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Anul XIII, Nr. 322 
12 aprilie 2020 

Duminica a VI-a din Post (Floriile) 
-Intrarea Domnului în Ierusalim - 

     „Înainte de Paşti cu şase zile, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, 
pe care îl înviase din morţi. Şi I-au făcut acolo cină şi Marta slujea. Iar 
Lazăr era unul dintre cei ce şedeau cu El la masă. Deci Maria, luând o 
litră cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a 
şters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mireasma mirului. Dar 
Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Lui, care avea să-L vândă, a zis: 
Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei sute de dinari şi să-i fi dat 
săracilor? Însă el a zis aceasta nu pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru 
că era fur şi, având punga, lua din ce se punea în ea. A zis, deci, Iisus: 
Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. Că pe săraci totdeauna îi 
aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. Deci mulţime mare de 
iudei au aflat că este acolo şi au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă şi 

pe Lazăr, pe care-l înviase din morţi. Şi s-au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr 
să-l omoare, căci, din pricina lui, mulţi dintre iudei mergeau şi credeau în 
Iisus. A doua zi, mulţimea cea mare, care se adunase la sărbătoare, 
auzind că Iisus vine în Ierusalim, a luat ramuri de finic şi a ieşit întru 
întâmpinarea Lui şi striga: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru 
numele Domnului, Împăratul lui Israel! Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a 
şezut pe el, precum este scris: «Nu te teme, fiica Sionului! Iată, Împăratul 
tău vine şezând pe mânzul asinei». Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la 
început, dar, când S-a preaslăvit Iisus, atunci şi-au adus aminte că 

acestea erau scrise despre El şi că acestea I le-au făcut Lui. Aşadar, dădea 
mărturie mulţimea care era cu El când l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi 
l-a înviat din morţi. De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, pentru că 
auzise că El a făcut minunea aceasta“.                                  (Ioan, XII, 1-18) 

 

 

             

          

     

“. 

    „Învierea cea de obşte mai înainte de Pătimirea Ta 
încredinţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, 
Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca 
pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie Biruitorului 
morţii strigăm: Osana Celui dintru înălţime, bine eşti 
cuvântat, Cel ce vine întru numele Domnului“. 
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Voi staţi acasă, Hristos Domnul vine la voi! 
„Astăzi, în România şi peste tot în lume este multă suferinţă, mulţi 

oameni mor în jurul nostru, iar noi suntem spectatori îngânduraţi, 

nedumeriţi sau chiar speriaţi de faptul că moartea nu mai este doar 

subiect de film. Despre scenariul unui virus răvăşitor nu mai vorbim doar 

cu ochelari 3D. Cineva apropiat ca neam, vârstă sau profesie trăieşte 

inevitabila întâlnire cu suferinţa, cu boala, cu moartea. Uneori ni se 

prezintă lucrurile cu calm, ceea ce ne dă curaj, alteori citim peste tot, în 

media sau pe reţele de socializare, secvenţe, reportaje sau mesaje 

apocaliptice. Puterea de sinteză scade şi ea. Ne-am obişnuit ca orice eve-

niment, ştire, subiect, vacanţă şi alte lucruri frumoase să le păstrăm în 

amintire doar cât dorim sau chiar să ne descotorosim uşor de ele. Această 
criză sigur nu o vom uita. Am făcut o tradiţie din a pleda pentru dreptatea 

noastră şi nu pentru binele obştesc. Săvârşim adesea gesturi superficiale, 

cu convingerea că astăzi putem da „update” la orice, oricând. 

Zarva nesfârşită de la serviciu şi agitaţia cotidiană, regulile sociale, 

aşezate uneori împotriva bunului-simţ, argumentele inepuizabile şi de 

neclintit pentru lenevirea întregii noastre fiinţe par a rămâne on hold. 
Totul este încetinit, totul se schimbă, se întoarce la ceva cum n-a mai fost 

sau cum am auzit doar la moşii şi strămoşii noştri. 

Astăzi, când suntem izolaţi din cauza noii epidemii între pereţii caselor 

noastre, pe stradă, în supermarketuri, în mijloacele de transport, la oficiile 

publice, la birou şi chiar în pragul bisericilor nu mai sunt oameni. 

Acum, când în grabă aştern ultimele slove ale acestui smerit text,     

m-am întors de la slujba Sfintei Liturghii săvârşită cu uşile închise. Măcar 

aici am întrecut-o pe bunica în poveştile vieţii. Pe drumul de întoarcere, 

cineva m-a întrebat, online, spre a păstra distanţarea socială: Cine şi ce 

sunt preoţii pentru societatea de astăzi? Pentru că nu sunt în cea mai 
bună formă dialogală, din cauza scăderii exerciţiului zilnic, i-am răspuns 

scurt: Preoţii sunt cei care stau între voi, care vă binecuvântează, vă 
însoțesc la bune și rele. Am continuat timid: Ştiți când îi este cel mai greu 

unui preot? Când slujeşte cu biserica goală. Mai ales unui preot tânăr, 
care nu a prins tristul regim ateu, decât în grabă, şi care e plin în 

neputinţele sale de mult entuziasm pentru el şi pentru obştea sa. 

Săvârşim toate slujbele potrivit hotărârilor, fără credincioşi, cu gândul 

şi nădejdea că toate acestea sunt rânduite spre binele nostru al tuturor, 

spre darul vieţii. Potrivit Părinţilor, putem să trăim în parte pregustarea 

Raiului, în comuniune cu Dumnezeu, indiferent de circumstanţe. 

Deşi ne e greu şi nu dorim să ne obişnuim cu această stare de fapt, 

suntem chemaţi la un ceas prelungit de smerenie, de adâncire a rostirilor 

noastre, de strigăt pentru neputinţele noastre. Suntem chemaţi să privim 

la păcatele noastre şi nu la ale altora. Să păstrăm această linişte neîntâl-

nită în cetate. 

Credincioşii de la unele parohii se bucură de transmiterea live (cu 
binecuvântare) a slujbelor de la bisericile lor, care s-au adăugat în aceste 
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zile ca un balsam frumoaselor slujbe aşezate în bună rânduială eclesială 
în Catedrala Patriarhală şi transmise pentru toţi de către Radio şi 

Televiziunea TRINITAS. Este o strădanie folositoare, în perioadă de criză, 

în stare de urgenţă. 

Dar cu siguranţă toţi credincioşii s-au bucurat de pomenirea la 

Sfântul Jertfelnic de către preotul lor slujitor. Ne-am adus aminte cu 

duioşie de toţi. Când suntem cu toţii prezenţi în biserică cu trupul, venim 

ca să ne străduim a fi prezenţi în duh. Cu siguranţă, lipsa prezenţei în 

trup nu ne împiedică a fi mai aproape în duh. Ne aduce mai aproape 

reînvierea dorinţei pentru lucrurile adevărate şi valorificarea autentică, 

reală a darului, sau mai bine spus a Darurilor. 

În jurul unei singure Pâini şi al Potirului, spre pomenirea Lui, i-am 

pomenit smerit la proscomidie pe toţi credincioşii, recapitulând astfel, în 

taină, gândurile, rugăciunile, rugăminţile şi chiar relaţia duhovnicească 
cu fiecare, atât cât există ea, pentru că rostirea numelui fiecăruia şi 

aşezarea miridelor pentru ei pe Sfântul Disc înseamnă într-o formă sau 

alta recapitularea întregii persoane, prezentă în inimile noastre, în jurul 

lui Hristos. 

În aceste zile, noi, preoţii, la biserică, dumneavoastră, credincioşii, la 

icoanele caselor, pomenim mai ales pomelnicul nescris al inimii, pe cei 

dragi: soţie, soţ, copii, mamă, tată, soră, frate, duhovnic, bunici, prieteni. 

Cu siguranţă, pentru fiecare cititor, lista poate continua. Răscolind prin 

adâncimile sufletului, acolo unde este păzit cu sfinţenie pomelnicul 

nescris, înfăşurat în multă discreţie, fiecare poate oricând mărturisi cu 

mult drag, cu multă sfială şi cu vocea tremurândă nume spre a le aşeza în 

gând de rugăciune către mila Celui Preaînalt, Doctorul sufletelor şi al 

trupurilor. 

Să îi pomenim pe toţi cu drag, mai ales pe fraţii şi surorile noastre 
medici şi asistenţi medicali, care se fac în aceste clipe grele pentru neamul 

nostru mâinile întinse ale Vindecătorului a toate. 

Conform estimărilor, probabil că uşile bisericilor vor rămâne în 

noaptea Sfintelor Paşti ferecate ca odinioară mormântul Domnului din 

care s-a înălţat şi se înalţă lumina Învierii. 

Să facem Ierusalim duhovnicesc din fiecare colţişor al odăilor casei şi 

sufletului nostru. Bucuria şi Lumina Învierii vor străpunge orice zid, orice 

neputinţă, orice distanţă! Hristos Domnul vine la fiecare. Voi staţi acasă!“ 
         (Pr. Ciprian Bâra, Ziarul Lumina, 31 Martie 2020) 

Îndrumări ale Cancelariei Sfântului Sinod, aprobate de 

Patriarhul României, privind slujbele de Florii, din Săptămâna 

mare (a Sfintelor Pătimiri) şi de Sfintele Paşti, în condiţiile stării 

de urgenţă. 
Întrucât slujbele de Florii, slujbele din Săptămâna Mare (a Sfintelor Pătimiri) şi de 

Sfintele Paşti vor fi săvârşite anul acesta doar de slujitorii bisericeşti, fără participarea 
credincioşilor mireni, pentru a oferi credincioşilor o anumită consolare şi pentru a 
diminua riscul unor manifestări necontrolate, urmare consultării cu Ministerul 
Afacerilor Interne, parohiile şi mănăstirile vor proceda după cum găsim pe site-ul 

www.basilica.ro. 

https://ziarullumina.ro/autor/pr--ciprian-bara.html
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      În anul comemorativ al filantropilor ortodocși, domnul inginer 
Popa Gheorghe, în vârstă de 87 ani a trecut la cele veșnice, vineri, 27 

martie 2020 și a fost înmormântat luni, 30 martie, în Cimitirul 

Eternitatea. Provenea dintr-o familie de 5 frați, cu părinții agricultori, 

din Comuna Tulucești, Județul Galați. A urmat cursurile prestigiosului 

Liceu Vasile Alecsandri. A fost director la IEELIF Galați, enoriaș 
apropiat și consilier al Parohiei Vovidenia.  

Deși a ajutat parohia și foarte multă lume fiind un adevărat 

filantrop, mulți credincioși doritori nu au putut lua parte la slujba de 

înmormântare din cauza pandemiei. Dumnezeu să-l ierte! (Pr. Gabriel Pelin) 

„Regret decesul d-lui ing. Popa Gheorghe: un om de mare Omenie, 
iubit și apreciat de subalterni. Un bun povestitor cu mult farmec, 
având pasiunea frumoaselor amintiri... și multe alte calități... Cu mult 

drag și respect se apropia de noi credincioșii, bucurându-se de orice 

salut mai afectuos. Dumnezeu sa-l ierte! Îi voi păstra o frumoasă 

amintire!“                                                     (prof. Ana Liliana Zaharia) 
„Un om deosebit! Povestirile din ultimii ani despre cele și cei de 

odinioară, despre L.V.A., felul de a fi, lăsau să se întrevadă calitățile 
sufletești alese. Dumnezeu să-l ocrotească!“               (prof. Ion Cioroiu) 

„Ne vom aminti de dumnealui cum, până acum vreo doi ani, ținea 

cu tărie să înconjoare biserica, în Vinerea Mare, cu Crucea în spate, la 
fel și stând pe scaun în față, lângă strana cântărețului, la fiecare 

Sfântă Liturghie sau slujbă! Ni se duc seniorii, suntem mai puțin 
înțelepți, mai săraci, mai dezrădăcinați! Să îl odihnească Dumnezeu în 

pace!“                                                                    (Gherghina Caragea) 
„Regret trecerea la cele veșnice a d-lui ing. Popa Gheorghe, Om de 

o mare omenie! Dumnezeu să-l odihnească în pace și condoleanțe 

familiei!“                                                                     (Eufrosina Ispas) 
 
 

 
Parohia Vovidenia Galaţi 

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

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