
DE LA LITURGIA IUDAICÃ LA EUHARISTIA CREªTINÃ

Pr. conf. Claudiu Dumea
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

Liturgia creºtinã nu a apãrut printr-un fel de generaþie spontanã, fãrã tatã,
fãrã mamã, asemenea lui Melchisedec.

E adevãrat cã liturgia creºtinã – ºi în mod cu totul special Euharistia – este
una din creaþiile cele mai originale ale creºtinismului. Dar, oricât ar fi de origi-
nalã, în mod sigur nu este o „creatio ex nihilo”. Aºa cum Noul Testament are
o preistorie în Vechiul Testament, tot astfel Euharistia creºtinã are o preistorie
în liturgia iudaicã.

Primele formule euharistice preluate din liturgia iudaicã nu au fost materiale
luate dintr-un ºantier de demolãri, ci au fost piese ºlefuite cu grijã, lucrate cu
artã ºi înþelepciune sub ochii Providenþei pe parcursul multor secole. În labora-
torul Bisericii ele au fost desãvârºite, aºa cum Cristos a desãvârºit Legea lui
Moise fãrã ca din ea sã disparã o iotã sau o virgulã.

E surprinzãtor faptul cã mari erudiþi care au contribuit substanþial la
înflorirea miºcãrii liturgice contemporane nu au vãzut în liturgia iudaicã lea-
gãnul cultului creºtin. Sã-l amintesc pe marele Odo Casel pentru care primele
tipare ale liturgiei creºtine au fost misterele pãgâne. Sau pe A. Baumstark, litur-
gist ºi poate ºi mai savant decât Odo Casel, pentru care elementele iudaice pre-
zente în Euharistia creºtinã sunt contaminãri tardive ºi, ca atare, constituie un
fapt secundar.

Explicaþia acestei atitudini este una singurã: antisemitismul din perioada ºi
din spaþiul geografic în care au trãit aceºti liturgiºti. ªi marii savanþi pot fi con-
diþionaþi ideologic.

1. Euharistia s-a nãscut în Cenacol

Euharistia creºtinã îºi are originea în Cina cea de Tainã pe care Isus a sãvâr-
ºit-o în Cenacol în ajunul morþii sale când a rostit rugãciunea de mulþumire
(Euharistia) asupra pâinii ºi vinului pe care le-a transformat în trupul ºi sângele
sãu ºi le-a dat apostolilor.

Cina cea de Tainã, celebratã de Isus spre a actualiza anticipat lucrarea de
mântuire sãvârºitã prin misterul pascal al patimii, morþii ºi învierii sale, este
nucleul originar ºi prima verigã din lanþul lung al celebrãrilor euharistice ale
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Bisericii. Rugãciunile rostite de Isus la Cina cea de Tainã asupra pâinii ºi vi-
nului rãmânând modelul tuturor rugãciunilor euharistice sau anaforelor Bise-
ricii.

Celebrãrile euharistice au cunoscut nenumãrate schimbãri în decursul isto-
riei Bisericii, dar embrionar toate sunt cuprinse în Cina cea de Tainã, pãstrând
neatinsã identitatea ei substanþialã. În limbaj patristic ritul sãvârºit de Isus la
Cina cea de Tainã este „typos”, iar Euharistia celebratã în continuare din po-
runca sa este „antitypos” sau ceea ce numim în limbaj curent : mister, sacra-
ment, tainã.

2. Ce fel de ospãþ a fost Cina cea de Tainã?

a) Un ospãþ pascal? Cei mai mulþi exegeþi, teologi, liturgiºti considerã cã
Cina de pe urmã a fost un ospãþ pascal propriu-zis. Acest lucru rezultã din cro-
nologia sinopticilor. Paºtele iudaic începea pe 14 Nisan, seara. Isus a þinut Cina
cea de Tainã joi, 14 Nisan, vineri 15 Nisan a murit, sâmbãtã 16 Nisan s-a odih-
nit în mormânt, iar duminicã 17, spre dimineaþã a înviat.

b) Nu a fost un ospãþ pascal? Dupã cronologia din Evanghelia sfântului Ioan
Cina cea de Tainã a avut loc cu o zi înainte, pe 13 Nisan, tot joi seara. A doua
zi pe 14 când începea paºtele iudaic oficial, înainte de a începe cina pascalã,
Isus a fost rãstignit, pe 15 sâmbãta a stat în mormânt, iar pe 16 a înviat. Ca
atare, dupã cronologia sfântului Ioan, Cina cea de Tainã nu a fost o cinã pas-
calã.

c) A fost un kiduº? Kiduºul era un rit de sfinþire a unei zile de sãrbãtoare.
Se celebra în seara când începea sãrbãtoarea. E greu de presupus cã Cina cea
de Tainã a fost un kiduº, cãci pe vremea lui Isus acest rit era legat numai de
cupa cu vin, nu ºi de pâine. Tatãl familiei, dupã ce se aprindea lumina, se aºeza
la masã înconjurat de familia sa ºi de oaspeþii invitaþi ºi rostea binecuvântarea
asupra cupei cu vin, din care apoi bea el ºi cei prezenþi.

d) A fost un caburah? Caburahul era o cinã cu caracter religios pe care o lua
împreunã un grup de prieteni, indiferent în ce zi, cu o anumitã ocazie: tãierea
împrejur, cãsãtoria, înmormântarea. Putea sã fie ºi un ospãþ de adio, cum a fost
ospãþul dat de Abraham când ºi-a simþit sfârºitul aproape, despre care ne vor-
beºte Cartea Jubileelor, o lucrare apocrifã iudaicã de pe la anul 100 î.C. Nu
este exclus ca Cina cea de Tainã sã fi fost un ospãþ de acest tip, având în vedere
emoþionantul discurs de adio þinut de Isus la Cinã înainte de a se despãrþi de
grupul sãu de prieteni.
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e) A fost un ospãþ de tip esenian? Documentele de la Qumran ne aratã cã în
comunitatea monasticã a esenienilor se þineau ospeþe rituale în care se rosteau
binecuvântãri asupra pâinii ºi vinului.

Dacã Cina cea de Tainã a fost un ospãþ pascal, celebrat în aceeaºi searã în
care îl celebrau toþi evreii, apare mai evident transferul valorilor pascale pe care
îl înfãptuieºte Cristos. Vechiul Paºte a fost prefigurare ºi profeþie. Euharistia
devine noul Paºte: rit sacrifical ºi totodatã convivial; jertfire a noului Miel care
este Cristos însuºi, cel ce aduce mântuirea prin sângele sãu ºi hrãnire cu carnea
sa: memorial al noului exod înfãptuit prin taina morþii ºi învierii sale: chezãºie
a noului Paºte escatologic: celebrare centralã ºi caracteristicã a noi comunitãþi
de salvaþi.

Dar e posibil ca Cina cea de Tainã sã nu fi fost o cinã pascalã ºi nici mãcar
o cinã ritualã din cele amintite care se practicau la evrei pe vremea lui Isus. Isus
putea sã-ºi afirme autonomia ºi libertatea aºa cum a fãcut-o ºi în alte împre-
jurãri, de pildã, cu privire la practicarea sabatului. În acest caz, Cina cea de
Tainã devine Paºtele unic ºi exclusiv, numai al lui Cristos, iar Euharistia capãtã
un caracter specific, caracteristic inconfundabil. Fiind vorba de o zi ca oricare
alta ºi nu de Paºtele iudaic sau de vreo altã sãrbãtoare iudaicã, se înþelege mai
bine ritmul frecvent, duminical sau chiar zilnic, atestat de Faptele Apostolilor,
al celebrãrii euharistice. 

În fond, nu sãrbãtoarea dã valoare Euharistiei, ci Euharistia dã valoare sãrbã-
torii; ori de câte ori se celebreazã Euharistia se celebreazã noul Paºte al lui
Cristos.

Indiferent de tipul de ospãþ, Cina cea de Tainã, în intenþia lui Isus ºi în
modul în care au înþeles-o apostolii ºi au descris-o evangheliºtii, are toate ca-
racteristicile pascale. 

Esenþial ºi cu totul original la Cina cea de Tainã este faptul cã Isus a rostit
rugãciunea asupra pâinii ºi vinului, pe care le-a transformat în trupul ºi sângele
sãu ºi le-a împãrþit celor de faþã, poruncindu-le sã facã ceea ce el a fãcut ca
memorial al sãu.

3. Cum s-a desfãºurat Cina cea de Tainã?

Ideea cea mai exactã cu privire la Cina Domnului ne-o putem face urmãrind
derularea unei Cine pascale iudaice. Descrierea o voi face schematic, fãrã a mã
opri la detalii.

Orice cinã pascalã la evrei cuprinde patru pãrþi, fiecare incluzând binecu-
vântarea unei cupe de vin amestecat cu apã. Partea a doua ºi partea a treia sunt
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cele mai importante. Prima ºi ultima au rolul de introducere, respectiv, de
încheiere a celebrãrii. Toatã celebrarea e însoþitã de binecuvântãri (berakot).

Prima parte este kiduºul sau sfinþirea sãrbãtorii despre care am amintit.
Dupã ce s-a turnat vinul în cupa sau paharul pe care fiecare comesean îl are în
faþã, oficiantul, tatãl familiei, rosteºte prima beraka, prima binecuvântare a-
supra primei cupe: „Binecuvântat sã fii tu, Doamne Dumnezeul nostru, Regele
universului, care ne dai acest rod al viþei de vie”.

Partea a doua. Ospãþul propriu-zis începe cu partea a doua. Se umple cupa
a doua ºi, dupã ce este binecuvântatã, urmeazã ritul Hagadah. Dupã cele patru
întrebãri puse de cel mai mic dintre membrii familiei, cu privire la semnificaþia
cinei pascale, tatãl þine un fel de omilie: explicã pe îndelete intervenþiile salva-
toare ale lui Dumnezeu în favoarea poporului sãu, mai ales eliberarea cu braþ
puternic din sclavia Egiptului. Cina pascalã, explicã oficiantul, este memorialul
(þicaronul) acestor intervenþii salvatoare (mirabilia Dei). Cei prezenþi la cina
pascalã nu numai cã îºi amintesc de ceea ce a fãcut Dumnezeu în trecut, dar be-
neficiazã în prezent de aceleaºi intervenþii salvatoare. Acesta este momentul
central al Cinei pascale.

Putem presupune cã în hagadahul, în omilia þinutã la Cina cea de Tainã, Isus
le-a explicat apostolilor cã de acum înainte Cina sa pascalã, Euharistia, avea sã
fie, pânã când el va veni din nou, memorialul eliberãrii întregii omenirii din
sclavia pãcatului pe care în zilele care urmau avea s-o înfãptuiascã prin moartea
ºi învierea sa.

Dupã ce se bea al doilea pahar, urmeazã ritul pâinii. Oficiantul ia pâinea în
mânã, rosteºte rugãciunea de binecuvântare: „Binecuvântat eºti tu, Doamne
Dumnezeul nostru, Regele universului, care faci sã creascã pâinea din pãmânt”,
o frânge, ia el o îmbucãturã, apoi împarte celor de faþã. În acest moment Isus
a transformat pâinea în trupul sãu: „Luaþi, mâncaþi, acesta este trupul meu”.
Urmeazã cina propriu-zisã: se mãnâncã mielul cu ierburi amare. Deºi evanghe-
liºtii nu ne spun nimic în relatarea lor, nu avem nici un motiv sã credem cã Isus
ºi apostolii au sãrit peste acest moment al Cinei pascale.

Partea a treia. Dupã cinã, în partea a treia, urmeazã binecuvântarea celui de
al treilea potir cu vin. E cel mai important potir. Evreii îl numesc „potirul bine-
cuvântãrii”. Aºa îl numeºte ºi apostolul Pavel: „Potirul binecuvântãrii pe care
îl binecuvântãm, nu este el împãrtãºirea cu sângele lui Cristos?” (1Cor 10,16).

Vinul din al treilea potir a fost transformat de Isus în sângele sãu ºi a fost dat
apostolilor cu cuvintele: „Luaþi, beþi din acesta toþi. Acesta este sângele
meu…”. 
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Al treilea potir se numeºte potirul binecuvântãrii fiindcã oficiantul, þinându-l
în mânã, înainte de a se bea din el, rosteºte cea mai importantã binecuvântare
numitã Birkat ha-maþon, adicã binecuvântarea de mulþumire dupã masã. Ra-
binii considerau cã este o obligaþie gravã a rosti Birkat ha-maþon în cazul în
care hrana luatã are chiar ºi numai dimensiunile unei mãsline, având în vedere
porunca lui Dumnezeu din Dt 8,10: „Când vei mânca ºi te vei sãtura sã binecu-
vântezi pe Domnul Dumnezeul tãu pentru þara cea bunã pe care þi-a dat-o”.

Birkat ha-maþon cuprinde o triplã binecuvântare: binecuvântarea pentru
mâncare, mulþumirea pentru Þara Fãgãduitã ºi rugãciunea pentru Ierusalim.
Aceastã rugãciune, ca ºi celelalte din cursul cinei pascale, nefiind o rugãciune
individualã, subiectivã, ci una destinatã celebrãrii comunitare, avea un conþinut
fix ºi anumite cuvinte-cheie.

Dar, pentru a nu cãdea în sclerozã ºi formalism, oficiantul avea libertatea sã
o dezvolte mai mult sau mai puþin; se realiza astfel ceea ce numim „unitate în
diversitate”. Reproduc o rugãciune-model de Birkat ha-maþon în formularea lui
Louis Finkelstein:

a) Binecuvântat sã fii tu, Doamne Dumnezeul nostru, care hrãneºti lumea în-
treagã cu bunãtate, milã ºi îndurare. Binecuvântat sã fii tu, Doamne, care hrã-
neºti lumea.
b) Îþi mulþumim, Doamne Dumnezeul nostru, care ne-ai dat ca moºtenire o
þarã vrednicã de dorit ca sã mâncãm din roadele ei ºi sã ne hrãnim cu bunã-
tãþile ei.
c) Ai milã, Doamne Dumnezeul nostru, de poporul tãu Israel ºi de Ierusalim,
cetatea ta, ºi de Sion, tronul mãririi tale, ºi de altarul tãu ºi de sanctuarul tãu.
Binecuvântat sã fii tu, Doamne, care zideºti Ierusalimul.

La rugãciunea Birkat ha-maþon se referã evangheliºtii când scriu: „Apoi a
luat un pahar ºi, dupã ce a mulþumit lui Dumnezeu (euharistesas în traducerea
greacã), l-a dat lor zicând: «Beþi din acesta toþi. Acesta este sângele meu…»”
(Mt 26,27; Mc 14,23).

Isus a uzat de libertatea de a improviza rostind cele douã binecuvântãri a-
supra pâinii ºi asupra vinului precum ºi rugãciunea Birkat ha-maþon, turnând
astfel în tiparele vechi ale liturgiei iudaice conþinutul nou al Euharistiei sale. De
aceeaºi libertate a uzat Biserica: pornind de la binecuvântãrile rostite de Isus
la Cina cea de Tainã, pãstrând unitatea de structurã ºi conþinut, ea a realizat
nenumãrate rugãciuni euharistice sau anafore, inclusiv pe cele pe care le avem
în liturghierul lui Paul al VI-lea.



81DE LA LITURGIA IUDAICÃ LA EUHARISTIA CREªTINÃ

Partea a patra. Se umple al patrulea pahar cu vin, se cântã ultima parte a
halelului (Ps 113-117) ºi marele Halel (Ps 135), se binecuvânteazã ºi se bea.
Când evangheliºtii scriu: „hymno dicto”, „Dupã ce au cântat cântarea, au ieºit
în muntele Mãslinilor” (Mt 26,30; Mc 14,26), se referã la acest Halel final.

4. Structura esenþialã a Euharistiei

În ceea ce priveºte Euharistia, Biserica ºi-a oprit atenþia în special asupra a
ºapte acþiuni esenþiale pe care Isus le-a sãvârºit la Cina cea de Tainã. Acestea
sunt:

A luat pâinea.
A mulþumit, adicã a rostit rugãciunea de binecuvântare.
A frânt pâinea.
A împãrþit pâinea cu cuvintele: „Luaþi ºi mâncaþi, acesta este trupul meu…”.
A luat potirul.
A rostit rugãciunea de mulþumire.
A dat vinul cu cuvintele: „Luaþi ºi beþi, acesta este sângele meu”.
Biserica a înþeles cã porunca lui Isus: „Faceþi aceasta ca memorial al meu”

se referã la aceste ºapte acþiuni. Celelalte prescripþii iudaice cu privire la cina
pascalã, la masa propriu-zisã în care se consuma mielul, ierburile amare, azima
(cel puþin în Orient cu excepþia armenilor), Biserica le-a considerat elemente
marginale ºi de la o vreme le-a abandonat.

Povestirea orânduirii Euharistiei nu era inclusã în porunca lui Isus: „Faceþi
aceasta ca memorial al meu”. Isus a poruncit apostolilor sã facã, nu sã poves-
teascã. Totuºi povestirea orânduirii explicã foarte bine semnificaþia ºi natura
specificã a celebrãrii Euharistiei. Ea devine hagadahul Cinei Domnului care
înlocuieºte hagadahul cinei pascale iudaice.

Din cele ºapte acþiuni sãvârºite de Isus la Cina cea de Tainã, Biserica a co-
masat trei acþiuni paralele, Euharistia cunoscând patru momente în loc de ºapte:

1. Dubla acþiune a lui Isus: a luat pâinea, a luat vinul, o avem la Liturghie
la ofertoriu, când sunt pregãtite darurile.

2. Dubla rugãciune de binecuvântare ºi de mulþumire asupra pâinii ºi asupra
vinului se identificã la Liturghie cu rugãciunea neîntreruptã a anaforei sau a
rugãciunii euharistice, de la început pânã la sfârºit.

3. A frânt. În cele mai multe Liturghii pâinea se frânge, cum a fãcut ºi Isus,
dupã rugãciunea de binecuvântare, adicã dupã anaforã sau rugãciunea euha-
risticã, ºi nu în timpul relatãrii instituirii Euharistiei. Totuºi, în unele rituri,
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precum cel iacobit, copt, abisinian pâinea este frântã în timp ce se rosteºte rela-
tarea instituirii.

4. A dat. Biserica distribuie împreunã trupul ºi sângele lui Cristos cu cuvin-
tele: trupul lui Cristos, sângele lui Cristos, eliminând spaþiul ocupat la Cina cea
de Tainã între distribuirea pâinii ºi a vinului de servirea celorlalte feluri de
mâncare care nu constituiau trupul ºi sângele lui Cristos.

Distribuind în patru timpi cele ºapte gesturi ale lui Cristos, Biserica nu a eli-
minat nimic din ceea ce este esenþial în celebrarea Euharistiei.

Am vorbit pânã acum despre a doua parte a Liturghiei: despre liturgia euha-
risticã. Dar a existat ºi prima parte, liturgia cuvântului, la Cina cea de Tainã?
Nu avem vreun indiciu în Evanghelii. În tot cazul, apostolii au fost pregãtiþi
pentru celebrarea Cinei celei de Tainã prin discursurile euharistice anterioare.
Dovadã capitolul al ºaselea din Evanghelia dupã sfântul Ioan: în prima parte
a acestui capitol (v. 6,26-47) Isus prezintã persoana sa ca hranã-cuvânt, iar în
a doua parte (v. 48-59) ca mâncare ºi bãuturã euharisticã.

Iniþial liturgia Euharisticã ºi liturgia Cuvântului erau douã celebrãri de sine
stãtãtoare, separate. Dacã liturgia Euharisticã derivã din liturgia iudaicã cele-
bratã în familie, liturgia Cuvântului se inspirã din liturgia iudaicã sinagogalã.
E frapant paralelismul dintre liturgia Cuvântului celebratã sâmbãta la sinagogã
ºi liturgia creºtinã a Cuvântului lui Dumnezeu.

La sinagogã erau douã lecturi biblice: lectura Torei împãrþitã în 164 de peri-
cope ºi a Profeþilor în care intrã ºi Iosua, Judecãtorii, Samuel ºi Regii. Se cân-
tau psalmi, urma midraºul (omilia), rugãciunea celor 18 binecuvântãri (ªmone
Esre) cãreia în liturgia creºtinã îi corespund ecteniile sau rugãciunea credin-
cioºilor, alte rugãciuni, binecuvântarea finalã ºi celebrarea se încheia cu colecta
pentru sãraci.

Cele douã celebrãri creºtine iniþial separate, pe la anul 100 erau deja sudate
într-un singur act de cult.

Închei cu o frazã din Constituþia liturgicã Sacrosanctum Concilium a Conci-
liului al II-lea din Vatican, care ne descrie într-o formã lapidarã dar completã
geneza Euharistiei creºtine: 

La Cina cea de Tainã, în noaptea în care a fost vândut, Mântuitorul nostru a
instituit jertfa euharisticã a Trupului ºi Sângelui sãu pentru a perpetua de-a
lungul veacurilor jertfa crucii pânã la a doua sa venire ºi pentru a încredinþa
astfel Miresei sale preaiubite, Biserica, Memorialul morþii ºi al învierii sale:
sacrament al pietãþii, semn al unitãþii, legãturã a caritãþii, ospãþ pascal în care
îl primim pe Cristos, sufletul este copleºit de har ºi ne este datã chezãºia glo-
riei viitoare (SC 47).
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Riassunto

La liturgia cristiana – e l’eucaristia in modo particolare – è una delle
creazioni più originali del cristianesimo; tuttavia, non è una creazione ex
nihilo. L’eucaristia cristiana ha una sua prestoria nella liturgia giudaica.
L’ultima Cena fu l’evento fondante dell’anafore cristiana. Il rendimento di
grazie (eucaristica) pronunciato dal Signore sul pane e sul vino fu il nucleo
originario ed il primo anello della lunga catena di celebrazioni eucaristiche
della chiesa.
Non si sa con precisione che tipo di banchetto fosse stato l’ultima Cena: un
banchetto pasquale, un Quiddush, una Chaburah, un banchetto essenico?
Qualunque fosse stato il tipo di banchetto celebrato da Gesù nell’ultima
Cena, tutte le caratteristiche pasquali vi erano ugualmente incluse. Ciò che
per il cristiano è essenziale, e del tutto originale, è che Gesù disse una
preghiera sul pane e sul vino, li trasformò in suo corpo e suo sangue, li
distribuì ai presenti e ordinò di riepetere il rito.
Per quanto riguarda la liturgia eucaristica, la chiesa fermò la sua attenzione
in modo particolare su sette azioni: prese il pane; pronunciò una preghiera
di benedizione a Dio (berâkâ); spezzò il pane; lo distribuì lui stesso,
accompagnando la distribuzione con le parole: „Prendete e mangiate, questo
è il mio corpo...”; prese il calice; pronunciò una preghiera di rendimento di
grazie al Padre; distribuì lui stesso il vino, accompagnando la distribuzione
con le parole: „Prendete e bevete, questo è il mio sangue...”.
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La chiesa abbinò, cioè unì in successione immediata, i tre gesti paralleli:
„Prese”, „Disse la preghiera di benedizione”, „Distribuì”. Il tutto così
venne impostato in quattro momenti anziché in sette.
Disponendo in quattro tempi i sette gesti di Gesù, la chiesa non cambiò nulla
di ciò che costituiva la sostanza dell’istituzione di Cristo. Si limitò a
riorganizzare il settore che non toccava l’essenziale.
Quanto alla liturgia della parola nell’ultima Cena, non si può parlare tanto
di lettura propriamente detta, quanto di parola viva pronunciata da Cristo
in persona.
La liturgia eucaristica ha la sua genesi nella liturgia domestica, cioè nel
banchetto rituale celebrato in famiglia. La liturgia della parola s’ispira dalla
liturgia sinagogale. Due celebrazioni separate, a se stanti all’inizio, verso
la fine del primo secolo erano già unite in un unico atto di culto.


