August 10, 2014: Duminica a IX-a după Cincizecime

(Umblarea pe mare)
Apostolul: I Cor. 3:9-17:
Căci noi împreună-lucrători cu Dumnezeu suntem; voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu.
După harul lui Dumnezeu, cel dat mie, eu, ca un înţelept meşter, am pus temelia; iar altul zideşte. Dar fiecare să ia
seama cum zideşte; Căci nimeni nu poate pune altă temelie, decât cea pusă, care este Iisus Hristos. Iar de zideşte cineva
pe această temelie: aur, argint, sau pietre scumpe, lemne, fân, trestie. Lucrul fiecăruia se va face cunoscut; îl va vădi
ziua (Domnului). Pentru că în foc se descoperă, şi focul însuşi va lămuri ce fel este lucrul fiecăruia. Dacă lucrul cuiva,
pe care l-a zidit, va rămâne, va lua plată. Dacă lucrul cuiva se va arde, el va fi păgubit; el însă se va mântui, dar aşa ca
prin foc. Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? De va strica
cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi.

Evanghelia: Matei 14:22-34:
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.

După ce a săturat peste 5000 de persoane în pustie, cu doar cinci pâini și doi pești, Mântuitorul
a trimis pe ucenicii Săi să treacă marea, în timp ce El s-a urcat în munte ca să
se roage. Rugăciunea a fost intensă și îndelungată, până la straja a patra din noapte. În timp ce Domnul
se ruga, apostolii încercau să supraviețuiască, fiind cuprinși de o furtună cumplită: Iar corabia era acum
la multe stadii departe de pământ, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă. Ca și cum aceasta nu
era o situație îndeajuns de dificilă, apostolii mai văd și o arătare ca o nălucă venind spre ei, ceea ce le-a
intensificat frica: şi de frică au strigat.
Spre surpriza și, totodată, bucuria lor, apostolii au auzit glasul calmant al Mântuitorului:
Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi! Vrând să verifice realitatea prezenței lui Hristos, Petru a zis: Doamne,
dacă eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă. În scurt timp după aceea, Petru era el însuși părtaș la
aceasta miraculoasă mergere pe apă, la invitația lui Hristos: Vino!
Atâta timp cât credința lui a fost neșovăitoare, Petru nu a avut nici o problemă în sfidarea legilor
”naturale.” Însă, când a început să se îndoiască, a început să se și afunde în apa mării și a reacționat ca
fiecare din noi la vreme de pericol, cerând ajutor: Doamne, scapă-mă! Nu numai că l-a salvat dreapta
cea puternică a lui Hristos, dar și ceilalți apostoli au fost scutiți de o moarte sigură când El a potolit
marea: Şi suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul.

Pericopa evanghelică a acestei duminici ne dă o valoroasă lecție de viață: stați neclintiți în
credința voastră când valul mării vieții și vânturile ne amenință viața, crezând cu toată inima în Hristo
Mântuitorul nostru, care ne cheamă la Sine (Vino!) și este la distanța unei rugăciuni față de noi, gata săȘi întindă brațul mântuitor și să ne scape de afundarea în disperare și îndoială.
Pr. George Bazgan

Agapa Duminicală
Pentru această duminică, următoarele familii
sunt programate pentru Agapa Duminicală:
Robert & Daniela Ionițescu
Ioan Moga
Lucian & Mirela Pîrvu

Mulțumim mult tuturor!

Postul Adormirii Maicii Domnului
Între 1-15 august, Biserica Ortodoxă a rânduit
Postul Adormirii Maicii Domului.
Pe parcursul acestor două săptămâni de post,
pe lângă obișnuita Sf. Liturghie duminicală,
următoarele slujbe vor avea loc la biserica noastră:
- Sâmbătă, august 2: Vecernia la orele 18:00.
- Miercuri, august 6: Sf. Liturghie la orele 10:00.
- Vineri, august 8: Acatistul Maicii Domnului la orele 19:00.
- Sâmbătă, august 9: Vecernia la orele 18:00.
- Joi, august 14: Vecernia Praznicului la orele 18:00.
- Vineri, august 15: Sf. Liturghie la 10:00.

Cei care doresc să se mărturisească, o pot face
după oricare din aceste slujbe, până pe 14 august.

Cuvântul IPS Nicolae la Postul Adormirii Maicii Domnului, 2014
Prea Cucernici Părinți,
Iubiți credincioși,
Între 1 și 14 august Biserica Ortodoxă se află în Postul Adormirii Maicii Domnului. Acest post
precede praznicul Adormirii Maicii Domnului şi a fost rânduit de Biserică spre a aduce aminte de
virtuţile alese ale Fecioarei Maria şi de postul cu care ea însăşi, după Tradiţie, s-a pregătit pentru
trecerea la cele veşnice. Acest post a fost practicat cu severitate, în cinstea Schimbării la Faţă a
Domnului şi a Adormirii Maicii Domnului, de către monahii aghioriţi, deoarece Maica Domnului este
ocrotitoarea Sfântului Munte Athos.
Ca vechime, este cel mai nou dintre cele patru posturi. Originea lui trebuie căutată probabil prin
secolul al V-lea, când cultul Maicii Domnului se dezvoltă, creştinii postind înainte de sărbătoarea
Adormirii Maicii Domnului. Data şi durata postului au fost uniformizate în întreaga Ortodoxie în anul
1166, la Sinodul local de la Constantinopol convocat de patriarhul ecumenic Loukas Chrysovergis,
stabilindu-se cele două săptămâni. „Tipicul cel Mare“ şi „Învăţătura pentru posturi“ din Ceaslovul mare
rânduiesc un Post aspru, cu ajunare lunea, miercurea şi vinerea, până la Ceasul al IX-lea, când se
consumă mâncare uscată, marţea şi joia se consumă legume fierte, fără untdelemn, iar sâmbăta şi
duminica se dezleagă la untdelemn şi vin. Singura dezlegare la pește este la 6 august, praznicul
Schimbării la Faţă a Domnului.
Rânduiala specială a acestui Post constă în citirea, zilnic, alternativ, a celor două Paraclise ale
Născătoarei de Dumnezeu. În această slujbă cerem ajutorul și ocrotirea Maicii Domnului în toate
necazurile și neputințele vieții noastre. O numim ”folositoare și acoperământ, comoară de tămăduiri,
rugătoare caldă și zid nebiruit, păzitoare a creștinilor”. Afirmăm credința în rugăciunea ei folositoare
către Fiul ei, rugăciune care să ne ajute tuturor celor ce ne aflăm în necaz. Și ne punem nădejdea în
ocrotirea ei de Mamă a tuturor creștinilor, mai ales a celor năpăstuiți.
Postul Adormirii Maicii Domnului este perioada potrivită să citim Paraclisul Maicii Domnului
și să cerem fierbinte ajutorul și ocrotirea ei. Lumea noastră este tulburată de război și mulți creștini sunt
persecutați. Conflictul din Siria a produs distrugerea multor biserici și mânăstiri și uciderea multor
creștini. De mai bine de un an doi episcopi, Mitropolitul Paul și Arhiepiscopul Ioan de Aleppo sunt
ținuți în captivitate. În Irak creștinii sunt persecutați și alungați până la punctul la care în orașul Mosul
întreaga populație creștină a dispărut. Conflictul din Țara Sfântă a reînceput și primele care au de
suferit sunt comunitățile creștine. Iar această stare de conflict există și în lumea ortodoxă la granița
Ucrainei.
Îndemnul meu părintesc este să folosim această perioadă a Postului pentru rugăciune către
Maica Domnului cerând pace în lume, înțelegere între diferitele comunități religioase, gândul cel bun
pentru rezolvarea problemelor pentru toți cei responsabili, cârmuitori ai lumii. În dragostea ei de Mamă
și în multa ei milostivire ne va ajuta și ocroti.
† Arhiepiscop NICOLAE

