
 

17 Mai 2020: Duminica a V-a după Paști 

(a Samarinencei) 
 

 

Apostolul: Fapte 11: 19-30: 

 
Deci cei ce se risipiseră din cauza tulburării făcute pentru Ştefan, au trecut până în Fenicia şi în Cipru, 

şi în Antiohia, nimănui grăind cuvântul, decât numai iudeilor. Şi erau unii dintre ei, bărbaţi ciprieni şi cireneni 

care, venind în Antiohia, vorbeau şi către elini, binevestind pe Domnul Iisus. Şi mâna Domnului era cu ei şi 

era mare numărul celor care au crezut şi s-au întors la Domnul. Şi vorba despre ei a ajuns la urechile Bisericii 

din Ierusalim, şi au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Acesta, sosind şi văzând harul lui Dumnezeu, s-a 

bucurat şi îndemna pe toţi să rămână în Domnul, cu inimă statornică. Căci era bărbat bun şi plin de Duh Sfânt 

şi de credinţă. Şi s-a adăugat Domnului mulţime multă. Şi a plecat Barnaba la Tars, ca să caute pe Saul. Şi 

aflându-l, l-a adus la Antiohia. Şi au stat acolo un an întreg, adunându-se în biserică şi învăţând mult popor. 

Şi în Antiohia, întâia oară, ucenicii s-au numit creştini. În acele zile s-au coborât, de la Ierusalim în Antiohia, 

prooroci. Şi sculându-se unul dintre ei, cu numele Agav, a arătat prin Duhul, că va fi în toată lumea foamete 

mare, care a şi fost în zilele lui Claudiu. Iar ucenicii au hotărât ca fiecare dintre ei, după putere, să trimită 

spre ajutorare fraţilor care locuiau în Iudeea; Ceea ce au şi făcut, trimiţând preoţilor prin mâna lui Barnaba 

şi a lui Saul. 

 

Evanghelia: Ioan 4: 5-42: 

 

Deci a venit 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. Căci ucenicii Lui se duseseră 

în cetate, ca 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 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 el 

însuşi a băut din ea 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 nu va mai înseta 

în veac, 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 
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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 de vedeţi un om care mi-a spus toate 

câte am făcut. Nu cumva aceasta este Hristosul? 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, ca să se bucure 

împreună şi cel ce seamănă şi cel ce seceră. 

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 cu mult mai mulţi au crezut pentru cuvântul Lui. 

 

 De două mii de ani, Biserica, fântâna Noului Testament, izvorăște apa cea vie, cuvântul lui 

Dumnezeu și harul Sfântului Duh, spre potolirea setei sufletelor celor care vor să fie în comuniune cu 

Dumnezeu prin Biserica întemeiată de Hristos cel întrupat. 

 Dialogul dintre Hristos și femeia Samarineancă la fântâna lui Iacob, este un indiciu al felului în 

care Dumnezeu se descoperă pe Sine oamenilor. Fiul lui Dumnezeu inițiază dialogul cu femeia 

samarineancă printr-o simplă cerință: ”dă-mi să beau!” 

 O dată ce a angajat-o în dialog, încet, încet, Hristos se descoperă ei; mai întâi, ca Cel ce are apa 

vieții: tu ai fi cerut de la El, şi ţi-ar fi dat apă vie.; apoi, ce cel care știe tainele vieții ei: : Bine ai zis că 

nu ai bărbat. Căci cinci bărbaţi ai avut şi cel pe care îl ai acum nu-ţi este bărbat; După ce i-a capturat 

întreaga atenție, Hristos își descoperă adevărata Sa identitate: I-a zis femeia: Ştim că va veni Mesia care 

se cheamă Hristos; când va veni, Acela ne va vesti nouă toate. Eu sunt, Cel ce vorbesc cu tine.  

 Când Dumnezeu ni se descoperă, în viața noastră se petrece o restructurare a valorilor. Femeia 

abandonează rutina ei de fiecare zi și devine apostol: Iar femeia şi-a lăsat găleata şi s-a dus în cetate şi 

a zis oamenilor: Veniţi de vedeţi un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva aceasta este 

Hristosul?  
 

 Fie ca Hristos cel înviat să continue să ne dăruiască apa cea vie! 
 

        Pr. George Bazgan 

 
 

MEMBRIA 
 

 Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii 

parohiei noastre să-și plătească membria cât mai curând posibil. 

În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea 

răspunderilor financiare pentru perioada de vară și pentru restul anului. 

În contextul situației actuale, cu numărul restrâns de participanți la Sf. 

Liturghie, vă rugăm să plătiți membria și donațiile on line. 
 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
 



 

ANUNȚ SPECIAL 
 

 Datorită pandemiei cauzată de coronavirus și, în conformitate cu îndrumările 

Ierarhilor noștri, aducem la cunoștința membrilor noștri următoarele: 
 

 1. Sf. Liturghie duminicală nu mai are un caracter public (pentru o perioadă 

nedeterminată). La Sf. Liturghie vor participa doar slujitorii Sf. Altar, cântărețul și 

cei care ajută la bunul mers al serviciului divin. 
 

 2. Agapele duminicale sunt suspendate în mod nedeterminat. 
 

 3. Clasele de Școala Duminicală se suspendă. 
 

 4. Vă rugăm, totodată, să respectați recomandările experților din domeniul 

sanitar, precum: stați acasă dacă nu vă simțiți bine, spălați-vă mâinile, păstrați 

distanța dintre persoane, etc. 
 

 Nu uitați să citiți Buletinul electronic săptămânal, care este trimis joi seara, 

pentru detalii și anunțuri de ultima oră. 
 

Cerem scuze pentru inconveniență și vă mulțumim pentru înțelegere! 
 

Fie ca Bunul Dumnezeu să ne țină pe toți sănătoși! 
 

 

 

 

 

IUBEȘTE-ȚI  APROAPELE! 
 

 În aceste zile de încercare, ne așteptăm ca unele familii (persoane) din 

comunitatea noastră să aibă un nivel mai sporit de greutăți în ceea ce privește plata 

chiriei, asigurarea hranei, etc. 

Pentru a le veni în ajutor, anunțăm înființarea unui Fond Umanitar, numit 

”IUBEȘTE-ȚI APROAPELE.” 

Părintele George contribuie cu suma de $500 pe lună la acest fond până când 

situația actuală se rezolvă. 

 Cei care doresc să participe, cu orice sumă, sunt rugați să o contacteze pe Dna 

Corina Sasu (780 – 200 – 1171) pentru detalii privind tranzacția financiară. 
 

Mulțumim și Domnul să vă binecuvinteze! 
 

 

 

 



 

Mesaj de Sezon 
 

Iubiți Frați și Surori în Hristos, 
 

 Nădăjduim că sunteți bine sănătoși și că veștile de la cei dragi, de aproape sau de departe, 

continuă să fie bune! 

 Trăim zile de mare încercare din toate punctele de vedere: medical, economic, social, 

familial și, nu în ultimă instanță, spiritual-religios. Nu cred că este cineva care să nu fie de acord 

că aceste vremuri de îngrijorare pentru noi și pentru familiile noastre, nesiguranță, sporit stres și 

neliniște, vor intra în memoria acestei generații și în istoria întregii lumi. 

 Un lucru este clar din toată această situație: omul este o ființă fragilă.  
 

 După cum știți deja, această pandemie are un efect foarte negativ și asupra lăcașurilor de 

cult din toată lumea. Serviciile religioase merg înainte, dar lipsesc credincioșii care alcătuiesc 

Biserica cea vie, luptătoare și dinamică. Vă simt lipsa la fiecare și întristarea îmi umple inima când 

nu văd copiii cu lumânarea în mâinile lor nevinovate și cu pașii sfioși apropiindu-se de Sfântul 

Potir pentru împărtășirea cu Hristos.  
 

 Vă îndemn ca, în special acum, să nu uitați de cei care sunt în situații mult mai dificile și să 

fiți samarinenii milostivi, turnând peste rănile și necazurile lor untdelemn și vin, înmulțite cu 

rugăciunea și dragostea lucrătoare.  
 

 În același context, vă îndemn să nu uitați biserica noastră în care unii v-ați cununat și/sau 

v-ați botezat copiii. Biserica, după cum știți, nu beneficiază de nici un ajutor financiar de la nici 

un guvern sau organizație. Timpurile sunt grele, dar cheltuielile bisericii sunt aceleași ca înainte. 

Potrivit cuvintelor Sf. Apostol Pavel, ”Fiecare să dea cum socotește în inima sa, nu cu părere de rău 

sau din silă, căci Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu voie bună. Și Dumnezeu poate să înmulțească tot 

harul la voi, ca, având totdeauna toată îndestularea în toate, să prisosiți spre tot lucrul bun...” (II 

Corinteni 9:7-8). 

Membria și donațiile se pot trimite prin poștă, prin internet sau direct la biserică. 

 Nu uitați să vă rugați cu mai multă stăruință și să mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate 

darurile și toată binecuvântarea! 

 Pentru acum, slujbele vor fi transmise in direct prin internet și vă îndemn să luați parte, 

pentru ca biserica de acasă să fie în comuniune de rugăciune și dragoste cu Biserica, casa mântuirii 

și mângâierii nostre. 
 

 Bunul și Milostivul Dumnezeu să vă binecuvinteze cu sănătate, pace, bucuria mântuirii și 

inimă bună, iar lumina Învierii Domnului Hristos să vă fie adevărată călăuză de-a lungul 

pelerinajului pământesc! 
 

HRISTOS A ÎNVIAT! 
 

 Cu toată dragostea, mulțumirea și recunoștința, 
 

      Pr. George Bazgan 
 

 

 

 

 

 



 

Albumul Familial (Church Directory) este gata 
 

 Albumul de familie (Church Directory) este acum disponibil pentru a fi 

ridicat. Cei care au venit la Sală pentru fotografie, sau au trimis fotografia lor 

(pentru $15), vor primi un album. Nu-i nici o grabă ca să-l ridicați. 

În condițiile actuale neobișnuite, când participarea la biserică este mult 

limitată, este bine să-l contactați pe Părintele George (780-473-0029) pentru a vă 

ridica Albumul. 

 Ne cerem scuze pentru întârziere și vă mulțumim pentru răbdare și sprijin la 

acest proiect! 
 

Să aveți o primăvară plăcută, cu sănătate! 
 

 
 

 

Rugăciune pentru încetarea epidemiei 
 

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de 

grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește 

pocăința noastră pentru păcate, oprește această boală molipsitoare, precum ai 

încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David.  

Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire 

celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe 

Tine, Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală. 

Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, 

cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în 

spitale.  

Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața 

și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile 

noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de 

dragoste față de Tine și de aproapele.  

Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă 

înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. 

AMIN! 
 

 


