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Cugetări creştine 
 

      „Că precum dascălul auzind pe copil gângăvind și silabisind 
literele, nu zici că el nu știe dacă întreabă pe copil, unde este sau ce 
este litera aceasta, căci tu știi foate bine că nu-l întreabă pentru că nu 
știe, ci voiește să-l învețe pe nesimțite. Tot așa și Hristos se ruga, nu 
doar pentru că avea nevoie, ci voind a te învăța pe tine pe nesimțite, 
ca într-una să fii cu băgare de seamă la rugăciune, ca într-una să 
priveghezi și cu cea mai mare stăruință să o faci.” (Sf. Ioan Gură de 
Aur ‒ Comentariile sau Explicarea Epistolei către Evrei, omilia 
XXVII) 
 

Anunţuri 
 

     Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7 iulie 2014 ‒ 11 
noiembrie 2017 la bunul mers al lucrărilor de construcţie la lăcaşul 
de închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. Vă rugăm să 
contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, la împodobirea 
bisericii parohiale!      Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  

Luni,  Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur și Acatistul Învierii  
11 V 2020 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Marţi, Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur și Acatistul Învierii  
12 V 2020 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Miercuri,  Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur și Acatistul Învierii  

13 V 2020 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur și Acatistul Învierii  

14 V 2020 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Vineri, Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur și Acatistul Învierii  

15 V 2020 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Sâmbătă, Ora   6.30: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

16 V 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL ÎNVIERII 

17 V 2020, ORA   7.50: UTRENIA  

A CINCEA ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

DUPĂ PAŞTI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A SAMARINENCEI) ORA 15.00: VECERNIA   



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din marturie athonita, sâmbătă, 11 aprilie 2020 
 

Încrederea 
 

        Un om călătorea pe un drum de țară, împreună cu soția sa. 
Obosiți de atâta mers și văzând că îi prinde noaptea pe drum, 
cei doi călători au vrut să tragă la un han. Dar hangiul, om 
rău, a refuzat să-i primească, spunându-le că nu mai are 
camere libere. Nevasta omului s-a arătat nemulțumită. 
      – Ei, lasă, femeie – a încercat să o liniștească omul – lasă, 
că știe Dumnezeu ce e mai bine! 
      – Măi, omule – zise atunci femeia sa – da’ ce poate fi bine 
când – uite! – nu avem unde sta peste noapte?! 
      În sfârșit, au plecat mai departe și, spre bucuria lor, au 
întâlnit un țăran, om sărac, dar bun la suflet. Văzând că i-a 
prins noaptea pe drum, țăranul i-a primit cu drag în căsuța lui. 
      Dar a doua zi dimineața, când au vrut să plece mai 
departe, țăranul le-a dat o veste uluitoare celor doi călători: 
peste noapte, hanul fusese atacat de hoți, care îi jefuiseră pe 
toți călătorii. 
      – Vezi, i-a mai spus omul femeii – trebuie să avem 
încredere în felul în care Dumnezeu le rânduiește pe toate. Ții 
minte ce ți-am spus aseară? „Lasă, știe Dumnezeu ce e mai 
bine.” 
     „Fără nicio îndoială că Dumnezeu rânduiește faptele 
noastre mai bine decât am putea-o face noi înșine.” (Sfântul 
Vasile cel Mare). 
     (Extras din Cele mai frumoase Pilde şi povestiri creştin-
ortodoxe – Leon Magdan, editura Aramis – Patriarhia 
Română, 1998)        
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a cincea după Paşti, a samarinencei 
 

La Liturghie  
 

Evanghelia după Ioan IV, 5-42:   
 

       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 aceasta 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 viaţa 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. 
 

 
 


