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 Duminica a IX-a după Rusalii 
          ( Umblarea pe mare) 
  

       " 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) 
 

     In vremea aceea, Iisus Se afla pe tarmul de rasarit al 

Marii Galileei, dupa ce hranise multimile cu cele cinci 

paini si cei doi pestisori, din darul unui baietas care le avea 

puse in traista de mamica lui, vrand si el sa mearga dupa 

Iisus, sa-L vada si sa-L auda. Si acolo, multimile – 

inaripate in duhul lor, ca, iata, Iisus toate le rezolva pentru 

ei: pe bolnavi ii vindeca, cuvant cum nu le graise nimeni le 

graieste si le mangaie cautarile sufletelor lor; ba le da si de 

mancare – au vrut sa-L proclame imparat, in locul 

Cezarului de la Roma. Dar Iisus, cunoscand gandurile lor, 

catre seara, “a silit pe ucenici sa intre in corabie si sa treaca 

inaintea Lui, pe tarmul celalalt”. “Apoi a slobozit 

multimile”, le-a lasat. Asa lucreaza Dumnezeu: Iti da un 

dar, apoi te lasa sa-l lucrezi. Totdeauna in Scripturi este 

miscarea aceasta intre har si libertate. Harul lui Dumnezeu, 

darul Lui si libertatea sa lucrezi, sa intelegi. Deci a dat 

multimilor si paine si vindecari si cuvant, apoi le-a 

slobozit: libertatea, pentru a intelege darul lui 

Dumnezeu. Si a dat drumul multimilor, ca ele sa cugete. 

Neincetat sa fim atenti la dar si la lucrare! Iar Iisus S-a 

suit in munte sa se roage singur. Dar nu insingurat. Caci, 

inainte de patimire, dupa Cina cea de Taina, Iisus va spune 

ucenicilor: “Voi toti va veti risipi si pe mine ma veti lasa 

singur. Dar eu nu sunt singur; Tatal este cu Mine.” Si 

spune Inteleptul: “Vai celui singur”. Si precum Dumnezeu 

nu e singur – e Tata, Fiu si Duh Sfant – nici omul nu e 

singur vreodata; e neincetat cu Dumnezeu. Nimeni nu 

este singur daca e cu Dumnezeu; nicaieri si niciodata, 

nici in moarte. 

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce esti Calea, Adevărul si Viata, si ai călătorit impreună cu 

sluga Ta Iosif, precum si cu cei doi ucenici care au mers la Emaus, Insuti, Stăpâne, călătoreste si cu mine robul 

Tău, binecuvântându-mi drumul. Trimite-mi si mie inger păzitor ca lui Tobie, ca să-mi fie povăţuitor si păzitor si să 

mă ferească nevătămat de toată reaua intâmplare. Si, astfel, cu pace, sănătate si bună sporire să mă intorc intru ale 

mele si toată viata mea să proslăvesc preacinstitul si de mare cuviinţă numele Tău, al Tatălui si al Fiului si al 

Sfântului Duh. Amin.     (Rugăciunea de călătorie) 

     Se ruga singur, cu Tatal, deci, si cu ucenicii, cu noi. 

Dar in noaptea aceea, cand se roaga Iisus, “corabia era 

acum la multe stadii departe de pamant, fiind invaluita 

de valuri, caci vantul era impotriva. Iar la a patra straja 

din noapte a venit la ei Iisus, umbland pe mare. 

Vazandu-L umbland pe mare, ucenicii s-au inspaimantat, 

zicand ca e naluca si de frica au strigat. Dar El le-a 

vorbit indata, zicandu-le: Indrazniti, Eu sunt; nu va 

temeti! Iar Petru, raspunzand, a zis: Doamne, daca esti 

Tu, porunceste sa vin la Tine pe apa. El i-a zis: Vino. Iar 

Petru, coborandu-se din corabie, a mers pe apa si a venit 

catre Iisus. Dar vazand vantul, s-a temut si, incepand sa 

se scufunde, a strigat, zicand: Doamne, scapa-ma! Iar 

Iisus, intinzand indata mana, l-a apucat si a zis: Putin 

credinciosule, pentru ce te-ai indoit? Si suindu-se ei in 

corabie, s-a potolit vantul. Iar cei din corabie I s-au 

inchinat, zicand: Cu adevarat Tu esti Fiul lui 

Dumnezeu. Si, trecand dincolo, au venit in pamantul 

Ghenizaretului.” (Matei 14, 22-34) 

     Nu ne vom simti niciodata singuri stiind ca El se 

roaga si acum in fata Tatalui, in cer. Iar noi sa ne 

simtim nu cu cei care se hranisera si vroiau sa-L faca 

imparat si dupa aceea au adormit, ci cu ucenicii care 

erau in corabie. Noi sa ne simtim in corabie. Cum zice 

rugaciunea: “Marea vietii vazand-o inaltandu-se de 

viforul ispitelor, la limanul Tau cel lin alergand, strig 

catre Tine: Scoate din stricaciune viata mea!”  

Părintele Constantin Galeriu 

(www.crestinortodox.ro) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                                       

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Programul săptămânii   25 august  2013  – 1 septembrie  2013 
Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică          25 august 8 - 12 - Sf.Liturghie (Umblarea pe mare – Potolirea furtunii) - Pr. Dragos 
Duminică          25 august 17 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului şi convorbiri duhovniceşti   - Pr. Dragos 
Luni                  26 august 17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli Mihail si Gavriil - Pr. Dragos 
Miercuri           28 august 9 - 11 - Sfinţirea mică a apei - Pr. Dragos 
Miercuri           28 august 17 - 19 - Vecernia si Acatistul Sf.Ioan Botezătorul 
Joi                     29 august 8 - 12 - Sf.Liturghie (Tăierea capului Sf.Ioan Botezătorul) - Pr. Dragos 
Vineri                30 august       9 – 11 - Taina Sf.MASLU 
Vineri                30 august 17 - 18 - Slujba acatistului - Pr. Dragos 
Sâmbătă           31 august 8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr. Dragos 
Sâmbătă           31  august 17 - 18 - Vecernia Duminicii a X-a după Rusalii  - Pr. Ticu 
Duminică          1 septembrie 8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea lunaticului) - Pr. Ticu 
Duminică          1 septembrie 17 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului şi convorbiri duhovniceşti   - Pr. Ticu 

29 august - Taierea capului Sfantului Ioan Botezǎtorul 
Sfantul Ioan Botezǎtorul in Islam - In Coran, alǎturi de alte personaje biblice, Sfantul Ioan apare ca profet al lui Dumnezeu. 

Episodul nasterii sale prezintǎ foarte multe asemǎnǎri cu textul evanghelic. Musulmanii vǎd in Sfantul Ioan un martor al 

cuvantului lui Alah si care va prevesti venirea lui Iisus (Isa). Tatal sau, Zaharia este, la randul sau, un profet al Islamului. 

Moschei ce pǎstreazǎ moaste ale Sfantului Ioan Botezǎtorul.  Prin traditie, locul in care a fost inmormantat Sf. Ioan se aflǎ in 

Sevastia, in Samaria. De aici, insǎ, moastele sale au fost duse in alte orase (Ierusalim, Alexandria), pentru a nu fi profanate. Capul a fost 

si el dus in mai multe locuri, incat de multe ori i s-a pierdut urma, fiind aflat ulterior la Ierusalim, Emesa sau chiar Roma. Intre 

moscheile care  detin fragmente din moastele Sf. Ioan  se afla si Moscheea Imrahor Camii din Istanbul (fosta Manastire Studion). Aici 

se pǎstreazǎ incǎ din sec. al IX-lea mana dreaptǎ si o parte din craniu, frumos imbrǎcate in aur si pietre pretioase.  

O altǎ moschee in care se afirmǎ cǎ este pǎstrat capul Sf. Ioan Botezǎtorul, este Moscheea Umayyad sau Marea Moschee din 

Damasc. Acest locas de cult musulman este una dintre cele mai mari si mai vechi moschei din intreaga lume. Este consideratǎ al 

patrulea loc sfant al Islamului. Dupa cucerirea arabǎ a Damascului in 634, aceasta moschee a fost construitǎ pe locul unei biserici 

crestine inchinate Sf. Ioan Botezǎtorul. Si pǎrintele Sofian Boghiu s-a numǎrat intre pelerinii care a vizitat Moscheea Umayyad si s-a 

rugat inaintea moastelor Sf.Ioan Botezǎtorul pǎstrate aici. "Am vǎzut si eu aceasta moschee luxoasǎ, cu lampadare si covoare. Este 

acolo un mic paraclis acoperit cu email verde si cu pereti de sticlǎ. Acolo inǎuntru este capul Sf. Ioan. In jurul acestui paraclis stau 

foarte multi orbi, in genunchi sau turceste, intr-o tǎcere care te uimeste. Stau si nu vǎd nimic, dar ochii lor dinlǎuntru sunt deschisi. Ei 

se roagǎ si foarte multi se vindecǎ . Ce spun ei, numai Dumnezeu stie, dar, in mod sigur, primesc foarte mult ajutor de la capul Sf. Ioan. 

Se revarsa foarte multe minuni de acolo asupra acestor musulmani... Vin si foarte multe femei musulmane, cu copii in brate, si se 

sprijinǎ de bara care inconjoarǎ mormantul, acelui sicriu. Il inconjoarǎ de trei ori, apoi pleacǎ la treburile lor... pleacǎ cu fata veselǎ... 

Pun si un fel de pomelnice intr-un locsor anume de langǎ acel sicrias. Sunt acolo grǎmezi de rugǎciuni cǎtre Sf. Ioan Botezǎtorul, este 

un semn de mare veneratie pentru acest sfant.  Acolo vin multi bolnavi, mai ales orbi. Am intrebat pe cineva: "Ce asteaptǎ acestia, de 

stau aici de atata vreme?" si mi s-a rǎspuns: "Foarte multi dintre ei se vindecǎ". "Odatǎ, niste musulmani au lovit cu toporul in acest 

sicriu, spunand: "Ce cautǎ ghiaurul acesta aici?". Din sicriu au inceput sǎ curgǎ valuri de sange, tasnea sangele din sicriu si din 

marmurǎ. Si ei s-au speriat foarte tare si au chemat preotii ortodocsi sǎ vinǎ sǎ facǎ rugǎciuni ca sǎ opreascǎ aceste valuri de sange care 

au umplut moschea... De-atunci, desi sunt musulmani, ei au un mare respect fata de Sfantul Ioan.”   www.crestinortodox.ro 
 

Duminică, 1 septembrie 2013, după Sfânta Liturghie, facem 

pomenirea de 9 ani, cu parastas  a părintelui Aurel Samoilă. 

Dumnezeu să-l odihnească ! 

ŞtiaŃi că … Împăraţii bizantini primeau cu prilejul încoronării o hirotesie, în baza căreia se bucurau de privilegii în Biserică, 

precum: binecuvântarea de a intra în altar atunci când se aduceau daruri (conform canonului 69 de la Sinodul Trulan), 

dreptul de  a predica si dreptul de a se împărtăsi la fel ca preoţii ? Sfântul Trup Îl primeau în palmă din mâna patriarhului, 
iar Potirul si-l duceau singuri la gură. Locul lor în cadrul împărtăsirii era imediat după patriarh, dar înaintea celorlaţi 

coliturghisitori. Şi astăzi, când participă la Sfânta Liturghie, regele unei ţări se poate împărtăṣi alături de clerici, în Sfântul 
Altar.                                                                                                                  Revista “Lumea credinţei” nr.24 / 2013 
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