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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) 

Pilda Sfintei Evanghelii, ce s-a citit astăzi, ne vorbește în chip tainic despre chemarea lui Dumnezeu la cina cea mare, 

care este Împărăția lui Dumnezeu. Care este scopul pentru care ne cheamă Dumnezeu? Iată cu ce scop ne cheamă: 

chemarea Lui ne îndeamnă la pocăință; ne povățuiește la împăcarea cu El; ne îndeamnă la sfințenie; ne cheamă de la 

întuneric la lumină; din moarte la viață; ne cheamă la libertate și la pace. Chemarea lui Dumnezeu ne unește cu Iisus Hristos 

la una și aceeași nădejde, la moștenirea slavei, și la împărăția slavei lui Dumnezeu. 

În Sfânta Evanghelie de astăzi, Iisus Hristos Mântuitorul lumii ne cheamă pe toți la Cina Sa cea mare. Ne cheamă la ospățul 

credinței adevărate. Să nu ne împotrivim nici unul, nici să părăsească cineva Biserica Ortodoxă, mama noastră care ne 

hrănește din învățătura dreptei credințe, și să meargă la cina sectelor care se înmulțesc mereu și înșală pe mulți. 

Ne cheamă Hristos la ospățul pocăinței, la masa mântuirii. Să nu amânăm pocăința, spovedania, rugăciunea, milostenia, 

Sfânta Împărtășanie, grija pentru suflet, că „în ceasul în care nu gândim, Fiul Omului va veni!” 

Ne cheamă Iisus Hristos la ospățul Sfintei Liturghii. În fiecare sărbătoare auzim toaca, clopotele bisericilor și preoții 

satelor care ne cheamă la cina cea mare a Sfintei Liturghii. Oare de ce nu venim măcar Duminica și la marile Sărbători cu toții 

la biserică? 

De ce punem motive că „ne-am cumpărat țarine”, adică griji pământești, că „ne-am cumpărat cinci perechi de boi”, adică 

ne-am robit de patimi cele cinci simțiri, și că „ne-am luat femeie”, adică ne-am dedat la beții și desfrânări, mai ales Duminica 

și de aceea nu putem veni la ospățul Sfintei Liturghii în sărbători, să ospătăm împreună cu Mântuitorul Hristos, cu Maica 

Domnului și cu toți sfinții din cer? Căci vedem la Sfânta Liturghie, Duminică, mai mult bătrâni și văduve, dar tinerii și copiii 

dumnevoastră unde sunt? De ce nu vin cât mai mulți la slujbele bisericii, la Sfânta Liturghie? Hristos din cer se jertfește pe 

Sfânta Masă, sfinții și îngerii din cer cântă cu noi în biserică, Mântuitorul ospătează cu noi și ne hrănește cu scumpul Său Trup 

și Sânge, iar cei mai mulți dintre fiii Bisericii noastre stau acasă, se duc la beții, merg la petreceri imorale, la tot felul de păcate 

și ospătează cu necredincioșii, cu bețivii, cu sectanții și cu slugile întunericului? 

Vai celor ce lipsesc Duminica fără motiv binecuvântat de la biserică, de la cina cea mare a Sfintei Liturghii, că cină mai 

mare ca jertfa liturgică și Sfânta Împărtășanie și că citirea sfintelor cărți nu este alta pe pământ! 

Ajunge o săptămână de lucru, de osteneală pentru trup. Să participăm o zi pe săptămână, Duminică, în Biserica Domnului la 

Sfânta Liturghie. Destul ne ostenim pentru trup, să ne ostenim acum și pentru suflet, că în curând vom pleca la marea judecată 

să dăm socoteală de toate. Oare nu tocmai Duminica se fac cele mai multe păcate, petreceri, nunți, beții, certuri și desfrânări? 

Să lăsăm dar tot păcatul și să ne pocăim de păcatele noastre. Creșteți-vă copiii în frica Domnului, rugați-vă mai mult și 

veniți la biserică, la cina cea mare a Mântuitorului Hristos. De vom face așa, și pe pământ vom fi fericiți și mulțumiți, și în cer 

cu îngerii, cu sfinții și cu Însuși Hristos vom cina în vecii vecilor. Amin.                    Arhim Ilie Cleopa - https://doxologia.ro 

Aceasta este taina: Trimite Duhul Tău cel Sfânt, nu numai peste daruri, ci şi peste noi. Cugetam cândva la cuvintele 

psalmistului: “Cerurile spun slava lui Dumnezeu, facerea mâinilor Lui – adică omul (caci “Mâinile Tale m-au făcut si m-au 

zidit”) – o vestește tăria”. Vestește omul tăria şi slava lui Dumnezeu? Trimite peste noi şi peste aceste daruri Duhul Tău cel 

Sfânt, ca să înțelegem taina aceasta, şi anume: că noi suntem chip al lui Dumnezeu, şi că noi vestim cel puţin cum Îl vestesc 

cerurile! Dacă nu e aşa, aşa trebuie să fie. Cuvântul vestește, tâlcuiește taina.O, iubiților! Adâncul! Să simțim toţi cum 

adâncul din noi cheamă Adâncul. Şi, mai curând, adâncul dumnezeiesc al Fiului lui Dumnezeu coborât în lume din iubire, 

cheamă adâncul fiecăruia dintre noi.Dacă eu Te port în mine, o, Doamne, învredniceşte-mă să Te arăt pe Tine! Chipul meu să 

devină chip de lumină şi de iubire, asemenea Ţie, în lume, Doamne! Şi, la măsura mea, să fiu şi eu un smerit ucenic al Tău! 

Lăsând toate, au mers pescarii de oameni după El. Ajută-ne, Doamne, şi nouă să mergem după Tine! Cu rugăciunile Maicii 

Tale şi ale tuturor sfinţilor. Amin. 

                                                                                                         Părintele Constantin Galeriu - www.crestinortodox.ro 

„Dacă vine duşmanul şi-ţi cere pământ, dă puţin de la tine, numai să iasă. Şi dacă mai vrea, mai dă-i puţin;dar dacă 

vrea să-ţi ia tot şi să îţi ia şi familia, atunci îţi iese sabia creştină din teacă.”     Sf.Neagoe Basarab (+ 1521) 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            Programul săptămânii  24 septembrie –  1 octombrie 2017 

Duminică      24 septembrie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Pescuirea minunată) - Pr.Dragoş 

Duminică      24 septembrie 18  - 19 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Dragoş 

Luni               25 septembrie  18  - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli - Pr.Dragoş 

Marți             26 septembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri        27 septembrie    9  - 10 - Sfințirea mică a apei - Pr.Dragoş 

Joi                  28 septembrie   

Vineri            29 septembrie  9  - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri            29 septembrie  18  - 19 - - Slujba acatistului - Pr.Dragoş 

Sâmbătă        30 septembrie    8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți - Pr.Dragoş 

Sâmbătă        30 septembrie 18 - 19 - Vecernia duminicii a 19-a după Rusalii - Pr.Ticu 

Duminică      01 octombrie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Predica de pe munte – iubirea vrăjmaşilor) - Pr.Ticu 

Duminică      01 octombrie 18  - 19 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu 

 

                                       Marți, 26 septembrie – Sf.Voievod Neagoe Basarab 
  Miercuri,  27 septembrie – Sf.Ier.Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţării Româneşti 
                                       Vineri,  29 septembrie – Sf.Mc.Trifon 
  Duminică,  1 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului; Sf.Cuv.Roman Melodul; Sf.Cuv.Iosif şi Chiriac de la Bisericani 

                    2017 – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului 

                       “Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este Ȋmpărăția Cerurilor” (Fericirea a 8-a) 
 

                        Pr. Adrian Făgețeanu (+27.09.2011) s-a născut în comuna Deleni de lângă Cernăuţi. Pe numele de mirean 

Alexandru. Preot la mănăstirea Căldăruşani, a fost închis prima oară în perioada 1950-1956, iar în 1958 a doua oară, prin 

sentinţa 125/1958 a Tribunalului Militar Bucureşti, la 20 de ani de muncă silnică şi 10 degradare civică, făcând parte din Rugul 

Aprins. După eliberarea din 1964, a slujit la Turda şi în parohia Piatra Fântânii, Bistriţa, iar din 1970 s-a retras la mănăstirea 

Cheia, jud. Prahova. A ajuns la mănăstirea Antim, apoi la schitul Locurele de lângă Lainici, la Putna şi din nou la Locurele. 

De-a lungul vieţii, părintele Adrian a fost de şapte ori declarat mort. Odată, când avea cinci ani şi era în timpul 

refugiului din Bucovina. Roata carului i-a trecut peste burtă. A murit pe loc. După o zi a înviat. O altă moarte clinică a avut-o la 

Stalingrad, salvat de acel avion nemţesc. „În tot acest timp, m-am gândit la multe. Mi-am revăzut viaţa, mi-am pus întrebări. 

Nu era vorba de frica morţii, de durere fizică sau altceva. Era vorba de Dumnezeu. Mi-am dat seama că şi dacă aş fi fost 

împărat sau celebru şef de stat, nimeni nu m-ar fi putut salva în pustietatea câmpiei ruse. Această întâmplare mi-a schimbat 

viaţa din temelii. După ce am ieşit din spital, în concediu fiind, primul meu drum a fost la Putna, unde în faţa altarului mi-am 

închinat viaţa lui Dumnezeu, Salvatorul meu”. În închisoare, un securist pe nume Blehan l-a bătut cu bocancul în cap, încât 

cheagurile de sânge i-au afectat iremediabil nervul optic. La Aiud, brutele nu s-au mulţumit sa-l pedepsească băgându-l la 

carceră. Pe un ger de crăpau pietrele, au turnat două găleţi cu apă peste trupul său firav, iar în câteva ore apa a îngheţat pe 

el. Părintele îşi aminteşte însă de cele mai frumoase lucruri: figura serafică a părintelui Sofian, fineţea de neegalat a părintelui 

Ghiuş, ţinuta morală fără cusur a ţăranului Ilie din Săcele (pe care-l pomenea la rugăciune), dârzenia lui Sandu Tudor, care a 

murit asasinat chiar în celulă. 

„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.marturisitorii.ro 
 

                      Pr. Iulian Stoicescu (+30.09.1996)  s-a născut la 11 aprilie 1911, la Găneşti, un sat muscelean de deal. 

                              A făcut şcoala primară în sat şi apoi opt ani de Seminar la Curtea de Argeş. După seminar, a urmat Facultatea  

                          de Teologie din Bucureşti. După căsătoria cu Eugenia Castaian, în 27 august 1939, şi hirotonia ca diacon în  

                          septembrie 1939, si-a început slujirea la mănăstirea Tigăneşti. În 1941, a primit preoţia şi duhovnicia la biserica  

                          “Sf. Ecaterina” din Bucureşti, continuîndu-şi slujirea la mănăstirea Tigăneşti. Din 1944 pȃnă în 1960, cȃnd a  

                          fost arestat, a slujit în parohia “Apărătorii Patriei”. Condamnat la nouă ani pentru “uneltire împotriva ordinii  

                          statului”, a fost eliberat, cu ultimul lot, în cadrul amnistiei din 1964, după ce trecuse, succesiv, prin închisorile 

Uranus, Jilava si Aiud. Impiedicat să revină la vechea parohie, va sluji opt ani la “Mărţişor”. In 1972, va fi trimis de 

Patriarhul Justinian Marina la biserica “Fămȃnda“, de pe strada Olimpului nr.17, pentru “restaurarea ei morală şi materială”. 

La 30 septembrie 1996 a plecat împăcat la Domnul. 

“Părintele Iulian – şi toţi care l-au cunoscut au mărturisit astfel – nu lăsa niciodată un om nemângâiat. Tot ei ziceau 

că reuşişe să dobândească rugăciunea inimii – îşi mişca uşor buzele încontinuu, în spusele rugăciunii. Ne-a prins grozav de 

bine venirea lui acolo, în mijlocul nostru (Mărturia părintelui Ioan Sabău), al celor mai slabi. Unii preoţi, ca oamenii şi ei, în 

mizerie, înfometare, au mai căzut, şi ajunsese lumea să vocifereze la adresa preoţilor. Când a apărut Părintele Iulian, a 

restabilit o sfinţenie a omului: se uitau la el ca la un sfânt, pentru că se sacrifica pe sine tot timpul când vedea pe altul în 

slăbiciune şi neputinţă, mai ales când eram de corvoadă la celulă. El totdeauna căuta să lucreze pentru toţi. Aşa ajunseseră 

puşcăriaşii să se ataşeze de el, se întăreau şi numai atingându-l. Cum se ataşaseră şi de Părintele Ioan Iovan de la 

Vladimireşti.”                                                                                                                                 www.cuvantul-ortodox.ro 

 

 

"Se cuvine întâi să lăsăm răutatea, jafurile, strâmbătăţile, urâciunea, vrajba, zavistia şi atunci să ne rugăm, 
pentru că atunci vom afla ascultătoare urechile lui Dumnezeu."                                  Sf. Antim Ivireanul  (+1716) 
1650 - 1716 
 




