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Pe când mulţimea Îl îmbulzea, ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, şi El şedea lângă lacul Ghenizaret, a văzut două 

corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. Şi urcându-Se într-una din corăbii care era a lui 

Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat. Şi şezând în corabie, învăţa, din ea, mulţimile.  Şi apoi  i-a zis lui Simon: Mână 

la adânc, şi lăsaţi în jos mrejele voastre... Şi Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins, dar, 

după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. Şi au prins mulţime mare de peşte, că li se rupeau mrejele. Şi au făcut semn celor care 

erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Şi au venit şi au umplut amândouă corăbiile, încât erau gata să se afunde, iar Simon 

Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Căci spaima îl 

cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuitul peştilor pe care îi prinseseră. Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui 

Zevedeu, care erau împreună cu Simon. Şi a zis Iisus către Simon: Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni. Şi 

trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au mers după El.                                                                                    (Luca 5, 1-11) 

Asemenea Sfinţilor Apostoli, Sfinţii Părinţi ai Bisericii sunt “pescari de oameni”, călăuziţi de Sfântul Duh spre a aduce 

pe oameni în iubirea lui Dumnezeu, “învăţând toate neamurile”. “Apostolii… au transmis învăţătura (lui Hristos) celor cărora 

le-au încredinţat Bisericile lor”, spune Sfântul Irineu de Lyon (†202), “au vrut ca cei pe care i-au lăsat urmaşi şi cărora le-au 

predat însuşi locul de învăţătură al lor să fie desăvârşiţi şi ireproşabili în toate” . Prin cuvânt, cateheză, cult, Sfinte Taine, agape, 

corespondenţă, tratate teologice, şi mai ales prin puterea sfântă a dragostei duhovniceşti, Sfinţii Părinţi au câştigat sufletele 

oamenilor pentru Hristos, pentru mântuire. 

Hrăniţi cu prezenţa lui Hristos-Cuvântul din cuvintele Sfintei Scripturi şi din Sfintele Taine ale Bisericii, Sfinţii Părinţi au 

dezvoltat şi o lucrare pastorală  bazată pe prezenţa tainică a lui Hristos în aproapele nostru care are nevoie de ajutorul şi 

iubirea noastră (cf. Matei cap. 25). Hristos Cel tainic prezent în Sfânta Euharistie pe masa Sfântului Altar nu poate fi 

despărţit de prezenţa smerită a lui Hristos în “Taina Fratelui (Aproapelui)”, aşa cum ne arată, de pildă, Sfântul Ioan Gură de 

Aur în predicile sale şi Sfântul Vasile cel Mare în lucrarea sa filantropică numită apoi Vasiliada. În acest sens, pastoraţia 

caritativă sau filantropică a Sfinţilor Părinţi nu se reduce la o etică socială, ci este o filantropie mistagogică, deopotrivă 

eclesială şi socială, o filantropie care se inspiră din Liturghia Euharistică şi devine faptă milostivă sau ofrandă a credinţei adusă 

lui Hristos Cel tainic prezent în oamenii săraci şi bolnavi, în cei suferinzi şi întristaţi. 

“Ai grijă de unitate, căci nimic nu este mai bun decât aceasta…” 

Din cele prezentate mai sus, înţelegem că în Biserica lui Hristos păstorii de suflete au ca modele sau repere în activitatea 

lor misionară pe Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi. Vorbind despre marea responsabilitate a păstorilor Bisericii, Sfântul Ioan 

Gură de Aur († 407) zice: “Este o încercare mare păzirea Bisericii, o primejdie mare care are nevoie de multă înţelepciune şi 

de un curaj ca cel despre care vorbeşte Iisus Hristos, acela ca să-şi dea viaţa pentru oile sale, ca niciodată să nu le părăsească, 

ca să fie tare, ca să stea curajos în faţa lupului. În aceasta se deosebeşte păstorul de mercenar. Acesta se îngrijeşte puţin de oile 

sale, şi nu veghează decât pentru propriul său interes, dar celălalt se uită pe sine însuşi, şi veghează în mod unic numai la 

mântuirea turmei sale” . Aşadar, păstorul cel bun se deosebeşte atât de furii sau hoţii care intră în staulul oilor pentru a răpi, cât 

şi de cei ce păstoresc doar pentru plată, el înţelegând că scopul prim şi ultim al lucrării pastorale nu trebuie să fie profitul 

personal, ci mântuirea credincioşilor, adică atât apărarea lor în faţa celor ce răstălmăcesc dreapta credinţă şi sfâşie unitatea 

Bisericii, cât şi îndrumarea lor pe calea unirii lor cu Hristos prin rugăciune, viaţă curată şi fapte bune. 

Desigur, această lucrare pastorală necesită multă dăruire de sine, activitate jertfelnică, multă dragoste părintească şi 

înţelepciune duhovnicească din partea tuturor celor ce sunt păstori de suflete, adică ierarhi, preoţi de mir şi preoţi de mănăstire, 

ajutaţi de credincioşi mireni iubitori de Hristos şi de Biserică. De aceea, Sfântul Ignatie Teoforul îndeamnă pe Sfântul Policarp 

al Smirnei, zicând: “Te rog în harul în care eşti îmbrăcat să adaugi la alergarea ta şi osteneala de a-i îndemna pe toţi să se 

mântuiască… Ai grijă de unire (unitate, comuniune, n.n.), că nimic nu este mai bun decât aceasta. Poartă-i pe toţi, cum şi 

Domnul te poartă pe tine. Suportă-i pe toţi în iubire… Fă-ţi răgaz pentru rugăciuni neîncetate, cere pricepere mai multă decât 

ai. Priveghează având duh neadormit. Vorbeşte cu fiecare în egală deschidere. Poartă bolile tuturor ca un atlet desăvârşit…” . 

Deşi într-o vreme de secularizare sau sărăcire spirituală este greu de organizat şi menţinut comunităţi creştine vii şi dinamice, 

totuşi Hristos Domnul dăruieşte şi azi oamenilor putere, curaj şi bucurie după măsura credinţei lor în El şi a iubirii lor faţă de El 

şi de Biserica Sa. De aceea, El cheamă şi astăzi oameni să fie ucenici ai Săi, pentru a binevesti Evanghelia iubirii milostive 

şi a păstori pe credincioşi pe calea mântuirii, spre slava Preasfintei Treimi şi bucuria Bisericii. Amin. 

                                                                  † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române - http://actualmm.ro/ 

"Iubitu mieu fiiu, mai nainte de toate să cade să cinsteşti şi să lauzi neîncetat pre Dumnezeu cel mare şi bun şi milostiv şi ziditorul 

nostru cel înţelept, şi zioa şi noaptea şi în tot ceasul şi în tot locul. Şi să foarte cuvine să-l slăveşti şi să-l măreşti neîncetat, cu glas necurmat 

şi cu cântări nepărăsite, ca pre cela ce ne-au făcut şi ne-au scos din-tunérec la lumină şi den nefiinţă în fiinţă.”        (Sf.Neagoe Basarab) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Programul săptămânii  25 septembrie – 2 octombrie 2016 

                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică     25 septembrie     8  - 12 - Sf.Liturghie (Pescuirea minunată) - Pr.Dragoş 

Duminică     25 septembrie    17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Dragoş 

Luni             26 septembrie    17 – 18 - Acatistul Sf.Antim Ivireanul - Pr.Dragoş 

Marţi           27 septembrie  8 – 11    - Invitație la Patriarhie (Pomenirea Sf.Ierarh Antim Ivireanul) 

Miercuri      28 septembrie     9  - 10 - Sfinţirea mică a apei - Pr.Dragoş 

Joi                29 septembrie  - Program administrative (zi liberă) 

Vineri          30 septembrie    9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri          30 septembrie   17 – 19 - Vecernia și acatistul Sf.Acoperământ al Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

Sâmbătă        1 octombrie      8 – 11 - Sf.Liturghie (Sf.Acoperământ) şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Dragoş 

Sâmbătă        1 octombrie       17 – 19 -  Vecernia Duminicii a 19-a după Rusalii - Pr.Ticu 

Duminică      2 octombrie     8  - 12 - Sf.Liturghie (Iubirea vrăjmașilor) - Pr.Ticu 

Duminică      2 octombrie    17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu 

 

La început de an şcolar, parohia Mărţișor a reuşit să ajute  21 elevi din 7 familii,  cu 

posibilități materiale reduse, astfel:  

- 8 ghiozdane, rechizite și 16 perechi de încălţăminte, ȋn valoare de: 1385 lei.  

  Suma a fost strânsă prin donația de duminică, de 550 lei, restul completându-se din fondurile 

parohiei. Mulțumim tuturor celor implicați, ȋn numele celor ce pot să ȋnceapă, astfel, școala ! 

 
                                          27 septembrie – Sf.Antim Ivireanul (+1716) -  Considerat cel mai de seamă mitropolit al Ţării   

                                     Româneşti din toată istoria ei, Sf.Antim Ivireanul rămâne în memoria Bisericii noastre ca o personalitate  

                                     de o complexitate rar întâlnită. Tipograf, arhitect de biserici, caligraf, sculptor, predicator fără egal,  

                                     cunoscător al multor limbi străine, mitropolitul de origine georgiană s-a dovedit în acelaşi timp a fi un  

                                     bun chivernisitor al Bisericii, cu spirit filantropic şi aplecare spre nevoile credincioşilor pe care i-a păstorit.   

                                     Ceea ce a lăsat posterităţii, opera sa omiletică, Didahiile, ne arată că avem în faţă un orator neîntrecut.   

                                             Mănăstirea Antim din Bucureşti, ctitoria sa, este şi ea un semn al iubirii de Dumnezeu şi al  

                                     priceperii mitropolitului, iar testamentul scris de el mărturiseşte dragostea pe care o nutrea faţă de 

păstoriţii săi lipsiţi de cele materiale. Pentru toate aceste fapte, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut pe 

mitropolitul Antim Ivireanul în rândul sfinţilor la 21 iunie 1992. 

               Mitropolitul Antim Ivireanul era de loc din Iviria (Georgia). Părinţii săi, Ioan şi Maria, i-au pus din botez numele de 

Andrei. Ajungând din tinereţe rob la turci, a stat mulţi ani în Constantinopol, învăţînd limbile greacă, arabă şi turcă, precum şi 

meşteşugul sculpturii, al picturii şi al broderiei. Prin anul 1690 este adus în Ţara Românească de Constantin Brîncoveanu. Aici 

învaţă meşteşugul tiparului de la episcopul Mitrofan, iar după un an se călugăreşte şi este hirotonit preot. Între anii 1696 -1701 

este egumen al mînăstirii Snagov, tipărind 14 cărţi dintre care patru în limba română, iar celelalte în limbile greacă, slavonă şi 

arabă. Între anii 1701 -1705 a condus din nou tipografia domnească din Bucureşti, tipărind 15 cărţi, îndeosebi cărţi de slujbă. 

Între anii 1705 -1708 a fost episcop la Rîmnicu Vîlcea, întemeind aici prima tipografie. Timp de trei ani a tipărit la Rîmnic 10 

cărţi, dintre care 7 în româneşte. Între anii 1708 -1716 a fost mitropolit al Ţării Româneşti, întemeind noi tipografii şi tipărind 

încă 19 cărţi, dintre care 12 cărţi în româneşte. În toamna anului 1716 a fost închis, la porunca turcilor, caterisit şi trimis în 

surghiun la Măn.Sf. Ecaterina din Muntele Sinai. Pe cale a fost martirizat de ostaşi şi aruncat în răul Tungia, lângă Adrianopol. 

 Mitropolitul-martir Antim Ivireanul, deşi născut pe alte meleaguri, s-a identificat cu poporul pe care l-a slujit, pentru care 

a tipărit atâtea cărţi, contribuind la desăvârşirea procesului de românizare al slujbelor bisericeşti. 

       Ca păstor de suflete - Episcop şi Mitropolit - a slujit lui Dumnezeu şi credincioşilor prin pilda vieţii, prin îndemnurile 

spiritual-morale şi, mai ales, prin Testamentul său, prin care a lăsat întreaga sa avere pentru opere de caritate. 

       Patriot luminat şi apărător al creştinilor din Patriarhiile răsăritene, Mitropolitul Antim a plătit cu viaţa îndrăzneala de a se fi 

ridicat împotriva turcilor şi a primului domn fanariot.             

                                           Fragment din Didahii  (28 predici la diferite sărbători și 7 cuvântări ocazionale) 
“Dumnezeu iaste tată de obşte al tuturor. Pre toţ ne iubeşte ca pre nişte adevăraţi fii ai lui şi nu poate răbda milostivirea lui 

cea iubitoare de oameni să ne aflăm pururea în ticăloşii şi în nevoi, ce numai aşteaptă rugăciunea noastră; ia aminte să auză 

glasurile noastre; stă pururea cu urechile deşchise, pentru ca să ne asculte, îndată ce vom chiema numele lui cel sfânt. 

Dară ce voiu să zic de nesimţirea cea mare a oamenilor acestui veac? Toţi pătimesc, toţi sunt în scârbe, toţi suspină supt jugul 

cel greu al nevoei. Dară iaste cineva să zică, împreună cu David: „Cătră Domnul, când m-am necăjit am strigat?“ Sau zice 

cineva, vreodată, lui Dumnezeu, întru supărările lui: „Miluiaşte-mă, Doamne, şi mă ascultă?“ 

Noi pohtim să ne ajute Dumnezeu şi să ne facă milă făr de a-L ruga. 

Dară cine iaste împăratul acela, sau cine iaste stăpânitoriul acela, carele să împarţă milă norodului său, sau să uşuréze pre 

supuşii lui de dările céle gréle, făr de a-l ruga şi făr de a-i dovédi nevoia lor? Sau, să zic mai bine, carele iaste tatăl acela ce dă 

pâine feciorilor lui, făr de a-i cére? Nu poate răbda Dumnezeu nici cu un mijloc pre acei ce sunt lipsiţi, ticăloşi, nenorociţi şi 

apoi să înalţă şi stau îngânfaţi întru ale sale şi nu vor să se arate cum că au trebuinţă. 

Şi cine socotiţi să fie aceştea? Noi suntem, cu toţii, carii pătimim atâta scârbe nesuferite şi stăm în cumpănă să perim de 

nevoi, de nenorociri şi cu toate acéstia nu ne smerim înaintea lui Dumnezeu, nu ne plecăm cerbicea de trufiia cea multă ce 

avem, nu alergăm cu suspinuri şi cu lacrămi să cérem ajutoriu de la Dumnezeu.”                             www.ziarullumina.ro 

(Cuvânt de învăţătură la octomvrie 26, în ziua Sfăntului şi marelui mucenic Dimitrie, Izvorâtoriului de mir, asupra cutremurului) 
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