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   "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) 

"Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei Iisus.", căci aveau încă nevoie de povăţuire şi nu îi lăsa singuri. Iisus vine la 

ei, vine şi la noi. Avem pe de o parte pe Apostoli într-o corabie, iar pe cealaltă parte pe Iisus umblând pe marea infurtunată. 

Şi se naşte gândul în inima mea: avem două căi, una ce se caracterizează prin siguranţă -corabia- ce provine din obişnuinţă, 

dintr-o viaţă petrecută în certitudinea că fac bine ceea ce fac pentru că toată lumea o face aşa; iar cealaltă de "nesiguranţă" –

poți umbla şi tu pe mare, este de ajuns să ai credinta - în care suntem îndemnaţi de către Hristos să păşim. 

Prin însăşi chemarea lui creştinul nu este un om obişnuit, ci un suflet revoluţionar! Spune "nu!" obiceiurilor societăţii 

fără Dumnezeu, se revoltă împotriva oricărui lucru care nu este bineplăcut Domnului. Însă vă rog din suflet, nu faceţi şi din 

aceasta o obişnuinţă! Căci astfel, mersul la Biserică va fi ca şi mersul la serviciu. Şi astfel, odată pătrunsă obişnuinţa şi în 

viaţa duhovnicească nu vom mai putea lăsa sufletul să se exprime liber în rugăciune, nu Îl mai lăsam pe Hristos să fie 

cârmuitorul vieţii noastre. 

Şi iată că pentru încă o dată măreţia acestui om, acestui suflet, ni se dezvăluie în toată splendoarea ei: Petru îndrăzneşte să 

meargă pe apă spre a ajunge la Hristos! Petru îndrăzneşte să se lepede de obişnuinţă, de siguranţa oferită de corabie; 

se lasă purtat pe ape răspunzând acestei chemări: "Îndrăzniţi!". 

ÎNDRĂZNIŢI Să vă încredinţaţi mintea în chemarea şi iubirea lui Hristos. Să gândiţi mai mereu că mintea este în 

slujba simţurilor, nu simţurile în slujba minţii! Să învăţăm mintea să "descifreze" mesajele şi îndemnurile Domnului în 

viaţa noastră. Să folosim această "unealtă" în folosul sufletului prin căutarea unei căi de a ne dezobişnui de firea noastră. Să 

căutăm modalităţi prin care să fim aproape de El. Să căutăm căi prin care să ajungem să ne ţină de mână, oricât de 

neobişnuite ar fi pentru noi! 

ÎNDRĂZNIŢI! Să vă lăsaţi inima să iubească. Să nu lăsăm frica să ne paralizeze mişcările ei, ci să avem credinţa că 

prin iubire ne vom mântui. Să lăsăm libertatea ce caracterizează iubirea să ne conducă spre asemănarea cu El. Să uniţi 

inima cu mintea prin a simţi ceea ce mintea gândeşte atunci când prezenţa lui Hristos este percepută de credinţa noastră. Să 

lăsăm acest dumnezeiesc sentiment al iubirii să pătrundă în adâncul sufletului ca lumina într-o cameră întunecată. 

ÎNDRĂZNIŢI! Să vă încredinţaţi sufletul în mâinile Lui Hristos. Oricât de furtunoasă v-ar fi viaţa, nu vă îndoiţi nicio 

clipă că El vă va întinde o mână de ajutor. Lăsaţi sufletul să privească şi să întindă mâinile sale către Creatorul său, căci 

întâlnirea cu El este o vibraţie ce dărâmă obişnuinţa, sau mai bine spus, ne renaşte în Duh! Ştiu că este nevoie de mare curaj 

pentru aceasta. Dar cred şi mărturisesc că "de vom avea credinţă cât un grăunte de muştar" tot muntele acesta al obiceiurilor 

poate fi dărâmat şi aruncat în mare! 

Atunci când ţie ţi-e frică, Domnul îţi dă curaj; atunci când tu îţi pierzi credinţa, El ţi se arată; atunci când tu întinzi 

mâna cerându-I ajutorul, El nu te dezamăgeşte! ci te învaţă să stai în picioare când alţii se pierd, se îneacă. "Doamne, 

scapă-mă!"                                                                                           Arhim. Siluan Vişan - www.crestinortodox.ro/ 

„Dumnezeu îl ajută întotdeauna pe cel care cere. Dar să nu uităm niciodată că trebuie să ne rugăm pentru a face ceea ce 

vrea Dumnezeu, iar nu ca Dumnezeu să facă ceea ce vrem noi“.                                                       Abraham Lincoln 

Dacă privim în jurul nostru observăm că anumite daruri ni le dă Dumnezeu în mod gratuit fără să le cerem, însă 

pentru altele este nevoie şi de rugăciunea noastră ori a semenilor noştri care pot fi mai aproape de El, printr-un spor de 

credinţa ori sunt mai dispuşi de a se ruga. Dacă unele daruri le-am primit din oficiu, se înţelege că pentru acelea nu ne 

mai rugăm, ci cel mult se cuvine să-I mulţumim. 

Cum Hristos a spus să căutăm mai întâi împărăţia cerurilor înseamnă că prioritară rămâne cererea de a ne mântui 

sufletul. Evangheliile ne relatează adesea de rugăciunile unora pentru alţii, în special ale mamelor pentru copii, unele dintre 

acestea fiind îndeplinite pe loc deoarece erau expresia iubirii pentru aproapele şi erau şi necesare, altele nefiind îndeplinite 

deoarece nu erau conforme cu voia Domnului (vezi cererea mamei fiilor lui Zevedeu!). 

Din prezentarea întâmplării relatate în fragmentul evanghelic de mai sus conchidem că Dumnezeu îngăduie să vină 

încercări asupra noastră, ca furtuna peste Apostoli, pe lac, pentru a alerga cât mai grabnic la Dumnezeu după cum 

zice psalmistul: „Cheamă-mă pe Mine în ziua necazului tău şi te voi scoate din el şi Mă vei preaslăvi“ (Ps. 49,16).                         

Pr. prof. univ. dr. Petre SEMEN - www.crestinortodox.ro/ 

https://www.crestinortodox.ro/


 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           Programul săptămânii  9  august  –  16  august  2020 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Potolirea furtunii) –     Pr.Ticu 

    18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului  

Luni    18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului –    Pr.Ticu 

Marţi    18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului –    Pr.Ticu 

Miercuri    9 – 10 - Sfințirea mică a apei –    Pr.Ticu 

    18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului –    Pr.Ticu 

Joi    18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului –    Pr.Ticu 

Vineri   9 - 11 - Taina Sf.MASLU            

    18 - 20 - Vecernie și Prohodul Maicii Domnului  

Sâmbătă     8 - 12 - Sf.Liturghie (Adormirea Maicii Domnului)  

                        şi pomenirea celor adormiţi  -  Pr.Ticu 

  18 - 19 - Vecernia Duminicii a X-a după Rusalii – Pr.Dragoș 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie  

  (Vindecarea lunaticului și Sfinții Brâncoveni ) – Pr.Dragoș 

    18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului –     Pr.Dragoș 

   Luni, 10 august – Sf.Mc.Laurențiu arhidiaconul; 

           Marți, 11 august – Sf.Ier.Nifon, patriarhul Constantinopolului; 

                 Vineri,  14 august – Sf.Prooroc Miheia; 

                       Sâmbătă, 15 august – Adormirea Maicii Domnului; 

                              Duminică, 16 august – Sfinții Martiri Brâncoveni; Sf.Cuv.Iosif de la Văratec; 

                                           

     Marți, 11 august – Sf.Ier.Nifon, patriarhul Constantinopolului  ale cărui moaște (capul si mâna dreaptă) sălășluiesc astăzi 

ȋn catedrala din Craiova ( aduse de la Curtea de Arges) este  primul sfânt canonizat pe pământ românesc, și aceasta la numai  

                                                9 ani de moarte, ȋn timpul domniei Sf.Voievod Neagoe Basarab, care ȋi fusese fiu duhovnicesc. 
 

"În toate zilele se cuvine să ai pe Dumnezeu și pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu în inima ta, 

căci toate bunătățile vin de la Domnul și de la Preacurata Maica Sa pentru cei ce nădăjduiesc spre 

dânșii. Fie-ți drag a te ruga de-a pururea și ți se va lumina inima și va vedea pe Dumnezeu."    
 

   "Precum un parfum puternic, chiar de este închis într-un vas, îmbălsămează cu mirosul său aerul și 

desfătează nu numai pe cei ce stau aproape de vas, dar chiar și pe cei de mai departe de el, tot astfel și mireasma curată a 

sufletelor feciorelnice, curgând afară prin simțuri, prin privire, prin glas și prin toate câte se pot simți, scoate la iveală virtutea 

lor ascunsă. Copiii mei, să vă păziți comoara curăției neprihănită, ca Domnul să vă iubească și să-Și gătească sălaș în 

sufletele voastre! Căci într-un vas de necinste, murdar și spart, mirul harului nu va suferi să stea..." 

Prohodul Maicii Domnului alcătuit de căre Manuil Corinteanul ȋn sec. XVI-lea este o rugăciune plină de evlavie, integrată 

ȋn cultul Bisericii noastre, creând un paralelism ȋntre momentul Răstignirii și Invierii Mântuitorului și ridicarea la ceruri a 

Născătoarei de Dumnezeu. Această slujbă este așezată de Biserică după modelul Prohodului Domnului nostru Iisus Hristos din 

Vinerea Sfintelor Patimi. La fel, și ȋn ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, ȋn mijlocul bisericii, la slujba Vecerniei sau a 

Privegherii, se scoate in mijlocul sfântului lăcaș epitaful pe care este reprezentată icoana Adormirii Preasfintei Născătoare de 

Dumnezeu. 

15 august - „Stăpâna stăpânelor, Stăpâna cerurilor, Mama lui Dumnezeu, cu puteri nemăsurate peste heruvimi şi 

serafimi”. După cuvântul Părintelui Arsenie Papacioc, Maica Domnului este „Stăpâna cerului şi a pământului”, cea care reprezintă 

întreg neamul omenesc. Preacurata Fecioară este la „dispoziţia” fiecărui creştin, astfel că nu există o rugăciune cât de mică pe care 

să nu o audă, nici om care să-i ceară ajutorul și spre care să nu se plece. Fecioara Maria e chiar mâhnită întrucât sunt mulți oameni 

care nu-i cer nimic. Dacă am crede din adâncul sufletului că atât „cât poate Dumnezeu cu puterea, poate şi Maica Domnului cu 

rugăciunea”, altfel ne-am raporta la cea pe care o numim „grabnic ajutătoare” și „mijlocitoare” pentru noi înaintea lui Dumnezeu. 

 

 

                                     Luni, 10 august – Sf.Mc.Laurențiu arhidiaconul  a suferit moarte martirică în timpul persecuției 

pornite împotriva creștinilor de împăratul Valerian (253 – 260). Lavrentie a fost arhidiaconul episcopului Sixt. Din cauza 

persecuţiei împotriva creştinilor, Sixt a fost luat spre a fi judecat, împreună cu doi dintre diaconii săi: Felicissimus şi Agapitus. 

După arestarea acestora, Lavrentie a vândut vasele bisericii şi a împărţit banii săracilor. În timp ce Sixt era dus pe Via Appia, 

spre a i se tăia capul, Sf.Lavrentie i-a ieşit în cale şi i-a strigat: "Nu mă lăsa, Părinte Sfânt, pentru că am împărţit deja comorile pe 

care mi le-ai încredinţat". După ce a rostit aceste cuvinte, a fost luat de soldaţi şi somat să-i dăruiască împăratului comorile.  

Lavrentie va chema comorile: şchiopii, orbii, bolnavii miluiți de Lavrentie. După mai multe chinuri, a fost întins pe un grătar 

aşezat pe cărbuni aprinşi. Ultima rugăciune a fost: "Mulţumesc Ţie, Iisuse Hristoase, pentru că m-ai învrednicit să intru pe porţile 

Împărăţiei Tale". Împăratul Constantin cel Mare a înălțat un lăcaș de cult pe mormântul Sfântului Lavrentie, apoi, odată cu 

trecerea timpului au mai fost zidite în Roma încă șapte lăcașuri de cult în numele sfântului Mucenic. Un fragment din sfintele 

sale moaște a fost dăruit de Papa Adrian împăratului Carol cel Mare (768-814) și se află în orașul Strasbourg, în biserica ce-i 

poartă numele. În iconografie, el este reprezentat cu cădelniţa cu jar în mână, cădind şi înmiresmând Biserica lui Hristos. 

 

 

 




