
 

 

August 9, 2020: Duminica a IX-a după Rusalii 

(Umblarea pe mare – Potolirea furtunii) 
 

 

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. 
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 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: să stăm neclintiți în 

credința noastră când valul mării vieții și vânturile ne amenință viața, crezând cu toată inima în Hristos 

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 

 

 

Participarea la Slujbele de Duminică 
 

Potrivit continuării stării de urgență, prin care se limitează numărul celor prezenți 

la serviciile religioase, rugăm pe membrii noștri ca, la Sf. Liturghie duminicală, să 

vină numai o persoană din fiecare familie.  
 

Cerem scuze pentru inconveniența creată, dar sperăm că restricțiile vor continua 

să fie relaxate în viitorul apropiat. 
 

 Cei care participă, sunt rugați să se conformeze cu recomandările experților: 

spălarea mâinilor, observarea distanței dintre persoane, etc. 
 

 Vă mulțumim și fie ca Bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși! 
 

 

 

Postul Adormirii Maicii Domnului 
 

Între 1-15 august, în Biserica Ortodoxă este rânduit 

Postul Adormirii Maicii Domului. 

Programul Slujbelor Speciale: 
 

-Vecernia la orele 18:00: August 1, 8 și 14. 
 

-Sf. Liturghie: August 6 și 15. 
 

Cei care doresc, se pot mărturisi după slujba Vecerniei. 

 



 

 

Albumul Familial (Church Directory) este gata 
 

Albumul de familie (Church Directory) este acum disponibil pentru a fi ridicat. Cei 

care au venit la Sală pentru fotografie, sau au trimis fotografia lor (pentru $15), 

vor primi un album. 
 

Să aveți o vară plăcută, cu sănătate! 
 

 

 

 

MEMBRIA 
 

 Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii 

parohiei noastre să-și plătească membria cât mai curând posibil. 

În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea 

răspunderilor financiare pentru perioada de vară și pentru restul anului. 

În contextul situației actuale, cu numărul restrâns de participanți la Sf. 

Liturghie, vă rugăm să plătiți membria și donațiile on line. 
 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
 

 

 

Rugăciune pentru încetarea epidemiei 
 

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de 

grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește 

pocăința noastră pentru păcate, oprește această boală molipsitoare, precum ai 

încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David.  

Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire 

celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe 

Tine, Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală. 

Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu 

iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale.  

Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și 

sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile 

noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de 

dragoste față de Tine și de aproapele.  

Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă 

înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. AMIN! 

 



 


