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Duminică 24 septembrie 2017 
 

Apostolul: II Corinteni 9, 6-11 
 

“Fraţilor, cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va şi secera, iar cel ce seamănă cu 
dărnicie, cu dărnicie va şi secera. Fiecare să dea cum socoteşte cu inima sa, nu cu părere de 
rău, sau de silă, căci Dumnezeu iubeşte pe cel care dă cu voie bună. Şi Dumnezeu poate să 
înmulţească tot harul la voi, ca, având totdeauna toată îndestularea în toate, să prisosiţi spre 
tot lucrul bun, precum este scris: «Împărţit-a, dat-a săracilor; dreptatea Lui rămâne în veac». 
Iar Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine spre mâncare vă va da şi va înmulţi sămânţa 
voastră şi va face să crească roadele dreptăţii voastre, ca întru toate să vă îmbogăţiţi, spre 
toată dărnicia care aduce prin noi mulţumire lui Dumnezeu.” 
 

Evanghelia:  Luca 5, 1-11 

  “În vremea aceea şedea Iisus lângă lacul Ghenizaretului şi a văzut două corăbii oprite lângă 
ţărm, iar pescarii ieşiseră din ele şi-şi spălau mrejele. Intrând în corabia care era a lui Simon, 
l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat; apoi, şezând în corabie, învăţa din ea mulţimile. Iar 
când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon: depărteaz-o la adânc şi aruncaţi mrejele voastre, 
ca să pescuiţi. Atunci, răspunzând Simon,  I-a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am ostenit şi 
nimic n-am prins; dar, la porunca Ta, voi arunca mreaja. Şi, făcând ei aşa, au prins mulţime 
mare de peşte, încât li se rupeau mrejele. Deci au făcut semn tovarăşilor, care erau în cealaltă 
corabie, ca să vină să le ajute. Şi au venit şi au umplut amândouă corăbiile, de erau gata să se 
scufunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la picioarele lui Iisus şi I-a zis: du-Te de la 
mine, Doamne, căci sunt om păcătos; pentru că îl cuprinsese spaimă pe el şi pe toţi cei care 
erau cu el, din pricina pescuitului atâtor peşti pe care îi prinseseră; tot aşa şi pe Iacob şi pe 
Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau tovarăşii lui Simon. Atunci Iisus a zis către Simon: nu-ţi fie 
frică; de acum înainte vei fi pescar de oameni. Şi, trăgând corăbiile la uscat, au lăsat totul şi 
au mers după Dânsul.” 

“Îndemnul lui Hristos către Petru este clar: dacă vrei să 
pescuieşti cu folos, „mână la adânc”, nu sta la mal, 
stăruieşte, insistă. Acelaşi îndemn stăruitor ni-l adresează 
Hristos Domnul şi nouă tuturor: dacă vrei să împlineşti ceva 
în viaţă, stăruieşte, insistă, fă „lucrul cu amândouă 
mâinile”, fii harnic, perseverent cu tine însuţi, dar fii 
curajos şi încrezător şi în ajutorul lui Dumnezeu. Osteneala 
noastră sinceră şi consecventă, dacă o facem mereu sub 
ocrotirea şi ajutorul lui Dumnezeu, va fi cu siguranţă 
rodnică şi cu folos mântuitor.”      Pr. Prof. Nicolae Dură 
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 ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 

Duminica de la ora 12 – Informații: D-na Alexandra Predescu 
 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

22 septembrie – TEODOSIE 
23 septembrie – IOAN 

24 septembrie – TECLA 
25 septembrie - SERGIU 

 
EVENIMENTE 

 

6-9 octombrie – Conferința tinerilor ortodocși din Mitropolia noastră 

 
 Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul:  www.biserica.ca       

www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


