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 În vremea aceea a venit Iisus la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său. Şi 
era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, S-a aşezat lângă fântână şi era ca la al şaselea ceas. Atunci a venit o 
femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis: Dă-Mi să beau!, fiindcă ucenicii Lui se duseseră în cetate ca să cumpere de mâncare. 
Femeia samarineancă I-a zis: Cum Tu, care eşti iudeu, ceri să bei apă, de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii 
nu au amestec cu samarinenii. Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă ai fi ştiut darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: Dă-Mi să 
beau, tu ai fi cerut de la El şi ţi-ar fi dat apă vie. Femeia I-a zis: Doamne, nici găleată nu ai, şi fântâna e adâncă; de unde, dar, ai 
apa cea vie? Nu cumva eşti Tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână şi au băut din ea el însuşi şi fiii 
lui şi turmele lui? Iisus a răspuns şi i-a zis: Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăşi, dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da 
Eu, în veac nu va mai înseta, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare, spre viaţă veşnică. Femeia a 
zis către El: Doamne, dă-mi această apă, ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a zis: Mergi şi cheamă pe bărbatul 
tău şi vino aici. Femeia a răspuns şi a zis: N-am bărbat. Iisus i-a zis: Bine ai zis că nu ai bărbat, căci cinci bărbaţi ai avut şi cel pe 
care îl ai acum nu-ţi este bărbat. Aceasta adevărat ai spus. Femeia I-a zis: Doamne, văd că Tu eşti Prooroc. Părinţii noştri s-au 
închinat pe acest munte, iar voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm. Şi Iisus i-a zis: Femeie, crede-Mă că 
vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veţi închina Tatălui. Voi vă închinaţi căruia nu ştiţi; noi ne închinăm 
Căruia ştim, pentru că mântuirea din iudei este. Dar vine ceasul, şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în 
duh şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de închinători Îşi doreşte. Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină trebuie să I se închine în 
duh şi în adevăr. I-a zis femeia: Ştim că va veni Mesia, Care Se cheamă Hristos; când va veni, Acela ne va vesti nouă toate. Iisus i-a 
zis: Eu sunt, Cel ce vorbesc cu tine. Dar atunci au sosit ucenicii Lui. Şi se mirau că vorbea cu o femeie. Însă nimeni n-a zis: Ce o 
întrebi? sau: Ce vorbeşti cu ea? Iar femeia şi-a lăsat găleata şi s-a dus în cetate şi a zis oamenilor: Veniţi să vedeţi un om care mi-a 
spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristos? Şi au ieşit din cetate şi veneau către El. Între timp, ucenicii Lui Îl rugau, 
zicând: Învăţătorule, mănâncă. Iar El le-a zis: Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o ştiţi. Ziceau, deci, ucenicii între ei: Nu 
cumva I-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis: Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine şi să săvârşesc 
lucrul Lui. Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni şi vine secerişul? Iată, zic vouă: Ridicaţi ochii voştri şi priviţi holdele, că sunt albe 
pentru seceriş. Iar cel ce seceră primeşte plată şi adună roade spre viaţă veşnică, pentru ca împreună să se bucure şi cel ce seamănă 
şi cel ce seceră. Căci în aceasta se adevereşte cuvântul: Că unul este semănătorul şi altul secerătorul. Eu v-am trimis să seceraţi ceea 
ce voi n-aţi muncit; alţii au muncit şi voi aţi intrat în munca lor. Şi mulţi samarineni din cetatea aceea au crezut în El, pentru 
cuvântul femeii care mărturisea: Mi-a spus toate câte am făcut. Deci, după ce au venit la El, samarinenii Îl rugau să rămână la ei. Şi 
a rămas acolo două zile. Şi mult mai mulţi au crezut pentru cuvântul Lui. Iar femeii îi ziceau: Credem nu numai pentru cuvântul 
tău, căci noi înşine am auzit şi ştim că Acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii."                                 (Ioan 4, 5-42) 

În acest duh de concurenţă în care trăim, când fiecare caută ceva "nou" cu care să se mândrească, dacă ar fi să urmez 
exemplului, aş putea spune şi scrie cu litere mari: "Hristos vorbeşte cu tot omul păcătos!". În smerenia Lui, Dumnezeu nu-şi 
face reclamă, ci "informează" fiecare suflet doritor să-L cunoască şi fiecare inimă ce a tresărit la căldură Harului ce se 
revărsă peste el. Pentru că orice suflet ce doreşte să ajungă la cunoştinţa Adevărului şi la Viaţă, la primirea vremii se va 
învrednici de descoperirea lui Iisus în viaţa lui. 

  Sfânta Fotini -"Luminiţa" în traducere românească - căci despre ea este vorba, devine apostol pentru poporul ei 
după discuţia de la fântână: "şi mulţi samarineni din cetatea aceea au crezut în El pe temeiul cuvântului femeii care mărturisea: 
"mi le-a spus pe toate câte le-am făcut!". Deci, când au venit la El, samarinenii Îl rugau să rămână la ei. Şi a rămas acolo două 
zile. Şi mult mai mulţi au crezut pe temeiul cuvântului Sau, iar femeii îi ziceau: "credem nu numai pe temeiul cuvântului tău, 
noi înşine am auzit şi ştim că Acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii." (Vers. 39-42). O simplă întâlnire, o 

mântuitoare descoperire. 
          O discuţie despre apă, despre viaţă. Ca să înţelegem ce legătură are viaţa cu apa, imaginaţi-vă că aveţi în faţa 
dumneavoastră două fotografii: una cu deşertul Sahara şi alta cu peisaj plin cu verdeaţă şi flori; amândouă îşi au frumuseţea lor, 
însă unde există viaţă?  
           Nu ştiu dacă aţi realizat importanţa apei în viaţa noastră? Dacă nu mă înşel, pământul este acoperit în proporţie de 70% 
de apă; corpul uman este alcătuit în aceeaşi proporţie de lichide; deci apa este elementul ce dă viaţă, este purtător de 
informaţii (ştiaţi că apa îşi schimbă aşezarea moleculară în funcţie de starea sufletească a celui ce se afla lângă ea?, sau că 
poate aduce binecuvântarea Domnului prin sfinţirea pe care o face Preotul?. Există un documentar superb pe internet făcut de 
oamenii de ştiinţă ruşi, referitor la apă şi proprietăţile ei), învinge toate celelalte puteri ale naturii. Mai mult decât atât, pentru 
noi oamenii apa este mai necesară decât mâncarea; după un post negru de câteva zile, primul lucru pe care-l simţi este setea, 
primul lucru pe care-l faci după post este să bei un pahar cu apă! 

În afară de faptul că dă viaţă, apa curăţă murdăria corpului sau a lucrurilor şi întotdeauna potoleşte setea omului 
mai bine ca orice altă băutură. Aşa că, pentru încă odată Mântuitorul "dovedeşte" (dacă-mi permiteţi termenul) că El este 
Viaţa, prin El ne menţinem la viaţă şi de El trebuie să însetăm. Pentru că "lumea a fost făcută ca să nască setea în om, însă nu ca 
să o potolească" spunea Sf. Nicolae Velimirovici. Şi precum apa este cea mare necesitate a vieţii pe acest pământ, tot aşa şi 
Hristos este cea mai mare "necesitate" şi pentru viaţa aceasta, şi pentru cea viitoare! Am pus în ghilimele pe Hristos că 
necesitate în viaţa aceasta, nu pentru a diminua importanţa Lui astăzi, ci deoarece se poate trăi "bine" şi fără El pe acest pământ, 
problemă mare va fi după. 
               Dar ca să nu ne lungim cu vorba. aşa cum o floare se vestejeşte dacă nu o uzi mereu, tot aşa şi relaţia cu Dumnezeu se 
va "veşteji" dacă nu ne vom ruga mereu! şi fericit este cel ce poate strigă împreună cu Profetul David: "în ce chip tânjeşte 
cerbul după izvoarele apelor, aşa tânjeşte şi sufletul meu după Tine, Dumnezeule. Insetat-a sufletul meu de Dumnezeu cel 
viu."(Ps.41,1-2)                                                                                           Arhim. Siluan Visan -  www.crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                     Programul slujbelor săptămânii 26 mai  –  2 iunie 2019 

Duminică          26  mai           8 - 12 - Sf.Liturghie (a Samarinencei) – Pr.Ticu 

Duminică          26  mai         17 – 18 -  Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

Luni                   27  mai         17 - 18 - Acatistul Sf.Ioan Rusul – Pr.Ticu 

Marți                 28  mai  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri            29  mai           9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                      30  mai  -  

Vineri                31  mai            9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri                31  mai          17 - 18 - Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe – Pr.Ticu 

Sâmbătă              1 iunie           8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți – Pr.Ticu 

Sâmbătă              1 iunie          17 - 18 -  Vecernia duminicii a VI-a după Paşti – Pr.Ticu 

Duminică            2 iunie           8 - 12 - Sf.Liturghie (a orbului din naştere) – Pr.Ticu 

Duminică            2 iunie         17 – 18 -  Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

 

                          27 mai – Sf.Ioan Rusul în România - În România, credincioşii au început să aibă evlavie la Sf.Ioan Rusul mai  

                       ales după 1989. Cu trecerea timpului şi datorită pelerinajelor românilor în insula Evia, unde aceştia s-au putut  

                       închina la moaştele Sf.Ioan, la noi în ţară au început să fie zidite noi biserici care să-l aibă ca ocrotitor pe acest  

                        sfânt mărturisitor şi vindecător. Cele mai multe biserici care-i poartă numele sunt în incinta spitalelor, având  

                        în vedere faptul că Sf.Ioan Rusul este grabnic vindecător al celor bolnavi. Astfel, în Bucureşti, au hramul  

                       „Sf.Ioan Rusul“: paraclisul Maternităţii Polizu, biserica Parohiei Brâncuşi din cartierul bucureştean cu 

acelaşi nume, biserica Parohiei „Sfântul Dimitrie” din Pipera, biserica din incinta Spitalului de Psihiatrie „Eftimie 

Diamandescu“ şi biserica Parohiei „Sfânta Parascheva“ din sectorul 5,  iar în Giurgiu - biserica de lemn a Măn.Comana. 

 

 

         Luni, 27 mai – Sf.Mc.Iuliu Veteranul; Sf.Ioan Rusul; 

                          Sâmbătă, 1 iunie – Sf.Mc.Justin Martirul şi Filosoful; Ziua copilului. 

                                          Duminică, 2 iunie -  Sf.M.Mc.Ioan cel Nou de la Suceava. 

                                                   

                                      1 iunie - Ziua Internațională a Copilului  
                                         Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului și a Duminicii Părinților și Copiilor (prima duminică după Ziua  
                                      Copilului - 2 iunie 2019), îi îndemnăm pe toţi părinţii să acorde mai mult timp copiilor, să-i ajute  
                                    să  nu-şi piardă sănătatea şi darurile native, ci să cultive libertatea de a face binele şi de a oferi  

bucurie celor din jurul lor.  Pe copii îi îndemnăm să iubească mai mult pe părinţii lor şi să se roage pentru ei, 
întrucât prin ei Dumnezeu le-a dăruit viaţa şi îi ajută să crească şi să se formeze ca persoane înțelepte, 
binevoitoare şi iubitoare, create după chipul lui Dumnezeu Cel bun şi sfânt (cf. Facere1, 26-27). 

       În această zi, în mod deosebit, ne rugăm lui Dumnezeu, Părintele luminilor, de la Care vine „toată darea cea bună şi tot darul 
cel desăvârşit” (Iacov 1, 17), să dăruiască părinţilor şi copiilor români, din țară și din străinătate, pace, sănătate şi mult ajutor în 
viaţă, spre bucuria familiei, a Bisericii şi a poporului român.                                                         † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române 

 

                                 Luni, 27 mai – Sf.Iuliu Veteranul a făcut parte din legiunea romană din cetatea Durostorum, oraș din  

                              provincia Moesia Inferior (astăzi Silistra). A devenit veteran după 20 de ani de slujire în armată. Pentru că a 

refuzat să aducă jertfă zeilor, este amenințat cu tăierea capului. Acesta nu se înfricoșează la aflarea acestei pedepse, dimpotrivă, 

o consideră o încununare a vieții sale pământești. În procesele verbale de judecată, prezente în "Acte martirice", aflăm și 

mărturisirea lui Iuliu Veteranul: "Acela (Iisus Hristos) a murit pentru păcatele noastre, ca să ne dăruiască viața cea veșnică. 

Hristos Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. Pe Acesta de-L va mărturisi cineva, va avea viață veșnică; iar cel ce-L va tăgădui 

va avea pedeapsă vesnică“. După mai multe încercări de convertire, Sfântul Iuliu Veteranul le răspunde: "De voi trăi împreună 

cu voi, va fi pentru mine moarte. Dacă voi muri înaintea Domnului Hristos, voi trăi în veșnicie. Am ales să mor pentru un 

timp, ca să trăiesc în veșnicie cu sfinții". Ca urmare a acestui răspuns, dregătorul Maxim a poruncit ca lui Iuliu Veteranul să i se 

taie capul. A primit moartea în cetatea Durostorum, pe 27 mai 298. Alături de Sfântul Iuliu Veteranul, Biserica cinstește și pe 

alți cinci sfinți soldați romani, martirizați în anul 298, în Durostorum.                                                    www.crestinortodox.ro 

                                                  1 iunie-Părintele Iustin Popovici (1894 - +1979) - despre sistemul de gândire occidental  

                               ”Omul european a transformat Europa într-o fabrică de idoli? Aproape toate produsele civilizației au  

                             devenit idoli. De aceea, epoca în care trăim este mai întâi de toate o epocă a idolatriei. Nici un alt  

                             continent nu este atât de invadat de idoli, așa cum este Europa contemporană. Nicăieri omul nu este mai  

                              rob față de lucruri și nicăieri nu muncește atât de mult pentru ele ca în Europa. În realitate, este vorba  

                              despre o idolatrie în cea mai gravă formă, pentru că închinarea se face către pământ. Spuneți-mi, nu se 

închină omul pământului atunci când își iubește în mod egoist trupul făcut din țărână și insistă asupra ideii că este trup și 

numai trup? Nu se închină el pământului atunci când proclamă ideologia luptei de clasă, a națiunii și a umanității?  

 Așadar, Europa nu suferă de ateism, ci de politeism. Nu ne putem plânge de lipsa dumnezeilor, ci de inflația acestora. 

Pentru că L-a pierdut pe adevăratul Dumnezeu, omul a vrut să-și potolească setea de Dumnezeire prin crearea de idoli. 
Și-a creat idoli din știință și din teoriile ei, din tehnică, din descoperiri, din religie și din reprezentanții ei, din politică și din 

partidele ei, din modă și din manechinii ei...”  

                                              Sfatul Părintelui Iustin Popovici către Părintele Ilie Cleopa  

 Părintele Cleopa l-a vizitat la Celie în anul 1977 și i-a cerut sfatul atunci când a vrut să rămână în Athos. Părintele Iustin 

Popovici i-a spus: "Sfântul Munte este asemenea unei grădini pline cu flori înmiresmate. Dacă te duci acolo nu faci decât să 

mai adaugi o floare la acel buchet frumos mirositor. Dar în țară ce lași? Rămâi în România și continuă să îndrumi pe cei      

                             fără speranță, ridică pe cei căzuți, fii aproape de copiii neamului în care te-ai născut. Și eu am avut  

                            gândul plecării în Athos, dar  mi-am dat seama că părăseam țara care poate avea nevoie de mine“. Se  

                            crede că  acesta a fost motivul  pentru care părintele Cleopa a rămas în țară. 

 

 

 

 




