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    Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci 
- Luarea Crucii și urmarea lui Hristos - 

 

     „Fraţilor, ştiind că omul nu se îndreptează din faptele Legii, 
ci prin credinţa în Hristos Iisus, am crezut şi noi în Hristos 
Iisus, ca să ne îndreptăm din credinţa în Hristos, iar nu din 
faptele Legii, căci din faptele Legii nimeni nu se va îndrepta. 
Dacă însă, căutând să ne îndreptăm în Hristos, ne-am aflat şi 
noi înşine păcătoşi, este, oare, Hristos slujitor al păcatului? 
Nicidecum! Pentru că, de zidesc iarăşi ceea ce am dărâmat, 
mă arăt pe mine însumi călcător (de poruncă). Fiindcă eu, 
prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc lui 
Dumnezeu. M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu mai 
trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa mea de acum, 
în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a 
iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine“.  (Galateni, II, 16 -20)                         
                   
     

              
     

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 
-CĂLUGĂRUL CARE A PRIVATIZAT ROMÂNIA- 

„Intrăm în curtea Schitului Sfântului Andrei din Athos. 
Oprirea nu era în program. Dar „fratele“ Daniel voia să cerceteze 
magazinul cu obiecte de cult. După vreo 20 de minute, 
așteptându-l să cumpere suvenirurile sfințite, se apropie de mine 
călugărul care avea în grijă magazinul. 

Venea încet, se legăna de pe un picior pe altul, cu statura și 
aparența lui de Hodor din Game of Thrones. Aparența dispare în 
clipa în care îi întâlnesc ochii: blânzi, precum azurul Egeei. „Cu ce 
vă ocupați voi?“ mă întreabă bătrânul monah. „Suntem DJ-i de 
radio în România!“ De sub barba albă, încâlcită, răsare un zâmbet 
perfect senin, asemenea cerului de deasupra Muntelui Sfînt, în 
ziua întâmplării. „Ce meserie minunată! Și ce faceți, puneți 
muzică?“ „Punem muzică și spunem vorbe…“ am fost în stare să îi 
răspund. 

Călugărul se sprijină pe piciorul drept, trage toată liniștea 
Athosului în piept și își începe povestea: „M-am născut în Paradis, 
pe o insulă mică, Spetses. Insula Magicianului, dacă ați citit 
Fowles… Eram săraci, dar fericiți. Noi, grecii, zdrențuroși, ne 
jucam cu copiii turiștilor bogați. În joaca unor copii, n-ar trebui să 
existe diferențe. Azi, asta nu se mai întâmplă…“ 

Ne povestește cum a urmat școli superioare, s-a angajat la o 
companie multinațională de audit, una din Big Four și „în 1992, 
după Ceaușescu, șefii mei m-au trimis în România. Trebuia să fac 
auditul pentru privatizarea Sidex Galați...“ Minute bune, părintele 
de la schit ne vorbește despre povestea lui de dragoste cu 
România. 

Dar, pe măsură ce înaintează în poveste, seninul din ochi se 
tulbură, nori grei acoperă cerul Athosului: „Aveam tot ce îmi 
doream. O carieră de succes la Ernst &Young, îmi permiteam 
vacanțe cu elicopterul … dar nu aveam timp pentru ele. Stresul era 
atât de mare încât, în 1999, am căzut într-o gravă depresie, 
slăbisem, ajunsesem piele și os. Eram cel mai nefericit om cu 
viața cea mai fericită. Părintele Rafael Noica, român de-al vostru, 
fiul lui Constantin Noica, mi-a arătat atunci calea. Am ajuns aici, în 
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Athos, și de atunci am totul, neavând nimic. Sunt trist pentru ce se 
întâmplă în lume, dar sunt fericit că mă pot ruga pentru Binele ei…“ 

Nu știu cât timp trecuse. Câteva minute, câteva zeci sau 
câteva ore. În Athos, oricum, timpul are altă măsură, altă curgere, 
altă lege. Trăiam, între zidurile schitului vechi de peste 1000 de 
ani, Povestea pentru care, poate, ajunsesem prima oară pe 
Munte. L-am întrebat pe călugărul grec care e cel mai frumos 
cuvânt în limba greacă: „Nu există, în nicio limbă a Pământului, un 
cuvânt mai pur și mai frumos decât AGAPI. Agapi is not love. 
Agapi is more than love. Agapi e iubirea fără niciun interes, e 
iubirea pe care o dai, fără să aștepți nimic la schimb. Agapi is 
unconditional true love. Make Agapi, not Love!“ Întocmai acestea 
i-au fost vorbele și nu vreau să i le traduc, a rostit asta fără să 
respire. 

La plecare, ascetul cu aparență de Hodor și esență de 
apostol ne-a oferit o îmbrațișare nesfârșită, puternică, simțeam 
că-s un prunc nou-născut în brațele lui. Apoi, cu pumnul lui cât un 
buștean m-a lovit peste umăr: „Pass the good messages! Fraților, 
sunteți o voce mai mare decât vă închipuiți. Asta aveți voi de 
făcut: vorbiți despre Bine. Fiți, în lume, vocea Binelui!“ „Piele de 
găină“ ar fi prea puțin pentru a descrie emoția care mi-a inundat 
tot trupul la auzul și simțitul cuvintelor călugărului. 

Eram deja în prag, primisem binecuvântarea, dar am ținut să 
îl mai întreb ceva: „Părinte, cum sunteți cu sănătatea?“ A izbucnit 
într-un râs zgomotos: „Ei, mă cam supără picioarele, dar astea 
nu-s probleme. Eu sunt deasupra bolii. Mintea și sufletul îmi 
conduc trupul. Nu renunț. Pentru că eu am renunțat o singură 
dată în toată viața mea…“ „Când?“ întreb eu. „Când aveam cea 
mai fericită viață și eram cel mai nefericit om“.     (Mihai Morar) 

 

 

• Duminică 1 septembrie și luni, 2 septembrie părintele 
Octavian Pelin (slujitor al bisericii Vovidenia din 1987), a împlinit 
43 ani de la hirotonia întru diacon și preot.  

Îi dorim pastorație rodnică în continuare! 
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       „Toți avem datoria ascultării de poruncile lui Dumnezeu. 
Trebuie să vă cinstiți soția, iar soția trebuie să vă cinstească, la 
rândul ei. Trebuie să fiți deschiși și sinceri, neținând nimic tăinuit 
unul față de celălalt; și puteți să vă luați la întrecere: cine va face 
mai mult voia celuilalt. Atunci viața e minunată! 

În ceea ce privește copiii, eu nu cred că prin cuvinte se învață 
sau primesc ei duhul lui Dumnezeu. Am să vă spun o întâmplare. 
Știu un preot care are trei fii. Niciodată nu le-a ținut „predici” și toți 
sunt în Biserică acum, unul dintre ei este chiar cleric. Iată cum 
făcea acest preot: aștepta până se duceau toți la culcare și după 
ce adormeau, mergea, îngenunchea lângă patul lor și se ruga o 
vreme, iar astfel duhul rugăciunii tatălui se împărtășea fiilor săi. 
Niciodată nu le-a ținut lecții, ci vorbea cu Dumnezeu și Dumnezeu 
grăia inimilor copiilor. Acum unul dintre ei este diacon și ceilalți 
doi sunt cântăreți în parohia lui. 

Uneori, credem că prin cuvinte putem face mare lucru. Însă 
când vrem să-i ajutăm pe oameni, de multe ori aduce mai multă 
roadă dacă vorbim cu Dumnezeu și Îl lăsăm pe El să găsească o 
cale de a grăi inimii lor“. 

(Arhimandritul Zaharia Zaharou, Lărgiți și voi inimile voastre!, 
Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2009, p. 174) 

                                                     
 

  
               

 
 

 
 

 

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 

http://www.doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/poruncile-lui-hristos-cel-mai-bun-manual-de-instructiuni-pentru-viata
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