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      A fi panicat inseamna a nu te mai uita la Hristos 
                                            I.P.S. 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. Ruptura 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 cântare: “Marea 
vieţii văzându-o ridicându-se de viforul ispitelor”. Marea vieţii! Aceasta 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, nebântuit 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. (...) 
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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-nouadupa-rusalii-21-august-2005) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

“ Intr-o iarna mai multi copii si-au propus 
urmatorul joc: castigatorul va fi acela care va 
reusi sa faca o linie dreapta din urmele lasate pe 
zapada de pasii lor, pusi unul in capatul celuilalt. 
Toti au facut linii strambe sau serpuinde, numai 
unuia dintre ei ii iesise o linie perfect dreapta. 
Cand toti copiii l-au inconjurat, intrebandu-l 
secretul succesului sau, el le-a raspuns: - Vedeti copacul din fata mea? N-am facut 
decat sa privesc foarte atent la acel copac, nescapandu-l nici o secunda din vedere! 
In schimb toti ceilalti copii privisera in jos, la pasii pe care fiecare ii facusera.  
Asa si noi, crestinii, putem depasi orice obstacol al vietii daca nu privim la el si privim 

numai la Hristos, fara sa il scapam vreo clipa din vedere.” (Istorioara anonima) 
_____________________________________________________________ 
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Pilda creionului  
         de Alexandru Andrei  

Viaţa creştinului trebuie să fie ca un model pentru 
cei din jur. Dumnezeu ne-a înzestrat cu raţiune 
pentru a putea să fim de folos aproapelui nostru. 
Nu vom putea intra în împărăţie fără aproapele 
nostru, chiar dacă unii fug de acest adevăr. Trebuie 
să fim modele vii pentru ei, ca ei prin noi să poata 
dobândi Raiul. Aş vrea să vă prezint o mică pildă 
care este numită şi "a creionului".                                                  

 "Un copil îşi privea bunicul scriind o scrisoare. La un moment dat, întrebă: 
 - Scrii o poveste care ni s-a întâmplat nouă? Sau poate e o poveste despre mine? 
Bunicul se opri din scris, zâmbi şi-i spuse nepotului: - E adevărat, scriu despre tine. 
Dar mai important decât cuvintele este creionul cu care scriu. Mi-ar plăcea să fii ca 
el, când vei fi mare. Copilul privi creionul intrigat, fiindcă nu văzuse nimic special la 
el. - Dar e la fel ca toate creioanele pe care le-am văzut în viaţa mea! - Totul depinde 
de felul cum priveşti lucrurile. Există cinci calităţi la creion, pe care dacă reuşim să le 
menţinem, vom fi totdeauna oameni care trăiesc în bună pace cu lumea. Prima 
calitate: poţi să faci lucruri mari, dar să nu uiţi niciodată că există o Mână care ne 
conduce paşii. Pe această mână o numim Dumnezeu şi El ne conduce totdeauna 
conform dorinţei Lui.                                                                                                                                     
A doua calitate: din când în când trebuie să mă opresc din scris şi să folosesc 
ascuţitoarea. Asta înseamnă un pic de suferinţă pentru creion, dar până la urmă va 
fi mai ascuţit. Deci, să ştii să suporţi unele dureri, pentru că ele te vor face mai bun.  
A treia calitate: creionul ne dă voie să folosim guma pentru a şterge ce era greşit. 
Trebuie să înţelegi că a corecta un lucru nu înseamnă neapărat ceva rău, ceea ce 
este neapărat este să ne menţinem pe drumul drept.                                                       
A patra calitate: la creion nu este important lemnul sau forma lui exterioară, ci mina 
de grafit din interior. Tot aşa, îngrijeşte-te de ce se întâmplă înlăuntrul tău.               
Şi, în sfârşit, a cincea calitate a creionului: lasă totdeauna o urmă. Tot aşa, să ştii că 
tot ce faci în viaţă va lăsa urme, astfel că trebuie să încerci să fii conştient de fiecare 
faptă a ta."                                                                                                                                                   

Ce frumos e să fim ca şi un creion care să aibă o mână de conducător (Dumnezeu), 
care să aibă nevoie de o ascuţitoare (necazuri care ne ascut în cele ale vieţii), dar şi 
de o radieră. Căci nu putem fi mereu perfecţi. Dar există şansă de ştergere. Dar cel 
mai important este interiorul creionului. Doamne ajută-ne să putem înţelege această 
pildă pentru a fi cât mai buni şi să lăsăm urme demne de urmat. Amin! 
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❖ PROGRAM 

 
     DUMINICA, 29 IULIE 2018, ORA 11:00 A.M. 

➢  SFANTA LITURGHIE (Umblarea pe mare – potolirea furtunii) 

 AGAPA FRATEASCA 

 

        DUMINICA, 5 AUGUST 2018, ORA 11:00 A.M.  

➢ SFANTA LITURGHIE (Vindecarea lunaticului) 

 

        SAMBATA, 11 AUGUST 2018, ORA 5:00 P.M. 

➢ SFANTUL MASLU 

 

        DUMINICA, 12 AUGUST 2018, ORA 11:00 A.M. 

➢ SFANTA LITURGHIE (Pilda datornicului nemilostiv) 

 

       MIERCURI, 15 AUGUST 2018, ORA 10:00 A.M. 

➢ SFANTA LITURGHIE (Adormirea Maicii Domnului) 

 

      JOI, 16 AUGUST 2018, ORA 10:00 A.M. 

➢ SFANTA LITURGHIE (Sfintii Martiri Brancoveni) 

 

 

 

 

 
 

 

 


