“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul
Meu şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu
el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20)
Numărul 60 (2015), Duminica a 5-a după Paşti
(a Samarinencei)

Evanghelia: Ioan 4, 5-42*

Î

n vremea aceea a venit Iisus la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de
locul pe care Iacob i l-a dat lui Iosif, fiul său; şi era acolo fântâna lui Iacob. Iar
Iisus, ostenit de călătorie, S'a aşezat lângă fântână; era ca la al şaselea ceas.
Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis: „Dă-Mi să
beau!“ Că ucenicii Săi se duseseră în cetate să cumpere merinde. Femeia samarineancă I-a zis: „Cum!, tu, care eşti iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt femeie
samarineancă...?“ – Pentru că Iudeii nu au amestec cu Samarinenii –. Iisus i-a răspuns, zicând: „Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel care-ţi zice:
Dă-Mi să beau!, tu ai fi cerut de la El, şi El ţi-ar fi dat apă vie“. Femeia i-a zis;
Doamne, nici găleată nu ai, iar fântâna este adâncă; de unde dar ai apa cea vie?
Eşti tu cumva mai mare decât părintele nostru Iacob, care ne-a dat această fântână, şi el însuşi a băut din ea, ca şi fiii lui şi turmele lui?“ Iisus, răspunzând, i-a zis:
„Tot cel ce va bea din apa aceasta, iarăşi va înseta; dar cel ce va bea din apa pe
care Eu i-o voi da, nu va mai înseta în veac, că apa pe care i-o voi da Eu se va face
într'însul izvor de apă săltătoare spre viaţă veşnică“. Femeia I-a zis: „Doamne,
dă-mi această apă, ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot“. Iisus i-a zis:
„Du-te şi cheamă-l pe bărbatul tău şi vino aici“. Femeia I-a răspuns, zicând: „N'am
bărbat“. Iisus i-a zis: „Bine-ai zis că nu ai bărbat, că cinci bărbaţi ai avut, iar cel pe
care-l ai acum nu-ţi este soţ. Pe aceasta adevărat ai spus-o“.
Femeia I-a zis: „Doamne, văd că Tu eşti profet. Părinţii noştri s'au închinat pe
muntele acesta, dar 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 la ceea ce nu ştiţi;
noi ne închinăm la ceea ce ştim, pentru că de la Iudei este mântuirea. Dar vine
ceasul, şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în
adevăr; că astfel sunt închinătorii pe care Tatăl îi caută. Duh este Dumnezeu, şi cei
*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu
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ce I se închină trebuie ca'n duh şi'n adevăr să I se închine“. I-a zis femeia: „Ştim că
vine Mesia Care Se cheamă Hristos; când va veni El, pe toate ni le va spune“. Iisus
i-a zis: „Eu sunt, Cel care-ţi grăieşte“.
Şi atunci au venit ucenicii Săi. Şi se mirau că vorbea cu o femeie. Dar nimeni nu
I-a zis: „Ce întrebi?“, sau: „Ce vorbeşti cu ea?“ Iar femeia şi-a lăsat găleata şi s'a
dus în cetate şi le-a zis oamenilor: „Veniţi să vedeţi un om care mi le-a spus pe
toate câte le-am făcut! Nu cumva acesta este Hristosul?“ Şi au ieşit din cetate şi
veneau spre 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 şi să-I împlinesc lucrarea. Nu ziceţi
voi că mai sunt patru luni şi vine secerişul? Iată, vă spun: Ridicaţi-vă ochii şi priviţi
holdele, că sunt albe pentru seceriş. Iar cel care seceră primeşte plată şi adună
roadă spre viaţa veşnică, pentru ca împreună să se bucure, şi cel ce seamănă, şi
cel ce seceră. Că întru aceasta se adevereşte cuvântul că altul este semănătorul şi
altul secerătorul. Eu v'am trimis să seceraţi unde nu voi v'aţi ostenit; alţii s'au ostenit, şi voi aţi intrat în osteneala lor“.
Şi mulţi Samarineni din cetatea aceea au crezut în El pe temeiul cuvântului femeii care mărturisea: „Mi le-a spus pe toate câte le-am făcut“. Deci, când au venit
la El, Samarinenii Îl rugau să rămână la ei. Şi a rămas acolo două zile. Şi mult mai
mulţi au crezut pe temeiul cuvântului Său, iar femeii îi ziceau: „Credem nu numai
pe temeiul cuvântului tău; noi înşine am auzit şi ştim că Acesta este cu adevărat
Hristos, Mântuitorul lumii“.

Apa vieţii—perpetua mişcare a duhului nostru
Sfântului Luca al Crimeei
Ce fel de apă minunată este aceasta despre care vorbea Domnul Iisus Hristos? Nu
despre o apă obişnuită, nu despre aceea de care are nevoie trupul nostru, precum şi
tot ce este viu, nu despre aceea fără de care se usucă totul, moare totul, fără de care pustiurile rămân fără de roadă. El vorbea despre acea apă la care nu gândea samarineanca, apa care îi era complet necunoscută. El vorbea despre apa dătătoare
de viaţă veşnică. Despre ea a vorbit mai apoi şi Sfântul Apostol Ioan Teologul în Apocalipsa sa, reprezentând Ierusalimul ceresc. În acest Ierusalim ceresc el a văzut un
râu curat, luminos ca cristalul, care izvora de la Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului şi
Pomul Vieţii, care creştea pe malurile lui, pom care aduce în fiecare lună roade şi cu
aceste roade tainice se hrănesc toţi drepţii care s-au învrednicit să intre în Noul Ierusalim. Şi Domnul vorbea despre apa vieţii, care curge de la Tronul Tatălui şi Tronul
Fiului. A mai vorbit despre aceasta şi în timpul înjumătăţirii sărbătorii Cincizecimii, în
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templul din Ierusalim. Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea! (Ioan 7, 37).
Cel care va bea apa pe care Domnul o va da, din pântecele lui vor curge râuri de
apă, care dau viaţă. (…)
Ştiţi că fără apă nu poate exista nimic viu, că fără de apă nu este posibilă nici viaţa
trupului nostru, fiindcă de apă depind acele procese complexe care se petrec în
organismul nostru, unde totul este în mişcare, şi această mişcare constituie esenţa
tuturor acestor procese care se petrec în toată lumea, nu doar în trupurile celor vii.
În natură, legea mişcării continue este o lege fundamentală – totul se mişca, totul
curge, totul se schimbă, nimic nu se odihneşte. Chiar şi piatra, care pare statică, se
schimbă, fiindcă în adâncimea ei se petrece o mişcare nesfârşită. Această mişcare,
ca să poată apărea şi să continue, trebuie să fie sub autoritatea forţei mişcătoare,
de la care provine orice mişcare. Turbinele de apă aduc în mişcare maşinile elecrice
şi generează curentul electric, şi cu ajutorul electricităţii totul este adus în mişcare.
S-a stabilit ca mişcarea electrică este baza oricărei mişcări.
Şi în duhul nostru se petrece un proces neîncetat de mişcare, şi această mişcare
este îndreptată spre viaţa veşnică, în aşa fel încât să se desăvârşească duhul nostru,
şi, desăvârşindu-se, să se apropie de Duhul lui Dumnezeu, şi prin aceasta să
înfăptuiască scopul cel mai înalt al existenţei sale. Această mişcare este creşterea
noastră duhovnicească, este mişcarea pe calea arătată de Domnul Iisus Hristos, pe
calea binelui, a virtuţilor, a milostivirii, a închinării în faţa lui Dumnezeu. Această
mişcare este forma cea mai înaltă a mişcării în întreaga lume, şi pentru ea este
nevoie de un izvor. Iată, despre acest izvor al vieţii duhului, al mişcării noastre în
lucrarea desăvârşirii duhului, îi vorbeşte Domnul Iisus Hristos samarinencei. Despre
apa care curge în viaţa veşnică, care ne serveşte drept sursă a energiei în direcţia
binelui, spre Tronul lui Dumnezeu – despre har vorbea Domnul Iisus Hristos
samarinencei.
Ea, desigur, nu L-a înţeles. Dar noi ne vom aminti şi vom şti că în viaţa noastră, în
viaţa duhului nostru, trebuie să existe o mişcare continuă, care să ne apropie de
Dumnezeu Însuşi, de Duhul lui Dumnezeu. Nu poate şi nu trebuie să rămână nici un
creştin fără de activitate în plan duhovnicesc. (…)
Legea Veche a lui Moise a fost într-o mare măsură una a ritualurilor. Ea conţinea
adevăruri ale cunoaşterii lui Dumnezeu, diferite porunci, dar în acelaşi timp prescria
o mulţime de ritualuri. Iudeii gândeau că mântuirea consta în a îndeplini toate ritualurile prescrise de Lege, printre care participarea la sărbătoare în templul din Ierusalim. Ei nu înţelegeau că există şi o altă formă de închinare adusă la Dumnezeu –
închinarea în duh şi în adevăr. (…) Dumnezeu este Duh, şi omul este duh. Mărginit în
trupul său, omul este o părticică a Duhului lui Dumnezeu. Închinarea lui Dumnezeu
trebuie să fie închinarea Duhului lui Dumnezeu izvorâtă din duhul omenesc.
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Închinarea trebuie să reprezinte comuniunea cu Duhul lui Dumnezeu. Închinarea
trebuie să se săvârşească în adevăr. Ce este adevărul aţi auzit din gura lui Hristos: Eu
sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. El este Adevărul, El este descoperirea Adevărului
Dumnezeiesc în lume. Slujirea lui Dumnezeu în adevăr trebuie să constea în mersul
spre acel Adevăr Dumnezeiesc pe care l-a arătat lumii Domnul Iisus Hristos, mersul
pe acea cale a suferinţelor, pe acea cale a nevoinţelor duhovniceşti pe care ne-a
ararat-o nouă Domnul. (…)

Aceasta comuniune va fi cu putinţă doar celor care îşi vor curaţi duhul şi îl vor sfinţi
cu pocăinţa, cu rugăciune neîncetată, cu o pornire permanentă de a împlini
poruncile lui Hristos. Un astfel de duh va avea cea mai nemijlocită, cea mai reală
comuniune cu Duhul lui Dumnezeu. În aceasta va consta slujirea lui Dumnezeu în
duh şi în adevăr, despre care vorbea Domnul Iisus Hristos.
Sursa: Sfântul Luca al Crimeei, Predici, Ed. Sophia, Bucureşti, 2009

Vitamine duhovniceşti
Adolescența, păcatul și starea de vinovăție
Deseori adolescentul se simte foarte vinovat pentru unele fapte, ignorând în acelaşi
timp alte laturi ale sinelui care nu justifică sentimentul de mândrie sau de plinătate
de sine. Dar, pentru că lipsa unei imagini compuse a sinelui este un fenomen foarte
des întâlnit, mulţi adolescenţi refuză trăirea păcătoşeniei personale şi evită sentimentul de vinovăţie personală, preferând să se vadă pe ei înşişi ca atotputernici şi să
subestimeze importanţa păcatului. (...)
Deoarece în adolescenţă estimarea de sine este foarte ezitantă, deseori ei confundă
fapta cu persoana proprie. Nu spun că am făcut ceva rău, ci că eu sunt rău. (...) Uneori pentru ei păcatul înseamnă o înstrăinare de Dumnezeu şi de ceilalţi, lucru deosebit de dureros.
(…) discursul despre păcat cu care ne adresăm adolescenţilor are nevoie să fie însoţit de compasiune, de dragoste, de sensibilitate. Dacă desconsiderăm însemnătatea
păcatului din încercarea de a nu-i apăsa, de a nu-i deranja, atunci îi lipsim de ocazia
de a se bucura de iertarea care izvorăşte de la Hristos. Adolescenţii o pot scoate la
capăt cu vinovăţia dacă îi ajutăm să se concentreze pe viitor, pe ceea ce pot face bun
în legătură cu ceilalţi de-acum încolo, la fel cum cunoaşterea dobândită despre sine
le va permite să reacţioneze mai responsabil în viitor.
Sursa: Pr. Vasilios Thermos, Primăvară înnegurată: pentru o înţelegere a adolescenţei, Editura Sophia, Bucureşti, 2011, pp. 164-165

