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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? ... 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 ...? 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. ... Bine ai zis că nu ai bărbat, căci cinci bărbaţi ai avut şi cel
pe care îl ai acum nu-ţi este bărbat. ... 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; .... 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. … 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. ... Iisus le-a zis: Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce Ma trimis pe Mine şi să săvârşesc lucrul Lui. ... 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)
Samarineanca e un admirabil exemplu al felului cum lucrează Domnul în calitatea Sa de vânător (de oameni), îndeosebi
atras de vânatul dificil, de ucenici şi ucenice de caracter, care opun rezistenţă, dar şi sunt în stare ca acum chiar (nu după o
zi ori un ceas ori un sfert de oră) să I se predea în duh şi adevăr. I-au fost pe plac un prigonitor ca Saul din Tars, o desfrânată din
pasiune că Maria Egipteanca, un vameş înrăit că Zaheu, o sfădăreaţă că samarineanca; nu I-au plăcut feţele palide, călăii,
plângăreţii, strecurătorii de izmă, chimen şi untăriţă, făţarnicii, purtătorii de caftane şi ciucuri lungi, zeloşii aprinzători de
lumânări. Pe Simon-Petru l-a iubit mult pentru că era din speţa inşilor înfocaţi, intempestivi, nerăbdători.
În duelul acesta, nu de formă, samarineanca e atinsă mortal cu o lovitură nu pricinuitoare de moarte, ci de viaţă
veşnică. Nu, Domnul nu a minţit-o; cu adevărat i-a dăruit apa vie, apa vieţii fără apus, iar pe ea prefăcând-o, din trufaşă
potrivnică, în ucenica şi apoi muceniţă a Sa.
Ne mai putem pune întrebarea de ce pentru a transmite dublul Său mesaj, Hristos a ales calea dialogului, a duelului? Ca să
dea, probabil, mesajului, neapărata instantaneitate a oricărei convertiri ce nu mai caută înapoi (pentru a sublinia caracterul
instantaneu şi total al convertirii) şi aspaţialitatea oricărei credinţe dârze şi oricărui crez adevărat o intensitate dramatică şi o
dinamică sporită. Dialogul se imprimă în cuget şi-n simţire mai adânc decât raţiunea. Simpla expunere nu ar fi avut desigur
tăria captivantă a discuţiei contradictorii. Iată de ce cred că Duhul i-a insuflat celui mai iubit dintre ucenici alegerea formei
diacronice (care tratează fenomenul evolutiv, istoric).
Episodul cu femeia samarineanca ni se mai arată a fi dialogul Domnului cu sufletul omenesc (aşa cum va apărea şi în
Urmarea lui Hristos), care mai întâi se împotriveşte dar mai apoi se supune şi-şi adoră Creatorul.
Domnul a ţinut ca biruinţa să nu-I fie uşoară, ca de la sine înţeleasă, mecanică, în stil pilduitor, ci liberă, spontană, izvorâtă
dintr-o convingere precedată de îndoieli, total transformatoare a credincioasei din Samaria.
În ultima analiză, actul de credinţă chiar astfel se cade a fi. El se produce lucru prea bine înţeles de Sören Kierkegard :
“Atunci când sufletul aflat în rugăciune nu pe sine orant se aude, ci pe Celălalt mărturisindu-i-se: da, nu te înşeli, da, Eu
sunt, Eu Cel viu, Eu care sunt Cel ce este, Care te cheamă. Vino după Mine. Iar sufletul răspunde fără a pregeta: Amin.”
Părintele Nicolae Steinhardt - Din „Dăruind vei dobândi", Editura Mănăstirii Rohia
Acest răspuns "Eu sunt" este de fapt formula prin care Dumnezeu se defineşte pe Sine Însuşi: "Eu
sunt cel ce este" (Is 3,14). De aceea în icoane deasupra chipului Mântuitorului este scris "Ο-Ω-Ν"
înseamnă "Cel ce este"; dar trebuie să dăm atenţie şi unui alt amănunt important, dacă evenimentele sunt
descrise la timpul trecut, întotdeauna cuvintele lui Hristos sunt puse la prezent ("Eu sunt", "Eu îţi zic
ţie") pentru că vorbeşte fiecăruia dintre noi şi astăzi. Deci, vedeţi cum clipa în Cuvântul Hristos
depăşeşte limitele acestei lumi? Exact acest "astăzi" despre care spunea Pr. Galeriu că este "numele
timpului lui Dumnezeu", acesta devine veşnicie! De aceea trebuie să luăm aminte la fiecare clipă a
vieţii noastre, căci nu ştim când se poate transforma în veşnicie.
Arhim. Siluan Vişan - www.crestinortodox.ro

“Şi aceasta este vestirea pe care am auzit-o de la El şi v-o vestim: că
Dumnezeu este lumină şi nici un întuneric nu este întru El. Dacă
zicem că avem împărtăşire cu El şi umblăm în întuneric, minţim şi
nu săvârşim adevărul. Iar dacă umblăm întru lumină, precum El
este în lumină, atunci avem împărtăşire unul cu altul şi sângele lui
Iisus, Fiul Lui, ne curăţeşte pe noi de orice păcat.”
(I Ioan 1, 5-7)

Marţi, 8 mai – Sf.Apostol şi Evanghelist Ioan; Sf.Emilia
Miercuri, 9 mai – Sf.Prooroc Isaia; Sf.Mc.Hristofor
Joi, 10 mai – Sf.Apostol Simon Zilotul
Vineri, 11 mai - Sf. Chiril şi Metodie, apostolii slavilor
Sȃmbătă, 12 mai – Sf.Mc.Ioan Valahul

6 mai – Pe Dreptul Iov lumea îl cunoaşte astăzi, după atâtea şi atâtea veacuri, nu pentru că dădea din averea sa
săracilor, ci pentru că atunci când a rămas fără avere nu s-a pierdut cu firea; nu pentru că îi îmbrăca pe cei goi cu haine
făcute din lâna oilor sale, ci pentru că atunci când a căzut foc din cer şi a ars toate turmele sale el L-a slăvit pe
Dumnezeu. Înainte, îmbrăcându-i pe săraci, era milostiv; după aceea, slăvindu-L pe Dumnezeu pentru nenorocirea sa, s-a
făcut purtător al înţelepciunii cereşti. Înainte îi miluia pe săraci, după aceea L-a slăvit pe Dumnezeu. Nu a spus în sine:
„De ce am păţit toate acestea? De ce s-au pierdut turmele mele din care hrăneam mii de oameni? Şi dacă eu nu eram vrednic
să mă bucur de o asemenea avere, de ce nu S-a milostivit Dumnezeu măcar de săraci?” Nici un asemenea gând nu i-a trecut
prin cap. Dimpotrivă, cunoscând că Dumnezeu pe toate le rânduieşte spre folosul nostru, I-a mulţumit. Să-I mulţumeşti
lui Dumnezeu atunci când totul îţi merge bine nu este lucru de mirare. Dar să-I mulţumeşti pentru încercările cele mai
mari, minunat şi vrednic de laudă.
Sf.Ioan Gură de Aur www.cuvantul-ortodox.ro
Desigur, întrebarea esenţială a cărţii Iov: Pentru ce trebuie să sufere omul nevinovat? rămâne fără
răspuns. Iahvé i Se descoperă lui Iov drept Dumnezeul Care copleşeşte prin putere şi măreţie, dar asupra
urletului acestuia păstrează tăcere. Poate că, pentru vârsta de atunci a înţelegerii umane, ar fi fost şi destul
de complicat, deoarece problema nu e deloc simplă. Relaţia faptă-răsplată era abordată juridic; aşa
face Diavolul, aşa fac cei trei prieteni ai eroului. Singur cel de al patrulea, Elihu, avansează presupunerea că suferinţa va fi
având şi o funcţie purificatoare. Vor trebui să treacă secole până ce întrebarea va fi pusă de ucenicii Domnului asupra orbului
din naştere: „Cine a păcătuit, el sau părinţii lui, de s-a născut orb?“ „Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui – a fost răspunsul -,
ci pentru ca întru el să se arate lucrurile lui Dumnezeu“ (In 9, 2-3). Aşadar, în spatele oricărei suferinţe inexplicabile şi
care, aparent, cade sub incidenţa absurdului, se află raţiunea ascunsă a lui Dumnezeu, Care întotdeauna ştie ce face.
Şi tot atunci, prin Iisus, se va descoperi că, pe lângă suferinţa născută din păcat există şi o suferinţă născută din iubire,
a cărei supremă expresie avea să fie jertfa de pe cruce. Acestea însă au fost descoperiri târzii, pe care opera noastră le
ignoră. Şi poate că tocmai de aceea Cartea lui Iov, prin extraordinarul ei autor, este şi rămâne un poem al excelenţei literare:
marea poezie e făcută să pună întrebări, nu să dea răspunsuri.
Mitropolitul Bartolomeu Anania http://jurnalspiritual.eu
9 mai – Sf.Prooroc Isaia - al cărui nume se tâlcuieşte “Mântuirea lui Dumnezeu”, este unul din cei patru mari prooroci ai Vechiului
Testament alături de Ieremia, Iezechiel si Daniel. Este numit "Evanghelistul Vechiului Testament".
“Nu avea nici chip, nici frumusețe, ca să ne uităm la El, și nici o înfățișare, ca să ne fie drag. Disprețuit era și cel din urmă dintre oameni;
om al durerilor și cunoscător al suferinței, unul înaintea căruia să-ți acoperi fața; disprețuit și nebăgat în seamă. Dar El a luat asupră-Și
durerile noastre și cu suferințele noastre S-a împovărat. Și noi Îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu, dar El fusese
străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile Lui
noi toți ne-am vindecat. Toți umblam rătăciți ca niște oi, fiecare pe calea noastră, și Domnul a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile noastre ale tuturor.
Chinuit a fost, dar S-a supus și nu și-a deschis gura Sa; ca un miel spre junghiere s-a adus și ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, așa nu Și-a
deschis gura Sa. Întru smerenia Lui, judecata Lui s-a ridicat și neamul Lui cine îl va spune? Că s-a luat de pe pământ viața Lui! Pentru fărădelegile
poporului Meu a fost adus spre moarte. Mormântul Lui a fost pus lângă cei fără de lege și cu cei făcători de rele, după moartea Lui, cu toate că nu
săvârșise nici o nedreptate și nici înșelăciune nu fusese în gura Lui. (Isaia 53, 2-9). "Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta, și slava
Domnului peste ține a răsărit! Căci, iată, întunericul acoperă pământul, și bezna, popoarele; iar peste tine răsare Domnul, și slava Lui strălucește peste
ține.” (Isaia 60, 1-2).
www.calendar-ortodox.ro

10 mai – Sf.Ap.Simon Zilotul - Acesta este Simon, care se numeşte şi Natanael, cel ce a fost mire la nunta
cea din Cana, unde a fost chemat Hristos cu ucenicii Săi şi a prefăcut apa în vin. Deci văzând Simon minunea
aceasta a lăsat mireasa, nunta şi casa, şi a urmat după Hristos, Mirele sufletelor celor curate.
11 mai – Sf.Chiril şi Metodie - Alfabetul chirilic la romȃni a fost folosit la scrierea textelor redactate în
limba slavă veche (paleoslavă), începând din secolul al IX-lea, apoi în limba română, începând din secolul al
XVI-lea până în secolul al XIX-lea. Alexandru cel Bun, sfătuit de mitropolitul său, ar fi poruncit arderea tuturor textelor
scrise până atunci cu caractere latine, introducând alfabetul chirilic și slavona, ca reacție la prozelitismul romano-catolic.
Scrierea cu alfabetul chirilic a fost în uz până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Trecerea de la alfabetul chirilic la
alfabetul latin s-a realizat treptat, pe la mijlocul secolului XIX, prin alfabetul de tranziție. Înlocuirea integrală a alfabetului
chirilic cu cel latin a fost decretată în 1862 de domnitorul Alexandru Ioan Cuza.
Programul săptămânii 6 mai 2018 – 13 mai 2018
8- 12 - Sf.Liturghie (Duminica samarinencei) – Pr.Dragoş
Duminică
6 mai
17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş
Duminică
6 mai
17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş
Luni
7 mai
- Program administrativ (zi liberă_
Marți
8 mai
9 - 10 - Sfinţirea mică a apei - Pr.Dragoş
Miercuri
9 mai
Joi
10 mai
9 - 11 - Taina Sf.MASLU
Vineri
11 mai
17 – 18 - Slujba acatistului - Pr.Dragoş
Vineri
11 mai
8 –- 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Dragoş
Sâmbătă
12 mai
17 – 18 - Vecernia duminicii a VI-a după Paşti – Pr.Ticu
Sâmbătă
12 mai
8- 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea orbului din naştere) – Pr.Ticu
Duminică
13 mai
17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu
Duminică
13 mai

