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Anul XI, Nr. 281 
16 septembrie 2018 

Duminica după Înălarea Sfintei Cruci 
- Luarea Crucii și urmarea lui Hristos- 

    „Fraţilor, ştiind că omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci 
prin credinţa în Hristos Iisus, am crezut şi noi în Hristos Iisus, ca 
să ne îndreptăm din credinţa în Hristos, iar nu din faptele Legii, 
căci din faptele Legii nimeni nu se va îndrepta. Dacă însă, 
căutând să ne îndreptăm în Hristos, ne-am aflat şi noi înşine 
păcătoşi, este, oare, Hristos slujitor al păcatului? Nicidecum! 
Pentru că, de zidesc iarăşi ceea ce am dărâmat, mă arăt pe 
mine însumi călcător (de poruncă). Fiindcă eu, prin Lege, am 
murit faţă de Lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu. M-am răstignit 
împreună cu Hristos; şi nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în 
mine. Şi viaţa mea de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul 
lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru 
mine“.                            (Galateni, II, 16-20) 
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„Omul a fost creat ca fiinţă socială, pentru a trăi încă din Rai 
împreună cu semenii săi: „Şi a zis Domnul Dumnezeu: nu este 
bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el” (Fac. 
2, 18). Cea dintâi formă a vieţii sociale este familia. Pe ea se 
întemeiază apoi toate celelalte forme de viaţă socială. Însuşirile 
familiei creştine se desprind din învăţătura de credinţă a Bisericii 
noastre despre Taina Căsătoriei: 

Unitatea şi egalitatea. Familia trebuie să fie întemeiată prin 
legătura dintre un singur bărbat şi o singură femeie. „Fiecare 
(bărbat) să-şi aibă femeia sa şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul 
său” (I Cor. 7, 2). 

Dragostea şi buna învoire dintre soţi. Când sila, sau alte 
pricini, ca de exemplu averea, duc la întemeierea unei familii, 
atunci rareori traiul între soţi este fericit. 

Curăţia. Soţii să nu fie în apropiata înrudire trupească şi 
sufletească. Prin canoanele sale, Sfânta noastră Biserică a 
stabilit gradele de rudenie care fac cu neputinţă încheierea 
căsătoriei. 
Sfinţenia. Familia trebuie să fie binecuvântată prin Taina Sfintei 
Cununii. Sfântul Apostol Pavel numeşte căsătoria, prin care se 
înfiinţează familia, „taină mare”, dar nu altfel, ci numai dacă ea 
este întemeiată în Hristos şi în Biserică (Efes. 5, 32). Pentru 
însemnătatea pe care familia o are în viaţa de obşte, 
binecuvântarea dumnezeiască este de neapărată trebuinţă. 

Trăinicia. Căsătoria să fie pentru toată viaţa: „Ce a unit 
Dumnezeu, omul să nu despartă” (Mat. 19, 6). Iar Sfântul Apostol 
Pavel spune: „Celor ce sunt căsătoriţi le poruncesc, nu eu, ci 
Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat. Iar dacă s-a 
despărţit, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul 
său; tot aşa, bărbatul să nu-şi lase femeia” (I Cor. 7, 10-11). În 
afară de moartea trupească, Sfânta Biserică îngăduie desfacerea 
legăturii dintre soţi (divorţul) numai din pricini morale 
asemănătoare morţii trupeşti, cum sunt: necredincioşia   
(adulterul), sau alte legături trupeşti neîngăduite (Mat. 19, 9)“. 

(Pr. Ciprian Florin Apetrei, Ziarul Lumina, 12 Septembrie 2018) 

http://ziarullumina.ro/autor/pr-ciprian-florin-apetrei-3088/
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„Charles Haddon Spurgeon a fost un vestit predicator creștin 
britanic care a trăit în secolul al XIX-lea. A predicat atât în 
Europa, cât și în Statele Unite ale Americii. Spurgeon a fost un 
prolific autor de omilii, de imnuri și poezii creștine. Pentru modul 
convingător în care-și expunea prelegerile a primit supranumele 
de „Prințul predicatorilor”. Astăzi o să aflați o istorioară 
interesantă petrecută la Crystal Palace din Londra, unde acest 
predicator a fost invitat să țină o conferință despre mântuire. 

Crystal Palace din Londra a fost un vast palat de expoziții, 
construit pentru a adăposti diferite evenimente culturale în 
capitala Angliei. Această clădire a ars într-o noapte, în 1936, și 
nu a mai fost refăcută de atunci. 

Când Charles Spurgeon a fost solicitat să vorbească la 
Londra, în Palatul de Cristal, el a vizitat cu o seară înainte sala 
unde urma să conferențieze. Voia să se asigure că rezonanța 
sălii este bună. De aceea, a intonat cu voce tare cuvintele: 
„Vrednic de credință și de toată primirea este cuvântul că Iisus 
Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre 
care cel dintâi sunt eu”. Aceste cuvinte reprezintă versetul 15 din 
capitolul I al Primei Epistole către Timotei a Sfântului Apostol 
Pavel. Sala avea o bună rezonanță și dădea impresia că din 
toate părțile putea fi ascultat mesajul. 

După mai bine de 20 de ani de la susținerea acestei 
conferințe, Spurgeon a fost chemat la căpătâiul unui muribund. 
Așa cum îi era obiceiul, predicatorul l-a întrebat pe cel care abia 
mai răsufla: Dragul meu prieten, ești pregătit de plecare? Da, 
mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, a răspuns cel aflat pe patul de 
moarte. Lucrul acesta mă bucură nespus de mult, a zis 
Spurgeon, dar zi-mi te rog cum ai ajuns să crezi și să ajungi apoi 
la biserică, cum ți-ai găsit mântuirea sufletului? 

Simplu de tot, zise muribundul. Lucram la cupola Palatului de 
Cristal din Londra cu mulți ani în urmă. Dintr-odată, într-o seară, 
parcă o voce din cer a zis: „Vrednic de credință și de toată 
primirea este cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume ca să 
mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu”. 
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Aceste cuvinte mi-au atins inima. Acela a fost începutul, 
momentul din care viața mea a luat o altă turnură, un alt sens. 
De atunci, în fiecare zi am cerut ajutor Mântuitorului meu, am 
cerut iertare de păcate și sufletul mi s-a schimbat“. 

           (Augustin Păunoiu, Ziarul Lumina, 8 Septembrie 2018) 

Ce folos este să fim galbeni și ofiliți de 
post, dar să avem pizmă și ură în inimă? 

Cu rugăciunea să cerem de la Dumnezeu mântuire 
sufletelor noastre, că ne-o va da, după cum singur Hristos 
zice: „Cereți și vi se va da” (Matei 7, 7). Că rugăciunea ce se 
face cu căldură, din inimă, pătrunde cerurile și intră în urechile lui 
Dumnezeu. (...) 

Ce folos este ca trupul să fie deșert de bucate, iar sufletul 
a-l umplea de păcate? Ce folos este a fi galbeni și ofiliți de 
post, iar de pizmă și ură să fim aprinși? Ce folos este a nu 
bea vin și a fi beți de veninul mâniei? Ce folos este a nu mânca 
cineva carne și cu hulele a rupe carnea fraților noștri? Ce folos 
este a ne opri de cele ce sunt uneori slobode și a face cele ce nu 
sunt niciodată slobode? Că Dumnezeu pe aceia îi iubește și îi 
cinstește, care se feresc de cele oprite. (Sfântul Ierarh Martir Antim 

Ivireanul) (Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Editura Episcopiei Dunării de 
Jos, 1998, pp. 246-247) 

EVENIMENTE PAROHIALE 
* Deschiderea anului școlar a avut loc luni, 10 septembrie. Ca 

în fiecare an, slujitorii Sfântului Altar se află în mijlocul elevilor și 
profesorilor, binecuvântându-le începutul de an școlar la Liceul 
de Arte Dimitrie Cuclin, liceu cu care parohia are protocol de 
colaborare. Cinci elevi au primit ghiozdane complet echipate, ca 
ajutor, pentru familiile cu venituri modice.        (Preot 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/

