
 
“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul 
Meu şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu 

el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20) 

Numărul 22 (2014), Duminica a 9-a după Rusalii                                        
(Umblarea pe mare - Potolirea furtunii) 

Evanghelia: Matei 14, 22-34* 
 

Î 
n vremea aceea Iisus i-a silit pe ucenici să intre în corabie şi 
să treacă înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce El va da 

drumul mulţimilor. Şi dând drumul mulţimilor, S'a suit în 
munte, ca să Se roage în deosebi. Şi făcându-se seară, era          
singur acolo.  
    Iar corabia era la multe stadii departe de ţărm, fiind învăluită 
de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din            
noapte, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Văzându-L                 
umblând pe mare, ucenicii s'au înspăimântat, zicând că este 
nălucă, şi de frică au strigat. Dar El le-a vorbit îndată, zicând: 
„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 la Iisus. Dar văzând vântul puternic,        
s'a înfricoşat şi, începând să se scufunde, a strigat, zicând: 
„Doamne, scapă-mă!“ Iar Iisus, întinzându-Şi îndată mâna,              
l-a apucat şi i-a zis: „Puţin credinciosule, de ce te-ai îndoit?“        
Şi suindu-se ei în corabie, vântul s'a potolit. Iar cei din corabie I 
s'au închinat, zicând: „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!“  
    Şi, trecând marea, au venit pe uscat în Ghenizaret. 

*)Texte preluate din Biblie, (Ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu) 
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A fi panicat: a nu te mai uita la Hristos 
IPS Bartolomeu Anania  

 

(…) Ni se spune în Sfânta Evanghelie că Petru uitându-se împrejur şi văzând furtuna 
şi marea înfuriată şi învăluindu-se de valuri a început să se scufunde. Şi-a pierdut 
imponderabilitatea pe care o avea datorită apropierii de Iisus. Şi fiind pe jumătate 
scufundat, a întins mâinile şi a zis: “Doamne, scapă-mă!” (...) 

Iubiţii mei, întrebarea este: de ce a început Petru să se scufunde? (...) Ne-o spune 
tot Sfânta Evanghelie: uitându-se împrejur şi văzând marea tulburată şi furioasă. Cu 
alte cuvinte, pentru o singură secundă şi-a luat ochii de la Iisus şi s-a uitat în jos la 
picioarele lui. L-a pierdut pe Iisus din vedere. Şi-a pierdut din vedere ţinta la care 
trebuia să ajungă şi-n clipa aceea s-a produs o ruptură între el şi Dumnezeu. Ruptu-
ra s-a tradus în spaimă şi-n vecinătatea morţii pentru că Petru urma să se înece. 

(...) Viaţa nu este deloc liniştită. Şi nu o dată viaţa unui om a fost asemănată cu o 
mare bântuită de valuri. Aţi auzit la slujba înmormântării şi la parastas este o cân-
tare: “Marea vieţii văzându-o ridicându-se de viforul ispitelor”. Marea vieţii! Aceas-
ta este! (…) În viaţa de fiecare zi te-a cuprins o boală, a ta sau a cuiva din familie, te 
descurajezi, te poticneşti, te-a ajuns o infirmitate, o slăbiciune, ajungi la o vârstă 
înaintată, începi să te descurajezi. Viaţa nimănui nu este aşa de uşoară. Cine oare 
dintre noi se poate lăuda că a avut viaţa numai ca un drum drept, limpede, nebân-
tuit de praf, nebătut de vânturi, de furtuni sau de întuneric. Viaţa este o luptă 
permanentă pe care trebuie să o ducem în preajma noastră. Aşa a fost cu Petru, 
aşa este cu fiecare dintre noi. Important este că dacă ţi-ai propus o ţintă, să nu-ţi 
iei ochii de la ea sau gândul sau credinţa, oricâte valuri ale vieţi s-ar afla peste tine 
şi ar vrea să te abată din drum. (...) 

La o universitate americană, un profesor s-a prezentat în faţa studenţilor cu un bor-
can. Un borcan de sticlă din acela mare, în care se pun toamna murăturile. Şi le-a 
spus: “Astăzi am să vă vorbesc despre acest borcan.” Şi a luat nişte mingi de tenis şi 
le-a pus în borcan. Şi i-a întrebat pe studenţi: “Acum este acest borcan plin?” Şi au 
spus: “Da, este plin!” Atunci a luat de alături nişte pietricele şi le-a pus în borcan şi   
l-a clătinat, l-a scuturat uşor şi pietricele şi-au făcut loc prin golurile dintre mingi 
până au ajuns sus. “Este acest borcan plin?” “Este - au zis studenţii - plin!” Şi atunci 
a luat nisip fin şi a turnat în borcan, agitându-l, mai departe până sus. Şi-a întrebat 
a treia oară: “Este acest borcan plin?” “Este!” - au zis studenţii. ”Ei bine - a zis 
profesorul - aceasta este viaţa fiecăruia dintre voi.” Sunteţi tineri şi trebuie să vă 
umpleţi viaţa.” Mingile reprezintă ceea ce este important în viaţa unui om: învăţă-
tura, succesele, cariera, serviciul, credinţa religioasă şi familia. Pietrele printre ele  
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sunt repausul duminical - dacă eşti credincios mergi la biserică, biblioteca, teatrul, 
sala de concerte, cinematograful, o plimbare sau o masă la un restaurant cu soţia 
şi copiii. Iar nisipul înseamnă somnul, lenea, trândăvia, cârciuma, televizorul cu şi 
fără interes, şi tot ceea ce poate să irosească timpul unui om. Mergi undeva la o 
cafenea şi joci toată ziua table şi ţi-ai trecut ziua. Fiecare din acestea umple viaţa 
aşa cum toate aceste trei elemente au umplut acest borcan.  

Important este cu ce-ţi umpli viaţa. Este bine s-o umpli cu mingile de tenis, cu ceea 
ce este mai important în viaţa ta. Şi cu pietricele care sunt în secundar. Dar este 
posibil ca viaţa ta să fie plină şi numai cu nisip care nu-ţi aduce nimic. Şi atunci deşi 
borcanul este plin, practic este gol, pentru că nisipul nu înseamnă decât sterilitate.  

Aşa este, dragii mei, viaţa unui om şi aşa este relaţia dintre el şi propria sa viaţă. 
Relaţia cu Dumnezeu este cea mai importantă. În experienţa lui Petru, la capătul 
drumului prin noapte şi furtună, se găsea Iisus Mântuitorul. Mântuitor înseamnă 
salvator. O singură secundă şi-a luat ochii de la Salvatorul său şi a pierdut echilibrul 
şi a început să se scufunde. Important este, dragii mei, ca fiecare dintre noi cu 
atâta multitudine şi varietate de preocupări să nu uite un singur lucru: să nu-L uite 
pe Iisus Hristos. În orice împrejurare ar fi, El rămâne ţinta noastră supremă. El este 
cel care ne aşteaptă la limanul cel neînviforat. (...)  

Toţi avem o ţintă pe care n-am scornit-o noi,  dar care este poate cea mai reală. 
Este moartea. Moartea este cel mai important moment din viaţa unui om. Mai 
important chiar decât naşterea. Prin naştere vii într-o viaţă de aici, pe câtă vreme 
prin moarte treci în viaţa de dincolo, nemuritoare. E foarte important ca-n clipa 
morţii să te uiţi în urmă la propria ta viaţă, să nu ai impresia că ţi-ai umplut-o cu 
nisip. (…) Adică în clipa morţii când te gândeşti că ai în faţă propria ta viaţă, să nu 
fie nimic care să te facă să roşeşti. Adică vreun păcat mai greu pe care niciodată nu 
l-ai mărturisit la preot şi n-ai făcut-o nici acum pe patul de moarte. (…) 

De aceea, dragii mei, experienţa lui Petru să ne stea în faţă întotdeauna şi atunci 
când în vâltorile vieţii suntem în situaţia de a ne clătina, de a ne descuraja, de a ne 
pierde, să ne uităm la Iisus şi chiar dacă vom spune asemenea lui Petru: “Doamne, 
scapă-mă!”, Iisus ne va întinde o mână şi ne va scăpa. El nu ne va lăsa niciodată în 
clipa în care ne gândim la El şi Îi cerem ajutorul. Niciodată nu ne va părăsi, ci ne va 
întinde mâna şi ne va salva. (…) fiecare dintre noi, mai tânăr sau mai bătrân, este 
dator să-şi scurteze critic propria sa viaţă, să o îndrepte dacă nu s-a îndreptat şi să 
nu scape din vedere ţinta supremă care rămâne Dumnezeu, Iisus Hristos. Amin! 

(Sursa: IPS Bartolomeu Anania, transcrierea predicii din Duminica a 9-a după Rusalii din 21 august 
2005, sursa: doxologie.wordpress.com/2009/07/26/bartolomeu-anania-predica-in-duminica-a-noua-

dupa-rusalii-21-august-2005/) 
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Maica Domnului– ajutătoarea celor 
deznădăjduiţi… 

Maica Domnului este Maica Mântuitorului Hristos. O mamă totdeauna este foarte 
sensibilă faţă de copilul său. Orice i se întâmplă, e repede mişcată. Dacă fiul ei este 
într-o cumpănă grea , ori de s-a purtat mai rău până atunci, ea degrabă se 
îngrijorează şi nu ştie cum să-l ajute mai repede să scape din acel impas. (…)  

Mama Mântuitorului Hristos este o mare excepţie. Fiind Iisus pe cruce a spus       
către Maica Domnului: ''Femeie, iată fiul tau'' şi ucenicului şi Apostolului Ioan: ''Iată 
mama ta!'' Prin această încredinţare de către Mântuitorul în cel mai greu moment al 
Său, când era răstignit, Fecioara Maria devine maica noastră a pământenilor. (…) 
Aceasta realitate se regaseste intr-un icos din acatistul Acoperământului Maicii 
Domnului, unde ea se roagă Mântuitorului spunând: ''Împarate ceresc, primeşte pe 
tot omul ce se roagă Ţie şi cheamă numele meu întru ajutor!'' Cu adevărat 
rugăciunea Maicii e primită de Fiul său, căci El e Dumnezeu, plin de dragoste.  

Să vă spun o mică istorioară, din închisoare: Cuiva care a fost închis şi a stat două-
zeci de ani în temniţă, unui tânăr, îmbătrânit acolo într-o anchetă extraordinar de 
grea i s-a terminat răbdarea. Şi-a pus în gând să găsească un mijloc prin care să-şi 
curme viaţa. Dar cugetând el acestea, şi-a adus aminte că, afară când era, bunica îi 
spunea să se roage Maicii Domnului pe vreme de necaz mare. Spunea el: ''Către 
Mântuitorul n-aveam curaj să mă rog, din cauza greşelilor mele, dar către Maica 
Domnului, care a fost şi ea pământeană ca şi noi, m-am rugat.'' Scurt, o rugăciune la 
disperare: ''Maica a Domnului, nu mai pot suporta durerile şi presiunile care mi se 
fac aici. Ajută-mă!'' Se ruga în celulă şi peste câteva clipe vede intrând, prin uşa 
înaltă a încăperii, o făptură în alb cu un prunc în braţe: ''M-ai chemat, am să te ajut. 
Fii în pace!'' şi a plecat mai departe. După aceea pe tânăr l-au chemat la anchetă şi   
l-au mutat în alt loc, însă toată perioada de închisoare pe care-a mai făcut-o, a fost o 
viaţă foarte liniştită în sufletul lui, deşi suferinţele din afară erau destul de grele. 
Maica Domnului l-a ajutat imediat după rugăciunea sa. Această întâmplare o ştiu de 
la cel care a păţit-o, el mi-a spus-o. Şi în închisoare nu se minte, spune fiecare ce are 
curat în inima lui. 

Aşa poate fi Maica Domnului grabnic ajutătoare. Însă, rugăciunea să fie cu tot dorul, 
cu toată fiinţa, cu toată puterea şi încrederea, la disperare făcută. (…) 

(Sursa: Părintele Sofian Boghiu, ''Vestitorul Ortodoxiei'', Nr. 172, 1997) 

Vitamine duhovniceşti  


