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Anul XI, Nr. 268 

18 martie 2018 
Duminica a patra din Post 

-a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul- 

    „Fraţilor, altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină întru 

Domnul; umblaţi ca fii ai luminii! Pentru că roada luminii e în orice 

bunătate, dreptate şi adevăr, încercând ce este bine-plăcut Domnului. Şi 

nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă, 

osândiţi-le pe faţă. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei ruşine este a le şi 

grăi. Iar tot ce este pe faţă se descoperă prin lumină, căci tot ceea ce este 

descoperit lumină este. Pentru aceea zice: «Deşteaptă-te cel ce dormi şi te 

scoală din morţi şi te va lumina Hristos». Deci luaţi seama cu grijă, cum 

umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi, răscumpărând vremea, 

căci zilele rele sunt. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care 

este voia Domnului. Şi nu vă îmbătaţi de vin, în care este pierzare, ci vă 

umpleţi de Duhul. Vorbiţi între voi în psalmi şi în laude şi în cântări 

duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului, în inimile voastre“.          
         (Efeseni V, 8 -19) 
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Cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur,  

despre cinstirea preoţimii 
        „Purtătorul de Dumnezeu Ignatie, porunceşte, zicând episcopilor: 

"Luaţi aminte de voi înşivă, ca şi Dumnezeu să primească sufletele voastre 

şi să le mântuiască. Iar cei ce se supun episcopilor şi preoţilor, slujitorii 

Bisericii, împreună cu dânşii va fi şi partea lor, întru Dumnezeu". Şi 

iarăşi: "Martor îmi este mie Acela, pentru care am luat lanţurile, că nu din 

gură omenească am cunoscut, ci, Duhul îmi propovăduieşte mie aşa, 

zicând: Fără de episcop, nimic să nu faceţi. Că unde se va arăta 

episcopul, acolo mulţime de bunătăţi vor fi. Că unde se numeşte Hristos, 

acolo şi soborniceasca Biserică se va aduna. Oile nu se pasc unde vor ele, 

ci, acolo unde le păzesc pe ele păstorii. Iar pe oile cele rămase afară de 

turmă şi de păstor, le răpesc fiarele şi se hrănesc cu ele". Deci, nu se cade, 

fără de arhiereu nici a boteza, nici nunta a face. Acest lucru, este, dar bine 

plăcut Domnului: cinstirea arhiereului. Şi, cel ce cinsteşte pe arhiereu, va fi 

de Dumnezeu cinstit. Iar a face ceva fără de episcop, necuviincios lucru 

este. Iar preoţilor se cade a li se supune, cum se supuneau Apostolilor lui 

Hristos. Încă se cuvine şi diaconilor, adică slujitorilor tainelor lui Hristos, 

după toată rânduiala, întru toate a-i cinsti, pentru că, nu bucatelor, nici 

băuturii sunt slujitori, ci bisericilor lui Dumnezeu slujesc, deci, se cade a 

păzi cuvântul lor, ca focul. Drept aceea, dar, să cinstiţi pe slujitor ca pe un 

părinte, iar pe episcop, ca pe Însuşi Hristos. Iar pe preoţi, ca pe cei de un 

scaun şi apropiaţi cu Apostolii, că, fără de dânşii, nu se sfinţeşte Biserica. 

Mărturiseşte în privinţa aceasta şi păzitorul Legii: "Toate să le faci, orice-ţi 

va zice ţie preotul, nici la stânga, nici la dreapta, din cele zise: Pentru că 

omul, de va trece cu vederea şi nu ascultă pe preot, este vrednic de 

moarte. Încă a zis şi Proorocul Maleahi: Cuvintele din gura preotului să 

le păzeşti. Înţelegerea şi Legea din gura lui să le cauţi. Că este vestitor al 

lui Dumnezeu Atotţiitorul şi umblă îndreptând în pace pe mulţi întorcând 

de la nedreptăţi". Şi altul a zis: "Cu tot sufletul tău să cinsteşti pe Domnul 

şi preoţilor Lui să le dai cinste. Cu toată puterea ta să iubeşti pe Făcătorul 

tău şi pe slugile Lui să nu le defăimezi. Teme-te de Dumnezeu şi slăveşte 

pe preot". Iar Pavel, către Timotei, scrie aşa: "Preoţii cei ce se nevoiesc 

bine, de îndoită cinste să se învrednicească". Şi iarăşi, se zice în Lege: 

"Aceştia sfinţiţi sunt de Domnul Dumnezeu, pentru că jertfe şi daruri Îi 

aduc lui Dumnezeu, iar pentru tine şi sfinţi sunt". Iar Isaia zice: "Şi, voi, 
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preoţii, vă veţi numi slugile lui Dumnezeu". Şi Ieremia zice: "Mări-voi şi 

voi adăpa sufletul preotului". Iarăşi Pavel zice: "Orice arhiereu aduce lui 

Dumnezeu daruri şi jertfe, care slujesc chipului şi umbrei celor cereşti, iar 

acum, Arhiereul nostru mai bună slujire a dobândit, cu cât şi Legea, al 

cărei mijlocitor este El, este mai bună şi mai aşezată pe mai bune 

făgăduinţe". Asemenea, şi David zice: "Preoţii Tăi se vor îmbrăca cu 

dreptate şi cuvioşii Tăi se vor bucura. (Ps. 131,9).  

Rugămu-vă dar, pe voi, fraţilor, să cunoaşteţi pe cei ce se ostenesc la 

voi şi să-i aveţi pe dânşii în dragoste. Că se cade, iubiţilor, a cinsti pe 

preoţi, ca pe nişte prieteni ai lui Dumnezeu, pe care i-a ales Domnul şi i-a 

proslăvit. Şi oamenii trebuie să dea lor cele cuvenite: că nu de la sine îşi ia 

cineva lui cinstea aceasta, ci se dă numai celui chemat de Dumnezeu. Nu-i 

îngăduit a se împotrivi preotului, fiindcă cei ce se împotrivesc îşi iau 

asupra lor judecata. Că scris este: "Pe mai marele poporului tău să nu-l 

vorbeşti de rău". Iar Domnul, arhierescul povăţuitor, zice: "Cel ce vă 

primeşte pe voi, pe Mine mă primeşte; şi cel ce Mă primeşte pe Mine, 

primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Cel ce primeşte pe prooroc în 

nume de prooroc plata proorocului va lua şi cel ce primeşte un drept, în 

nume de drept, plata dreptului va lua..." Dumnezeului nostru slavă, acum 

şi pururea şi în vecii vecilor!“  (Proloagele, Volumul II, Craiova, 1991, p. 572-573)  

Moşteniri nemeritate 
„Există un îndemn în cartea Înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah, care 

spune aşa: „Banii tăi să nu-i dai altuia ca să nu-ţi pară rău şi să te rogi 

pentru ei. Bine este ca fiii tăi să se roage de tine decât tu să cauţi la mâinile 

lor. În toate lucrurile tale fii tu stăpânul, iar în ziua sfârşitului vieţii tale, 

adică la vremea morţii, să-ţi împarţi moştenirea” (Isus Sirah 33, 24-28). 

Am întâlnit în viaţă cazuri de copii care şi-au abandonat părinţii, pe care 

i-au lăsat să-i îngroape alţii, dar care au fost primii veniţi atunci când s-a 

dezbătut succesiunea privind bunurile rămase în urma morţii bătrânilor. 

Pilda de astăzi se cheamă „Moşteniri nemeritate” şi se referă chiar la 

acesta, la modul urât în care se comportă unii copii cu părinţii lor în vârstă. 

Un bătrân care agonisise în viaţă multă avere s-a gândit s-o împartă 

copiilor săi cât mai trăieşte, cu încredere în dragostea lor de fii şi speranţa 

că aceştia vor avea grijă de el până la moarte. După ce s-au văzut în 

stăpânirea tuturor bunurilor însă, copiii l-au luat pe tatăl lor şi l-au mutat în 

http://ziarullumina.ro/autor/arhim-mihail-daniliuc-2714/
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cea mai întunecoasă şi neprimitoare cameră din casa zidită chiar de el, 

dându-i din când în când un blid de mâncare. 

Bătrânul, văzând situaţia grea în care ajunsese din cauza lipsei de 

discernământ a sa, dar şi a nepăsării fiilor, şi-a confecţionat o ladă pe care 

a băgat-o sub patul pe care dormea. Apoi s-a dus la vecinul său, căruia i-a 

spus cu durere cât de urât îl tratează odraslele sale şi l-a rugat: „Te rog, 

împrumută-mi doar pentru o zi un sac cu monede de argint ca să pot scăpa 

din această situaţie. Mâine vei avea monedele înapoi”. Acela i-a 

împrumutat banii, iar bătrânul nostru a venit acasă şi a început să numere 

cu mare zgomot arginţii, încât fiii să audă ce face tatăl lor. 

Aceştia au privit prin gaura cheii şi au văzut că părintele lor mai avea 

încă foarte mulţi bani. L-au văzut şi cum i-a pus în lada aflată sub pat. Din 

ziua aceea sufletele copiilor s-au transformat ca prin minune. Şi-au adus 

aminte că bătrânul era tatăl lor şi au început să se poarte cu grijă faţă de el. 

Acum, în afară de ceea ce primiseră, sperau să dobândească şi arginţii din 

lada aflată în camera cea întunecoasă. Dar bătrânul a dus a doua zi banii 

vecinului cum se înţelesese cu el. A mai repetat figura cu monedele peste 

încă câteva luni,  iar copiii au devenit şi mai atenţi cu vârstnicul. Într-o zi 

omul nostru a murit, după ce s-a bucurat de atenţia copiilor săi în ultimii 

ani de viaţă. 

Fiii s-au hotărât să amâne deschiderea lăzii cu comoara mult râvnită 

până după înmormântare, când vor rămâne singuri şi vor fi toţi de faţă. 

Zis şi făcut. L-au îngropat pe bătrân, după care venind acasă au descuiat 

lada şi surpriză: înăuntru nu se afla decât un baston de care era legată o 

hârtie pe care scria: „Cu un baston ca acesta să fie bătut părintele care îşi 

va da averea fiilor săi înainte de vreme“.(Ziarul Lumina, Augustin Păunoiu, 12 Martie 2018) 

ACTVITATE FILANTROPICĂ 
Vineri, 9 martie 2018, în ziua de pomenire a Sfinților 40 de mucenici 

din Sevastia, după ce s-a săvârșit Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte 

sfințite, preoții și credincioșii parohiei noastre au vizitat bolnavii internați 

în Spitalul CFR, oferindu-le în dar câte un mucenic.  (Pr. Pelin Gabriel Ioan) 

 

 

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 

 

http://ziarullumina.ro/autor/augustin-paunoiu-2549/

