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În vremea aceea a venit Iisus la o cetate a Samariei, numită Sihar... 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 dusesera ... 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. 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.... 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…  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 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) 

 

 
Cântarea liturgică ne comută la textul larg al Scripturii (Ioan IV, 5-42), text pe care-l interpretează în contextul larg al istoriei. 
Lângă fântâna lui Iacov. „Slava" vecerniei ne arată, o dată în plus, că ceea ce s-a petrecut la ghizdul puţului nu ţine numai de 

pământ, cât mai ales de cer: „Lângă fântâna lui Iacov, aflând Iisus pe samarineanca, apa de la dânsa a cerut, Cel Ce acoperă pământul 
cu nori. O, minune! Cel Ce este purtat pe heruvimi stătea de vorbă cu o femeie păcătoasă, apa cerând, Cel Ce a spânzurat pământul pe 
ape; apa căutând, " (Slavă, gls. 6). 

Căutând la inima omului. Amestec de sânge şi mentalitate cu popoare din alt neam decât cel ales, sufletul samarineanului, iconizat 
atât de frumos de femeia ce-I iese în cale, purta cu sine toată navală de sentimente care-L înconjura pe Dumnezeu în neamul lui Israel, 
iar înalta conştiinţa că „s-a rupt" de marele neam, ales de Dumnezeu să-I plinească opera între oameni, Israel, accentuase, probabil, şi 
starea de smerenie, de smerită aşteptare. Samarinenii aleseseră Garizimul ca loc al închinării și pe Iacob ca părinte spiritual. În acest 
spaţiu, mereu ocolit de iudei, Hristos Se poartă ca Dumnezeu: necautand la faţa omului, ci la inima sa . Şi câte inimi nu aşteptau 
mântuirea şi în Samaria! 

„Vânare de oameni". Obişnuită să supravieţuiască contactului cu bărbaţii, femeia samarineanca pare întâi că mai mult cochetează 
cu exoticul iudeu, care nu doar că intră în vorbă cu ea, de două ori dezavantajata în dialog - ca femeie şi că samarineanca -, dar îi mai 
cere şi apă, luând dar din mâinile ei. Reacţia pedagogică a lui Hristos rămâne, până astăzi, una din cele mai frumoase lecţii  de „vânare 
de oameni" pe care o tezaurizează Scriptura. 

Sensurile adânci ale credinţei. Sensul aşezării acestei Evanghelii la „înjumătăţirea Praznicului" în aşteptarea Duhului Sfânt, a 
Rusaliilor, este clar: „Apa vie, cea saltatoare, apa nemuririi ai făgăduit şi dai, Izvorule cel pururea viu, celor ce primesc cu credinţa 
Duhul Tău, Mântuitorule, Care din Tatăl purcede" (Cântarea a 7-a, Utrenia, III). Femeia samarineanca afla toate sensurile adânci ale 
credinţei: atotştiinţa lui Dumnezeu, puterea seducătoare a lui Hristos transmițându-i-se într-atât încât, îndată după aceea, mulţime de 
samarineni devin „ai lui Hristos". O cetate, a Siharului, care crede în Hristos nu doar pentru că El este de faţă, ci şi mai târziu, după 
Înviere, convinşi de-acum că nu mai însetează, samarinenii Samariei vor fi, după Ierusalim, întâia izbândă a misiunii apostolatului 
creştin (F. Ap. 8, 5-25). 

 

Apa cea Vie. În loc de propria-mi concluzie la cuvântul acesta, fie-mi îngăduit să-l las pe I.P.S. Bartolomeu să vorbească (op. cât. p 
49): „Filologia biblică ştie că manuscrisele cele mai vechi sunt şi cele mai adevărate, deoarece ele nu sunt contaminate de 
greşelile involuntare ale copiştilor sau de cele voluntare ale ereticilor. Sfinţii Părinţi ştiau, de asemenea, că adevărata c redinţă 
este aceea mai veche, adică cea predată de Sfinţii Apostoli. Biserica ştie că apa cea vie a unei fântâni se păstrează ca atare numai 
dacă fântâna este adâncă şi dacă pereţii ei sunt zidiţi din pietre tencuite. Ei bine, cele şapte Sinoade Ecumenice nu sunt al tceva 
decât pietrele tencuite ce apara apa cea vie de apele viiturilor. Aici, între viu şi viitura e toată drama sfâşierilor la care este supusă 
cămaşa lui Hristos. Pânza freatică este una singură, fântânile pot fi mai multe, chiar foarte multe. Care este cea adevărată?  Aceea 
care s-a ferit şi se apăra de viituri. O numim Ortodoxie. Acuzată de conservatorism, Ortodoxia e singura care ştie ce conserva: apa 
cea vie a Evangheliei lui Hristos, pururea înnoitoare prin Duhul Sfânt. Şi e de-ajuns." Iar noi, noi nu putem decât subscrie, în 
speranţa că am fost înţeleşi.                                                                  Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula – crestinortodox.ro 

 



        

                       
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

   
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                  Programul săptămânii  17  mai  – 24 mai 2020 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (a samarinencei) –  Pr.Dragoş 

    17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Dragoş               

Luni     17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli  –   Pr.Dragoş               

Marţi  - Program administrativ  (zi liberă) 

Miercuri    9 – 10 - Sfinţirea mică a apei –   Pr.Dragoş               

 17 - 19 - Vecernia şi acatistul Sf.Constantin şi Elena 

Joi     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Sf.Constantin şi Elena ) –   Pr.Dragoş               

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

   17 - 18 - Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe –   Pr.Dragoş               

Sâmbătă     8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoş 

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

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea orbului din naştere) – Pr.Ticu 

    17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului  – Pr.Ticu 

                                                     Duminică, 17 mai – Sf.Cuv.Nectarie şi Teofan; 

                                                                Joi, 21 mai – Sf.Impăraţi Constantin şi Elena: 

                                                                        Vineri, 22 mai – Sf.Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic; 

                                                                                Sâmbătă, 23 mai – Sf.Mironosiţă Maria lui Cleopa; 

                                                                                          Duminică, 24 mai – Sf.Cuv.Simeon din Muntele Minunat.  

                                            Joi, 21 mai – Constantin și Elena, Sfinții Împărați care au scos creștinismul din catacombe 

Constantin cel Mare a fost primul fiu a lui Constantius Chlorus și al Elenei. A fost proclamat august în anul 306. Sfântul 

Constantin cel Mare este primul împărat român creștin. După ce l-a învins pe împăratul pagan Maxentiu, Constantin da în anul 

313 celebrul Edict de la Milan, prin care religia creștină devine o religie permisă. 

În iconografia ortodoxă, Sfinții Împărați Constantin și Elena au între ei așezată Sfânta Cruce, pentru că Sf.Constantin a 

descoperit Crucea pe cer, iar Sfânta Elena în pământ. În ajunul luptei cu Maxentiu, Constantin a văzut pe cer ziua, în amiaza 

mare, o cruce luminoasă deasupra soarelui cu inscripția: "în hoc signo vinces" (prin acest semn vei birui). Noaptea, în timpul 

somnului, i se descoperă Hristos, cerându-i să pună semnul sfintei cruci pe steagurile soldaților. Dând ascultare poruncii primite 

în vis, iese biruitor în lupta cu Maxentiu. Mama sa, Elena, a reușit să descopere pe dealul Golgotei crucea pe care a fost răstignit 

Hristos. Pe 14 septembrie 326, episcopul Macarie I al Ierusalimului a luat crucea și a înălțat-o în față mulțimii, iar ziua de 14 

septembrie a devenit sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci în calendarul creștin. Datorită demersului ei de a căuta Crucea 

Mântuitorului, Sfânta Elena este și ocrotitoarea arheologilor. 

Particele din moaștele Sfinților Împărați Constantin și Elena sunt prezente în Catedrala patriarhală din București. Au fost 

dăruite în anul 2002 de către delegație a Bisericii Ortodoxe din Cipru. Sfintele moaște au fost aduse de la Mănăstirea Kykkos, 

împreună cu o copie după icoană Maicii Domnului pictată de Sfântul Evanghelist Luca, care se păstrează în mănăstirea cipriotă. 

 

 Noul echipaj al bărcii lui Hristos. 2020 va fi un an al examenelor!     Mitropolitul Neofit de Morfou 

Acest an, poate și celălalt, zic cei ce văd, vor fi anii examenelor. Vom da examene. De mai multe ori, nu doar cu ocazia 

acestei boli. Și alte încercări vor fi, una va pleca, altele vor veni. Ne-au avertizat sfinții, dar cine a fost atent la asta? Avem de dat 

aceste examene, deoarece Hristos are nevoie să aleagă cine sunt oamenii Lui, ca să Își facă noul “echipaj” pentru Barca Sa. 

Care este Barca lui Hristos? Biserica Ortodoxă! Și a decis Hristos să curătească echipajul Său. Echipajul nu sunteți doar voi, 

simplii creștini. Sunt și guvernanții noștri, patriarhii, ierarhii, preoții și psaltii. Acum vom da cu toții examene. Nimeni să nu aibă 

încredere în vechile sale “pergamente”: “Dar, eu am făcut atâtea pelerinaje, l-am avut că duhovnic pe cutare bătrân sfânt.” Acum 

este ca și cum am începe o nouă viață. Și vrea Hristos ca acum să fie trecerea de la viațaveche la o viață nouă. Noua lume este 

pregătită de planul lui Hristos.  

Dacă nu vom reuși acum, pentru că Dumnezeu este milostiv, ne va da poate încă un an. Ca să își aleagă acest nou echipaj al 

stravechii noastre Biserici Ortodoxe pentru epoca ce va urma după cel de al treilea război mondial, care deja a început. Ceea ce 

trăim acum este începutul războiului mondial, este un război biologic. Și mai ales este un război al fricii. Dacă reușești să 

infricosezi poporul, poți să îi faci ce vrei.  

Acum, în secolul XXI, cei mai mulți vor fi mărturisitori. Vor fi martiri. Să avem în vedere acest lucru. Este nevoie de 

bărbăție că să poți azi să Îl mărturisești pe Hristos și să nu te temi de ce îți vor spune jurnaliștii, conducătorii acestui secol, chiar și 

câțiva dintre purtătorii de rasă, care nu au înțeles încă care este planul noi epoci. 

Problema noastră nu este cum vom gestiona o boală, zici că prima oară a venit o epidemie în lume. Nu, boala este un 

motiv ca să înfricoșăm lumea și să vedem cum vom putea să controlăm masele pentru următoarele care vin și pe care le 

inițiază. De aceea, să avem discernământ al duhurilor, să studiem viaţa sfinților ca să avem inspirație divină, să iubim pocăința, ca 

să ne putem împărtăși, ca să avem cu adevărat parte de iertarea păcatelor și de viată de veci. Dar mai ales să ne amintim mereu și 

să îi învățăm asta și pe copiii și nepoții noștri: că viața noastră nu se termină în mormânt. Așa se biruiește frica, a oricărei boli, 

a oricărui accident, a oricărui război sau sărăcie. Atâta timp cât nu putem să învingem frica, înseamnă că nu am crezut în 

inima noastră în Viața Veșnică a lui Hristos. (…) Și să iubim poruncile Lui și Persoana Sa și Numele Său. De aceea, 

indeletniciti-vă cu cele ale lui Hristos. Asta este Viața Veșnică. Asta va alunga frica. Iubirea desăvârșită alungă frica.      

 

  

 

  

 

 

 




