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Parohia „Vovidenia“ 
Galaţi 

- buletin duhovnicesc bilunar-  
 
 

 

Anul XII, Nr. 306 
1 septembrie 2019 

    Duminica a XI-a după Cincizecime 
- Pilda datornicului nemilostiv - 

 

     „Fraţilor, voi sunteţi pecetea apostoliei mele în Domnul. 
Apărarea mea către cei ce mă judecă aceasta este: N-avem, oare, 
dreptul să mâncăm şi să bem? N-avem, oare, dreptul să purtăm cu 
noi o femeie soră, ca şi ceilalţi apostoli, ca şi fraţii Domnului, ca şi 
Chefa? Sau numai eu şi Barnaba nu avem dreptul de a nu lucra? Cine 
slujeşte vreodată, în oaste, cu solda lui? Cine sădeşte vie şi nu 
mănâncă din roada ei? Sau cine paşte o turmă şi nu mănâncă din 
laptele turmei? Nu în felul oamenilor spun eu acestea. Nu spune, 
oare, şi Legea acestea? Căci în Legea lui Moise este scris: «Să nu legi 
gura boului care treieră». Oare de boi se îngrijeşte Dumnezeu? Sau 
în adevăr pentru noi zice? Căci pentru noi s-a scris: «Cel ce ară 
trebuie să are cu nădejde, şi cel ce treieră, trebuie să treiere cu 
nădejdea că va avea parte de roade». Dacă noi am semănat la voi 
cele duhovniceşti, este, oare, mare lucru dacă noi vom secera cele 
pământeşti ale voastre? Dacă alţii se bucură de acest drept asupra 
voastră, oare nu cu atât mai mult noi? Dar nu ne-am folosit de 
dreptul acesta, ci toate le răbdăm, ca să nu punem piedică 
Evangheliei lui Hristos“.                            (I Corinteni, IX, 2 -12) 
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O zi din viața unui preot bizantin 
 

„O viață de o simplitate desăvârșită. Cine își mai dorește astăzi 
așa ceva? Și totuși, aceasta a fost viața preoților ortodocși timp de 
veacuri întregi. O viață în care bogăția, fastul, evenimentele 
extraordinare erau toate absente, dar în care se revărsa cu 
îmbelșugare harul dumnezeiesc, bucuria slujirii, iubirea de aproapele. 
Existența socială a preotului în Bizanț se deosebea arareori de cea a 
păstoriților săi. Toți duceau aceeași cruce, uneori mai dificilă, dacă se 
aflau în regiunile de graniță, veșnic cotropite de invadatori, alteori 
poate mai ușoară, dacă se aflau într-un oraș ferit de atacuri. 

În cuvintele marelui istoric Steven Runciman: „Preotul de parohie, 
atunci ca și acum, în Biserica Ortodoxă, era un om simplu, care se 
deosebea de parohienii săi doar prin faptul că era un pic mai educat, 
fiind instruit și hirotonit în vederea săvârșirii Sfintelor Taine. Trebuia 
să fie căsătorit, putând continua să fie preot după moartea soției sale. 
Nu se putea aștepta niciodată la avansare. În orașe, bisericile mai 
mari și mai frumoase erau în mod obișnuit arondate mănăstirilor care 
le asigurau preotul slujitor. Marile catedrale, „Sfânta Sofia“ și „Sfinții 
Apostoli“, par să fi avut câțiva preoți de mir, dar în principal slujeau 
în ele preoții curții patriarhale, oameni care depuseseră voturile 
monahale și care nu mai țineau de mult timp de o mănăstire” (Steven 
Runciman, Teocrația bizantină, trad. și studiu introductiv Vasile 
Adrian Carabă, București, Ed. Nemira, 2012, p. 126). 

Așadar, preotul era un om simplu, dar cu o trăire adesea profundă. 
În tăcerea sa răsuna glasul iubirii de Dumnezeu și de aproapele. În 
rugăciunile liturgice, poate uneori stâlcite de o pronunție 
defectuoasă, pentru că nu toți aveau parte de o educație prea 
îndelungată, sau cântările intonate puțin eronat din punctul de vedere 
al alcătuirii lor, străbătea însă smerenia subtilă a conlucrării cu 
Dumnezeu, a unirii sufletești cu harul Său. În micile activități gospo-
dărești, în special în sate, preotul era asemenea tuturor: muncea 
împreună cu sătenii, mânca alături de ei, trăia bucuriile și tristețile 
lor. Iar în viața aceasta pământească aproape înveșnicită nimic nu 
părea să tulbure pacea și liniștea atât la nivel social, cât și la nivel 
liturgic. Preotul și credincioșii săi erau, așa cum spune Sfânta 
Liturghie, „o gură și o inimă”. 

Hans-Georg Beck remarca: „Identificarea credinciosului cu preotul 
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său nu s-a lovit probabil de greutăți prea mari, virtuțile și defectele 
sale erau și ale lor, la fel și sărăcia și prosperitatea lui. [...] Era 
suficient dacă slujea Liturghia, boteza, binecuvânta căsătorii și slujea 
la înmormântări. Pentru spovedanie se apela cu plăcere la un monah” 
(Hans-Georg Beck, Mileniul bizantin, trad. din lb. germană de Lidia 
Rus, prefață de Remus Rus, București, Ed. Nemira, 2015, p. 369). 

Astăzi, este ușor de trecut cu vederea o astfel de viață, deși mulți 
preoți o păstrează, în simplitatea ei desăvârșită și uimitoare. Ea poate 
trece neobservată, poate fi disprețuită, vorbită de rău sau criticată la 
nesfârșit. S-au spus multe despre lipsa de cultură a unor preoți, 
despre predicile lor poate uneori un pic monotone, despre viața 
înclinată spre opulență pe care câțiva dintre aceștia o afișează. Nu s-a 
spus, însă, aproape nimic despre acele câteva mii de preoți care 
trăiesc la limita sărăciei, care nu au posibilitatea de a împărți celor 
sărmani mai mult de o pâine, dar care o oferă cu drag, chiar dacă este 
ultima de care dispun, despre toate acele existențe jertfelnice care 
țin în mână Trupul și Sângele lui Hristos, dar care sunt disprețuiți și 
batjocoriți de semenii lor și veșnic vorbiți de rău. 

Nici preoții din Imperiul Bizantin, nici cei de acum nu rămân lipsiți 
de unele defecte. Mulți le conștientizează și se luptă cu ele. Se luptă 
cu mânia și ignoranța, se străduiesc să se facă tuturor toate, să le 
ofere cuvânt bun, rugăciune curată, exemplu desăvârșit celorlalți 
pentru că, dacă preotul greșește, atunci știm că se oferă o scuză bună 
conștiinței laxe a multora pentru a face același păcat fără nicio 
sfială... 

Însă, dincolo de toate căderile și limitările, de toate insultele și 
durerile, de toate încercările și ispitele, ne străduim să păstrăm 
această simplitate suprafirească a lui Hristos, acea bucurie smerită a 
urcării pe Cruce împreună cu El, acea durere veșnică pentru suferința 
celorlalți, acea iubire netrecătoare pentru toți oamenii pentru că sunt 
făcuți după chipul lui Dumnezeu, chiar dacă nu au dobândit încă 
asemănarea cu El. Și în zilele când reușim, vărsăm o lacrimă de 
umilință în fața celor care au trăit înaintea noastră, au îmbrăcat cu 
responsabilitate acest veșmânt negru al suferinței și ne-au transmis 
prin exemplul lor cum să ne comportăm pentru a-i ajuta pe toți. Și în 
acea zi ne simțim precum preoții ortodocși din Imperiul Bizantin și ne 
rugăm Domnului să ne dea puterea de a fi la înălțimea smereniei lor“. 

                                                                 
                                                          (Ziarul Lumina, Pr. Adrian Agachi - 26 August 2019) 

 
  

https://ziarullumina.ro/autor/pr--adrian-agachi.html
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EVENIMENTE PAROHIALE 
 

• Vineri, 30 august 2019, 18 elevi din cadrul parohiilor 
Cercului Misionar nr. 4 al Protoieriei Galați s-au aflat într-un 
pelerinaj, cu binecuvântarea Părintelui Arhiepiscop Dr. Casian 
Crăciun, la Mănăstirea Maicii Domnului, din comuna Cudalbi, 
județul Galați.  

Este vorba despre parohiile: Vovidenia, Precista, Mavromol, 
Sfântul Nicolae, Schimbarea la Față, Azil de bătrâni, Nașterea 
Maicii Domnului, Sfânta Ecaterina și Sfinții Apostoli.   

Părintele Eugen Buruiană, Protoiereu de Galați, s-a îngrijit 
de transport. 

Ne-am întâlnit la biserica Vovidenia, am săvârșit rugăciunea 
de călătorie, apoi ne-am îndreptat către Mănăstire. 

Maica stareță Mariamni ne-a întâmpinat cu toată dragostea. 
Maica Mihaela, ghidul mănăstirii, ne-a întâmpinat cu 

informații despre mănăstire, oferind posibilitatea 
participanților să observe viața mănăstirească, totodată și 
toate anexele acesteia. Ne-am rugat în paraclisul mănăstirii, 
fiecare participant citind câte un icos și condac din Acatistul 
Acoperământului Maicii Domnului. După ce am servit masa de 
prânz, voluntarele Maria Roșu și Laura au animat activitățile cu 
jocuri. 
    La final, maicile au oferit daruri de suflet celor implicați. 

 

• Ne propunem ca în săptămânile următoare să organizăm o 
întâlnire cu tineri la parohia noastră, în care să implicăm 
voluntarii din LTCOR (Liga Tineretului Creștin Ortodox Român). 

             (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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