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Anul XI, Nr. 272 
13 mai 2018 

Duminica a șasea după Paști 

-A orbului din naștere- 

    „În zilele acelea, când ne duceam noi, apostolii, la rugăciune, ne-a întâmpinat o 
slujnică, care avea duh pitonicesc şi care aducea mult câştig stăpânilor ei, ghicind. 
Aceasta, ţinându-se după Pavel şi după noi, striga zicând: Aceşti oameni sunt robi ai 
Dumnezeului celui Preaînalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii. Şi aceasta o făcea 
timp de multe zile. Iar Pavel, mâniindu-se şi întorcându-se, a zis duhului: În numele lui 
Iisus Hristos îţi poruncesc să ieşi din ea. Şi în acel ceas a ieşit. Şi stăpânii ei, văzând că 
s-a dus nădejdea câştigului lor, au pus mâna pe Pavel şi pe Sila şi i-au în piaţă înaintea 
dregătorilor. Şi, ducându-i la judecători, au zis: Aceşti oameni, care sunt iudei, tulbură 
cetatea noastră, şi vestesc obiceiuri care nouă nu ne este îngăduit să le primim, nici să 
le facem, fiindcă suntem romani. Şi s-a sculat şi mulţimea împotriva lor. Şi judecătorii 
rupându-le hainele, au poruncit să-i bată cu vergi. Şi, după ce le-au dat multe lovituri, i-
au aruncat în temniţă, poruncind temnicerului să-i păzească cu grijă. Acesta, primind o 
asemenea poruncă, i-a băgat în fundul temniţei şi le-a strâns picioarele în butuci; iar la 
miezul nopţii, Pavel şi Sila, rugându-se, lăudau pe Dumnezeu în cântări, iar cei ce erau 
în temniţă îi ascultau. Şi deodată s-a făcut cutremur mare, încât s-au zguduit temeliile 
temniţei şi îndată s-au deschis toate uşile şi legăturile tuturor s-au dezlegat. Şi 
deşteptându-se temnicerul şi văzând deschise uşile temniţei, scoţând sabia, voia să se 
omoare, socotind că cei închişi au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-
ţi faci nici un rău că toţi suntem aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru şi, 
tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel şi a lui Sila; şi scoţându-i afară (după 
ce pe ceilalţi i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să fac ca să mă 
mântuiesc? Iar ei au zis: Crede în Domnul Iisus şi te vei mântui tu şi casa ta. Şi i-au 
grăit lui cuvântul lui Dumnezeu şi tuturor celor din casa lui. Şi el, luându-i la sine în acel 
ceas al nopţii, a spălat rănile lor şi s-a botezat el şi toţi ai lui îndată. Şi, ducându-i în 
casă, a pus masa şi s-a veselit cu toată casa, crezând în Dumnezeu“.   (Fapte, XVI, 16-34) 
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Prescura 
„Utilizarea pâinii este esențială în cultul Bisericii noastre. Pâinea folosită 

pentru Sfânta Euharistie se numeşte prescură. Ea și-a primit numele de la 
obiceiul credincioșilor de a oferi Bisericii cele necesare pentru săvârșirea jertfei 
nesângeroase (pâine, vin etc.); cuvântul prescură provine de la grecescul 
prósforo și înseamnă jertfă, ofrandă, aducere sau punere înainte. Prescura este 
o pâine rotundă, dospită, pregătită din făină de grâu. 

Dospirea pâinii destinate Euharistiei își are temeiul în Evanghelia după Ioan, 
mai precis în pasajul despre Cina cea de Taină săvârșită în ajunul sărbătoririi 
Paștelui evreiesc. Dospirea pâinii exprimă simbolic învierea Trupului lui Hristos 
după Răstignirea pe Cruce. 

Forma prescurii este rotundă. Pecetea ce se pune peste prescură este, de 
asemenea, rotundă. În cadrul peceții este sculptată forma de cruce, în centrul 
căreia se află un pătrat din care se extrage Sfântul Agneț – Trupul lui Hristos – 
cu însemnele ΙΣ – ΧΣ – ΝΙ – ΚΑ. 

Simbolismul prescurii este dublu. Conform unei interpretări, prescura 
simbolizează pântecele Maicii Domnului din care S-a întrupat ca Om 
Dumnezeu Cuvântul. Așa cum din pântecele ei S-a întrupat Domnul, la fel și 
din prescură se extrage Agnețul – Trupul lui Hristos. 

Conform unei alte interpretări patristice, prescura simbolizează omenirea, 
întreaga existență creată, iar pecetea prescurii simbolizează Biserica lui Hristos 
și Agnețul din centru, centrul adorării ei, adică pe Iisus Hristos. 

După cum arată Sfântul Nicolae Cabasila, în timpul oferirii Cinstitelor Daruri 
se folosește doar o singură pâine – prescura – pentru extragerea Agnețului, 
aceasta fiind aleasă de preotul care slujește, din mulțimea de prescuri adusă 
de credincioși. 

Această practică simbolizează că, după cum Însuşi Dumnezeu a ales 
personal trupul în care s-a întrupat și s-a pus în mijlocul celorlalți oameni, la fel 
și preotul alege una din prescuri, și anume aceea care este cea mai potrivită 
pentru extragerea Agnețului, cel care urmează să se preschimbe în Trupul 
Lui“.     (Pr. Ciprian Florin Apetrei, Ziarul Lumina, 8 Mai 2018) 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

http://ziarullumina.ro/autor/pr-ciprian-florin-apetrei-3088/
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Biserica strămoșească, luptătoare pentru 
independența țării 

„Anul 2018, al Centenarului Marii Uniri, întruchipează momente cu reverberații 
înălțătoare pentru neamul românesc, deoarece ne prilejuiește nu doar aniversarea 
evenimentului în sine, ci și rememorarea celor mai de seamă fapte istorice, precum și 
cinstirea jertfelor înaintașilor care, de-a lungul zbuciumatei existențe a nației noastre, 
și-au unit eforturile în jurul aceluiași țel sfânt: unirea și unitatea tuturor românilor. Un 
astfel de prilej de reflecție, comemorare și cinstire îl reprezintă ziua de 9 mai, când, în 
anul 1887, Mihail Kogălniceanu, ministrul de externe român, a citit în fața Adunării 
Deputaților Declarația de Independență a României față de Imperiul Otoman, 
eveniment de căpătâi pe calea făuririi și consolidării României moderne. Prin actul 
istoric de la 9 mai 1877 țara noastră şi-a declarat independenţa faţă de cele două mari 
puteri (puterea suzerană, Imperiul Otoman, iar puterea protectoare, Imperiul Ţarist), 
devenind un stat independent. Erau clipe emoționante, fericite, dar la scurt timp ele au 
fost „plătite” cu preț de sânge: în războiul ruso-turc din anii 1876-1878, România a 
participat, alături de trupele rusești, cu aproximativ 66.000 de soldaţi; dintre ei, peste 
10.000 au căzut la datorie în bătăliile date în nordul Bulgariei, la Griviţa, Plevna, 
Smârdan, Vidin ori în alte localităţi. Prin jertfa lor, dar și a altor mii de victime 
colaterale, România se vedea eliberată de sub jugul atâtor veacuri, de sub povara 
tributului plătit turcilor pentru cruțarea vieților a mii și mii de români, care, altfel, ar fi 
murit în nesfârșite atrocități. Moartea în război, spunea Sfântul Paisie Aghioritul, 
ispășește mulţime de păcate, fiindcă cei care mor se jertfesc spre a-i apăra pe ceilalți. 
Cei care-şi dau viaţa pentru a-i proteja pe semenii lor Îl urmează pe Hristos. De aceea, 
putem spune fără a greși că eroii români care au scris cu propriul sânge pe răbojul 
istoriei pagina despre Independența României au înfruntat moartea din dragoste faţă 
de aproapele lor, dar și ca să-și vadă neamul izbăvit de urgisire după atâta vreme. 

În toată această luptă de afirmare a demnității și libertății românești, Biserica 
noastră strămoșească nu putea sta deoparte, fiindu-i alături poporului în toate 
suferințele, dar și în eforturile de a-și consolida conştiinţa naţională, precum și în neșo-
văitoarea râvnire spre unitate şi independenţă. Manifestând solidaritate cu soldații 
plecați pe front, ierarhii au făcut apel ca în numeroase parohii și mănăstiri să se 
strângă ajutoare în sprijinul bravilor oșteni, dar și al celor lăsaţi la vatră, răniți, orfani 
sau văduve de război. După ce au tăcut armele, lacrimile și suferința au continuat să 
brăzdeze fețele a mii de români, rămași invalizi sau orfani. Mulți dintre ei și-au găsit 
alinarea tot în Biserică: numai ea le-a mângâiat suferințele ori singurătatea. 

Pe parcursul războiului din 1877-1878, numeroşi clerici voluntari, preoți de mir, 
ba chiar monahi, s-au pus în slujba armatei, însoțindu-i pe ostași pe câmpurile de 
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luptă, întărindu-i duhovnicește pe cei care, înfruntând moartea, s-au aşezat la talpa 
țării, asigurându-i trăinicie. Citim ori aflăm ce înseamnă războiul, dar cu greu ne putem 
imagina cum e să trăiești prin tranșee cu spaima morții iminente pândind din toate 
părțile sau să te strecori prin ploile de schije și gloanțe ori să înfuleci un codru de 
pâine uscat, înghițit cu năduf și lacrimi, printre împușcături înăbușite sau în șuierul 
ascuțit al ghiulelelor. Așa au rezistat frații noștri în Războiul de Independență, 
câştigându-ne libertatea şi posibilitatea de a ne bucura de tot ce-i sfânt și românesc. 
Alături le-au stat ostașii lui Hristos, preoții temerari ai Bisericii Ortodoxe, unii dintre ei 
căzând alături de bravii soldați. 

Am trăit o mare bucurie să regăsesc în însemnările istorice faptul că printre 
clericii monahi însoțitori ai trupelor românești pe câmpul de bătălie în Războiul de 
Independență se aflau și câțiva din Neamț, printre care Narcis Crețulescu și Chiriac -
Nicolau. Cel dintâi nu este nimeni altcineva decât cunoscutul vlădică și istoric Narcis 
Crețulescu. Din păcate, viaţa şi lucrarea în Biserica lui Hristos ale părintelui Chiriac 
Nicolau rămân mai puțin cunoscute. Era un călugăr patriot şi un mare misionar, care a 
cerut să plece în război pentru a-i sluji pe luptătorii români. Pe front, arhimandritul 
Chiriac a fost confesor al brigăzii de ostaşi din Garnizoana Galaţi. După încetarea 
ostilităţilor, a primit o nouă ascultare: revizor al bisericilor din Dobrogea. În noua sa 
misiune, părintele Chiriac a trudit pentru introducerea în cultul divin a limbii române în 
locul celei slavone, reorganizând învăţământul laic din străvechiul petic de pământ 
românesc. Ca răsplată a tuturor strădaniilor sale, regele Carol I l-a decorat cu Ordinul 
„Steaua României” în grad de Cavaler, el devenind astfel primul călugăr nemţean – 
cred că şi unicul de până acum – care s-a învrednicit de această mare distincţie. 
Alături de aceștia, alți numeroși călugări și călugărițe s-au oferit voluntari în calitate de 
infirmieri sau brancardieri, ajutând pe răniții care erau aduși în spitale ori centre de 
oblăduire a rănilor. 

Impresionanta mobilizare a ierarhilor, preoților și călugărilor pentru ajutorarea 
Armatei române nu doar în Războiul de Independență, dar și în cele două conflagrații 
mondiale din secolul XX învederează solidaritatea și adeziunea deplină a Bisericii 
noastre strămoșești la năzuința de libertate, unitate și demnitate a poporului român“.
      (Arhim. Mihail Daniliuc, 08 Mai 2018, Ziarul Lumina) 

 

 

Biserica: Galaţi, str. Logofăt Tăutu, nr. 24, jud. Galaţi;  
Capela mortuară: Galaţi, str. Logofăt Tăutu, nr. 24, jud. Galaţi;  
Cantina parohială: pentru programări şi donaţii, vă rugăm să vă adresaţi: 

     Pr. Octavian Pelin:                  0 7 4 0 5 4 3 5 2 4 
 Pr. Gabriel-Ioan Pelin:              0 7 5 2 7 2 3 4 5 2 

e-mail : pelin_gabriel@yahoo.com; vovidenia@gmail.com 
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