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Introducere 

 
Una dintre cele mai mari controverse din 

perioada reformei a fost legată de Cina Domnului. 

Doctrina ”transsubstanțierii” a fost cea care a separat 

bisericile protestante de cele romano-catolice. Doctrina 

aceasta a devenit oficială în urma celui de-al patrulea 

Conciliu din Lateran, în anul 1215, iar învățătura ei 

afirmă faptul că substanța pâinii și a vinului sunt 

transformate în carnea și în sângele lui Hristos. Mai 

târziu, în urma decretului Conciliului de la Trent din anul 

1562, îi este adăugată acestei doctrine semnificația 

Euharistiei ca fiind jertfirea trupului lui Hristos, menită să 

alunge mânia Atotputernicului Dumnezeu. Toți 

protestanții au obiectat împotriva acestor doctrine ale 

bisericii romano-catolice. Chiar și bisericile ortodoxe de 

est au respins învățătura ” transsubstanțierii”, cu toate 

că și ele credeau faptul că pâinea și vinul sunt trupul și 

sângele lui Hristos prin lucrarea misterioasă a Duhului 

Sfânt. 

De asemenea, această controversă a separat 

protestanții între ei. La începutul reformei, Martin 

Luther s-a întâlnit cu Ulrich Zwingli la Colocviul Religios 

din Marburg, în anul 152,9 cu scopul de a crea unitate 

între învățătura din Wittenberg și Zurich. Au căzut de 

acord cu privire la paisprezece puncte ale doctrinei, însă 
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nu și în privința învățăturii ”dacă trupul și sângele lui 

Hristos sunt prezente fizic în pâine și vin”. În timp ce 

Luther credea cu vehemență, literalmente, cuvintele lui 

Hristos, scriind chiar pe masa aflată în fața lui cuvintele 

”Acesta este trupul Meu”, Zwingli a crezut că aceste 

cuvinte au doar un sens simbolic și astfel, Cina Domnului 

însemna doar o amintire a lucrării lui Hristos. 

S-a încercat reconcilierea acestor două tabere 

protestante aflate în opoziție timp de mai multe decenii 

prin pozițiile de medierea a lui Filip Melanchton, 

succesorul lui Luther și a lui Martin Bucer, marele păstor 

din Strasbourg. Mai târziu, succesorul lui Zwingli, 

Henrich Bullinger a adoptat o poziție care se afla la 

mijlocul celor două concepții, descrisă ca paralelism, 

care însemna că la fel de sigur cum participantul la Cină 

mănâncă și bea pâinea și vinul, el este hrănit din Hristos. 

Jean Calvin prin perspectiva sa descrisă ca 

instrumentalism, a adus mai aproape cele două tabere 

protestante. Instrumentalismul însemna nu doar faptul 

că participantul la Cină pe de o parte mânca pâinea și pe 

de altă parte era în împărtășire cu Hristos (paralelismul), 

ci pâinea și vinul sunt de asemenea mijloace prin care 

Duhul Sfânt Îl comunică poporului Său pe Hristos. 

Odată cu publicarea Concordiei, în anul 1580, de 

către gnesio-Lutherani (luteranii ”adevărați” care se 

aflau în opoziție cu adepții lui Melanchton), toate 

eforturile lui Melanchton, Bucer și Calvin eu eșuat. În 
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această carte care cuprinde mărturisirile de credință 

Luterane, perspectiva lui Zwigli a fost denunțată ca fiind 

un ”sacramentarianism” grosolan. Luteranii au folosit 

cuvântul sacrament pentru a crea un termen 

batjocoritor, datorită accentului pe care Zwingli l-a pus 

pe originea latină a cuvântului sacramentum (jurământ) 

și pe semnificația sacramentelor ca fiind jurăminte de 

loialitate față de Dumnezeu. Perspectivele sacramentale 

”înalte” ale lui Calvin și a mărturisirilor noastre nu au 

scăpat de condamnarea luteranilor numindu-le 

”sacramentarianism” viclean, aceasta însemnând că 

Lutheranii credeau că deși Calviniștii vorbesc despre 

prezența reală a lui Hristos la Cină, nu fac decât să se 

joace cu cuvintele, în sinea lor fiind tot zwinglieni. 

Cu toate că până în ziua de azi aceste diviziuni au 

întristat mișcarea protestantă, noi trebuie să privim al 

aceste dezbateri ca fiind foarte relevante pentru noi. 

Trăim într-o vreme în care o mulțime de biserici 

evanghelice sunt presărate în peisajul  Americii și care în 

general învață perspectiva lui Zwingli cu privire la ceea 

ce înseamnă Cina Domnului, descrisă în cuvintele cuiva 

ca ”o amintire a morții unui prieten”. Pe măsură ce 

dorim să expunem articolul 35 din Mărturisire și să 

aplicăm învățătura sa în eforturile noastre de a aduce în 

comunitățile noastre bogățiile credinței reformate, vom 

vedea că noi urmăm învățăturile lui Calvin care învăța că 

Cina Domnului era în același timp simplă și misterioasă. 
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În timp ce articolul 34 al Mărturisirii noastre 

descrie botezul ca fiind un sacrament al inițierii care se 

administrează o singură dată, articolul 35 descrie Cina 

Domnului ca sacrament al hrănirii care continuă să se 

administreze pe tot parcursul vieții fiecărui membru al 

bisericii. Putem observa că acesta este limbajul biblic 

care comunică ilustrația biblică a mesei legământului, 

fiind folosiți pentru a descrie acest sacrament. Acest 

sacrament se mai numește frângerea pâinii (Fapte 2:42), 

Cina Domnului (1 Corinteni 11:20), masa Domnului (1 

Corinteni 10:21), comuniune sau împărtășire (1 Corinteni 

10:16) care are loc în jurul unei mese și Euharistia 

(mulțumire) sau binecuvântarea (1 Corinteni 10:16) 

pentru că este o masă festivă. Articolul 35 din 

Mărturisirea Belgiană începe în același mod afirmând: 

 

Noi credem şi mărturisim că Mântuitorul nostru 

Iisus Hristos a instituit şi a poruncit Sacramentul 

Sf. Cine, pentru a hrăni şi a susţine pe aceia pe 

care deja i-a născut din nou şi i-a încorporat în 

familia Sa, Biserica. 

 

În continuarea acestui enunț urmează un 

paragraf extins în care este explicat modul în care 

suntem hrăniți atât trupește cât și spiritual. Cei care sunt 

”creștini regenerați” au două tipuri de viață. Pe de o 

parte credincioșii au o viață corporală (trupească) și 
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temporală ca rezultat al ”primei nașteri” și care este 

”comună tuturor oamenilor”. Această viață este 

susținută de Dumnezeu prin pâine, sau să zicem mai 

degrabă, prin mâncare. 

Pe de altă parte, cei ”regenerați” au o viață 

cerească, spirituală ca rezultat al ”celei de-a doua 

nașteri”. Această viață a fost ”realizată prin Cuvântul 

Evangheliei, în comuniunea Trupului lui Hristos” și nu 

este comună tuturor oamenilor, ci le este ”comună doar 

aleșilor lui Dumnezeu”. Aceste cuvinte din Mărturisirea 

noastră nu sunt doar biblice, așa cum vedem că Petru le 

spune cititorilor săi: ”fiindcă aţi fost născuţi din nou nu 

dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu 

poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu 

şi care rămâne în veac... dar Cuvântul Domnului rămâne 

în veac. Şi acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit 

prin Evanghelie”, ci de asemenea au fost un argument 

relevant împotriva luteranilor și a romano-catolicilor 

care învățau că regenerarea este produsă prin botez. 

Aceste cuvinte sunt relevante și astăzi datorită 

învățăturilor unor slujitori ”reformați” care afirmă că 

botezul este eficace în a regenera. 

Asemenea vieții pământești și viața cerească este 

susținută și hrănită de Dumnezeu, care ne-a trimis o 

pâine cerească (Ioan 6), pe Iisus Hristos Domnul nostru. 

El ”hrăneşte şi întreţine viaţa spirituală a celor ce se 

hrănesc cu El, adică Îl acceptă prin credinţă în inima lor.” 
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Ceea ce este atât de important cu privire la aceste 

cuvinte, în contrast cu învățătura lui Zwingli, este faptul 

că reformații și luteranii protestanți susțin necesitatea 

sacramentelor pentru credința noastră. Această idee 

continuă să ne fie transmisă de Mărturisirea noastră prin 

următoarele cuvinte: ”Hristos a instituit o pâine 

pământească şi vizibilă, care este Sacramentul trupului 

Său, şi vinul, care este Sacramentul sângelui Său” pentru 

a ni se reprezenta nouă, adevărata hrană și băutură a 

sufletelor noastre. Scopul acestui sacrament este ca: 

după cum este o realitate indiscutabilă faptul că luăm cu 

mâinile noastre, mâncăm şi bem cu gurile noastre 

pâinea şi vinul, care întreţin viaţa trupului nostru, la fel 

de adevărat este că prin credinţă (care este mâna şi gura 

sufletului nostru) primim, în sufletul nostru, adevăratul 

trup şi adevăratul sânge ale lui Hristos. Unicul nostru 

Mântuitor, pentru întreţinerea vieţii noastre spirituale. 

Mărturisirea afirmă că noi Îl primim pe Hristos în 

Cina Domnului. Observăm din modul în care Cina este 

explicată, că cheia cu ajutorul căreia trecem prin 

”controversa Cinei” din perioada reformei este legătura 

dintre Duhul Sfânt și credință, care este darul Duhului 

Sfânt. 

Putem vorbi despre pâine ca trup și vin ca sânge 

al lui Hristos pentru că semnele și ceea ce ele semnifică 

sunt unite prin lucrarea de neînțeles a Duhului Sfânt. 

Folosind o analogie omenească, gândește-te la nuntă. 
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Într-o anumită parte a ceremoniei bărbatul și femeia 

spun : ”Prin acest inel, eu mă căsătoresc...”. Cu toate că 

inelul în sine nu realizează căsătoria, cele două semnul 

(inelul) și ceea ce el semnifică (o dragoste nemărginită) 

sunt atât de unite încât noi folosim acest limbaj în 

ceremoniile noastre. Aceasta este exact ceea ce spune 

Dumnezeu în Scriptură când vorbește despre curcubeu 

(Geneza 9), circumcizie (Geneza 15) și paharul 

legământului Său (1 Corinteni 11). 

Acesta este contextul limbajului Mărturisirii cu 

privire la faptul că trupul lui Hristos nu este mâncat și 

sângele Său nu este băut cu gura noastră (manducatio 

oralis). Noi nu mâncăm pâinea și vinul în același fel în 

care mâncăm trupul și sângele. O gură mănâncă semnul 

exterior, în timp ce o alta mănâncă ceea ce acesta 

semnifică: noi nu ne înşelăm zicând că ceea ce se 

mănâncă este propriul şi naturalul trup al lui Hristos, iar 

ceea ce se bea este propriul Său sânge, dar modul în 

care noi le mâncăm este nu cu gura, ci cu duhul prin 

credinţă. Astfel, Iisus Hristos rămâne pentru totdeauna 

la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl Său, în ceruri, fără să 

înceteze totuşi să ni Se comunice nouă prin credinţă. 

Acest ospăţ este deci o masă spirituală la care Hristos ni 

Se comunică nouă împreună cu toate bunurile Sale şi ne 

face să ne bucurăm la masa aceasta, atât de El Însuşi, cât 

şi de rezultatele suferinţelor şi morţii Sale, hrănind, 

fortificând şi consolând bietul nostru suflet dezolat, prin 
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împărtăşirea cu trupul Său, şi uşurându-l şi înviorându-l 

prin împărtăşirea cu sângele Său. 

Părinții noștri reformați au considerat acest mod 

de înțelegere a Cinei o reîntoarcere la teologia bisericii 

antice. La urma urmei, scopul reformei a fost acela de a 

reforma biserica, nu de a o restaura. În acest sens noi ca 

protestanți suntem adevărații catolici. Cea mai mare 

dovadă a adevărului învățăturii care spune că credința 

noastră este hrănită cu Hristos prin lucrarea Duhului 

Sfânt vine din liturghia antică a Euharistiei, în care 

slujitorul cheamă congregația spunând: ”Ridicați-vă 

inimile!” iar membrii răspund: ”Ne ridicăm inimile către 

Hristos!” Această hrănire a gurii noastre din trupul și 

sângele adevărat și natural a lui Hristos, se realizează 

prin ridicarea inimilor noastre înspre cer și prin înălțarea 

noastră la El de către Duhul Sfânt (cf. Ioan 6:35, 51, 56). 

Atanasie, marele apărător al doctrinei ortodoxe, 

a scris: Câte trupuri ale Sale ar fi suficiente pentru a fi 

mâncate de o lume întreagă? Din acest motiv El a vorbit 

despre înălțarea Sa în cer, pentru a-i îndepărta de la 

gândirea lor trupească și pentru a înțelege că acea carne 

despre care a vorbit, a fost o mâncare cerească și că 

hrana spirituală le este oferită de către El de sus. 

În cele din urmă, canoanele Conciliului de la 

Nicaea exprimă această concentrare asupra Duhului 

Sfânt și a credinței, spunând: Să nu ne apropiem 

nechibzuit de pâinea și vinul care sunt puse înaintea 
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noastră, ci să ne înălțăm mintea în ceruri, prin credință, 

crezând că pe masa sfântă se află Mielul lui Dumnezeu 

care ia păcatele lumii și pe care nu preoții L-au junghiat 

ci s-a dat pe Sine Însuși ca jertfă. 

În învățătura reformată, ceea ce stă la baza unei 

astfel de idei sunt doctrinele despre persoana și lucrarea 

Hristos. După ce s-a întrupat venind pe Pământ, a trăit o 

viață perfectă, ”a fost răstignit, a murit și a fost 

îngropat”, Domnul nostru a înviat și s-a înălțat la cer. 

Mărturisirea menționează acest lucru atunci când spune: 

”Astfel, Iisus Hristos rămâne pentru totdeauna la 

dreapta lui Dumnezeu, Tatăl Său, în ceruri...” 

Mai mult, motivul pentru care este atât de 

relevantă pentru Cina Domnului o astfel de afirmație cu 

privire la lucrarea Sa în înălțare este legat de ceea ce 

credem noi despre persoana lui Hristos. El este o singură 

persoană care are două naturi. Teologii reformați au fost 

mereu preocupați de a mărturisi crezurile catolice și 

Crezul Calcedonian, care într-un mod atât de misterios 

mărturisesc această doctrină atât de greu de explicat: 

”este necesar ca pentru mântuirea veșnică omul sa 

creadă de asemenea cu statornicie în întruparea 

Domnului nostru Iisus Hristos”. În Crezul Atanasian, fiind 

creștini catolici, mărturisim că Domnul nostru este 

Dumnezeu și om – ” Dumnezeu de natura Tatălui, născut 

înainte de întemeierea lumii, și om după natura mamei 

Lui, născut în lume”. Mai mult, El ”este Egal cu Tatăl, 



15 
 

privitor la Dumnezeirea Lui și inferior Tatălui, în ceea ce 

privește umanitatea Lui” . În definitiv El este ” Unul, pe 

de-a întregul, nu prin amestecarea naturii, ci prin 

unitatea Persoanei”. 

 

Fragment din articolul ”Mărturisim Cina Domnului” de 

Rev. Daniel Hyde, articol publicat inițial în limba română  

în anul 2012 în secțiunea de resurse a site-ului 

www.evanghelicreformat.org  
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Scopul Cinei 

 
Datorită faptului că sfântul sacrament al Cinei 

Domnului nostru Iisus Hristos a fost timp îndelungat 

subiectul multor erori importante, iar în acești ultimi ani 

a fost din nou învăluit de păreri diverse și dispute 

discutabile, nu e de mirare că multe conștiințe slabe nu 

pot sa distingă ce perspectivă trebuie sa urmeze, și 

rămân în îndoială și nedumerire, lăsând la o parte orice 

certitudine, așteptând ca slujitorii lui Dumnezeu să 

ajungă la o înțelegere asupra lui. Totuși, fiind atât de 

periculos să nu avem o certitudine asupra unui 

sacrament, înțelegere care este importanta pentru 

mântuirea noastră, m-am gândit că ar fi foarte util să 

alcătuiesc pe scurt și totuși clar un rezumat cu ceea ce e 

necesar sa știm despre acest sacrament. Trebuie sa 

menționez că am fost rugat să fac acest lucru de mai 

multe persoane, pe care nu le-am putut refuza fără să-

mi neglijez munca mea. Pentru a ne scuti pe toți de vreo 

dificultate, e important să urmărim ordinea pe care am 

stabilit-o. 

În primul rând, vom explica cu ce scop și din ce 

motiv a instituit Domnul acest sfânt sacrament. 

În al doilea rând, care este beneficiul pe care-l 

avem noi când ne este arătat că trupul lui Iisus Hristos 

ne este oferit in Cină. 
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În al treilea rând, care este utilitatea 

sacramentului. 

În al patrulea rând, vom detalia erorile și 

superstițiile cu care a fost contaminat, și vom arăta cum 

slujitorii lui Dumnezeu se deosebesc de papistași. 

În ultimul rând, vom menționa care a fost sursa 

discuțiilor, atât de mult purtate, chiar și de aceia care în 

timpul nostru au readus lumină asupra evangheliei și s-

au angajat la zidirea Bisericii cu învățătura sănătoasa. 

 

La botez Dumnezeu ne primește în biserica Sa ca 

membrii ai familiei Sale 

Întrucât bunului nostru Dumnezeu i-a plăcut să 

ne primească prin botez în Biserica Sa, care este casa Lui 

pe care dorește să o mențină și să o guverneze, și 

deoarece El ne-a primit nu ca simpli slujitori, ci chiar ca 

fii ai Săi, rămâne ca, cu scopul de a-Și îndeplini slujba de 

Tată bun, să ne hrănească și să ne ofere tot ce este 

necesar vieților noastre. În ceea ce priveşte hrana fizică, 

aşa cum este comună pentru toți, răul precum și binele 

din ea, nu este specifică doar pentru familia lui. Este 

foarte adevărat că avem o dovadă de bunătate paternă 

în menţinerea corpurile noastre, văzând că luăm din 

toate lucrurile bune pe care El ni le dă, cu 

binecuvântarea Lui. Dar așa cum viața pe care El a 

început-o în noi este spirituală, la fel și hrana este 

spirituală, pentru a ne păstra întregi și a ne întări. Noi 
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trebuie să înțelegem nu numai că El ne-a chemat intr-o 

zi să avem o moștenire cerească, ci că prin speranță El 

ne-a dat deja această posesiune într-o anumită măsură; 

nu numai că ne-a promis viața, dar ne-a și adus în ea, 

eliberându-ne de moarte, adoptându-ne ca fii ai Săi, 

născuți dintr-o sămânța nepieritoare, adică, din cuvântul 

Său imprimat în inimile noastre prin Duhul Sfânt. 

 

Valoarea și slujba cuvântului lui Dumnezeu cu privire la 

sufletele noastre 

Pentru a ne menține în viața spirituală, nu este 

nevoie să ne hrănim cu mâncarea pieritoare și supusă 

putrezirii, ci să ne hrănim sufletele cu cea mai prețioasă 

și cea mai bună hrană. Toată Scriptura ne spune că 

hrana prin care sufletele noastre sunt susținute este 

același cuvânt prin care Domnul ne-a regenerat; dar 

frecvent este adăugat faptul că în această hrană, Iisus 

Hristos, singura noastră viață, este dat și împărtășit 

sufletelor noastre. Nu trebuie să ne imaginăm că ar 

exista viață în alta parte decât în Dumnezeu. Dar cum 

Dumnezeu a pus toată plinătatea vieții în Iisus, cu scopul 

de a ne da această viață prin mijloacele Sale, la fel El a 

rânduit cuvântul Său ca instrument prin care Iisus 

Hristos, cu harul Său, este împărtășit sufletelor noastre. 

Totuși, rămâne mereu adevărat faptul că sufletele 

noastre nu au altă pășune decât Iisus Hristos. Tatăl 

nostru ceresc, prin grija Lui de a ne hrăni, nu ne dă altă 
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pășune, ci mai degrabă ne sfătuiește să ne săturam de 

aici, cu o gustare îndestulătoare, de care nu ne putem 

dispensa, și dincolo de care nu putem găsi alta. 

Am văzut deja ca Iisus Hristos este singura hrană 

cu care sufletele noastre pot fi hrănite; dar cum ne este 

distribuit nouă prin cuvântul Domnului, pe care El l-a 

rânduit ca instrument în acest scop, acest cuvânt este 

numit de asemeni și pâine și apa? Ceea ce este afirmat 

despre cuvânt este afirmat și despre Cina Domnului, prin 

care Domnul ne conduce la uniunea cu Iisus Hristos. 

Văzându-ne atât de slabi încât nu-l putem primi cu o 

încredere din inima, când ne este prezentat prin simpla 

doctrina și învățătura, Tatăl îndurător, pentru a nu ne 

lăsa în slăbiciunea noastră, a binevoit să adauge la 

cuvântul Său un semn vizibil, care să reprezinte 

substanța promisiunilor Sale, pentru a ne întări, pentru a 

ne zidi și pentru a ne elibera de toate îndoielile noastre. 

Deoarece, atunci când există ceva atât de misterios şi de 

neînţeles în a spune că avem comuniune cu trupul şi 

sângele lui Iisus Hristos, şi noi înțelegând atât de puțin 

lucrurile lui Dumnezeu, a fost necesar să ni se dea acest 

semn pentru a înțelege atât cât avem capacitatea de a 

înțelege. 

 

Motivul pentru care Domnul a instituit Cina 

Astfel, Domnul nostru a instituit Cina, în primul 

rând, ca să însemneze și să pecetluiască în conștiințele 
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noastre promisiunile incluse în evanghelia Sa privind 

împărtășirea noastră cu trupul și sângele Lui, și pentru a 

ne asigura că în ele găsim hrana noastră spirituală, și că 

având-o intr-un mod atât de concret, putem sa ne 

bazăm în mod corect pe salvarea noastră. În al doilea 

rând, pentru a exersa în noi recunoașterea bunătății sale 

mărețe față de noi, și astfel pentru a ne îndrepta spre o 

mai mare laudă și înălțare a Sa. În al treilea rând, cu 

scopul de a ne îndemna la sfințenie, în măsura în care 

înțelegem că suntem mădularele lui Iisus Hristos; și în 

mod special pentru a ne îndemna la unire și bunătate 

frățească, așa cum ne-a poruncit El. Când vom lua în 

considerare aceste trei motive, pentru care Domnul a 

instituit Cina Sa, vom fi în stare să înțelegem atât 

beneficiile pe care le avem noi, dar și datoria pe care o 

avem de a administra corect Cina Domnului. 
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Binecuvântarea Cinei 
 

Am ajuns la al doilea punct, și anume la a vedea 

ce beneficii ne aduce Cina Domnului, dacă o folosim în 

mod corect. Acum vom arăta utilitatea ei, reflectând la 

nenorocirea celor pe care este menită sa-i ajute. Atunci 

când vedem cine suntem și ce este în noi, trebuie să fim 

sub o mare apăsare și sub chin al conștiinței. Pentru că 

nici unul dintre noi nu poate găsi o fărâma de dreptate 

în sine însuși, ba dimpotrivă, suntem plini de fărădelege 

și păcate, atât de mult încât nu este necesar să ne 

condamne un alt judecător decât conștiința noastră. 

Înțelegând lucrul acesta ne dăm seama că mânia lui 

Dumnezeu este îndreptată spre noi, și nimeni nu poate 

scapă de moartea veșnică ce vine în urma condamnării. 

Dacă nu suntem adormiți din punct de vedere spiritual, 

acest gând este un fel de iad oribil care ne chinuie și ne 

torturează. Ne simțim apăsați pentru că judecata lui 

Dumnezeu nu poate să-și facă loc în gândurile noastre 

fără să ne facă să vedem că osândirea noastră este 

urmarea păcatului ce îl comitem. 

Noi suntem deja sub condamnare, dacă 

Dumnezeu nu se îndură pentru a ne scoate de acolo. Mai 

mult, ce speranță pentru înviere putem avea uitându-ne 

la trupurile noastre, care sunt numai putreziciune și 

slăbiciune? Astfel, în ce privește sufletul, la fel ca și 
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trupul, noi suntem mai mult decât nenorociți dacă 

rămânem în noi înșine, și aceasta nenorocire nu poate 

produce decât și mai multă tristețe și anxietate a 

sufletului nostru. Tatăl ceresc, ca să ne ajute, ne oferă 

Cina ca o oglindă, în care Îl putem contempla pe Domnul 

nostru Iisus Hristos, crucificat pentru a îndepărta vina și 

păcatul nostru, și înviat pentru a ne elibera de moarte, 

restabilindu-ne într-o veșnicie cerească. 

Aici găsim cea mai importantă mângâiere pe care 

o avem prin Cina Domnului. Ea ne îndreaptă, ne 

direcționează către crucea lui Iisus Hristos și către 

învierea Sa, pentru a ne convinge că în ciuda 

fărădelegilor existente în noi, Domnul ne recunoaște și 

ne primește ca neprihăniți, iar orice moarte ar fi în noi, 

El ne da viața, orice nenorocire ar fi în noi, El ne umple 

cu binecuvântare. Sau pentru a explica mai simplu, în noi 

înșine suntem lipsiți de orice bine și nu avem nici o 

fărâma care ne-ar putea ajuta la atingerea mântuirii, 

Cina fiind o pecete a faptului că, fiind făcuți părtași la 

moartea și patimile lui Iisus Hristos, noi avem parte de 

toate binecuvântările harului Său. 

 

Toate comorile harului sunt prezente în Cina Domnului 

Putem astfel spune că în Cină, Domnul a pus 

toate comorile harului Său, în măsura în care EL ne face 

părtași la binecuvântările și bogățiile Domnului nostru 

Iisus. Ne putem aduce aminte că Cina este dată ca o 
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oglindă în care Îl privim pe Iisus Hristos crucificat pentru 

a ne elibera de condamnare, și înviat pentru a ne da 

neprihănirea și viața veșnică. Este adevărat că acest har 

ne este dat prin evanghelie, dar totuși în Cina avem o 

certitudine mai amplă, și o bucurie completa. Astfel, ne 

dăm seama de binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-o 

oferă în mod special prin Cină. 

Dar cum binecuvântările lui Iisus Hristos nu ne 

aparțin deloc nouă decât dacă El ne aparține mai întâi, 

este nevoie ca în primul rând, El sa ne fie oferit în Cină, 

ca astfel lucrurile pe care le-am menționat sa fie intr-

adevăr împlinite în noi. Din acest motiv am obiceiul să 

spun că substanța sacramentelor este Iisus Hristos – El 

este eficacitatea lor, harul și binecuvântările pe care le 

primim prin intermediul lor. Eficacitatea Cinei este să ne 

confirme împăcarea noastră cu Dumnezeu prin moartea 

și suferința Mântuitorului nostru: spălarea sufletelor 

noastre prin vărsarea sângelui Lui, neprihănirea noastră 

prin ascultarea Lui; pe scurt, speranța salvării pe care o 

avem prin ceea ce El a făcut pentru noi. Este necesar 

așadar ca substanța să fie unită cu sacramentele, căci în 

lipsa aceste uniuni sacramentale nimic nu ar fi sigur și 

ferm. Prin urmare putem concluziona că în Cină ne sunt 

oferite două lucruri: Iisus Hristos ca sursă și substanță a 

binelui; și în al doilea rând, rezultatul și eficacitatea 

suferinței și morții Sale. Putem înțelege aceste lucruri 

prin cuvintele folosite în instituirea sacramentului. 
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Poruncindu-ne să mâncăm trupul Lui și să bem sângele 

Lui, El adaugă că trupul Lui ne-a fost oferit, iar sângele 

Lui a fost vărsat pentru iertarea păcatelor noastre. 

Astfel, noi nu ar trebui să luăm parte la trupul și sângele 

Lui, nu din alte considerente, ci pentru a primi rezultatul 

obținut prin suferința și moartea Sa; și în al doilea rând, 

ca să obținem bucuria acestui fapt, de a fi părtași la 

trupul și sângele Lui. 

 

De ce pâinea este numită trupul, iar vinul este numit 

sângele lui Iisus Hristos? 

Vom începe acum să discutăm despre o întrebare 

foarte mult dezbătută, atât în vremurile de demult cât și 

în prezent – cum putem înțelege cuvintele în care pâinea 

este numita trupul lui Hristos, și vinul sângele Lui. 

Aceasta confuzie poate fi eliminată cu ușurință, dacă 

observam cu atenție principiul pe care l-am dezbătut în 

ultima parte, anume că toate beneficiile pe care le găsim 

în Cină sunt anulate dacă Hristos Iisus nu ne este dat ca 

substanța și sursă a tuturor binecuvântărilor. Acestea 

fiind stabilite, noi vom mărturisi, fără nici o îndoiala, că a 

nega împărtășirea adevărată cu  Iisus Hristos oferită în 

Cină, înseamnă a face acest sacrament să fie superficial 

și inutil – o blasfemie îngrozitoare și de neluat în seamă. 

Mai mult, dacă motivul împărtășirii cu Iisus 

Hristos este pentru a lua parte la toate binecuvântările 

pe care El le-a câștigat pentru noi prin moartea Sa, lucrul 
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necesar este nu numai a fi părtași Duhului Sfânt, ci și a 

ne împărtăși cu umanitatea lui Iisus Hristos, în care El a 

fost ascultător lui Dumnezeu Tatăl Sau, pentru a plăti 

datoria noastră, deși, drept vorbind, una nu poate exista 

fără cealaltă, pentru că atunci când El S-a dat pe Sine, a 

făcut-o pentru ca noi să-L avem în întregime. Prin 

urmare, așa cum este spus, Duhul Său este viața noastră, 

după cu El Însuși a declarat că trupul Lui este într-adevăr 

o hrana, și sângele Lui o băutura (Ioan 6.55). Înseamnă 

că pentru a avea viață în Hristos, sufletele noastre 

trebuie să se hrănească cu trupul și sângele Lui ca o 

hrană sufleteasca adecvată. Acest fapt este atestat la 

Cină, când ni se spune să luăm din pâine și să mâncăm, 

pentru că acesta este trupul Lui, și din pahar trebuie sa 

bem, pentru că acesta este sângele Lui. Se vorbește clar 

despre trup și sânge, ca noi să căutam esența vieților 

noastre spirituale în împărtășirea cu Hristos. 

 

Cum sunt pâinea și vinul trupul și sângele lui Iisus 

Hristos 

Acum, dacă am fi întrebați dacă pâinea este trupul lui 

Hristos și vinul sângele Lui, vom răspunde ca pâinea și 

vinul sunt semne vizibile ce reprezintă trupul și sângele, 

dar numele de trup și sânge le este dat datorita faptului 

ca ele sunt mijloace prin care Domnul ni se oferă. Acest 

mod de a vorbi este potrivit pentru ca unirea pe care noi 

o avem cu trupul lui Hristos este de neînțeles, nu numai 
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ochiului dar și simțurilor noastre naturale, așa că acest 

lucru trebuie să ne fie demonstrat într-un mod foarte 

vizibil. Avem și un exemplu frapant intr-un caz similar. 

Domnul nostru, dorind să ofere un exemplu vizibil al 

Duhului la botezul lui Hristos, L-a prezentat sub forma 

unui porumbel. Ioan Botezătorul, relatând scena, explică 

faptul că a văzut Duhul Domnului coborându-se. Dacă ne 

uitam mai atent, vom observa că el nu a văzut decât un 

porumbel, potrivit cu faptul ca Duhul Sfânt este în 

esența invizibil. Totuși, știind că viziunea sa nu este o 

halucinație, ci un semn sigur al prezentei Duhului Sfânt, 

el nu se îndoiește ca L-a văzut pe Duhul (Ioan 1.32), 

reprezentându-l într-un mod corespunzător înțelegerii 

sale. 

 

Sacramentele sunt reprezentate prin semne vizibile 

Aceasta este uniunea pe care o avem în sângele 

și trupul lui Iisus Hristos. Este o taină spirituală ce nu 

poate fi văzută cu ochiul trupesc sau înțeleasă de mintea 

umană. De aceea, ne este reprezentată prin semne 

vizibile, în conformitate cu cerințele neputincioase ale 

noastre, într-o așa manieră încât nu este un simbol palid 

ci este o semnificare a realității substanței sacramentale 

ce ne este oferită. Este un lucru bun ca pâinea să fie 

numita trupul, deoarece nu numai reprezintă, ci ni-l și 

oferă pe Hristos. Prin urmare, deducem că denumirea de 

trup al lui Iisus Hristos este transferata pâinii, în măsura 
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în care este un sacrament și o reprezentare a lui Hristos. 

Dar adăugam totuși, că sacramentele Domnului nu pot fi 

și nu trebuie separate de realitatea și esența lor. Trebuie 

să facem deosebirea între ele, pentru a ne feri de 

confuzie, dar să nu le despărțim, pentru că nu pot exista 

una fără cealaltă – altfel ar fi o absurditate. 

 

Trupul și sângele lui Iisus Hristos sunt primite doar prin 

credință 

Prin urmare, atunci când vedem un semn vizibil 

trebuie să ne gândim la ceea ce reprezintă el, și de către 

cine ne-a fost dat. Pâine ne este dată pentru a prefigura 

trupul lui Iisus Hristos, și ne este poruncit sa o mâncăm, 

și ne este data de Dumnezeu, Cel ce este adevărul sigur 

și imuabil. Dacă Dumnezeu nu poate minți și înșela, 

înseamnă ca El împlinește tot ceea ce semnifică prin 

sacramente. Trebuie așadar, să primim în Cină trupul și 

sângele lui Iisus Hristos, din moment ce Domnul este 

reprezentat aici în comuniune cu ambele. În caz contrar, 

ce poate să însemne că noi mâncăm pâinea și bem vinul 

ca semn că trupul Lui este hrana noastră și sângele Lui 

băutura noastră? Dacă El ne-a dat doar pâine și vin, 

lăsând la o parte realitatea spirituală, nu ar deveni acest 

sacrament ceva fals? 
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Substanța interioară este unită cu semnele vizibile 

Trebuie sa mărturisim că, dacă reprezentarea pe 

care ne-o dă Dumnezeu în Cină este adevărată, esența 

sacramentului este unită cu semnul vizibil și cum pâinea 

ne este împărțită nouă cu mâinile, la fel trupul lui Hristos 

ne este oferit pentru a deveni părtași Lui. Deși nu ar mai 

fi nimic în plus, avem un motiv bun pentru a fi împliniți, 

când înțelegem că Iisus Hristos ne oferă prin Cină 

substanța corespunzătoare trupului și sângelui Său, 

pentru a-L avea în mod deplin, și avându-l pe El să avem 

parte de toate binecuvântările. Înțelegând că îl avem pe 

El, toate comorile lui Dumnezeu care sunt cuprinse în El 

ne sunt revelate pentru ca să fie ale noastre. Astfel, ca o 

definiție pe scurt a utilității Cinei, putem spune că, Iisus 

Hristos ne este oferit pentru a-l avea, și ca în EL să avem 

toata plinătatea harului pe care l-am putea dori, și astfel 

să avem un ajutor pentru a ne confirma conștiințele și 

credința pe care trebuie să o avem în El. 

 

La Cină ne este reamintită datoria noastră față de 

Dumnezeu 

Al doilea beneficiu al Cinei este că ne avertizează și ne 

provoacă să recunoaștem cu mai multă tărie 

binecuvântările pe care le-am primit, și pe care le 

primim zilnic de la Domnul Iisus, cu scopul de a-L lăuda 

mai mult din recunoștința pe care i-o datorăm. În noi 

înșine suntem neglijenți, astfel încât rareori ne amintim 
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de bunătatea lui Dumnezeu, dacă nu ne-ar trezi din 

indolența noastră, și nu ne-ar învia pentru a ne împlini 

datoria. Nu poate exista un stimulent mai puternic care 

să ne străpungă mai mult decât ce face El, ca să spunem 

așa, văzând cu ochii și pipăind cu mâinile, și să înțelegem 

binecuvântarea neprețuită prin hrănirea cu substanța 

Sa. Aceasta este ceea ce vrea să zică atunci când ne 

poruncește sa vestim moartea Lui până va veni El (1 

Corinteni 11.26), deoarece este foarte important pentru 

salvarea noastră să nu trecem cu privirea peste darurile 

pe care Dumnezeu ni le-a dat, ci să le păstram cu 

perseverență în mintea noastră și să le preamărim 

pentru întărirea reciprocă. Astfel vedem un alt avantaj al 

Cinei, care ne scoate din nerecunoștința noastră, și ne 

permite să ne amintim beneficiile pe care Domnul 

nostru Iisus Hristos le-a revărsat peste noi prin moartea 

Lui pentru noi, și ne face să-i mulțumim, amintind public 

cat de mult îi datorăm. 

 

Sacramentul este un stimul puternic pentru o viață 

sfântă și pentru dragoste frățească 

Al treilea avantaj al Sacramentului constă în a ne oferi un 

stimul pentru trăirea în sfințenie și mai ales în milă și 

dragoste frățească unii față de alții. Văzând că noi am 

fost făcuți mădulare ale lui Iisus Hristos, fiind incorporați 

în El și uniți cu El – Capul nostru, trebuie să ne 

conformam Lui în puritate și inocență și în mod special 
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trebuie să cultivăm mila și să ne armonizăm împreună ca 

mădulare ale aceluiași trup. Dar ca să înțelegem acest 

avantaj în mod corect, nu trebuie să presupunem că 

Domnul nostru avertizează, stimulează și înflăcărează 

inimile noastre numai prin semnul extern; pentru că 

punctul principal este că El lucrează în noi prin Duhul 

Sfânt, pentru a oferi eficacitate poruncii Sale, pe care a 

rânduit-o cu acest scop, ca instrument prin care El își 

împlinește lucrarea Sa în noi. De aceea, în măsura în care 

Duhul Sfânt este unit cu Sacramentul în momentul în 

care noi îl primim corespunzător, avem un motiv să 

speram că va fi un mijloc bun și un ajutor potrivit să 

creștem și să avansam în sfințenie în trăirea noastră și în 

mod special în arătarea milei față de cei din jur. 
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Administrarea corectă a Cinei 
 

Am ajuns la al treilea punct pe care ni l-am 

propus la începutul acestui tratat, și anume folosirea 

corectă, care consta în participare reverențioasă la Cina 

Domnului. Oricine se apropie de acest sacrament cu 

dispreț sau indiferență, nepăsându-i prea mult de 

chemarea Domnului, abuzează și întinează sacramentul. 

A întina și murdari ceea ce Dumnezeu a curățit este o 

blasfemie de netolerat. De acea, pe bună dreptate, 

Apostolul Pavel îi condamnă pe aceia care iau în chip 

nevrednic (1 Cor 11.29). Pentru că nu exista nimic mai 

prețios și demn în cer sau pe Pământ decât sângele și 

trupul Domnului, și nu este o vină mică să iei Cina fără 

pregătire, în chip ușuratic. Prin urmare, el ne îndeamnă 

sa ne examinam cu atenție, cu scopul de a lua în mod 

potrivit. Când înțelegem ceea ce înseamnă această 

examinare, vom înțelege și care este folosirea corecta a 

sacramentului. 

Aici este bine să fim atenți. Pentru că noi nu 

putem fi atât de sârguincioși ca să ne examinăm așa cum 

Domnul își dorește, dar pe de altă parte trebuie să ne 

ferim de eroare unor învățători care spun că este 

imposibil ca oamenii să se cerceteze și astfel au adus 

conștiințele slabe într-o asemenea confuzie, sau mai 

degrabă într-un asemenea întuneric, susținând că nu 
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știm ce e aceea examinarea, și omului îi este imposibil să 

o facă. Pentru a ne elibera de toate aceste idei, trebuie 

să reducem întregul, așa cum am mai spus, la porunca 

Domnului, pe care dacă o urmăm, nu ne va lăsa să 

greșim. De aceea, trebuie să ne examinăm și să vedem 

dacă în noi există adevărata pocăință, și adevărata 

credință în Domnul Iisus Hristos. Aceste două lucruri 

sunt atât de bine închegate, încât nu pot exista una fără 

cealaltă. 

Dacă avem în vedere viețile noastre în Hristos, 

trebuie să recunoaștem că suntem morți în noi înșine. 

Dacă ne căutam puterea în EL, trebuie să înțelegem că 

suntem slabi în noi înșine. Dacă ne gândim că toată 

bucuria noastră este în harul Sau, trebuie să înțelegem 

că fără El suntem nefericiți. Dacă avem odihna în El, 

trebuie să ne simțim chinuiți și neliniștiți în noi înșine. 

Aceste sentimente nu pot exista în primul rând, mai 

înainte de nașterea unei insatisfacții față de viața 

noastră întreagă; în al doilea rând, frica și teama; și în 

final, dorință și dragoste de neprihănire. Pentru că, cel 

care cunoaște urâciunea păcatului sau, mizeria stării lui 

și condiția sa de înstrăinare față de Dumnezeu, este atât 

de rușinat încât este obligat să fie nemulțumit de el, să 

se condamne, să ofteze și să plângă în mare tristețe. Mai 

mult chiar, judecata lui Dumnezeu îi este imediat 

prezentată și apasă conștiința chinuită cu un chin și mai 

mare, fără să mai vadă nici un mijloc de scăpare, sau să 
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aibă ceva în apărare. Când într-o asemenea stare de chin 

gustăm din bunătatea lui Dumnezeu, ne dorim să 

supunem comportamentul nostru voinței Sale, și să 

renunțăm la toată viața noastră trecută, pentru a deveni 

noi creaturi în El. 

 

Cerințele unei comuniuni vrednice 

Prin urmare, pentru a ne împărtăși în chip 

vrednic la Cina Domnului, trebuie să ne bazăm în mod 

ferm pe faptul că Domnul Iisus este singura noastră 

neprihănire, singura viață și salvare, primind și 

acceptând promisiunile care ne-au fost date de El ca să 

ne întărească, și renunțând la orice alt motiv de 

încredere, neîncrezându-ne în noi sau în vreo altă 

creatura, să ne odihnim pe deplin în EL, și să fim 

satisfăcuți doar cu harul Sau. Înțelegând cât de necesar 

este ca El să vină în ajutorul nostru, este foarte 

important să avem o convingere profundă a nenorocirii 

noastre, care ne va face flămânzi și însetați după El. Și, 

de fapt, ce glumă ar fi aceea să mergi să te hrănești când 

nu ai pofta de mâncare? Ca să ai poftă de mâncare nu 

este îndeajuns ca stomacul să-ți fie gol, este necesar să 

și poți primi mâncare. De aici rezultă că sufletele noastre 

trebuie să fie apăsate de foame și să avem o dorința 

arzătoare de a fi hrăniți, cu scopul de a găsi hrana 

potrivita în Cina Domnului. 
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Mai mult, putem observa ca noi nu-L putem dori 

pe Iisus Hristos fără a aspira la dreptatea lui Dumnezeu, 

ceea ce constă în a renunța la sine și supunerea sub voia 

Sa. Este absurd a pretinde că suntem trupul lui Hristos, 

în timp ce trăim o viață imorală și desfrânată. Din 

moment ce în Hristos nu este nimic altceva decât 

puritate, bunătate, adevăr, smerenie și alte asemenea 

virtuți, dacă ne consideram membre ale Sale, toată 

necurăția, fariseismul, mândria și alte asemenea vicii 

trebuie să se depărteze de la noi. Pentru că nu putem 

amesteca aceste lucruri fără a-L insulta și a-L dezonora. 

Trebuie să ne amintim întotdeauna că nu există 

înțelegere între El și păcat ca și între lumină și întuneric. 

Dacă venim la pocăința adevărată, trebuie să ne silim să 

ne facem viața noastră conformă cu exemplul lui Hristos 

Iisus. 

Și în timp ce aceasta trebuie să fie o regulă 

generala în fiecare parte a vieții noastre, trebuie sa fie cu 

atât mai mult cu privire la milă, care este, mai presus de 

toate virtuțile, recomandată nou în acest sacrament: din 

acest motiv este numita legătura dragostei. Precum 

pâinea, sfințită pentru binele tuturor, este compusă din 

mai multe semințe amestecate împreună astfel încât să 

nu poată fi deosebite una de alta, așa trebuie să fim noi 

uniți într-o prietenie indisolubilă. Mai mult, noi primim 

un singur trup al lui Hristos. Dacă avem certuri intre noi, 

Hristos nu ne este dat pe bucăți, și astfel suntem 
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vinovați de sacrilegiu. Trebuie astfel, cu nici un chip, să 

nu ne apropiem de sacrament purtând ură și dușmănie 

împotriva oricărei ființe, și în mod special împotriva 

vreunui credincios care este în unitate cu Biserica. Cu 

scopul de a ne conforma pe deplin la porunca lui Hristos, 

mai există o condiție pe care trebuie să o îndeplinim. 

Trebuie să mărturisim cu gura cât de mult suntem datori 

Salvatorului nostru, și să-I mulțumim, nu numai pentru 

că numele Lui este glorificat în noi, dar și pentru a-i zidi 

pe alții și a-i învăța, prin exemplul nostru, despre ceea ce 

sunt datori să facă. 

 

Toți oamenii sunt imperfecți și vrednici de osândă 

Dar cum nici un om nu poate fi găsit pe Pământ 

care să fi progresat atât de mult în credință și sfințenie, 

și să nu fie încă imperfect în ambele, s-ar putea să existe 

pericolul ca unele cugete bune sa fie tulburate de ceea 

ce am spus, prin poruncile pe care le-am explicat cu 

privire la credință și pocăință. Este un mod de gândire 

periculos pe care unii îl adoptă, când cer o credință 

perfectă a inimii și o pocăință perfectă și îi exclud pe cei 

care nu le au. Astfel ei îi elimină pe toți cu excepția unuia 

singur. Care este omul care se poate lăuda că nu este 

murdărit de nici o pată a îndoielii? Că nu este sclavul nici 

unui viciu sau nici unei infirmități? Că siguranță credința 

pe care copii lui Dumnezeu o au e în așa fel că ei au orice 

ocazie pentru a se ruga – Doamne, ajută necredinței 
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mele. Pentru că avem o boală atât de înrădăcinată în 

natura noastră, noi nu suntem niciodată pe deplin 

vindecați până nu suntem eliberați din închisoarea 

trupului acestuia. Chiar mai mult, curăția vieții în care 

umblă credincioșii este doar o ocazie continua să se 

roage atât pentru iertarea păcatului cât și pentru 

avansarea harului. Deși unii sunt mai mult sau mai puțin 

imperfecți, totuși nu există nici unul care să nu eșueze în 

mai multe aspecte. Astfel, Cina ar fi nu doar zadarnică, ci 

chiar fatală pentru toți, dacă ar fi necesar să venim cu 

credință și integritate perfectă pentru a primi Cina. Acest 

lucru ar fi contrar voii lui Dumnezeu, pentru că nu există 

un dar mai folositor pe care El să-l fi dat Bisericii decât 

Cina. 

 

Imperfecțiunea nu trebuie să ne facă să încetăm a 

spera în salvare 

Astfel, deși simțim că credința noastră este 

imperfectă și cugetele noastre nu sunt atât de curate ci 

ne acuza de atâtea păcate, acest lucru nu trebuie să ne 

împiedice să ne prezentăm înaintea Mesei Domnului, cu 

condiția ca această imperfecțiune pe care o simțim în 

inimile noastre să fie fără fățărnicie și ipocrizie, sperând 

în salvarea în Hristos, și dorind să trăim în conformitate 

cu poruncile Evangheliei. O spun în mod expres, nu 

trebuie să existe ipocrizie. Pentru că sunt mulți care se 

înșeală pe ei înșiși prin lingușire zadarnică, făcându-se să 
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creadă că este îndeajuns dacă își condamna păcatele 

deși continuă în ele, sau mai degrabă, dacă renunța la 

ele pentru o perioadă, pentru a se reîntoarce la ele 

imediat după aceea. Adevărata pocăință este fermă și 

constantă, și ne face să ne luptam cu răul care este în 

noi, nu pentru o zi sau pentru o săptămână, ci fără sfârșit 

și fără pauză. 

 

Imperfecțiunile credincioșilor ar trebui mai degrabă sa-i 

facă să participe la Cină 

Când simțim în noi o mare neplăcere și o ură față 

de păcat, generată din frica de Domnul, și o dorință de a 

trăi într-un mod plăcut Domnului, suntem vrednici să 

luăm parte la Cină, indiferent de rămășițele slăbiciunilor 

pe care le purtam în trupul nostru. Ba mai mult, dacă nu 

am fi fost slabi, supuși unei vieți imperfecte, sacramentul 

nu ne-ar fi fost de nici un folos, și ar fi fost de prisos să 

fie instituit. Sacramentul este un remediu pe care 

Dumnezeu ni l-a dat pentru a ne ajuta în slăbiciunea 

noastră, pentru a ne întări credința, pentru a crește mila 

și dragostea noastră, ajutându-ne să creștem în sfințenia 

noastră, iar utilizarea lui devine cu atât mai necesară cu 

cât presiunea bolii este mai mare; până în prezent ar 

trebui să ne facă să nu ne abținem. Pentru că dacă ne 

găsim scuze să nu venim la Cină pentru că suntem încă 

slabi în credință și în perfecțiune e ca și cum un om se 

scuza că nu-și ia medicamentul pentru că este foarte 
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bolnav. Vedem astfel cum slăbiciunea credinței pe care o 

simțim în inimile noastre și imperfecțiunile care sunt în 

viețile noastre, ar trebui să ne sfătuiască să venim la 

Cină, ca la un remediu special pentru a le corecta. Numai 

să nu venim lipsiți de pocăință și credință. Prima este 

ascunsă în inimă iar conștiința trebuie să fie un martor 

înaintea lui Dumnezeu. A doua se manifestă prin fapte, 

și ar trebui să fie vizibilă în viața noastră. 

 

Momentele folosirii cinei – comuniunea frecvente 

În ceea ce privește perioada de folosire a 

acesteia, nu există o regulă prescrisă pentru toți. Există 

circumstanțe speciale care îl pot scuza pe un om pentru 

abținere; și, mai ales, nu avem o porunca strictă pentru 

toți creștinii pentru o anumită zi. Totuși, dacă luăm în 

considerare în mod corespunzător scopul pe care 

Domnul îl avea în vedere, trebuie să înțelegem că 

folosirea Cinei era mult mai frecventă decât este 

practicată de mulți azi: cu cat slăbiciunea ne presează, 

cu atât este mai necesar ca frecvența să crească pentru a 

apela la ceea ce ne confirmă credința și ajută la 

progresarea sfințeniei în viață; și, astfel, practica în 

bisericile sănătoase este de a celebra frecvent Cina 

Domnului, în măsura în care capacitatea oamenilor o 

permite. Fiecare individ trebuie să se pregătească atunci 

când este administrată în adunarea sfântă, și să se 

asigure că nu există vreun impediment pentru a se 
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abține. Deși nu avem o poruncă clara cu privire la zi sau 

momentul din zi, este îndeajuns pentru noi să 

cunoaștem intenția Domnului, că ar trebui să o 

practicam frecvent, și să experimentăm pe deplin 

beneficiile care decurg de aici. 

 

Indecența abținerii prin scuze superficiale – nevrednicia 

personala 

Scuzele alese sunt foarte superficiale. Unii pretind că 

sunt nevrednici și din acest motiv nu participă pentru un 

an întreg. Alții, nedornici de a se uita la nevrednicia lor, 

afirmă ca nu pot fi în comuniune cu alții care participa 

nepregătiți corespunzător. Iar alții consideră de prisos o 

frecvență atât de mare, considerând că dacă L-au primit 

o data pe Hristos, nu e nevoie să se întoarcă atât de des 

să-L primească iar. As vrea sa îi întreb pe primii care fac 

un scut din nevrednicia lor, cum le permite cugetul lor să 

rămână pentru un an în starea lor mizerabilă, fără a-L 

invoca în mod direct pe Dumnezeu? Ei vor recunoaște că 

nu exista premisa de a-L invoca pe Dumnezeu ca Tată, 

dacă nu sunt mădulare ale lui Iisus Hristos. Acest fapt nu 

este realizat dacă nu avem realitatea și esența Cinei 

împlinite în noi. Astfel, dacă avem această realitate, 

suntem pe bună dreptate capabili de a primi acest semn. 

Vedem că cel care refuza primirea Cinei pe motivul 

nevredniciei, trebuie să se abțină până este vrednic de a 

se ruga lui Dumnezeu. Mă refer să nu-și forțeze cugetele 
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chinuite cu asemenea scrupule pe care ei înșiși și le 

sugerează, ei știu cum, ci sfătuindu-i să aștepte 

eliberarea Domnului. De asemenea, dacă există un motiv 

legitim de obstacol, nu neg că este corect să amâne. 

Doar afirm că nimeni nu ar trebui sa rămână satisfăcut în 

starea de abținere de la Cina pe motivul nevredniciei, 

pentru că făcând așa se privează singur de comuniunea 

cu Biserica, în care suntem toți zidiți. Mai degrabă, sa se 

lupte împotriva tuturor obstacolelor pe care cel rău le 

aruncă în calea lui, și să nu fie exclus de la un asemenea 

beneficiu și de la toate binecuvântările care decurg din 

el. 

A doua categorie are o oarecare plauzibilitate. 

Argumentul este că, nu este îngăduit sa mănânci aceeași 

pâine cu cei care se numesc frați, și duc o viață 

desfrânată – trebuie să ne abținem de la a fi în părtășie 

cu ei la Masa Domnului, care este sfințită cu scopul de a 

ne prezenta și a ne oferi trupul lui Hristos. Dar răspunsul 

nu este foarte dificil. Nu este sarcina fiecăruia de a 

judeca, de a discerne, sau de a dezbate pe cine dorește; 

acest prerogativă aparține Bisericii în ansamblu, 

pastorului în mod special împreună cu prezbiterii pe care 

trebuie să-i aibă ca să-l susțină în guvernarea Bisericii. 

Apostolul Pavel nu ne poruncește sa-i cercetam pe 

ceilalți, ci pe noi înșine. Este adevărat că este de datoria 

noastră să-i mustrăm pe cei pe care îi vedem că umblă în 

neorânduială, și dacă nu ne ascultă, să îi spunem 
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pastorului, cu scopul de a aplica disciplina ecleziastică. 

Dar metoda de a nu mai fi în părtășie cu cei răi nu e de a 

ne retrage din comuniunea ce o avem cu Biserica. Chiar 

ar putea fi cazul în care păcatele sa nu fie atât de mari 

încât să merite excomunicarea; chiar si pastorul poate sa 

considere în sine însuși că un alt om nu este vrednic să 

participe la Cină, dar oprirea Cinei pentru un astfel de 

om se realizează doar conform rânduielilor disciplinei si 

judecății ecleziastice. În acest caz nu avem alta opțiune 

decât să ne rugăm ca Dumnezeu ă-și elibereze din ce în 

ce mai mult Biserica de scandaluri, și să așteptăm ziua 

finală când neghina va fi complet separata de grâu. 

A treia categorie nu are nici o credibilitate. 

Pâinea spirituala nu ne este data pentru a ne hrăni și a 

ne sătura o singură dată, ci mai degrabă, să avem o 

aromă a dulceții sale, ca să ne dorim din ce în ce mai 

mult să o folosim atunci când ne este oferită. Acest lucru 

l-am explicat mai sus. Atât timp cât rămânem în această 

viață, Iisus Hristos nu ne este niciodată împărtășit într-

un mod în care să ne sature sufletele, ci ca să ne fie o 

hrană continuă. 
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Erorile romano-catolice 
 

Am ajuns la al patrulea punct principal. Diavolul, 

știind că Domnul nostru nu a lăsat nimic mai util Bisericii 

Sale ca sfântul sacrament, a încercat de la început, în 

maniera sa obișnuită, sa îl contamineze cu erori și 

superstiții, cu scopul de a corupe și distruge orice 

beneficiu al lui, și nu a încetat niciodată să facă asta, 

până când nu a inversat porunca Domnului, 

transformând-o în minciună și deșertăciune. Intenția 

mea nu este să scot în evidență în ce moment a fost 

făcut fiecare abuz; va fi suficient sa notam fiecare eroare 

în parte pe care diavolul a introdus-o, și împotriva căreia 

trebuie să fim atenți dacă vrem să păstram Cina 

Domnului curată. 

 

Prima eroare 

Prima eroare este aceasta – În timp de Domnul 

ne-a dat Cina pentru a ne fi oferită cu scopul de a 

mărturisi în împărtășirea noastră cu trupul Său că avem 

parte de binecuvântare prin jertfa pe care El a oferit-o 

pe cruce lui Dumnezeu Tatăl, pentru ispășirea păcatelor 

noastre – oamenii au inventat, dimpotrivă, că Cina este 

o jertfă prin care obținem iertarea păcatelor noastre 

înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este o blasfemie 

imposibil de suportat. Pentru că, dacă nu recunoaștem 
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moartea Domnului Iisus, și privim la ea ca singura jertfă 

care El ne-a împăcat cu Tatăl, ștergând toate greșelile 

pentru care eram socotiți vrednici de osândă, distrugem 

astfel scopul său. Dacă nu recunoaștem ca Iisus Hristos 

este sigura jertfă, sau, cum am obișnuit să spunem, 

singurul Preot, prin mijlocirea căruia suntem restaurați 

înaintea Tatălui, îi furăm slava și facem o mare 

nedreptate. 

 

Sacramentul nu este o jertfă 

Afirmația ca sacramentul este o jertfa 

diminuează lucrarea lui Hristos și o astfel de pervertire 

trebuie privită ca fiind diavolească. Cum putem împăca 

cele doua lucruri, primul: că Hristos prin moartea Sa a 

oferit o jertfă Tatălui prin care a câștigat o data pentru 

totdeauna iertarea păcatelor noastre, iar al doilea: că 

este necesar zilnic un sacrificiu prin care să obținem 

ceea ce numai moartea Sa poate face? Această eroare 

nu a fost atât de exagerată la început, ci a crescut puțin 

cate puțin până a ajuns la ceea ce este astăzi. Se pare că 

înaintașii noștri au numit Cina o jertfă, dar motivul 

pentru care au făcut-o este că moartea lui Hristos este 

reprezentata în ea. Prin urmare, punctul lor de vedere 

este acesta – acest nume de jertfă este dat doar 

comemorativ, și trebuie să ne oprim doar la atât. Și 

totuși nu pot scuza în întregime acest obicei al Bisericii 

primare. Prin atitudine și gesturi au gândit o specie de 
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sacrificiu asemănătoare ceremoniilor din Vechiul 

Testament, cu diferența ca în loc de animal ei au folosit 

pâinea. Această practică se apropie prea mult de 

Iudaism și nu corespunde cu ceea ce a instituit Domnul, 

motiv pentru care nu trebuie să o acceptăm. Pentru că, 

în Vechiul Testament, în perioada umbrelor, Domnul a 

poruncit asemenea ceremonii până când Fiul Său 

preaiubit va fi o jertfă în care se vor împlini toate 

umbrele. Din moment ce acestea s-au împlinit, nu ne 

rămâne acum decât să primim comuniunea în El. Ar fi de 

prisos ca acum să îl reprezentăm pe Hristos după 

umbrele din trecut. 

 

Pâinea de la Cina ne-a fost poruncit să o mâncăm, nu să 

o jertfim – eroarea mesei 

Și astfel punctul de legătura cu Iisus Hristos a fost 

abandonat. Nu că noi trebuie să oferim sau să 

sacrificăm, ci sa luam ceea ce a fost oferit și sacrificat. 

Totuși, deși au existat unele slăbiciuni în această 

observație, nu a existat o lipsă de respect ca ceea ce a 

urmat. Pentru că Mesa a înlocuit ceea ce aparținea 

morții lui Hristos, și anume satisfacerea mâniei lui 

Dumnezeu pentru păcatele noastre și împăcarea noastră 

cu El. Mai mult, slujba lui Hristos a fost înlocuită de cei 

pe care ei îi numesc preoți, și anume, persoane care 

aduc sacrificiul lui Dumnezeu, și în această jertfa ei 
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mijlocesc pentru a obține harul, și iertarea pentru 

greșelile noastre. 

Nu as vrea să nu mă opresc la explicațiile pe care 

dușmanii adevărului le oferă în acest punct. Ei afirmă că 

Mesa nu este un nou sacrificiu, ci doar o aplicare a jertfei 

lui Hristos. Deși ei își acoperă astfel eroarea îngrozitoare 

pe care o susțin, totuși este doar un subterfugiu. Pentru 

că nu este spus că sacrificiul lui Hristos este unul singur, 

care nu va fi repetat, pentru că eficacitatea sa este 

veșnică. Nu este afirmat că Hristos S-a oferit o singură 

data Tatălui, cu scopul ca după aceea alții sa facă același 

sacrificiu, aplicând astfel mijlocirea Sa. Nouă ni se aplică 

meritul morții Sale, ca noi sa beneficiem de ea, nu în 

modul în care Biserica Papala îl oferă, ci atunci când 

primim mesajul Evangheliei, așa cum a fost mărturisit de 

slujitorii lui Dumnezeu pe care El i-a numit ca trimișii Săi, 

fiind pecetluit prin sacramente. 

 

Erori legate de urâciunea mesei papale 

Opinia comună a tuturor prelaților este că, prin 

ascultarea de Mesă, ei efectuează un serviciu drept și 

merituos înaintea lui Dumnezeu. Noi spunem că, pentru 

a avea vreun beneficiu din Cină, nu este necesar să 

aducem nimic ce este al nostru cu scopul de a merita 

ceea ce cerem. Trebuie doar să primim prin credință 

harul care ne este oferit, și care nu se află în sacrament, 

ci se refera la crucea lui Hristos și ceea ce rezultă din ea. 
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De aceea, nu este nimic mai contrar Cinei decât a o 

transforma într-o jertfă. Consecința acestei acțiuni este 

să ne împiedice în a-L recunoaște pe Hristos ca singura 

jertfa, a cărei virtute rămâne în veci. Acest lucru fiind 

bine înțeles, va fi evident că toate mesele în care nu este 

comuniunea pe care Domnul a rânduit-o sunt o 

urâciune. Domnul nu a rânduit ca un singur preot, după 

ce aduce jertfa sa, să se țină deoparte, separat, ci 

sacramentul ar trebui împărțit congregației după 

modelul primei Cine, pe care Iisus a avut-o cu apostolii 

Săi. Dar după ce acest avertisment a fost falsificat, a 

urmat, ca un abis, obiceiul nefericit că oamenii, 

mulțumiți cu a fi prezenți și a lua parte la ce le este dat, 

să se abțină de la a fi în comuniune, deoarece preotul 

oferea jertfa mesei în numele celor prezenți. Nu vorbesc 

despre abuzuri, care sunt atât de absurde, încât nu 

merita a fi amintite, cum ar fi să oferi fiecărui sfânt mesa 

proprie, și să transferi ceea ce este spus despre Cina 

Domnului, sfântului X și Y, făcând astfel un târg josnic cu 

aceste mese, cumpărându-le și vânzându-le sau alte 

urâciuni care au fost numite jertfe. 

A doua eroare pe care diavolul a semănat-o 

pentru a distruge acest sacrament a fost să falsifice și să 

inventeze că după ce cuvintele sunt pronunțate cu 

intenția de a consacra, pâinea este transformată în 

trupul lui Hristos, și vinul în sângele Lui. În primul rând, 

acest fals nu își are baza în Scriptura, și nici continuitate 
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în Biserica Primară, și chiar mai mult, nu se potrivește 

cuvântului lui Dumnezeu. Când Iisus Hristos, arătând 

spre pâine, a numit-o trupul Sau, nu este prea mult spus, 

ca esența pâinii este anihilata, și trupul lui Hristos o 

înlocuiește? Dar nu există nici un motiv pentru a discuta 

aceasta chestiune îndoielnică, pentru că adevărul este 

destul de clar ca să combată aceasta absurditate. Las 

deoparte numeroase pasaje din Scriptură și citate din 

Părinții Bisericii, în care sacramentul este numit pâine. 

Spun doar că natura sacramentului o impune, ca materia 

pâinii rămâne un semn vizibil al trupului. 

Exista o regula generală a sacramentelor, că 

semnul vizibil trebuie să aibă o corespondență a lucrului 

spiritual pe care îl reprezintă. Astfel, în botez, suntem 

asigurați de spălarea interioară a sufletului când apa ne 

este dată ca atestat, caracteristica ei fiind să curețe 

murdăria corpului; la fel în Cină, trebuie să existe pâine 

materială care să ne asigure că trupul lui Hristos este 

hrana noastră. Ar putea culoarea simpla de alb să ne dea 

o asemenea reprezentare? Vedem clar cum întreaga 

reprezentare, pe care Domnul în mila Lui față de 

slăbiciunea noastră ne-a dat-o, s-ar pierde dacă pâinea 

nu ar rămâne pâine. Cuvintele pe care Domnul nostru le 

folosește înseamnă la fel de mult ca și cum ar fi spus: La 

fel cum omul este menținut sănătos în trupul său 

mâncând pâine, la fel trupul Meu este hrana spirituală 

prin care sufletele au viață. Mai mult, ce s-ar întâmpla cu 
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cealaltă reprezentare pe care Apostolul Pavel o 

folosește? Cum câteva boabe de grâu sunt amestecate 

împreună pentru a forma o pâine, la fel trebuie să fim 

una, pentru că luam parte la aceeași pâine. Dacă ar fi 

numai alb, fără substanță, nu ar fi o batjocură să 

vorbească astfel? Așadar, concluzionăm că, fără îndoială, 

această transsubstanțiere este un fals inventat de diavol 

pentru a corupe natura Cinei. 

Din aceasta fantezie, au răsărit și altele. Și-au 

imaginat că în Cină există o prezență locală, sau că 

Hristos în umanitatea și divinitatea Sa este atașat acestei 

pâini, fără a lua în considerare absurditățile care reies de 

aici. Deși teologii din trecut de la Sorbona discută mult 

mai subtil despre cum prezența în trup și sânge sunt 

unite cu semnele vizibile, totuși nu poate fi negat că 

părerea lor a fost primită de mic și mare în Biserica 

Catolică, și este menținută și astăzi prin foc și sabie de 

către cei ce spun că Hristos este prezent în aceste 

semne, și că trebuie să-L căutam în ele. Pentru a își 

apăra teoria, ei trebuie să mărturisească fie că trupul lui 

Hristos este fără limită, sau că poate fi în locuri diferite și 

spunând asta ei ajung la punctul final, că nu este mai 

mult decât o fantomă. Pentru a dori apoi sa menții o 

asemenea prezență pentru a include trupul în semn, sau 

a-L uni local, nu este doar o fantezie, ci o eroare 

condamnabilă, peiorativă pentru gloria lui Hristos, și 

distructivă în legătura cu natura Sa umana. Pentru că 
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Scriptura ne învață peste tot, că Domnul a luat un trup 

uman, și a fost astfel înălțat la cer, retrăgându-l din 

condiția de muritor, dar fără să-i schimbe natura. 

 

Trupul din ceruri al Salvatorului nostru este același cu 

trupul Său de pe Pământ 

Trebuie să luam în considerare două lucruri 

atunci când vorbim despre umanitatea Domnului nostru. 

Nu trebuie nici să distrugem realitatea acestei naturi, 

nici să știrbim ceva din gloria Sa. Pentru a face aceasta 

trebuie să ne înălțăm totdeauna gândurile noastre, 

pentru a-l căuta pe Răscumpărătorul. Pentru că dacă Îl 

plasăm în elementele pieritoare ale aceste lumi, nu 

numai că subminăm ceea ce Scriptura spune cu privire la 

natura Sa umană, ci și anulam măreția înălțării Sale. 

Precum și alții au tratat acest subiect, mă abțin de la a 

merge mai departe. Vreau doar să evidențiez, în treacăt, 

ca a ni-l imagina pe Iisus Hristos ascuns sub pâine și vin, 

sau unit în ele este o convingere ce nu privește spre cer, 

o fantezie diabolică. Dar vom atinge acest punct în altă 

parte. 

Această opinie pervertită, odată adoptată, a dat 

naștere la numeroase superstiții. Prima duce la adorație 

materială care este idolatrie. Ca să ne prosternăm 

înaintea Cinei și să-L adoram pe Hristos ca și cum ar fi 

prezent în ea, înseamnă să ne facem mai mult un idol 

decât un sacrament. Porunca nu este a adora, ci a lua și 
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a mânca. Mai mult, obiceiul prezent în Biserica primară, 

când se sărbătorea Cina, era de a îndemna oamenii să-și 

înalțe inimile, pentru că dacă îl adoram pe Hristos în 

mod corect, nu ar trebui să ne limitam la un semn vizibil. 

Dar nu trebuie să zăbovim prea mult asupra acestui 

punct atunci când unitatea dintre realitate și semn 

(despre care am vorbit și de care vom mai vorbi) este 

bine înțeleasă. Din același punct au pornit și alte 

superstiții ca de exemplu a purta sacramentul în 

procesiuni pe străzi anual; sau de a face un cort pentru 

el, pentru a-l păstra la sfârșitul anului pentru 

amuzamentul oamenilor ca și cum ar fi un dumnezeu. 

Ceea ce a fost inventat a fost fără autoritate de la 

Dumnezeu, chiar în opoziție cu instituirea Cinei și trebuie 

respins de către creștini. 

Am arătat originea nenorocirii întâmplate în 

Biserica Catolică – mă refer la abținerea de la Cină 

pentru un an întreg. Aceasta se datorează faptului că ei 

privesc Cina ca un sacrificiu oferit de unul singur în 

numele tuturor. Dar chiar dacă are loc o singură dată pe 

an, este tristă irosirea prin fărâmarea în bucăți. Astfel 

încât în loc de împărțirea sacramentului sângelui și 

poporului, așa cum a poruncit Domnul, ei cred că trebuie 

să se mulțumească cu cealaltă jumătate. Astfel, 

credincioșii neștiutori sunt jefuiți de darul pe care li l-a 

dat Iisus Hristos. Pentru că este un beneficiu imens să iei 

parte la sângele Domnului ca hrana și este o cruzime să 
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jefuiești pe cineva de acest drept. Vedem în acest punct 

cu ce îndrăzneala Papa a tiranizat Biserica o dată ce i-a 

uzurpat autoritatea. 

 

Papa a făcut excepții de la poruncile instituite de 

Domnul nostru 

Domnul nostru a poruncit urmașilor săi să 

mănânce din pâinea sfințită în trupul Sau, iar când vine 

vorba despre vin, nu spune pur și simplu "beți", ci 

adaugă, ca toți să bea. Ar putea fi ceva mai clar decât 

această poruncă? Ne spune să mâncăm pâinea fără a 

folosi un termen universal. Dar spune sa bem "toți" din 

pahar. De unde aceasta diferență, dacă nu ar fi anticipat 

aceasta răutate a diavolului? Aceasta este o mândrie a 

Papei care îndrăznește să spună să nu bea toți. Papa 

vrea să se arate că este mai inteligent decât Dumnezeu, 

susținând că preoții au mai multe drepturi decât 

mulțimea, în virtutea demnității sacerdotale; ca și cum 

Domnul nostru nu ar fi făcut o distincție 

corespunzătoare între ei. Mai mult, papalitatea 

accentuează pericolul care provine din a da paharul 

tuturor. Câteva picături din el ar putea fi stropite; ca și 

cum Domnul nostru nu ar fi prevăzut asta. Nu înseamnă 

să-l acuzi în mod direct pe Dumnezeu că ar fi confundat 

ordinea pe care ar fi trebuit să o instituie, și sa-și expună 

poporul la pericole fără cauza? 
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Pentru a arăta că nu există un inconvenient 

major la acest fapt, ei spun că, într-un trup ansamblul 

este un compus din mai multe părți, în măsura în care 

trupul nu poate fi separat de sânge: ca și cum Domnul 

nostru ar fi făcut fără nici un motiv distincție între cele 

două. Dacă putem considera una din părți de prisos, ce 

nebunie trebuie să fi fost să le fi recomandat separat. 

Câțiva dintre susținătorii papei, văzând că era o 

obrăznicie să mențină această opinie, au dorit să-i dea o 

nuanță diferita, și anume, că Iisus Hristos, în instituirea 

Cinei, ar fi vorbit numai apostolilor cărora le-a fost 

încredințată porunca sacerdotală. Dar cum pot răspunde 

la ceea ce Apostolul Pavel spune, când a dat tuturor 

oamenilor care îl primiseră pe Domnul – beți din acest 

pahar și mâncați din această pâine? Mai mult, cine le-a 

spus lor ca Domnul le-a dat apostolilor Cina ca preoți ai 

lui? Cuvintele folosite au alt înțeles când le poruncește 

să facă după exemplul lui (Luca 22.19). Astfel El instituie 

o Lege pentru a fi folosită mereu în Biserica Sa, și așa a 

fost folosită pana când Anticristul, după ce a câștigat 

putere, și-a ridicat în mod deschis coarnele împotriva lui 

Dumnezeu și împotriva adevărului Său pentru a-l 

distruge în totalitate. Vedem că acest lucru este o 

urâciune de neimaginat, să separe părțile sacramentului, 

pe care Dumnezeu le-a unit. 

Pentru a ajunge la încheiere, vom aduna la un loc 

tot ceea ce altfel ar putea fi considerat separat: diavolul 
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a introdus moda sărbătoririi Cinei fără nici o doctrină, iar 

partea de doctrina a fost înlocuită de celebrări parțial 

stupide și fără utilitate, și parțial periculoase, fiind cauza 

unei mari înșelăciuni. Pervertirea a avut loc într-o 

măsură atât de mare, încât Mesa, pe care Biserica 

Catolică o celebrează în loc de Cină, nu este decât o 

simplă maimuțăreala și bufonerie. O numesc 

maimuțăreală, pentru ca ei falsifică Cina Domnului fără 

nici un motiv, la fel cum o maimuța imită la întâmplare 

ceea ce vede, fără vreun discernământ. 

 

Cuvântul trebuie să însoțească întotdeauna 

sacramentele  

Primul lucru pe care Domnul l-a recomandat este 

să sărbătorim porunca înțelegând-o cu adevărat. Din 

aceasta înțelegem importanța doctrinei din spatele 

sacramentului. Eliminând doctrina, nu rămânem decât 

cu o ceremonie zadarnică. Acest lucru nu este susținut 

numai de Biblie, dar și de canoanele catolice (can. 

Detrahe I 4,1), intr-un pasaj citat din Sf. Augustin, (Tract 

80, în Ioan.), în care el se întreabă - "Ce este apa 

botezului, fără cuvânt, în afara de un simplu element 

coruptibil? Cuvântul (imediat adaugă el) nu este doar o 

pronunție ci și un înțeles". Prin această afirmație Sf. 

Augustin înțelege că sacramentele își au calitatea în 

cuvântul predicat comprehensibil. Fără acest cuvânt nu 

merita denumirea de sacramente. Acum, nu există nici o 
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doctrină de înțeles în Mesa, ci, dimpotrivă, întregul 

mister este considerat ca fiind eliminat dacă lucrurile nu 

sunt făcute în șoaptă, astfel încât să nu se înțeleagă 

nimic. Până la urmă, celebrarea lor este un fel de 

vrăjitorie, gesticulând și mormăind ca vrăjitorii, ei cred 

că-l obliga pe Hristos sa coboare în mâinile lor. Vedem 

cum Liturghia, fiind astfel rânduită, este o profanare 

clară a Cinei Domului, și nu o respectare a acesteia, după 

cum se dorește - explicarea completa a poruncii și 

pronunțarea clară a promisiunilor, în loc ca un preot să 

stea în picioare de unul singur murmurând pentru sine 

însuși fără nici un înțeles. O numesc bufonerie datorită 

mimicii și gesturilor, fiind mai degrabă potrivite unei 

farse decât unui sacrament. 

Este adevărat că jertfele din Vechiul Testament 

erau făcute cu multe ornamente și ceremonii, dar pentru 

că exista o semnificație în spatele lor, și întregul 

ceremonial era dat ca să învețe și să inducă evlavie în 

oameni, ceea ce nu mai este valabil astăzi când sunt 

folosite, și nu servesc decât pentru a întreține poporul în 

neștiință. Chiar dacă acești oameni apără ceremoniile lor 

cu exemple din Vechiul Testament, trebuie să observăm 

diferența dintre ceea ce fac ei și ceea ce Dumnezeu a 

poruncit poporului Israel. Doar în acest punct, că ceea ce 

a fost ținut a fost bazat pe porunca Domnului, în timp ce 

toate aceste frivolități papiste nu au nici o bază și 
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diferența este mare. Și avem mult mai multe de cenzurat 

în ele. 

Domnul a poruncit evreilor din acel timp, cu un 

scop precis, aceste ceremonii cu gândul ca ele să 

înceteze la un moment dat și să fie abrogate. Neavând o 

claritate a doctrinei, El a fost mulțumit ca evreii să 

exerseze prin simboluri semnificația jertfelor. Dar din 

moment ce Iisus Hristos s-a arătat în trup, doctrina a fost 

arătată mult mai clar, și ceremoniile au încetat. Pentru 

că azi avem trupul, ar trebui să abandonăm umbrele. A 

ne întoarce la ceremoniile care au fost abolite, este ca și 

cum am repara vălul din templu, care fusese sfâșiat la 

moartea lui Iisus Hristos, și a umbri strălucirea 

evangheliei. Astfel vedem că suma de ceremonii din 

Mesă este o forma de iudaism, contrar creștinismului. 

Nu vreau să condamn ceremoniile care au servit la 

asigurarea decentei și ordinii publice, și au crescut 

respectul față de sacrament, asigurând seriozitate și 

sobrietate. Dar un astfel de abis, fără limită, nu este de 

tolerat, generând o mie de superstiții și uimind oamenii 

într-o oarecare măsură, dar fără a zidi. 

 

Suferințele și moartea lui Iisus Hristos – singura jertfă 

perfectă 

Prin urmare, vedem de asemenea cum cei cărora 

Dumnezeu le-a data adevărata cunoaștere despre 

adevăr ar trebui sa fie diferiți de papistași. În primul 
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rând, ei nu pot să nu considere Mesa drept o blasfemie 

abominabilă ca jertfă prin care iertarea păcatelor este 

cumpărată pentru noi; sau mai degrabă, preotul este un 

fel de mediator care aplica meritele suferințelor și morții 

lui Hristos peste cei care cumpără mesa, sau sunt 

prezenți la ea sau simt devoțiune pentru ea. Dimpotrivă, 

cei care au adevărata cunoaștere a credinței trebuie să 

susțină faptul că moartea și suferințele Domnului este 

singura jertfă prin care mânia lui Dumnezeu a fost 

satisfăcută, și prin care neprihănirea eternă a fost 

obținută pentru noi; și, în acest mod, Iisus Hristos a 

intrat în locurile sfinte în locul nostru, mijlocind în 

virtutea jertfei Sale. Mai mult, ei vor recunoaște că 

beneficiile morții Sale ne sunt împărtășite în Cină, nu 

prin actul în sine, ci prin promisiunile date nouă, cu 

condiția să fie primite în credință. În al doilea rând, cei 

credincioși nu trebuie să susțină sub nici o formă că 

pâinea este transformată în trupul lui Iisus Hristos, sau 

că vinul devine sângele Lui, ci trebuie să persevereze în 

afirmarea faptului că semnele vizibile își mențin 

substanța lor, reprezentând realitatea spirituală despre 

care am vorbit. În al treilea rând, trebuie să susțină de 

asemenea, că Domnul ne da în Cină ceea ce este 

simbolizat prin aceasta, că primim trupul și sângele lui 

Iisus Hristos. Nu în ultimul rând, cei credincioși nu 

trebuie să-l caute pe Hristos închis în pâine, sau atașat 

semnului vizibil. Neînchinându-se sacramentul, ei mai 
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degrabă vor înălța înțelegerea inimii lor și îl vor primi pe 

Iisus Hristos pentru a-l adora. 

Prin urmare, cei care cunosc doctrina adevărată 

vor disprețui și vor condamna toate aceste practici 

idolatre și superstițioase, în a purta sacramentul într-o 

procesiune și a construi corturi pentru a-l venera. Pentru 

că binecuvântările Domnului se extind numai peste ceea 

ce a autorizat El. Mai mult, cei credincioși vor susține că 

a nu împărți și paharul este o deprivare a  oamenilor de 

un beneficiu al sacramentului și care este o violare și 

încălcare a poruncii Domnului, nerespectând 

administrarea lui într-un mod corect. În ultimul rând, ei 

considera de prisos, ba chiar inutil și periculos, și deloc 

potrivit creștinismului, folosirea atâtor ceremonii luate 

de la evrei, contrare simplicității învățate de apostoli, 

fiind foarte greșit să celebrezi Cina cu bufonerii și 

spectacol, fără predicarea doctrinei de parcă Cina este 

un fel de truc magic. 
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Dezbaterile protestante 

 
Pentru a încheia, trebuie să trecem în revistă 

ultimul punct, și anume afirmațiile apărute în zilele 

noastre cu privire la acest subiect. Acum, din nefericire – 

diavolul, fără îndoiala, a stârnit discuții pentru a 

împiedica cursul evangheliei – voi face referire la ele fără 

nici o plăcere, dorind mai degrabă să fie cu totul 

desființate. Totuși, după cum văd multe conștiințe 

tulburate, pentru că nu știu către care parte să se 

îndrepte, voi spune numai ce este necesar pentru a le 

arăta în ce fel trebuie să se decidă. 

În primul rând, îi rog pe toți credincioșii, în 

numele lui Dumnezeu, să nu fie foarte scandalizați de 

diferențele apărute între cei însărcinați să aducă lumina 

adevărului înapoi. Nu este un lucru nou ca Dumnezeu să 

își lase slujitorii într-un oarecare grad de ignoranță, și să 

îngăduiască dezbaterile dintre ei – nu pentru a-i lăsa așa 

pentru totdeauna, ci pentru a-i învăța smerenia. În 

aceste dezbateri la care am făcut referire, oamenii au 

uitat uneori să se stăpânească și nu au căutat să 

cunoască harul lui Dumnezeu așa cum trebuia. Astfel, 

îngăduind aceste slăbiciuni, Domnul a binevoit să ia 

motivul de lauda al oamenilor pentru ca doar El să fie 

glorificat. Mai mult, dacă privim la abisul întunericului în 

care era lumea când aceste controverse au început să 
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scoată la iveala adevărul, nu ne vom mai mira ca cei care 

au promovat adevărul nu au înțeles totul chiar de la 

început. Mirarea este mai degrabă ca Domnul nostru i-a 

luminat într-un timp atât de scurt, încât au fost capabili 

să scape din adâncimea erorii în care fuseseră atrași și în 

care stătuseră atât de mult timp. Nici o altă cale nu arată 

mai bine cum au evoluat problemele, pentru că oamenii 

nu au atât de multe motive să fie scandalizați pe cât s-ar 

presupune. 

Când Luther a început să învețe, a preluat o 

perspectivă a subiectului ce părea să implice, în ceea ce 

privește prezenta fizică a lui Hristos în Cina, că va lăsa 

întreaga doctrină neschimbată; condamnând 

transsubstanțierea, el a afirmat că pâinea era trupul lui 

Hristos, în măsura în care era unită cu el. În plus a 

adăugat câteva ilustrații aspre și nepoliticoase intr-un 

fel; dar el a fost obligat într-o oarecare măsură să 

procedeze astfel, neputând explica în alt fel înțelesul ei 

deoarece este dificil să explici o problemă atât de 

profundă fără a utiliza o exprimare oarecum inadecvată. 

Pe de alta parte, s-au ridicat Zwingli și 

Oecolampadius, care, considerând un abuz și înșelăciune 

ceea ce diavolul a făcut prin stabilirea prezentei trupești 

a lui Hristos în pâine, așa cum fusese învățat și susținut 

de peste 600 de ani, au considerat că este nedrept să-și 

ascundă sentimentele, din moment ce acea perspectivă 

era o idolatrie, o închinare la Iisus Hristos închis în pâine. 
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Acum, era extrem de dificil să fie îndepărtată această 

viziune, care fusese înrădăcinată în inimile oamenilor, 

astfel încât au încercat să o discrediteze, arătând cât de 

mare eroare era a nu recunoaște ceea ce era declarat 

clar în Scriptura, adică înălțarea lui Iisus Hristos, care a 

fost primit în umanitatea Sa în ceruri, și care va rămâne 

acolo până când va veni iarăși. În același timp, subliniind 

acest punct de vedere, Zwingli si Oecolampadius au omis 

să explice prezența lui Hristos în Cină și ce înseamnă 

împărtășirea cu trupul și sângele Lui. 

Luther a considerat că ei nu doresc decât să lase 

semnele fără esența lor spirituală, astfel încât, li s-a 

împotrivit pe față și i-a numit eretici. Odată ce disputa a 

început, a crescut cu timpul, și a continuat pe o perioadă 

de 15 ani fără ca vreo parte să o asculte pe cealaltă în 

pace. Deși la un moment dat a fost un colocviu, discuțiile 

nu s-au încheiat cu vreo concluzie de comun acord. În loc 

să se întâlnească pe un teren propice, s-au retras din ce 

în ce mai mult, căutând doar să își apere opinia lor și să o 

respingă pe cealaltă. 

Privind la această situație înțelegem aspectele în 

care au greșit atât Luther cât și Zwingli si 

Oecolampadius. Luther ar fi trebuit să le spună că el nu 

intenționează să susțină doctrina catolica a prezenței lui 

Hristos după cum o visează papiștii, să le explice că el nu 

este de acord cu închinarea adusă la sacrament și să se 

abțină sau să folosească cu moderație acele similitudini 
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care au dat naștere la acest scandal. După ce dezbaterea 

s-a încheiat, el i-a acuzat pe ceilalți că sunt prea 

tranșanți; dar in loc să explice cu claritate doctrina pe 

care o susținea într-un mod prin care să îi convingă pe 

ceilalți, Luther a folosit un discurs hiperbolic care a fost 

greu de acceptat pentru cei care îl contraziceau. Cealaltă 

tabără, fiind atât de îndârjită să se opună papalității în 

privința prezenței locale a lui Hristos în sacrament și 

împotriva închinării aduse sacramentului au criticat nu 

doar ce era rău ci și unele lucruri bune. Deși nu au negat 

adevărul, Zwingli si Oecolampadius nu l-au predicat atât 

de clar pe cât ar fi trebuit. În dorința lor de a spune că 

pâinea și vinul sunt numite trup și sânge pentru că sunt 

semne ale trupului și ale sângelui, ei nu au mai spus că 

realitate reprezentată este unită cu semnele și să 

clarifice faptul că ei nu intenționează să aducă 

obscuritate asupra comuniunii pe care Domnul ne-o dp 

in trupul si sângele său prin acest sacrament. 

Ambele tabere au greșit prin faptul că nu au avut 

suficientă răbdare să se asculte unul pe celălalt pentru a 

discerne adevărul fără patimă. Cu toate acestea să nu 

fim ignoranți față de darurile pe care Dumnezeu le-a 

revărsat peste ei sau față de darurile pe care ni le-a 

oferit și nouă prin lucrarea lor. Dacă le vom fi 

recunoscători pentru slujirea de care am beneficiat și 

noi, vom putea să le iertăm greșelile cu mai multă 

ușurință și să nu îi defăimăm. Pe scurt, trebuie să vorbim 
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cu respect și cumpătare despre ei pentru că au fost 

oameni care au promovat sfințenia, au propovăduit 

cunoașterea dreaptă și au avut zel pentru zidirea 

bisericii. După ce i-a smerit, Dumnezeu a îngăduit 

calmarea acestor dispute nefericite, deși încă nu există 

un acord între toate părțile – lucru care se va întâmpla 

atunci când va îngădui Dumnezeu.  

Până atunci ar trebui să fim mulțumitori că există 

un spirit de fraternitate și părtășie între biserici și că 

toate sunt de acord cu necesitatea susținerii reciproce 

conform poruncii lui Dumnezeu. Toți mărturisim cu gura 

ca primind sacramentul cu credință, conform instituirii 

sale de către Domnul nostru, suntem cu adevărat 

împărtășiți cu adevărata substanță a trupului și sângelui 

Domnului Iisus Hristos. Unii înțeleg mai clar cum este 

realizat acest lucru, iar pentru a exclude orice imaginație 

firească trebuie să ne înălțăm inimile spre cer, fără să ne 

gândim că Hristos este închis în elementele 

sacramentului; pe de altă parte, să nu schilodim 

înțelegerea eficacității acestui sacrament sfânt ci să 

credem că prin puterea ascunsă și miraculoasă a lui 

Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu există legătura 

împărtășirii, motiv pentru care numim împărtășirea 

”spirituală.” 


