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TEMEIURI BIBLICE NOUTESTAMENTARE CU PRIVIRE LA
OFICIEREA SFINTELOR TAINE ȘI IERURGII BISERICEȘTI
(XIII)
Vol. IV
- SFÂNTA EUHARISTIE Protopop dr. Ioan Bude

NEW-TESTAMENT BIBLICAL GROUNDS CONCERNING THE
OFFI-CIATION OF THE HOLY CHURCH SACRAMENTS AND
BLESSINGS (13)
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 theology approaches, but by means of a rigurous selection of minimally
commented texts), to bring forth again The Truth of the Holy Sacraments
before the readers, whoever they might be or – why not? – lead the readers
before The Truth, That „is the same for yesterday, today and forever” (Jews
13, 8): The Lord and Our Saviour, Jesus Christ, present, alive and active in all
undertakings of His Church
Keywords: holy sacraments, blessings, biblical theology, Church
CAPITOLUL I
MATEI 26, 26-28; MARCU 14, 22-24; LUCA 22, 19-20; I COR 11,
23b-26:
CINA CEA DE TAINĂ –
RITUALUL DE INSTITUIRE AL SFINTEI EUHARISTII
În ultima seară dinaintea Jertfei Sale, în seara de joi, 13 Nissan, Domnul
Se afla cu Apostolii într-o casă din Ierusalim, într-un foişor mare „dinainte
aşternut” (Marcu 14, 14-15), pentru „a mânca Paştile” (Matei 26, 17 ş.u.;
Marcu 14, 12 ş.u.; Luca 22, 7 ş.u.). Faţă de sinoptici, care, ca de obicei, sunt
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unitari, Evanghelia a IV-a (cap. 13-17) relatează – din motive bine întemeiate
– 45 detalii ale acestui eveniment, pe care ceilalţi evanghelişti nu le-au inclus.
Elementul comun (singurul) îl constituie faptul că şi Sfântul Ioan notează (13,
2), împreună cu sinopticii, că în seara respectivă, Iisus şi Apostolii cinau. Însă,
din toate punctele de vedere, această Cină nu era o cină obişnuită. Vom vedea
cum s-au petrcut lucrurile, urmărind informaţiile concrete, oferite de textele
noutestamentare deja menţionate mai sus:
Matei 26, 26-28: „Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi, dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este
Trupul Meu. Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru
acesta toţi, că acesta este Sângele Meu, al Legii celei Noi, care pentru mulţi
se varsă spre iertarea păcatelor.”
Marcu 14, 22-24: „Şi, mâncând ei, a luat Iisus pâine şi, binecuvântând,
a frânt şi le-a dat lor şi a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu. Şi
luând paharul, mulţumind, le-a dat şi au băut din el toţi. Şi a zis lor: Acesta
este Sângele Meu, al Legii celei Noi, care pentru mulţi se varsă.”
Luca 22, 19-20: „Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat lor,
zicând: Acesta este Trupul Meu, care se dă pentru voi; aceasta să faceţi
spre pomenirea Mea. Asemenea şi paharul, după ce au cinat, zicând: Acest
pahar este Legea cea Nouă, întru Sângele Meu, care se varsă pentru voi.”
I Corinteni 11, 23b-26: „Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost
vândut, a luat pâine şi, mulţumind, a frânt şi a zis: Luaţi, mâncaţi; acesta
este Trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. Asemenea şi paharul după Cină, zicând: Acest pahar este
Legea cea Nouă întru Sângele Meu. Aceasta să faceți de câte ori veți bea,
spre pomenirea Mea. Căci de câte ori veți mânca această pâine și veți bea
acest pahar, moartea Domnului vestiți până când va veni”
- Câteva necesare observaţii:
1. Evangheliştii sinoptici, în unanimitate, precizează că deja începuse „cea
dintâi zi a Azimelor” (Matei 26, 17; Marcu 14, 12); Luca 22, 7) 46, înţelegând
desigur ziua de 14 Nissan, care începe cu apusul soarelui din ziua de 13 Nissan
şi ţine până la apusul soarelui din 14 Nissan.
Deşi Iisus Domnul a numit „Paşti” această Cină (Matei 26, 8; Marcu 14,
14; Luca 22, 11, 13, 15), în niciun caz n-a avut în vedere cina pascală iudaică.
De fapt nici nu se putea pune problema serbării cu anticipaţie a Paştilor evreieşti. În acest sens avem de invocat argumente greu de contrazis:
a). – Astfel, după porunca lui Dumnezeu (Ieşirea 12, 6; Leviticul 23, 5
ş.urm.), Paştile trebuia serbat numai în noaptea de 14/15 Nissan, iar zilele
Azimelor ţineau din 15 la 21 Nissan. Însă pe timpul Mântuitorului, prima zi
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a Azimelor nu începea din seara zilei de 14, ci în a zilei de 13 Nissan, iar
perioada respectivă fiind, nu de şapte, ci de opt zile.
b). – Cum de s-a mai adăugat o zi, la cele şapte, ale Azimelor, ne explică
istoricul iudeu Iosif Flaviu 47: „În amintirea lipsei de alimente din timpul ieşirii
din Egipt – spune el – evreii serbau timp de opt zile sărbătoarea numită a
Azimelor”, iar „adausul zilei a opta se făcea nu la sfârşitul, ci la începutul perioadei” 48, fără a constitui o derogare de la prescripţiile Legii, întrucât în această
primă zi nu se mâncau azime, ci doar se făceau pregătirile pentru Paşti. Deci,
adevăratele zile de Azime începeau tot la data de 14/15 Nissan şi, conform
prevederilor din Ieşirea 12, 15; 13, 3; Leviticul 2/5, 5 ş.u., în ajunul Paştilor
trebuia îndepărtată din fiecare casă orice bucăţică de pâine dospită; cel care ar
fi mâncat asemenea pâine între 15 şi 21 Nissan, era pedepsit cu moartea (Ieşirea
12, 19). După Mişna 49, toţi capii de familie erau obligaţi ca încă din seara zilei
de 13 Nissan, să caute în toată casa, cu lumânarea aprinsă, orice urmă de pâine
dospită, oprind numai atât cât era nevoie pentru masa din acea seară şi din
dimineaţa următoare, până la ora 11:00. Deci, numai până la această oră din ziua
de 14 Nissan era permisă consumarea pâinii dospite, iar azima, care era interzisă
până în 14 Nissan, orele 11:00, se consuma în mod obligatoriu doar începând
cu seara zilei de 14, din momentul ritualic al consumării mielului pascal.50
c). – Aşadar, în ajunul Răstignirii, ziua de 14 Nissan a început în seara zilei
de joi, 13 Nissan, când, după Lege, nimeni nu avea voie încă să mănânce
azimă, ci numai pâine dospită. Cu atât mai mult, nimeni nu putea consuma
încă mielul pascal, fiindcă la templu, junghierea mieilor începea cel mai
devreme în dimineaţa zilei de 14 Nissan, iar festinul pascal din această zi
începea numai după apusul soarelui.
d). – Deci, Evangheliştii au perfectă dreptate, când, în descrierea Cinei
celei de Taină, nu fac nici măcar vreo aluzie la miel (pentru că Însuşi Hristos
este „Mielul lui Dumnezeu Care ridică păcatul lumii”: Ioan 1, 29), la azime,
sau la alte ingrediente specifice cinei pascale iudaice; este, de asemenea, foarte
clar şi faptul că Iisus şi Apostolii au mâncat la Cină doar pâine dospită.
e). – Sfântul Evanghelist Ioan nici nu numeşte această ultimă masă a Domnului
„Pasha”, ci „deipnon”, adică, simplu „cină” (13, 2). Tot el, în acest context, ne
mai furnizează şi alte detalii, cum ar fi: spălarea picioarelor Apostolilor (13,
4-12); prelungirea mesei până în toiul nopţii (13, 30b); rostirea, de către Iisus,
întimpul mesei, a marii cuvântări de despărţire de Apostolii Săi, vorbindu-le
despre venirea Duhului Sfânt, despre prigonirile viitoare, despre întristarea lor
care se va preschimba în bucurie, iar în final, a înălţat către Tatăl rugăciunea Sa
arhierească. Toate acestea au fost pe larg redate în capitolele 14-17 ale Evangheliei
a IV-a. Nicio vorbă, în schimb, despre Paştile iudaice!51 Într-un târziu, Domnul
şi Apostolii se ridică de la masă şi pleacă în grădina Ghetsimani (18, 1).
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2). La Evangheliştii Matei şi Marcu, lipseşte „pauza” dintre împărtăşirea
din Sfântul Trup şi Sfântul Sânge, adică în textele lor nu e inclusă partea
intermediară: „Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea”, care apare o singură
dată în Luca 22, 19b şi de două ori, în I Corinteni 11, 24b şi 25b. Această
poruncă, în Evanghelia după Luca apare numai după împărtăşirea din Sfântul
Trup, iar în I Corinteni, este menţionată atât după împărtăşirea cu Sfântul Trup,
cât şi după cea cu Sfântul Sânge al Domnului Iisus Hristos.
3). La Sfinţii Evanghelişti Matei (26, 26) şi Marcu (14, 22), la „frângerea
pâinii e folosit termenul „binecuvântând” (euloghísas), iar la binecuvântarea
paharului (Matei 26, 27; Marcu 14, 23), termenul „mulţumind” (euharistísas),
însă peste tot, cuvintele: „Luaţi, mâncaţi...” şi „Beţi dintru acesta toţi...”,
nu sunt folosite nici ca formule de binecuvântare, nici de mulţumire, ci formule
unice de împărtăşire. Această semnificaţie a lor rămâne însă valabilă numai
pentru acel moment, când, identificându-Se cu pâinea şi vinul, pe care le-a şi
consacrat ca Trup şi Sânge al Său, Hristos Însuşi S-a dat pe Sine Apostolilor
Săi. Dar de aici înainte, în Liturghia Bisericii, aceste cuvinte vor avea numai
şi numai semnificaţia de formule de instituire a Sfintei Euharistii. 52
4). Iisus rosteşte spre finalul Cinei un logion eshatologic 53 (Matei 26, 29;
Marcu 14, 25; Luca 22, 28-30): „Adevărat grăiesc vouă, că de acum ni voi
mai bea din rodul viţei, până în ziua aceea când îl voi bea nou în Împărăţia
lui Dumnezeu.”
În acest mod, El le comunică Apostolilor că de acum nu va mai lua parte
la astfel de ospeţe pământeşti, dar le făgăduieşte că atunci când va veni
Împărăţia lui Dumnezeu care „le va face pe toate noi” (Apocalipsă 21, 5) şi
acest vin euharistic va fi „nou” şi aşa, înnoit, îl va bea „cu ei” (Matei 26, 29),
„în ziua aceea” (Marcu 14, 25). Dar toate acestea sunt exprimate cu mai multă
claritate în Luca 22, 28-30, unde Domnul zice: „Şi voi sunteţi aceia care aţi
rămas cu Mine în încercările Mele (aluzie la cele întâmplate în Ioan 6, 66-71;
Luca 18, 28 u.). Şi Eu vă rânduiesc vouă împărăţie, precum mi-a rânduit
Mie Tatăl Meu, ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea şi să şedeţi pe tronuri,
judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.”
Avem aici atât promisiunea eshatologică a repetării acestui ospăţ, pentru
atunci când Domnul va împlini aşteptarea întregii Biserici, revenind printre
„ai Săi” (la Parusie), precum şi un act de investitură juridică a Apostolilor,
care la judecata lumii vor sta pe tronurile celor douăsprezece seminţii ale lui
Israel, participând la judecarea tuturor oamenilor şi popoarelor şi chiar a îngerilor, ca asociaţi ai Supremului Judecător (cf. I Corinteni 6, 2-3). 54
Când Cina a ajuns la final Iisus şi Apostolii „ ...au cântat cântări de laudă”
(Matei 26, 30; Marcu 14, 26; Luca 22, 30), apoi „au ieşit la Muntele Măslinilor...”,
„dincolo de pârâul Cedrilor, unde era o grădină...” (Ioan 18, 1).
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Precizarea asupra „cântărilor de laudă” (hymnésantes) ne permite să facem
legătura cu imnul „Hallel haggadol” 55, intonat episodic şi antifonal, atât în
cadrul cinei pascale iudaice, precum şi în finalul ei. 56
4. Cealaltă sursă de mare valoare documentară, din Noul testament, cu
privire la instituirea Sfintei Euharistii (anterioară Sfintelor Evanghelii sinoptice:
anul 56 d.Hr.), este Epistola I către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, care,
în două locuri din cuprinsul ei: cap. 10, 14-22 şi cap. 11, 17-34, ne oferă o
sinteză 57 a întregii învățături euharistice a Noului Testament 58.
Dar, din scrierea respectivă mai rezultă încă un fapt deosebit de important
și anume, că încă din primii ani de existență a Bisericii primare, celebrarea
Sfintei Euharistii era actul central și culminant al cultului divin public creștin
(11, 20). Așadar, Sfânta Euharistie se săvârșea „în ziua întâi a săptămânii”
(16, 2) și se oficia deja „în biserică” (11, 18), locaș distinct, prin consacrarea
sa, de casele credincioșilor (11, 22).
Pe de altă parte, în această Epistolă, Sfântul Apostol Pavel, pe lângă cuvintele de instituire a Sfintei Euharistii (11, 23b – 26), afirmă în mod clar și cele
cinci aspecte ale ei. 59
a). Aspectul de Taină al Sfintei Euharistii, rezultă din I Corinteni 10, 16;
11, 24-25, unde ea este prezentată ca o unire (înmpărtășire) reală și substanțială
cu Însuși Trupul și Sângele lui Hristos, Apostolul avertizând că cel ce o primește
cu nevrednicie, chiar se face, la propriu „vinovat față de Trupul și Sângele
Domnului” (11, 27), nesocotind (desconsiderând) „Trupul Domnului” (11,
29; cf. și Matei 26, 26-28 și loc. par.; Ioan 6, 48-58).
b). Aspectul de jertfă al Sfintei Euharistii, este afirmat în 10, 16-21, în
modul cel mai direct din întreg Noul Testament. Apostolul Pavel se referă la
„masa Domnului” ca și la o masă sacrificială, comparabilă (prin antiteză) cu
mesele sacre ce însoțeau jertfele iudaice și păgâne, în cadrul cărora se consuma
integral „thysia” (jertfa), sau carnea (trupul) victimelor aduse pe altar (thysiastérion; v. 18). Dealtfel, expresiile „se frânge” și „se varsă” sunt expresii
sacrificiale, iar noțiunea de „masă a Domnului” (v. 21) definește altarul creștin
(cf. Evrei 13, 10). Caracterul de jertfă al Sfintei Euharistii, mai reiese și din
exprimarea separată a autorului cu privire la „sânge” și „trup”, ceea ce este în
perfectă consonanță cu „înjunghierea” de pe Cruce, când Sângele Domnului,
curgându-I din răni, S-a separat de Trup. 60
De fapt, caracterul de taină al Sfintei Euharistii îl implică și pe acela de
jertfă, pentru că „a te împărtăși ceremonial din ceea ce s-a jertfit, înseamnă a
participa sacrificial și la tot ce implică acest act.” 61
c). Aspectul anamnetic al Sfintei Euharistii este subliniat de Sfântul Apostol
Pavel mai mult decât oricare alt autor noutestamentar. Doar Sfântul Evanghelist
Luca (urmând exemplul maestrului său) va reda și el, în Evanghelia a II-a, după
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formula de instituire a Tainei, și cuvintele Domnului Iisus: „Aceasta să faceți
întru pomenirea Mea” (Luca 22, 19b). În textul paulin, acest îndemn apare de
două ori (și pentru pâine și pentru pahar: I Corinteni 11, 24b, 25b), afirmând astfel
perpetua „vestire” (actualizare) a morții - și, desigur și a Învierii – Domnului.
d). Aspectul eshatologic al Sfintei Euharistii, rezidă în I Corinteni 11, 26:
„Căci de câte ori veți mânca această pâine și veți bea acest pahar, moartea
Domnului vestiți până când va veni;” mai precis, chiar în aceste ultime patru
cuvinte: „până când va veni.” 62.
e). Aspectul de Taină a comuniunii, în Epistola I către Corinteni, este prezentat
de Sfântul Apostol Pavel în cap. 10, 16 – 22, singurul text noutestamentar în care
termenii „koinonia” (comuniune) și „koinonós” (părtaș, împărtășit), sunt utilizați
în raport cu Sfânta Euharistie: 63 „Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este, oare, împărtășirea cu Sângele lui Hristos ? Pâinea pe care o
frângem, nu este oare împărtășirea cu Trupul lui Hristos? Că o pâine, un
trup suntem cei mulți; căci toți ne împărtășim din unica pâine. Priviți pe
Israel după trup: cei care mănâncă jertfele, nu sunt ei oare părtași altarului
? Sau idolul este ceva ? Ci, zic că cele ce jertfesc neamurile, jertfesc demonilor
și nu lui Dumnezeu. Și nu voiesc ca voi să fiți părtași ai demonilor; nu puteți
să vă împărtășiți din masa Domnului și din masa demonilor ! Oare vrem să
mâniem pe Domnul ? Nu cumva suintem mai tari decât El ?”
Încă de la Cincizecime s-a făcut o legătură organică între Sfânta Euharistie
și Biserică, „adică între Trupul euharistic și Trupul mistic al Domnului (I
Corinteni 10, 17 – Fapte 2, 42), nu numai în sensul că Sfânta Euharistie este
indispensabilă pentru existența și înțelegerea Bisericii, ci și în sensul că
Euharistia este punctul de întâlnire al unei comunități liturgice dintr-un loc,
cu Biserica universală, cu „ceata Sfinților” și cu toată creația. Comunitatea
euharistică aduce jertfă de laudă și fără sânge pentru Biserica nevăzută (Sfânta
Fecioară Maria, drepții Vechiului Testament, Apostolii și Sfinții Noului
Testament), ca pe un act de mulțumire, iar pentru Biserica văzută, ca pe un
act de cerere. Ea aduce de toate și pentru toate, Hristos Însuși fiind „Cel ce
aduce și Cel ce Se aduce, Cel ce primește și Cel ce Se împărtășește.” 64
Din cele expuse până acum, este esențial să reținem că Sfânta Euharistie a
fost instituită de Domnul nostru Iisus Hristos la Cina cea de Taină, nu cu azimă,
ci cu pâine dospită și nu în seara în care iudeii începeau serbarea Paștilor lor,
ci cu o seară înainte. Să mai reținem apoi, că „prin Sfânta Euharistie, Mântuitorul
a instituit un nou Paști, adică o nouă Jertfă, adică El Însuşi S-a jertfit ca un
miel nevinovat pentru păcatele lumii (Ioan 1, 36; I Corinteni 5, 7b)” 65
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