
 
“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 125 (2016), 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. 

“Dacă eşti Tu, spune-mi să vin şi voi veni!” 

Petru nici nu stă prea mult pe gânduri. Are certitudinea, aproape, că va merge pe a-
pă. Aşa citesc eu textul: “Dacă eşti Tu, spune-mi să vin şi voi veni!” Nu are nici o clipă 
de îndoială. Îndoiala vine după aceea. Gestul esenţial este îndrăzneala, este încre-
dinţarea (…). Se încredinţează Mântuitorului Hristos, împotriva tuturor evidenţelor .  

*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 

Mersul pe apă în mijlocul furtunilor vieţii  
Pr. Constantin Coman  
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Evidenţele îi spuneau că nu este posibil ca cineva să meargă pe mare ca pe uscat. 
Evidenţele îi spuneau că nu este posibil ca cineva să facă acest lucru mai ales pe 
furtună (…) Şi totuşi, are momentul acela de încredinţare, care îl face să se biruie 
pe sine şi lumea aceasta a evidentelor raţionale. Este fantastic. Aceasta este 
credinţa, de fapt. 

(…) Noi, oamenii, avem din partea lui Dumnezeu semnale foarte puternice, cuvinte, 
chemări, făgăduinţe. Iată, discursul Mântuitorului Hristos. Cine poate, citind Evan-
gheliile, cele patru sau una dintre ele, să nu reacţioneze ca în faţa unei provocări? 
Evanghelia lui Hristos este o provocare majoră. El spune, despre Sine, că este 
Dumnezeu, întâi de toate, că este Fiul lui Dumnezeu şi că puterea dumnezeiască pe 
care o are, o poate împărtăşi şi omului, iar omul poate deveni asemenea lui 
Dumnezeu. Săvârşeşte atâtea minuni, printre care şi cea de astăzi, tocmai pentru a-i 
încredinţa pe oameni de adevărul spuselor Sale. Săvârşeşte minuni mai întâi în zona 
lumii fizice, foarte accesibilă ca percepţie oamenilor, tocmai pentru că oamenii să 
înţeleagă că este vorba despre o minune. Apoi, săvârşeşte minuni în lumea duhovni-
cească. Acestea sunt mai mari decât cele dintâi. Evanghelia lui Hristos te provoacă la 
un răspuns. Cine rămâne nepăsător după ce citeşte sau aude Evanghelia lui Hristos, 
acela fie este împietrit, încât nu mai poate recepta nici un fel de provocare, fie este 
de rea credinţă. Evanghelia este o provocare extraordinară, este o chemare. 

De la lumea noastră la lumea lui Dumnezeu este o distanţă uriaşă. Acesta este saltul 
la care ne cheamă Hristos: să fim ca Dumnezeu, să ţintim măsura dumnezeirii, să 
adoptăm modul de a fi al lui Dumnezeu. Nu să fim mai buni, mai generoşi, mai mo-
rali, mai umani. Chemarea esenţială este să ajungem la El, să ajungem la 
Dumnezeu. Şi nu putem parcurge acest drum pe calea cunoscută, sigură, cu 
certitudini, cu evidenţe, cu calcule. Nu se poate aşa. Poate că până la un punct, ne 
ajută aceste lucruri, dacă nu cumva chiar ne împiedică! 

Citeam zilele trecute o carte interesantă a cunoscutului savant roman Paulescu, 
Despre suflet şi Dumnezeu. El demontează ştiinţific ideologiile şi teoriile materialiste 
şi duce foarte departe discursul despre Dumnezeu şi despre suflet. Oricât de departe 
ar duce discursul, totuşi, nici cel mai mare teolog şi nici cel mai mare savant nu te va 
duce la Dumnezeu. Va trebui să faci tu un pas, un pas în necunoscut. Acest pas în 
necunoscut este pasul pe care-l face Petru. Îţi trebuie foarte multă credinţă, pe fon-
dul lepădării totale, fie şi numai pentru o secundă, de perspectiva raţional-umană 
asupra realităţii. Este vorba să te încrezi lui Dumnezeu, să te încrezi lui Hristos, nu 
unui om oarecare. Şi relaţiile noastre interumane se întemeiază pe încredere. Altfel 
nu am putea sta unul lângă cealalt. Ei bine, dacă noi ne încredinţăm, facem gestul şi 
actul şi starea de încredere în celălalt, de ce nu am avea încredere în Hristos? Dacă 
am avea încredere în Hristos, s-ar schimba lumea!  
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(…) Cum rămânem în credinţă, în încredinţare, ca să nu ne cufundăm? În credinţă 
suntem şi rămânem atâta timp cât evităm confortul “cuminţeniei”, al status-quo-
ului, al stării de siguranţă, al certitudinilor mic-burgheze, al calculelor. Este greu! 
Rămâne-rea în credinţă este un lucru greu. Când codificăm datele credinţei, le 
transformăm în sistem, riscul este şi mai mare să ne amăgim că suntem credincioşi, 
întrucât aderăm la un set de informaţii sau de adevăruri. Dar nu suntem de fapt 
credincioşi, ci devenim adepţii unei ideologii. Credinţa este un demers 
interpersonal, viu, spontan, dinamic, cu forţă lăuntrică mare. Să ne amintim 
cuvântul Sfântului Apostol Pavel despre credinţă, din Epistola către Evrei, capitolul al 
Xl-lea: “Iar credinţa este încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor 
nevăzute. Prin ea, cei din vechime au dat buna lor mărturie. Prin credinţă înţelegem 
că s-au întemeiat veacurile prin cuvântul lui Dumnezeu, de s-au făcut din nimic cele 
ce se văd…” (Evrei 11, 1-3). Mărturiilor aduse de Sfântul Pavel aici, recapitulând 
exemplele de credinţă din istoria vechiului Israel, le pot fi adăugate mărturii 
zguduitoare ale contemporanilor noştri. Există o temere de a mărturisi experienţa 
credinţei. Trebuie să recunoaştem însă valul de mărturisiri cuprinse în literatura 
duhovnicească mărturisitoare din ultimele câteva decenii. Eu am luat mult curaj din 
literatura mărturisitoare a Părinţilor contemporani, care vorbesc despre cum L-au 
văzut ei pe Dumnezeu, despre cum s-au împărtăşit în chip sensibil de harul lui 
Dumnezeu, cum a coborât harul dumnezeiesc în trupul lor şi în sufletul lor, cum au 
fost copleşiţi de har precum fierul înroşit în foc (…) Vorbesc despre bucuria de 
negrăit, despre gustul nemărginirii dumnezeieşti, despre gustul iubirii adevărate, 
despre dulceaţa mai presus de orice dulceaţă a împărtăşirii de harul dumnezeiesc. 
Toate aceste mărturii sunt încurajatoare pentru noi şi ne cultivă încrederea. Trebuie 
să prindem şi noi un pic de curaj, să putem citi în noi şi chiar să dăm mărturie despre 
micile noastre bucurii, fìravele noastre experienţe duhovniceşti. Trebuie să avem 
curajul mărturisirii. O bucurie altfel decât cele lumeşti, o liniştire, un gând care nu 
este din lumea aceasta. Trebuie să avem curajul să le recunoaştem a fi de la 
Dumnezeu, de la Duhul lui Dumnezeu. Noi avem Duhul lui Dumnezeu de la botez. 
Oricât ar fi El de asfixiat de creşterea nesănătoasă, de zgură, de buruieni, de griji, de 
păcate, de plăceri, de lene, de lăcomie, de desfrâu, totuşi mai sunt pâlpâieli ale 
Duhului în noi. Am impresia că nici nu ne mai uităm unde trebuie. Ne uităm numai în 
afară, nu ne mai uităm înlăuntrul nostru. Îl căutam pe Dumnezeu în afara noastră. 
Îmi vine în minte mărturia Părintelui Dumitru Stăniloae, care spunea că L-a căutat pe 
Dumnezeu în cărţi, în lucruri, în istorie, până când a aflat de la Părinţii Bisericii că 
trebuie să-L caute înlăuntrul său!(…)  

Dacă dragostea este motivaţia, suportul şi finalitatea vieţii, atunci va trebui să recu-
noaştem că pentru a iubi omul trebuie să se poată mişca liber. Nu există dragoste in-
stituţionalizată. În fond, ce este dragostea? Dragostea este mişcare liberă, spontană 
necalculată, dezinteresată spre celălalt. Dacă gesturile celui pe care-l iubeşti sau care  
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Păzeşte-te de neîncredere ca de foc 

A trăi înseamnă să nu fii mâhnit, să nu judeci pe nimeni, să nu superi pe nimeni şi cu 
toţii să fii respectuos. Pentru mireni (creştinii din lume), rădăcina tuturor relelor este 
iubirea de argint, iar pentru călugări – iubirea de sine. Tristeţea vine din îngâmfare şi 
de la diavol. Vine din îngâmfare când nu ni se face voia, când ceilalţi nu vorbesc des-
pre noi aşa cum am vrea şi, de asemenea, vine din râvna de a depune eforturi peste 
puterile noastre. Neliniştea sufletească este simptomul mândriei ascunse şi demon-
strează lipsa de experienţă şi de pricepere a omului. Înţelepciunea duhovnicească se 
câştigă prin smerenie, frica de Dumnezeu, menţinerea conştiinţei curate şi a răbdării 
în necazuri. Casa sufletului este răbdarea, hrana sufletului este smerenia. Când în 
casă nu se găseşte hrană, atunci sufletul iese afară, adică din răbdare. Pe vechii 
creştini, vrăjmaşul îi ispitea prin chinuri, iar pe cei de azi, prin boli şi gânduri. 

Cuvântul nu e ca vrabia: zboară, dar nu poţi să-l prinzi. Foarte des, din cauza cuvin-
telor nesocotite, se întâmplă mai multe necazuri decât din cauza faptelor. De aceea 
este numit omul cuvântător, ca să pronunţe numai cuvintele gândite şi chibzuite. (…)  
Nu analiza faptele oamenilor, nu judeca şi nu spune: “De ce e aşa, pentru ce e aceas-
ta?“ Mai bine spune în sinea ta: “Dar ce treabă am eu cu ei? Nu eu trebuie să răs-
pund pentru ei la Înfricoşătoarea Judecată a Lui Dumnezeu“. Îndepărtează-ţi fiecare 
gând de la judecarea faptelor oamenilor şi roagă-te cu sârguinţă Lui Dumnezeu, ca El 
singur să te ajute în acest lucru. Deoarece fără ajutorul Lui Dumnezeu, noi nu putem 
face nimic bun, după cum Domnul Însuşi ne spune: “Fără de Mine nu puteţi face 
nimic“. Păzeşte-te de neîncredere ca de foc, pentru că vrăjmaşul aşa îi prinde pe 
oameni în plasa lui şi se străduieşte să prezinte totul în chip denaturat: ce e alb în 
negru şi ce e negru în alb, aşa cum a procedat şi cu strămoşii Adam şi Eva în rai. 

Sursa: Sfântul Ambrozie de la Optima, Patericul de la Optima, Ed. Egumenița, 2012 

Vitamine duhovniceşti  

te iubeşte sunt previzibile, relaţia respectivă va fi afectată de rutină şi de plictis.     
Unde există predictibilitate sută la sută nu mai este nimic frumos. Unde intervin 
calculele, de orice fel, nu mai este dragoste. Sunt multe rezerve în sufletul nostru. 
Trebuie să-l lăsăm să se manifeste. Dar trebuie să le ascultăm. Cred că tuturor ni s-a 
întâmplat să dăm curs unui gând, căruia calculele nu-i dădeau mari şanse şi să avem 
surpriza împlinirii lui. Ce-ar fi ca, atunci când suntem în faţa oricărei provocări din 
viaţa noastră, să nu mai calculăm la nesfârşit, ci să citim, să ascultăm, poate vine 
din adâncul nostru, de la Duhul lui Dumnezeu gândul acela bun, soluţia. Să urmăm 
glasul din adânc. (…) 

Sursa: Pr. Constantin Coman, Dreptatea lui Dumnezeu şi dreptatea oamenilor, Ed. 
Bizantină, Bucureşti, 2010 


