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CE ESTE PROSCOMIDIA?   
 
PROSCOMIDIA este prima parte a Sfintei Liturghii. Termenul Proscomidie vine de la 

grecescul proscomilin, care însemnează: a aduce, a pune înainte, 
a oferi. Proscomidia în înţelesul curent de astăzi, este ritualul 
pregătirii, şi al binecuvântării Cinstitelor Daruri, adică a materiei 
jertfei liturgice şi are forma şi întinderea unei adevărate slujbe 
aparte, cu un titlu propriu, cu o formulă de binecuvântare la început 
şi cu una de încheiere.  

ÎN CE TIMP �I UNDE SE SĂVÂR�E�TE PROSCOMIDIA? 
Proscomidia se face de obicei în timpul Utreniei, în partea de 

nord-vest a Altarului numită proscomidiar (altarul proaducerii) şi ea 
este săvârşită în întregime numai de preot, fără participarea 
credincioşilor sau cântăreţilor şi fără ca, credincioşii să vadă sau să 
audă ceva din ea.  

 
SCURTĂ EXPLICARE A PROSCOMIDIEI 
 
Se numeşte astfel pentru că credincioşii aduc, ca daruri pentru Sfânta Liturghie, pâine sub 

formă de prescuri şi vin. Din prescurile aduse preotul alege una sau mai multe, pentru lucrarea 
celor sfinte. Pâinea folosită la Proscomidie poartă denumirea de prescuri (prosfore), având forme 
felurite: formă rotundă, formă de cruce, formă de trei sau cinci cornuri. După rânduială trebuie cinci 
prosfore, care închipuie cele cinci pâini, cu care Mântuitorul a săturat mulţimile în pustie. 

Spălarea mâinilor preotului, înainte de a începe Proscomidia, înseamnă nu numai curăţirea 
trupească, dar mai ales curăţia spirituală, atât de necesară pentru săvârşirea Sfintei Liturghii: 
"Spăla-voi între cei nevinovaţi..." (Psalm 25,6-12). În prima parte a Proscomidiei preotul scoate cu 
copia Agneţul (pecetea) din prima prescură, simbolizând patimile Mântuitorului. El taie cu copia 
pe lângă cele 4 părţi ale peceţii pe care sunt imprimate iniţiale IS, HS, NI, KA, rostind: "Ca un miel 
nevinovat spre junghiere S-a adus", „�i ca o oaie, fără de glas împotriva celui ce-o tunde, aşa nu 
şi-a deschis gura Sa”, „Întru smerenia Lui, judecata Lui s-a ridicat” (Isaia 53,7), cuvinte, scrise de 
Isaia cu 730 de ani mai înainte de Mântuitorul, arată blândeţea Mântuitorului şi îndelunga Sa 
răbdare, cu care s-a jertfit pentru oameni. Tăind în partea de jos, zice: "Iar neamul Lui cine-l va 
spune?" (Isaia 53,8). Adică cine va putea să pătrundă şi să înţeleagă naşterea Lui din Tatăl, mai 
înainte de veci, sau naşterea Lui din Sfânta Fecioară Maria? 

Sfântul Agneţ închipuie pe Hristos, Mielul lui Dumnezeu, Care, �i-a dat viaţa pentru 
mântuirea noastră, iar amestecul de vin şi apă turnate de preot în Sf. 
potir, simbolizează sângele şi apa care au curs din coasta Mântuitorului 
cea împunsă de ostaş cu suliţa. 

Scoaterea miridei pentru Maica Domnului din a doua prescură, şi 
aşezarea ei pe disc în dreapta Sfântului Agneţ, arată şederea Sfintei 
Fecioare în slava cerească, după adormirea ei cu trupul şi trecerea la 
ceruri. 

Cele nouă miride, care se scot apoi şi se aşează în stânga 
Sfântului Agneţ pe trei rânduri de câte trei miride fiecare, reprezintă 
cele nouă cete ale sfinţilor care alcătuiesc ierarhia cerească: 
proorocii, în frunte cu Sf. Ioan Botezătorul, care a pregătit calea 

Domnului, apostolii în frunte cu Sfinţii Petru şi Pavel şi alte categorii de sfinţi, ca unii care au fost 



slugi alese ale lui Dumnezeu: marii ierarhi ai Bisericii, marii dascăli şi învăţători ai lumii 
(teologi), mucenicii şi muceniţele care s-au jertfit pentru dreapta credinţă, cuvioşii şi purtătorii 
de Dumnezeu părinţii pustnicii şi călugării care au strălucit prin asceză, înfrânare şi sfinţenia 
vieţii, sfinţii doctori fără de arginţi, care au tămăduit pe săraci fără să le ia plată ş.a.m.d. 

Din a patra prescură, se scoate părticică pentru episcopul locului, pentru preoţi şi diaconi, şi 
pentru toţi slujitorii sfântului altar. Din aceeaşi prescură se scot şi miride pentru ctitorii, binefăcătorii 
şi ajutătorii Bisericii care sunt în viaţă, şi pentru credincioşii vii ale căror nume sunt înscrise pe 
polemice. 

Din prescura a cincea, se scot părticele pentru iertarea păcatelor celor din veac adormiţi întru 
dreapta credinţă: ctitorii sfântului locaş, arhierei, patriarhi, conducători etc. şi tot aici se pomenesc 
şi alţi morţi scrişi pe pomelnice. 

Astfel, aşezarea părticelelor : 
• de-a dreapta şi de-a stânga sfântului Agneţ - BISERICA BIRUITOARE în ceruri, 
• iar fărâmiturile de sub Agneţ, pentru credincioşii vii şi morţi, - BISERICA LUPTĂTOARE de 
pe pământ.  
Aşadar, întreaga Biserică o vedem adunată în jurul lui Hristos, căci "mai presus de toate L-a 

dat pe el cap al Bisericii ca una ce este trupul Lui" (Ef. I, 22-23). Pomenirile la Proscomidie se fac 
numai până la Heruvic, iar pomelnicele aduse mai târziu se pomenesc numai în timpul Axionului, 
fără a se mai scoate părticele, întrucât Sfintele Daruri se află atunci pe Sf. Masă.  

Miridele aflate pe Sf. disc, în jurul sfântului Agneţ, nu se prefac în trupul Mântuitorului, deci, 
nu au puterea jertfei mântuitoare, de aceea nu se dau credincioşilor spre împărtăşire nici nu se 
dau acasă 

. Ne împărtăşim cu toţii numai din Sf. Agneţ.  
Fiecare părticică pe care o scoţi omului de pe pomelnicul lui, la vii sau la morţi, 

reprezintă faţa acelui suflet pentru care o scoţi. �i o dată scoasă şi pusă pe Sfântul Disc, nu 
mai ai voie s-o dai omului acasă, că-l lipseşti pe el de Liturghie. Când ele s-au adăpat cu 
dumnezeiescul Sânge şi au ajuns în Sfântul Potir, în numele cărora sunt scoase, acele 
suflete, fie că sunt în rai, fie că sunt în iad, fie că sunt în cer, sau pe faţa pământului, în clipa 
aceea au împărtăşire euharistică gânditoare cu Hristos, că Dumnezeu în tot locul este de 
faţă. �i dacă tu i-ai dat părticica acasă, de unde sa mai aibă împărtăşire cu Hristos, ca ea nu 

mai este acolo ? - Părintele Cleopa 
Steluţa pe care preotul o aşează pe Sf. disc, peste Sf. Agneţ şi miride, ne aduce aminte de 

steaua care a călăuzit paşii magilor spre ieslea din Betleem, proscomidiarul închipuind peştera şi 
ieslea naşterii. Acoperămintele cu care preotul acoperă apoi discul şi potirul, închipuie scutecele 
cu care a fost înfăşat la naştere Mântuitorul, iar Aerul (acoperământul cel mare), cu care se 
acoperă atât discul cât şi potirul, simbolizează cerul pe care s-a arătat steaua de la naştere, 
precum şi giulgiurile în care a fost înfăşurat trupul Mântuitorului înainte de îngropare. 

În rugăciunea finală de la Proscomidie Îl invocăm pe Bunul Dumnezeu, zicând: 
„binecuvintează această punere înainte şi o primeşte pe dânsa în jertfelnicul tău cel mai presus de 
ceruri”.  
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