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Studiul biblic 

„ Chip nevrednic” 
Textul de bază: 1 Corinteni 11:17-34 

Întroducerea 
 

• O interpretare individuală a cuvintelor „chip nevrednic”, „cina” sau „trupul 
meu” duc gândurile pentru o explicație biblică într-o direcție greșită 

• Influențele de gândire contemporană diluează esența înțelesului dorit 
• Așa cum o situație actuală poate influența importanța acestor cuvinte 
• În studiul de față mă refer de mai multe ori la traducerea Bibliei Române 

„BVA” (Biblia în Versiunea Actualizată) din 2004 care este publicată în 
Internet pe adresa: www.Biblia.PentruViata.ro. unde veţi găsi mai multe 
informaţii despre autori, cum s-a lucrat la această versiune, forma textului şi 
utilitatea traducerii. 

 

Explicația cuvântului „cina” 
 

• Cuvântul „cina” în Noul Testament vine din cuvântul grecesc „d e i p n o n” 
• Tradus mai precis cu cuvântul sacrament 
• În timpul lui Isus, acest „deipnon” sa practicat seara, ca masa de bază a zilei 
• Însoțit cu suficient timp, părtășie cu alții și conversații îndelungate 
• Atuncea omul avea timp 
• Din cauza aceasta și avertizarea Apostolul Pavel în capitolul 11 
 

Explicația cuvântului „nevrednic” 
 

• Sau „într-un mod necorespunzător”  
• Versetul 27 poate fi înțeles și explicat numai în legătura cu versetele anterioare 
• Explicația dă versetul 29:  

„Vă cer acest lucru ştiind că există posibilitatea ca unii să mănânce şi să 
bea fără să realizeze că este vorba despre ceva care reprezintă corpul 
Domnului. Cel care mănâncă şi bea în acest mod, se va condamna singur.” 

• Întrebarea rămâne: „Cine e vrednic?”  
• Nu a murit și a înviat Isus tocmai pentru noi, nevrednici? 
• Dacă noi am fi vrednici, atunci pentru ce a murit Domnul pe Cruce? 
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1 Corinteni 10:21 
Nu puteţi servi în acelaşi timp din paharul Domnului şi din cel care este al 
demonilor. Nu puteţi participa atât la masa Domnului, cât şi la cea a 
demonilor. 

• Noi trebuie să deosebim între „Cel Înviat” și „Cel, care domnește în prezent în 
lume” 

• Dacă versetul 26 menționează clar:  
„... vestiţi moartea Domnului, până va veni El”   

• atuncea este vorba și de Învierea Domnului și despre Revenirea Domnului 
• Apostolul Pavel diferă între „vrednic” și „nevrednic” atunci când accepți 

moartea și învierea Domnului „pentru tine”, sau dacă o refuzi 
• Un copil a lui Dumnezeu, care a predat viața lui în Mâinile Domnului „este 

vrednic”  
• Din cauza aceasta expresia „vrednic” sau „nevrednic” nu se bazează pe un 

simț sentimental din acest moment 
• Altceva ar fi, dacă s-ari distanța cu tot sufletul dela Isus Christos ca Mântuitor 
și nu mai acceptă jertfa Lui 

• Explicația pentru cuvântul „cercetarea” care se cere în versetele citite primim 
în versetele 28 și 29  

Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea 
aceasta şi să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă 
şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului. 

• Mi-a spus odată un cofetar, că un singur ou stricat poate strica spuma de 200 
de ouă bune și proaspete 

• Dar dacă oul e bun sau nu, asta nu vezi la coaja lui. Oul trebuie spart! 
• Dar cine poate analiza gândurile inimii noastre sau să pătrundă sub coaja ei? 
• Analizarea aceasta nu o poate face cineva fără puterea Duhului Sfânt 
• Lumea nu poate, pentru că nu cunoaște pe Isus și astfel nu poate explica 

„Corpul Domnului” 
1 Ioan 1:9 
Dacă ne mărturisim păcatele, El este corect şi îşi respectă promisiunea de 
a ni le ierta, curăţându-ne de orice nedreptate. 

• Dar despre ce fel de păcat este vorba? 
• Cui să mărturisim păcatele noastre?_ 
• Cine este acela care ne poate ierta? 

Matei 9:6 (Isus către Farisei) 
Ce este mai uşor: să zici «Îţi sunt iertate păcatele!», sau să spui «Ridică-te 
şi umblă!»? 

• Oare e vorba de un păcat văzut și săvârşit în public, vizibil pentru toți din jur? 
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• Sau un gând nedrept, o acuzare greșit gândită dar neexprimată față de 
aproapele, de fratele tău? 

• Ce trebuie să mărturisim? Și gândurile noastre greșite? 
• Dacă mărturisim și părerile noastre greșite neexprimate asupra aproapelui 

nostru, îl încărcăm numai cu o sarcină grea și satana poate întrebuința 
informațiile primite pentru a ne duce în ispită 

• Singura rezolvare găsim în următorul verset: 
Matei 6:6 
Ci tu, când te rogi, (adecă, dacă vorbești prin Mântuitorul și Salvatorul tău 
cu Tatăl tău) intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care 
este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. 

• Și dacă versetul 31 vorbește de judecata noastră  
„Dacă ne analizăm singuri şi ne recunoaştem vina, nu mai suntem judecaţi 
(de Dumnezeu)” 

• Ne-am întrebat noi odată, cum de a putut primi ucigașul crucificat pe cruce, la 
dreapta lui Isus, salvarea fără nici o faptă bună? 

• Singurul motiv era: El a crezut în Învierea Domnului Isus dela morți 
• După ce Isus a fost vândut de Iuda și acela a părăsit astfel cercul Apostolilor, 

ei au ales un alt ucenic în locul lui. 
• Și care era condiția? 

Faptele Apostolilor 1:21-22  
Trebuie deci ca, dintre cei ce ne-au însoţit în toată vremea în care a trăit 
Domnul Isus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când 
S-a înălţat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoţească drept 
martor al învierii Lui. 

• El trebuie să fie martor al învierii Lui Isus  
• Așa este și ci acei, care vin și iau parte la Cina Domnului: Ei trebuie să fie 

martori a Învierii Domnului 
 

Explicația cuvântului „Trupul meu” 
 

• În 1 Corinteni capitolul 12, Apostolul Pavel explică înțelesul cuvântului 
• Este vorba de „Biserica noutestamentală”, grupul de oameni salvați și spălați 

prin Sângele Domnului nostru Isus Cristos 
• Apostolul Pavel compară această biserică - și numai o astfel de biserică – cu 

un corp care este compus din nenumărate mădulare 
• Și așa cum sunt mădularele, fiecare de felul ei, așa se compune și biserica 

Domnului din „diferite feluri de oameni cu diferite sarcini și daruri”. 
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1 Corinteni 12:12-20 
Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate 
mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa 
este şi Cristos. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să 
alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am 
fost adăpaţi dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, 
ci mai multe. Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din 
trup” – nu este pentru aceasta din trup? Şi dacă urechea ar zice: „Fiindcă 
nu sunt ochi, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot 
trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? 
Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit 
El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt 
mai multe mădulare, dar un singur trup. 

• Apostolul Pavel avertizează biserica din Corint, că nu este bine, dacă într-o 
biserică se formează grupuri independente cu diferite calificări, care se cred 
mai importante decât celelalte 

• El subliniază că toate organele a unui corp sunt egal de importante 
• Și cine nu acceptă acest corp în întregime ca „trupul Meu”, le confundă cu o 

organizație sau o societate pe plan local pământesc. 
• Din cauza aceasta Apostolul Pavel avertizează biserica Domnului  
 

Consecințe pentru noi 
 

• Pentru un copil a lui Dumnezeu nu trebuie menționat din nou, că este chemat 
să „trăiască în pace cu fratele său”, sau „să vă iubiți unii pe alții, așa cum Eu 
V-am iubit Eu!” 

• Nu degeaba ne reamintește Apostolul Pavel în Versetul 33:  
„Fraţii mei, când vă adunaţi să mâncaţi, aşteptaţi-vă unul pe altul!” 

• Stima și respect unul față de celălalt este rezultatul dragostei unul față de altul 
• Sau ați auzit deja odată că un pastor a refuzat să împarte cina Domnului în 

biserica lui, pentru că în drum spre biserică a avut o discuție agitată cu soția? 
• Biblia cere dela noi ca să propovăduim Evanghelia lui Isus, Moartea dar și 

Învierea Lui pentru noi. Noi, care suntem copii lui. 
• Există momente în viața noastră de toate zilele când printr-un cuvânt sau o 

comportare greșită jignim pe cineva din jurul nostru 
• Întrebare este numai: am făcut noi lucrul acesta din adins? 
• Dacă nu, atunci nu vor fi socotite ca neîncredere în Jertfa Domnului pentru noi 
• Versetele citite nu au voie să fie o amenințare pentru noi, ci o 

îndrumare spre o și mai binecuvântată viață pe acest pământ! 
Amin 


