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CE FEL DE PÂINE?
Cum trebuie să se facă pâinea pentru Cina Domnului?

I.

Să luăm în considerare cuvântul pe care Dumnezeu L-a folosit în Scripturi pentru a identifica
felul de pâine pe care trebuie să-l folosim în comuniune pentru a reprezenta trupul lui Isus.
"Pâine", este acel cuvânt. Cuvântul "pâine" este folosit în ceea ce privește comuniunea în
următoarele versete: Mat. 26:26; Mc. 14:22; Lc. 22:19; 1Cor. 11:23; 1Cor. 11:26-28;
1Cor. 10:16-17
A. În toate versetele de mai sus se utilizează cuvântul "pâine", ele sunt traduse din același
cuvânt grecesc: "artos". Înțelesul cuvântului grecesc "artos", tradus "pâine", se referă
la pâinea făcută cu două elemente (nu trei, șase, doisprezece, nici un alt număr, ci două
elemente). Care sunt aceste elemente? Răspunsul este "făină" și "apă" conform
definiției care dă sensul cuvântului grecesc pentru "pâine". O persoană, pur și simplu,
amestecă aceste două elemente și apoi coace acel amestec pentru a face o pâine ca
aceea pe care a luat-o Domnul Isus când a instituit Cina Domnului.
B. Grecescul ”artos” - aliment compus din făină amestecată cu apă și copt
1. Evreii o făceau sub forma unei turte alungită sau rotundă, de dimensiunea unei
farfurii, care nu era tăiată, ci ruptă.
2. Pâinile consacrate Domnului (Lev 24:7-9)
3. Pâinea folosită la masa Domnului
4. Pâine (Mat 14:17; 15:34; Fapte 2:46; 20:11)

II.

Scripturile ne spun că în timp ce Isus și cei doisprezece apostoli mâncau Paștele, Isus "a
luat o pâine" (Matei 26:26, Mc. 14:22, Lc. 22:19 și 1Cor. 11:23). Legea lui Moise a
interzis mâncarea pâinii cu aluat (dospită) în timpul Paștelui. De asemenea, a spus: "Timp
de șapte zile să nu se găsească aluat în casele voastre…" (Exod 12:18-20).
A. Evreiescul ”matstsâh” (mațah – ”pâinea întristării”) - o turtă sau o pâine
nefermentată, nedospită, azimă, pâine fără aluat.
B. Astfel, înțelegem că Isus a luat o pâine nedospită (nu era pâine dospită în zilele
acelea în tot Israelul!); prin urmare noi trebuie să folosim pâine nedospită când luăm
Cina Domnului. Pâinea nedospită constă în pâinea făcută fără drojdie sau orice alt
agent de dospire, constituind două elemente, făină și apă.

III.

Unii frați merg la Scripturile din Vechiul Testament cu privire la aducerea de jerfe de carne
(jertfe de mulțumire) care erau însoțite de pâine (azimă) frământată cu ulei sau stropită cu
ulei. Ei folosesc aceste Scripturi încercând să demonstreze că putem sau ar trebui să
adăugăm ulei în pâinea nedospită (azima) pe care o folosim la Cina Domnului. Dar acele
ofrande de carne nu aveau nimic de-a face cu ce mâncau copiii lui Israel la jertfirea mielului
de Paște.
A. Pregătirea și folosirea mielului jertfit la Paște era cu totul diferit de pregătirea și folosirea
unei oi sau a unei capre (berbec) folosite pe altarul jertfei arse de la Cortul Întâlnirii sau
la Templu. Paștele a fost sărbătorit și mâncat în case individuale (Exod 12:3-4, Matei
26:17-18), nu la Cort sau în Templul Domnului, unde erau oferite acele daruri de
mâncare arse pe altar, daruri care cuprindeau și acele azimi frământate sau stropite cu
untdelemn.
B. Când erau aduse jertfele la Cort sau la Templu iar acestea erau însoțite de pâine, o parte
din aceste jertfe de mâncare erau arse pe altar (Lev.2:9), iar ceea ce rămânea, după
trecerea jertfei prin foc, aparținea lui Aaron și fiilor săi pentru a le mânca (Exod 29:3234, Lev.2:3, 10; 8:31-32). Preoții erau singurii care mâncau acea pâine. Celorlalți le-a
fost interzis să mănânce (Exod 29:33). Pare aceasta ca fiind pâinea pe care au mâncato toți copiii lui Israel în timpul sărbătorii de Paște? Nu, nu era aceeași pâine!

10/03/2019

Concluzie
1. Mat 26:17 - În ziua dintâi a praznicului Azimelor, ucenicii au venit la Isus şi I-au
zis: „Unde vrei să-Ţi pregătim să mănânci paştile?” (cf. cu Exo 12:18 - În luna întâi, din
a paisprezecea zi a lunii, seara, să mâncaţi azime, până în seara zilei a douăzeci şi una
a lunii.)
2. Cum s-a numit pâinea pe care a luat-o Hristos când a instituit Cina Domnului? Cum a
numit-o Dumnezeu?
a. "Pâine": Mat. 26:26; Mc. 14:22; Lc. 22:19; Fapte 2:42; 20:7; 1Cor. 10:1617; 11:23, 26-28
b. "Pâine nedospită" (Azimă): Ex. 12:8, 18, 20; Mat. 26:17; Mc. 14:12; Lc. 22:7
3. 1Cor 11:23 - Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume, că Domnul Isus,
în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine… (Azimă – nedospită, nefrământată
sau stropită cu untdelem, similară cu pâinea folosită de Evrei în Exod 12:18…)

