COLEGIUL BIBLIC EST EUROPEAN
ORADEA

PERSPECTIVA ORTODOXA SI
RASPUNSUL PROTESTANT LA SFÂNTA
ÎMPARTĂŞANIE SAU CINA DOMNULUI

LUCRARE PENTRU CURSUL DE TEOLOGIE
COMPARATĂ

2005

CUPRINS
I. PERSPECTIVA ORTODOXĂ ASUPRA SFINTEI ÎMPĂRTĂŞANII

3

A. CE ESTE EUHARISTIA SAU IMPĂRTĂŞANIA

3

B. ELEMENTELE SFINTEI TAINE

4

C. CINE POATE SĂVÂRŞI SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE

6

D. CINE SE POATE ÎMPĂRTĂŞI

6

E. PREGĂTIREA PENTRU SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE

7

F. DE CÂTE ORI RECOMANDĂ BISERICA ÎMPĂRTĂŞANIA

7

G. EFECTELE SFINTEI ÎMPĂRTĂŞANIEI

8

II. PERSPECTIVA PROTESTANTĂ DESPRE CINA DOMNULUI

10

A. TERMINOLOGIE

10

B. SEMNIFICAŢII ALE CINEI DOMNULUI

11

C. CADRUL ISTORIC AL CINEI

13

D. ELEMENTELE CINEI

13

E. CINE SE POATE ÎMPĂRTĂŞI

14

F. PREGĂTIREA PENTRU CINA DOMNULUI

14

G. BENEFICIILE CINEI DOMNULUI

15

III. CONCLUZII

16

IV. BIBLIOGRAFIE

17

I. PERSPECTIVA ORTODOXĂ ASUPRA SFINTEI
ÎMPĂRTĂŞANII

3

A. CE ESTE EUHARISTIA SAU ÎMPĂRTĂŞANIA
Sfânta Taina poarta mai multe denumiri : Euharistie, Impărtaşanie, Cuminecatură,
Cina Domnului, Frangerea pâinii. „Sfânta Euharistie, Sfânta Împărtăşanie sau Sfânta
Cuminecatură este Taina prin care creştinul se împărtăşeşte cu însuşi Trupul si Sângele
Domnului spre iertarea păcatelor si spre viaţa de veci. Născut la viaţă - viaţa în Hristos - prin
Botez, întarit în ea prin pecetea darului Sfântului Duh - prin Mirungere -prin Marturisire credinciosul poate primi Taina Tainelor, Sfânta Împărtăşanie”1. Este numita Sfânta
Euharistie, adica multumire, pentruca atunci când a fost aşezată de Domnul la Cina cea de
Taina, Mântuitorul a mulţumit Tatalui ceresc înainte de a frânge pâinea si a o da Sfintilor
Apostoli. Dar este si jertfa de mulţumire către Dumnezeu adusă de Sfânta Biserica, de
credincioşii ei, prin Episcop sau preot. Euharistie înseamnã multumire. Sfânta Euharistie
înseamnă de fapt “Sfânta Multumire”. Dar cuvântul acesta se întrebuinteazã în general cu alt
înteles, si anume de Sfânta Cuminecãturã sau Sfânta Împãrtãşanie. În limba noastrã se
întrebuinţeazã foarte putin cuvântul “euharistie”. Cei mai multi nu-l aud niciodatã, alţii îl aud
si-l uitã, alţii îl aud şi nu-l înteleg. Teologii ortodocsi stiu cã Sfânta Euharistie este ceea ce
înteleg credinciosii în general prin “Sfânta Cuminecãturã” sau “Sfânta Împãrtãşanie”. De fapt
nici aceste cuvinte nu corespund conţinutului lor. Prin “Euharistie”, cât si prin “Împãrtãşanie”
si “Cuminecãturã” creştinii ortodocşi înteleg Trupul si Sângele Mântuitorului Iisus Hristos pe
care Îl primesc atunci când se împãrtãşesc sau Care se aflã pe Masa Sfântului Altar, unde
întotdeauna este prezent în chivot, pentru împãrtãşirea celor care trebuie sã se împãrtãşeascã
grabnic, în special pentru bolnavi, ceilalţi credinciosi fiind sfãtuiţi sã se împãrtãşeascã la
Sfânta Liturghie.
Cuvantul «Euharistie» vine din limba greacă si inseamnă «mulţumire» . Euharistia
este Sfânta Taina prin care, sub forma pâinii si a vinului, credinciosul se înpărtăşeşte cu
Trupul si Sângele Domnului, prezente in mod real prin prefacerea elementelor la Sfânta
Liturghie. “Este cea mai importantă dintre Sfintele Taine, in sensul că, daca prin celelalte
Taine creştinul primeste harul divin intr-un sens limitat, prin Sfânta Împărtăşanie primeste
însusi Izvorul harului, care este Hristos. “2

1
2

I.P.S. Mitropolit Dr. Nicolaeal Banatului, Învatatura de credinta ortodoxa, Bucuresti, 1992
Pr.dr. George Remete, Dogmatica Ortodoxã, Alba-Iulia, 1996
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B. ELEMENTELE SFINTEI TAINE
Elementele, darurile ce se aduc sunt pâinea de grâu curat si dospit si vinul curat, din
struguri.Teologia otodoxă susţine poziţia transsubstanţierii elementelor Sfintei Împărtăşanii,
conform căreia in momentul consacrării, elementele se transformă cu adevarat in trupul si
sângele Domnului, păstrându-şi înfatişarea exterioară Pentru ca ei sã se poatã împãrtãsi cu
Trupul si Sângele Domnului, trebuie sã-L aibã de undeva. Cei de la Cina cea de Tainã L-au
avut din mâinile Mântuitorului. El n-a zis: Aceasta este pâine care închipuieşte Trupul Meu,
acesta este un simbol al Trupului Meu, ci a zis: “Acesta este Trupul Meu”. El nu a dat pâine
obişnuitã, ci a dat pâine euharisticã, a dat de fapt Trupul Sãu sub chipul pâinii. Apoi, luând
paharul, a zis: “Beţi din acesta toţi, acesta este Sângele Meu, care se varsã spre iertarea
pãcatelor”, prin aceasta oferind nu vin, ci chiar Sângele Lui, vin prefãcut în Sângele Lui.
Aceasta este credinţa si învãtãtura Bisericii. Prin urmare, ceea ce se pune înainte, prescura
anume pregãtitã si vinul amestecat cu apã, anume pregãtit, se preface, prin rugãciunile
preoţilor si ale credincioşilor, în Trupul si Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în
Sfânta Euharistie cu care se pot împãrtãsi credinciosii.. Prefacerea, transformarea se face în
chip tainic, mai presus de întelegerea noastra.
Prefacerea pâinii si a vinului in Trupul si sângele lui Hristos la Cina cea de Taină si
in orice Sfântă Liturghie este un mister de nepătruns în întelesul si in modul infaptuirii lui ;
caci mister este nu numai felul de a fi al lui Dumnezeu, ci si orice lucrare a Lui asupra
creaţiei. Săvarşirea Sfintei Liturghii are ca obiect prefacerea darurilor în Dumnezeiescul Trup
si Sânge al Domnului Hristos, iar ca scop sfinţirea credincioşilor, care, prin acestea,
dobândesc iertarea păcatelor şi moştenirea împărăţiei cerurilor. „ Împărtăşanie este trupul si
Sângele Domnului, dar totodată si hrana si băutura cea adevarată a bisericii lui Hristos, iar
prin impărtaşanie nu biserica le preface pe ele în trup omenesc, ca pe o oarecare alta hrană, ci
biserica se preface in ele, deoarece cele mai tari biruiesc, precum fierul înrosit in foc ni se
arata oarecum ca foc si nu ca fier, deoarece însuşrile fierului sunt absorbite cu totul de cele
ale focului, tot aşa si biserica lui Hristos, daca ar putea cineva s-o cuprindă cu privirea sa, nar vedea decât însuşi trupul Domnului prin aceea ca este unită cu El şi că se împărtăşeşte din
trupul Lui.”3
„Aceasta prefacere se face în timpul Sfintei Liturghii, când Episcopul sau preotul se
roagă «Înca aducem Ţie aceasta slujbă duhovniceascâ şi fară de sânge şi Te chemăm, Te
3

Valer Bel, Dogma si Propovaduire, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994
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rugăm si cu umilinţa la Tine cădem; Trimite Duhul Tau cel Sfânt peste noi si peste aceste
Daruri ce sunt puse înainte si fă, adică, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău, iar
ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului Tău, prefacându-le cu Duhul Tău cel
Sfânt.
În acest timp, la strană se cânta «Pre Tine Te laudam», iar credincioşii îngenunghiaza, caci
acum se savârşeste prefacerea pâinii si vinului în Trupul si Sângele Mântuitorului, iar nu
atunci când se rostesc cuvintele de instituire a Tainei,«Luati,mâncati...Beţi dintru aceasta toti
. . .»”4 Sfântul Ioan Damaschin a afirmat că : „ Pâinea si vinul nu sunt niciodata inchipuirea
Trupului si Sângelui Lui Hristos, ci însuşi Trupul lui Hristos unit cu dumnezeirea…pâinea si
vinul sunt prefacute in Trupul si Sângele Domnului.”5
Pe lângă transformarea elementelor, prezenţa reală a lui Hristos în elementele
euharistiei, credincioşii ortodocsi susţin şi jertfa repetată de fiecare dată când se împărtăşesc,
jertfă adusă pentru păcatele celor vii şi ale celor morţi. Credinţa Bisericii in realitatea
euharistica, în prezenta reală a Trupului si Sângelui Domnului în Sfânta Liturghie, este veche
si a fost mărturisită permanent şi consecvent de toata Biserica. Sfinţii Păriţi ne dau mărturie
în acest sens :
• Sf. Iustin Martirul : “Aducem in numele Lui jertfa pe care Domnul Iisus a
poruncit să fie adusă, jertfa pâinii si a vinului în Euharistie”
• Sf. Ioan Gura de Aur : “ De aceea (jertfa de pe Golgota) o aducem si acum, care a
fost adusă şi nu s-a sfârsit .“6
• Sf. Nicolae Cabasila : “ Taina Sfintei Euharistii nu constă în a vedea doar o pâine
junghiată, ci pe însuşi Mielul lui Dumnezeu, Cel ce prin junghierea Sa ridica pacatul
lumii” (Taicuirea Dumnezeieştii Liturghii).

4

I.P.S. Mitropolit Dr. Nicolae al Banatului, Învatatura de credinta ortodoxa, Bucuresti, 1992
Pr.dr. George Remete, Dogmatica Ortodoxã, Alba-Iulia, 1996
6
Ioan Gura de Aur, Rânduiala Sfintei Liturghii, Buzău, 2001
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C. CINE POATE SĂVÂRŞI SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE
Sãvârşitorul este episcopul sau preotul, ca urmaşi ai Sf. Apostoli care au primit
permisiunea si porunca de a o sãvârşi, prin cuvintele : “ Aceasta sã o faceti întru pomenirea
Mea “ Sfânta Taina a Împartasanie se savârseste numai de Episcop si de preot, în virtutea
puterii data lor de Mântuitorul Iisus Hristos, prin Sfintii Apostoli (Lc. 22, 19) si numai în
cadrul Sfintei Liturghii. “Euharistia poate să o săvârşeasca doar un preot hirotonisit de
episcop. Euharistia unifica în acelaşi Hristos pe toţi cei ce săvârşesc aceeaşi Euharistie şi se
împărtăşesc în tot locul din ea, prin preoţii hirotonisiţi de episcopii ce stau în comuniune.”7
Transmiterea harului depinde de actul în sine, nu de meritele preotului sau a recipientului, dar
cantitatea harului acordat depinde de dispoziţia si cooperarea recipientului. Cu toate acestea
nu preotul sau recipientul fac ca taina fie operantă, ci taina în sine este cauza eficace a
operarii harului. Singurii oameni calificaţi sa administreze tainele sunt acei care au fost
ordinaţi, adică cei ce au primit taina hirotoniei.
Acestea duc la concluzia că mântuirea depinde de Biserica, deoarece susţin că ei iau fost încredintate sacramentele, care sunt mijloace ale mântuirii si de asemenea necesitatea
unui administrator calificat, care desigur că este ordinat de biserica.
D. CINE SE POATE ÎMPĂRTĂŞI
Primitorii sunt membrii Bisericii care s-au pregatit, au trecut prin Taina Spovedaniei
si au primit dezlegare de la duhovnic. În general, sunt opriti de la Sfânta Împartasanie cei
vinovati de pacate grele (lepadare de credinţa, ucideri, desfrânare, curvii, furturi si hotii,
cămătarii, cei ce umbla cu farmece sau vraji si descânte), precum si cei pe care duhovnicul îi
gaseşte nevrednici.
Pot primi Sfântul Trup si Sângele Domnului numai creştinii pregatiti si vrednici, aşa
cum ne învaţa Sfântul Apostol Petru:” Să se cerceteze omul pe sine si aşa sa manânce din
pâine si să bea din pahar ; caci cel ce manâncă si bea cu nevrednicie, osânda îsi manâncă si
bea, nesocotind Trupul Domnului” (I Cor. 11, 28-29).

7
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Nu pot primi Sfânta Impărtăşanie crestinii neortodocsi chiar spovediţi, pentru că
primirea Euharistiei este identică cu marturisirea completă a credintei propovaduită de
Biserica Ortodoxă.
Practica intercomuniunii, adică a împărtăşirii unor creştini de alte confesiuni, nu
este permisă in Biserica, întrucât Împărtăşirea este culmea si expresia deplinatatii, integritaţii
de credinţă.
E. PREGĂTIREA PENTRU SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeu ne dă în dar toate cele sfinte, fară ca noi sa-i dam nimic în schimb, însă
El ne cere neaparat să ne facem vrednici de a le primi si a le păstra, caci nu face parte de
sfinţire decat celor ce s-au pregatit in felul acesta. “La taina împărtăşaniei, omul are dreptul
toată viaţa.
Singurul motiv pentru care nu se dă cuiva împărtăşania este pregătirea insuficientă
pentru a o primi, lucru pe care-l hotărăşte preotul duhovnic, in funcţie de practica si disciplina
Bisericii. Dreptul si chemarea sunt condiţionate de o anumită pregătire care va da
solicitantului vrednicia necesară.” 8
Pregatirea credinciosului pentru Împărtaşanie este trupească şi sufletească, si
constă din:
a.- spovedanie (marturisirea păcatelor) fară de care nimeni nu se poate împărtăşii;
numai

copii

până

la

10

ani

sunt

scutitţi

de

spovedanie;

b.- împacarea cu toţi. Să nu fi certat cu nimeni si sa nu ai nimic împotriva cuiva;
c.- înfrângerea de la orice poftă trupească, cu câteva zile înainte, si abţinerea de la
mâncare şi băutura în ziua împărtăşirii. Numai celor bolnavi pe moarte li se poate da
Sfânta Împărtăşanie pe mâncate.
F. DE CÂTE ORI RECOMANDĂ BISERICA ÎMPĂRTĂŞANIA
Pentru sporul dudovnicesc al credinciosului, Biserica recomandã împãrtãşirea
frecventã (respectându-se întotdeauna pregãtirea necesarã) si cere împãrtãşirea minimã în
cele patru posturi din an.

8

Vasile Rădăucă, Ghidul Crestinului ortodox de azi, Ed. Humanitas, 1988
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“Preoţii de enorie să înveţe poporul că, într-un cuget curat, atât partea bărbătească,
cât si cea femeiască, de va fi cu putinţă la praznice, iar de nu, negreşit în cele patru posturi de
peste an, să se pregătească pentru Sfânta Împărtăşanie . . . Iar de vor vrea să se aproprie de
Sfânta Împărtăşanie şi afară de cele patru posturi obişnuite, să postească mai înainte şi să se
pregatească după rânduiala, prin marturisirea păcatelor.”9
Sfânta Bisericã de aceea face Liturghie, ca sã se împãrtãşeascã credincioşii. Nu ca
sã se împãrtãşeascã numai preoţii, iar credincioşii sã se împãrtãşeascã în Postul Paştelui. Mai
demult, oamenii se împãrtãşeau mai des, mai ales în primele veacuri. Şi Sfântul Ioan Gurã de
Aur îi îndeamnã pe oameni sã se împãrtãşeascã mai des, cãci deja de pe vremea lui s-a slãbit
dorinta si gândul de împãrtãşire mai deasã. Pe un om nepãsãtor nu îl poti îndemna sã se
împãrtãşeascã.
Pe el îl îndemni sã se spovedeascã, iar dupã aceea şi sã se împãrtãşeascã.
G. EFECTELE SFINTEI ÎMPĂRTĂŞANII
Efectele împãrtãsirii sunt :
Unirea realã cu Hristos, conform promisiunii Sale :« Cel ce mãnâncã Trupul Meu si
bea Sângele Meu rãmâne întru Mine si Eu întru el » (Ioan 6, 56).
“Ei primim pe Hristos în Euharistie într-o intimitate care ne cutremură, dacă ne
gândim că acest Hristos cu care ne unim este Dumnezeul adevărat din Dumnezeu adevărat.
Prin mâncarea trupului şi prin consumarea Sângelui Său se obţine şi se trăieşte o adevărată
unire cu Hristos. Prin această unire credinciosul devine transfigurat si un adevărat cristofor”10
- curãţirea de pãcate si progresul în viaţa spiritualã, conform formulei de
împãrtãşire : “ Se împãrtãşeste robul lui Dumnezeu … spre iertarea pãcatelor si viaţa de
veci “11
- fãgãduinţa Învierii si a vieţii de veci : « Cel ce va mânca din pâinea aceasta
(Euharistie) nu va muri în veci » (Ioan 6, 51).
-“Împărtăşirea de Hristos însemnează împărtăşirea de modul existenţei Sale, potrivit
cuvintelor Lui: Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu, are viaţa veşnică şi Eu îl voi
învia în ziua de apoi.(Ioan 6: 54) Noi nu ne putem face părtaşi vieţii veşnice fără o unire

9

Pr. Prof. Dr. PetreVintilescu, Liturghierul Explicat, Bucuresti, 1998
Valer Bel, Dogma si Propovaduire, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994
11
Ioan Gura de Aur, Rânduiala Sfintei Liturghii, Buzău, 2001
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totală cu Hristos, izvorul vieţii.”12De aceea părinţii bisericii numesc Euharistia şi “doctrina
nemuririi”
- Pentru cei ce se împãrtãşesc cu nevrednicie efectul este osânda, conform
cuvintelor Sf.Ap.Pavel : « Sã se cerceteze omul pe sine si aşa sã mãnânce din pâine si sã bea
din pahar . Cãci cel ce mãnâncã si bea cu nevrednicie, osândã îşi mãnâncã si bea, nesocotind
Trupul Domnului » (I Corinteni 11, 28-29).
- El ne dã Trupul si Sângele Sãu ca sã ne mântuim, sã ne ajute, nu ca o recompensã.
Sfintele Taine nu sunt o rãsplatã pentru binele fãcut de noi, ci sunt un dar al iubirii lui
Dumnezeu. El Se revarsã cãtre noi, iar noi Îl primim si nu Îl refuzãm.
- Ei au conştiinţa cã toate acestea intrã în mãdularele lor, în rãrunchi si în inimã. În
rugãciunea a treia de mulţumire dupã împãrtãşire spun cuvintele acestea: “Intrã în alcãtuirea
mãdularelor mele, în rãrunchi si în inimã”, adicã în toatã existenţa mea. Intrã, Doamne,
rãspândeste-te, sã curgi si tu cum curge sângele nostru.

12

Valer Bel, Dogma si Propovaduire, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994
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II. PERSPECTIVA PROTESTANTA ASUPRA CINEI
DOMNULUI
A. TERMINOLOGIE
- κυριακον δειπνον - 1Cor. 11:20 – Cina Domnului;
− κοινονια - părtăşie; oportunitatea părtăşiei cu Trupul lui Hristos care este:
trupul lui frânt pentru noi si biserica adunată la părtăşie.
− αναξιοσ - “in chip nevrednic” – 1Cor.11:27; avertismentul lui Pavel, ce
denotă o atitudine si un comportament nevrednic.
− δοκιµοι - “a cerceta si a trece de acel test”
− ενοκοσ - “a fi vinovat”
− συνερχεσται - a se aduna laolaltă.
− δοκιµαζειν - “a pune la încercare” sau “a cerceta pentru a dovedi”
− κρινειν - “a judeca” = a judeca intr-un mod drept, discriminatoriu, a fi în
stare sa distingi clar între doua lucruri.
− κριµα - “osândă”
Cina Domnului este redată în 1 Corinteni 10:16 prin cuvântul „împărtăşire” care
este traducerea grecescului „koinonia”. In greaca clasică cuvântul koinonia înseamnă o
asociaţie sau o tovărăşie. Cuvântul mai este utilizat pentru a defini ideea de comunitate.
„Koinonia este spiritul de părtăşie generoasă în contrast cu spiritul de acaparare egoistă.”13
În viaţa creştină koinonia înseamnă împărtăşirea prieteniei faţă de ceilalţi. (Fapte
2:42).
Mai este numită „euharistie” de la cuvântul grecesc „a aduce mulţumiri” acest
cuvânt vine de la mulţumirea adusă înainte de a lua elementul Cinei Domnului. Mai este
numită şi masa comună care se servea înainte de împărtăşirea cu elementele Cinei Domnului,
„agape” sau masa de dragoste.

13

William Barclay, Analiza semantică a unor termeni din Noul Testament, Weatar, Illinois USA,
S.M.R., 1992
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B. SEMNIFICAŢII ALE CINEI DOMNULUI
- Cina Domnului este sărbătoarea in amintirea suferinţelor şi morţii Domnului Isus,
constând din împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului, simbolizate prin pâine şi rodul
viţei, sărbătoare care uneşte pe toţi credincioşii într-o părtăşie intimă cu Mântuitorul şi,
totodată unii cu alţii, împlinind astfel porunca Domnului Isus: „Să faceţi lucrul acesta spre
pomenirea Mea”(1Cor11:24). În timp ce botezul este ritul iniţiator, Cina Domnului este ritul
permanent al Bisericii vizibile. Ea poate fi definită pentru început ca un rit înfiinţat de către
Însuşi Cristos pentru a fi practicat de biserică cu scopul comemorării morţii Lui. „Ea ne aduce
aminte de viaţa Lui (pâinea), moartea lui (paharul), învierea şi prezenţa Sa vie (slujba
însăşi).14.
Cina Domnului este practicată de fapt de către toate ramurile creştinismului. Şi
totuşi pe de altă parte, există multe interpretări diferite. Erickson spune: „Pe plan istoric, Cina
Domnului a ţinut despărţite mai multe grupuri creştine. Acelaşi efect îl are şi în prezent. Prin
urmare, ea este un factor care uneşte creştinătatea, cât şi unul care o dezbină.”15 Ce trist, un
lucru menit să aducă unitate, a ajuns să fie subiect de dispută si dezbinare.
Este o ocazie solemnă de a medita profund la semnificaţia morţii ispăşitoare a lui
Cristos, punctul central al întregii istorii. Aceasta ne confruntă mereu cu preţul răscumpărării
noastre din păcat şi pedeapsa acestuia. Autorii cărţii „Doctrine biblice”, spun că: „Cina
Domnului are şi un caracter inspiraţional întrucât ne reaminteşte că prin credinţă putem avea
parte de beneficiile morţii şi învierii Sale.”16
Prin împărtăşire regulată ne identificăm în mod repetat cu el în moartea Sa,
amintindu-ne că El a murit şi a înviat ca noi să avem biruinţă asupra păcatului şi să ne ferim
de orice fel de rău (I Tesaloniceni 5:22).
Cina Domnului este o asigurare a celei de-a doua veniri a lui Cristos (Matei 26:29;
I Corinteni 11:26).Împărtăşirea îi aminteşte credinciosului despre întâlnirea plină de bucurie
şi jubilare nesfârşită care ne aşteaptă când îl vom întâlni pe Domnul. Acest ritual nu numai că
priveşte înapoi spre moartea Sa, ci priveşte şi înainte spre întoarcerea Lui la ai Săi: „Vă spun
că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când Îl voi bea cu voi din
nou în Împărăţia Tatălui Meu.”
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„Vedem deci că Împărăţia ne îndreaptă privirile nu numai înapoi, spre ceea ce a făcut Isus
pentru noi, ci şi înainte, spre ceea ce El va însemna pentru noi.”18
- Cina Domnului este simbolul noului legământ. Semnul noului legământ este
paharul.Acesta simbolizează sângele care a fost vărsat de Domnul nostru pentru ratificarea
noului legământ. Isus a spus: „Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu.”
(Luca 22:20). „Aşadar, Cina Domnului ne aminteşte că în şi prin Domnul nostru Isus Cristos,
Dumnezeu a făcut un nou legământ cu noi credincioşii, Cristos este Mijlocitorul noului
legământ. El este capul şi reprezentantul umanităţii în această nouă înţelegere, în acest
extraordinar leământ făcut de Dumnezeu cu oamenii.”19
- Este o vestire proclamatoare a morţii lui Cristos. Pavel scrie: „Pentru că ori de
câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului până
va veni El (I Corinteni 11:26). Când credincioşii se întâlnesc în amintirea lui Cristos, ei
proclamă în mod activ în faţa lumii moartea lui Cristos. Atât faptul morţii cât şi semnificaţia
ele sunt proclamate de membrii Trupului Său atunci când se împărtăşesc la masa Lui. Slujba
însăşi este o prezentare a mesajului Evangheliei, cât şi a afirmaţiilor Evangheliei cu privire la
cel răscumpărat. „Actul luării pâinii şi a cupei este o dramatizare a Evangheliei, o
reprezentare a ceea ce a reprezentat moartea lui Cristos.”20 Acest act arată spre moartea Lui
ca singura bază a mântuirii noastre.
- Cina Domnului este o părtăşie cu Cristos şi cu poporul Său (I Corinteni 10:21).
Timpul de părtăşie cu Cristos şi poporul Său este acel timp special în care cei răscumpăraţi se
adună pentru părtăşie în jurul lui Cristos. Masa îi aminteşte închinătorului de ceea ce Cristos
a pregătit pentru ai Săi. Noi stăm la masa Domnului unde Cristos este oaspetele nevăzut.
Credinciosului i se aminteşte de umilinţa lui Cristos şi de responsabilitatea noastră de a ne
sluji unii pe alţii.
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C. CADRUL ISTORIC AL CINEI
Cina Domnului a fost instituită în seara sărbătoririi Paştelor evreeşti. Paştele era
sărbătoarea ieşirii din robia Egiptului. Dumnezeu a at porunca ca fiecare familie să taie un
miel fără cusur, iar cu sângele mielului să ungă uşiorii uşii, asfel Israel avea să fie ocrotit de
judecata Lui Dumnezeu adusă asupra Egiptului(Exod 12). Masa Pascală trebuia să conţinăun
miel fără cusur de un an, azimi şi verdeţuri amare.
Pe fundalul acestei sărbători Domnul Isus ia din pâinea şi vinul cre erau pe masă şi
le schimbă valoarea, însemnătatea, ele devenind simboluri ale Cinei Domnului.
D. ELEMENTELE CINEI
Cu privire la elementele Cinei s-au format mai multe teorii cre nu au făcut alceva
decât să distrugă simplitatea iniţială şi adevărul Cinei şi să despartă credincioşii. Biserica
Romano – Catolică şi Ortodoxă susţin că trupul şi sângele lui Cristos sunt prezente în pâine
şi în vin, în mod fizic (transsubstanţierea).
Biserica Luterană susţine că individul se împărtăşeşte din adevăratul trup şi
adevăratul sânge al lui Cristos. Elementele rămân neschimbate dar rugăciunea de consacrare
îl comunică pe Cristos participanţilor (consubstanţierea). Concepţia reformată susţine că deşi
elementele sunt doar simboluri, părtăşia cu ele implică împărtăşirea cu Cristos prin prezenţa
Sa spirituală, răscumpărătoare. Zwingli a susţinut că Cina este doar o masă de aducere
aminte, o comemorare, dar este de asemenea o slujbă în care prezenţa lui Cristos împreună cu
poporul Său realizează o adevărată comuniune.
Poziţia reformată este undeva între cea a consubstanţierii şi cea a comemorării. Intrun mod oarecare, există o prezenţă dinamică a lui Cristos în elemente, prezenţă care devine
eficace în credincios atunci când se împărtăşeşte. Elementele sunt simbolul prezenţei Sale.
Sancy scrie: „Împărtăşirea prezenţei Sale nu înseamnă a mânca şi a bea în mod fizic ci este o
comunicare lăuntrică cu Persoana Sa, comuniune care foloseşte o acţiune exterioară cu o
expresie a credinţei spirituale lăuntrice.”21
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E. CINE SE POATE ÎMPĂRTĂŞI
Modul în care fiecare credincios percepe responsabilitatea pe care o are este data si
de intelesul sau sensul pe care il da semnificatiei Cinei Domnului, de conceptia adoptata
privind elementele Cinei si de asteptarile fiecaruia din acest rit sau sacrament. „Dacă Cina
Domnului semnifică, cel puţin în parte, o relaţie spirituală între credincios şi Dumnezeu,
atunci una din cerinţe este o relaţie personală cu Domnul. Cei care participă ar trebui să fie
credincioşi autentici în Cristos şi să fie suficient de maturi ca să poată deosebi trupul lui
Cristos.”22
O altă cerinţă absolut necesară este cercetarea, evaluarea stării spirituale şi
corectarea acelor lucruri negative, care ar putea să distrugă părtăşia noastră cu Hristos şi să ne
aducă osândă.
F. PREGĂTIREA PENTRU CINA DOMNULUI
Niciunde în Scriptură nu găsim cerinţe speciale pentru pregătire preliminară pentru
luarea Cinei, chiar dacă unii susţin că este nevoie de o „ sfinţire specială”. Această „sfinţire
specială „ cuprinde citirea Bibliei, rugăciunea, postul, abstinenţă sexuală, milostenii,
mărturisire, etc.
Cei care susţin nevoia acestei „sfinţiri speciale”, se bazează pe textele din Exod 19
:10 –15 şi 1 Sam .21: 4,5. Însă aceste texte nu sunt în contextul Paştelui, deci nu pot fi
folosite ca argumente. Privind la momentul instaurării Cinei, să ne punem întrebarea „ ce fel
de pregătire au avut ucenicii prezenţi la Cina Domnului?” Răspunsul este : pregătirea pentru
Paşte, care consta din tăierea împrejur, ca parte a poporului Israel.
Sunt atât de multi oameni care din dorinta lor de a arata importanta acestui rit pentru
ei, caută să facă tot felul de lucruri, care sunt bune in esenţă şi au un caracter creştin.
Problema nu este că facem unele lucruri bune cum ar fi postul, rugaciunea, abstinenţa sexuală
sau altele, ci crezând că facând aceste lucruri suntem, devenim vrednici de a ne apropia si a
ne impărtăşi cu trupul si sângele Domnului.
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Nici unul nu suntem vrednici inaintea lui Dumnezeu, decât Isus – Mielul jertfit
pentru noi. Vrednicia o primim atunci cand ne vedem nevrednicia noastră si acceptam
vrednicia lui Hristos pentru noi.
A lua Cina Domnului in chip nevrednic inseamnă in primul rând a te crede vrednic.
Cei care se cred vrednici, pentru că au făcut anumite lucruri, ajung să dispreţuiască
pe ceilalţi participanţi la Cină, la fel ca şi fariseul pe vameş(Luca 18). Şi acesta este un mod
nevrednic de a lua Cina Domnului. Adevărata pregătire pentru Cină incepe cu o cercetare de
sine, în urma căreia îţi vezi nevrednicia ta si vii cu pocăinţă. Stim ca pacatul intrerupe relatia
noastra cu Dumnezeu. Aceasta ruptură poate fi refacuta prin pocăinţa. A lua Cina cuprins de
resentimente, ura, invidie, dispreţ, înseamnă a lua in chip nevrednic.
Cina Domnului şi dezbinările sunt pur si simplu optiuni ce se exclude reciproc.
G. BENEFICIILE CINEI DOMNULUI
Cina Domnului, luata într-un mod corect, avand o atitudine corectă şi o întelegere
potrivită a însemnătăţii ei este un mijloc de înviorare a credinţei şi a dragostei credinciosului
în timp ce el meditează încă o dată la minunea morţii Domnului şi aşteptând promisiunea
revenirii Lui, însă a lua Cina intr-un chip nevrednic, nu numai că aduce judecata si pedepsa,
dar ne lipseşte de aceste binecuvântări spirituale pe care le primim în urma părtăşie cu
Domnul si trupul Sau, biserica.
Dincolo de aspectul personal, nu putem trece cu vederea partasia frateasca. Noi toti
apartinem trupului lui Hristos, si e minunat sa vezi oameni de diferite categorii sociale,
intelectuale, stând la Masa Domnului intr-o partăşie deplină. Cina Domnului dă oportunitatea
copiilor lui Dumnezeu să aibă părtăşie cu El şi unul cu altul.
Cina Domnului este deasemenea un beneficiu spiritual, uin mijloc, o ocazie de a
creşte spiritual in Domnul.
Un alt beneficiu al urmării împărtăşirii într-un mod corect şi plin de credinţă este
vindecarea şi bibinecuvântarea. (Mat. 15: 25,26)
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III. CONCLUZII
Aşadar, acestea sunt lucrurile principale pe care le semnifică părtăşia la Cina
Domnului. Dar mulţumim Domnului că Lucrurile nu se opresc aici.
Acţiunea aceasta, comuniunea, acest sacrament semnifică şi în acelaşi timp
pecetluiesc beneficiile de care am vorbit, aşa că din momentul în care stăm la masa Lui, nu ne
amintim doar de ceva, nu ne implicăm doar într-o acţiune memorială sau comemorială şi nici
nu ne punem doar emblemele de membrii ai bisericii, deşi le facem pe toate acestea.
Dar pe lângă faptul că le înfăptuim pe toate, în momentul în care primim pâinea şi
vinul, Dumnezeu ne spune că suntem participanţi la beneficiile acestui nou legământ. Cina
Domnului ni le pecetluieşte pe toate. Ea ne pecetluieşte toate promisiunile lui Dumnezeu.
Cina Domnului, corect administrată, este un mijloc de înviorare a credinţei şi a
dragostei credinciosului în timp ce el meditează încă o dată la minunea morţii Domnului şi la
faptul că cei care cred în El vor trăi veşnic.
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