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    „Pustniceşte mai înainte pedepsindu-te în munte, 

taberele vrăjmaşilor cele netrupeşti le-ai pierdut cu arma 

Crucii, întru tot fericite; şi iarăşi spre chinuire bărbăteşte 

te-ai îmbrăcat, ucigând pe Copronim cu sabia credinţei. 

Pentru amândouă acestea te-ai încununat de la 

Dumnezeu, Preacuvioase Părinte Andrei, pururea 

lăudate“.             Troparul Sfântului Cuvios Mucenic Andrei 
Criteanul 

         

 
 

 
„ Ş       „Zis-a Domnul: Dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, va ierta 

şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc; iar dacă nu veţi ierta oamenilor 

greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. 

Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi întunecă feţele, ca să 

se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă: şi-au luat 

plata lor. Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală, 

ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău, Care este în 

ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. Nu vă 

adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde 

furii le sapă şi le fură, ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia, 

nici rugina nu le strică şi unde furii nu le sapă şi nu le fură. Căci 

unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră“.  
    Matei, VI, 14-21 
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„Eu cred în Dumnezeu, chiar merg și aprind lumânări la Biserică. 

Dar nu merg la împărtășit… îmi este frică să nu mă îmbolnăvesc de 

la lingurița cu care s-au împărtășit și alții! În rest... sunt o bună 

creștină!” 
Sunt cuvinte pe care le auzim din ce în ce mai des. Într-o societatea 

paralizată de frica de îmbolnăvire, într-o Românie în care, după fiecare colț, 

te așteaptă primitoare o farmacie, am putea spune că părerea doamnei de 

mai sus este încuviințată. Mai ales în mediul urban, unde participanții la 

Sfânta Liturghie sunt atât de diferiți, o astfel de problemă răsare în mintea 

multora dintre noi. Oare chiar putem contacta vreo boală dacă primim 

dumnezeiasca Euharistie cu aceeași linguriță cu care s-au mai împărtășit și 

alții? 

În acest an, un cotidian din țară deschidea prima pagină cu un titlu de-o 

șchioapă: „Pericol! Ce nu ştiai despre Sfânta Împărtăşanie!”. Dincolo de 

strategia de a șoca prin titlu, autorul aducea la cunoștința publicului faptul 

că „medicii atrag atenţia că normele de igienă sunt încălcate prin 

folosirea unui singure lingurițe la administrarea Împărtășaniei, iar 
oamenii pot contacta diferite boli, unele dintre ele foarte grave”. Într-

un cuvânt, lingurița euharistică poate deveni dușmanul numărul unu al 

poporului. Sistemul medical nu mai face față, din cauză că oamenii se 

împărtășesc dintr-o singură linguriță! Așa o fi?... 

În primul secol creștin, Sfântul Iustin Martirul și Filosoful, un savant al 

epocii sale și un om care a preferat să moară decât să se lepede de Hristos, 
a numit Euharistia „medicament al nemurii”. Dincolo de privirea în 

veșnicie, Sfânta Împărtășanie este numită „medicament”. Dumnezeiasca 

Euharistie vindecă! Vindecă sufletul, dar și trupul!  Așa ne rugăm în 

canonul citit înainte de momentul împărtășirii: „Să-mi fie Euharistia 

acesta spre sănătate, spre tămăduirea sufletului şi a trupului…”. 

De două mii de ani, așa s-au rugat creștinii din toată lumea. Euharistia 

și participarea la primirea ei au fost centrul Bisericii și al cultului său. De 

mai bine de două mii de ani, în Euharistie creștinii au văzut marea întâlnire 

cu Dumnezeu – Cel care în mod real se pogoară și se face prezent, cu 
totul adevărat în Trupul și Sângele Său! Nu există Biserică fără Sfânta 

Împărtășanie, nimic nu are sens, nici învățătură dogmatică, nici morală 

creștină, nici istorie bisericească, fără Euharistie. 
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În primele secole creștine, numele de creștin era direct legat de 

împărtășire! Nu te împărtășeai, nu erai creștin. Așa se explică termenul 

destul de des folosit astăzi și care are conotații înfricoșătoare - 
„excomunicare”. În realitate, „excomunicatul” era cel care nu mai era 

primit la Euharistie, adică la marea întâlnire cu Hristos Dumnezeu. 

Din păcate, astăzi mulți dintre noi ne auto-excomunicăm. De frica unei 

boli, fugim de izvorul vieții și de Viața însăși?!... 

În limbajul societății contemporane, unde s-a pierdut sensul sacrului, al 

întâlnirii cu Dumnezeu în Euharistie, credința se limitează la a aprinde 

lumânări, atunci când te lovește necazul. Cam atât. Poate mai spunem 

un Tatăl nostru în fuga mașinii, spre serviciu… Iar dacă mai călcăm la 

Liturghie, ne înspăimântă o linguriță! 

Totuși, speranța există! Avem în bisericile noastre credincioși care se 

apropie de Sfântul Altar și de Sfântul Potir la chemarea preotului: „Cu 

credință și cu dragoste, apropiați-vă!”. Mergeți în oricare dintre 

bisericile din orașe în duminicile din Postul Mare și o să vă plictisiți de 

mulțimea celor care nu se tem de… linguriță! 

„Cred, Doamne şi mărturisesc că Tu eşti Hristos, Fiul lui 

Dumnezeu Celui viu, care ai venit în lume să mântuieşti pe cei 

păcătoşi, între care cel dintâi sunt eu”. Cred, Doamne, că nu pățesc 

nimic dacă mă împărtășesc după frații mei! Cred că nu există cineva 

care să se fi îmbolnăvit după primirea Sfintei Euharistii. Nu pentru că 

lingurița este de argint – sunt biserici care nu își permit o linguriță 

prețioasă – ci pentru că eu am primit în ea pe Izvorul Vieții. Și nu am fost 

singur! Cu toții, cei care ne-am împărtășit, am fost împreună – popor al lui 
Dumnezeu! 

Pentru cei care încă se mai tem de linguriță, am avea argumente destule. 

Însă niciunul nu ar conta. Pentru că acela care se teme de îmbolnăvire la 

primirea Euharistiei nu a ajuns încă la măsura credinței că acolo, în căușul 

linguriței, într-o firmitură de Pâine și într-o picătură de Vin este Viața – 

Hristos, Dumnezeu, Cel care a făcut cerul și pământul, în a Cărui mână se 

află toate, deci și eventuala boală! 

„Într-o sfântă picătură, dulcea Cuminecătură”, cântă un colind 

strămoșesc. Așa au crezut bunicii noștri, care au trăit în vremuri în care 

medicamentele erau o raritate și normele igienice aveau alte valențe. 

Și niciunul nu s-a îmbolnăvit de la primirea Euharistie – ba unii au ajuns 
vârste patriarhale, iubind Euharistia. 
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Cel mai bun exemplu al faptului că nimic rău nu se întâmplă la primirea 

Sfintei Împărtășanii sunt preoții înșiși. Ce credeți că se întâmplă cu Sfânta 

Euharistie care rămâne în Potir, după împărtășirea credincioșilor? Este 

consumată de către preot! După ce a atins lingurița de fel de fel de oameni, 

preotul consumă totul! Ce pățește? 

Dacă mai vedeți încă în linguriță un dușman, gândiți-vă la preoții din 

spitale, la cei din leprozării sau din preajma bolnavilor cu TBC. După ce și-

au împărtășit credincioșii suferinzi, ei consumă Sfintele Taine. De fiecare 

dată, la fiecare sărbătoare, zile după zile, ani după ani. Cu toate acestea, își 

păstrează sănătatea și credința în – și grație medicamentului nemuririi“. 
                           (Nicolae Pintilie, www.doxologia.ro) 

EVENIMENTE PAROHIALE 
Duminică, 23 februarie 2020, după săvârșirea Sfintei Liturghii, preoții 

slujitori alături de membrii Consiliului și Comitetului Parohial au oferit 

dragostea credincioșilor din parohie, bolnavilor internați în Spitalul Căi 

Ferate din Galați, ce se află în Parohia Vovidenia. 

De 30 de ani, biserica noastră desfășoară în duminica Înfricoșătoarei 

Judecăți, o activitate filantropică, ce constă în vizitarea bolnavilor și 

rugăciunea cu și pentru ei, apoi oferirea de daruri acestora.  

Au fost împărțite celor 60 de bolnavi: săpun, pastă și periuță de dinți, 

șervețele umede și uscate, hârtie igienică, și apă plată.  

Valoarea activității filantropice o apreciem ca fiind de 800 lei. 

Produsele ambalate în sacoșe au fost achiziționate prin bunătatea familiilor 

Rusu Alberto și Camelia cu fiica Andreea Maria și Mioara Popescu cu fiul 
Vlad. 

Pomenește Doamne pe toți cei ce suferă pe patul din Spital, Azil 

sau Orfelinat și-i întoarce sănătoși în casele lor! Iar donatorilor, 

răsplătește-le dragostea, în anul comemorativ al filantropilor!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parohia Vovidenia 
Biserica: Galaţi, str. Logofăt Tăutu, nr. 24, cod poştal 800009, jud. Galați; 

Capela mortuară: Galaţi, str. Logofăt Tăutu, nr. 24, cod poştal 800009; 

Cantina parohială: Galaţi, str. Alex. I. Cuza, nr. 31, cod poştal 800010; 

Pentru donaţii și programări, vă rugăm să vă adresaţi preoţilor slujitori: 

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

Email: pelin_gabriel@yahoo.com; vovidenia@gmail.com 
www.bisericavovidenia.ro 
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