
 1 

Parohia „Vovidenia“ 
Galaţi 

-buletin duhovnicesc bilunar-  
 

 
 

Anul XII, Nr. 308 
29 septembrie 2019 

    Duminica a XIX-a după Cincizecime 
- Predica de pe munte- iubirea vrăjmașilor- 

 

     „Fraţilor, Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus, Cel ce este binecuvântat 
în veci, ştie că nu mint! În Damasc, dregătorul regelui Areta păzea cetatea 
Damascului, ca să mă prindă, dar, printr-o fereastră, am fost lăsat în jos, peste 
zid, într-un coş, şi am scăpat din mâinile lui. Dacă trebuie să mă laud, nu-mi este 
de folos, dar voi veni totuşi la vedenii şi la descoperiri de la Domnul. Cunosc un 
om în Hristos, care acum paisprezece ani - fie în trup, nu ştiu, fie în afară de trup, 
nu ştiu, Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu 
pe un astfel de om - fie în trup, fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - că a 
fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le 
grăiască. Pentru unul ca acesta mă voi lăuda; iar pentru mine însumi nu mă voi 
lăuda, decât numai în slăbiciunile mele. Fiindcă, chiar de aş vrea să mă laud, nu 
voi fi fără minte, căci voi spune adevărul; dar mă feresc de aceasta, ca să nu mă 
socotească nimeni mai presus decât ceea ce vede sau aude de la mine. Şi, 
pentru ca să nu mă trufesc cu măreţia descoperirilor, datu-mi-s-a mie un 
ghimpe în trup, un înger al satanei, să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. 
Pentru aceasta de trei ori am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine; şi 
mi-a zis: Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârşeşte în 
slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, ca 
să locuiască în mine puterea lui Hristos“.           (II Corinteni, XI, 31 -33; XII,1-9)
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„Superb e puţin spus... de citit și meditat. 
Dragi miri (Majestăţile Voastre), părinţi, nași, nuntași, (și Dumnezeule 

Drăguţule, care ai binevoit să te pogori asupra capetelor mirilor ăstora),  
Ioane, Marie, vouă vă zic, 

niciodată n-aţi fost mai frumoși, niciodată nu veţi fi, ca azi. De trei ori 
în viaţă omul e ferchezuit la maxim. Când e botezat, toată galaxia 
gravitează în jurul lui. El nu știe nimic, e prea devreme să ia decizii. Când 
moare, toată suflarea supravieţuitoare îi e în preajmă. El iar nu știe nimic, 
și e prea târziu să ia decizii. 

Dar azi, Ioane, Marie, azi știţi. Cu guriţa voastră mi-aţi zis că DA, și din 
două persoane, una făcut-am. ”Va lăsa omul pe tată-su și pe mumă-sa și 
se va lipi de femeia lui și una fi-vor”. 

Tare, nu? Am învârtit niște cununii, vi le-am pus pe cap, după un ritual 
din secolul IX, rezervat doar împăraţilor bizantini care se încoronau în 
Metatoriumul Sfintei Sofia din Constantinopol, și vouă, dragii mei. Azi 
sunteţi împăraţi, după rânduiala Bizanţului. 

Râzi, Ioane, ești fericit, nu? Uită-te în stânga ta, ce vezi? E frumoasă 
Maria, nu? În rochia ei albă de împărăteasă, cu trena translucidă și chipul 
luminos, e frumoasă ca luna între stele, nu? Nu, Ioane. Nu vezi bine. 
Maria e o babă. Nu încă, e adevărat, te-ai căsătorit cu cea mai frumoasă 
femeie, da pe bune, zeiţa ta va deveni o bătrână. Și pe aia ai luat-o în 
căsătorie azi, și pe aia. Bolnavă, o vei duce de mână la Sovata și o vei 
ajuta să-și încalţe șlapii, la ieșirea din bazinul de terapie. Și tu, Marie, 
șterge zâmbetul ăsta de pe faţă, uită-te la mine, Ion se va schimba, știi? 
Va îmbătrâni și el, poate va avea reumatism, o să-i cadă dinţii și nu va 
avea bani să-și pună alţii în loc, căci vor fi copii de ţinut prin școli, de 
îmbrăcat, de hrănit. Deci te întreb, pe tine, mireasă, îl iei în căsătorie pe 
Ion, bătrânul, știrbul, anchilozatul? 

Și fiţi atenţi, că eu întreb o singură dată. Nu există trei cununii, nici 
două măcar. Ci o singură cununie, pentru totdeauna, orice repetiţie a 
zilei de azi e ca o copie xerox după un original pierdut. Așa că, zic: gata cu 
zâmbetele astea fără garduri și să ne gândim adânc la măreţia DA-ului de 
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azi. 
Și încă una, mai înfiorătoare. Ioane, când ai luat-o pe Maria de 

nevastă, toată familia ei ai luat-o. Și invers. Și de ei vei avea grijă, îţi vor 
intra în casă, prin șifonierul de la inimă, îţi vor răscoli respiraţia cu zilele 
lor de naștere, îi vei ajuta și te vor ajuta, credeai că ai luat-o doar pe 
Maria și-ai scăpat? Gânditu-v-aţi la toate astea? 

Gânditu-m-am eu, și vă zic, să știţi, și DA-ul vostru de azi, pus la 
rădăcina lumii, să aducă rod. 

Și să-mi faceţi copii, Ioane, Mărie, copii să-mi faceţi, să mi-i aduceţi la 
biserică să zbiere-n liturghie și să enerveze mironosiţe scorţoase, să-mi 
dau drumul la lacrimi în barbă când îi voi boteza, făcându-mă tatăl lor de 
spirit, să-i văd crescând pe stradă, salutându-mă în fugă, să-i urmăresc de 
la fereastra casei bubuind cu mingea porţile bisericii, să mă mir ce mari 
sunt ei și ce înspre mic mă fac eu, m-auziţi, Ioane, Marie? 

Și când o să-mi împachetez amintirile pentru Marea Călătorie și-o să-
mi pun tâmpla în colţul dinspre miazăzi al bisericuţei, ei să șteargă cu 
palma crucea de la capul meu cărunt și să zică, într-o doară, ”nevastă, 
ăsta-i popa care m-a botezat!” Și-atunci, de sub vremuri, de sub zăpezi 
incandescente, voi zâmbi cu toată inima și voi fi viu ca iarba de pe piept, 
da? 

Și-acum, valea, Majestăţilor! Mergeţi și dansaţi, și râdeţi, și petreceţi, 
faceţi roată cu prietenii și jucaţi tropotind, căci nici o zi ca asta nu va mai 
fi, în vecii vecilor, amin“.                                       (Crin-Triandafil Theodorescu) 

• Sâmbătă, 28 septembrie 2019, elevii din parohiile Cercului Misionar nr. 
4 al Protoieriei Galaţi s-au întâlnit la biserica Vovidenia, unde au 
participat la slujba Vecerniei, oficiată de un sobor de preoţi. În 
continuare, voluntari din cadrul Ligii Tineretului Creștin Ortodox din 
România au derulat un program animat cu jocuri specifice vârstei lor.  
    Doamnele din Comitetul Parohial au susţinut această activitate prin 
pregătirea unei agape. 
   Mulţumim lui Dumnezeu pentru binecuvântare, fiecăruia pentru 
implicare și nădăjduim la cât mai multe întâlniri de acest fel!
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„Atunci e adevărata căsnicie, când domnește atâta înţelegere între 
bărbat și femeie, când sunt atât de strânși uniţi prin dragoste, când este 
o atât de mare legătură între ei câtă a fost și între Avraam și Sarra. 

După cum niciodată trupul nu se răscoală împotriva lui însuși și nici 
sufletul contra lui însuși, tot așa și bărbatul și femeia nu trebuie să se 
scoală unul împotriva altuia, ci să fie uniţi. 

Acolo se vor putea revărsa asupra lor nenumărate bunătăţi. Unde-i 
atât de mare înţelegere, acolo-i adunarea bunătăţilor, acolo-i pace, 
acolo-i dragoste, acolo-i vederea cea duhovnicească; acolo nu se vede 
luptă, nici bătălie, nici dușmănie, nici ceartă, ci toate sunt izgonite pentru 
înţelegerea dintre soţi, rădăcina tuturor bunătăţilor, înţelegerea, adică, 
face să dispară toate acestea. Lipsa înţelegerii dintre soţi generează însă, 
în egală măsură, cele mai mari probleme în familie. […] 

Sfântul Ioan Gură de Aur recomandă în repetate rânduri ca soţii să 
comunice eficient unul cu altul, să își expună nemulţumirile cu blândeţe 
și să ajungă la o soluţie de comun acord pe cale pașnică. Astfel, în ceea ce 
privește soţia, el afirmă că aceasta poate să lucreze spre mântuirea 
propriului soţ: „când prin faptele și vorbele sale arată multă înţelepciune, 
multă filozofie, multă răbdare, când își râde de toate greutăţile căsniciei, 
când urmărește necontenit același scop.” 

Desigur și soţul poate face același lucru, fiind atent „să nu ţină 
socoteala de fiecare cuvânt spus de femeia lui, ci, știind că femeia e 
slabă, să-și de-a toată silinţa să fie îngăduitor cu ea, ca să-i alunge 
supărarea și să strângă legătura păcii și unirii”. 

(Sfântul Ioan Gură De Aur,”Despre familia creștină”, Ed. Cuvântul Vieții, București, 2015, pag. 14-15, 62-63) 

 
                                                     
 

  

               

 
 

 

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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