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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.  Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: Mână la adânc, şi lăsaţi în jos mrejele voastre, ca să 
pescuiţi. Şi, răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău, 
voi arunca mrejele. Şi făcând ei aceasta, 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.”     (Ev. Luca 5, 1-11) 

(...)  Și astfel o zi normală, de pescuire, se transformă în lecție cu tâlc. Căci, deși mulțimile "Îl îmbulzeau pe Hristos ca să 

asculte cuvântul Lui” (cf. Luca 5, 1), putem să identificăm în Apostoli-pescari încă de pește-oameni pasionați pentru ceea ce 

făceau. Erau oameni simpli pescarii, cu griji, ba cu griji chiar mari, când te gândești că n-aveau cea mai ușoară dintre meserii. 

În același timp, îi putem bănui puternici, curajoși, răbdători, plini de puterea celui care ține piept valurilor și vantului…  

 Toate acestea și multe altele Hristos le va fi văzut. Luați aminte cu câtă smerenie Petru pescarul vorbește Învățătorului. Nu 

înjură și nu bodogăne, "Dumnezeul despre care Tu le vorbești oamenilor nu mi-a dat peste…” Nu. El Îi spune, desigur 

oarecum trist, că toată veghea lui de noapte a fost zadarnică. Dar Hristos nu lasă nerăsplătit pe cel care, cu inimă curată, cu 

râvnă și eroism, Îi iese în cale. Mreaja minunată a Cuvântului Mântuitorului face ca minunea rodniciei să se arate în mrejele 

amărâților de pescari. Și Petru dă măsură inteligenței, a bunului simț al omului viu în Dumnezeu: "Ieși de la mine, Doamne, că 

sunt om pacatos…” (Luca 5, 8).  

 Nu simți nici un fel de bucurie arogantă. Nu ți se arată nici un surâs de parvenit. Ci o adâncă emoție, o teamă-semn al 

începutului înțelepciunii-care-l face pe pescar să izbucnească într-una din cele mai adânci rugăciuni pe care le-a oftat vreodată 

omul. Acest adânc de smerită cugetare Îl atinsese pe Hristos la oamenii aceștia brăzdați de suferințele unei vești deloc ușoare.  

 Dincolo de pescuirea aceasta însă, Hristos le descoperă un alt plan al pescuirii. Căci zice Domnul lui Petru și lui Iacov și 

lui Ioan, fiii lui Zevedei, fârtați de pescuire celui dintâi, "de acum va voi face pescari de oameni” (Luca 5, 11). Adică ei, 

smeritii pescari ai Ghenizaretului, să lase tot și să urmeze Lui? Plineau Evanghelia înainte de a li se bine-vesti și poate că 

văzând Hristos reacția această a pescarilor care, trăgând ei luntrile la țărm și lăsând totul, I-au urmat Lui (Luca 5, 11), a putut 

provoca celelalte toate ale lepădării de lume și umplere cu Duh a vieții. Căci, în fond, în această ecuație duhovnicească a 

provocării și umplerii de sens a vieții pescarilor este ceva și din viața noastră. Câți dintre noi stresați prea mult de ceea ce nu 

câștigăm în largul profesiunilor noastre, cârtitori și bodoganitori de Hristos, pierdem și ceea ce am fi putut avea-liniștea 

întâlnirii cu Dumnezeu pe țărmul întâlnirii, care este Biserica. Și atunci Dumnezeu ne dă câte-o "pescuire minunata” în 

speranța că, umplându-ne mrejele, vom învață de unde vine "toată darea cea bună și tot darul cel desavarsit…”  

 Nu de puține ori ați auzit cât de mult iubește Dumnezeu sărăcia, echilibrul sărăcirii celei de bună-voie. Căci în această din 

urmă, mai ales, stă exercițiul duhovnicesc al pescarilor făcuți Apostoli. Renunțarea de bună-voie la toată roada care ți-ar putea 

oferi, fie și pe un segment limitat, comoditatea unui trăi îndestulat de dragul "aruncarii” pe "marea vietii” în vâltoarea 

mântuirii tale și a celorlalți. Până azi profilul acesta este cel care trebuie să marcheze icoana "misionarului”. Nu învârteală de 

cuvinte, nici siropoasă zicere și nici lamentația nu convertesc. Ci bărbăția traiului, curajul înfruntării lipsurilor, sobrietatea 

rostirii și toate altele câte umplu de sens chipul "pescarilor de oameni”. Este o chestiune de bun-simț duhovnicesc să nu te 

așezi în locul ce nu ți se cuvine și să admiți, în Hristos, să plinesti misiunea pe care ți-o da Dumnezeu, numai după ce-în 

deplină cercetare-afli măcar "ceva” din pescari în ține, că să capeți trimiterea spre oameni. Spre pescuirea lor.  

                                                             Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula – www.crestinortodox.ro 

Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem astăzi este aceasta: noi, oamenii care mergem la biserică, cei care suntem 
credincioși practicanți, suntem ființe cu forță de atracție pentru oamenii lumii de astăzi? Nu cumva suntem plictisitori sau 
plictisiți, amorfi, uneori teatrali, ideologici, prefăcuți, sau chiar ursuzi și acri? Nu cumva lumea nu se întoarce la Dumnezeu 
pentru că modelele care propun credința nu sunt credibile, nici atractive? În loc să fie o invitație spre Dumnezeu, ele sunt o 
piedică, un obstacol? 

Creștinii care consideră că trebuie să fie ursuzi, respingători, încruntați, înverșunați n-au înțeles esența creștinismului, care 
este un mesaj de speranță. Sobrietatea nu trebuie confundată cu acreala, nici spiritul misionar cu încrâncenarea. Iar 
înverșunarea nu-și are loc în comportamentul unui om care-L cunoaște pe Dumnezeul-Iubire Supremă, pentru că ea nu mai 
lasă loc libertății celuilalt, e represivă și totalitaristă. 

Noi, creștinii practicanți, trebuie să promovăm frumusețea interioară, să privim dincolo de aparențe, să avem permanent 
drept model pe Mântuitorul Care a avut un mod de a fi și de a acționa fascinant: „Învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi 
smerit cu inima, şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre" (Matei 11, 29).      

Arhim. Prof. Dr. Teofil Tia –  www.crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                         Programul săptămânii   22 septembrie  –  29 septembrie  2019 
 

Duminică    22 septembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Pescuirea minunată) şi parastasul Părintelui Mihai – Pr.Dragoş 

Duminică    22 septembrie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului  

Luni            23 septembrie         17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş 

Marți           24 septembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri     25 septembrie            9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi                26 septembrie   

Vineri          27 septembrie           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri          27 septembrie         17 - 18 - Slujba acatistului Sf.Antim Ivireanul- Pr.Dragoş 

Sâmbătă      28 septembrie           8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți - Pr.Dragoş 

Sâmbătă      28 septembrie         17 - 18 -  Vecernia Duminicii a 19-a după Rusalii – Pr.Ticu 

Duminică    29 septembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmaşilor) – Pr.Ticu 

Duminică    29 septembrie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu 

 

   Duminică, 22 septembrie -  Sf.Ier.Mc.Teodosie de la Brazi.               
                Marţi, 24 septembrie – Sf.Cuv.Siluan Athonitul. 
                           Joi, 26 septembrie – Sf.Voievod Neagoe Basarab. 
                                   Vineri, 27 septembrie – Sf.Ier.Martir Antim Ivireanul; 

             Povestea creionului                          de Paulo Coelho 
Copilul își privea bunicul scriind o scrisoare. La un moment dat, întrebă: – Scrii o poveste … despre mine?  Bunicul  zâmbi și-i spuse 

nepotului:  – E adevarat, scriu despre tine. Dar mai important decât cuvintele este creionul cu care scriu. Mi-ar plăcea să fii ca el 
când vei fi mare.  Copilul privi creionul intrigat...  – Dar e la fel ca toate creioanele pe care le-am văzut în viața mea!  – Totul depinde de 
felul cum privești lucrurile. Există cinci calități la creion pe care dacă reușești să le menții vei fi întotdeauna un om care trăiește în bună 
pace cu lumea.  Prima calitate: poți să faci lucruri mari, dar să nu uiți niciodată că există o Mână care ne conduce pașii. Pe aceasta 
mână o numim Dumnezeu și El ne conduce totdeauna conform dorinței Lui.  A doua calitate: din când în când trebuie să folosesc 
ascuțitoarea. Asta înseamnă un pic de suferință pentru creion, dar, până la urmă, va fi mai ascuțit. Deci să știi să suporți unele dureri, 
pentru că ele te vor face mai bun.  A treia calitate: creionul ne dă voie să folosim guma pentru a șterge ce era greșit. A corecta un lucru 
nu înseamnă neapărat ceva rău, ceea ce este neapărat este să ne menținem pe drumul drept. A patra calitate: la creion nu este 
important lemnul sau forma lui exterioară, ci mina din interior. Tot așa, îngrijește-te de ce se întâmplă înlăuntrul tău. Și, în sfârșit, a 
cincea calitate a creionului: lasă totdeauna o urmă. Tot așa, să știi că tot ce faci în viață va lăsa urme, astfel că trebuie să încerci să fii 
conștient de fiecare fapta a ta.                                            

                              INVITAŢIE:  
BISERICA Parohiei Apărătorii Patriei I, din Str.Panselelor nr.3, sector 4 -  VA FI RESFINȚITĂ ÎN ZIUA DE 22 

SEPTEMBRIE 2019, la sărbătoarea Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Brazi, Mitropolitul Moldovei. 

Binecuvântarea tuturor acestor lucrări, precum și târnosirea noii Sfinte Mese, se va face în cadrul slujbei de resfințire a                 

                  bisericii, oficiată în ziua de duminică, 22 septembrie 2019, începând cu orele 8.30, de către Preasfințitul  

                   Părinte Timotei Prahoveanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte  

                  Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.  

 

 

INVITAŢIE:  

Vineri, 27 septembrie 2019, începând cu ora 9.00, la biserica Sf.Arhangheli – Huedin, str.Bd.Constantin 

Brâncoveanu nr.118 A, va fi adus un fragment din brâul Maicii Domnului  de la mănăstirea Kato Xenia (Grecia). 

Programul de închinare este: VINERI şi Sâmbătă între orele 9.00 – 22.00 şi DUMINICĂ între 8.00 – 17.00. 

                            Spre a dobândi smerenia        Sf. Siluan Athonitul 

            Tot războiul nostru este spre a dobândi smerenia. Vrăjmașii au căzut prin mândrie, iar pe noi ne trag spre pierzanie 

prin aceeași. Vrăjmașii ne laudă, iar dacă sufletul primește lauda, harul se depărtează de el, câtă vreme nu s-a pocăit. Astfel 

întreaga viață sufletul se învață smerenia lui Hristos, și câtă vreme nu are smerenie, tot mereu va fi muncit de gânduri rele. 

Postul, și înfrânarea, și privegherea, și liniștirea, și celelalte nevoințe ajută, însă puterea de căpetenie este în 

smerenie. Maria Egipteanca prin post și-a uscat trupul într-un singur an, căci nici nu avea cu ce să se hrănească, dar cu 

gândurile s-a luptat șaptesprezece ani. 

Cu neputință va fi să păstrăm pacea sufletului de nu vom veghea asupra minții, adică nu vom izgoni gândurile 

neplăcute lui Dumnezeu, și dimpotrivă, nu vom păstra pe cele plăcute Lui. Trebuie să privești cu mintea în inimă ce se 

petrece acolo: de este pace sau nu. Dacă nu, cercetează și vezi cu ce ai greșit. Pentru pacea sufletului trebuie să fii înfrânat, 

căci și de la trup ni se pierde pacea. Nu trebuie să fii iscoditor; nu se cade nici să citești ziare, nici cărți lumești, care pustiesc 

sufletul și aduc negrijanie și turburare. Nu osândi pe alții, căci adesea se întâmplă ca necunoscând pe vreunul, oamenii să-l 

vorbească de rău, pe când el cu mintea este asemenea îngerilor. Nu încerca să cunoști alte lucruri decât ale tale; grijește-te 

doar de ceea ce ți-au încredințat bătrânii, iar atunci, pentru ascultare, Domnul te va ajuta cu harul Său și vei vedea roadele 

ascultării în sufletul tău: pacea și neîncetata rugăciune. În viața de obște harul lui Dumnezeu se pierde cel mai mult din faptul 

că nu ne-am învățat a ne iubi fratele, după porunca Domnului. Dacă fratele îți va pricinui vreo mâhnire, și în acea clipă 

primește vreun gând de mânie împotriva lui, sau îl osândești, sau îl urăști, vei simți că harul s-a depărtat și pacea s-a pierdut. 

Pacea sufletească cere să-ți obișnuiești sufletul să iubească pe cel ce te rănește și de îndată să te rogi pentru el. Nu poate 

sufletul a avea pace, de nu va cere din răsputeri Domnului darul de a iubi pe toți oamenii. Domnul a zis: „Iubiți pre 

vrăjmașii voștri”, iar noi, de nu vom iubi pe vrăjmași, nici pace în suflet nu vom avea. Neapărat trebuie să dobândim 

ascultarea, smerenia și dragostea, altminteri toate marile noastre nevoințe și privegheri vor fi în zadar. 

                                       (Arhim. Sofronie Saharov, Cuviosul Siluan Athonitul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009) 

 

 




