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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.  ... 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) 

Vedeţi cum o femeie păcătoasă a reuşit să tragă la credinţa în Hristos o întreagă cetate? Oare noi toţi, mamele şi 
credincioşii noştri, dacă ar mărturisi cu tărie cuvîntul Evangheliei în casele şi familiile lor, n-ar putea aduce măcar pe copiii şi soţii 
lor în sărbători la biserică sau la spovedanie în Sfintele Posturi? Dar cît de puţin îşi împlinesc credincioşii nostri această datorie! 

Convorbirea Domnului nostru Iisus Hristos cu femeia samarineancă la fântâna lui Iacob este o lecţie de catehizare creştină şi o 
călăuză pe calea mântuirii pentru noi toţi. În această Evanghelie, preoţii învaţă cu câtă înţelepciune trebuie să câştige sufletele 
oamenilor pentru viaţa veşnică, ştiind că nu este meşteşug mai mare şi mai greu decît acela de a vâna pe cei păcătoşi la pocăinţă. 
În Evanghelia de astăzi, creştinii buni învaţă că "apa cea vie", dătătoare de viaţă a credinţei ortodoxe şi toate izvoarele 

mîntuirii se află numai la fîntîna vieţii care este Biserica. Aici ne aşteaptă Hristos să venim să ne închinăm, să ne rugăm, şi să-
L lăudăm, să ne mărturisim păcatele şi să-I cerem iertare şi mîntuire. 

Aici, la Biserică, păcătoşii vorbesc de Dumnezeu, îşi recunosc păcatele, se spovedesc, cer canon de iertare şi aşteaptă cu 
smerenie şi speranţă Sfînta Împărtăşanie, iertarea păcatelor. Aici cei necredincioşi şi răucredincioşi se convertesc la dreapta 
credinţă ca femeia samarineancă, cer de la Hristos apa cea vie a credinţei. Aici, mai ales aici la Biserică, învăţăm să ne rugăm 
în duh şi în adevăr, învăţăm să ne mărturisim şi să ne plîngem păcatele, învăţăm să ne smerim şi să ne iubim unii pe alţii. Aici 
învăţăm cum putem convinge şi aduce la Hristos pe fraţii noştri care zac în întunericul păcatelor şi al nepocăinţei. 

La Biserică învăţăm a mărturisi pe Hristos pe pămînt, învăţăm a ne ruga în duh şi în adevăr şi a dobândi viaţa veşnică. Deci să 
venim regulat la Sfînta Biserică şi să lucrăm cu râvnă ogorul mîntuirii noastre, ştiind că nu este mântuire în afară de Biserică. Iată, 
Hristos ne aşteaptă la fântână, ne cheamă la Biserică, ne învaţă să ne rugăm, ni se descoperă prin învăţătura Sfintei Evanghelii, ne 
ajută să ne curăţăm de patimi, ne hrăneşte şi ne adapă cu Trupul şi Sîngele Său din sfântul potir şi ne dă putere de sus să ne 
pocăim. Să părăsim păcatele şi să urmăm lui Hristos pentru a ne învrednici de împărăţia Lui în vecii vecilor. Amin. 

                                  Părintele Ilie Cleopa       (http://paginiortodoxe2.tripod.com/) 
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  Duminica a V-a după Paşti  
          (a Samarinencei) 
  

Ziua copilului a fost menţionată prima dată la Geneva la Conferinţa Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor în 

august 1925, la care 54 de reprezentanţi din diferite ţări, au adoptat Declaraţia pentru Protecţia Copilului. După această 

conferinţă, multe guverne au introdus „Ziua copilului”. În România, ziua se sărbătorește în fiecare an pe data de 1 iunie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                

 
 

 
 
 
 

Programul săptămânii    2 iunie  2013  – 9 iunie  2013 
Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică          2 iunie 8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica Samarinencei) - Pr.Ticu 
Duminică          2 iunie 17 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului ṣi Cateheză   - Pr.Ticu 
Luni                  3 iunie 17 – 19 - Acatistul Sf.Arhangheli Mihail ṣi Gavriil – Pr.Ticu 
Miercuri           5 iunie 9 - 11 - Sfinţirea mică a apei - Pr.Ticu 
Vineri                7 iunie 9 - 11 - Taina Sfântului MASLU 
Vineri                7 iunie 17 - 18 - Slujba acatistului - Pr.Ticu 
Sâmbătă            8 iunie 8 - 11 - Sf.Liturghie ṣi pomenirea celor adormiţi  - Pr.Ticu 
Sâmbătă            8 iunie 17 - 18 - Vecernia duminicii a 6-a după Paṣte  - Pr.Dragoṣ 
Duminică          9 iunie 8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica Orbului din naṣtere) - Pr.Dragoṣ 
Duminică          9 iunie 17 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului ṣi Cateheză   - Pr.Dragoṣ 

„Atâta timp cât cineva se teme de Dumnezeu, nu va păcătui. Vrei să nu păcătuieşti? Păzeşte frica de Dumnezeu“. 
                                                                                                                                  (  Sf Efrem Sirul)   www.pateric.ro 

 

2 iunie - Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava este, după Sfânta Cuvioasa Parascheva de la Iași, 
unul dintre sfinții cei mai venerați în Moldova. Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava s-a născut la începutul 

secolului al XIV-lea în orașul Trapezunt, din Asia Mică. Sfântul Ioan de la Suceava a trecut la Domnul 
la 2 iulie 1330, luând moarte mucenicească. Moaștele Sfântului Ioan cel Nou au fost aduse la Suceava în 
anul 1402, în timpul lui Alexandru cel Bun, la un an după ce Patriarhia Ecumenică a recunoscut primul 

mitropolit în Moldova.  În anul 1950, la propunerea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe, între sfinții cu 
moaște din România al căror cult a fost generalizat în toată Biserică, s-a aflat și Sfântul Ioan cel Nou de la 

Suceava,cu zi de pomenire data martiriului, adică 2 Iunie.  
 Vindecările miraculoase petrecute la racla Sf. Ioan cel Nou de la Suceava sunt redate în lucrarea 

"Pateric Românesc" de monahul Ioanichie Bălan, publicată în 1990. Viața Sfântului Ioan cel Nou 

apare pictată la Mănăstirea Sucevița, considerată pe drept cuvânt testamentul artei moldovenești din 

secolul al XVI-lea.                                              www.crestinortodox.ro 

         Subiectul catehezei din 2 iunie 2013 – Agheasma - lucrare sfinŃitoare a Duhului Sfânt    
                               http://ziarullumina.ro/invataturi-ortodoxe      
                                      

4 iunie - Sfintii Mucenici: Zotic, Atal, Camasie si Filip de la Niculitel 
In martirologiul siriac si cel al                                                                       Fericitului Ieronim din secolele III-IV 

sunt pomeniti, pe lângă alti 25                                                                                de martiri, si patru martiri originari din 
Răsăritul Europei, numiti: Zotic,                                                                            Atal, Camasie si Filip. Acesti sfinti 
mucenici au pătimit pentru Hristos                                                                         sub impărăţia lui Diocletian si 
Maximian. Se crede că erau ostasi                                                                  i       armata romană, dar, pentru credinta lor 
in Hristos, au fost osânditi la                                                                                   moarte prin tăiere cu sabia.  După 
traditie, acesti sfinti martiri ostasi au                                                                      fost judecati de autoritătile romane in 
orasul Noviodunum, tot in Dobrogea. 

Moastele acestor sfinti martiri au fost asezate in patru racle de lemn si depuse spre inchinare in biserica Mănăstirii 

Cocos din apropiere, unde se păstrează si astazi.                                                            www.crestinortodox.ro 

 

„Vedeţi cum vânează Hristos sufletele noastre pe calea mântuirii? Vedeţi cât de mare este puterea spovedaniei? Nu ne cere 

Mântuitorul decât două virtuţi principale: credinţă tare în Dumnezeu, şi pocăinţă, adică mărturisirea păcatelor noastre cu 

căinţă şi înnoirea vieţii prin fapte bune. Pe amândouă acestea le-a îndeplinit femeia samarineancă, căci a crezut că Hristos este 

Mesia, Mântuitorul lumii, şi-a recunoscut păcatele şi a cerut "apa cea vie", adică botezul creştin, harul Duhului Sfînt şi învăţarea 

Evangheliei. Dar nu s-a oprit aici, ci a căutat să adauge şi o altă faptă bună, obligatorie pentru noi toţi, pentru fiecare creştin, 

adică mărturisirea Evangheliei lui Hristos. Căci, fugind în familie şi în satul natal, în cetatea ei, Sihar, umbla pe toate uliţele şi 

striga în auzul tuturor: <<Veniţi de vedeţi un om care mi-a spus toate cîte am făcut. Nu cumva acesta este Hristosul? Şi au ieşit 

din cetate şi veneau către El>> (Ioan 4, 29-30).“    Părintele Cleopa         http://daruindveidobandi.blogspot.ro 

      „Lângă fântâna lui Iacov, aflând Iisus pe samarineanca, apă 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, apă cerând Cel ce a spânzurat 

pământul peste ape, apă căutând, Cel ce revarsă izvoarele şi limanurile apelor, vrând să atragă spre Sine, cu 

adevărat, pe cea vânată de luptătorul vrăjmaş şi să adape cu apa cea vie pe cea înflăcărată amarnic după lucruri 

netrebnice, ca un îndurat şi de oameni iubitor.“                                        Vecernia Duminicii Samarinencei 
 




