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SEMNIFICATIILE CINEI DOMNULUI

DESPRINSE DIN TRADITIA IUDAICA

A PESAHULUI SI A TODAHULUI

de Emil Mestereaga*

Cina Domnului a ocupat Tntotdeauna un loc central in inchinarea

comunitatii crestine. Lucrul acesta este evident inca din marturiile Noului

Testament cu privire la inchinarea Bisericii Primare (F.Ap. 20.7; 1 Cor.

11.23-29). Astfel, adunarea Bisericii cu regularitate, in prima zi a

saptamanii, inca de la prima generatie, a fost influentata decisiv de

intelegerea semnificatiilor Cinei Domnului.

Chiar daca Cina Domnului tsi are originea Tntr-un eveniment

precis din viata Domnului Iisus, pentru Tntelegerea semnificatiilor Cinei

avem nevoie de cercetarea traditiei iudaice care a stat in spatele instituirii

ei.

Cercetand originea Cinei Domnului in traditia iudaica nu

Inseamna a respinge sau a ignora ceea ce traditia crestina a spus cu privire

la Cina. Studierea acestei traditii iudaice ne ajuta sa intelegem corect

semnificatiile Cinei conturate in traditia crestina.

Instituirea si celebrarea Cinei Domnului in Biserica Primara nu

au aparut intr-un vid teologic. Ucenicii, evrei fiind, nu puteau face

abstractie de semnificatiile pe care le acordau ei meselor traditionale. Asa

se explica taptul ca ei au perceput in chip foarte natural semnificatiile

Cinei instituite de Domnul.

' Lector la Institutul Teologic Penticostal din Bucuresti
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Hartmut Gese1 respinge opinia unora care sustin ca Cina
Domnului, ca masa sacramentala, are o origine elenistica (Lietzmann), si

n-a avut un astfel de caracter sacramental Tn Biserica Primara din

Ierusalim.

Daca am accepta parerea conform careia caracterul sacramental

al Cinei din scrierile lui Pavel este diferit de eel al Cinei instituite de

Iisus, implicit am accepta faptul ca au existat doua origini ale Cinei: una

fiind Tn partasia ucenicilor, la masa frateasca din Biserica Primara din M

Ierusalim, si alta Tn masa sacramentala din Bisericile din mediul elen. *

Acceptarea unei astfel de ipoteze duce la ideea ca intelegerea

sacramentala a Cinei nu poate fi desprinsa din conceptul si traditia

mdaica, ci din traditia meselor cultice eleniste.

Nefiind de acord cu aceasta dubla origine a Cinei, pentru

Intelegerea naturii sacramentale a acesteia, vom cerceta traditia legata de

mesele cultice iudaice.

Cautand originea Cinei Domnului, pentru Tntelegerea semnifi-

catiei ei, cei mai multi cercetatori se Tndreapta spre cercetarea traditiei ^

mesei pascale iudaice. Este normal sa fie asa, avand Tn vedere faptul ca ™

evanghelistii sinoptici vorbesc despre Cina Tn contextul ceremonialului

Pastelui.

Joachim Jeremias2 demonstreaza Tntr-un mod convingator

corespondenta dintre elementele ceremoniei pascale si elementele mesei

pe tondui careia a fost insiituita Cina, asa cum rezulla din relatarile

evanghelistilor. Corespondenta aceasta este dovedita atat in ce priveste

cadrul, cat si aspectul liturgic al mesei pascale. |!

Intr-adevar, evenimentul exodului din Vechiul Testament . |j

constituie fundamental teologic important pentru Tntelegerea mantuirii W

omului, prin moartea si Tnvierea lui Hristos. Cu toate acestea, pentru $

intelegerea caracterului sacramental al Cinei, nu este suficient sa privim $';

doar inspre Paste. Privind doar Tn felul acesta la Cina Domnului, raman |j
tara raspuns cateva Tntrebari legitime: De ce in pasajele instituirii Cinei

nu apar toate elementele specifice unei mese pascale? De ce mielul fript

si verdeturile amare nu au un corespondent in ceremonialul sacramental |

al Cinei? Pastele era serbat doar o data pe an. Atunci, de ce Cina este

serbata saptamanal (F.Ap. 20.7) sau chiar zilnic (F.Ap. 2.46), daca trebuie

inteleasa Tn cadrul strict al traditiei pascale? De ce referirea lui Pavel, Tn

v.--'.

1 Hartmut Gese, The Origine ofthe Lord Supper, in Essays on Biblical |.

Theology, Minneapolis, Fortress, 1981, p. 120. |

1 Joachim Jeremias, The Eucharistic Words ofJesus, London, SCM Press Ltd., >t

1966, p.12. I'
%
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discutia despre lipsa de discernamant a corintenilor, Tntre Cina

sacramentala si o cina obisnuita, nu face trimitere la masa pascala ci la

jertfesialtar?'(l Cor. 10.14-22).
Dennis R. Lindsay3 raspunde la aceste intrebari aratand ca intele-

gerea Cinei Domnului nu trebuie cautata tn traditia mesei pascale, ci in

traditia meselor sacrificiale ale jertfelor de mancare sau chiar in conceptul

mai larg al meselor cultice iudaice.

Evaluand intrebarile care se ridica cu privire la originea Cinei

Domnului si semnificatiile acesteia, trebuie recunoscut faptul ca

raspunsul complet nu poate fi dat nici privind doar la traditia pascala si

nici privind, exclusiv, la mesele sacrificiale ale jertfelor de mancare, ci

pentm o intelegere corecta a semnificatiilor Cinei, trebuie privit, sine ira

et studio, la cele doua, impreuna.

SEMMFICATII ALE CINEI DESPRINSE DIN TRADITIA

PESAHULUI

Relatarile evanghelilor sinoptice in legatura cu instituirea Cinei,

incep cu intaia zi a PraznicuJui Aznnilor, ziua in care trebuiau pregatite

Pastele (Matei 26.17; Marcu 14.12; Luca 22.7-9). Recunoscand ca a sosit

ceasul, Domnul ii trimite pe doi dintre ucenicii Sai sa pregateasca Pastele.

Pregatirea Pastelor pentru acea vreme era diferita de ceea ce a poruncit

Duinnezeu, prin iMoise4. Aslfel, primui lucru de care avea nevoie grupul

format din Invatatorul si ucenicii Lui, care nu erau din Ierusalim, era un

loc pentru serbarea Pastelui. Unnatorul lucru era cumpararea mielului si

jerttlrea lui. dupa ritualul Templului.

Dar, in relatarile Evamgheliilor, nu se face nici o referire la miel,

nici m ce priveste pregatirea lui si nici in timpul desfasurarii mesei

" Dennis R. Lindsay. Todah and Eucharist: The Celebration ofthe Lord's Supper

as a Thank Offering in the Early Church, in Restoration Quarterly, vol. 39,

Nr.2/1997: Abilene, TX., p.86.

4 Conr'. Exod 12, pregatirea Pastelor consta in:

-luarea unui miel fara cusur, de parte barbateasca, de un an, pentru

fiecare casa: pe zece Nisan;

-pe 14 Nisan, mielul era junghiat, seara;

-ungerea stalpilor laterali si a pragului de sus al usii cu sangele

mielului;

-mielul era fript la foe;

-azimile si erau pregatite verdeturile amare impreuna cu sosul special

pentru acestea.



oascale Acest lucru a lacut ca unii comentatori sa se tntrebe: A fost
TT d Dul cu ucenicii Sai tn ultima joi seara, ma.nte de

oascale Acest lucru a lacut ca unii comentatori sa se tn
maTserbTta de Domnul cu ucenicii Sai, tn ultima joi seara, ma.nte de

dP^

(Tn^Su-se mul.de originalul grecesc, mul.i spec.ahst, resping o

aStfe' "cemTaylor' considers ca Domnu. a instituit Cina Tn timpul
unei mese W, asa cum au fost tn al.e ocazii din timpu. lucran, m

Dennis R Lindsay' consideta ca instituirea Cinei Domnului nu
de n lace cu masa pascala. c, ma. degraba cu Todah', argumentand

Pr^ evdentiePrea unor elemente de legatura dm.re masa
iala de la jertft de multumire si masa inst.tu.ta de Mantu.torul m

u,,ima^P^ZZ*™^^pen.ru sus.,nerea teze.or lor,
ei aruncSS asuprf rt.a.ari.or sinop.ici.or, care menfoneaza, Tara

SffiSSK- e Ma,ui.on,,
si Pastele evreiesc. vom evidentia elementele une, mese pascale
mentionale tn relatarile evanghelnlor.

\1 ielul pascal

Faptul ca in timpul mesei pascale autorii evangheliilor nu fac nici
o referat In mnncarea mielului trip, a tkut ca uni. cerce.a.or, sa ehrmne
oosibilitntea inslituirii Cinei pe fondul une. asttel de mese
P Exist* unele explicatii cu privire la lipsa ment.onaru m.elulu,. Un
idostil DUtea sa serbeze Pastele cu azimi si verdetur. amare tara miel,
aPde i din diaiora. care nu aveau posibili.a.ea serban. Paste.u, m
lerusahm pu.eau sa o taca fara miel, care tfebuia jertf.t neaparat de un

"f.C Burk.lt. apud Ralph P. Martm. Worship in the Early Church. Michigan,

Eerdinands, Grand Rapids, 1974, p.U2. ... .„_„„
-Vincent Taylor, The Passion ^native ofSt. Luke. Cambridge, 1972, p.33.

multumire; vezi Lev. 2.11
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preot, la Templu2'.
Cu toate aceste explicatii este totusi greu de acceptat faptul ca

Domnul Iisus a petrecut un Paste obisnuit, impreuna cu ucenicii, la

Ierusalim, fara miel, pentru faptul ca ar fi fost galileean sau un apostat. Ar

fi posibil ca Domnul sa nu fi dat nici o indicatie ucenicilor cu privire la

miel, pentni simplul fapt ca acest lucru era atat de bine cunoscut meat

Petru si loan, ucenicii carora li se incredinteaza sarcina de a pregati

Pastele (Luca 22.8), fiind evrei, nu aveau nevoie sa li se precizeze

elementele datinei. De fapt, nu intalnim indicatii nici cu privire la azimi si

verdeturi amare in pregatirea Pastelui, desi in relatarile ulterioare vedem

ca acestea nu au lipsit de la aceasta masa.

Nu putem sti cu certitudine daca la acea masa a fost sau a lipsit

mielul fript la foe, dar e posibii ca Domnul, in mod intentional, sa nu fi

cerut jertfirea unui miel, avand In vedere faptul ca Adevaratul Miel al lui

Dumnezeu era acolo, oferindu-Se pe Sine ca jertta pentru salvarea

omenirii.din robia pacatului (loan 1.29; ICorinteni 5.7).

Alte elemente ale mesei pascale

Painea fara aluat, sau az/m/Je, verdeturile amare, sosul special

care le jnsotea si vinul rosu asociat cu Legamantul erau elementele care

intrau. de asemenea, in ritualul mesei de Paste.

Azimile (mazza)

Cu privire la azimi si la semnificatia lor parerile sunt tmpartite.

Astfel, Joseph Tabory spune ca "in Haggadahul modern, folosirea azimii este

explicate ca amintire a grabei cu care evreii au parasit Egiptul, in noaptea

eliberarii. Din pricina grabei, nu aveau suficient timp pentru a astepta ca painea

sa dospeasca. Au luat aluatul cu ei, gandindu-se ca acesta va dospi pe drum. Prin

imervemia putem divine, aluatui. Tnsa. nu a dospit, si Tn memona acestui fapt,

evreii mananc.i azim! de Paste, pana astazi'
Manuscnsele Haggadahuluii! antic si Mishna nu dau aceasta

" Cu privire la acest subject vezi articolul lui Joseph Tabory, The Passover Eve

Ceremony - An Historical Outline, publicat in Immanue! - Buletin of Religious

Thought and Research in Israel, Nr. 12/1981, pp. 33-43.

"' Joseph Tabory. op. cit.. p. 36.

1' Haggadah - termenul ebraic folosit pentru acea parte a ritualului mesei

pascale, care consta in recitarea istoriei eliberarii poporului din robia

egipteana. In traditta iudaica exista Haggadahului:

Prima, sub forma de monolog (capul famtliei relata istoria eliberarii, cu



explicatie pentru folosirea azimilor, specificand, doar, inteizicerea paimi
dospite'tn ritualul Pastelui, in acelasi fel, ca la orice masa sacnficiala dm
timpul sarbatorilor iudaice. Aceasta interdict* se datora, probabil,
faptului ca aluatul in gandirea evreiasca, insemna prohferarea P«?**»-

O posibila explicatie cu privire la folosirea azimilor este legata de
suprapunerea Pastelor cu Sarbatoarea Azimilor.

VerderuriJe amnre

Vegetable mancate la masa pascala sunt numite in ebraica
•inc (maror - amar), de aici versiunile moderne au tradus aceasta cu

"verdeturi amare".
* Joseph Tabory afirma ca:
"Legea rabinica specitlca anumite vegetale pentru masa de Paste,

dar in absenta acestora, puteau fi folosite alte verdeturi amare. Planta
preferata de"rabini era ISptuco. Cu aceasta planta sunt de acord si
teoloaii moderni. bazandu-se pe sursele akadiene, in care maror era

idennficat cu laptiica. Talmudul explica folosirea liptucu in mod
simbolic. Lapnicn ma, intai este dulce si placuta la gust, dar lasata in
camp mai mult timp dupa matunzare, devine foarte amara. Exphcat.a

simbolica este ca Israel, in prima perioada, a tost bine tralat m Eg.pt,
dar ulterior, a ajuns rob: iar robia aceasta a devenit insuportabila .

Vinul rosu

Desi nu apare specificat intre elementele Pastelui din Exod 12,
iccsti a lost adaugat de rabini de-a lungul timpului. lntroducerea acestu.
nou element este'facuta de catre rabini cu scopul de a comemora cu
ocazia Pasielui relatia de Legamant dintre Israel s. Dumn^zeu. .

Profesorul Joachim Jeremias grupeaza ma. multe elemente ale
mesei pascale prezente in relatarile din evangheln .

- a avut loc in Sfanta Cetate;

- s-a tinut in timpul noptii; w
- a participat un grup mic, intr-o atmosfera de familie ebraica;

"manuntele ei). a doua. sub tbrma de dialog (participant!i puneau
\ntreban capului familiei cu privire la semnitlcatia clementelor mesei. iar
acesta raspundea, evocand evemmentul eliberarii), iar a treia, rec.tarea, de
catre capul familiei, sub forma de intrebart, la care raspundea tot el.

12 Joseph Tabory, op. cir. p. 36.

n Joachim Jeremias, op. cit.% p. 14

1
i
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- ucenicii asezati la masa asteptau comemorarea Exodului, ceremonie

condusa de capul familiei;

- multumirea si frangerea painii;

- vinul rosu;

- bucata de paine inmuiata in sos si intinsa lui Iuda;

- cantarea Hallelului.

Din scrierile rabinice deducem ca. in timpul Domnului Iisus,

celebrarea sarbatorii Pastelui consta in14:

1. Strangerea celor care serbau Pastele: capul familiei cerea

binecuvantarea peste un pahar cu vin rosu, din care sorbeau toti;

2. Spalarea mainilor insotita de o benedictie;

3. Era pusa masa care consta din: mielul pascal, azimi, verdeturi

amare si un sos special;

4. Capul familiei, apoi toti ceilalti dupa el, Tnmuia verdeturile in

sos si mancau;

5. Unna un timp liber intre mese. timp in care cei prezenti

puneau intrebari capului familiei. cu privire la aceasta. curioasa procedura,

si alt pahar cu vin trecea de la unul la alrul;

6. Masa era pusa din nou, iar capul familiei repeta cuvintele

coniemorative (Haggadah) care marcau inceperea a ceea ce era strict o

cina pascala. Avea loc o multumire solemna si se recitau Psalmii 103 si

104;

7. Avea loc o a doua spalare a mainilor, cu o scurta benedictie,

frangerea unei azimi. cu multumire. Azima inmuiata in sos era mancata

cu verdeturi amare;

8. Se manca mielul fript cu azimi. O alta benedictie era rostita si

un a I treilea pahar cu vin trecea de la unul la altul. Paharul acesta era

nttmit "pahaml binecuvantat";

9. Se recitau Psalmii 115 - 118, iar in acest timp, un alt pahar cu

vin era baut, numit "paharul hallelului" sau "paharul cantarii".

Desi aceastn este in mare ceremonia sarbatoririi Pastelui, nu

intotdenuna aceasta ceremonie era urmata cu strictete. Joseph Tabor)'1 s
este de parere ca masa pascala, cu intreaga ei ceremonie, era indicata, pe

de o parte de Lege, iar pe de alta parte, de eticheta. Din acest motiv,

exista multe alte detalii cu privire la ceremonia mesei pascale.16

Comparand ritualul Pastelui cu relatarile Noului Testament si

considerand ca aceasta era practica comuna de serbare a Pastelui. in

14 Uger's Bible Dictionary. Chicago, Moody Press, 1970, p.666.

" Joseph Tabory, op. cit., p.34.

16 Ibidem, p.41.
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timpul celui de-al II-lea Templu, putem trage cateva concluzii privitoare

la modul in care Domnul Iisus a instituit Cina Domnului.

Paharul despre care vorbeste Luca (Luca 22.17-18) poate fi unul

dtntre paharele de la momentele 1. 3 sau 8.

Inmuierea azimei in sos (cea care i-a fost data lui Iuda - loan

13.26) putea 11 in momentul 2 sau 7.

In momentul 7 sau intr-un interval pana la momentul 8, putem

plasa frangerea painii si impartirea ei ucenicilor (Matei 26.26; Marcu

14.22; Luca 22.19).

In momentul 9, multumirea si distribuirea paharului "Legaman-

tuiui celui Nou", dupa care s-a cantat cantarea (Luca 22.20).

Nu numai caracterul mesei din odaia de sus si elementele comune

mesei pascale ne fac sa credem ca fondul pe care Domnul Iisus a instituit

Cina a lost un Paste evreiesc, ci si semnificatia ei.

Pesahul - sarbatoarea evreiasca de eliberare nationala din robia

egipteana avea o dubla semnificatie.

In primul rand, aceasta invita pe cei care iau parte la ea sa

retraiasca momentele eliberarii din Egipt (Haggadah) si sa ceara mi la lui

Duniriezeu pentru poporul Sau.

In al doilea rand, aceasta le indreapta gandul spre viitoarea era

mesianica, atunci cand planul lui Dumnezeu cu privire la Israel va fi

implinit. Nu era sufficient ca familia reunita la masa de Paste sa-si

aminteasca rascumpararea din trecut a poporului din care tacea parte. Toti

cei prezenti trebuiau sa retraiasca aceasta in eel mai realist mod. Din acest

motiv, mancarea si bautura de la masa pascala sunt investite cu o

semnitlcatie simbolica deosebita: mielul fript semniflclnd jertfa pentru

eliberare, azimile - painea intristarii mancata in robie, verdeturile amare

si sosul -'mancarea din robia amara, suferita de popor in Egipt, vinul rosu

- simbolul eliberarii si al mantuirii.17
In scrierile rabinice, in una dintre cele mai importante rubrici,

rabinii aratau ca in fiecare generatie un evreu poate sa transmits urmasilor

ce s-a intamplat la Pastele initial, ca si cum el insusi ar fi iesit din robia

egipteana.!N

Ca fii credinciosi ai lui Israel, ucenicii impreuna cu Iisus isi

aminteau, serband Pastele, de ceea ce a facut Dumnezeu pentru scoaterea

lui Israel din robia Egiptului, exprimandu-si, in acelasi timp, nadejdea ca

tot la un Paste Domnul Dumnezeu va aduce o noua eliberare pentru ei.

Acesta ar putea fi fondul pe care Iisus a rostit ceea ce noi numim

17 Joseph Tabory, op.cit, pp. 38-39

18 Joachim Jeremias, op.cit.. p. 114
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cuvintele de instituire a CineiDomnului.

Cuvintele Domnului la instituirea Cinei

Examinand relatarile Scripturii (Matei 26.26-29; Marcu 14.22-25;

Luca 22.17-20; ICorinteni 11.23-36) in care apar cuvintele Mantuitorului la

instituirea Cinei, tn mod inevitabil ne punem doua intrebari: Care a fost

forma originala a cuvintelor rostite de Isus? si care a fost semnificatia pe

care Domnul a don't sa o dea acelor cuvinte?

Problema stabilirii cuvintelor originale rostite de Iisus este

tngreunats de faptul ca din relatarile Bibliei gasim doua seturi de variante

ale acestora. Pnmul set este reprezentat de Matei si Marcu, iar eel de-al

doilea de Luca si Pavel. loan vorbeste de mancarea Pastelui, dar nu spune

nimic de instituirea Cinei.

Diferentele dintre cele doua seturi de relatari sunt: euXoyeu) (a

binecuvanta) si respectiv euxctpic7T<=a> (a multumi); si exprimarea diferita

a legaturii dintre sfange si Legamant: acesta este sangele Meu, sangele

Legamantului celui nou, care se varsa pentru multi, respectiv acesta este

Legamantul eel nou in sangele Meu.

Cu privire la prima diferenta se poate spune ca nu este nici o

contradictie, ci mai de graba o completare sau o preferinta a celor care

rela'teaza/ A-L binecuvanta pe Dumnezeu sau a-I multumi lui Dumnezeu

sum doua lucmn pe care practic ivu le poti separa foarte exact. Acestea se

intrepatrund.

Pentm stabilirea expresiei originale, in legatura cu paharul si

cuvintele care l-au insotit. unii comentatori aleg varianta a doua, pornind

in argumentare de la presupunerea ca Domnul nu ar fi sugerat m nici un

fel ucenicilor sa bea s.ingele Sau, nici macar in mod simbolic. Acestia
"spun, In cotinilare, ca Marcu foloseste expresia "Acesta este sangele

""'"\feu\ de dragul simetriei: Acesta este trupul Meu/Acesta este sangele

'Meu, in forma liturgica. si o aliniaza textului din Exod 24.8 referitor la

sangele Legamantului de la Sinai.20
\ Ca si in cazul pnmei diferente dintre cele doua seturi. acestea nu

sunt contradictorii. de aceea nu trebuie neapjirat acceptata o forma si
' respinsa cealalta, pentru ca autorii evanghelilor au scris completandu-se,

urmarindu-si tiecare scopul in rprezentarea evangheliei sale.

O a treia diferenta, care apare in Evanghelia dupa Luca, este in

legatura cu mentionarea a doua pahare: unul inaintea frangerii painii si

^ The New'Bible Dictionary. Michigan, Eerdmans, Grand Rapids, 1962, p.750.

-1J Ibidem. -■"•
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unul dupa aceasta. Nu vom insista asupra acestui fapt aici ,

multumindu-ne doar sa spunem ca putem admite cele doua pahare, pimul

reprezentand ultimul pahar din cadrul ritualului mesei pascale, iar eel

de-al doilea- Paharul Noului Legamant, de la Cina Domnului.

Ceea ce care aduce lumina asupra subiectului propus este

interpretarea si semnificatia cuvintelor instituirii Cinei. Este interesant de
observat daca semnificatia elementelor mesei pascale are vreo legatura cu

cea a cuvintelor de la instituirea Cinei.

Binecuvantarea sau muJtumirea rostita asupra elementelor Cinei

O prima interpretare a binecuvantariio gasim la Apostolul Pavel,

in ICorinteni 10.16: "Paharul binecuvantat, pe care-J binecuvantam noi,

nu esre el impartasirea cu sangele lui HristosT Pavel interpreteaza

binecuvantarea paharului ca pe o consacrare a acestuia pentru scopul
comuniunii cu Hristos. Aceasta interpretare se apropie de semnificatia

benedictiilor rostite asupra elementelor mesei pascale (vezi momentele
ceremoniei Pastelui). Aceste benedictii cuprindeau multumiri aduse lui

Dumnezeu pentru t'aptul ca El a lacut sa creasca plantele din care erau

preparate elementele mesei pascale, cat si pentru semnificatiile pe care

mancarea le-a reprezentat in ritualul Pastelui (lucrurile facute de

Dumnezeu pentru poporul Sau).

Frangerea painii

Frangerea painii este mentionata In toate cele patru relatari.

Aceasta actiune, fata nici un dubiu, este comuna mesei pascale. In ritualul

de Paste, am vazut cum capul familiei, dupa ce rostea benedictia, frangea

una din azimi, si distribuia din ea tuturor celor prezenti, spunand:

"aceasta este painea intristarii pe care au mancat-o parintii nostri...

(Deut. 16.3). Distribuirea azimii celor prezenti, mentionata In toate cele

patru relatari, este urmata de porunca: "luati, mancati", tnsotita in eel
de-al doilea set. de cuvintele: "sa fnceti lucnil acesta spre pomenirea

Mea". Aceasta expresie, ca o invitatie la comemorare, este strans legata

de rostirea istoriei exodului (Haggadah), in timpul mesei pascale. Din
frangerea painii la masa pascala, se desprind doua semnificatii majore cu

privire la frangerea painii la Cina:

:IPentru o prezentare detaliata a acestei probleme vezi Ray Summers, Comentaiy

on Luke, Waco. TX.. 1973, pp.240-245 si Joachim Jeremias, op.cit, pp.82-83.
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a. trupul Domnului Iisus frant prin moartea pe cruce pentru

mantuireaoamenilor(l Cor. 11.24); ,....,,,
b Imaginea trupului lui Hristos - Bisenca (1 Cor. 10.17).
Pe Itagf aceste semnif.catii, Origen da o in.erpretare alegonca

Cinei Domnului. vazand tn aceasta o masa a sufletului, in care az.ma este
VeculTestament, iar rodul vitei, Noul Testament In acest fel, el
considers frangerea painii ca pe o multiplicare a Cuvantulm d.vm.

Ex.sta si alte mterpretari ale frangerh pam.i, dar legate de
semnificnliii irSngerii azimii la Paste, raman cele doua.

Acesta este trupul Meu/Acesta este sSngele Men

Considered ca Domnul a rostit aceste cuvinte tn aramaica,Jimba
Io care verbal "a if nu exista. El a spus: "'acesta trupul Meu , aces.a

S, incearc, s, traduca, aici, verbu, "a f cu-f£

^ erSu^SeJ^^aS^pl'^ne?^
ace^sta a»na8ca Domnul Iisus a spus: "aceas.a es.e persoana Mea

Sa" "TSS'^ d d ,«-—tulTiSS e^nge aces, punc, de vedere ara,«
lernien pereche pentru sange. unde se are in vedere jertfa, nu es.e

^TSffi doua se.un de re.atar, in legatura cu

c^ se vars, pentru mult,.", Matei ad^nd

"Ar::sfCpahIres.e Leg^ntatu. eel nou in sange* Meu" este

lip Sctaff.#»«Vof* CSriWto Church, vol.I. Michigan, Eerdmands,
Grand Rapids. 1910. p.240.

:1 Ralph P. Martin, op.cir. p. 116.
■' The Sew Bible Dictioaaty.\96Z, p.75O.

;* J Jeremias, op. cit.. p. 28.
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SS»?(™«• ■■»•«»

nZ v. rcamn,,, s, va cctrti ei din

SFV1NIFICAT1I ALE CINEI DOMNULUI DESPRINSE DIN
" TRADITIATODAHULUI

Primele relatari cu privire la implinirea poruncii Mantuitorului de
.epe.areSD—Me g-im tn F^.e Apos.omor Luca, ,ns^u
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apostolul Pavel explica Cina in termenii unei "mese sacrificiale" sau in
termenii "mancare spirituala" si "bautura spirituala". Intrebarea care se
ridica este: La ce fel de traditie a mesei sacrificiale face referire

apostolul?

Lindsay26 raspunde la aceasa intrebare privind spre Todah, masa

sacrificiala din ceremonialul jertfei de mincare (Levitic 2). Todah
reprezinta masa ceremoniala de celebrare si multumire, ca parte

integrants a jertfei de mancare. Spre deosebire de jertfele de mancare

obisnuite, Todah are, ca specific, o legatura cu multumirea adusa de un

om scapat, prin puterea divina, dintr-o situatie in care a lost in pragul

mortii.

Dupa opinia lui "jertfa de multumire implied o slujba de inchinare tn

' care Dumnezeu este laudat fiind recunoscut ca Salvatorul. Jertfa nu este inteleasa

ca un dar pentru Dumnezeu. ci reprezinta celebrarea damlui salvarii oferit de

Dumnezeu celui ce aduce jertfa. Prin masa sacrificiala a jertfei de multumire, un

om care a tost salvat dintr-o situatie tn care viata i-a fost amenintata sarbatoreste

salvarea oferita de Dumnezeu si debutul unei noi vieti'V7
Aceptand ipoteza emisa de Lindsay cu privire la semnificatia

Todahului, putem trage concluzia ca ceea ce poate fi observat, in general,
la o masa sacrificiala a unei jertfe de multumire, poate fl vazut, in

particular, la masa Cinei Domnului.

Pentru elucidarea naturii sacramentale a Cinei, Pavel insusi face

retenre la traditia iudaica privitoare la mesele sacrificiale iudaice, atunci
cand in I Cor/ 10.18 spune ca Cei care mnnanca jertfele nu se fac ei
partasi cu altaml, si in mod implicit cu dumnezeul acelui altar? (1 Cor. 10:
18). ideea fundamental evidential de apostol are de-a face cu ceea ce

seinniiica mancarea jertfei la masa sacrificiala. De altfel, aceasta este

singura ocazie in care eel care aducea jertfa avea permisiunea sa manance

din aceasta. O parte a acestei jertfe era arsa pe altar, pentru Domnul, iar o

alta parte era inancata inaintea Domnului de catre eel care a adus jertfa,
•impreuna cu cei invitnti de el. Semnificatia acestei mancari a jertfei pune

in evidenta taptul ca Dumnezeu prin jertfa adusa a acordat indurare celui

care a adus-o socotindu-l vrednic de a sta la masa cu El.
Pavel vorbeste despre Cina ca despre o masa sacrificiala. dorind

sa mate corintenilor ca nu este posibil sa mananci s« sa bei de la masa
sacrificiala a Domnului si in acelasi timp de la masa sacrificiala a idolilor.

Unii dmtre connteni inca mai participau la mesele cultice ale idolilor
pagani. in acest context, Pavel prezinta Cina in termenii "masa

2" D.R. Lindsay, op.cit.. pp. 86-87.

27 Ibidem, p.87.
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Doranului" si "paharul Domnulul", in contrast cu "roasa dracilor si
cu "paharul dracilor". Ideea este ca cineva care la parte la o masa
cultica pagana, sta la masa cu demonii, mananca si bea de la o masa a
care demonii sunt "gazde". Aceeasi idee este prezentata cateva versete
mai inarnte, in acelas. capitoK cand Pavel face aluzie la vitelul de aur,
specilicand ca "poporul a sezut sa manance si sa bea si s-a sculat sa

ioace"(l Cor. 10.7). ^ .
In mod sacramental, comuniunea cu Trupul si sangele lui Hnstos

este realizata prin comuniunea cu Painea si Paharul, care reprezinta
Trupul Domnului lisus jertfit si sangele Sau curs la moartea de pe crucea
Golgotei, altarul lui Dumnezeu. Painea si vinul nu asigura prezenta lui
Hristos la Cina Domnului, ci invers, prezenta lui Hristos ca Domn al
mesei Lui face ca realizarea comuniunii cu El sa fie posibila pnn

mancarea painii si prin impartasirea din rodul vitei.
Referindu-se la semnificatia Cinei desprinsa din legatura acesteia

cu Todahul. Lindsay spune:
"in legatura cu jertfele de muttumire ale Vechiului Testament,

Cina Domnului implica proclamarea mortii lui lisus si in acelasi timp,

lauda adusa lui Dumnezeu cu bucurie, pentru salvarea daruita. Paharul
de la Cina Domnului este "Paharul mantuirii", care este ndicat in
semn de multumire si lauda, aduse lui Dumnezeu. In aceasta rid.care a

pahamlui, eel care participa la Cina declara, proclama j\-L
bmecuvinteazape Dumnezeu pentru salvarea ofenta pnn Hnstos. - _ ^

In acelasi context, apostolul Pavel vorbeste despre Cina in
termeni sacramentali, ca de o "mancare spiritual.i si de o "bautura
sp.rituala". Folosind pilda lui Israel, apostolul Pavel prezinta trecerea

Mflrii Ros.i, apo. mana si apa din stanca, in paralel cu sacramentele
Noului Testament. Astfel, trecerea Marii Rosii este identificata cu botezul
lui Israel ("toti au fost botezati in nor si in mare pentru Moise... ). Land
vorbeste despre mana si apa din stanca, Pavel se refera la acestea in
termenii folositi la Cina Domnului ("toti au mancat aceeasi mancare
duhovniceasca si toti au baut aceeasi bautura duhovniceasca, pentru ca

beau dintr-o stanca' duhovniceasca, ce venea dupa ei; si stanca era

Hristos"). Considered trecerea Marii Rosii ca fund botezul lui Israel,
putem accepta mnna s. apa din stanca drept simbolun ale (Todah) Cinei
lui Israel Prin aceasta analogie cu rascumpararea istorica a lui Israel prin
Moise, Cina Domnului este prezentata de apostolul Pavel in tremenn

sacramentali aijertfeide mancare. ••••.,

Aspectul Cinei de masa sacrificiala, o masa a multumini si a

-8 Lindsay, op. cit., p.90.
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laudei, a dus la conturarea, in traditia crestina, a ideii de Eucharist29.
Desi, ulterior, aspectul eucharistic si sacramental al Cinei30 a dus

la ideea ca actul Cinei reprezinta aducerea de catre preot a jertfei lui

Hristos Tnaintea lui Dumnezeu, la fiecare comemorare, pana in sec. al

Ill-lea eucharistul avea In sine ideea de lauda si multumire proclamate

prin sacrament.

In concluzie, putem admite ca studierea celor doua traditii

iudaice, legate de Pesah si Todah, pun in evidenta doua aspecte de baza

ale semnificatiei Cinei, in traditia crestina: Pesahul evidenteaza aspectul

comemorativ al mortii si al Tnvierii lui Hristos in actul Cinei, iar

Todahul, aspectul proclamator, de multumire si lauda, pentru aceasta.

Dar, despre importanta semnificatiilor Cinei si implicatiile

acesteia in trairea vietii de crestin, intr-un numar viitor al Revistei.

:" Eucharist- denumire a Cinei Domnului derivata de la verbul^
(a multumi), implicand ideea multumirii si a laudei adusa lui Dumnezeu

pentru salvarea oferita in jertfa Domnului lisus Hristos.

*° Pentni urmarirea evolutiei istorice a ideii euharistice, vezi Philip SchafF, op.

at., pp.240-245




