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18 mai 2014
Duminica a 5-a după Paști
( a Samarinencei )
"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! .... Femeia samarineancă I-a zis: Cum Tu, care eşti iudeu,
ceri să bei apă, de la mine, care sunt femeie samarineancă? ... 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 ...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. … 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 … 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. … Iisus le-a zis: Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a
trimis pe Mine şi să săvârşesc lucrul Lui. ... 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)
Samarineanca, neînţelegând încă măreţia şi însemnătatea apei celei vii, mai întâi s-a arătat nedumerită: de unde şi cum cel ce grăieşte
acestea va găsi apă pe care o făgăduieşte, neavând El găleata, iar fântâna fiind adâncă?! Apoi ea se apucă să-L pună pe Domnul în balanţă
cu Iacov, pe care-l numeşte şi părinte, aducând lauda neamului ei prin locul acela şi dând ea să scoată apa din fântâna ca şi cum El nu ar fi
putut afla niciunde o apă mai bună. Când L-a auzit însă pe Domnul spunând: "Apa pe care o voi da Eu se va face, pentru cel ce o
primeşte, izvor curgător spre viaţa cea veşnică", ea a lăsat să-i scape un cuvânt ce arăta sufletul ei doritor şi aplecat spre credinţă. Dar ea
nu putea să privească încă de-a dreptul spre lumină şi de aceea a zis: "Doamne, dă-mi această apă, ca să nu mai însetez, nici să mai vin
aici să scot". Domnul însă, voind să Se dezvăluie pe Sine doar încetul cu încetul, îi porunceşte să-l cheme pe bărbatul ei. Întrucât
aceea, ascunzând tainele vieţii ei şi grăbindu-se să primească darul, a grăit: "N-am bărbat", îi fu dat să audă câţi bărbaţi avusese din
tinereţile ei şi mustrare că acum ţinea pe unul care nu-i era bărbat. Ea nu se arătă supărată pentru mustrarea aceasta, ci, cunoscând pe dată
că era proroc Cel ce-i grăia astfel, prinse a-L iscodi despre lucruri mai însemnate.
Vedeţi răbdarea şi dragostea de învăţătură a acestei femei, cât de mari sunt ele? Căci ea spune: "Părinţii noştri s-au închinat pe
acest munte, iar voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm". Vedeţi ce mare purtare de grijă nutrea în cugetul ei şi
cât de mare cunoaştere a Scripturii avea? Câţi dintre cei care acum sunt credincioşi din naştere, şi care au fost hrăniţi la sânul Bisericii,
habar n-au ceea samarineanca aceea cunoştea atât de bine, anume că părinţii noştri - Iacov şi, desigur, şi patriarhii născuţi din el - în
muntele acela se închinaseră lui Dumnezeu? Hristos, primind întru miros de bună mireasmă această cunoaştere şi purtare de grijă faţă de
Scriptură cea de Dumnezeu insuflată, a rămas bucuros a mai zăbovi cu samarineanca. Aşa precum, dacă ai aşeza pe cărbuni o substanţă
dintre cele bine mirositoare, a-i întoarce şi a-i reţine pe cei ce se apropie, însă dacă ai pune pe cărbuni o substanţă din cele cu miros greu şi
neplăcut, aceasta ar respinge pe cei ce se apropie şi i-ar îndepărta, tot astfel şi cu privire la cugetul nostru: dacă ai purtare de grijă şi
râvna pentru cele sfinte, te faci pe tine vrednic de cercetarea lui Dumnezeu. Căci acestea sunt mirosul de bună mireasmă pe care îl
simte Domnul. Dacă tu însă hrăneşti înlăuntrul tău cugetări rele şi întinate şi pământeşti, vei fi departe de cercetarea şi grijă cea
dumnezeiască, făcându-te pe tine - vai - vrednic de îndepărtarea şi întoarcerea lui Dumnezeu de la tine. Fiindcă Proorocul psalmist
grăieşte către Dumnezeu: "Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi". Pe de altă parte, Legea porunceşte: "Să-ţi aduci
aminte înainte de toate de Domnul Dumnezeu Tău, când şezi în casa ta, când mergi pe cale, când te culci şi când te scoli". Dar şi
Evanghelia spune: "Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică". Iar Apostolul: "Rugaţi-vă neîncetat". Acela care se
opreşte şi întârzie în cugetări pământeşti este nelegiuit întru totul; iar cel care se opreşte şi întârzie în cugetări rele şi necurate, cu cât este el
mai nelegiuit încă?
www.crestinortodox.ro - Sfântul Grigorie Palama

21 mai – Sf.Impăraţi Constantin și Elena - Pentru ce se numește sfântul Constantin întocmai cu Apostolii?
„Că el, să înconjoare cetăţi, orașe și sate ca apostolii, nu a înconjurat; nici n-a umblat să propovăduiască
numele lui Hristos și credinţa, ca dânșii; să se ostenească cu călătorie pe jos, să asude, să flămânzească si să
însetoșeze ca ei, n-a făcut; să fie inchis ca Petru în temniţă, cu lanţul de gât, să fie bătut cu toiege ca Pavel, să fie
spânzurat de copaci ca Andrei și să fie pedepsit cu toate felurile de munci și de cazne și la cea de apoi să-i taie
capul, ca celorlalţi apostoli, nicăieri nu se vede. Dar apoi cum și pentru ce să fie întocmai cu apostolii? Pentru
că acelea ce le-au făcut apostoli, cu osteneala lor si cu propovăduirea, el însusi le-a făcut, cu a sa pildă. Căci
puterea împăraţilor și a domnilor este să prefacă și să ȋntoarcă voinţa norodului, după cum vor vrea ei; și aceasta
nu o pot face cu alt mijloc, fără numai când vor face întâi ei acelea ce poftesc să se facă de alţii. [...] Așa și
marele Constantin, cu a sa pildă și cu a sa creștinătate, a făcut pe toţi supușii lui creștini și acelea pe care nu leau putut isprăvi desăvârșit toţi apostolii cu propovăduirea, fiecare unde i-a dat soarta, a isprăvit el singur, cu
poruncile ce a dat în toată lumea și a întins numele lui Hristos și credinta cât este pământul și lumea. [...]”
( www.razbointrucuvant.ro - Sf.Antim Ivireanul, Didahii )
22 mai – SfinŃii PărinŃi de la Sinodul II Ecumenic (381) - Al doilea Sinod Ecumenic a fost convocat de Împăratul
Teodosie I la Constantinopol, în 381. Au participat 150 de episcopi dintre care: Meletie al Antiohiei, Grigorie de
Nazianz, Grigorie de Nissa, Amfilohiu de Iconiu, Chiril de Ierusalim, Diodor de Tars.
Sinodul a condamnat învăŃătura lui Macedonie care învăta că Sfântul Duh nu este o persoană, ci o simplă putere
a lui Dumnezeu, afirmând deci că Duhul Sfânt îi este inferior Tatălui si Fiului. Sinodul a condamnat această
învăţătură și a formulat învăţătura despre Sfânta Treime. Aceasta afirmă că există "un Dumnezeu în trei
ipostasuri", proclamând că Duhul Sfânt este Dumnezeu, egal cu Tatăl si cu Fiul, de aceeasi fiintă cu Acestia.
Crezul de la Niceea (325), adoptat de primul Sinod Ecumenic, a fost completat cu ȋncă 5 articole de
credinţă, care stabilesc ȋnvățătura Bisericii despre Sf. Duh si despre Biserică. Despre Sf. Duh, se accentuează că
El este "Domnul de viaţă făcătorul care de la Tatăl purcede, Cela ce impreună cu Tatăl si cu Fiul este ȋnchinat si
mărit". Despre Sfânta Biserică, articolul IX al Simbolului arată lămurit că, potrivit Sf. Scripturi si Sf.Traditii, este "una, sfântă,
sobornicească si apostolească". Crezul a fost cunoscut de atunci sub numele de Crezul niceo-constantinopolitan, sau Simbolul
Credinţei. Recitarea regulată a Simbolului la Sf. Liturghie a fost introdusă mai ȋntâi la Antiohia, ȋn 471, de patriarhul monofizit Petru
Gnafevs. Patriarhul Constantinopolului Timotei (512-518) a poruncit ca la fiecare slujbă să se rostească Simbolul niceean (325),
simbol care se rostea numai o dată pe an, in Vinerea Patimilor, când catehumenii ȋl rosteau ȋn vederea primirii botezului. Mai
târziu, ȋn 567, Simbolul niceean a fost ȋnlocuit, printr-un edict dat de ȋmpăratul bizantin Justin II (565-578), cu
Simbolul constintinopolitan, care se rosteste până astăzi la Sfânta Liturghie și la celelate servicii religioase, ȋn toate Bisericile
Ortodoxe ale Răsăritului.
www.odaiadesus.ro
Program pelerinaj, miercuri, 21 mai 2014, la sărbătoarea Sf.Constantin şi Elena, hramul istoric al Catedralei patriarhale.

La orele 7.00, moaştele Sf.Împăraţi Constantin şi Elena, ale Sf. Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu şi
ale Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor, vor fi aşezate în baldachinul de pe Dealul Patriarhiei.
De la orele 9.00, Preafericitul Părinte Daniel, va oficia Sfânta Liturghie în Altarul de vară al Catedralei
De la orele 15.00, va avea loc procesiunea cu moaştele Sf. Constantin Brâncoveanu de la Catedrala
patriarhală până la Biserica „Sf. Gheorghe Nou” din Bucureşti, una dintre cele mai reprezentative ctitorii
brâncoveneşti (sfinţită în anul 1707), unde a fost înmormântat, în anul 1720.
Traseul pelerinajului: Catedrala patriarhală, aleea Dealul Mitropoliei, cu oprire la Crucea brâncovenească;
strada Bibescu Vodă, bulevardul Unirii, strada Sfinţii Apostoli, cu oprire la Biserica „Aşezămintele
Brâncoveneşti Domniţa Bălaşa”; strada Palatul Justiţiei ... strada Operetei, bulevardul Naţiunile Unite, Calea
Victoriei, bulevardul Regina Elisabeta, cu oprire la Universitatea Bucureşti (în vecinătatea căreia au existat
Mănăstirea „Sfântul Sava” şi „Academia Domnească”, rezidite în anul 1709 de Sf. Constantin Brâncoveanu);
bulevardul Ion C. Brătianu, iar apoi procesiunea se va încheia la Biserica „Sf. Gheorghe – Nou”.
Traseul este similar celui pe care, în urmă cu 80 de ani, în ziua de 21 mai 1934, a avut loc procesiunea
solemnă de reînhumare a osemintelor Sf. Constantin Brâncoveanu de la Catedrala patriarhală până la Biserica “Sf.
Gheorghe Nou” din Bucureşti.
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Programul săptămânii 18 mai 2014 – 25 mai 2014
ORA
Slujbe
8 - 12
17 - 19
17 - 18
17 – 19
8 - 12
9 - 12
17 - 18
8 – 12
17 – 18
8 - 12
17 - 19

-

Sf. Liturghie (Duminica Samarinencei) – Pr.Dragoș
Paraclisul Maicii Domnului și cateheză - Pr.Dragoș
Acatistul Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil – Pr.Dragoș
Vecernia, acatistul Sf.Constantin și Elena și Litia - Pr.Dragoș
Sf. Liturghie (Sf.Constantin și Elena) – Pr.Dragoș
Taina Sf.MASLU
Slujba acatistului – Pr.Dragoș
Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoș
Vecernia Duminicii a 6-a după Paști – Pr.Ticu
Sf. Liturghie (Duminica Orbului din naștere) – Pr.Ticu
Paraclisul Maicii Domnului și cateheză - Pr.Ticu

