
         
 

Anul IX nr. 39 (506) 
 

26 Septembrie 2021 
 

Duminica a 18-a după Rusalii 
(Pescuirea minunată) 

 

www.parohiamartisor.ro 

   

Parohia Mărţişor 2021 - Anul omagial al pastorației românilor din afara României 
  

 

 

 

 

 

 

„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) 

Această amintire despre pescuirea minunată ne demonstrează succint, cum fapta Mântuitorului a determinat o cotitură în 
viaţa unor pescari, făcându-i să-şi părăsească meseria lor şi să se înroleze ca slujitori ai lui Dumnezeu, ai oamenilor şi ca 
Apostoli şi propovăduitori ai Legii evanghelice. 

Simon Petru s-a smerit atunci când a văzut această minune săvârşită de Domnul Iisus şi, fără a se mândri, îşi recunoaşte 
păcătoşenia şi slăbiciunile şi îi zice lui Iisus, căzând la genunchii Lui: „Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos” (Luca V, 

8). Simon Petru şi-a dat seama, în faţa minunii săvârşite, ce era el în realitate şi ce i se cuvenea lui Iisus. Mântuitorul Iisus 

Hristos, văzând smerenia lui Simon, îi zice: „Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni” (Luca V, 10). 

Ne punem întrebarea ce i-a determinat pe aceşti oameni să-şi părăseasca ocupatia, familiile lor, şi să-L urmeze pe Domnul 

Iisus? Hotărârea lor de a-L urma pe Iisus este nepătrunsa şi nebiruita putere a dumnezeiescului, este pilda vieţii Sale curate şi 
sfinte, virtutea smereniei.  

Smerenia e păzitoarea şi temelia tuturor virtuţilor, deoarece cu ea toate virtuţile devin mai adânci şi desăvârşite. Ea stă la 
temelia vieţii noastre spirituale, ea se afla  la temelia tuturor celorlalte virtuţi şi este izvorul oricărui har ceresc. 

Dreptatea şi tăria se sprijina tot pe smerenie. Ştim că tăria noastră nu o avem decât de la Dumnezeu, dacă suntem convinşi de 
slăbiciunea  proprie. Prima virtute a creştinului este smerenia. 

Cu smerenia vom avea toate celelalte virtuţi, fără ea, chiar dacă le vom avea pe toate, nu vom avea nici una. 

Domnul nostru Iisus Hristos, spre a ne face să înţelegem că această virtute este cea mai preţioasă dintre toate virtuţile, începe 

„fericirile", cu smerenia, când zice : „Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor" (Matei V, 3). Fericitul 
Augustin spune că: „cei săraci cu duhul" sunt cei smeriţi. 

Apostolul Petru dă frumoase îndemnuri fiilor duhovniceşti, zicând: „Supuneţi-vă preoţilor şi toţi, unii faţă de alţii, îmbrăcaţi-
vă întru smerenie, pentru că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har” (I Petru V, 5). 

Smerenia este o virtute iubită de Mântuitorul, prin care vrea să fie imitat de toţi cei care vor să-L urmeze, când zice: „Luaţi 
jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre"  

(Matei XI,  29). 

Smerenia este un adevăr, de aceea Domnul nostru Iisus Hristos a zis: „Dacă tu vei osebi lucrul de preţ de cel fără de preţ vei 
fi ca gura mea" (Ieremia XV, 19), adică ceea ce este al lui Dumnezeu de ceea ce este al nostru şi dacă vom putea deosebi ceea 

ce este de valoare de ceea ce este josnic, vom fi asemenea gurii Sale. 

Smeritul nu se încrede în puterile lui proprii, având mereu în minte şi în inimă cuvintele Psalmistului: „De n-ar zidi Domnul 

casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc; de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzeşte” (Psalm CXXVI, 

1). Omul smerit e bucuros atunci când alţii îi cunosc defectele şi lipsurile şi nu se supără dacă unii îl întrec fie prin bogăţia lor, 
fie prin iscusinţa lor, sau chiar prin virtutea lor. Acela este smerit care ascultă de părinţii şi de mai marii lui, având pildă pe 
Mântuitorul, care s-a făcut ascultător până la moartea pe cruce. 

E smerit acela care acceptă şi primeşte cu bucurie sfaturile şi îndemnurile altora şi le urmează în lucrarea lui. 
Smerit este acela care iubeşte pe cei mai de jos decât el sau pe cei care-i sunt supuşi. 
Smerit a vorbit despre Iisus Hristos, Sfântul Ioan Botezătorul, când a zis: „Cel ce vine după mine, care înainte de mine a fost 

şi căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei” (Ioan, 27). 

Această smerenie e temelia întregii desăvârşiri evanghelice şi a vieţii spirituale, e drumul drept şi sigur pe care, dacă vom 
umbla, nu vom greşi niciodată. Întotdeauna cel smerit se bucură de pacea inimii, care e binele cel mai mare, pe care îl poate 

avea omul pe pământ şi, tot din smerenie izvorăşte pacea, bucuria şi fericirea. 
Să ne punem încrederea în Dumnezeu şi să fim încrezători în puterea Lui, să dovedim râvnă în săvârşirea lucrării binelui de 

slujire a semenilor, ca astfel prin tot binele ce-l facem pentru semeni, să împlinim poruncile Mântuitorului şi să contribuim la 
binele întregii omeniri. Amin. 

Preot Conf. Univ. Dr. Octavian Pop - https://doxologia.ro 



 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Programul săptămânii  26 septembrie  –  3 octombrie  2021 

 Duminică 8 - 11 - Sf.Liturghie (Pescuirea minunată) – Pr.Ticu 

 18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

Luni 18 - 19 - Acatistul Sf.Ier.Martir Antim Ivireanul –   Pr.Ticu 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 
Miercuri 9 – 10  - Sfinţirea mică a apei –   Pr.Ticu 

Joi 18 – 20 - Vecernia şi acatistul Sf.Acoperământ al Maicii Domnului 
Vineri 8 - 12 - Sf.Liturghie ( Sf.Acoperământ al Maicii Domnului ) – Pr.Ticu 

 18 - 19 -  Acatistul Sf.Mc.Ciprian –   Pr.Ticu 

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

 18 – 19 - Vecernia duminicii a 19-a după Rusalii – Pr.Ticu 

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Iubirea vrăjmaşilor) – Pr.Ticu 

 18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

                           + 27 septembrie 2011 - Părintele Adrian Făgeţeanu a trecut prin multe. Îşi aminteşte, dar nu insistă.  
                         Despre suferinţă şi moarte vorbeşte cumva în treacăt, ca despre o prietenă din copilărie. … Din toate, părintele 

îşi alege amintirile cele mai frumoase: figura serafica a părintelui Sofian, fineţea absolută şi de neegalat a părintelui Ghiuş, 
ţinuta morală şi fără cusur a ţăranului Ilie din Săcele, dârzenia teologică a lui Sandu Tudor, care a murit asasinat chiar în celulă. 

“Nu o să mă crezi, frate, dar în închisoare am fost cel mai aproape de Dumnezeu“, zice părintele Adrian. “Acolo, preţuiai tot 
darul lui Dumnezeu. Preţuiai aerul, pe care, într-o celulă suprapopulată, îl căutai câteva secunde, cu rândul, stând cu nasul sub 
crăpătura uşii. Preţuiai pâinea (două felii prin care întrezăreai lumina soarelui), alături de mierea unei vorbe bune. Eram slabi, dar 
ne ajutam între noi. Lui Vasile Voiculescu i-am dat din porţia mea. Firav şi abia ţinându-se pe picioare, era pus să ducă nişte 
hârdaie mai mari decât el. Nu putea să le ridice şi atunci gardienii îl pedepseau tăindu-i raţia de mâncare… În închisoare, aveai 
nevoie de hrană, dar, mai presus de toate, de cuvântul lui Dumnezeu. Prin El ne-am arătat puterea. Îmi amintesc că la Aiud 
îmi făcusem un calendar pe degete, după metoda Gauss. Am calculat data Paştelui şi mi-am dat seama că era exact în acea 
noapte. Fără să mă mai gândesc la urmări, am început să strig: “Hristos a înviat!” şi imediat din toate celulele a început să 
răzbată spre cer cântarea cea minunată: “Hristos a înviat din morţi cu moartea pre moarte călcând şi celor din morminte 
viaţa dăruindu-le!“. Răsuna Aiudul de chemarea speranţei, de strigătul nostru de bucurie, spre disperarea gardienilor, care 
credeau că am început o revoltă. Alergau nebuneşte prin curte şi trăgeau focuri de avertisment, dădeau telefoane şi cereau întăriri. 
Erau speriaţi de glasurile noastre reunite, de forţa spirituală a credinţei, pe care nici o fereastră zăbrelită nu o poate opri. 

Sunt multe lucruri pe care nimeni altcineva nu le poate înţelege. Tăria pe care ţi-o dă Dumnezeu ar fi una din ele… Când am 
fost arestat, anchetatorul mi-a smuls crucea de la gât şi a aruncat-o în lada de gunoi. Eu am luat-o de acolo. El m-a bătut crâncen 
şi a aruncat din nou crucea la gunoi. Eu nu m-am lăsat. Iarăşi, am ridicat crucea şi el m-a călcat în picioare. După 8-9 încercări, 
ofiţerul a cedat. M-a lăsat în pace… Fiind în camera de tortură, îmi spuneam: “Rezistă! Nu-L face de râs pe Hristos” şi poate nu o 
să mă crezi, frate, dar după 60 de lovituri nu mai simţeam nici o durere. Corpul singur lucra fără voia mea, parcă se autoanestezia. 

În închisoare încetezi să exişti, doar Hristos te ţine în viaţă. La ieşirea din Aiud, am aflat că sărmana mea mamă, atunci când 
scria acatistul pentru preot, îmi trecea numele şi la vii, şi la morţi, neştiind nimic despre mine. Avea mare dreptate – în puşcărie, 
eram şi viu, şi mort, deopotrivă.”                                                                                                           www.fericiticeiprigoniti.net/ 

 

           Duminică, 26 septembrie – Sf.Voievod Neagoe Basarab; 

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

                         Vineri, 1 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului; Sf.Cuv.Iosif de la Bisericani 

                                  Sâmbătă, 2 octombrie – Sf.Sfinţit Mc.Ciprian şi Sf.Mc.Iustina fecioara; 

              

         Luni, 27 septembrie – Sf.Ier. Martir Antim Ivireanul “străinul” care ne-a ţinut ortodocşi şi români, “robul” vândut 
de două ori de către “ai săi” păgânilor nelegiuiți.                                      Arhim. Mihail Stanciu           www.cuvantul-ortodox.ro/ 

Vodă Mavrocordat a obţinut condamnarea la moarte a Sfântului Antim printr-un ordin secret al sultanului. Astfel, l-a dat pe 
mâna turcilor şi, spre finalul lunii septembrie 1716, Sfântul Antim a trecut, sub escortă otomană, din Ţara Românească în 
Bulgaria şi, aproape de Adrianopol, pe malul râului Tungia, a fost tăiat în bucăţi, mai întâi tăindu-i-se capul, după legea sharia. În 
felul acesta, Sf.Antim a rămas înmormântat în apă. Şi aici a fost pronia lui Dumnezeu, Care a rânduit ca Sf.Antim să primească 
odihna cu trupul în apă pentru că lucrarea lui pastoral-misionară a fost ca apa. El a adăpat multe suflete cu „apa cea vie” a 
cunoştinţei de Dumnezeu nu numai pe meleagurile româneşti, în multe neamuri arătându-se roditoare lucrarea sa misionară de 
întărire a credinţei creştin-ortodoxe… Un sfânt mare ca Antim Ivireanul nu putea fi cuprins de o groapă de doi metri pătraţi…            

Vineri, 1 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului  “Bucură-te, puternică deșteptare a conștiințelor celor adormite!” 
Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutatoarea străinilor, 

bucuria scârbitilor și acoperitoarea necăjiților, vezi-mi nevoia, vezi-mi scârba, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe 
un străin, necazul meu îl știi, deci îl dezleagă precum voiești, că n-am alt ajutor afară de ține, nici altă folositoare grabnică 
nici altă mângâiere bună, ci numai pe ține Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi in vecii vecilor, amin. 

Sub milostivirea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu. Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea în nevoi, ci din primejdii 
ne izbăveşte pe noi, una curată, una binecuvântată! 

 

 


