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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) 

“Cred în Hristos şi am încredere în El“ – se cade a fi 

deviza completă a creştinului. El ştie că pe corabia în care 

străbate marea vieţii, în nava aceea oricând expusă 

scufundării, nu e singur; undeva în ascunzişurile, în umbrele 

ei se află, dimpreună călătorind, Hristos. Şi aceasta îi 

dăruie un calm, o putere de îndurare, o stăpânire de sine ce 

pot fi supuse la grele, la foarte grele încercări, dar nu 

anihilate şi prefăcute în deznădejde, haos, rătăcire. 

Dacă, strâns cu uşa, ar trebui să definesc cu precizie 

deosebirea dintre încredere şi credinţa m-aş încumeta să 

enunţ – referindu-mă la Holderlin şi Heidegger – că 

încrederea se înfăţişează îndeosebi ca o putere poetică a 

spiritului omenesc, în vreme ce credinţa este facultatea sa 

pneumatică. 

Iar despre acele clipe de îndoială, spaimă şi descumpănire 

prin care au trecut ucenicii Domnului, ele ne învaţă a fi 

smeriţi (ne arată cât de şubrezi suntem toţi) şi totodată ne 

amintesc aceste cuvinte pline de har şi adevăr ale lui 

Dostoievski: „Spre a judeca forţa morală a unui norod (n. 

n.: a unui om, a unor oameni) şi ceea ce este el în stare a 

face cu ea în viitor, nu se cuvine a lua în consideraţie 

gradul de josnicie la care se poate să fi căzut la un moment 

dat; se cuvine a lua în consideraţie numai gradul de 

spiritualitate pe care-l poate atinge când va veni 

momentul“. 

Apostolii, cei şovăitori şi temători de pe marea Ghenizaret, 

acele figuri sfios-plăpânde (ar zice Goethe, aşa cum e 

tălmăcit de St. Aug. Doinaş) sunt neclintiţii şi vitejii 

mucenici şi mărturisitori de mai târziu ai lui Hristos – 

Biruitorul“. 

Nicolae Steinhard - Dăruind vei dobândi 

Noi, oamenii, avem din partea lui Dumnezeu semnale 

foarte puternice, cuvinte, chemări, făgăduinţe. Iată, 

discursul Mântuitorului Hristos! Cine poate, citind 

Evangheliile, cele patru sau una dintre ele, să nu 

reacţioneze ca în faţa unei provocări? Evanghelia lui 

Hristos este o provocare majoră. El spune, despre Sine, că 

este Dumnezeu, întâi de toate, că este Fiul lui Dumnezeu şi 

că puterea dumnezeiască pe care o are, o poate împărtăşi şi 

omului, iar omul poate deveni asemenea lui Dumnezeu. 

Săvârşeşte atâtea minuni, printre care şi cea de astăzi, 

tocmai pentru a-i încredinţa pe oameni de adevărul spuselor 

Sale. Săvârşeşte minuni mai întâi în zona lumii fizice, foarte 

accesibilă ca percepţie oamenilor, tocmai pentru ca oamenii 

să înţeleagă că este vorba despre o minune. Apoi, săvârşeşte 

minuni în lumea duhovnicească. Acestea sunt mai mari 

decât cele dintâi. Evanghelia lui Hristos te provoacă la un 

răspuns. Cine rămâne nepăsător după ce citeşte sau aude 

Evanghelia lui Hristos, acela fie este împietrit încât nu mai 

poate recepta niciun fel de provocare, fie este de rea 

credinţă. Evanghelia este o provocare extraordinară, este o 

chemare. 

De la lumea noastră la lumea lui Dumnezeu este o distanţă 

uriaşă. Acesta este saltul la care ne cheamă Hristos: să 

fim ca Dumnezeu, să ţintim măsura dumnezeirii, să 

adoptăm modul de a fi a lui Dumnezeu. Nu să fim mai 

buni, mai generoşi, mai morali, mai umani. Chemarea 

esenţială este să ajungem la El, să ajungem la 

Dumnezeu. Şi nu putem parcurge acest drum pe calea 

cunoscută, sigură, cu certitudini, cu evidenţe, cu calcule. Nu 

se poate aşa! Poate că până la un punct, ne ajută aceste 

lucruri, dacă nu cumva chiar ne împiedică! 

Pr. prof. dr. Constantin Coman – ww.crestinortodox.ro 

[…] Dar corabia Bisericii e şi Casa Bărbatului înţelept; – Iisus e bărbatul înţelept, care şi-a clădit casa pe stâncă – 

dumnezeirea Sa – şi au venit ploile şi vânturile şi valurile şi au izbit într-însa şi n-au putut-o dărâma, fiindcă era clădită pe 

stâncă. Dar iată, în minunea aceasta, stanca umblă pe mare şi sprijinea corabia ucenicilor.  

Aşa a fost până acum: au venit cercările asupra Bisericii: vânturile, ploile, valurile: ereziile, prigoanele – veacuri de-a 

rândul – şi ispitele triumfului. – Da, şi biruinţele Bisericii sunt încercări. Un cugetător creştin din zilele noastre zice, nici 

mai mult nici mai puţin, că Biserica a supravieţuit ereziilor, a supravieţuit prigoanelor, dar nu se poate spune că s-a 

comportat la fel, când a ajuns în ispita triumfului. 

E de-ajuns să ne amintim de veacul al IV-lea al erei creştine -veac de libertate pentru creştinism, creştinismul religie de 

stat -, aşa se ticăloşiseră creştinii, încât un istoric al vremii scrie că dacă n-ar fi trimis Dumnezeu pe sfinţii Vasile, Grigorie 

şi loan Gură de aur, ar fi trebuit să vină Hristos a doua oară. 

Iată de ce e cu voia lui Dumnezeu ca marea să fie înfuriată câteodată. 

Părintele Arsenie Boca -  https://www.crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                         Programul săptămânii   18 august –  25 august 2019 
 

Duminică            18 august           8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Părinţi de la cele 7 Sinoade; Umblarea pe mare) – Pr.Dragoş 

Luni                    19 august         18 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş 

Marți                  20 august  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri             21 august           9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi                       22 august   

Vineri                 23 august           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri                 23 august         18 - 19 - Acatistul Sf.Gheorghe - Pr.Dragoş 

Sâmbătă             24 august           8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți – Pr.Dragoş 

Sâmbătă             24 august          18 - 19 -  Vecernia Duminicii a X-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică            25 august           8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea lunaticului) – Pr.Dragoş 

 

          Duminică, 18 august - Duminica migranţilor români. 

                               Miercuri, 21 august – Sf.Mc.Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul şi Venust 

                                                    Vineri, 23 august – Sf.Mc.Lup; Sf.Sfințit Mucenic Irineu, episcop de Lugdunum. 

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu prilejul „Duminicii migranţilor 

români”, 18 august 2019:   Satul românesc, păstrător al valorilor noastre spirituale, ne cheamă să-l ajutăm! 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2019 ca An omagial al satului. Prin această iniţiativă, s-a 

dorit evidenţierea faptului că satul este şi spaţiul în care s-au format şi păstrat, de-a lungul timpului, multe dintre 

valorile spirituale, culturale şi identitare transmise până în zilele noastre. În acest sens, preţuirea satului românesc şi a 

contribuţiei sale majore la devenirea istorică a poporului român este o necesitate şi o mare demnitate. Satele româneşti, 

cu biserici şi case ţărăneşti, cu cimitire şi morminte străjuite de cruci, cu uliţe şi porţi primitoare, sunt purtătoarele unui limbaj 

tainic şi vizibil al tradiţiei, al continuităţii fizice şi spirituale ale acestui neam, sunt oglinzi ale sufletului românesc, în care se 

arată astăzi, după caz, hărnicia sau delăsarea noastră, responsabilitatea sau indiferenţa. 

Atunci când facem referire la necesitatea sfinţirii timpului vieţii pământeşti pentru dobândirea mântuirii, observăm 

cum, la sat, mai mult decât în mediul urban, viaţa este înţeleasă ca timp binecuvântat pentru a sfinţi locul în care 

trăim. Iar dacă sfinţim locul în care trăim pe pământ putem spera să primim şi un loc în ceruri, „un colţişor în rai”, cum 

spunea Părintele Paisie Olaru de la mănăstirea Sihăstria de Neamţ. 

Din nefericire, este limpede pentru noi toţi că satul românesc nu mai este astăzi ce era cu mai mulţi ani în urmă. În 

acelaşi timp, nici nu se poate spune că nimic din ce a fost în trecut nu mai poate fi recuperat sau cultivat astăzi. 

Cea mai profundă criză pe care o resimte în prezent ţăranul român este suferinţa dezrădăcinării sale şi a 

înstrăinării sale prin emigraţie în străinătate, lucrând mai mult pentru dezvoltarea altor ţări, decât pentru propria sa patrie de 

origine. Locurile natale sunt părăsite de către generaţiile tinere, iar solidaritatea dintre oameni este tot mai redusă, 

sătenii înstrăinându-se de propriul pământ şi de propria lor identitate. De aceea, Biserica Ortodoxă Română susţine satul 

românesc, organizând programe de întrajutorare şi mobilizând credincioşii să ofere ajutor celor săraci, vârstnici şi 

bolnavi. Acolo unde există cooperare strânsă între preot, primar, învăţător şi medic, se creează speranţă mai multă şi 

comuniune spirituală mai intensă. 

În acest context, în sprijinul zonei rurale este derulat şi Proiectul SĂNĂTATE PENTRU SATE, organizat 

de Patriarhia Română în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, proiect iniţiat şi dezvoltat mai ales de voluntarii de la 

Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Acest proiect, de care au beneficiat până în prezent peste opt mii de locuitori ai 

satelor, în majoritate vârstnici şi bolnavi, reuneşte entuziasmul şi disponibilitatea voluntarilor cu buna cooperare a preoţilor 

parohi şi a primarilor din sate, mobilizând astfel populaţia din mediul rural spre a beneficia de consultaţii medicale gratuite. 

Prin urmare, se constată că este necesară o mai intensă solidaritate între parohiile urbane şi cele rurale, între parohiile şi 

comunităţile de români ortodocşi din străinătate cu parohiile din satele româneşti, precum şi mai multă cooperare cu 

autorităţile locale, regionale şi centrale, pentru a susţine şi ameliora viaţa satelor. 

Cu prilejul Duminicii migranţilor români, îi felicităm pe toţi ierarhii şi slujitorii Sfintelor Altare ortodoxe româneşti din 

străinătate pentru lucrarea lor pastorală şi misionară, de păstrare şi cultivare a credinţei creştine ortodoxe şi a valorilor 

spirituale, culturale şi identitare româneşti. De asemenea, ne rugăm Milostivului Dumnezeu să dăruiască tuturor românilor 

aflaţi printre străini sănătate şi bucurie, pace şi mult ajutor în fapta cea bună de ajutorare a celor dragi din România. 

Cu preţuire şi părintească binecuvântare, † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române                  https://basilica.ro 

 
Miercuri, 21 august - Sfinţii Mucenici Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul şi Venust din Cibales († 304).          

                               În anii 303-304 Dioclețian a dat patru edicte împotriva creștinilor, prin care se prevedea dărâmarea  

                         lăcașurilor de cult, interzicerea adunărilor creștine, uciderea preoților și chiar a credincioșilor, dacă nu voiau  

                         să jertfească zeilor păgâni.  

                                Sfinţii Donat şi Romul erau din Sirmium şi slujeau lui Dumnezeu, iar pentru credinţa lor au fost  

                          chinuiţi, apoi li s-au tăiat capetele. Sfântul Silvan a slujit împreună cu Romul preotul şi a fost prins în  

                          Cibales împreună cu alţi creştini. Pentru că nu s-a lepădat de Hristos, i s-a tăiat capul cu sabia. Sfântul  

                          Venust era fratele geamăn al Sfântului Donat şi, fiind prins tot la Cibales din porunca întâistătătorului 

cetăţii, Victorian, i s-a tăiat capul cu sabia. Astfel, s-au săvârşit la 21 august 304 aceşti sfinţi care au primit cununa muceniciei 

din mâinile lui Hristos Domnul.                                                                                                                   https://ziarullumina.ro 

 

 

"La ce foloseşte să avem sfinţenia trupului, dacă adevărul nu este în suflet? Căci sufletul şi trupul se bucură unul de 

celălalt, se armonizează şi îşi unesc eforturile pentru a-l conduce pe om în faţa lui Dumnezeu. "  

                                                                                                                                          Sfântul Irineu de Lyon (130 – 202) 

 




