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Anul XI, Nr. 269 
1 aprilie 2018 

Duminica a șasea din Post 
-a Intrării Domnului în Ierusalim- 

    „Fraţilor, bucuraţi-vă pururea întru Domnul. Şi iarăşi zic: 
Bucuraţi-vă! Îngăduinţa voastră să se facă ştiută tuturor 
oamenilor. Domnul este aproape. Nu vă împovăraţi cu nici o 
grijă. Ci întru toate, prin închinăciune şi prin rugă cu mulţumire, 
cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu. Şi pacea lui 
Dumnezeu, care covârşeşte orice minte, să păzească inimile 
voastre şi cugetele voastre, întru Hristos Iisus. Mai departe, 
fraţilor, câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt 
drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte sunt 
cu nume bun, orice virtute şi orice laudă, la acestea să vă fie 
gândul. Cele ce aţi învăţat şi aţi primit şi aţi auzit şi aţi văzut la 
mine, acestea să le faceţi, şi Dumnezeul păcii va fi cu voi“.       
         (Filipeni IV, 4-9) 
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Spovedania în Postul Sfintelor Paşti 
„Biserica recomandă credincioşilor ei ca în timpul Postului 

Mare să se spovedească, iar dacă vor primi dezlegare de la 
preotul duhovnic, să se împărtăşească. Din nefericire sunt mulţi 
creştini care nu respectă acest îndemn al Bisericii şi vin să se 
spovedească în Săptămâna Sfintelor Pătimiri, chiar dacă ei nu 
au ţinut nici o zi din Postul Mare. Postul Mare propriu-zis ţine 
până în Sâmbăta lui Lazăr, iar din seara Duminicii Floriilor începe 
postul din Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului, când ar 
trebui să se spovedească cei care doresc să se împărtăşească 
în Joia Mare, în Sâmbăta Mare sau de Înviere. 

În acest sens în cartea de cult Molitfelnic, la Taina 
Mărturisirii, în finalul Învăţăturii despre spovedanie se 
precizează: „În posturi şi mai ales în Postul Mare, după cum este 
ştiut, mulţi din parohieni nu merg la sfânta biserică, ba unii dintr-
înşii petrec tot Postul cel Mare fără nici o grijă de mântuire a 
sufletului lor şi tocmai aproape de Paşti, când nu numai că nu pot 
să se folosească, dar nici să audă măcar bine canonul ce li se dă 
de duhovnic, atunci vin şi, ca nişte furi de cele sfinte, se fac a se 
mărturisi şi ei, rătăciţii, amăgindu-se cu nădejdi mincinoase; ci, 
ca şi cum ar fi fost curăţiţi de păcate, cu cutezare obraznică se 
apropie de cele Sfinte şi aşa, întinaţi, se împărtăşesc cu 
preacuratele şi Sfintele Taine. Să învăţaţi, dar, pe unii ca aceştia 
ca în toate posturile şi sărbătorile, şi mai ales în Postul cel Mare, 
în săptămâna cea dintâi şi peste tot postul să meargă la biserică, 
precum se cuvine creştinilor, şi să aibă grijă ca toţi să-şi mărturi-
sească păcatele până la săptămâna din urmă, a Sfintelor 
Pătimiri, curăţindu-se prin pocăinţă şi pregătindu-se de la mic 
până la mare ca să-şi împlinească din vreme canonul cel dat de 
părintele lor duhovnicesc; şi nimeni să nu rămână nemărturisit 
până la această săptămână; căci atunci se cuvine ca toţi să fie 
pregătiţi şi nu tocmai atunci să se facă pregătirea, fiind acest 
lucru foarte necuviincios şi afară de rânduiala sfintei noastre 
Biserici“.  

 

(Pr. Ciprian Florin Apetrei, Ziarul Lumina, 26 Martie 2018)  

http://ziarullumina.ro/autor/pr-ciprian-florin-apetrei-3088/
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„Osana! Binecuvântat este Cel ce 
vine întru numele Domnului” 

„Suntem în ultima săptămână din Postul Mare şi ne 
pregătim pentru Duminica Floriilor, iar mai apoi pentru 
Săptămâna Sfintelor Pătimiri. De Florii sărbătorim Intrarea 
Domnului în Ierusalim. În Sinaxarul din Duminica Floriilor ni se 
spune că „Cel Care are cerul de tron S-a urcat pe mânzul asinei 
şi a intrat în Ierusalim”. Copiii evreilor, şi ei chiar, aşterneau 
înaintea lui haine şi ramuri de finic; unii le aruncau, iar alţii le 
purtau în mâini şi strigau, mergând înaintea Lui: „Osana, Fiului 
lui David, binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, 
Împăratul lui Israel”. 

Cuvântul osana este ebraic şi înseamnă mântuieşte. El 
provine dintr-un Psalm al lui David, care era cunoscut iudeilor 
pentru că se cânta în sinagogi: „O, Doamne, mântuieşte! O, 
Doamne, sporeşte! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele 
Domnului; binecuvântatu-v-am pe voi din casa Domnului. 
Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă” (Ps. 117, 25-27). 

Am putea spune că iudeii au adaptat un cuvânt liturgic la 
Intrarea Domnului în Ierusalim. Referindu-se la acest cuvânt, 
Sfântul Grigorie Palama spune: „«Osana» reprezintă un imn 
adresat Domnului, care înseamnă mântuieşte, iar «întru cei de 
sus» arată că Hristos nu este slăvit numai pe pământ, ci şi de 
către îngerii din cer”. 

Chiar dacă au auzit că întreg poporul slăvea pe Hristos, 
indignarea în rândul arhiereilor, cărturarilor şi fariseilor a crescut 
când i-au auzit pe copii strigând: „Osana, Fiul lui David!” şi au 
protestat înaintea Domnului Iisus Hristos, Care le-a răspuns: 
„Au niciodată n-aţi citit că «din gura copiilor şi a celor ce sug Ţi-
ai pregătit laudă»?” (Matei 21, 15-16). 

Aşa cum aminteşte şi Hristos, imnurile de slavă cântate de 
copii au fost prorocite în Vechiul Testament de regele David: 
„Din gura pruncilor şi a celor ce sug ai săvârşit laudă, pentru 
vrăjmaşii Tăi, ca să amuţeşti pe vrăjmaş şi pe răzbunător” 
(Psalmul 8, 2). 
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  Sfântul Grigorie Palama spune că „aceşti copii s-au arătat mari 
teologi, iar imnul lor a fost un imn teologic, chiar dacă ei erau 
needucaţi şi neînvăţaţi“. (Pr. Ciprian Florin Apetrei, Ziarul Lumina, 27 Martie 2018)  

EVENIMENTE PAROHIALE 
*Joi, 29 martie 2018, ora 17,00, a avut loc slujba misionară în 

cadrul căreia s-a slujit Taina Sfântului Maslu în biserica noastră, de 
către 17 preoți: Protoiereu Buruiană Ioan Eugen și pr. Dobre Ioan   
(Biserica Precista), pr. Găureanu Dumitru, pr. Stoica Constantin, pr. 
Ionel Ovidiu Panait și pr. Constantin Căuș (Biserica Schimbarea la 
Față), pr. Filip Mihai (Biserica Nașterea Maicii Domnului), pr. 
Gherghe Mihai (Biserica Mavramol), pr. Chircă Viorel și pr. 
Teodosiade Alexandru (Biserica Sfânta Ecaterina), pr. Bulgaru 
Coste (Biserica Sfântul Nicolae), pr. Pr. Călieanu Vasile (Biserica 
Izvorul Tămăduirii), pr. Cimpoeșu Costică (Biserica Sfântul Dumitru 
– cartier Bădălan), pr. Gheorghiță Nelu (Biserica Sfinții Apostoli), pr. 
Budeșteanu Ioan Alexandru (Capela Sfântul Gheorghe – Azil de 
bătrâni), pr. Timofte Ioan Florin (Capela Sfântul Spiridon- Spital 
TBC), pr. Pelin Octavian și Pelin Gabriel Ioan (Vovidenia). 

Cuvântul de învățătură adresat de preotul Budeșteanu Ioan 
Alexandru a marcat momentul Unirii Basarabiei cu patria mamă 
România, la 27 martie 1918. 

La final, toți credincioșii prezenți, aproximativ 250, au fost miruiți 
de 7 preoți, conform tipicului bisericesc. 

*Sâmbătă, 31 martie 2018, ora 15,00, în ziua de pomenire a 
învierii Sfântului Lazăr, hramul capelei parohiale, a avut loc 
Pelerinajul de Florii. Credincioșii și preoții din municipiu, s-au întâlnit 
în fața bisericii noastre, am pornit în pelerinaj pe strada Domnească, 
până la Catedrală, unde am fost întâmpinați de către Întâistătătorul 
eparhiei, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Casian Crăciun, care a rostit un 
cuvânt de învățătură despre însemnătatea florilor pe care credincioșii 
le purtau în brațe, și care au fost binecuvântate. Totodată, s-a slujit 
slujba Vecerniei cu Litia.      (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/pr-ciprian-florin-apetrei-3088/

