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La Antifonul 3: Născut-ai pe Fiul şi Cuvântul 

Tatălui cu trup pe pământ, precum însuşi a voit, 

Născătoare de Dumnezeu: pentru aceasta, 

Fecioară Maică, cei îndumnezeiţi prin tine, 

strigăm ţie: bucură-te nădejdea creştinilor! 
 

Tropar (29): Stricat-ai cu Crucea Ta moartea, 

deschis-ai tâlharului raiul, plângerea 

purtătoarelor de mir o ai schimbat, şi 

Apostolilor tăi a vesti le-ai poruncit: că ai 

înviat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii 

mare îndurare. 
 

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt 

 şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
 

Condac: Nu va putea domnia morţii să ţină legaţi 

pe oameni; că Hristos s-a coborât, sfărmând şi 

stricând puterile ei; legat este iadul, proorocii cu 

glas se bucură, zicând celor ce erau în credinţă: 

Sosit-a Mântuitorul; ieşiţi, credincioşilor, la 

înviere. 

 

At 3rd Antiphon: O Mother of God, you did beget 

bodily, upon earth, the Son and the Word of the 

Father, as he himself had willed: therefore, O 

Virgin Mother, we, who through you have 

become god-like, cry to you: Hail, O hope of 

Christians!  
 

Troparion: You did destroy death by Your Cross, 

You did open paradise to the thief. You did 

change the lamentation of the Myrrh-bearers, and 

You did command Your Apostles to proclaim 

that You did arise, O Christ God, and granted to 

the world great mercy. 

Glory be to the Father, and to the Son, and to the 

Holy Spirit now, and always, and forever and 

ever. Amen. 

Kontakion: No longer will the dominion of death 

be able to keep men captive; for Christ has 

descended, demolishing and destroying the 

powers thereof Hades is bound; the prophets 

rejoice with one voice, saying: A Savior has 

come for them that have faith. Come forth, you 

faithful, for the Resurrection. 
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Prochimen: Fie mila Ta, Doamne, spre noi, 
precum am nădăjduit şi noi întru Tine.(Ps 32, 22) 
Stih: Bucuraţi-vă, drepţilor, întru Domnul; celor 
drepţi li se cuvine laudă. (Ps. 32, 1) 
 

Apostol: Din epistola a doua către Corinteni a 
Sfântului Apostol Pavel citire. (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 
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.  

 

Prokimenon: O Lord, let your faithful love rest on us, as 
our hope has rested in you. (Ps. 33, 22) 

Verse: Shout for joy, you upright; praise comes well 
from the honest. (Ps. 33, 1) 

 

Epistle: A reading from the Second Epistle of the Holy 
Apostle Paul to the Corinthians: (9, 6-11) 
 

Brethren! Anyone who sows sparsely will reap sparsely as 

well, and anyone who sows generously will reap 
generously as well. Each one should give as much as he 
has decided on his own initiative, not reluctantly or under 
compulsion, for God loves a cheerful giver. God is perfectly 
able to enrich you with every grace, so that you always 
have enough for every conceivable need, and your 
resources overflow in all kinds of good work. As scripture 
says: To the needy he gave without stint, his uprightness 
stands firm for ever. The one who so freely provides seed 
for the sower and food to eat will provide you with ample 
store of seed for sowing and make the harvest of your 
uprightness a bigger one: you will be rich enough in every 
way for every kind of generosity that makes people thank 
God for what we have done.  
 

Gospel: Luke 5, 1-11 
 

At that time, it happened that Jesus was standing by 
the Lake of Gennesaret, with the crowd pressing 
round him listening to the word of God, when he 
caught sight of two boats at the water's edge. The 
fishermen had got out of them and were washing 
their nets. He got into one of the boats, it was 
Simon's, and asked him to put out a little from the 
shore. Then he sat down and taught the crowds from 
the boat. When he had finished speaking he said to 
Simon, "Put out into deep water and pay out your 
nets for a catch." Simon replied, "Master, we worked 
hard all night long and caught nothing, but if you say 
so, I will pay out the nets." And when they had done 
this they netted such a huge number of fish that their 
nets began to tear, so they signalled to their 
companions in the other boat to come and help them; 
when these came, they filled both boats to sinking 
point. When Simon Peter saw this he fell at the knees 
of Jesus saying, "Leave me, Lord; I am a sinful man." 
For he and all his companions were completely 
awestruck at the catch they had made; so also were 
James and John, sons of Zebedee, who were 
Simon's partners. But Jesus said to Simon, "Do not 
be afraid; from now on it is people you will be 
catching." Then, bringing their boats back to land 
they left everything and followed him. 
 



 

 

Priceasna: (69) Cinei tale celei de taină, 

astăzi, Fiule al lui Dumnezeu, părtaş 

primeşte-mă, că nu voi spune duşmanilor 

tăi taina ta, nici sărutare-ţi voi da, ca şi 

Iuda, ci ca tâlharul mărturisesc ţie: 

Pomeneşte-mă, Doamne, întru împărăţia ta. 

 

Communion Hymn: O Son of God, receive me 

today as a partaker at your mystical banquet: 

for I will not tell your enemies your secrets, 

nor will I kiss you as did Judas: but like the 

thief do I confess to you: Remember me, O 

Lord, in your kingdom. 

 

75. Ruga Păcătoşilor   
 

Isuse prea îndurător,  

La tine toţi venim 

Primeşte-ne îngenuncheaţi,  

Iertarea ţi-o cerşim 
 

Refren: Isuse bune, ascultă ruga, 

           Celor ce au greşit, Isuse preaiubit. 
 

Ca şi călăii pe calvar 

Greşind te-am răstignit 

Dar tu eşti bun, eşti Dumnezeu 

Iertare, am greşit! 
 

Şi zi de zi Te supărăm 

Mergând pe alte căi 

Greşid prea mult la orice pas 

Suntem atât de răi. 
 

Căiţi la tine ne grăbim 

Ca fiul rătăcit 

De care însuţi ai vorbit  

Iertare, am greşit! 
 

Smeriţi, cu fruntea la pământ 

Mereu ne vom ruga 

Primeşte-ne printre ai tăi  

Şi du-ne-n casa ta! 
 

 

 

Părinte sfânt 

 

Părinte sfânt, când văd întreaga lume 

Ce ai creat-o prin al Tău cuvânt, 

Fiinţele ce-mpodobesc natura, 

Ce le susţii cu braţul Tău cel sfânt. 

 

Refren:  Atunci îţi cânt, puternic Creator, 

Ce mare eşti! Ce mare eşti! 

Al lumilor măreţ Stăpânitor, 

Ce mare eşti! Ce mare eşti! 

 

Privirea când mi-o-nalţ şi văd minunea: 

Mulţimea aştrilor lucind pe cer, 

Frumosul soare ca şi mândra lună 

Plutind atât de falnic prin eter. 

 

Când răsfoiesc cu râvnă Cartea Sfântă 

Eu văd noianul Tău de îndurări: 

Cum pe aleşii Tăi, o, bun Părinte, 

Îi copleşeşti cu binecuvântări. 

 

Iar când zdrobit şi fără de putere 

Mă voi afla aproape de mormânt, 

De sus din cer trimite-mi mângâiere, 

Să am şi-atunci tărie ca să-Ţi cânt. 

 

 

 



Noapte de veghe în Catedrala 

Blajului. Cuvântul 

Preafericirii Sale Cardinal 

Lucian 

  

Preasfinția Voastră, 
Iubiți frați întru preoție, 

Dragi credincioși, 

  

Cu Preacurata Fecioară Maria 

la Crucea lui Isus! Cât de 

potrivită este această temă de 

meditație pentru noaptea de 

veghe pe care o celebrăm! 

Suntem alături de Maria la 

umbra crucii Domnului, spre a 

privi cu Ea la Cel ce mântuiește 

lumea prin sângele Său. 

Purificați în apa coastei Sale, 

înveșmântați în harul Său, în 

speranța acelei Bune Vestiri de 

pe buzele Celui Răstignit: „și tu 

vei fi cu Mine în Paradis”. 

De la Betleem – Casa Pâinii, 

până la Golgota – locul 

Căpățânii, Maica Sfântă este 

alături de Fiul Ei Isus. Cu 

adevărat, prin acel DA rostit de 

Fecioara din Nazaret, venirea 

Domnului în lume aduce 

mângâiere celor ce plâng, 

scăpare celor descurajaţi, 

naşterea speranţei că Dumnezeu 

nu ne-a uitat şi nu ne-a părăsit. 

Chipul lui Dumnezeu 

descoperit omenirii în Isus 

Cristos, fiul Mariei, este 

începutul cel Nou, o nouă 

creaţie, o nouă geneză. 

La Cana, în seara aceasta și în 

fiecare zi, Fecioara Sfântă ne 

îndeamnă doar atât: să faceți tot 

ce Fiul meu Vă va spune. Iar 

Fiul de pe cruce, ne-o 

încredințează pe mama Lui 

fiecăruia dintre noi: iată Mama ta! 

În repetate rânduri, Sfânta 

Evanghelie ne zugrăvește tainic 

dragostea dintre Mamă și Fiu, și 

ne vorbeşte despre o familie: 

Familia sfântă. Iar nevoia de a 

vorbi  despre familie astăzi se 

arată a fi tot mai presantă şi mai 

urgentă, întrucât familia 

timpurilor postmoderne uită 

adesea că este icoană a Treimei 

celei nedespărţită, comuniune de 

dragoste, de dăruire şi 

împărtăşire. Evanghelia la care 

putem să ne oprim în aceste clipe 

de rugăciune este cea care ne 

vorbeşte despre tânărul Isus în 

vârstă de 12 ani, care spre 

disperarea părinţilor săi, avea să 

se piardă în templu, făcându-i pe 

aceştia să tremure de dorul şi de 

căutarea lui. Şi unde îl vor regăsi 

Maica Domnului şi sfântul Iosif 

pe Fiul lor? Unde îl vom regăsi şi 

noi pe Domnul atunci când îl 

căutăm? Isus se găsea în templu, 

se află în Biserică: „nu ştiaţi că în 

cele ale Tatălui Meu trebuie să 

fiu?” Acestea aveau să fie cele 

dintâi cuvinte rostite de El, aşa 

cum ni le-a transmis 

evanghelistul Luca, cuvinte prin 

care Isus mărturiseşte în faţa 

omenirii întregi că El este Fiul. Şi 

că se găsea în locul cuvenit 

Fiului, adică ”în cele ale Tatălui 

Său”. De aceea le va răspunde 

părinţilor săi îngrijoraţi: mă aflam 

acasă, mă aflam în casa Tatălui 

Meu, așa cum mai târziu va arăta 

că ”Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi 

întru mine” (In. 14,20). 

Dragii mei, În întreaga sa viaţă 

pământească, Isus nu a făcut 

decât să ne arate dragostea Fiului 

faţă de Tatăl, inclusiv prin duioşia 

cu care i-a învăţat pe ucenici să se 

roage, fără cuvinte multe, ci 

recitând doar atât: „Tatăl nostru”. 

Și învățându-ne şi pe noi să ne 

adresăm Domnului cu cuvintele 

Lui, şi de a depăşi acele rezistenţe 

dinlăuntrul nostru care par să ne 

zădărnicească orice năzuinţă de a 

privi la Dumnezeu ca la un 

Părinte. De a depăşi temerile ce 

adesea ne macină, și de-L regăsi 

pe Domnul ca fiind Tatăl nostru 

iubitor şi ocrotitor. Cu Dumnezeu 

fiindu-ne Părinte și cu Fecioara 

Maria ca mamă a întregii omeniri, 

viețuirea noastră în lume nu poate 

să nu se îndrepte spre desăvârșire. 

În seara aceasta, Maica Sfântă ne 

cheamă să învățăm ce este 

smerenia. Fiindcă, în viaţa Ei, 

Fecioara Maria a trăit în mod 

tainic ceea ce a cântat, la 

începutul alegerii Sale, în faţa 

verişoarei Elisabeta în imnul 

Magnificat, chiar înainte ca Fiul 

Său să facă din aceste cuvinte 

firul roşu al întregii Evanghelii: 

Dumnezeu „a făcut tărie cu braţul 

Său, a risipit pe cei mândri în  

cugetul inimii lor. A coborât pe 

cei puternici de pe tronuri şi a 

înălţat pe cei smeriţi” (Lc 1, 

51.52). Fie ca privirea Mariei, 

lacrimile ei de Maică și 

Împărăteasă, să îndrepte și ochii 

inimii noastre spre Fiul ei Isus, cu 

umilință, cu credință și cu 

dragoste. Cu Maria, prin Cruce la 

lumină. AMIN. 
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