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Anul XI, Nr. 283 
14 octombrie 2018 

Duminica a XXI - a după Rusalii 
- Pilda semănătorului- 

    „Fiule Tit, vrednic de crezare este cuvântul şi voiesc să 
adevereşti acestea cu tărie, pentru ca aceia care au crezut în 
Dumnezeu să aibă grijă să fie în frunte la fapte bune. Că acestea 
sunt cele bune şi de folos oamenilor. Iar de întrebările nebuneşti şi 
de înşirări de neamuri şi de certuri şi de sfădirile pentru lege, 
fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi deşarte. De omul eretic, după 
întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, ştiind că unul ca acesta 
s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit. Când 
voi trimite pe Artemas la tine sau pe Tihic, sârguieşte-te să vii la 
mine la Nicopole, întrucât acolo m-am hotărât să iernez. Pe 
Zenas, cunoscătorul de lege, şi pe Apolo trimite-i mai înainte, cu 
bună grijă, ca nimic să nu le lipsească. Să înveţe şi ai noştri să 
poarte grijă de lucrurile bune, spre treburile cele de neapărată 
nevoie, ca ei să nu fie fără de roadă. Te îmbrăţişează toţi care 
sunt cu mine. Îmbrăţişează pe cei ce ne iubesc, întru credinţă. 
Harul fie cu voi cu toţi! Amin“.      (Tit III, 8-15) 
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Taina Nunţii naşte familia creştină alcătuită din bărbat şi femeie 

„Familia are la bază unirea bărbatului cu femeia prin actul căsătoriei. 

Convieţuirea bărbatului şi a femeii reprezintă cea mai veche instituţie în 

structura umanităţii. După învățătura Bisericii, familia este un așezământ 

dumnezeiesc și temelia vieții de obște. Ea se întemeiază prin căsătorie, adică 

prin legătura dintre bărbat şi femeie, binecuvântată de Dumnezeu în faţa 

Sfântului Altar. Deosebirea dintre căsătoria civilă şi cea religioasă rezidă în 

faptul că prima este o însoţire între un bărbat şi o femeie, prin liber 

consimţământ în condiţiile legii, adică are la bază un contract plecând de la 

afecţiunea reciprocă, iar cea religioasă este o însoţire sfântă, făcută cu 

binecuvântarea lui Dumnezeu în Biserică prin Taina Nunţii, care sfinţeşte 

iubirea şi legătura celor însoţiţi. 

Referindu-se la Taina Nunţii, arhimandritul Emilian Simonopetritul spune: 

„Nimeni nu va tăgădui că cea mai însemnată zi din viaţa unui om, după naştere 

şi botez, este cea a nunţii. De aceea, nu este surprinzător faptul că mişcările 

contemporane lumeşti şi instituţionale au ca scop anume nimicirea preacinstitei 

şi Sfintei Taine a Cununiei. Pentru mulţi, căsătoria este doar un prilej de plăceri 

şi distracţii. Viaţa, însă, este un lucru serios. E o luptă duhovnicească, un urcuş 

înspre un ţel - cerul. Punctul crucial şi mijlocul însemnat al acestui urcuş este 

căsătoria”. 

      Prin Taina Nunţii se naşte familia creştină alcătuită din bărbat şi femeie. 

 Potrivit Sfintei Scripturi, bărbatul şi femeia sunt creaţi împreună (Facerea 1, 

27) şi, prin urmare, au în ei chipul lui Dumnezeu. De la început voia lui 

Dumnezeu a fost ca unirea dintre bărbat şi femeie în vederea procreaţiei 

(Facerea 1, 28) să fie exclusiv în cadrul căsătoriei monogame. În această idee, 

relatarea creării primului cuplu uman (Facerea 2, 21-24) propune căsătoria 

monogamă ca fiind singura ce corespunde voii lui Dumnezeu. Astfel, familia 

este o instituţie de origine divină, stabilită de la creaţie. Ea a fost constituită prin 

căsătorie, ale cărei principale caracteristici au fost, de la întemeiere, unitatea şi 

indisolubilitatea. Fiind instituită de Dumnezeu, familia are un caracter sacru“. 
                      (Pr. Ciprian Florin Apetrei, Ziarul Lumina, 4 Octombrie 2018) 
 
 

 

http://ziarullumina.ro/autor/pr-ciprian-florin-apetrei-3088/
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Cununia este Taina Dragostei dintre un bărbat şi o femeie 

„Legătura dintre un bărbat şi o femeie în Biserică se binecuvântează prin 

Taina Nunţii. Familia creştină se întemeiază prin Taina Cununiei, fiind formată 

în urma uniunii liber consimţite dintre bărbat şi femeie. Aceasta este una dintre 

cele şapte taine ale Bisericii, alături de Tainele Botezului, Mirungerii, Împărtă-

șaniei, Mărturisirii, Sfântului Maslu și Hirotoniei. Faptul că o familie se 

întemeiază printr-o Taină este o dovadă incontestabilă a importanţei pe care 

Biserica o acordă familiei. 

Întreaga misiune a Bisericii are ca prioritate persoana şi familia. Fiecare 

comunitate parohială este formată din membri, bărbaţi şi femei, care în 

majoritatea lor şi-au întemeiat familii. De aceea, comunitatea parohială, la 

rândul ei, este gândită ca o familie mai mare. 

Într-o familie, importante sunt dragostea, încrederea și respectul reciproc. 

Dacă aceste trei virtuţi sunt ignorate, există riscul unui impas în viaţa de familie. 

Dincolo de dragoste, care trebuie să reprezinte liantul permanent dintre soţi, 

încrederea este la fel de importantă pentru că altfel există riscul de suspiciune 

permanentă. De asemenea, respectul reciproc izvorât din dragoste şi încredere 

contribuie la reuşita vieţii de familie. 

Datoria bărbatului şi a femeii care au primit Taina Sfintei Cununii este să 

se iubească şi să fie întotdeauna dedicaţi unul celuilalt, în orice împrejurare. 

Părintele Sofian Boghiu spune despre Cununie că este Taina Dragostei, 

pentru că la temelia ei stă Dumnezeu, Care este dragoste. 

Într-o căsnicie există mai ales iubirea jertfelnică, despre care vorbeşte 

Sfântul Apostol Pavel: „Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, 

dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă 

cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu 

se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le 

crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată” (I 

Corinteni 13, 4-8). Familia trebuie să dăinuiască şi la bine, şi la rău, până când 

moartea îi va despărţi pe cei doi soţi, aşa cum foarte inspirat se spune într-una 

din rugăciunile din cadrul Tainei Cununiei“. (Pr. Ciprian Florin Apetrei, Ziarul Lumina, 2 Octombrie 2018)       

http://ziarullumina.ro/autor/pr-ciprian-florin-apetrei-3088/
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Taina Cununiei, unire în Hristos 
 „Căsătoria nu este doar un acord recunoscut de legile societății, ci 

capătă valoare veșnică prin Taina Cununiei, devenind astfel o unire veşnică 
întru Hristos. Ea este mai ales o angajare pozitivă a cuplului, nu numai unul 
față de celălalt, ci, în primul rând, față de Mântuitorul Iisus Hristos, în faţa 
căruia, la Taina Cununiei, au săvârşit jurământ să păzească legătura lor 
curată, neîntreruptă, dreaptă şi cinstită, neabătându-se de la datoriile lor şi 
urmând ce este plăcut lui Dumnezeu şi oamenilor. 

Bărbatul și femeia regăsesc în Hristos unirea lor perfectă prin Taina 
Sfintei Cununii. Prin această taină a Bisericii două suflete se unesc în 
prezenţa şi cu binecuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos. 

Tertulian (secolul al II-lea) scrie despre căsătorie că este „rânduită de 
Biserică, apoi confirmată de jertfă [Euharistie], pecetluită de binecuvântare 
şi înscrisă în Ceruri de către îngeri”. 

John Meyendorff arată că, atunci când căsătoria civilă este urmată de 
cea religioasă, acordul lor civil devine şi „taină” cu valoare veşnică, care 
transcende vieţile lor pământeşti, pentru că a fost „înscris şi în Ceruri”, iar nu 
numai într-un registru secular. Noţiunea de căsătorie ca Sfântă Taină 
presupune faptul că omul nu este doar o fiinţă cu funcţii fiziologice, 
psihologice şi sociale, ci este un cetăţean al Împărăţiei lui Dumnezeu. 

Mirele şi mireasa, în calitatea lor de cetăţeni ai Împărăţiei lui 
Dumnezeu, vor să aducă pe pământ comorile credinţei cele veşnice. 

La slujba Cununiei, mirele şi mireasa sunt şi ei încununaţi şi chemaţi să 
dea mărturie lui Hristos prin vieţile lor. Prin Taina Nunții se creează asupra 
soțului şi soţiei efecte harice sau sfințitoare. În baza acestora, bărbatul şi 
femeia învață iubirea dezinteresată, care este chip al iubirii lui Dumnezeu. 
De fapt, ţelul căsătoriei este iubirea dezinteresată“.  

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

 

 

 

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/

