
 

 

ÎN SFÂNTA LITURGHIE CREDINCIOSUL ESTE  UNIT CU HRISTOS 

 (24.10 2021) 

 

Stabilirea Marii Taine  a Dumnezeiestii Euharistii este rodul iubirii depline si desavarsite a 
Domnului nostru Iisus Hristos  față de Apostolii Săi, care isi vor continua lucrarea  și față de toți cei care 
de-a  lungul veacurilor  ar crede în Evanghelia Sa și ar fi botezati. 

Domnul Și-a exprimat în multe ocazii dragostea Sa jertfelnică față  de ucenicii Săi, atât prin fapte, 
cât și prin cuvinte: Să ne amintim câteva dintre cuvintele  Domnului nostru , pe care le-a  adresat cu mare 
blândețe ucenicilor Săi în noaptea Joii  Mari:  " Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe 
voi; rămâneţi întru iubirea Mea"  (Ioan 15:  9). Și: " Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca 
sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. "  (Ioan 15:13). Aici Domnul a exprimat ceea ce El Însuși va 
face câteva ore  mai tarziu  pe  Golgota. Și adresându-Se Tatălui Său, Iisus se roagă: " Ca toţi să fie una, 
după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că 
Tu M-ai trimis " ( Ioan 17:21). " Părinte, voiesc ca, unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care 
Mi i-ai dat, ca să vadă slava mea pe care Mi-ai dat-o, pentru că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de 
întemeierea lumii " (Ioan 17:24). 

Aceste evenimente și cuvinte, inclusiv multe altele, atât înainte, cât și după întoarcerea Sa la slava 
Sa cerească,  arata dorința arzătoare a Dumnezeului-Om Iisus Hristos de a continua comuniunea Sa  cu 
Apostolii Săi și cu toți cei care aveau să creadă  și  să devină membri ai Bisericii Sale în timp ce trăiau  pe 
acest pământ. Domnul  nu numai că a fost în comuniune constantă cu membrii Bisericii Sale, dar El a 
făcut  ceva și mai maret să fie într-o uniune   absolută  și perfectă cu ei! 

Comform ratiunii umane toate acestea  par contradictorii. Cum se poate face acest lucru ? Stim din 
Sfintele Evanghelii ca Iisus,  la 40 de zile dupa Ce si-a dat sufletul , S-a inălțat de pe pământ la cer si s-a 
intors la slava Sa vesnica,dupa cum marturisim in Crez: "Si S-a suit  la ceruri si sade de-a dreapta  
Tatalui; Și iarasi va sa vina cu slava să judece  vii și  morții. "  Atunci  cum este posibil ca noi, membri 
militanti ai Bisericii , care trăim aici pe pământ, să fim acolo unde este gloriosul nostru Domn Iisus 
Hristos? Deși mintea noastră nu este în stare să înțeleagă această mare  problemă, Domnul ca Dumnezeu 
Intelept si Atotputernic,  căruia nimic nu-I este imposibil, a găsit  soluția  perfectă odată cu stabilirea 
Tainei  Euharistiei. 

Deja, cu mult înainte de Cina cea de Taină, Domnul a început să pregătească inimile ucenicilor 
Săi pentru efectele benefice ale Impartasirii și  Comuniunii Trupului si Sangelui Său Sfânt. După 
miracolul hrănirii  celor cinci mii, Domnul a profitat de ocazie pentru a sublinia ascultătorilor Săi 
importanța alimentației spirituale" Lucraţi nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce 
rămâne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului, căci pe El L-a pecetluit Dumnezeu-Tatăl "  
(Ioan 6:27). Și când ascultătorii L-au întrebat pe Iisus:"Doamne, dă-ne totdeauna pâinea aceasta". 
(versetul 34), Domnul nu le-a ezitatsă le spună  clar:" Eu sunt pâinea vieții "(versetul 35). Și, de fapt, El a 
continuat să facă mai multe  interpretări: " Părinţii voştri au mâncat mană în pustie şi au murit.Pâinea care 
se coboară din cer este aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu moare.Strămoșii voștri au mâncat mana 
în pustiu, dar au murit  "  (Ioan 6, 49-50). Și îndată  le  descoperă adevărul  cu  claritate:  " Eu sunt pâinea 
cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care Eu 
o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu "  (versetul 51). 

Aici Îl vedem pe Iisus pregătindu-i pe ucenicii Săi pentru ceea ce avea să înceapă să facă, 
începând cu Cina cea de Taină, în Biserica Sa. 

Dar, după cum ne informează Evanghelistul Ioan mai târziu  (versetul 52), iudeii au început să 
reacționeze la cuvintele de mai sus ale Domnului și să se certe între ei, zicând: " Cum poate Acesta să ne 
dea trupul Lui să-l mâncăm? " (versetul 52). Prin urmare, mulți  dintre ucenicii Domnului au fost uimiti 
de cuvintele Domnului,  si L-au parasit și au plecat în semn de  protest, zicând: " Greu este cuvântul 



 

 

acesta! Cine poate să-l asculte? "  (versetul 6, 60). Aceste reacții ale iudeilor, însă, nu L-au înspăimântat 
pe Domnul. Dimpotrivă, l-au împins să devină mai clar și mai drept înainte,  iar cei care cred  în cuvintele 
Sale au început să aibă o cunoaștere mai deplină a Tainei, care avea să le fie  daruita la momentul potrivit. 
În consecință,Domnul adaugă aceste  cuvinte:  " Şi le-a zis Iisus:” Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu 
veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi.Cel ce mănâncă 
trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.Trupul este 
adevărată mâncare şi sângele Meu, adevărată băutură. "  (6: 53-55). Adică  , Trupul Sfânt și Sangele  al 
lui Hristos pe care credincioșii îl primesc în timpul Sfintei Liturghii, îi unește cu Hristos. 

Astfel, Domnul nostru Iisus Hristos, odată cu stabilirea Tainei  Euharistiei, care este  slujită  în 
timpul  fiecărei Sfinte Liturghii, și-a asigurat – într-un  mod supranatural și minunat – dorința Sa  cea mai  
lăuntrică: de a fi permanent și veșnic unit cu fiecare  credincios. 

Modul in care se face acest lucru va fi subiectul urmatoarei noastre discutii. 

 


