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CĂTRE CITITOR 

 

Satana urăște cu toată puterea Persoana și jertfa 

Domnului Isus. Acesta este un lucru de care putem fi si-

guri. Toate eforturile sale sunt îndreptate pentru încețo-

șarea, îndepărtarea, întunecarea sau încurcarea minților 

oamenilor în ceea ce privește jertfa Domnului Isus. Ace-

eași ură o are și pentru Masa Domnului pentru că este 

singurul act instaurat și intenționat de Domnul Isus care 

să ne amintească constant de cea mai măreață lucrare 

săvârșită în  Univers. Să nu ne mirăm, așadar, că există 

atâta confuzie. 

A scrie o carte despre Masa Domnului poate să pară 

pentru unii un demers cu o importanță practică mică. 

Dacă acesta este și gândul tău, vreau să te încredințez de 

faptul că te afli într-o eroare foarte gravă. Domnul Isus i-

a dat o importanță colosală și putem vedea aceasta  ui-

tându-ne doar la semnificația lui imensă. Ni s-a repetat 

atât de des faptul că Cina este „un simplu simbol”, din 

dorința de a nu pierde pe frați în doctrine nebiblice, cum 
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ar fi transubstanțierea1, încât ea a ajuns să fie privită nu 

doar ca simbol, ci și ca un simbol nu foarte important.  

Titlul acestei cărți indică faptul că Cina Domnului a 

fost, într-o anumită măsură și într-un anume sens, 

pierdută. Acesta nu este un titlu de marketing, ci repre-

zintă convingerea pe care am dobândit-o de-a lungul ani-

lor și de care am devenit tot mai convins. Cine a pierdut-

o, cum a pierdut-o și de ce a pierdut-o? Totuși, este nece-

sar să fac câteva clarificări pentru a nu duce pe nimeni în 

eroare cu privire la premisele mele.  

Pierderea Cinei Domnului nu presupune că ea a 

fost pierdută în întregime, ci că s-au pierdut anumite 

elemente care sunt de mare importanță pentru însuși 

actul ei. Nu cred că această pierdere presupune neapărat 

absența Cinei Domnului, ci mai degrabă absența acestui 

act în felul dorit de Dumnezeu.  

De asemenea, eu nu vorbesc despre toate adunările 

și toți oamenii care participă la acest act, pentru că nu îi 

pot cunoaște pe toți, însă cred că anumite observații pe 

care le voi face pot fi generalizate ușor. Scopul meu nu 

este să fac evaluări exacte, ci să ofer o soluție pentru sta-

rea gravă în care ne aflăm unii dintre noi în ceea ce pri-

vește practicarea acestui act.  

                                                       
1 Poziția conform căreia pâinea și vinul se transformă fizic în trupul și sângele Dom-
nului 
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Presupoziția de la care pornesc este că acest lucru 

s-a întâmplat neintenționat, deși aceasta nu poate discul-

pa pe nimeni. Practic, toți suntem responsabili de pierde-

rea unor anumite elemente vitale care țin de Cina Dom-

nului. Sunt convins că unele derapaje au de-a face chiar 

cu o dorință sinceră de a proteja practica și învățătura 

despre Cina Domnului. Astfel, prin efect de pendul, unii 

dintre noi am fugit de o extremă și ne-am refugiat în alta.  

Dacă este adevărat că astăzi vrednicia personală es-

te o condiție pentru participarea la Masa Domnului, că 

frecvența este redusă, că Masa Domnului nu este păzită 

corespunzător, că există confuzii cu privire la semnifica-

țiile și eficiența ei, că implicațiile ei în trupul lui Hristos 

nu sunt practicate, că este deseori pervertit cadrul în care 

se practică și că Dumnezeu o privește atât de serios încât 

pedepsește pe cei care o tratează cu nebăgare de seamă, 

atunci cu siguranță avem nevoie să ne apropiem de 

Scripturi cu inima deschisă ca să învățăm adevăruri ele-

mentare legate de această Masă sfântă.  

Această carte s-a născut dintr-o preocupare pentru 

poporul lui Dumnezeu care este văduvit de participarea 

la acest act deosebit de important, de o înțelegere pro-

fundă a lui și de hrănirea spirituală de care ar trebui să 

aibă parte prin acest act. 
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Răspândirea atâtor erori legate de Cina Domnului 

arată dorința celui rău de a ne întuneca mintea și de a ne 

ține departe de o importantă metodă a harului lui Dum-

nezeu. Reformatorii au fost de acord în cele mai multe 

lucruri, însă s-au despărțit iremediabil pe subiectul Cinei 

Domnului. El este un subiect important chiar dacă noi 

nu-i mai dăm astăzi atenția cuvenită.  
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1. 

CEI VREDNICI 

 

Dacă aș începe această carte cu o analiză a naturii, 

semnificației, funcțiilor și rolurilor Cinei Domnului, am 

teama că voi pierde pe drum o mare parte dintre cititorii 

mei, pe care doresc să îi conving de câteva adevăruri bi-

blice foarte importante. De aceea, am început cu ceea ce 

mi se pare că este astăzi nervul problemelor legate de 

Cina Domnului. Iată despre ce este vorba.  

Există adunări în care cea mai mare parte dintre 

membri nu vin la Cina Domnului. Motivul constă în fap-

tul că s-au inventat niște liste de condiții preliminare 

care trebuie îndeplinite înainte de a veni la Cina Domnu-

lui.  

Există o confuzie care vine odată cu acest lucru 

deoarece aceste liste variază de la predicator la predica-

tor și de la adunare la adunare, astfel încât oamenii nu 

știu exact care sunt condițiile care îl fac pe un creștin 

vrednic.  

Astfel, s-au creat două categorii de credincioși: cei 

care sunt „vrednici” și cei care nu sunt. Cei vrednici pot 

veni la Cina Domnului, iar ceilalți nu. Lucrul acesta este 
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declarat public chiar înainte de împărțirea elementelor 

Cinei. În adunare se cere ca cei care nu sunt vrednici să 

stea jos, în timp ce ceilalți care sunt vrednici sunt invitați 

să participe la Masa Domnului.  

Această practică are un efect și asupra membralită-

ții bisericii. Nu doar că avem de-a face deja cu două cate-

gorii de membri, dar practic o categorie este auto-exclusă 

pe termen nedefinit. Excluderea sau auto-excluderea, în 

acest caz de la Cină, este o formă de disciplinare neasu-

mată de adunare. Dacă cineva nu vine la Cină din pricina 

unor fapte reprobabile, atunci această persoană ar trebui 

disciplinată. Totuși, biserica nu-și asumă acest lucru și 

lasă acest proces la aprecierea fiecărui individ în parte.  

În multe adunări avem membri care predică, care 

participă la toate slujbele și slujirile adunării, care se 

roagă, care participă la evenimente evanghelistice, adică 

sunt implicați în toată viața adunării, dar care nu vin la 

Cină. Dacă cineva nu este vrednic să fie la Cină, atunci nu 

este vrednic nici să se roage, nici să citească și nici să 

predice Scriptura sau să facă orice altfel de slujire în 

adunare. Așadar, vedem o lipsă de consecvență.   

Sunt convins că acest lucru hrănește egoul arogant 

și mândru al individului religios și legalist. Ce poate fi 

mai firesc, legalist și arogant decât să te ridici în fața 

simbolurilor jertfei Domnului Isus, care arată spre Singu-



ANDREI CROITORU 

14 

rul vrednic, și să te pretinzi vrednic? Cum poate cineva 

să vorbească despre o vrednicie bazată pe faptele sale în 

momentul în care se uită la semnele jertfei lui Hristos? 

Este înfiorător!  

De asemenea, această practică este mai degrabă un 

act legalist decât unul evanghelic. Când participarea la 

Cină ține de performanțele personale, atunci nu mai dis-

cutăm despre ceea ce a făcut Isus, ci de ceea ce am făcut 

eu. Aceasta este lege, nu Evanghelie și este foarte grav 

dacă nu putem face distincție între ele.  

Această practică nebiblică face ca Cina Domnului să 

nu mai fie un motiv de mulțumire și bucurie pentru 

Domnul Isus și jertfa Lui, ci un moment apăsător și de 

învinovățire, motiv pentru care unii nu mai vin deloc la 

partea în care se ia Cina. Este adevărat că Cina trebuie să 

ne facă să gândim la trăirea noastră și să ne pocăim, însă 

nicidecum să ne facă să credem că am fi fost vrednici de 

ea dacă am fi trăit puțin mai bine!  

Am nădejdea că ați observat faptul că n-am spus 

nimic despre definiția biblică a „vredniciei”. Pentru mulți 

acest lucru este o nebuloasă și există foarte puține încer-

cări de a defini corect acest termen, iar dacă ar fi definit 

biblic, atunci tot sistemul de „vrednicie” pentru Cina 

Domnului s-ar prăbuși la pământ, așa cum ar trebui să se 

întâmple.  
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Ceea ce puteți face pentru îndreptarea acestei situ-

ații este să le cereți celor care vorbesc despre a fi „vred-

nic” să vă indice din Scriptură care sunt condițiile cerute 

de apostoli pentru participarea la Cina Domnului. Dacă vi 

se indică porunci biblice cărora trebuie să vă supuneți, va 

trebui să insistați asupra faptului că nu discutați despre 

necesitatea sfințirii personale, pe care o doresc toți cei 

regenerați, ci despre listele de condiții indicate de Scrip-

tură pe care trebuie să le îndepliniți în vederea participă-

rii la Cina Domnului. Asemenea liste pur și simplu nu 

există. Ele sunt stabilite prin autoritatea asumată de 

anumiți oameni.  

Dacă la Cina Domnului venim pe baza performan-

țelor și succesului spiritual din ultima lună sau săptămâ-

nă, atunci nu văd cum acest lucru nu arată mai degrabă 

spre o învrednicire prin fapte. Ceea ce facem este să ve-

nim la Cina Domnului, care prin excelență este singura 

rânduială a bisericii Noului Testament care arată vizibil 

și public vrednicia Domnului Isus, arătând ce vrednicie 

am acumulat noi în ultima perioadă de timp. Dacă Cina 

Domnului arată spre iertarea păcatelor câștigată prin 

jertfa Domnului Isus, iar eu mă gândesc la faptele mele 

din ultima săptămână, înseamnă că această iertare este 

câștigată prin fapte. Iar acesta este legalism pur, adică o 

altă Evanghelie.  
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Această practică este dăunătoare pentru că face 

exact opusul a ceea ce ar trebui să producă Cina Domnu-

lui și anume ține creștinii serioși și pocăiți departe de 

Cina Domnului. Iar aceștia vor suferi cel mai mult pentru 

că ei au o apreciere corectă a acestui act. Legaliștii și cei 

care își găsesc satisfacția în propriile fapte dovedesc prin 

însăși starea lor că nu apreciază corect semnificația și 

rolul Cinei Domnului. Această practică greșită îi ține de-

parte pe credincioși prin faptul că nu le ia în considerare 

pocăința. Este irelevant că ei s-au pocăit de păcatele lor 

dacă n-au îndeplinit lista cu condiții și dacă faptele lor n-

au fost în conformitate cu ele. Iată ce mesaj fals este 

transmis, că pocăința nu este suficientă și nu este condi-

ția admiterii la Cina Domnului. Ce este mai grav decât a 

spune că cineva care se pocăiește nu este primit de Dom-

nul? 

Din nefericire, Cina a devenit o armă de manipula-

re și de inoculare a fricii în credincioși. Cei care fac acest 

lucru probabil sunt bine intenționați și vor să stimuleze 

credincioșii la sfințire, însă rezultatul nu a fost sfințirea, 

ci golirea adunării de la evenimentul care ar trebui să fie 

climaxul bucuriei și părtășiei noastre. Cina nu este nici 

armă și nici metodă de manipulare. Ea este o metodă a 

harului, un moment sfânt când stăm în părtășie cu Dom-

nul într-o atmosferă de celebrare și bucurie.  
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Dragii mei, decât să mă ridic în picioare la Cina 

Domnului când unii slujitori îi invită pe cei vrednici, mai 

bine m-aș coborî în țărână de rușine și groază la gândul 

că aș putea așeza vrednicia mea alături de jertfa Domnu-

lui Isus. Dacă este cineva vrednic, acela nu sunt eu. Iar 

noi știm că singura vrednicie pe care o vedem în elemen-

tele Cinei este vrednicia Domnului Isus Hristos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


