
DIMENSIUNEA ETICO-SOCIALÃ A EUHARISTIEI:
GRIJA FAÞÃ DE SÃRACI

Student Herciu Bogdan
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

Într-un context social, atitudinea faþã de sãraci în spiritul Euharistiei poate
avea o dublã semnificaþie. În sens strict, se referã la caritatea care izvorãºte din
Euharistie ºi care, pentru a fi autenticã, nu poate rãmâne indiferentã în faþa sã-
rãciei ºi a dezechilibrului material ce viciazã societatea contemporanã. În sens
larg, se referã la noul mod de a fi al omului credincios, îmbogãþit existenþial
prin Euharistie ºi la misiunea de a îmbogãþi la rândul sãu o lume sãracã, sãracã
în primul rând în fiinþã, din care se naºte orice alt fel de sãrãcie.

 Înþeleg aici fiinþa ca generozitate, ca dinamism creator, care în structura sa
naturalã este fragilã, riscând mereu sã se întoarcã spre sine însãºi. Rãscumpã-
rarea activã în Bisericã recupereazã ºi consolideazã acest dinamism generos,
prin Cuvânt ºi Sacramente, inserându-l în însãºi fiinþa divinã.

Specificul Euharistiei în acest proces, alãturi de celelalte sacramente, este
o prezenþã de o intensitate unicã ºi un dinamism de comunicare de o calitate de-
osebitã . ªi dacã este moral ceea ce coincide cu ceea ce este, fundamentul prim1

al acþiunii morale a credinciosului este realitatea cea mai profundã a fiinþei sale:
filiaþia divinã. Omul primeºte o comunicare realã a lui Dumnezeu care pã-
trunde în structurile cele mai profunde ale fiinþei. ªi deoarece aceastã filiaþie
adoptivã este realizatã de Duhul lui Cristos mort ºi înviat, se poate spune cã
Fiul în autocomunicarea sa întemeiazã fiinþa celui credincios, ºi prin urmare ºi
acþiunea sa moralã .2

De aceea prefer sã tratez aceastã temã în sensul ei larg pentru a putea identi-
fica elementele constitutive ale bogãþiei fiinþiale a celui credincios: iubirea,
comuniunea ºi pacea, într-o atmosferã entuziastã ºi generoasã, aºa cum le gã-
sim în doctrina euharisticã a sfântului evanghelist Ioan. Urmãrind revelarea
învãþãturii despre Euharistie în cea de-a patra evanghelie, putem contura trãsã-
turile pe care darul Domnului le întipãreºte în personalitatea umanã.

 R. TREM BLAY , „L’eucharistie et le fondament christologique de la morale chrétienne”,1

Studia Moralia 33/1 (1995) 59.

 R. TREM BLAY , „L’eucharistie...”, 58.2
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1. Valoarea Euharistiei3

Venind pe pãmânt pentru a comunica oamenilor viaþa sa, divinã ºi eternã,
Cristos devine centrul istoriei umane, forþa care îl introduce pe om într-o relaþie
filialã cu Tatãl, propria sa relaþie. În acest sens, Euharistia este calea privile-
giatã pentru a asimila aceastã viaþã nouã: „Dacã nu mâncaþi trupul Fiului Omu-
lui ºi nu beþi sângele lui nu veþi avea viaþa în voi. Cine mãnâncã trupul meu ºi
bea sângele meu are viaþa veºnicã ºi eu îl voi învia în ziua de apoi” (In 6,53-54).

Isus vorbeºte despre Euharistie plecând de la o realitate comunã: faptul cã
mâncarea ºi bãutura sunt necesare pentru existenþã. Dar minunea constã în
faptul cã este vorba despre carnea ºi sângele Fiului Omului. Astfel, a mânca ºi
a bea au o altã finalitate: viaþa eternã care este oferitã sufletului în viaþa de dupã
moarte, dar ºi trupului în învierea care va avea loc la sfârºitul timpurilor. Hrana
euharisticã realizeazã o transformare intimã a fiinþei umane, ridicând-o la un
nou grad de existenþã, introducând-o în existenþa personalã a lui Cristos, cu
care stabileºte un raport sacramental de intimitate: „Cine mãnâncã trupul meu
ºi bea sângele meu rãmâne în mine ºi eu în el” (In 6,65).

Instituind o astfel de imanenþã reciprocã – a lui Cristos în cel credincios ºi
a celui credincios în Cristos –, Euharistia dezvoltã douã cãi ale vieþii eterne: pe
de o parte transformã existenþa celui credincios, supusã timpului ºi morþii, într-
una chematã la nemurire, participând la însãºi existenþa lui Dumnezeu. Pe de
altã parte asimileazã chiar ºi existenþa pãmânteascã, comunicându-i un nou
mod de a fi, care devine un nou mod de a acþiona, într-o eternitate deja pre-
zentã .4

Puterea transformatoare a Euharistiei este puterea lui Cristos înviat. Trupul
ºi sângele sunt acum prezente în starea lor glorificatã: dãruindu-se în banchetul

 Analiza urmeazã structura ºi conþinutul unui articol al pãrintelui Jean GALOT, „Il valore3

dell’Eucaristia”, publicat în Civiltà Cattolica, iunie 2000, din care am încercat sã evidenþiez

elementele importante pentru tema noastrã.

 Pentru a defini realitatea creºtinã trebuie insistat asupra sacramentalitãþii (desacralizarea4

nu se confundã cu desacramentalizarea), asupra integrãrii semnificaþiei ºi a valorii sale ima-

nente, a timpului ºi a spaþiului sãu într-o dimensiune escatologicã ce nu anuleazã umanitatea

decãzutã, ci, dimpotrivã, garanteazã mãreþia ei rãscumpãratã. Aceastã inserare a lumii decãzute

în dimensiunea escatologicã, rãscumpãratã în mod desãvârºit se realizeazã concret ºi unic în

Cristos Euharisticul. A trãi în mod personal înseamnã a trãi în Cristos: o astfel de existenþã este

sacramentalã, centratã pe Euharistie (datoritã cãreia subzistã), pe forþa ei vitalã. Pentru teologia

moralã, criteriile de judecatã trebuie sã fie cele derivate din valoarea sacramentalã a vieþii, a

existenþei ºi a libertãþii umane. Cf. J.D. KEEFE, „Verso una morale eucaristica”, Rivista di teo-

logia morale 24 (1984) 675.
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euharistic, asimileazã viaþa credinciosului în viaþa lui Cristos. Dacã hrana obiº-
nuitã este asimilatã de trup ºi devine energie pentru viaþã, în Euharistie este toc-
mai invers: în mod paradoxal mâncarea ºi bãutura nu sunt transformate ci îl
transformã pe cel care le consumã cu credinþã. ªi acest lucru îl înþelegem mai
bine dacã ne gândim la carne ºi bãuturã nu ca la niºte lucruri, ci ca la o per-
soanã. Persoana lui Cristos transformã real viaþa noastrã printr-o prezenþã in-
timã reciprocã.

Semnificaþia sfintei Euharistii este redatã nu numai în învãþãtura lui Cristos
dar ºi în structura euharisticã ce caracterizeazã împlinirea misiunii sale salvi-
fice. Evanghelia dupã sfântul Ioan ilustreazã aceastã structurã plasând progre-
siv cele trei discursuri despre Euharistie în preajma celor trei sãrbãtori ale Paº-
telui din viaþa publicã a lui Isus, oferindu-le astfel o semnificaþie euharisticã.

2. Prima sãrbãtoare a Paºtelui: transformarea vinului 
    la nunta din Cana

Prima sãrbãtoarea a Paºtelui din viaþa publicã a lui Isus urmeazã imediat
dupã minunea de la nunta din Cana. Evanghelistul menþioneazã expres aceastã
apropiere, adãugând în finalul relatãrii: „Paºtele iudeilor era aproape” (In 2,13).
Isus se îndreaptã spre Ierusalim pentru a celebra sãrbãtoarea. Intenþioneazã sã-i
confere o nouã semnificaþie, aºa cum face cu toate manifestãrile liturgice iu-
daice. Minunea de la nunta din Cana proiecteazã o luminã asupra sensului aces-
tei schimbãri.

Intervenþia minunatã este justificatã de circumstanþe: din cauza lipsei vinului
sãrbãtoarea nupþialã era sortitã eºecului. Pe de o parte situaþia defineºte finali-
tatea intervenþiei divine, pe de altã parte cadrul este folosit mai târziu de Isus
ca imagine a Împãrãþiei Cerurilor: „Împãrãþia Cerurilor este asemenea unui rege
care a fãcut nuntã pentru fiul sãu” (Mt 22,2). La Cana o datã cu vinul este trans-
format însuºi banchetul nupþial, devenind banchetul alianþei lui Cristos cu uma-
nitatea, instaurarea Împãrãþiei. Chiar dacã este numai o imagine profeticã, e
destinatã sã devinã realitate concretã în Euharistie. Episodul din Cana se înscrie
în planul Tatãlui, devenind momentul în care este anunþat banchetul nupþial al
Fiului sãu. Împãrãþia instauratã de Isus îºi gãseºte realizarea completã în
banchetul euharistic. Euharistia ºi Împãrãþia lui Dumnezeu sunt intim unite,
cãci fãrã Euharistie banchetul ar rãmâne doar o imagine.

Modul în care Isus sãvârºeºte minunea anunþã taina Euharistiei. Transfor-
marea apei în vin prefigureazã transformarea vinului în sângele preasfânt. Cu
siguranþã, ar fi putut procura vin în multe alte feluri, însã minunea trimite dis-
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cret la ceea ce mai târziu se va numi transsubstanþiere. În acelaºi timp, aceastã
creºtere calitativã trimite la sensul Euharistiei în noi: transformarea în oameni
buni, mai buni.

Evanghelia subliniazã abundenþa ºi calitatea deosebitã a vinului minunat.
Cele ºase amfore umplute de servitori aveau o capacitate considerabilã; este
vorba despre o cantitate care depãºeºte cu mult nevoile imediate ale banche-
tului.

De ce în aceastã primã vestire a Euharistiei, folosirea vinului o precede pe
cea a pâinii, deºi în mod firesc se întâmplã invers? Se pare cã Isus a dat priori-
tate vinului, deoarece are o putere de semnificaþie superioarã în a reda dimen-
siunea fundamentalã a Euharistiei, reprezentând prin excelenþã elementul co-
mun al oricãrui banchet nupþial ºi simbolizând bucuria în prezenþa mirelui ºi
a iubirii lui pentru umanitate. Prioritatea acordatã vinului aratã cã Euharistia nu
este destinatã numai sã asigure supravieþuirea vieþii de credinþã, ci sã creeze en-
tuziasm ºi generozitate într-un fel de ebrietate supranaturalã .5

Episodul din Cana ajutã la înþelegerea rolului Mariei în raport cu Euharistia.
Ea era prezentã la banchet pentru a sluji. Se pare cã tocmai doritã ei a fost invi-
tat sã participe ºi Isus împreunã cu ucenicii. Deci Maria îl introduce pe Isus la
banchet. Apoi, din iniþiativa ei a avut loc minunea care a salvat sãrbãtoarea ºi
a vestit Euharistia. Chiar dacã minunea este opera exclusivã a lui Cristos, Maria
are un rol unic în instituirea Euharistiei ca ºi la Întruparea Fiului lui Dumnezeu.
Credinþa sa a precedat minunea în vreme ce credinþa apostolilor a urmat-o.
Ceea ce a spus servitorilor: „Faceþi ceea ce vã va spune” (In 2,5) a fost decisiv
pentru abundenþa vinului minunat .6

3. A douã sãrbãtoare a Paºtelui: înmulþirea pâinilor

Minunea înmulþirii pâinilor precede a doua sãrbãtoare a Paºtelui din viaþa
publicã a lui Isus. De aceastã datã evanghelistul face precizarea înainte de a
relata evenimentul, voind sã sublinieze clar legãtura lui cu sãrbãtoarea (In 6,4).
Episodul conþine câteva elemente care trimit la Euharistie: punctul de plecare,

 O minune cvasidionisiacã pentru cã permite oamenilor deja înveseliþi de vin sã bea ºi5

iarãºi sã bea un vin neasemuit ca sã ajungã la o altã beþie. Iubirea omeneascã este adusã aici la

o incandescenþã misticã. Cf. O. CLEM ENT, Trupul morþii ºi al slavei, Christiana, Bucureºti

1996, 74.

 Fecioara Maria, cu „adâncul ei de milostivire, în sensul visceral al cuvântului, milostivire6

pe care Biblia o atribuie lui Dumnezeu însuºi, slujeºte ca mijlocitoare ºi este ea cea care obþine

minunea. Cf. O. CLEM ENT, Trupul morþii ºi al slavei, 74.



175EUHARISTIA: GRIJA FAÞÃ DE SÃRACI

motivul intervenþiei este, ca ºi la nunta din Cana, o iremediabilã sãrãcie umanã,
care reclamã intervenþia divinã. Rugãciunea de mulþumire a lui Isus (In 6,11)
dã numele ritului de mulþumire – euharistia. Dorinþa lui Isus de a aduna bucã-
þile rãmase, pentru a nu se pierde nimic, reveleazã abundenþa generoasã ºi cali-
tatea darului divin. Entuziasmul mulþimii care vrea sã-l proclame rege confirmã
legãtura dintre instaurarea Împãrãþiei ºi banchetul euharistic.

Discursul pe care Isus îl þine a doua zi în sinagoga din Cafarnaum este o
introducere în profunzimea doctrinei euharistice. În primul rând este precizatã
intenþia acestei minuni: Isus nu a venit sã dea oamenilor o mâncare pãmân-
teascã, ci una suprafireascã „Adevãr, adevãr vã spun: mã cãutaþi nu pentru cã
aþi vãzut semne, ci pentru cã aþi mâncat din pâini ºi v-aþi sãturat. Lucraþi nu
pentru hrana pieritoare, ci pentru hrana care rãmâne spre viaþa veºnicã, pe care
v-o va da Fiul Omului; cãci pe el l-a însemnat Dumnezeu Tatãl cu sigiliul sãu”
(In 6, 26-27). Înmulþirea pâinilor trebuia sã fie un semn pentru Euharistie, însã
mulþi nu l-au înþeles reducându-l doar la o masã îmbelºugatã, în spiritul promi-
siunilor mesianice. Însã adevãrata mâncare este aceea care conduce la viaþa cea
veºnicã oferitã de Isus. Pecetea pe care a primit-o de la Tatãl, ca Fiu al Omului,
garanteazã autenticitatea acestui dar, cãci Tatãl este izvorul oricãrei vieþi. Celor
care îi reproºeazã lui Isus cã Moise le-a dat pâine în pustiu le rãspunde: „Ade-
vãr, adevãr vã spun: nu Moise v-a dat pâinea din cer, ci Tatãl meu vã dã pâinea
din cer, cea adevãratã. Cãci pâinea lui Dumnezeu este aceea care coboarã din
cer ºi dã viaþã lumii” (In 6,32-33). Prin aceastã declaraþie Isus surprinde douã
din misterele vieþii sale: Întruparea ºi Euharistia. El este cel care a coborât din
cer ca pâine pentru viaþa cea veºnicã.

Isus spune în continuare „Eu sunt pâinea vieþii; celui care vine la mine nu-i
va mai fi foame ºi celui care crede în mine nu-i va mai fi sete niciodatã” (In
6,35). Cel care se prezintã pe sine cu numele lui Dumnezeu Eu sunt îºi reven-
dicã un aspect esenþial al darului divin, care prin intermediul lui este oferit
umanitãþii. El este pâinea vieþii ºi, ca Dumnezeu, poate împlini aspiraþia spre
infinit a fiinþei umane. Ceea ce el oferã în pâinea euharisticã este însãºi viaþa
divinã. O condiþie se impune totuºi pentru realizarea acestei comunicãri: cre-
dinþa. Din context reiese cã este vorba de credinþa în Euharistie, în pâinea vieþii
care este Isus. Era o dificultate pentru cei care entuziasmaþi de minunea înmul-
þirii pâinilor nu doresc decât repetarea ei ºi nu pricep semnificaþia unei altfel de
pâini. Însã viaþa eternã oferitã în Euharistie este accesibilã doar celui care
crede: „Adevãr, adevãr vã spun, cine crede are viaþa veºnicã” (In 6,47).

Pentru alþii, era greu de înþeles învãþãtura despre carnea ºi sângele care tre-
buie consumate ca hranã: „Cum poate acesta sã ne dea sã mâncãm trupul sãu?”
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(In 6,52). Aceastã ipotezã le repugnã. Însã Isus precizeazã semnificaþia cuvin-
telor sale pentru a veni în ajutorul ascultãtorilor sãi: „Vã scandalizeazã acest
lucru? Dar dacã l-aþi vedea pe Fiul Omului urcându-se acolo unde a fost mai
înainte?” (In 6,61-62). Nu este vorba despre trupul Fiului Omului în condiþia
lui pãmânteascã, ci în cea cereascã, transformatã de Duhul Sfânt, glorificatã la
dreapta Tatãlui: „Duhul este acela care dã viaþã, trupul nu foloseºte la nimic”
(In 6,63). Doar trupul lui Cristos glorificat, însufleþit de Duhul Sfânt, poate co-
munica viaþa cea veºnicã.

Doctrina euharisticã trebuie primitã ºi înþeleasã în spiritul acestui principiu:
„Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh ºi viaþã” (In 6,63). ªi expresia tre-
buie consideratã în structura ei ebraicã, „cuvintele pe care vi le-am spus”
însemnând, de fapt, „lucrurile despre care v-am vorbit”. Isus a vorbit despre
trupul ºi sângele sãu care sunt duh ºi viaþã în Euharistie. 

Explicaþia necesarã pentru a clarifica sensul spiritual al discursului, nu îºi
atinge scopul. Mai mult, chiar ºi dintre aceia care l-au urmat pe Isus ca disci-
poli au început sã murmure ºi retrãgându-se „nu mai mergeau cu el” (In 6,66).
Refuzul credinþei face loc slãbiciunii.

Este surprinzãtor faptul cã vestirea celui mai mare dintre sacramente a avut
o primire atât de negativã. Cea mai genialã inovaþie divinã, destinatã sã ridice
existenþa umanã la un nivel superior, a condus la un refuz din partea multora
dintre discipoli. Isus explicã aceastã atitudine: „Nimeni nu poate sã vinã la
mine decât dacã îi este dat de Tatãl” (In 6,65). Pentru a crede cu adevãrat în
Euharistie este nevoie de ajutorul special al lui Dumnezeu.

În ciuda aceste reacþii dezolante, Isus nu retracteazã nimic din ceea ce a spus
despre Euharistie. Mai mult, el nici mãcar nu mai aduce ºi alte explicaþii supli-
mentare apostolilor, pentru a nu atenta la libertatea adeziunii lor de credinþã.
Acest moment devine decisiv: „Vreþi oare sã plecaþi ºi voi?” (In 6,67). Dacã nu
pot sã creadã în cuvintele învãþãtorului este mai bine pentru ei sã plece. Isus
este dispus sã-i lase pe toþi decât sã renunþe la Euharistie, cãci fãrã Euharistie
nu poate exista Biserica.

Din fericire darul credinþei în Euharistie se manifestã în persoana lui Petru:
„Doamne, la cine sã mergem? Tu ai cuvintele vieþii veºnice, iar noi am crezut
ºi am cunoscut cã tu eºti sfântul lui Dumnezeu” (In 6,68-69). Semnul de între-
bare pe care ºi-l pune Petru marcheazã un moment de indecizie ºi pentru el, în
faþa cãruia reacþioneazã afirmând cu entuziasm credinþa lui ºi credinþa celorlalþi
apostoli. Mãrturisirea de credinþã în Euharistie i-a fãcut sã rãmânã fideli voca-
þiei lor, împlinind pânã la capãt misiunea pe care le-a încredinþat-o Cristos, de
a vesti Evanghelia pânã la marginile pãmântului.
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ªi totuºi, unul dintre ei nu împãrtãºeºte aceastã credinþã. Iuda se eschiveazã,
iar Isus îl avertizeazã: „Oare nu v-am ales eu pe voi doisprezece, dar unul
dintre voi este un diavol” (In 6,70). Iuda nu crede în pâinea euharisticã; a vãzut
înmulþirea pâinilor ºi a realizat ce profituri ar putea aduce, el nu are nevoie de
un alt fel de pâine. Credea prea mult în bani pentru a crede în Euharistie.

Aºadar, prima vestire explicitã a Euharistiei a însemnat un moment hotãrâtor
pentru ascultãtorii lui Isus: credinþa sau necredinþa. Pentru Iuda a fost momen-
tul unei opþiuni tragice. Pentru mulþi, chemaþi ºi acceptaþi de Isus, a însemnat
eºecul. Pentru cei 11 apostoli este momentul unui nou început al credinþei ºi al
fidelitãþii faþã de persoana lui Cristos. Cuvintele lui Petru: „Tu ai cuvintele vie-
þii veºnice” sunt expresia credinþei Bisericii în Euharistie.

4. A treia sãrbãtoare a Paºtelui: Cina cea de Tainã

Momentele pregãtitoare ale Euharistiei au fost ca o introducere la prima ºi
a doua sãrbãtoare a Paºtelui din viaþa publicã a lui Isus. A treia sãrbãtoare este
introdusã prin însãºi instituirea Euharistiei. Ea nu este relatatã de cãtre sfântul
Ioan probabil pentru cã era deja în tradiþia primarã ºi în celebrarea liturgicã a
Bisericii. ªi totuºi, chiar dacã nu concepe o relatare fidelã a primei celebrãri eu-
haristice, Ioan a reþinut gesturi ºi cuvinte ale lui Isus care ilustreazã valoarea
celebrãrii ºi semnificaþia ei profundã.

4.1.  Atitudinea fundamentalã

Modul în care este redatã introducerea la Cina cea de Tainã, evidenþiazã ati-
tudinea fundamentalã ce susþine Jertfa lui Isus ºi Euharistia: „Înainte de Sãrbã-
toarea Paºtelui, ºtiind Isus cã îi venise ceasul sã treacã din aceastã lume la
Tatãl, iubindu-i pe ai sãi care erau în lume, i-a iubit pânã la sfârºit” (In 13,1).
Atitudinea fundamentalã a lui Isus este iubirea pentru oameni, împlinitã în jert-
fa care se apropie: „a sosit timpul sã treacã din aceastã lume la Tatãl”. În acest
moment, o datã cu instituirea Euharistiei, se manifestã generozitatea absolutã
care animã viaþa divinã. În timpul Cinei, Isus este conºtient de planul Tatãlui:
„ºtiind cã Tatãl a dat toate în mâinile sale ºi cã de la Dumnezeu a venit ºi la
Dumnezeu se întoarce” (In 13,3). Aceastã iubire susþine jertfa de sine atât pe
crucea Calvarului cât ºi în celebrarea euharisticã. Aºa cum este inseparabilã de
Întrupare, Euharistia este inseparabilã de Cruce, purtând în ea bogãþia spiritualã
a mântuirii pentru a o oferi lumii.

Evanghelistul Ioan vrea sã scoatã în evidenþã relaþia dintre Tatãl ºi Fiul care
subzistã în Euharistie ºi în Jertfa Crucii. Nu este doar iubirea lui Cristos pentru
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oameni, ci, în primul rând, iubirea pentru „ai sãi”, adicã pentru aceia care trã-
iesc cu el, care lucreazã împreunã cu el; iubirea dintre Tatãl ºi Fiul este iubirea
supremã. Prin Euharistie, Isus confirmã cã Tatãl i-a dat totul, deoarece dispune
în mod liber de trupul ºi sângele sãu pentru a le comunica omului; confirmã ºi
întoarcerea lui la Tatãl, deoarece prin Jertfa Crucii oferã trupul sãu ca mâncare
ºi sângele sãu ca bãuturã. Înþelegem astfel cã jertfa euharisticã celebratã în co-
munitatea creºtinã este în primul rând expresia comunicãrii dintre Tatãl ºi Fiul.

Punând în luminã aceastã intimitate a Fiului cu Tatãl, sfântul Ioan ne ajutã
sã înþelegem mai bine sensul expresiei Euharistie: aducerea de mulþumire a
Fiului, care este însufleþitã de dorinþa de a se jertfi pe sine Tatãlui, pentru tot
ceea ce a primit de la el. Aceastã mulþumire atinge forma desãvârºirii. Oferirea
de sine a lui Isus este totalã, restituindu-i Tatãlui totul. Integralitatea Jertfei co-
respunde plinãtãþii darului primit. Este vorba despre o realitate care depãºeºte
cu mult cultul religiei iudaice: revelaþia Sfintei Treimi, transformã relaþia dintre
Dumnezeu ºi om. Paºtele este introdus în relaþia dintre Tatãl ºi Fiul, infinit su-
perioarã sacrificiilor pascale iudaice.

4.2.  Spiritul de slujire

Cina cea de Tainã începe cu Isus care spalã picioarele ucenicilor. Gestul
pare cã intrã în conflict cu autoritatea lui Isus care instituie Euharistia ºi porun-
ceºte apostolilor sã ducã mai departe aceastã celebrare: „Faceþi aceasta în
amintirea mea” (Lc 22,27). Or, Paºtele era celebrarea memoriei faptelor minu-
nate ale lui Dumnezeu, centrul oricãrui cult, iar Isus îl orienteazã spre sine, Eu-
haristia fiind memorialul persoanei sale.

Tocmai prin spãlarea picioarelor aceastã autoritate divinã reveleazã pro-
funda sa semnificaþie. Gestul intervine în momentul în care, la cina Euharisticã,
risca sã se declanºeze vechea disputã a apostolilor asupra întâietãþii, a primului
loc la masã. Isus aratã clar celor din cenacol sensul autoritãþii sale, care este au-
toritatea supremã ºi care va fi încredinþatã celor ce vor continua celebrarea Eu-
haristiei în numele sãu.

Dacã evanghelistul Luca relateazã numai afirmarea sensului acestei autori-
tãþi, care este slujire: „Însã eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujeºte” (Lc
22,27), Ioan descrie cu de-amãnuntul actul concret al acestei slujiri: „s-a ridicat
de la Cinã, ºi-a pus hainele deoparte ºi, luând un ºtergar, s-a încins. Apoi a
turnat apã într-un vas de spãlat, a început sã spele picioarele discipolilor ºi sã
le ºteargã cu ºtergarul cu care era încins” (In 13,4-5).
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Refuzul spontan pe care îl manifestã Petru aratã diferenþa de mentalitate
între Maestru ºi discipol. Chiar ºi acceptarea unui asemenea gest presupune
convertirea. Ucenicii mai au de strãbãtut un drum lung pânã vor atinge idealul
de slujire umilã pe care îl contemplã în Maestru. De aceea Isus insistã: „Aºadar
dacã eu, Domnul ºi Învãþãtorul vostru, v-am spãlat picioarele, ºi voi trebuie sã
vã spãlaþi picioarele unii altora. Cãci v-am dat exemplu ca ºi voi sã faceþi aºa
cum v-am fãcut eu”. Isus nu trebuie doar admirat, ci exemplul sãu trebuie ur-
mat. Precizarea lui Isus indicã faptul cã Euharistia poate fi celebratã numai în
spirit de reciprocã slujire, care sã manifeste comportamentul lui Isus.

Istoria însã, de multe ori chiar ºi cea a Bisericii, demonstreazã cã nu este
tocmai simplu sã exerciþi autoritatea ca slujire, adicã nu pentru onoarea ºi avan-
tajul propriu. Euharistia o cere ºi oferã în acelaºi timp forþa moralã de a o îm-
plini.

4.3.  Iubirea reciprocã

Nu din întâmplare Isus formuleazã porunca iubirii faþã de aproapele în ca-
drul Cinei Euharistice: „Vã dau o poruncã nouã: sã vã iubiþi unii pe alþii. Aºa
cum eu v-am iubit, sã vã iubiþi unii pe alþii” (In 13,34-35).

Porunca este cu adevãrat nouã, chiar dacã Legea iudaicã conþine un precept
asemãnãtor în Cartea Leviticului: „Sã iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine însuþi”
(Lev 19,18). Întrebat de un învãþãtor al Legii, asupra celor mai importante po-
runci, Isus o citeazã pe aceasta, ca fiind a doua, dupã porunca iubirii lui Dum-
nezeu (Mt 22,37-40). Însã adresându-se ucenicilor îi dã un sens superior: dacã
în Lege mãsura iubirii faþã de aproapele este iubirea de sine, în noua Lege
aceastã mãsurã este cu mult mai mare: este însãºi iubirea lui Cristos. Noi
trebuie sã iubim aºa cum a iubit Cristos ºi pentru cã ne-a iubit Cristos. Noua
iubire este porunca lui Cristos nu doar pentru cã el a formulat-o, ci pentru cã
el însuºi o trãieºte.

Astfel, iubirea faþã de aproapele comportã un caracter nemãrginit. Trebuie
sã iubim fãrã limite, deoarece Isus a distrus orice ar putea împiedica aceastã
iubire: „Eu însã vã spun: iubiþi pe duºmanii voºtri ºi rugaþi-vã pentru cei care
cã persecutã, ca sã fiþi fiii Tatãlui vostru din ceruri, care face sã rãsarã soarele
sãu ºi peste cei buni ºi peste cei rãi ºi sã plouã ºi peste cei drepþi ºi peste cei
nedrepþi” (Mt 5,44-45) . Este vorba despre aceeaºi iubire care iartã fãrã limite:7

 Textul evanghelic este tradus „ca sã fiþi fiii Tatãlui vostru”, însã el presupune o particulã7

aramaicã ce poate indica fie cauzalitatea, fie finalitatea. Traducerea greacã a preferat sensul
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„Nu-þi spun (sã ierþi) pânã la ºapte ori, ci pânã la ºaptezeci de ori câte ºapte”
(Mt 18,22).

Exigenþele acestei iubiri sunt mari. De aceea Isus a ales momentul instituirii
Euharistiei pentru a o propune. El oferã în Euharistie puterea de a iubi dincolo
de capacitãþile naturii umane, respingând astfel orice obiecþie întemeiatã pe
incapacitatea de a observa porunca iubirii faþã de aproapele. Prin Euharistie se
angajeazã sã comunice propria iubire celor care de acum trebuie sã iubeascã aºa
cum el a fãcut-o. Isus întemeiazã astfel noua eticã creºtinã care trebuie sã consi-
dere întreg comportamentul uman ca o manifestare a iubirii divine.

4.4.  Darul unitãþii ºi al pãcii

Ultima Cinã reveleazã Euharistia ca izvor al unitãþii ºi al pãcii. Comuniunea
dintre Tatãl ºi Fiul devine modelul unitãþii între oameni: „Mã rog… ca toþi sã
fie una, dupã cum tu Tatã eºti în mine ºi eu în tine, ca ºi ei sã fie în noi una,
pentru ca lumea sã creadã cã tu m-ai trimis” (In 17,21).

Pentru ucenici, acest moment putea deveni ocazie de discordie, în încercarea
de a dobândi primul loc la masã. De aceea Isus nu propune doar un simplu
ideal uman de intensã fraternitate, ci modelul suprem al unitãþii divine între
Tatãl ºi Fiul. Dificultatea consta în a face sã pãtrundã aceastã unitate în inimile
lor. În rugãciunea sa, Isus nu cere doar ca oamenii sã formeze unitatea ca noi,
ci în noi, adicã inseraþi în unitatea perfectã a dumnezeirii. Adevãrata comuni-
une, stabilã ºi definitivã nu poate fi rezultatul efortului uman, ci coboarã de sus.
ªi acest lucru se realizeazã în chip particular în Euharistie prin care fiinþa di-
vinã a lui Cristos interpeleazã persoana umanã în profunzimea fiinþei sale ºi,
purificând-o, o introduce în dinamica misterului Trinitar.

De aceea nu trebuie ignorat faptul cã Isus a rostit rugãciunea pentru unitate
la încheierea primei celebrãri euharistice; unitatea perfectã este rodul Euha-
ristiei: „Eu în ei ºi tu în mine, ca sã fie desãvârºiþi în unire” (In 17,23). Aceastã
perfecþiune recere un efort deosebit pentru a depãºi toate neînþelegerile, pentru
a îndepãrta ocaziile de disputã, pentru a îndrepta greºelile comise, pentru a ierta
ofensele primite, pentru a-l înþelege pe celãlalt, pentru a încuraja apropierea ºi
dialogul. Este un efort care se întemeiazã în dinamica harului oferit cu genero-
zitate în Euharistie. 

final „ca sã fiþi fiii…”. Însã se pare cã Isus voia sã exprime cauzalitatea: „pentru cã sunteþi

fiii…”. Cf. FRANCO MARTINEZ, Jesu Cristo, su persona y su obra en la carta a los Hebreos,

Ciudad Nueva, Madrid 1992, 131-143.
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Cu instaurarea unitãþii euharistice, se realizeazã ºi pacea. Isus precizeazã cã
pacea pe care o oferã el este diferitã: „Pace vã las vouã, pacea mea o dau vouã.
Sã nu se tulbure inima voastrã nici sã nu se teamã” (In 14,27). El este singurul
care poate restabili fiinþa umanã în pace, împlinind reconcilierea cu Tatãl. Cel
care datoritã pãcatelor trãia frica de faþa marelui Judecãtor este acum eliberat,
pentru a trãi într-o atmosferã de prietenie ºi de încredere în iubirea divinã.

Aceasta este pacea pe care se întemeiazã ºi care promoveazã orice alt fel de
pace: religioasã, socialã sau internaþionalã. Este izvorul care alimenteazã însãºi
fericirea: „Fericiþi fãcãtorii de pace, cãci ei vor fi numiþi fii ai lui Dumnezeu”
(Mt 5,9) .8

Concluzie

Oprindu-ne asupra elementelor fundamentale ale revelãrii misterului euha-
ristic în Evanghelia dupã sfântul Ioan, putem descifra valoarea sfintei Euha-
ristii ºi relaþia ei organicã cu fiinþa celui credincios.

La nunta din Cana, vinul miraculos semnificã efervescenþa comunicãrii eu-
haristice; la înmulþirea pâinilor, întãrirea ucenicilor semnificã eficienþa Euharis-
tiei, iar instituirea sfintei Euharistii ilustreazã elementele ei fundamentale: cari-
tatea slujitoare, comuniunea ºi pacea.

Întâlnirea personalã cu Cristos, care se dãruieºte în celebrarea euharisticã,
aºteaptã un rãspuns care sã angajeze întreaga existenþã. Trimiterea de la sfârºi-
tul celebrãrii, mai mult decât un rãmas bun, un salut, un semn cã adunarea s-a
terminat, înseamnã un mandat: acela de a împãrtãºi cu ceilalþi experienþa mân-
tuirii în toatã bogãþia semnificaþiei sale. Comuniunea euharisticã se transformã
în viaþã euharisticã: în familie, pe stradã, la muncã, în economie, culturã, poli-
ticã .9

Moralitatea creºtinã este un cult continuu adus lui Dumnezeu, este realizarea
imaginii sale, sau nu este nimic. Aceastã putere de a deveni imaginea lui Dum-
nezeu vine din Întrupare, din viaþa nouã în Cristos, care este pentru noi ima-
ginea lui Dumnezeu. Ea nu înceteazã o datã cu înãlþarea, deoarece Domnul

 „Pacea pe pãmânt, care se naºte din iubirea faþã de aproapele, este efectul ºi imaginea pãcii8

lui Cristos, ce izvorãºte de la Dumnezeu Tatãl. Cãci Fiul Întrupat, Principele pãcii, i-a împãcat

pe toþi oamenii cu Dumnezeu prin Crucea sa ºi, restabilind unitatea tuturor într-un singur popor

ºi într-un singur trup, a ucis ura în trupul sãu (cf. Ef 2,16) ºi, dupã triumful învierii sale, a

revãrsat în inimile oamenilor Duhul iubirii” ( GS 78).

 Cf. I. CHINEZ, „Euharistia în viaþa socialã”, în, Euharistia în viaþa Bisericii, ed. W.9

DANCÃ, ARCB, Bucureºti 2000, 169.
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înviat este Cristos euharisticul, prezent în mod continuu în mijlocul acestei
lumi precare, în umanitatea sa escatologicã.

Prezenþa euharisticã – în speciile care simbolizeazã hrana dãtãtoare de viaþã
–, este imanenþa lui Cristos cel înviat în lume. Este vorba de o imanenþã efi-
cientã, creatoare, purtãtoare de revelaþie, împlinind realitatea ºi adevãrul uman
în acelaºi mod ca ºi la Întrupare .10

Ca exigenþã pastoralã – cel puþin în contextul local, în care nu a dispãrut
încã o anumitã mentalitate –, se impune ca înainte de a prezenta credincioºilor
ceea ce trebuie sã facã sã le fie prezentat ceea ce sunt, sau ar trebui sã fie. Cãci
dimensiunea socialã a Bisericii se întemeiazã nu pe o ideologie, ci pe o doctrinã
socialã, care este profund euharisticã.

Riasunto

In un contesto sociale, l’atittudine verso i poveri nello spirito dell’Eucaristia
può avere un duplice significato. In senso ristretto, significa la carità che
sorge dall’Eucaristia; questa, per essere autentica, non può restare indiffe-
rente davanti alla povertà e allo squillibrio materiale che sta viziando la
società contemporanea. In senso più ampio, significa la nuova modalità di
essere del fedele, arrichitto esistenzialmente attraverso l’Eucaristia; da qui
scaturisce la missione di arrichire a sua volta un mondo povero, povero
prima di tutto nel suo essere, sorgente di ogni sorta di povertà.
Mi sono soffermato sul senso ampio, per poter illustrare gli elementi costitu-
tivi della richeza dell’essere cristiano: l’amore, la comunione e la pace, in
un ambiente entusiasta e generoso, così come lo troviamo nella dottrina eu-
caristica del santo evengelista Giovanni. Puntando gli elementi fondamentali
della rivelazione del mistero eucaristico nel vangelo di Giovanni, possiamo
decodificare il valore della santa Eucaristia e la sua relazione organica
coll’essere cristiano.
Alle noze di Cana, il vino miracoloso significa l’entusiasmo della comunione
eucaristica, alla moltiplicazione dei pani, l’edificazione dei discepoli signi-
fica la sua efficacia, e l’istituzione dell’Eucaristia fa vedere i suoi elementi
fondmentali: la carità, la comunione e la pace.
La presenza eucaristica – sotto le specie che simbolizano il nutrimento vitale
–, è l’imanenza del Cristo Risorto nel mondo; questa imanenza è efficace,
creatrice, revelatrice, realizzando la realtà e la verità umana nello stesso

 Cf. J.D. KEEFE, „Verso una morale eucaristica”, 676.10
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modo come all’Incarnazione. E se è morale quello che coincide con quello
che è, il fondamento primario dell’azione morale del cristiano rappresenta
la realtà più profonda del suo essere: la filiazione divina. L’uomo riceve una
comunicazione reale del Signore che penetra nelle più profonde strutture del
suo essere.
La moralità cristiana è un culto senza interruzione rivolto al Signore, è il
diventare sua immagine, oppure non rappresenta niente. Questo potere di di-
ventare immagine di Dio proviene dall’Incarnazione, dall’esistenza ricreata
in Cristo, che è per noi l’immagine di Dio. Essa non s’interrompe con l’As-
censione, perché il Signore Risorto è il Cristo Eucaristico, presente conti-
nuamente nel mezzo di questo mondo povero, nella sua umanità escatologica.
Come esigenza pastorale – per lo meno nel contesto locale, nel quale non è
scomparsa ancora una mentalità legalista –, si richiede che, prima di presen-
tare ai fedeli ciò che occorre fare, si deve mostrare ciò che lo sono, oppure
ciò che dovrebbe esserlo. Questo imperativo proviene dal fatto che la di-
mensione sociale della Chiesa si fonda non su delle ideologie ma su una dot-
trina sociale, che è profondamente eucaristica.


