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Se ºtie cã din timpuri imemoriale elementul constitutiv al religiei a fost sa-
crificiul sub diversele sale forme prin care omul ºi-a exteriorizat sentimentul
religios. Aducerea de sacrificii, alãturi de invocarea numelui divin (Gen 4,26),
þine de conºtientizarea stãrii de vinovãþie a omului, dintotdeauna ºi de pretutin-
deni, faþã de divinitate. Cu alte cuvinte, ideea de jertfã apare dupã cãderea omu-
lui în pãcat ºi reprezintã, printre altele, „efortul de a stabili o punte între om ºi
Dumnezeu, în pofida distanþei datorate contingenþei ºi mai ales pãcatului omu-
lui în speranþa de a gãsi la Dumnezeu ascultare, bunãvoinþã ºi primire” .1

Din prima carte a Bibliei rezultã cã iniþiativa aducerii de sacrificii aparþine
omului iar jertfa consta din produsele pãmântului lucrat de om (Gen 4,3) ºi sa-
crificarea celor întâi-nãscuþi din turme (Gen 4,4) iar în ce priveºte varietatea ºi
abundenþa jertfelor care a caracterizat cultul divin israelit a fost reglementatã
amãnunþit de cãtre legislatorul Moise, din porunca divinã (Lev 1-7). Prin renun-
þarea la o parte din bunurile sale, omul trebuia sã-ºi exprime ideea de renunþare
la pãcat ºi preferinþa sa pentru Dumnezeu .2

Ofrandele sacrificiale proveneau din regnul animal ca ºi din cel vegetal.
Dintre produsele muncii omului rezultate din cultivarea pãmântului, adicã cele
vegetale, nu lipsea fãina de grâu de cea mai bunã calitate, pâinea nedospitã, sa-
rea ºi vinul.

În cele ce urmeazã ne vom referi la utilizarea ºi la semnificaþia pâinii ºi a vi-
nului în viaþa de toate zilele a omului din perioada biblicã vechitestamentarã
ºi rolul acestor douã elemente în cultul divin public.

Cuvântul ebraic „lehem” care semnificã hranã în general (Gen 43,3) apare
de peste 239 de ori în cãrþile Primului Testament ºi de 79 de ori în cel de-al
doilea . Se menþioneazã foarte frecvent cã pâinea era hrana de bazã pentru cei3

mai mulþi oameni din perioada biblicã a poporului Israel. Prin expresia „a
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mânca pâine”, „a frânge pâinea” ori simpla aluzie la cuvântul „lehem”, se
înþelege a se hrãni, a mânca pâine sau a servi masa. Fiind un element esenþial
pentru reînnoirea resurselor de energie ale omului, pâinea era consideratã ca un
dar divin prin excelenþã (Ps 104,14) ºi de aceea credinciosul israelit se simþea
îndatorat sã-i mulþumeascã lui Dumnezeu. Ea era totodatã ºi icoanã a hranei în
general, dupã cum am arãtat mai sus, încât lipsa de pâine însemna de fapt lipsa
totalã de hranã (Gen 28,20; Am 4,6). Când s-a referit la pâine, Domnul Hristos
a avut în vedere hrana în general, mai cu seamã atunci când i-a învãþat pe
ucenicii sãi cum sã se roage (Lc 11,3). Ba chiar mai mult, a avut în vedere ºi
darurile spirituale (Mc 14,22) ºi de fapt toate câte îi sunt necesare omului în
aceastã existenþã efemerã ..4

Cu toate cã pâinea reprezenta elementul de bazã al hranei, dupã cum spunea
ºi psalmistul cã „pâinea întãreºte inima omului”, deoarece în caz de necesitate
aceasta putea suplini orice alt aliment, la mese festive precum ºi la ceremonii
importante se folosea împreunã cu vinul, un element esenþial care înveselea ini-
ma omului (Ps 104,16-17).

Pregãtirea pâinii, ca de altfel ºi coacerea ºi consumarea acesteia era legatã
în mod direct de viaþa agricolã ºi presupunea o oarecare stabilitate a omului
într-un loc dat, iar frecventele expresii biblice: „pâine ºi apã” ºi „a mânca pâine
ºi a bea apã” exprimau minimul vital al omului (Iob 22,7) . Pâinea ºi apa pu-5

teau constitui hrana obiºnuitã a soldatului (1Sam 16,20), a celui ce postea (Ez
4,9-13) sau a celui din detenþie (1Rg 22,27).

1. Pâinea (azima) în cultul divin mozaic

Pe lângã utilitatea imediatã din viaþa cotidianã a israeliþilor, alãturi de daru-
rile de jertfe aduse de credincioºi înaintea lui Dumnezeu la templu figura ºi pâi-
nea ca un element complementar al jertfei (Lev 2,4-10). Aducerea ei era desigur
impusã prin hotãrâre divinã spre a simboliza prezenþa permanentã a lui Dumne-
zeu în mijlocul poporului sãu preferat (Ex 25,23-30; Lev 24,5-9). Legea lui
Moise îi asigura pe israeliþi cã pâinile aduse ca pârgã Domnului (Lev 23,20),
pâinile darurilor legãnate ºi pâinea care însoþea sacrificiul de împãcare erau
jertfe agreate de Dumnezeu deoarece rezultau din efortul propriu în lucrarea
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pãmântului ºi ca urmare îi reprezentau plenar. De asemenea un loc foarte im-
portant între darurile fiilor lui Israel erau ºi darurile de pâine aduse în fiecare
sãptãmânã pentru a fi prezentate înaintea feþei Domnului ºi aºezate pe masa de
aur, special amenajatã din sfânta. Acestea erau 12 la numãr ca sã le reprezinte
pe toate seminþiile israelite (Lev 24,7; Ex 28,10-12; 24,4; 28,21) ºi se numeau
„lehem happanim”, adicã „pâinile feþei” sau „pâinile punerii înainte”. Rostul
lor era de a semnifica neîntrerupta comuniune a poporului cu Dumnezeu, dãrui-
torul tuturor bunãtãþilor materiale ºi spirituale de care beneficiau toþi membrii
comunitãþii israelite ºi din care mãcar o parte sã fie adusã mereu acestuia în
semn de gratitudine . Pregãtite de cãtre fiii lui Kehat (1Cr 9,32 ) din fãinã de6

grâu de cea mai bunã calitate ºi fãrã aluat, dupã cum ne informeazã ºi Josephus
Flavius , numite ºi pâinile personale ale lui Iahve, constituiau o garanþie conti-7

nuã a legãmântului celor 12 triburi cu Dumnezeu. Dispuse pe douã rânduri pe
masa de aur, la care se mai adãuga tãmâie curatã ºi sare care se ardeau pe alta-
rul tãmâierii, spre aducere aminte (az’karah), pâinile se considerau sfinþenie
mare ºi ca urmare se consumau numai la sanctuar de cãtre preoþii oficianþi (Lev
24,5-9). De altfel toate darurile aduse de cãtre credincioºii israeliþi ºi arse în in-
cinta templului purtau denumirea genericã de az’karah (aducere aminte),
probabil în ideea de a-i aminti continuu ofertantului de Dumnezeu, sursa oricã-
rei binecuvântãri. Acel dar se putea constitui însã, dupã cum sublinia ºi Roland
de Vaux, ºi într-un fel de garanþie cã aducând lui Dumnezeu câte o parte, de
cele mai multe ori nesemnificativã din produsele muncii sale, credinciosul era
mereu predispus sã-ºi aminteascã de Stãpânul sãu ca de o inepuizabilã sursã de
binefaceri .8

Practica aducerii pâinii la templu, împãrþirea acesteia cu Domnul nu þinea
doar de aspectul formal al cultului, ci avea ºi un vãdit rol pedagogic. Se voia
deprinderea credinciosului de a împãrþi pâinea sa cu cineva, obiºnuinþa acestuia
de a fi ospitalier, de a oferi pâinea celui cãlãtor, celui flãmând, celui trimis de
Dumnezeu (Gen 18,5; Lc 11,5-11) . Altfel spus, pâinea era ºi un simbol al ca-9

ritãþii (Prov 22,9; Ez 18,7-16; Iob 31,17; Is 58,7).
Din perspectiva biblicã însã pâinea nu trebuia sã reprezinte doar o sursã de

existenþã. Când credinciosul israelit trudea doar pentru pâinea care nutreºte tru-
pul ieºea din normalitate.

 Cf. „Pain”, în Nouveau Dictionnaire Biblique, Emmaus, 1992, 951.6
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În majoritatea cazurilor pâinea aducerii înainte împreunã cu aceea care com-
pleta anumite sacrificii era nedospitã deoarece pâinea cu aluat era restrictivã,
din douã raþiuni: în primul rând, pentru cã aluatul le amintea israeliþilor de tre-
cutul lor pãcãtos de care se impunea sã se detaºeze pentru totdeauna ºi sã se an-
gajeze la o nouã viaþã corespunzãtoare cu divinitatea , iar în al doilea rând,10

înlãturarea aluatului ca pe ceva care simboliza stricãciunea. De aceea pentru a
înlãtura orice urmã sau chiar ºi sugestie a pãcatului, în zilele celebrãrii Paºtelui,
credincioºii Vechiului Legãmânt erau obligaþi de Lege sã înlãture din casa ºi
de la mesele lor orice urmã de aluat pentru a-i conºtientiza cât mai mult de
obligaþia îndepãrtãrii de pãcat . Tot ca la un simbol s-a referit ºi Mântuitorul11

când a vorbit despre aluat pentru a condamna ipocrizia fariseilor ºi a lui Irod
(Lc 12,1-8,15). Ca urmare, ucenicii au fost îndemnaþi sã rãmânã cât mai departe
de aceia spre a nu fi corupþi ca ei.

2. Sensul metaforic al pâinii ºi vinului

Credinciosul israelit nu privea pâinea numai ca pe un dar divin (Ps 104,14)
ºi sursã a existenþei, ci avea ºi un important aspect simbolic. Pâinea apare ade-
sea ca imagine a legãmântului dintre doi parteneri (Gen 31,54 ), a bunei înþe-
legeri (Abd 7) ºi a înþelepciunii (Prov 9,5). Tot în sens metaforic, psalmistul
vorbeºte despre cel ce suferã ºi se considerã abandonat de cãtre Dumnezeu cã
se hrãneºte cu pâinea suferinþei deoarece îºi mãnâncã pâinea cu lacrimi (Ps
79,6) ºi amestecatã cu cenuºã (Ps 101,10; Is 30,20). Despre cel pãcãtos, Biblia
afirmã cã mãnâncã pâinea nelegiuirii ºi bea vinul silniciei (Prov 4,17) ºi al
leneviei (Prov 31,27).

Cel dintâi text biblic în care sunt amintite pâinea ºi vinul la un loc este Gen
14,18, unde se relateazã despre Melchisedek, regele Salemului, cã le-a adus
daruri. Tradiþia patristicã a interpretat textul ca relatând de fapt despre o jertfã
nesângeroasã ºi o prefigurare a Sfintei Euharistii ºi totodatã o ofrandã a comu-
niunii lui Avraam cu cel care-i slujea Dumnezeului celui Preaînalt. Ba ºi mai
mult, unii Sfinþi Pãrinþi au sugerat cã în persoana lui Melchisedek ar fi apãrut
însuºi Fiul lui Dumnezeu iar prin întâlnirea cu patriarhul ºi prin împãrtãºirea
din pâine ºi vin a avut loc comuniunea între cei de faþã. Într-adevãr, prin însãºi
alcãtuirea sa pâinea poate fi expresia unei legãturi, a unei comuniuni (Ps 40,9),
încât nu întâmplãtor aproape fiecare sãrbãtoare israelitã începea cu pâine ºi

 Cf. M. COCAGNAC, Simbolurile biblice. Lexic teologic, Humanitas, Bucureºti 1997, 159.10

 Cf. J. JEREM IAS, Les paraboles de Jésus, Göttingen 1961, 209.11
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uneori ºi cu vin, hrana ºi bãutura ce simbolizau bucuria de a fi împreunã. Cu
toate acestea, Scriptura nu-i agrea pe cei înclinaþi spre consumul excesiv de vin.
Aceasta rezultã ºi din faptul cã faþã de alþi termeni biblici, cuvântul „yain” este
mai restrictiv utilizat. Astfel cã nu apare decât de 141 de ori în Primul Testa-
ment, pentru a reþine de la vinul obþinut prin fermentare sau nefermentare.
Rezultatele folosirii excesive a vinului au fost cel mai adesea destul de tragice
pentru om (Gen 9,20; Prov 23,29-35) ºi de aceea se ºi recomanda folosirea mai
mult a mustului proaspãt „tiroº” care apare de 38 de ori în Vechiul Testament,
dat ºi copiilor (Lam 2,12). Efectele dezastruoase ale consumului exagerat de
vin sunt prezentate de Biblie nu pentru a gãsi justificare celor dedaþi bãuturii,
ci mai cu seamã ca cititorul sã ia aminte. Vinul l-a determinat sã aibã o þinutã
indecentã atrãgând blestemul asupra întregii familii, ba chiar ºi asupra urma-
ºilor, iar mai târziu, tot consumul excesiv de vin a nãscut pãcatul incestului lui
Lot cu fiicele sale (Gen 19,31-38).

Cum Þara Sfântã deþinea un sol ºi o climã foarte favorabile culturii viþei de
vie ºi pentru cã vinul se gãsea din abundenþã, asociat cu grâul, era icoana abun-
denþei ºi totodatã semn al binecuvântãrii divine (Gen 27,28). Deºi pâinea ºi
vinul nu lipseau dintre ofrandele aduse pe altar (Ex 29,40), totuºi lui Moise i
s-a poruncit sã le interzicã preoþilor de a consuma vin din cel fermentat sau alte
bãuturi ameþitoare; „când vor intra în Cortul Întrunirii, ca sã nu moarã” (Lev
10,9-10). Nici celor care depuneau votul de nazireu nu le era permisã consu-
marea de vin pe tot timpul votului (Num 6,3; Dt,14,26), pentru a nu cãdea în
alte pãcate grave care sã-i facã improprii calitãþii de consacraþi total lui
Dumnezeu .12

Nu puþine sunt textele biblice în care pâinea apare ca o imagine a cuvântului
care iese din gura lui Dumnezeu (Dt 8,3; Mt 4,4) sau a lui Iisus Hristos, Fiul
sãu (In 6,33.35), ca de altfel ºi a trupului sãu (Mt 26,28; In 6,54-55) dãruit
lumii pentru viaþa veºnicã (In 6,51). Autorul Cãrþii Proverbelor dã sfat celui
neînþelept sã intre sã mãnânce pâinea ºi sã bea vinul priceperii (Prov 9,4-6), are
în vedere hrana spiritualã ºi implicit foamea de cuvântul lui Dumnezeu pe care,
pentru poporul biblic, o anticipeazã profetul Amos; „Iatã vin zile, zice Domnul
Dumnezeu, când voi trimite foamete în þarã, dar nu o foamete de pâine ºi nu o
sete de apã, ci de auzit cuvintele Domnului” (Am 8,11). În opinia lui Amos,
foamea spiritualã apare ca cea mai gravã dintre pedepsele divine abãtute asupra
credincioºilor israeliþi pentru cã au neglijat cuvântul lui Dumnezeu, îndeosebi

 Cf. „Vin ºi bãuturã”, în Dicþionar Biblic, Oradea 1995, 1338. 12
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cei din regatul de nord care i-au refuzat ºi uneori chiar alungat din þarã pe pro-
feþi (Am 2,12; 13,16). Dintre toþi profeþii, Amos comparã cel mai insistent
pâinea cu cuvântul divin uneori nemaidorit de oameni încât, din îndemnul Du-
hului, profetul anunþã o vreme de foamete spiritualã în sensul cã Dumnezeu nu
le va mai trimite profeþi care sã-i înveþe poruncile lui. Foamea dupã cuvântul
lui Dumnezeu, în accepþiunea biblicã semnifica ºi o întrerupere a comuniunii
cu Dumnezeu concretizatã prin retragerea ajutorului sãu ºi refuzul de a mai rãs-
punde prin profeþi, arhierei ori prin sorþii sfinþi Urim ºi Tumim, care a început
în vremea regelui Saul (1Sam 28,6) ºi s-a accentuat mult în regatul de nord.
Aici locuitorii, dupã exemplul conducãtorilor lor politici, au acceptat sincre-
tismul religios în locul Legii transmise prin Moise.

Din trista experienþã a lui Saul înþelegem cã tot omul îl cautã pe Dumnezeu
ºi înseteazã dupã cuvântul sãu mult mai stãruitor când este la ananghie. Din
nefericire, Dumnezeu nu rãspunde doar la iniþiativa omului întrucât se dove-
deºte a fi dintr-un interes de circumstanþã. Altfel spus, când omul vrea sã caute
cãlãuzirea lui Dumnezeu exclusiv în timpul nenorocirilor, nu o va mai gãsi .13

Cel care nu mai vrea sã consume pâinea cuvântului lui Dumnezeu ºi rãmâne
în solitudine spiritualã are adesea de suportat o pedeapsã mai grea decât una
fizicã . Avertismentul profetului în cauzã este din pãcate actual fiindcã se14

ignorã, nu de puþine ori, cuvântul lui Dumnezeu, profeþiile realizate prin Duhul
sunt neglijate, dupã cum subliniazã teologul ºi exegetul Pierre de Benoit .15

3. Pâinea ºi vinul în Noul Testament
 

Este arhicunoscut de cãtre credincioºii ambelor Biserici istorice cã dintre
elementele necesare unei bune desfãºurãri a cultului divin pâinea ºi vinul ocupã
un loc prioritar. De remarcat însã cã Cina pascalã la care a luat parte Hristos cu
ucenicii sãi n-a vrut nici pe departe sã se constituie într-o simplã comemorare
a paºtelui iudaic din Legea Veche. Dimpotrivã, Hristos i-a dat un sens ºi
conþinut cu totul nou, motiv pentru care s-a ºi numit sacrificiul Noului Legã-
mânt cu un aluat nou ce are menirea de a dospi întreaga frãmântãturã .16

 Cf. ºi Biblia de studiu pentru o viaþã deplinã, Bucureºti 1996, 1210.13

 Cf. M. BASARAB, „Cartea profetului Amos. Introducere, traducere ºi comentariu”, StTeol14

30 (1979) 531.

 Cf. P. DE BENOIT, Trésors des prophetes, Emmaus, ( Suisse ) 1984, 24.15

 Cf. C. YANNARAS, Abecedar al credinþei. Introducere în teologia ortodoxã, Editura16

Bizantinã, Bucureºti 1996, 155.
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Cina creºtinã sau frângerea pâinii, aºa cum apare în scrierile neotestamen-
tare, este într-adevãr ºi o comemorare a cinei pe care a luat-o odinioarã Iisus cu
ucenicii Sãi înaintea morþii ca de altfel ºi dupã înviere, dar nu numai. Consu-
marea pâinii ºi a vinului în timpul împãrtãºirii de cãtre creºtini, spre deosebire
de consumarea azimelor în Vechiul Legãmânt, are o întreitã semnificaþie: a)
anamneticã (1Cor 11,24-26; Lc 22,19) întrucât ne aminteºte de moartea mân-
tuitoare a lui Hristos care ne-a izbãvit din împãrãþia morþii; b) euharisticã, de-
oarece ni se impune sã-i mulþumim totdeauna lui Dumnezeu Care revarsã din
belºug binefacerile asupra noastrã din cauza jertfei lui Hristos; c) de actuali-
zare, fiindcã presupune o pãrtãºie permanentã cu Hristos care, în cadrul jertfei
euharistice se face pentru noi gazdã ºi oaspete iar în perspectivã, jertfa aceasta
anticipeazã viitoarea împãrãþie a lui Dumnezeu când cei ce-L mãrturisesc pe
Hristos sperã sã fie împreunã cu El (Mt 8,11; Mc 14,25), dupã cum El Însuºi
a fãgãduit . Aºadar, prin frângerea pâinii euharistice, credincioºii creºtini nu17

pot ºi de fapt nici nu trebuie sã se limiteze doar la amintirea nostalgicã a Cinei
Domnului, ci sã fie convinºi efectiv de evenimentul mântuitor ºi sã se angajeze
plenar în acel eveniment. Prin consumarea pâinii ºi a vinului euharistic are loc
o realã întâlnire a credinciosului cu Fiul divin înviat .18

De aceea în tradiþia Bisericii s-a impus pregãtirea credincioºilor înainte de
întâlnirea lor cu Domnul Hristos. Se ºtie cã este vorba de o pregãtire fizicã ºi
spiritualã. Aceastã pregãtire este de fapt începutul înnoirii spirituale, înnoire la
care ne-a chemat Domnul ºi pentru care a folosit imaginea vinului nou (Mt
9,17) motivatã desigur ºi de bucuria întâlnirii cu Dumnezeu.

4. Justificarea biblicã a utilizãrii pâinii dospite în Biserica Rãsãritului

Am arãtat mai sus cã aluatul ca semn al unei potenþiale corupþii ºi a pãca-
tului era exclus de la întrebuinþare în cult ºi chiar de la consum în anumite
sãrbãtori religioase. Când i-a îndemnat pe Apostoli sã evite aluatul fariseilor
(Lc 12,1), Domnul i-a atenþionat printr-o metaforã cã cei ce vor sã menþinã cu
orice preþ relaþia personalã cu Dumnezeu se cuvine sã evite fãþãrnicia ºi
duplicitatea ºi sã fie sinceri (Mt 5,37) ºi nevinovaþi ca porumbeii (Mt 10,16) iar
nu sã se abþinã de la consumarea pâinii cu aluat. Acelaºi lucru l-a avut în ve-
dere ºi sfântul Pavel când a vorbit despre aluatul rãutãþii ºi al vicleniei (1Cor
5,8). Ca unul care era destul de bine iniþiat în Sfintele Scripturi ºi un bun

 Cf. P.M. GUILLAUM E, „Eucharistie”, în Dictionnaire Encyclopédique de la Bible, 448.17

 Dictionnaire de la vie spirituelle, 720.18
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cunoscãtor al practicilor rituale iudaice, a înþeles destul de bine cã aluatul fari-
seilor ºi al saducheilor (Mt 16,11-12) semnifica de fapt, o þinutã necorespun-
zãtoare a acelora faþã de poruncile Legii. Din comportamentul acelora se ob-
serva un prea mare formalism ºi prefãcãtorie.

Biserica Ortodoxã s-a menþinut dintotdeauna pe tradiþia apostolicã rãsãri-
teanã de a utiliza pâinea dospitã la Sfânta Euharistie. Raþiunile acestei practici
rezultã din aceea cã Biserica Rãsãritului a interpretat cã dacã Mântuitorul a
comparat trupul Sãu cu pâinea care s-a coborât din cer ºi n-a mai precizat ce fel
de pâine, cum se aratã în Primul Testament (Lc 2,11), nu se mai poate vorbi de
vreo restricþie în acest sens. Pe de altã parte, este foarte adevãrat cã aluatul ºi
drojdia, dupã Biblie, nu reprezintã doar icoana pãcatului, ci ºi un simbol al
transformãrii spirituale la care cheamã Evanghelia lui Hristos pe toþi cei care
vor sã acceadã în împãrãþia lui Dumnezeu. Domnul Iisus tot sensul metaforic
l-a avut în vedere când a rostit pilda cu aluatul pe care l-a luat o gospodinã ºi
l-a ascuns în trei mãsuri de fãinã de grâu, ca sã se dospeascã toatã frãmântãtura
(Mt 13,37). Din perspectiva pildei, aluatul este deci metafora pentru noul popor
al lui Dumnezeu , ce este transformat prin puterea harului divin . El lucreazã19 20

din interiorul fiinþei umane trasformând-o întocmai cum aluatul face sã creascã
frãmântãtura de fãinã în care este ascuns . Se poate merge ºi mai departe cu21

analogia precizând cã de fapt ºi comunitatea creºtinã, indiferent de dimen-
siunile sale, poate introduce în lume fermentul pascal pe care o ajutã efectiv sã
se transforme. Aluatul simboliza, aºadar, împãrãþia cerurilor întrucât aceasta,
spre deosebire de împãrãþiile lumeºti care de cele mai mult ori dezbinã ori
adunã cu forþa brutalã, uneºte cu ea în mod cu totul paºnic ºi-i transformã din
interior pe cei care primesc credinþa în Hristos ºi colaboreazã efectiv cu harul.
Începutul lucrãrii este de cele mai multe ori abia perceptibil ºi porneºte de la
un lucru în aparenþã insignifiant, de la un cuvânt scripturistic spus ori lecturat
la timpul potrivit sau de la o cântare liturgicã ce provoacã starea de catarsis .22

În ceea ce priveºte folosirea pâinii dospite la Euharistie în Biserica Orto-
doxã, în accepþiunea sfântului Simeon al Tesalonicului, preînchipuie venirea
înaintea lui Dumnezeu cu un suflet desãvârºit ºi mãrturisirea întrupãrii desã-
vârºite a Cuvântului, care s-a fãcut trup neschimbându-se, fiind cu suflet cu-
vântãtor ºi gânditor, Dumnezeu desãvârºit ºi om desãvârºit. Acelaºi Sfânt

 Cf. J. JEREM IAS, Les paraboles de Jésus, 209.19

 Cf. F.G. WHITE, Parabolele Domnului Hristos, Bucureºti 1995, 61.20

 Cf. W. HARRINGTON, Il parlait en paraboles, Cerf, Paris1967, 75-76.21

 Cf. Dictionnaire de la Vie Spirituelle, 720.22
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Pãrinte precizeazã cã cele trei elemente componente ale pâinii: fãina cu aluatul,
apa ºi sarea înseamnã cele trei pãrþi ale sufletului aduse în cinstea Treimii. De
asemenea fãina cu aluatul înseamnã sufletul, apa înseamnã botezul, iar sarea
înseamnã gândul ºi învãþãtura cuvântului . O altã subliniere a aceluiaºi este cã23

noi, creºtinii rãsãritului ne deosebim ºi de iudei prin aceea cã sãrbãtorile lor
impuneau utilizarea exclusivã a azimelor. Tot acesta precizeazã ºi motivaþia
folosirii de pâine dospitã în Noul Legãmânt, care semnifica eliberarea de sub
Lege a celor ce-L mãrturisesc pe El. Pentru cã El a fost om desãvârºit ºi noi tre-
buie de asemenea sã aducem pâine desãvârºitã .24

Résumé

On va se référer dans les pages suivantes à l’utilisation et à la signification
du pain et du vin dans la vie quotidienne de l’homme de l’Ancien Testament
et le rôle de ceux deux éléments dans le culte divin public.
Le mot hébraïque „lehem” signifie la nourriture en général (Gn 43, 3). Il
était l’icône de la nourriture, d’une parte, parce que l’expression „manger
du pain” signifie nourrir, et d’autre parte il signifie aussi des dons spirituels
(Mc 14, 22).
Dans la liturgie divin mosaïque le pain était toujours un élément complémen-
taire du sacrifice (de l’offrande) (Lv 2, 4-10). Ainsi les douze pains appelés
„lehem happanim” signifiaient la communion ininterrompue du peuple avec
Dieu. La pratique d’apporter du pain au temple ne tenait pas seulement de
l’aspect formel du culte, mais elle avait en même temps un rôle pédagogique.
On avait en vue l’acquisition de l’habitude des fidèles de partager toujours
leur pain avec quelqu’un envoyé peut-être par Dieu (Gn 18, 5; Lv 11, 5-11).
Le pain avait souvent un sens métaphorique. Le psalmiste dit que celui qui
souffre en se considérant abandonné par Dieu qu’il mange le pain de la souf-
france en mangeant son pain avec des larmes (Ps 79, 6) et mélangé de cendre
(Ps 101, 10; Is 30, 20). Le pain et le vin apportés par Melchisédech, le roi de
Shalem comme dons sans sang (Gn 14, 18), ont été interprétés dans la tradi-
tion patristique comme une préfiguration de l’Eucharistie.
Il y a une multitude des textes bibliques dans lesquels le pain apparaît
comme une image de la parole qui sort de la bouche de Dieu (Dt 8, 3; Mt 4,
4) ou de Jésus Christ, son Fils (Jn 6, 33;35), ou de son Corps (Mt 26, 28; Jn
6, 54-55).

 Cf. SIM EON AL TESALONICULUI, Tratat asupra tuturor dogmelor creºtine, 82.23

 Cf. SIM EON AL TESALONICULUI, Tratat asupra tuturor dogmelor creºtine, 85.24
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Le prophète Amos utilise le mot „lehem” comme une image d’une autre réa-
lité. De tous les prophètes de l’Ancien Testament, il compare d’une manière
plus insistante le pain avec la parole divine. Dans son opinion, la faim spiri-
tuelle (la faim selon la parole de Dieu) signifie l’interruption de la commu-
nion avec Dieu, concrétisée par la retraite de son aide et le refus de répondre
par le prophètes, les prêtres ou par les sorts saints Urim et Tumim qui a
commencé pendant le roi Saul (1 Sam 28, 6). De la triste expérience de Saul,
on comprend que chaque homme cherche Dieu et a soif de sa parole avec
plus insistance quand il se trouve en embarras. D’après les enseignements
des Saints Ecritures résulte que Dieu nous invitent a Le chercher toujours
pour Lui-Même, pas seulement pour Ses dons ou Son aide.
Dans la liturgie du Nouveau Testament, le pain et le vin ne manquaient ja-
mais. La consommation du pain et du vin par le chrétiens pendant la Commu-
nion d’après la volonté de Jésus Christ a une triple signification: a) anamne-
tique (Lc 22, 19; 1 Cor 11, 24); b) eucharistique parce qu’elle nous oblige
de rendre grâce toujours à Dieu pour le sacrifice de Son Fils; c) d’actuali-
sation parce qu’elle suppose une collaboration permanente avec Jésus
Christ.
On a déjà précisé que la pâte était un signe d’une potentielle corruption et
du péché. C’est pourquoi il était exclu de l’emploi dans le culte et de la con-
sommation pendant certaines fêtes religieuses. Pourtant l’Église Orthodoxe
s’est maintenue toujours dans la tradition apostolique orientale en utilisant
le pain avec levain dans l’Eucharistie. Elle justifie sa pratique par le fait que
Jésus Christ, qui a comparé Son Corps avec le pain qui est descendu du ciel,
n’a pas précisé quelle sorte de pain, comme a fait l’Ancien Testament.
D’autre part, il est vrai que la pâte et le levain, selon la Bible, ne repré-
sentent pas seulement l’icône du péché, mais aussi un symbole de la transfor-
mation spirituelle à laquelle l’Evangile du Christ appelle tous ceux qui
veulent accéder dans le royaume de Dieu.
En ce qui concerne l’emploi du pain a levain dans l’Eucharistie dans l’Église
Orthodoxe, dans l’acception du Saint Simon du Thésalonique, il symbolise
l’arrive devant Dieu avec une âme parfaite et le témoignage de l’Incarnation
parfaite du Verbe qui s’est fait Corps sans se changer.


