
 

 

SFANTA IMPARTASANIE/ZIUA RECUNOSTINTEI ESTE RODUL 
ADUCERII AMINTE A LUI IISUS HRISTOS 

(7.11.2021) 

 

De-a lungul predicilor noastre anterioare am văzut că Domnul nostru Iisus Hristos, în 
noaptea de Joia Mare, a întemeiat Taina Euharistiei, care de atunci s-a săvârșit în fiecare Sfântă 
Liturghie. Astfel, Domnul prin dumnezeiasca Comuniune a Sfantului Sau Trup si Sange Se uneste 
cu credinciosii, ii curata de pacatele lor si ii sfinteste. Totodată, Taina Euharistiei asigură unitatea 
membrilor Bisericii și o întinerește. 

În plus, în cuvintele fondatoare ale Tainei Euharistiei, Domnul a proclamat că Sângele Său, 
care pentru multi este vărsat pentru iertarea păcatelor și care este oferit credincioșilor să bea, 
pecetluiește noua Lege (Mat. 26, 28). 

Dar care este "Legea cea noua " pe care Domnul o pecetluiește cu Sângele Său!? 

Termenul ” noua Lege” implică existența unui vechi legământ. Știm cu toții cu siguranță 
cum pe Muntele Sinai Dumnezeu a făcut un legământ cu profetul Moise. Prin acest legământ, 
Moise a recunoscut voia lui Dumnezeu, iar israeliții au trebuit să o accepte și să o țină. De fapt, 
Dumnezeu a consemnat un rezumat al poruncilor Sale pe două tăblițe de piatră și le-a predat lui 
Moise. Vechiul legământ a fost în plus pecetluit cu sânge: "Intr-adevar Moise,dupa ce a rostit de 
fata cu tot poporul toate poruncile din Lege, luand sangele cel de vitel si de tapi ,cu apa si cu lana 
rosie si cu isop ,a stropit si cartea si pe tot poporul. Si a zis :”Acesta este sangele testamentului pe 
care l-a poruncit voua Dumnezeu.”” (Evr. 9:  19-20). 

Domnul de la Cina cea de Taină a asociat noul Său legământ cu cel vechi, care a fost 
consfintit de Moise cu vărsarea sângelui vițeilor și tapilor, subliniind că noul Său legământ cu 
poporul Său este intarit și pecetluit cu propriul Său sânge, care singur are puterea de a curăța de 
păcate. Apostolul Pavel subliniază acest aspect particular: "Pentru ca este cu neputinta ca sangele de 
tauri si de tapi sa inlature pacatele " (Evr. 10, 4). 

Cu Taina sfintei Euharistii, Domnul pecetluiește și asigură toată învățătura Sa. Această 
învățătură a Domnului, după cum știm, a fost parțial consemnată în Sfintele Evanghelii și o altă 
mare parte ne-a fost dată interpretată în scrierile ucenicilor Domnului. Toate acestea împreună 
constituie bine-cunoscutul text al Noului Testament. 

Ultimele cuvinte ale Domnului, potrivit tradiției Tainei Euharistiei, sunt citate de Apostolul 
Pavel în Prima Sa Epistolă către Corinteni (11:25): "Acestea sa  faceți ori de cate ori veti bea,spre 
pomenirea Mea". Această frază este destul de cuprinzătoare și are nevoie de interpretare, pe care 
numai Părinții luminați ai Bisericii noastre ne-o pot da. Să vedem, atunci, măcar pe scurt, ce ne 
spun Sfinții Părinți despre această "aducere aminte"? 

Euharistia este pomenirea liturgică a acelei prime Cine sfinte, dar și a tot ceea ce a făcut 
Domnul de la începutul creației pentru noi. Cu dumnezeiasca Euharistie oficiam exact ceea ce a 
oficiat Hristos. Oferim Sfânta Anaforă în amintirea morții și Învierii Sale: "Amintindu-ne, dar..." Cu 
pomenire liturgică nu ne gândim doar la jertfa lui Hristos, ci o trăim. 

Mai mult decât atât, amintirea tuturor binecuvântărilor Domnului care ne-au fost conferite 
ne sporește recunoștința față de El. Am putea spune că Euharistia este rodul aducerii aminte de 
Hristos. Aceasta, la urma urmei, a fost ceea ce Hristos a intenționat atunci când ne-a poruncit să ne 
amintim de El: Să nu devenim ignoranți și astfel să pierdem darurile Sale divine. Amintirea 
bunăvoinței Sale ne sporește recunoștința și ne apropie de Hristos. Iar noi, pentru a fi cu Hristos, 



 

 

trebuie să mulțumim "totdeauna, pentru toate intru numele  Domnului nostru Iisus Hristos, lui 
Dumnezeu ( si ) Tatal" (Efes. 5:20). 

Un aspect important care rămâne de examinat, înainte de a începe să interpretăm ceea ce se 
spune și se face în timpul Sfintei Liturghii, este: 

Cine, în realitate, oficiază Sfânta Liturghie? 

Știm cu toții că este nevoie de cel puțin un Episcop sau Preot pentru a săvarsi Sfânta 
Liturghie. Dar adevăratul slujitor al sfintei Liturghii este de fiecare dată Chiar Hristos. Cel care a 
oficiat Dumnezeiasca Euharistie la Cina cea de Taină. El realizează această Taină acum și 
întotdeauna.  
 

Episcopii si preotii au pozitia de slujitori ai Dumnezeiestilor  Taine, dar Domnul este Cel 
care le schimba si le sfinteste. Hristos este Cel care luminează cu prezența Sa Cina cea de Taină și 
Euharistia(Impartasania). La Sfânta Liturghie, atunci, în persoana preotului îl vedem pe Însuși 
Hristos. Când preotul tău îți transmite Sfânta Împărtășanie, nu te gândi că preotul face acest lucru, 
ci crede că mâna întinsă este a lui Hristos. Preotul pur și simplu își împrumută limba lui Hristos și 
își oferă mâna, după cum se poate vedea în Rugăciunea Imnului Heruvic: "Căci Tu ești Cel ce aduci 
si Cel ce Te aduci, Cel ce primesti  și Cel ce Te imparti,  Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție  
slavă... acum și pururea si în vecii vecilor . Amin." 

 


