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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.                                                                              (Luca 5, 1-11) 

Cu Hristos suntem în siguranţă din punct de vedere al cotidianului. Mă trezesc dimineaţa, îmi văd familia, plec la serviciu, 

mă întorc acasă, mă bucur de timpul liber şi încerc să mă odihnesc. Totul firesc, nu? Şi totuşi, eu văd cum mă protejează 

dragostea lui Dumnezeu. Cu toţii ştim că este nevoie de o fracţiune de secundă pentru a se întâmpla o nenorocire. De câte ori 

ni se putea întâmpla şi nouă astăzi? De 86.400 de ori (60 sec x 60 min x 24 ore şi nu am împărţit secunda în fracţiuni)! 

Cu Hristos fac faţă încercărilor pe care le întâlnesc în viaţă; am credinţă, nădejde, dragoste şi îmi întemeiez familia pe 

stâncă, Îl pun cârmuitorul bărcuţei mele pentru că ştie voia Tatălui. Nimic din ceea ce mi se întâmplă nu este la voia 

întâmplării! Ci este sfatul lui Dumnezeu pentru a-mi salva sufletul! Dacă voi privi în trecut, am trecut prin greutăţi mai mari 

decât cea pe care o am acum. De ce să deznădăjduiesc acum? 

Cu Hristos am obţinut tot ceea ce am. Cu El am strâns, cu El păstrez. Eu trebuie să mă bucur şi Lui să-I mulţumesc! Aşa 

cum se îngrijeşte de Simon şi de ceilalţi ce erau cu el să nu plece la casele lor fără să fi luat plata muncii, tot aşa se îngrijeşte 

şi de noi. De multe ori binecuvântându-ne cu mai mult decât avem nevoie. Dar, aici există un amănunt important: Petru a 

ascultat de El şi a făcut ce i-a spus şi "au prins mulţime mare de peşte, că li se rupeau mrejele". Eu ascult de El? Dacă ascult, 

reiese din cuvântul Evangheliei că pot ieşi în pierdere? 

Hristos îi chema - şi ne cheamă - să devenim pescari de oameni. Să încercăm să pescuim cu Hristos - pentru Hristos - ale lui 

Hristos. 

Arhim. Siluan Vișan - https://www.crestinortodox.ro 

Această pericopă este plină de învăţăminte pentru noi toţi şi pentru generaţia noastră, cum pline erau mrejele de odinioară 

de pește binecuvântat.  

Avem în față două pilde de ascultare: a peştilor şi a apostolilor şi nu ştii care-i mai mişcătoare. Peştii ascultă porunca 

Domnului, îşi pun viaţa la picioarele Lui. Dumnezeu i-a făcut spre hrană trupească a oamenilor, dar vedeţi cum pot ei împlini 

şi o trebuinţă a duhului! Aceşti peşti sunt o pildă minunată de ascultare pentru toţi cei răzvrătiţi şi neascultători faţă de 

Ziditorul. Şi ei au strălucit mai mult decât dacă ar fi rămas să înoate mai departe în apele Ghenizaretului. Ei şi-au 

răscumpărat cu cinste viaţa lor slujind Proniei, adevărata pildă şi mustrare pentru oamenii cei neascultători. Iar negrăită 

milostivire a lui Dumnezeu se vede din aceea că El foloseşte toate făpturile ca să-l aducă pe om pe calea de la care s-a rătăcit, 

să-l înalţe, să-l trezească şi să-l aducă din nou la vrednicia dintâi. 

Pilda de ascultare a apostolilor e şi ea mişcătoare. Oamenii simpli de obicei sunt mai strâns legaţi de casă şi de rudele lor 

decât oamenii mai de vază care au mai multe legături cu lumea şi, pier-zand una, rămân cu altele. Dar aceşti pescari au lăsat 

totul, au sfărmat puţinele dar puternicele lor legături cu lumea, cu casa şi rudenia lor şi - fără a lua nimic cu ei decât pe sine - 

L-au urmat pe Hristos în mările şi bogatele adâncuri duhovniceşti. Timpul a dovedit că Domnul a răsplătit împărăteşte 

ascultarea lor, pentru că ei au ajuns stâlpi ai Bisericii lui Dumnezeu pe pământ şi mari sfinţi în Împărăţia cerurilor. Să ne 

grăbim dar a urma pilda lor de ascultare. Noaptea răstimpului nostru pe pământ se apropie de sfârşit, şi toată truda noastră va 

fi în van, plasele noastre vor fi goale, inimile mohorâte, sufletele şi minţile pustii. 

Domnul nostru cel bun stă lângă corabia fiecăruia. El, Ziditorul şi Atotţiitorul, ne cere să-L luăm cu noi şi să pornim fără 

teamă de la strâmtorile şi băltoacele pământului spre marile adâncuri ale vieţii duhovniceşti, acolo unde El ne umple corabia 

cu tot belşugul pe care ni l-am putea dori. Să-L urmăm acum, câtă vreme ne cheamă, pentru că se crapa de ziuă şi în lumina 

ei cea mare nu-L vom mai vedea cerând, ci judecând. Să nu lepădăm îndemnul Lui de a intra în corabia noastră, în sufletul 

nostru, ci să ascultăm că Petru, pentru că spre binele nostru ne cere aceasta Domnul. Nu-i puţin pentru cel Preacurat să intre 

sub un acoperământ nevrednic. Este o jertfă aceasta, o jertfă pe care o face din dragoste pentru noi. Nu cere să intre ca să ia, 

ci ca să dea. Ne cere doar să-i primim jertfă şi ajutorul. Să ne grăbim, fraţilor, să ascultăm vocea Celui ce cere, mai înainte de 

a ne răsuna în auz glasul Judecătorului. 

A Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos fie slava şi lauda, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, Treimea cea 

deoființă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Sfântul Nicolae Velimirovici - https://www.crestinortodox.ro/ 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Programul săptămânii  27  septembrie  –  4 octombrie  2020 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Pescuirea minunată)  -   Pr.Ticu 

    18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului -   Pr.Ticu 

Luni    18 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli  –    Pr.Ticu 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri    9 – 10 - Sfințirea mică a apei –    Pr.Ticu 

 18 -  20 - Vecernia și acatistul Sf.Acoperământ al Maicii Domnului 

Joi     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Sf.Acoperământ al Maicii Domnului )  -   Pr.Ticu 

Vineri   9 - 11 - Taina Sf.MASLU            

    18 - 19 - Slujba acatistului Sf.Ciprian și Iustina –    Pr.Ticu 

Sâmbătă     8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi  –  Pr.Ticu 

  18 - 19 - Vecernia Duminicii a 19-a după Rusalii –  Pr.Dragoș 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Predica de pe munte – iubirea vrăjmașilor)  -    Pr.Dragoș 

    18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului -    Pr.Dragoș 

                                          Duminică, 27 septembrie – Sf.Ier.Martir Antim Ivireanul;                                    

                          Miercuri, 30 septembrie – Sf.Ier.Grigorie Luminătorul, arhiepiscopul Armeniei;   

   Joi, 1 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului; Sf.Cuv.Roman Melodul; Sf.Cuv.Iosif și Chiriac de la Bisericani: 

                                 Vineri, 2 octombrie – Sf.Sfințit Mc.Ciprian și Sf.Mc.Iustina fecioara; 

                                          Sâmbătă, 3 octombrie – Sf.Sfințit Mc.Dionisie Areopagitul; 

                                                 
Duminică, 27 septembrie  - Sf.Antim Ivireanul (1650 – 1714) a fost o personalitate culturală remarcabilă a literaturii 

române vechi. A fost cel care a înființat prima bibliotecă publică în Bucureștiul de astăzi, în secolul XVIII. Prin cele 63 

tipărituri este considerat - alături de Diaconul Coresi - cel mai mare tipograf din cultura medievală românească. A avut un rol 

însemnat în introducerea completă și definitivă a limbii române în slujbă. Deși româna nu era limba sa nativă, a reușit să 

creeze o limbă liturgică românească limpede, care a fost înțeleasă de contemporanii săi și este folosită până astăzi. 

Este ctitorul mănăstirii cu hramul "Toți Sfinții" din București – numită azi Mânăstirea Antim - (1713 – 1715), pe care a 

înzestrat-o cu toate cele trebuitoare, unul dintre cele mai remarcabile monumente de arhitectură, pictură și sculptură din România.  

Sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului de la 1 octombrie cinstește în mod deosebit arătarea Preasfintei Fecioare Maria petrecută în 
secolul al-X-lea în Biserica din Vlaherne. Aceasta se datorează atât Icoanei făcătoarei de minuni a Maicii Domnului – Vlahernitissa, cât şi a prezenței 
aici a Acoperământului Maicii Domnului. Evenimentul amintit s-a petrecut în ziua de 1 octombrie a anului 911 când, în timpul unei privegheri de toată 
noaptea, pe la ora 4 dimineaţa, Maica Domnului s-a arătat ocrotind credincioșii adunați în biserică de frica unei invazii barbare.  

Cinstirea Sf.Acoperământ datează începând din secolul al V-lea, când Acoperământul (maforionul), Brâul și Cămașa (tunica) Maicii Domnului ajung 
la Constantinopol. Acoperământul și Brâul au fost găsite în mormântul Sf.Fecioare din Grădina Ghetsimani, atunci când i s-a deschis mormântul pentru 
Apostolul Toma. Împăratul Leon I, în anul 473, așează Acoperământul împreună cu Tunica Maicii Domnului într-un paraclis special din cadru Bisericii Sfintei 
Maria din Vlaherne. 

Acoperământul și Brâul Sfintei Fecioare, alături de un fragment din Lemnul Sfintei Cruci erau considerate la Constantinopol obiecte sfinte protectoare, 
„palladium”, fiind purtate în ceremoniile imperiale, la sinoade, în procesiuni – pentru a proteja și binecuvânta capitala imperiului. La nevoie, aceste relicve erau 
luate de împărați în războaie sau în expediții militare. 

Acoperământul sau maforionul era un articol vestimentar specific mediului palestinian, care s-a păstrat cu stricteţe şi în perioada talmudică. Femeile 
purtau un văl sau un şal mai lung, ce le cădea pe umeri şi pe spate. Ele îl foloseau la nevoie şi pentru a căra alimente sau cereale. Cel mai adesea, 
acest acoperământ era făcut din păr de cămilă, din ţesături de cânepă sau in, iar pentru evenimente mai importante se folosea unul dintre mater iale 
mai preţioase, precum lâna sau porfira.  Practica acoperirii capului a fost preluată de primii creştini, apoi și de bizantini. În iconografie, spre 
deosebire de acoperămintele obișnuite, Acoperământul Maicii Domnului apare începând cu secolul al V-lea ca fiind împodobit cu trei stele, simbol al 

Pururea Fecioriei Maicii Domnului: înainte, în timpul şi după Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 

Vineri, 2 octombrie – Sf.Sfințit Mc.Ciprian și Biserica Zlătari - In această biserică sunt adăpostite moaştele Sfântului Ciprian 

(mâna dreaptă a sfântului), cel mai vestit vrăjitor al Imperiului Roman care, printr-o minune, s-a creştinat, a devenit episcop și, mai 

târziu, a înfruntat cu stoicism martiriul pentru mărturisirea credinţei sale. Numele bisericii vine de la ctitorii ei, un grup de "zlătari" 

greci, aurari și argintari, din mahalaua unui popă cu numele Manta.  

 Biserica inițială, construită din lemn de aurarii greci, este atestată documentar în anul 1667, ca aparţinând unui han al 

Bucureştilor, de pe Calea Victoriei.  În anul 1705, Mihail Cantacuzino zideşte în locul vechii biserici de lemn o biserică mare, care 

a fost înzestrată cu  moşii și numeroase alte dotări care fac din ea, spre mijlocul secolului al XVIII-lea, una dintre cele mai bogate și 

renumite ale ţării. Constantin Brâncoveanu oferă hanul Zlătari, împreună cu Biserica, Patriarhiei de la Alexandria. 

În urma stricăciunilor din timpul cutremurelor din 1802 și 1838, atât biserica, cât și hanul au fost reconstruite de egumenul Calistrat 

Livis. Interiorul a fost pictat de Gheorghe Tăttărescu. În 1888 devine biserică de parohie. În anul 1903, hanul și turnul clopotniţă din 

faţa lăcaşului sunt dărâmate din motive arhitecturale ce prevăd lărgirea Căii Victoriei.  

Joi, 1 octombrie – Sf.Cuv.Roman Melodul - Odată, în ajunul Crăciunului, cuviosul Roman a fost desemnat să-i conducă pe cântăreții 

bisericești la slujba solemnă ce se făcea la Nașterea Domnului. După ce toată lumea a plecat, el a rămas în Biserica Vlahernelor și cu lacrimi în 

ochi a rugat-o pe Maica Domnului să-l ajute. Fiind foarte obosit, a adormit, dar în vis i-a apărut Maica Domnului. Aceasta i-a dat o bucată 

de hârtie, spunându-i: „iată, mănâncă aceasta”. Trezindu-se, Roman își dădu seama că a fost înzestrat cu o inspirație divină. Când a început 

slujba solemnă pentru Nașterea Domnului, cuviosul Roman a început a cânta: „Fecioara astăzi, pe Cel mai presus de ființă naște...” Cu acest 

condac al Nașterii Domnului, care a fost datat în anul 518, cuviosul Roman a început o perioadă prolifică de creație. În total, el a scris mai 

mult de o mie de condace, sărbătorind toate zilele de sărbătoare ale anului liturgic și sfinții din întregul calendar. 

 

 




