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Duminica a 9-a după Rusalii
(Umblarea pe mare – Potolirea furtunii

Parohia Mărţişor
" Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul
mulţimilor. Iar dând drumul mulţimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage singur. Şi, făcându-se seară, era singur acolo. Iar
corabia era acum la multe stadii departe de pământ, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă.
Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei Iisus, umblând pe mare. Văzându-L umblând pe mare, ucenicii s-au
înspăimântat, zicând că e nălucă şi de frică au strigat. Dar El le-a vorbit îndată, zicându-le: Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă
temeţi! Iar Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă. El i-a zis: Vino. Iar Petru,
coborându-se din corabie, a mers pe apă şi a venit către Iisus. Dar văzând vântul, s-a temut şi, începând să se scufunde, a
strigat, zicând: Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat şi a zis: Puţin credinciosule, pentru ce te-ai
îndoit? Şi suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul. Iar cei din corabie I s-au închinat, zicând: Cu adevărat Tu eşti Fiul lui
Dumnezeu. Şi, trecând dincolo, au venit în pământul Ghenizaretului."
(Matei 14, 22-34)
Și viața este ca o mare... Vezi suprafața, dar nu vezi ce este în adânc! Vedem rutina acestei vieți și uităm să ne întrebăm ce
este de fapt în adânc. Trăim cu impresia că suntem pe picioarele noastre până când începe vântul să sufle... Atunci, instantaneu
privim în sus! Căutăm sprijin, căutăm salvarea. Sunt cele mai binecuvântate clipe, căci este momentul în care realizăm că "fără
de Mine nu puteți face nimic" (Ioan 15,5).
Aceste valuri care ne aduc instabilitate în viață, sunt încercările prin care trebuie să trecem că să învățam să credem. Însă
aceste încercări sunt exact că niște valuri, vin și trec. Uitându-mă la mișcările valurilor de pe mare, am avut gândul că tot ceea ce
ni se întâmplă este de cele mai multe ori ca spuma produsă de mișcările valurilor. Îți dă impresia că ea există, dar dispare odată cu
liniștea apei.
Și continuând, mă întreb unde este mai mare frumusețea: la suprafața sau în adânc?... Bineînțeles că în adânc! Dar pentru a
ajunge acolo trebuie să te smerești, este o traiectorie inversă cu înălțarea!
Viața este ca marea. Se liniștește când nu sunt gânduri și ispite în aer; în ea se oglindește lumina, căci în ea se reflectă
adevărată credința în Hristos; și este mărginită de tărâmuri (dacă nu mă înșel Pr. Stăniloae spunea că " libertatea mea se termină
acolo unde începe libertatea celuilalt”), dar cu puține porturi de primire (puțini sunt cei care mă acceptă așa cum sunt).
Ca și Petru, sunt mulți care vor să se întâlnească cu Hristos în viață (pe mare). Probabil vor și ei să-și învingă îndoiala, dar tot
"căutând" nu observă că pășesc pe marea înfurtunată, ci se deznădăjduiesc la cea mai mică adiere a gândului. Să ne fie lecție de
credință acest strigăt a lui Petru: "Doamne, scăpă-mă!" și să învățam să trăim privind numai la Hristos.
"Prin urmare, credința este din auzire, iar auzirea, prin cuvântul lui Hristos." (Rom. 10,17). Credința sinceră se naște prin
auzire, urmează să se desăvârșească prin participarea noastră la Sfintele Taine ale Bisericii, și se întărește prin experiența
personală a fiecăruia dintre noi din punerea în practică și trăirea sfaturilor mântuitoare ale Evangheliei în viața de zi cu zi.
Să pășim înainte cu credința și cu mâinile întinse către Dumnezeu, cântând: "Marea vieții văzându-o înălțându-se de viforul
ispitelor, la limanul Tău cel lin alerg strigând către Ține: Scoate din stricăciune viață mea, Mult milostive!"
Arhim. Siluan Visan
www.crestinortodox.ro

Sfântul Nicolae Cabasila

„ ... iar Cel care din pricina păcatului se scârbise de oameni
S-a făcut om din pricina Fecioarei.”

Nimeni nu poate trăi, nu se poate izbăvi de necazurile vieții și nu se poate mântui fără credința tare în Dumnezeu și
fără rugăciune vie, continuă, neîncetată, cum ne învață Sfântul Apostol Pavel: „Rugaţi-vă neîncetat!”
De veți merge regulat la biserică și veți asculta cu evlavie sfintele slujbe, mai ales Sfânta Liturghie, multe daruri veți primi în
viață și de grele ispite și păcate veți fi izbăviți.
De veți crește copiii în frica lui Dumnezeu și veți face casele dumneavoastră locașuri de rugăciune și de laudă lui Dumnezeu,
iar nu case de ceartă, de beție și de păcate, vă va da Domnul zile îndelungate, reușită în toate cele de folos și mântuire. Iar de veți
păși pe marea vieții cu îndoială, fără credință, fără rugăciune și cărți sfinte de călăuză, fără biserică și duhovnici buni, fără
Spovedanie și Împărtășanie regulată, vă veți îneca în marea păcatelor și veți pierde mântuirea sufletului.
Să-L rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos să ne întărească credința, să ne învețe cum să ne rugăm, să ne dea vreme de
rugăciune și lacrimi de pocăință ca să ne închinăm și noi cu Apostolii, zicând: Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu! Tu ești
Mântuitorul și Salvatorul lumii! Mântuiește-ne să nu pierim, că după Tine suspină toată făptura! Amin.
Părintele Cleopa Ilie - www.crestinortodox.ro

Luni, 11 august - Sf. Nifon, patriarhul Constantinopolului, s-a născut în ţinutul Peloponez din sudul
Greciei, în perioada 1434-1440. In anul 1483 este chemat în scaunul de Mitropolit al Tesalonicului, iar
după numai trei ani, ajunge patriarh al Constantinopolului. Sultanul Baiazid al II-lea l-a îndepărtat din
scaun în anul 1488 și a fost din nou exilat de turci în Adrianopol. Aici îl va cunoaste pe domnitorul Radu
cel Mare al Tării Românești (1495-1508). Radu cel Mare îl va aduce în 1504 în Tara Românească pentru a
conduce și reorganiza Biserica. O însoţire nelegiuită la Curtea Domnească a lui Radu cel Mare, între sora
acestuia și un boier moldovean căsătorit, a făcut ca Sf. Nifon să se retragă la Măn. Vatoped din Sf. Munte, apoi la Măn. Dionisiu,
unde își va da duhul pe 11 august 1508. Cel mai cunoscut ucenic al său este Sf. Voievod Neagoe Basarab, iar una din roadele
activităţii, pe plan spiritual şi cultural este tipărirea primelor cărţi, în spaţiul ortodox, de către Ieromonahul Macarie („Liturghierul”1508, „Octoihul ” -1510 şi „Tetraevangheliarul” - 1512). Când Neagoe Basarab ajunge domnitor, aduce moaștele Sf. Nifon în Tara
Românească, spre curăţirea și ștergerea greșelii lui Radu Vodă. Monahii Măn. Dionisiu i-au dăruit lui Neagoe Basarab capul si
mâna dreaptă a Sf. Nifon. Moaștele au fost depuse în Mănăstirea Curtea de Arges, iar în anul 1949 au fost mutate în Biserica
„Sf. Dumitru“, Catedrala Mitropoliei Craiovei, unde se află și în prezent. Sf Nifon este primul sfânt canonizat pe pământ
românesc și cel care a alcătuit Rugăciunea de Dezlegare care se citeste la Slujba înmormântării.
www.crestinortodox.ro
14 august - Prohodul Maicii Domnului. În ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, în biserici se
oficiază slujba Prohodului Maicii Domnului. Această slujbă este aşezată de Biserică după modelul
Prohodului Domnului nostru Iisus Hristos din Vinerea Sf. Patimiri. Toate cântările sunt de bucurie, pentru
că Maica Domnului s-a bucurat atunci când i s-a vestit mutarea la ceruri de către Arhanghelul Gavriil.
Odată cu Adormirea Maicii Domnului, Născătoarea de Dumnezeu devine Maica noastră care se roagă
pentru toată Biserica. Textul Prohodului, în forma de astăzi, este extras din Prohodul Maicii Domnului,
găsit scris pe larg, în Ceaslovul bogat, tipărit la Mănăstirea Neamţului, în anul 1835(pe vremea
domnitorului Mihail Grigore Sturza Voevod, când Mitropolit al Moldovei era Veniamin Costache şi stareţ al măn.Neamţ era
părintele Neonil. Textul a fost tipărit de schimonahul Isaia tipograful)
www.doxologia.ro
15 august – Adormirea Maicii Domnului. Deşi istoria proslăvirii Maicii Domnului are rădăcini apropiate de secolul
apostolic, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a apărut abia după Sinodul III Ecumenic de la Efes (anul 431). În Apus,din
sec. V, sărbătoarea era deja Ńinută pe 15 august; la fel şi în Răsărit, dar fără prea mult fast. Abia în anul 595, împăratul Mauriciu,
în cinstea biruinŃei asupra perşilor cu mijlocirea Maicii Domnului, a făcut ca această sărbătoare să fie generalizată şi cinstită cu
mult fast, compunându-se imne şi cântări, pe care le regăsim în LecŃionarul georgian din secolul al VII-lea. Tipicurile
Constantinopolitane din sec. IX-XI ne dau amănunte despre slujba Adormirii, iar unele dintre ele vorbesc și de "dupăprăznuire". Tipicul Mănăstirii Sf. Sava, (în sec. XIII-XIV), prevede ca în mănăstiri să se facă Priveghere , iar Odovania să se facă a
8-a zi. Ȋn privinŃa postului Adormirii Maicii Domnului, cu durata pe care o are astăzi, a fost stabilit definitiv abia în anul 1166, la un
Sinod organizat de patriarhul Luca Chrisoverghis, în zilele împăratului Manuil I Comnenul și s-a generalizat în secolele XIII-XIV odată cu Tipicul
Mănăstirii Sf. Sava, care îl include în rânduielile de postire, stabilind şi stricteŃea acestuia.
www.teologie.net

16 august - Sfinţii Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu fiii săi, Constantin, Stefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache, sunt prăznuiţi pe 16
august. Domnia lui Constantin Brancoveanu a început sub semnul aparitiei Bibliei în limba română, numită "de la București", în anul 1688. Si-a asumat
rolul de protector al tiparului și școlilor din Muntenia, dar si din Transilvania. A dat Bucurestiului o noua Academie Domnească, transformând scoala de
la Sf. Sava în "colegiu public pentru pământeni și străini", cu o programă asemănătoare instituţiilor de grad superior. L-a adus de la Istanbul pe
Sf.Antim Ivireanul, sub îndrumarea căruia se vor tipări numeroase cărţi în limbile română, greacă, slavonă, georgiană și chiar arabă. A ctitorit mai
multe biserici și mănăstiri, între care: bisericile de la Potlogi si Mogoșoaia, Măn. Hurezi și Brâncoveni, Biserica "Sf. Gheorghe Nou" din Bucuresti, unde
odihnesc sfintele sale moaște. Pentru că a refuzat să se lepede de la credinţa creștină, pe 15 august 1714, chiar în ziua când implinea 60 de ani,
domnitorul român a fost decapitat. "De legea creștină nu mă las, căci în ea m-am născut și am trăit, și în ea vreau să mor!", iar către fiii lui a rostit: "Fiilor,
fiŃi bărbaŃi! Am pierdut tot ce aveam pe astă lume. Nu ne-au mai rămas decât sufletele. Să nu le pierdem și pe ele, ci să le ducem curate înaintea feŃei
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să spălăm păcatele noastre cu sângele nostru!".
www.crestinortodox.ro
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Sf. Liturghie (Umblarea pe mare – Potolirea furtunii) – Pr. Dragoș
Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr. Dragoș
Paraclisul Maicii Domnului – Pr. Dragoș
Paraclisul Maicii Domnului – Pr. Dragoș
Sfinţirea mică a apei – Pr. Dragoș
Paraclisul Maicii Domnului – Pr. Dragoș
Vecernia și prohodul Maicii Domnului – Pr. Dragoș
Sf. Liturghie (Adormirea Maicii Domnului) – Pr. Dragoș
Vecernia și acatistul Sf.Martiri Brâncoveni – Pr. Dragoș
Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiţi – Pr. Dragoș
Vecernia duminicii a 10-a după Rusalii – Pr. Dragoș
Sf. Liturghie (Vindecarea lunaticului) – Pr. Ticu
Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr. Ticu

