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Parohia „Vovidenia“ 

Galaţi 
- buletin duhovnicesc bilunar-  

 
 

 

Anul XII, Nr. 305 

18 august 2019 
    Duminica a IX-a după Cincizecime 

- Umblarea pe mare - potolirea furtunii - 

 

 „Fraţilor, noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu; iar voi 

sunteţi ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu. După harul lui 

Dumnezeu, cel dat mie, eu, ca un înţelept meşter, am pus temelia; 

iar altul zideşte. Dar fiecare să ia seama cum zideşte. Căci nimeni 

nu poate pune altă temelie, decât cea pusă, care este Iisus Hristos. 

Iar, de zideşte cineva pe această temelie: aur, argint sau pietre 

scumpe, lemne, fân, trestie, lucrul fiecăruia se va face cunoscut; îl 

va vădi ziua (Domnului). Pentru că în foc se descoperă, şi focul 

însuşi va lămuri ce fel este lucrul fiecăruia. Dacă lucrul cuiva, pe 

care l-a zidit, va rămâne, va lua plată. Dacă lucrul cuiva se va arde, 

el va fi păgubit; el însă se va mântui, dar aşa, ca prin foc. Nu ştiţi, 

oare, că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui 

Dumnezeu locuieşte în voi? De va strica cineva templul lui 

Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este 

templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi“.                (I Corinteni, III, 9 -17) 
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Năşia nu este un act de văzul lumii, ci este o înrudire 

duhovnicească plină de dăruire şi de responsabilitate 
„Din cele 7 Sfinte Taine ale Bisericii Ortodoxe, cea a Cununiei sau 

Nunţii este reglementată mai târziu. Iniţial, era privită doar ca o simplă 

binecuvântare, apoi întâlnim şi o scurtă slujbă a acestei binecuvântări. Nu 

în toate Bisericile locale se practică tradiţia de a avea naşi, în unele 

participă doar doi martori. Nevoia de a avea naşi este ca ei să adeverească 

Taina săvârşită şi îşi iau angajamentul de a susţine bunul, sănătosul şi 

creştinescul mers al nou-înfiinţatei familii. Ei devin părinţi spirituali, 

ghidându-i pe tineri în viaţa de familie. Deşi cei care se căsătoresc sunt 

maturi şi iau decizii singuri, naşii nu doar supraveghează şi îndrumă, dar 

se roagă şi susţin tânăra familie. 

   Ce reguli trebuie să urmeze naşii atunci când decid să cunune un cuplu? 

Să nu o facă pur formal sau din alte interese, să fie o decizie izvorâtă 

din adâncul rădăcinii inimii şi să-şi asume responsabilităţile unor naşi. 

Năşia nu este un act de văzul lumii, ci este o înrudire duhovnicească plină 

de dăruire şi de responsabilitate. Totodată, naşii ar trebui să fie precauţi 

atunci când sunt solicitaţi de a-i cununa pe doi tineri, cercetându-le viaţa, 

valorile, scopurile vieţii etc. Uneori naşii sunt mai responsabili decât finii, 

iar aceştia din urmă nu îi iau în serios, decât drept decor la ceremonie. 

Cum ar trebui să alegem corect naşii? 

După virtutea lor, să fie cu credinţă, nădejde, dragoste, smerenie, 

cumpătare etc. Să fie apţi de a-i îndruma, să le fie un bun exemplu finilor, 

să fie înduhovniciţi şi înţelepţiţi. Tot important este să nu fie egoişti, dar 

plini de dragoste jertfelnică. 

Mulţi confundă rolul naşilor de cununie cu cea a naşilor de botez. Sau, 

mulţi fini îi exploatează oarecum pe naşii lor de cununie când ei îşi 

botează pruncii. Unde este limita? 

Nu este obligatoriu ca naşii de cununie să fie şi naşii de botez ai 

copiilor. Fiecare copil îşi poate avea naşii săi, cei care sunt în stare să-şi 

asume astfel de responsabilităţi. Şi în cazul încreştinării sunt abuzuri şi 

devieri, pe care Biserica nu le încurajează, încât unii nu botează copiii 

până nu revine naşa de peste hotare, apoi nu botează că nu sunt pe loc toţi 

cumătrii, iar aceştia uneori sunt exagerat de mulţi. Adevăratul naş este cel 

care ţine pruncul în braţe, deci participă cu trup şi suflet, şi îşi asumă acest 
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jug, deloc uşor, de a contribui la creşterea duhovnicească a pruncului. 

Într-un cuvânt, suntem în mare CRIZĂ! Oamenii de astăzi oficiază 

ceremonii religioase pur formal, în fală sau mânaţi de alte interese. 

Să trecem de la formalism la trăire sinceră şi curată a sentimentelor 

noastre, care ar face ca naşii de botez şi de cununie să fie autentici şi să 

contribuie la creşterea şi dezvoltarea unor personalităţi înduhovnicite“. 
                                                                                              (http://www.ganduridinierusalim.com) 
 

  

ȚINUTA DECENTĂ ÎN BISERICĂ 
 

„Anul acesta am împlinit 25 de ani de când sunt preot. În toți acești 

ani, fără excepție, nu am făcut cuiva observații legate de ținuta 

vestimentară pe care o are în Biserică. Am ținut cont de greutățile unora 

și de neștiința altora, iar câteodată mi s-a părut inutil să înfrunt lipsa 

bunului simț și sărăcia credinței altora, nădăjduind ca se vor apropia de 

Biserică și se vor îndrepta de îndată ce vor cunoaște rânduielile 

bisericești. 

Sfântul Clement Alexandrinul ne îndrumă să ne îmbrăcăm pe dinafară 

cu decența iar pe dinăuntru cu simțământul rușinii. Criteriile după care ne 

îmbrăcăm când venim la Sfânta Biserică sunt decența și modestia, încât 

să nu fim sminteală creștinilor și bucurie dracilor. 

Modestia înseamnă lipsa opulentei, a exagerărilor, a grijii excesive 

pentru anumite aspecte (bijuterii, cosmetice, coafuri, accesorii etc.). 

Decența se referă în mod special la femeie, din cauza puterii pe care o 

are aceasta de a influența prin vizual. 

Cele două criterii nu exclud deci curăția, îngrijirea și eleganța (în 

sensul ei de bun gust și grație). Femeia creștină este chemată să se 

îmbrace modest nu pentru a fi mai puțin atractivă, ci pentru a păstra și 

proteja ceva ce este fragil și care poate fi ușor pierdut: intimitatea 

destinată soțului ei. A te îmbracă modest și decent înseamnă că hainele 

vor acoperi în mod suficient corpul, astfel ca alții [copiii, tinerii, bărbații, 

etc.] să nu fie stânjeniți sau ispitiți [deci să nu se smintească și astfel 

multe suflete să se piardă, cum prin sminteala se ucid multe suflete și 

astfel se pierde mântuirea sufletească a multor oameni]. 

Biserica a impus aceste reguli pentru a păstra sănătatea morală, 

psihică și spirituală a ortodocșilor dar și pentru a evita tulburările mintale 

și de personalitate atât de evidente în ”moda” de azi“.                (Vivien Alexa) 

http://www.ganduridinierusalim.com/
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EVENIMENTE PAROHIALE 
 

• Marți, 6 august, la sărbătoarea Schimbării la Față, am avut 

bucuria pe care o trăim în fiecare an, aceea de a fi vizitați în biserica 

noastră, de icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam.  

La această sărbătoare, înainte de otpustul Sfintei Liturghii, s-au citit 

rugăciunile de binecuvântare, când se aduce pârgă de poame. 

• Joi, 8 august, în cadrul programului catehetic „Hristos împărtășit 

copiilor!”, parohia noastră a avut un program bogat și interesant. 

Doamna preoteasă Ana-Larisa Pelin s-a întâlnit, ca în fiecare joi 

după-amiaza, cu elevele participante la atelierul de cusături românești. 

Întâlnirile au loc în aer liber, la umbră, în curtea bisericii. 

De la ora 18,00, doamna Iuliana Sbîrnea i-a introdus pe cei mici în 

tainele fotografiei. Copiilor li s-a explicat cum funcționează o cameră 

foto, li s-a vorbit despre trepied și diferite tipuri de obiective. 

Tema întâlnirii de astăzi a fost fotografia de portret, iar copii au 

primit un suport de curs special realizat pentru ei. S-a mai vorbit și 

despre fotografia macro, peisaje și fotografia de natură. 

După explicațiile teoretice, copiii s-au jucat cu baloane de săpun și 

au exersat făcând fotografii în curtea bisericii. 

• Luni, 12 august, în biserica parohială a fost săvârșită Taina 

Sfântului Maslu, de către un sobor de 6 preoți (pr. Octavian Pelin, pr. 

Ioniță Lupoae, pr. Alexandru Teodosiade, pr. Gabriel Ioan Pelin, pr. 

Cătălin Huciu) sub protia părintelui Ioan Eugen Buruiană, Protoiereu 

de Galați. Conform tradiției, în fiecare an în timpul postului Adormirii 

Maicii Domnului, slujim Taina Sfântului Maslu cu mai mulți preoți, 

biserica noastră având ca hram sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în 

Biserică.                                                             (Preot Gabriel Ioan Pelin) 

 

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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