
 

August 25, 2013: 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 să-Și întindă brațul mântuitor și să ne scape de 
afundarea în disperare și îndoială. 
 

        Pr. George Bazgan 
 
 

 

Agapa Duminicală 
 

Pentru această duminică (august 25), următoarele familii  
sunt programate pentru Agapa Duminicală: 

 

Keith și Elisabeth Harrison 
Cătălin și Livia Latiș 

Dan și Diana Tapoveți 
 

Mulțumim mult tuturor! 
 
 
 

 

Sezonul nou pentru Școala Parohială 
 

 Sezonul nou pentru Școala Parohială începe la 15 septembrie, 2013. 
După Sf. Liturghie, va avea loc o slujbă specială pentru copii și profesoare. 

Suntem binecuvântați și recunoscători să avem profesoare cu înaltă 
calificare și cu dedicație pentru a oferi cel mai bun program de educație 
religioasă copiilor noștri. 

Facem un apel călduros părinților să-și aducă copiii în mod regulat la 
programul de Școală Duminicală! 
 



 
 
 

 

ESTE BINE SĂ ȘTIM 
 
 După ce femeia a născut, preotul este chemat acasă, în ziua a opta, 
pentru o ”Slujbă pentru femeia care a născut.” Această slujbă constă din 
rugăciuni speciale pentru mamă și pentru noul născut. Totodată se citesc 
rugăciuni pentru punerea numelui copilului. 
 În ziua a 40-a după naștere, mama vine cu copilul la biserică. 
Rugăciunile care se citesc acum sunt pentru intrarea în biserică a femeii care 
a născut și pentru ca să fie vrednică să primească Sf. Împărtășanie. Dacă 
pruncul a fost botezat până la 40 de zile, după citirea rugăciunilor respective, 
preotul face și înbisericirea pruncului. Dacă pruncul nu a fost botezat, 
preotul citește numai prima parte a acestei slujbe, urmând ca partea a doua 
(pentru copil) să o citească după botez, când se face și înbisericirea. 
 

 
 
 

 

Serbarea Mustului 
 

A doua ediție a Serbării Mustului se va ține în data de 
28 septembrie, 2013, la Centrul Românesc. 

 

Acesta este un eveniment se strângere de fonduri  
pentru 2 proiecte majore:  

un acoperiș nou pentru Sala mare și renovarea bucătăriei. 
 

Adresăm o invitație călduroasă tuturor membrilor și 
sprijinitorilor noștri să participe la acest eveniment! 

 

Biletele sunt $50/adulți și $15/copii (7-14 ani). 
 

Contactați pe Viorel Ciocan la 780-994-2304 pentru bilete! 
 

Vă mulțumim pentru ajutor! 
 


