă, sau să se risipească, 
cumva, ceva din ea, pentru că era o prefigurare a Sfintei Euharistii.12

d). Matei 15, 32-39 (Marcu 8, 1-9): „Iar Iisus, chemând la Sine pe ucenicii 
Săi, a zis: Milă îmi este de mulţime, că iată sunt trei zile de când aşteaptă 
lângă Mine şi n-au ce să mănânce; şi să-i slobozesc flămânzi nu voiesc, ca 
să nu se istovească pe drum. Şi ucenicii I-au zis: De unde să avem noi, în 
pustiu, atâtea pâini, cât să săturăm atâta mulţime ? Şi Iisus i-a întrebat: 
Câte pâini aveţi ? Ei au răspuns: şapte şi puţini peştişori. Şi, poruncind 
mulţimii să şadă jos pe pământ, a luat cele şapte pâini şi peştii şi, mulţumind, 
a frânt şi a dat ucenicilor, iar ucenicii mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au 
săturat şi au luat şapte coşuri pline cu rămăşiţe de fărâmituri. Iar cei care 
au mâncat erau ca la patru mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii. După 
aceea a dat drumul mulţimilor, S-a suit în corabie şi S-a dus în ţinutul 
Magdala.”

Despre această a doua minune, prin care Iisus înmulţeşte şapte pâini şi 
puţini peştişori, săturând „ca la patru mii de bărbaţi”, ştim că o mai avem 
relatată doar la Marcu 8, 1-9, fiind săvârşită în acelaşi mod, cu aceleaşi gesturi 
şi cu utilizarea aceloraşi expresii ca şi în cazul celei dintâi. Singurele deosebiri 
constă în faptul că aici avem o altă locație (țărmul vestic al Mării Galileii), că 
pâinile au fost șapte, iar peștii mai mulți decât doi, că anotimpul era cel de 
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vară (căci oamenii ședeau pe pământ, pentru că iarba era uscată) și în loc de 
cinci mii, acum erau doar patru mii de oameni, iar coșurile cu fărâmituri, acum 
erau doar șapte.

Încolo, ca și în primul caz, această a doua minune a înmulțirii pâinilor, se 
prezintă nu numai ca o manifestare firească a puterii dumnezeiești a Domnului 
Iisus Hristos, ci are și ea, exact aceeași conotație de prefigurare liturgico-
euharistică 13 a „Pâinii vieții” care „Se pogoară din cer.”

e). Matei 16, 5-6, 9-12 (Marcu 8, 14-21; Luca 12, 1): „Și mergând ucenicii 
pe celălalt țărm, uitaseră să ia pâine. Iar Iisus le-a zis: Luați aminte și 
feriți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor! Iar ei cugetau în sinea lor, 
zicând: Aceasta, pentru că n-am luat pâine! Dar Iisus, cunoscându-le 
gândul, a zis: Ce cugetați în voi înșivă, puțin credincioșilor, că n-ați luat 
pâine ? Tot nu înțelegeți, nici nu vă aduceți aminte de cele cinci pâini, la 
cei cinci mii de oameni și câte coșuri ați luat? Nici de cele șapte pâini, la 
cei patru mii de oameni și câte coșuri ați luat ? Cum nu înțelegeți că nu 
despre pâine v-am vorbit, ci să vă feriți de aluatul fariseilor și al saducheilor? 
Atunci au înțeles că nu le-a spus să se ferească de aluatul pâinii, ci de 
învățătura fariseilor și a saducheilor.”

Secțiunea de mai sus, mai ales prin versetele 9-11 (și loc. par.), în care 
Însuși Iisus Domnul recapitulează belșugul rămășițelor hrănirii (12, respectiv 
7 coșuri pline) cu pâine euharistică, a miilor de oameni care s-au săturat în 
mod minunat, constituie atât un avertisment împotriva nocivității învățăturilor 
iudaismului târziu (cf. Luca 12, 1), cât și un argument în favoare învățăturii 
Evangheliei lui Hristos 14. Aici, „zymi = („azimă”) = „didahé”=(învățătură), 
potrivit cuvintelor Sfântului Ignatie Teoforul: „Îndepărtați, dar, aluatul rău, 
cel învechit, cel înăcrit... Este o nebunie să vorbești de Hristos și să trăiești ca 
iudeii. Că nu creștinismul a crezut în iudaism, ci iudaismul în creștinism, în 
care s-a adunat toată limba care a crezut în    Dumnezeu.” 15

Desigur, la cele mai de sus putem adăuga și parabola aluatului din Matei 
13, 33 (Marcu 8, 15; Luca 13, 20-21): „Asemenea este Împărăția cerurilor, 
aluatului pe care, luându-l, o femeie l-a ascuns în trei măsuri de făină, 
până ce s-a dospit toată”, dar aici „aluatul” simbolizează puterea lui Dumnezeu 
de a transforma lumea 16, după cum și în scrierile rabinice, același „aluat” 
constituia o metaforă spre a ilustra rodul pozitiv al Torei în viața comunității 
mozaice.17
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CAPITOLUL  II

ÎN EVANGHELIA a IV-a

În Evanghelia a IV-a, minunea înmulțirii, de către Hristos Domnul, a celor 
cinci pâini și doi pești și săturarea cu ele a peste cinci mii de suflete (Ioan 6, 
1-13), constituie nu numai o nouă dovadă a atotputerniciei şi dumnezeirii Sale, 
ci şi un preludiu la o înaltă lecţie de teologie euharistică (Ioan 6, 22-59), pe 
care Iisus o va expune în Capernaum, atât propriilor ucenici, cât şi imensului 
auditoriu ambulant al mulţimilor, gata oricând să „ocolească pământul şi 
marea”, spre  a-L vedea şi asculta. 18

În privinţa locului şi timpului săvârşirii acestei minuni, avem în vedere 
textele din Ioan 6, 17 şi Luca 9, 10, localizând-o în partea de N-E a Lacului 
Ghenizaret şi anume lângă Betsaida – Iulia.19 Denumirea de „Marea Tiberiadei” 
20, dată de Sfântul Evanghelist Ioan Lacului Ghenizaret, mai apare doar o 
singură dată în Noul Testament, în Ioan 21, 1.

Evanghelia a IV-a nu ne spune cum a ajuns Domnul cu Apostolii Săi în 
aceste locuri pustii. Aflăm în schimb de la sinoptici că a venit cu corabia, 
traversând lacul, din dorinţa de a Se retrage din mijlocul mulţimii care-L asalta. 
Dar n-a fost să fie aşa, pentru că, urmând ţărmul nordic, mulţimea o ia pe jos 
(cf. Matei şi Marcu), în direcţia în care a plecat Iisus cu corabia, neînţelegând 
să-I lase puţin răgaz de odihnă.

Trecând „dincolo”, Iisus „S-a suit în munte şi a şezut acolo cu ucenicii 
Lui” (v. 3). „Şi era aproape Paştile, praznicul iudeilor” – ţine să precizeze 
mai departe Sfântul Ioan (în v. 4). De fapt este al doilea Paşti din timpul 
activităţii pământeşti a Domnului Hristos, menţionat în Evanghelia a IV-a 
(primul apare în Ioan 2, 13 ş.u.).

Acelaşi lucru l-au confirmat şi sinopticii, îndeosebi Matei (14, 19) şi Marcu 
(6, 39), notând că mulţimea s-a aşezat „pe iarbă verde” (Marcu). Aceasta 
înseamnă că trebuie să fi fost în luna aprilie (Nissan), pentru că imediat după 
aceea iarba se usca în acele locuri. La rândul lui şi Sfântul Ioan notează că 
„era multă iarbă în acel loc” (v. 10).

Amintind aici de sărbătoarea Paştilor, desigur că Sfântul Evanghelist Ioan 
n-a avut în vedere numai „praznicul iudeilor”, ci ca unul care privea toate din 
perspectiva Învierii, intenţiona să pună minunea înmulţirii pâinilor (urmată de 
cuvântarea despre Pâinea vieţii), în legătură cu Paştile Bisericii.21 De fapt, în 
contextul dat, menţionarea de acum a Paştilor, de către autorul Evangheliei a 
IV-a, a fost motivată mai degrabă teologic decât cronologic 22, întrucât „pâinea 
pe care Domnul este pe punctul de a o da poporului, idealizează (depăşind 
valoric Paştile ebraic) şi situează marea minune, sub semnul ospăţului euharistic 
creştin.” 23
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În aceeaşi manieră ar trebui să înţelegem şi v.5: „Deci, ridicându-Şi ochii 
şi văzând că mulţime multă vine către El...”

Faptul fizic al apropierii mulţimilor de Iisus poate fi interpretat, pe de o 
parte, ca o profeţie mesianică deja împlinită, prin participarea tuturor popoarelor 
la ospăţul   mesianic 24, iar pe de altă parte, ca o prefigurare a împlinirii propriei 
profeţii a Mântuitorului, când zicea: „ ...că mulţi de la răsărit şi de la apus 
vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în Împărăţia 
cerurilor” (Matei 8, 11; cf. Luca 13, 28-29).

Potrivit relatării Sfântului Ioan, văzând Iisus că mulţimea se apropie de El, 
imediat a luat iniţiativa hrănirii ei. Sinopticii, dimpotrivă, spun că înainte de 
a-i hrăni, Iisus i-a învăţat multe, vindecându-i apoi şi pe cei bolnavi, aduşi 
acolo. Totodată ei reproduc mai în amănunt şi dialogul dintre Iisus şi Apostoli 
cu privire la necesitatea „slobozirii” mulţimii spre a-şi procura de mâncare. 
În acest caz, iniţiativa ar fi avut-o Apostolii (Matei 14, 15; Marcu 6, 35-36) 
25.

Spre deosebire de sinoptici, la Sfântul Ioan, Iisus are această iniţiativă şi 
procedează direct la hrănirea acestei mulţimi flămânde „ca Unul Care ştie că 
omul are nevoie şi de hrană materială. Nu-i poate lăsa lipsitţi de ea pe cei ce-L 
caută (cf. Matei 6, 32-33), dar odată cu ea, le va da şi hrana spirituală, cea care 
rămâne spre viaţa veşnică (v. 27).” 26

Urmează apoi un minidialog extrem de semnificativ:
„ – De unde vom cumpăra pâine ca să mănânce aceștia ?” (v. 5). De fapt 

Domnul ştia ce va face şi cum va hrăni mulţimea, dar pune această întrebare 
ca Apostolii să-şi dea seama că în condiţiile date, această problemă era imposibil 
de rezolvat prin mijloace omeneşti (v. 6). Răspunsul trebuia să fie prompt, 
decis, direct:

„ – De la Dumnezeu!” Acesta ar fi fost un răspuns spontan, dar corect, al 
credinţei.27 Dar Sfântul Apostol Filip, atunci, n-a putut trece examenul acestei 
„încercări” şi răspunde cu un simplu calcul omenesc: „Pâini de două sute de 
dinari nu le vor ajunge, ca să ia fiecare câte puţin” (v. 7)

Minidialogul de mai sus crează un paralelism între textul ioaneic de aici şi 
alte episoade din istoria Exodului, cum ar fi minunea manei din pustie (Ieşirea 
16), sau cea a prepeliţelor (Numerii 11). Precum s-a exprimat Filip acum, tot 
aşa a zis şi Moise atunci: „De unde să iau şi să dau eu carne la tot poporul 
acesta ?”

Auzind discuţia, Apostolul Andrei face o rapidă investigaţie prin mulţime 
29, apoi intervine, anunţând rezultatul: „Este aici un băiat care are cinci pâini 
de orz şi doi peşti. Dar ce sunt acestea la atâţia ?” (v. 9). Intervenţia lui 
Andrei nu face decât să accentueze incapacitatea omenească de a ieşi din 
impas.
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„Băiatul” 30 amintit aici de Sfântul Andrei, nu e pomenit de sinoptici. 
Menţionarea lui în Evanghelia după Ioan, depăşeşte realitatea istorică din două 
puncte de vedere: pe de o parte, se evidenţiază în acest fel, mai bine decât la 
sinoptici, paralelismul dintre această minune şi textul din IV Regi 4, 42-44, 
unde Proorocul Elisei, cu 20 de turte de orz şi un săcuşor de grăunţe de grâu 
proaspăt, aduse lui de un om, a săturat o sută de oameni şi i-au mai şi rămas.

Pe de altă parte, ofranda de cinci pâini şi doi peşti, adusă de acel băiat, este 
o aluzie clară la ritualul euharistic 34. În acest sens, Sfântul Justin Martirul 
(Apologia I, 65; 67) ne informează că încă de la începuturile Bisericii, pâinea 
şi vinul pentru Sfânta Euharistie erau aduse ca ofrande sau „cinstite daruri”, 
la biserică, de către    credincioşi 32, ceea ce continuă să se întâmple şi în zilele 
noastre. Elementul care accentuează şi mai mult paralelismul cu minunea lui 
Elisei, este detaliul menţionat de Sfântul Ioan cu privire la calitatea pâinilor, 
care erau din orz. Corelând acest amănunt cu precizarea evanghelistului: „Şi 
era aproape Paştile, praznicul iudeilor” (v. 4), mai apare încă un paralelism: 
în Vechiul Testament, în fiecare an, de Paşti, se aducea la altar „darul legănat” 
adică un snop de orz, pârga secerişului (Leviticul 23, 10-15), secerişul grâului 
începând după cel al orzului. Tot aşa şi acum, pâinişoarele de orz, ar putea fi 
considerate ca o pârgă euharistică a marelui „seceriş” de care pomeneşte Iisus 
în Matei 9, 37-38; Luca 10, 2 ş.u.; Ioan 4, 35 ş.u. Deşi pâinea de orz era pâinea 
ieftină, a oamenilor săraci 33, prin binecuvântarea ei de către Domnul, cele 
cinci pâinişoare modeste vor constitui o hrană mult mai preţioasă decât mana 
din pustie, prefigurând pâinea euharistică.

*
*            *  

În ceea ce priveşte peştii, despre care – deşi sunt menţionaţi de către toţi 
evangheliştii – n-am vorbit încă nimic până acum, ei constituie alături de pâine, 
hrana pe care o dă Domnul şi după Înviere Apostolilor Săi (şi pe care o mănâncă 
El Însuşi: Luca 24, 41-43; aici peştele este asociat cu mierea), peştii fiind şi 
ei un foarte semnificativ simbol euharistic: „Pe ţărmul Mării Tiberiadei, Hristos 
Cel înviat îi aşteaptă pe ucenici cu „jar pus pe jos şi peşte pus deasupra”: 
marea în care se reflecta cerul, lacul Ghenizaret rotund ca cerul, roşeaţa 
jăratecului (strălucirea roşului ceresc), peştii, simbolul omului născut din apă 
şi foc, prânzul împărţit în bucuria „nebună” a nemuririi, iată deja Împărăţia 
lui Dumnezeu.” 34 În vechea şi Sfânta Tradiţie creştină, peştele era folosit 
frecvent ca simbol al lui Hristos şi al Sfintei Euharistii, precum şi al „omului 
nou”, născut prin apa Botezului şi prin focul Duhului Sfânt (Matei 3, 11 şi loc. 
par.). După cum iarăşi ştim, în antichitatea creştină, încă din veacul apostolic, 
termenul „IHTYS” (peşte), dincolo de aparenţele unui simplu substantiv 
comun grecesc, era de fapt anagrama Mântuitorului, semnificându-I în 
întregime şi numele şi opera: „Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul”. 
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Acest simbol era folosit (prin desenarea lui pe pământ), ca mijloc de recunoaştere 
între creştini, în epoca persecuţiilor.

Dar el mai apărea, după cum am mai precizat, mai ales în contextul 
Botezului, exprimând (în accepţiunea apologetului Tertulian), starea celui 
încreştinat, ca om nou renăscut din „apa vie”: „Dar noi, mici peştişori, ne 
naştem în (această n.n.) apă.” 35 În arta veche evreiască, unde întotdeauna apa 
era reprezentată ca plină de peşti, aceştia simbolizează învierea 36, iar în 
„Epistola lui Barnaba” găsim o altă preţioasă mărturie despre semnificaţia 
peştilor în apele vii ale Botezului (totul fiind sugerat de profeţia din Iezechiel 
47, 8-9 ş.u.): „Această apă, răspândindu-se în Galileea, va sfinţi (toate) apele 
şi orice suflet spre care va veni această apă va trăi şi va fi vindecat.” 37 Desigur 
că este foarte posbil ca aceste mărturii să fie în strânsă legătură şi cu cele două 
periope despre pescuirile minunate din Luca 5, 1-11 şi Ioan 21, 1-14) şi cu 
semnificaţiile lor. 38

*
*            *  

Primind deci ofranda celor cinci pâini şi doi peşti, Iisus porunceşte: „Faceţi 
pe oameni să se aşeze” (Ioan 6, 10a). Să ne amintim că la Marcu 6, 39-40 
porunca era de  a-i grupa „cete, cete” de câte o sută şi de câte cincizeci de inşi, 
iar la Luca 9, 14, numai în cete de câte cincizeci de inşi, astfel încât s-a putut 
calcula relativ uşor numărul celor hrăniţi prin această minune: „Deci au şezut 
bărbaţii în număr ca la cinci mii” (v. 10b). Şi Matei (14, 21), precizează că 
„erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii”, iar în 15, 38, 
unde relatează despre o a doua minune de acest fel, spune că cei hrăniţi (cu 
şapte pâini şi câţiva peştişori) erau doar „patru mii de bărbaţi, afară de femei 
şi de copii.”

„Şi Iisus a luat pâinile şi, mulţumind, a dat celor ce şedeau; asemenea 
şi din peşti, cât au voit” (v. 11). Am redat acum şi aici originalul grecesc al 
acestui verset, după ediţia critică 39, în timp ce în ediţia noastră sinodală este 
dată o traducere armonizată cu cea a sinopticilor 39, la care textul este mai 
amplu: „Şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti, privind la cer, a binecuvântat 
şi a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, ca să le pună înainte; asemenea şi 
cei doi peşti i-a împărţit tuturor” (Matei 14, 19; Marcu 6, 41; Luca 9, 16). 
Cu toate acestea, însă, în ambele situaţii, sensul euharistic al actului minunat, 
săvârşit de Iisus, este mai mult decât evident.

Deosebirea cea mai importantă dintre Sfântul Evanghelist Ioan şi sinoptici 
este că, (în textul original) el nu menţionează frângerea pâinilor şi nici pe 
Apostoli ca distribuitori ai acestora.

Sfântul Ioan ţinea să accentueze că singurul Iisus este Cel ce deţine şi 
împarte pâinea minunată, care se înmulţeşte numai în mâinile Sale, astfel încât 
nu numai că se satură cu toţii, ci mai şi rămâne din belşug.40
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O altă deosebire faţă de sinoptici este aceea că, după Sfântul Evanghelist 
Ioan, rămăşiţele sunt adunate tot la porunca expresă a lui Iisus, motivată prin 
cuvintele. „ca să nu se pierdă ceva” (v. 12). Iar Apostolii – aşa cum de fapt 
menţionează toate Evangheliile – au adunat şi au umplut douăsprezece coşuri 
de fărâmituri. Sfântul Ioan mai adugă doar că acestea „au rămas din cele 
cinci pâini de orz” (v. 13b). Deci, pâinea dată de Iisus, spre deosebire de mana 
de odinioară, din pustie (cf. Ieşirea 16, 20), trebuia adunată şi păstrată, pentru 
că, ea nu se va strica niciodată.

Lăsând la o parte faptul că Sfântul Evanghelist Ioan a omis menţiunea că 
Iisus a şi frânt pâinea (v. 11), realizăm în schimb, că în concordanţă cu specificul 
(faţă de sinoptici) Evangheliei sale, relatarea lui conţine nu mai puţin de şase 
indicii euharistice proprii şi anume: 41

1. Iisus primeşte pâinile, le binecuvântează şi le împarte personal mulţimii;
2. Utilizarea verbului „euharistéo”, în loc de „euloghéo”, care apare la 

sinoptici (dar şi la ei avem „euharistéo” la a doua înmulţire a pâinilor: Matei 
15, 36; Marcu 8, 6);

3. Folosirea (în v. 12-13) a termenilor „sinágo” (a aduna) 42 şi „klásmata” 
(fărâmituri), termeni existenţi deja în ritualul euharistic al Bisericii primare; 43

4. Porunca lui Iisus de a aduna rămăşiţele, reprezintă, pe de o parte, bogăţia 
darului lui Hristos, iar pe de altă parte, simbolizează adunarea laolaltă 
(încorporarea, sau integrarea) în Biserică, a „fiilor lui Dumnezeu cei 
împrăştiaţi” (Ioan 11, 52);

5. Expresia „ca să nu se piardă ceva” (v. 12b), aminteşte de caracterul 
sacru al părticelelor euharistice şi de grija deosebită a Bisericii primare – 
precum şi a Bisericii Ortodoxe până astăzi – de a le feri de orice profanare;

6. Numărul de douăsprezece coşuri de fărâmituri (menţionat de fapt şi de 
sinoptici), este în relaţie indirectă cu numărul seminţiilor israelite şi directă 
cu numărul Apostolilor şi evidenţiază plenitudinea pâinii euharistice, precum 
şi faptul că din ea s-au săturat nu numai cei cinci mii de bărbaţi, ci se vor sătura 
toţi oamenii, din toate timpurile, până astăzi şi până în veci.

Aceste elemente nu fac decât să anunţe indirect, aşa cum am mai precizat, 
bogata învăţătură euharistică, pe care Hristos Domnul o va expune în ampla 
Sa cuvântare despre „Pâinea vieţii” (Ioan 6, 22-59), la care ne vom referi mai 
pe larg în finalul părţii a II-a a prezentei lucrări.
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