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Evanghelia din Duminica a XVII-a după Rusalii 

 

2020 – Anul omagial al pastorației 
părinților și copiilor şi Anul 

comemorativ al filantropilor ortodocși 
 

   

„Bucură-te, Ceea ce eşti Plină de har, Născătoare de Dumnezeu 
Fecioară; că din tine a Răsărit Soarele dreptăţii, Hristos 
Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintru întuneric. Veseleşte-
te şi tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în braţe pe Izbăvitorul 
sufletelor noastre, Cel Ce ne-a dăruit nouă şi Învierea”. 

                     Troparul Întâmpinării Domnului 
   

     „În vremea aceea a venit Iisus în părţile Tirului şi ale Sidonului. Și, iată, o 
femeie cananeeancă, din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, 
Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de diavol. Iisus însă nu i-a 
răspuns niciun cuvânt; și, apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Dă-i 
drumul, că strigă în urma noastră. Iar El, răspunzând, a zis: Nu sunt trimis decât 
către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea, venind, s-a închinat Lui, 
zicând: Doamne, ajută-mă! El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea 
copiilor şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă 
din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a 
zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti! Şi s-a tămăduit 
fiica ei din ceasul acela“.                                                                                    (Matei, XV, 21-28) 

 

 



 2 

De ce e necesară spovedania înainte de Taina Cununiei 
„Adesea, pregătirea pentru nuntă este o pregătire pur materială, pur omenească; 

după ce s-au stabilit datele financiare cu privire la susținerea și desfășurarea nunții, 
în grabă se stabilește și ora săvârșirii slujbei Cununiei. Mentalitatea referitoare la 
căsătorie și la viața de cuplu se face simțită și-n trăirea momentului unic pentru o 
familie: nașterea ei ca „biserică-mireasă” a lui Hristos. Iubirea care-i unește pe miri 
trebuie completată de iubirea lor față de Dumnezeu, care-i face să-și pună problema 
mântuirii, într-un mod foarte concret. 

Căutarea și alegerea mirelui sau a miresei se face ca și unirea lor: „în Hristos și în 
Biserică”. Pregătirea mirilor pentru nuntă trebuie să vizeze prioritar viața 
duhovnicească, pentru că ei nu se vor uni într-un trup decât numai în măsura în care 
se vor uni, prin împărtășire, cu și în Trupul lui Hristos. Aceasta necesită rugăciune și 
post, câteva zile sau o săptămână înaintea nunții și pregătirea pentru Sfânta 
Împărtășanie, prin Spovedanie. Ar fi bine ca la această pregătire să participe și nașii, 
chiar și părinții, pentru că „rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor 
copiilor”.  Astfel pregătiți, mirii vor putea participa la Dumnezeiasca Liturghie, fiind 
primii care răspund chemării euharistice: „Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu 
dragoste, apropiați-vă”, împărtășindu-se. 

Necesitatea Spovedaniei înainte de Cununie are la bază două motive majore. În 
primul rând cel de ordin spiritual, și anume înaintea fiecărui eveniment important din 
viață ne pregătim spovedindu-ne și împărtășindu-ne, aceasta cu atât mai mult cu cât, 
în vechime, Cununia era legată de Euharistie. Al doilea motiv este practic, dar folosul 
este tot spiritual, pentru că la întâlnirea pe care preotul o are cu mirii în scaunul 
spovedaniei va căuta să le transmită ceea ce nu ar putea să facă în cuvântul de la 
Cununie. Această invitație nu este numai o mărturisire, ci și o convorbire 
duhovnicească în care preotul ar avea prilejul să le vorbească despre ce înseamnă 
familia creștină și care este rolul ei. 

Astfel Taina Spovedaniei împlinită înaintea primirii Tainei Cununiei, capătă o 
funcție educativă, având rolul de a-i apropia și mai mult pe tineri de momentul 
profund la care vor participa și de înțelesurile adânci ale Tainei, făcându-i cu adevărat 
să înțeleagă măreția încununării lor în Hristos. 

Mirii trebuie să se spovedească, preferabil la acelaşi duhovnic, și cu scopul de a 
lăsa în urmă trecutul individual, punând astfel bazele unui viitor comun. Această 
spovedanie trebuie să fie completă, deoarece este singura ocazie ca lucrurile care ar 

http://www.doxologia.ro/actualitate/arhiepiscopia-iasilor/pregatirea-mirilor-pentru-taina-cununiei-viata-de-familie
http://www.doxologia.ro/taine-ierurgii-slujbele-bisericii/paharul-mantuirii-element-euharistic-taina-cununiei
https://doxologia.ro/taine-ierurgii-slujbele-bisericii/frumusetea-rugaciunilor-de-binecuvantare-mirilor-taina-cununiei
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putea provoca angoase sau sentimente ascunse de vinovăţie unul față de altul să fie 
eliminate prin iertarea pe care Dumnezeu o dă prin mâna preotului duhovnic. Eliberaţi 
de un trecut poate împovărător, mirii vor avea deschiderea şi libertatea de a se 
dărui vieţii de familie cu toată fiinţa, punând un început nou, pe bazele dragostei 
depline, cu grijă ca erori precedente din neştiinţă sau nebăgare de seamă să nu se mai 
repete“.                (Pr. Prof. Costel Bulgaru, Sfânta Taină a Cununiei, Ed. Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galați, 2011, p. 150) 

Te-ai spovedit, de acum să nu mai păcătuiești! 
1. „De acum să nu mai păcătuieşti”, i-a spus Hristos paraliticului (Ioan 5, 14). La fel i-a 
grăit şi desfrânatei: „De acum să nu mai păcătuieşti” (Ioan 8,11). Acelaşi lucru este 
valabil şi pentru tine, care te-ai spovedit. Din momentul în care ai ieşit de la scaunul 
de spovedanie, să încerci să duci o luptă pe viaţă, ca să nu mai păcătuieşti din nou. 
„Este pentru prima dată când am făcut acest lucru, părinte!", i-a spus un tânăr 
duhovnicului său. „Şi ce, mai vrei să-l faci din nou? Să nu mai spui acest lucru, copilul 
meu!", i-a zis părintele. 
2. Până acum ai păcătuit, însă de acum înainte va trebui să înlocuieşti faptele rele cu 
fapte bune: „Fereşte-te de rău şi fă bine” (Psalmul 33, 13). „Doamne, vezi că mâinile 
mele sunt curate de fapte păcătoase?", i-a spus un suflet lui Dumnezeu. „Sunt curate, 
dar goale!", i-a răspuns Domnul. 
3. „Postul este începutul pocăinţei. Începi să te pocăieşti atunci când începi să posteşti, 
căci fără postire pocăinţa ta este moartă!" Prin plăcere Îl întristezi pe Dumnezeu, şi 
acum eşti chemat să-L înveseleşti prin osteneala dureroasă a postirii (şi a rugăciunii 
stăruitoare). „Află deci că prin rugăciune şi postire trebuie să-L îndupleci pe 
Dumnezeu" (slujba Schimei celei mici). De aceea şi „esenţa" epitimiilor o reprezintă 
postirea şi rugăciunea (Canoanele 6 şi 7 ale Sfântului Ioan Postitorul). 
(Arhimandrit Vasilios Bacoianis, Duhovnicul și spovedania, traducere din lb. greacă de pr. Victor 
Manolache, Editura de Suflet, București, 2012, pp. 47-48) 

CUVÂNT DE ÎNVĂȚĂTURĂ 
„În Ortodoxie nu te mântuiești pentru că ești perfect. În Biserică nu te mântuiești 

pentru că ești fără pată, și reușești sa faci foarte bine lucrurile. Ci te mântuiești 
pentru că Cineva continuă să te iubească cu toată mizeria ta! Te iubește Dumnezeu, cu 
toate că ești un ticălos, cu toate că nu ai nimic al tău cu care te poți afișa, cu toată 
înfrângerea ta! Cineva te iubește în starea ta de a fi învins, în căderea ta - și continuă 
să te iubească în aceeași măsură. Este foarte important să înțelegem acest lucru“! 

                Pr. Haralambos Papadopoulos 

http://www.doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/spovedania-cale-spre-mantuire
http://www.doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/postul-este-o-foame-o-insetare-dupa-plinirea-trupului-lui-hristos
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Unirea Principatelor Române sărbătorită la Biserica Vovidenia 
Vineri 24 Ianuarie 2020 am sărbătorit 161 de la Unirea Principatelor Române. Având în 

vedere că Alexandru Ioan Cuza era pârcălab de Galaţi şi locuia pe strada care astăzi îi 
poartă numele, credincioșii gălățeni s-au adunat în biserica noastră, care era frecventată 
în acele vremuri de întreaga familie Cuza.  

Mai mult, mama domnitorului, Sultana Cuza a fost înmormântată în curtea bisericii în 
mai 1865. Osemintele au fost strămutate în 1873 la castelul familiei de la Ruginoasa, însă 
gălățenii au păstrat până astăzi mormântul ca loc de procesiune și recunoștință. 

Ca în fiecare an, în această zi, în biserica noastră a avut loc un moment cultural-
artistic susținut de elevi de la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin“, de la Şcolile Gimnaziale nr. 
25 şi nr. 26, de la Palatul Copiilor de la Liceul Teoretic Emil Racoviță din municipiul Galaţi. 

La ora 12,00 Înaltpreasfințitul Casian Crăciun a săvârșit slujba de Te-Deum înconjurat 
de un sobor de 7 preoți (Protoiereu Ioan Eugen Buruiană - Parohia Precista; Pr. Pelin 
Octavian, Pr. Cezar Pinitilie – Parohia Sfântul Ștefan cel Mare; Pr. Paul Zaharia – Capela 
Militară, Pr. Pelin Gabriel Ioan, pr. Ioan Alexandru Budeșteanu – Parohia Sfântul Nicolae și 
pr. Ovidiu Gafton – Capela Penitenciar) și 2 diaconi (Corneliu Descanu și Marius Cristi 
Gheorghe), în prezența oficialităților (Gabriel Ioan Avramescu – Prefect, Costel Fotea – 
Președintele Consiliului Județean, Ionuț Pucheanu – Primar) precum și a credincioșilor 
prezenți. 

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfința Sa a evocat personalităţile bisericeşti care 
au contribuit la realizarea Unirii Principatelor Române, printre care se numără şi cel 
dintâi ierarh al Dunării de Jos, Melchisedec Ştefănescu care a luptat pentru Unirea 
Principatelor, fiind ales la 1857 membru în Divanul Ad-Hoc. 

După slujbă, conform tradiției, a fost săvârşită o procesiune până la mormântul 
mamei domnitorului, Sultana Cuza, unde a fost oficiată slujba parastasului pentru cei care 
au contribuit la înfăptuirea Unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859. 

Preot Pelin Gabriel Ioan 

 

 

 

Parohia Vovidenia  
Biserica: Galaţi, str. Logofăt Tăutu, nr. 24, cod poştal 800009, jud. Galaţi; 

    Capela mortuară: Galaţi, str. Logofăt Tăutu, nr. 24, cod poştal 800009, jud. Galaţi; 
    Cantina parohială: Galaţi, str. Alex. I. Cuza, nr. 31, cod poştal 800010, jud. Galaţi; 

Pentru donaţii și programări, vă rugăm să vă adresaţi preoţilor slujitori: 
Preot paroh: Gabriel-Ioan Pelin: 0 7 5 2 7 2 3 4 5 2  
Preot coslujitor Octavian Pelin:    0 7 4 0 5 4 3 5 2 4  

Email: pelin_gabriel@yahoo.com; vovidenia@gmail.com 
www.bisericavovidenia.ro 
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