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Anul XII, Nr. 300 

9 iunie 2019 
    Duminica a VII-a după Paști 

-Rugăciunea lui Iisus - 

 

 „În zilele acelea, Pavel hotărâse să treacă pe apă pe lângă Efes, ca să nu i se 

întâmple să întârzie în Asia, pentru că se grăbea să fie, dacă i-ar fi cu 

putinţă, la Ierusalim, de ziua Cincizecimii. Şi, trimiţând din Milet la Efes, a 

chemat la sine pe preoţii Bisericii. Şi când ei au venit la el, le-a zis: Luaţi 

aminte de voi înşivă şi de toată turma întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi 

episcopi, ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu 

însuşi sângele Său. Căci eu ştiu aceasta că, după plecarea mea, vor intra 

între voi lupi îngrozitori, care nu vor cruţa turma. Şi dintre voi înşivă se vor 

ridica bărbaţi grăind învăţături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei. 

Drept aceea, privegheaţi, aducându-vă aminte că, timp de trei ani, n-am 

încetat, noaptea şi ziua, să vă îndemn cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Şi 

acum vă încredinţez lui Dumnezeu şi cuvântului harului Său, cel ce poate să 

vă zidească şi să vă dea moştenire între toţi cei sfinţiţi. Argint, aur, sau 

haină n-am poftit de la nimeni; voi înşivă ştiţi că mâinile acestea au lucrat 

pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mine. Toate vi le-am arătat, 

căci ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte 

de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis: Mai fericit este a da decât a lua. 

Şi, după ce a spus acestea, plecându-şi genunchii, s-a rugat împreună cu ei 

toţi“.          (Faptele Apostolilor, XX, 16-18, 28-36) 
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„Sfântul Ioan Gură de Aur ne oferă certitudinea că preoților li   

s-a dat de către Dumnezeu o putere mult mai mare decât a îngerilor și 

au fost înălțați la o măreață slujire dumnezeiască. Astfel, slujitorii 

bisericești, printr-o bună pregătire teologică, bogată cultură generală, 

predispoziție permanentă spre slujire și înălțătoare formare 

duhovnicească, se pot ridica la vrednicia acestei chemări. 

În cazul Mărturisirii, preotul operează asupra sufletelor celor 

încredințați spre mântuire, iar acesta nu este un lucru ușor, căci aceeași 

atenție se cuvine să se dea pregătirii pentru săvârșirea Tainei 

Spovedaniei, ca și pentru săvârșirea Euharistiei. Referitor la aceasta 

putem vorbi de o pregătire îndepărtată și alta apropiată săvârșirii 

Spovedaniei. 

Pentru pregătirea îndepărtată trebuie să avem în vedere mai întâi 

faptul că lucrarea care se săvârșește în scaunul mărturisirii poartă o 

adâncă pecete a prezenței harului, ceea ce cere o neîncetată osteneală 

duhovnicească și o acerbă deschidere spre har din partea preotului 

duhovnic. Fără acest har, roadele lucrării în scaunul de spovedanie 

întârzie să apară. Harului i se adaugă experiența și cunoașterea. 

Preotul trebuie să fie un bun pedagog, cu putere de pătrundere și 

cunoaștere a oamenilor ce vin către dânsul. Acestea toate își găsesc 

împlinirea lor când sunt dublate de o serie de alese calități necesare 

preotului duhovnic, pe care preotul le dobândește fie din naștere, fie 

din experiență și le cultivă, precum sfințenia vieții, moralitatea 

exemplară, știința și cultura. 

O altă perspectivă a pregătirii îndepărtate a preotului duhovnic 

este aceea a necesității cunoașterii mijloacelor de lucru psihanalitice 

și psihoterapeutice și a efectelor acestora față de Taina 

Mărturisirii. Aceasta este o temă de actualitate, întrucât există mulți 

oameni, în special tineri, care preferă un psihiatru în locul unui 

duhovnic. Cunoștințele în acest domeniu îi pot descoperi preotului 

duhovnic interferențele acestora cu Mărturisirea, dar și superioritatea 

celei din urmă față de cele dintâi. Psihoterapia arată necesitatea unui 

confesor care descătușează, dar nu reface, nu reînnoiește, pentru că 

metoda este lipsită de suportul haric. Dacă psihoterapia reorientează 

http://www.doxologia.ro/sfantul-ierarh-ioan-gura-de-aur-arhiepiscopul-constantinopolului
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comportamentul în aceleași limite de manifestare, Mărturisirea îl 

plasează pe penitent din ordinea naturală în ordinea supranaturală, în 

ordinea harului. 

Pregătirea apropiată are în vedere o „pravilă”, o rânduială pe 

care preotul duhovnic trebuie să o respecte de fiecare dată când are 

de oficiat Taina Mărturisirii. Înainte de a oficia Taina Spovedaniei, se 

impune ca preotul să se mărturisească el mai întâi. El este un permanent 

luptător împotriva păcatului nu doar prin cuvânt, ci și prin faptă, nu 

doar împotriva păcatului prezent în enoriașii săi, ci și împotriva 

păcatului care și pe el îl încearcă. Preotul duhovnic este fereastra 

prin care credincioșii în scaunul de mărturisire privesc spre 

Hristos; el este fereastra prin care lumina harică de la Hristos, care de 

față stă nevăzut, se revarsă peste penitent. Preotul deprins să se 

mărturisească va înțelege stările prin care trece penitentul înainte și în 

timpul mărturisirii, pentru că pe acestea le-a trăit el mai întâi“. 
 

           (Pr. Prof. Dr. Viorel Sava, Taina Mărturisirii în riturile liturgice actuale, Editura Trinitas, 2004, 

pp. 111-118) 

    • În fiecare an, parohia noastră își cinstește credincioșii cum se 

cuvine, indiferent de vârsta lor. Astfel, duminică, 2 iunie 2019, în 

Duminica Părinților și a Copiilor, mai mult de 70 de copii au participat 

la sărbătoarea închinată lor. Aceștia au participat la slujba Sfintei 

Liturghii, cei mai mulți primind Sfânta Împărtășanie. 

     Preotul Pelin Gabriel a dat citire cuvântului de învățătură adresat de 

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu 

ocazia Duminicii Părinților și a Copiilor din anul 2019. 

     La slujba de mulțumire adusă lui Dumnezeu, săvârșită după 

Rugăciunea Amvonului, copiii au ținut lumânări aprinse în mâini. 

Elevi și profesori ai Liceului de Arte Dimitrie Cuclin au fost alături de 

noi în această zi de sărbătoare, contribuind la reușita sărbătorii, prin 

implicarea în activitățile de joc (desene pe asfalt, colorat, facepainting, 

modelare de plastilină, puzzle-uri și baloane). 

     Doamnele Comitetului Parohial au pregătit cele necesare, asemenea 

Martei, din Sfânta Evanghelie, cei mici, alături de părinții lor 

bucurându-se de preparate tradiționale și prăjituri de casă. 

https://doxologia.ro/editorialistii-bisericii/spovedania-taina-care-ne-elibereaza
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Evenimentul a fost mediatizat pe site-ul și pagina de Facebook a 

parohiei.  

     Mulți ani rodnici, părinților și copiilor, în ogorul lui Dumnezeu! 

• Praznicul Înălțării Domnului reprezintă totodată și pomenirea eroilor 

neamului românesc. În fiecare an, parohia noastră organizează un 

moment de rugăciune, dar și unul cultural - artistic la Monumentul 

Eroului, de lângă Gară. Astfel, Joi, 6 iunie, preoții Pelin Gabriel și 

Ioniță Lupoae, alături de credincioși, a săvârșit slujba de pomenire a 

eroilor, fiind evocați și prin glasurile elevilor Liceului de Arte Dimitrie 

Cuclin și cei ai Școlii Gimnaziale nr. 25.   

•   Cu ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu am ajuns la Buletinul 

duhovnicesc editat în cadrul parohiei, cu nr. 300. Primul număr a 

apărut pe 21 noiembrie 2007, preluând modelul altor parohii implicate 

în viața credincioșilor. Sunt 12 ani de apariție neîntreruptă, timp în 

care am încercat să surpindem momentele importante din viața 

parohiei noastre, precum și învățături creștine ce ne sunt necesare la 

mântuirea sufletului. Distribuirea acestei foi parohiale se face gratuit. 

     Alături de Buletinul duhovnicesc am inițiat și pagina de Facebook: 

Biserica Vovidenia precum și un site: www.bisericavovidenia.ro.  

    Astfel de evenimente reprezintă momente de reflecție, gândindu-ne 

la ceea ce s-a scris, dar mai ales la ce vom mai publica. Îmi doresc ca 

în paginile micului nostru buletin duhovnicesc să-și facă apariția 

scrieri, gânduri, experiențe, trăite și așternute pe hârtie de către 

credincioșii noștri. 

     Până atunci nu ne rămâne decât să-i mulțumim Maicii Domnului, 

ocrotitoare bisericii noastre, care suntem încredințați că ne poartă 

pururea în rugăciunile către Fiul Său și Mântuitorul nostu Iisus Hristos 

să nă dăruiască gânduri bune și trăire duhovnicească! 
(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. Gabriel-Ioan Pelin:                 0 7 5 2 7 2 3 4 5 2 

     Pr. Octavian Pelin:                   0 7 4 0 5 4 3 5 2 4 
e-mail : pelin_gabriel@yahoo.com; vovidenia@gmail.com 

                              www.bisericavovidenia.ro 
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