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 Și îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă 
înaintea Lui, pe țărmul celălalt, până ce El va da drumul mulțimilor. Iar 
dând drumul mulțimilor, S-a suit în munte ca să se roage singuri. Și 
făcându-se seară, era singur acolo. Iar corabia era acum la multe stadii 
departe de pământ, fiind învăluită de valuri. căci vântul era împotrivă. 
 Pentru a ne arăta nouă că se cuvine să ne rugăm fără răspândirea minții, „Se 
suie în munte”, căci toate pentru noi le face, El neavând trebuință de rugăciune. Și 
Se roagă până „seara”, învățându-ne pe noi ca nu degrabă să ne depărtăm de la 
rugăciune și mai vârtos noaptea să ne rugăm, căci este liniște multă. Iar pe ucenici îi 
lasă se se înviforeze, ca să se deprindă a suferi cu vitejie ispitele și ca să cunoască 
puterea Lui. Încă și „corabia era în mijlocul mării”, ca mai mare să fie frica 
ucenicilor. 
 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 
ce e nălucă și , de frică, au strigat. Dar El le-a vorbit îndată, zicându-le: 
Îndrăzniți, Eu sunt; nu vă temeți!
 Nu de îndată, ci „întru a patra strajă” a stat Iisus înaintea lor ca să 
potolească furtuna, învățându-i astfel ca să nu ceară îndată izbăvire din primejdii, ci 
să sufere cu bărbăție. Și a venit „întru a patra strajă”, căci noaptea se împarte în 
patru de osatșii care străjuiesc pe rând unul după altul, fiecare având trei ceasuri de 
strajă. Deci Domnul, după al nouălea ceas din noapte, umblând pe apă ca un 
Dumnezeu, a stat înaintea lor. Iar lor li s-a părut a fi „nălucă”, din pricina acelui 
lucru neobișnuit și străin, necunoscându-L pe El după chip, atât pentru că era 
noapte, cât și pentru că le era frică. Iar El, întâi îi face pe ei îndrăzneți, zicând: „Eu 
sunt Cel Care pe toate le pot, îndrăzniți!”
 Iar Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă ești Tu, porncește să 
vin la Tine pe apă.   
 Petru fiind cu dragoste prea fierbinte pentru Hristos, poftește (vrea) îndată 
să meargă aproape de Dânsul - și mai înainte decât ceilalți. Și crede (Petru) că nu 
numai Iisus singur umblă pe deasupra apelor ci și lui îi va da aceasta. Și nu a zis: 
„poruncește să umblu”, ci „poruncește să vin la Tine”, pentru că grăiește nu după 
trufie, ci după dragostea pe care o avea pentru Hristos.
 El i-a zis: Vino. Iar Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă 
și a venit la Iisus. Dar, văzând vântul, s-a temut și, începând să se 
scufunde, a strigat, zicând: Doamne, scapă-mă!
 Domnul i-a așternut lui Petru marea (sub picioare), arătând puterea Sa. Însă 
vezi cum, Petru, biruind cea mai mare (din primejdii), adică marea, se înfricoșează de 

AnunturiAnunturiAnunturi

uvântul Liturghie, vine din limba greacă (leitourghia) și înseamnă lucrare 

Cpublică și este numele celui mai sfânt și mai important serviciu divin din 
Biserica ortodoxă? (Dicționar de cunoștiințe religioase, Pr. Ene Braniște, pag 

239)

 1. Pentru a vizualiza online: 
Ÿ programul liturgic accesați: www.parohiaglasgow.co.uk
Ÿ  și din meniu alegeți buletin buletinul duminical: www.parohiaglasgow.co.uk

duminical

 2. La colecta organizată duminica trecută pentru Moldovan Călin Ștefan 
(tânărul de 37 de ani, decedat în Wishaw) am strâns suma de 350 de lire. Banii au 
fost trimiși prin Moneygram d-nei Adriana Necula, partenera răposatului. 
 3. În perioada 7 -13 august, începând cu orele 19.00 vom sluji Paraclisul 
Maicii Domnului

Cuvinte de la pãrintiCuvinte de la pãrintiCuvinte de la pãrinti
espre pomenirea la proscomidie, vă spune adevărul o persoană Dduhovnicească. Nu trebuie să pomeniți păcătoșii care se află în stare de 
nepocăință, în rătăciri și schisme; după tâlcuirea învățătorilor bisericești, 

prin unirea părticelelor scoase pentru numele lor cu dumnezeiescul Sânge, nu 
curățire, ci (mare) osândire este pentru ei. Însă pentru păcătoșii care se căiesc și pun 
început bun, putem și să ne rugăm și să dăm pomelnic la proscomidie, de asemenea și 
schimbarea lor putem s-o pomenim la rugăciune, cum și Biserica se roagă pentru 
unirea tuturor, totuși, ca prin aceste pretenții să nu cădeți în judecata fariseică, dați la 
proscomidie pentru apropiații și cunoscuții voștri; iar pentru ceilalți rugându-vă în 
general, și în cuget străduindu-vă să-i socotiți pe toți sfinți (fără să urmați, totuși 
faptele lor rele), arătați fiecăruia dragostea voastră prin fapte în toate împrejurările. 
Acestea vor fi mai de nădejde, altfel și într-un caz și în celălalt există primejdia de a 
cădea în judecata fariseică și în părerea de sine. (Cuviosul Lev, Filocalia de la Optina 
vol. 2, pag. 44-45)

oi pomenim, așa cum știm, pe pământ, iar sufletele plecate ne pomenesc, la Nrândul lor, în ceruri și rugăciunea lor săvârșită în ceruri pentru noi ne aduce 
mult mai mult folos sufletesc decât rugăciunea noastră săvârșită pentru ei. Și 

nu numai cei drepți, ale căror suflete sunt în mâna lui Dumnezeu, se roagă Domnului 
pentru mântuirea noastră, dar și sufletele păcătoșilor ne poartă de grijă, ca să nu 
ajungem și noi tot acolo unde sunt ele și, după pilda evanghelică, îl roagă pe Sfântul 
Avraam să-l trimită în casa vreunuia dintre noi pe dreptul Lazăr să ne învețe ceea ce 
trebuie să facem ca să scăpăm de chinurile veșnice. (Cuviosul Antonie, idem, pag. 44)  
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