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“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.4,4) 

 CUVÂNTUL DOMNULUI 
DUMINICA A 5-A DUPĂ PAșTI (A SAMARINENCEI) 

 Fapte 11, 19-30  

În zilele acelea, Apostolii, 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.  

Ioan 4, 5-42  

În vremea aceea a venit Iisus în 
oraşul Samariei, ce se numea Sihar, 
aproape de câmpul pe care Iacob l-
a dat lui Iosif, fiul său. Şi era acolo 
puţul lui Iacob. Iar Iisus, ostenit de 
călătorie, şedea lângă puţ; şi era 
cam pe la al şaselea ceas. Atunci a 
venit o femeie samarineancă să 
scoată apă. Iisus i-a zis: dă-Mi să 
beau; căci ucenicii Lui se duseseră 
în oraş ca să cumpere hrană. 
Femeia samarineancă I-a răspuns: 
Tu, care eşti iudeu, cum ceri să bei 
apă de la mine, care sunt femeie 
samarineancă? Pentru că iudeii nu 
au nici un amestec cu samarinenii! 
Iisus i-a răspuns şi i-a zis: dacă 
cunoşteai harul lui Dumnezeu şi 
cine este Cel care ţi-a zis, dă-Mi să 
beau, tu ai fi cerut de la El şi ţi-ar fi 
dat apă vie. L-a întrebat femeia: 
Doamne, nici nu ai cu ce să scoţi şi 
puţul este adânc; de unde, dar, ai 
apa cea vie? Nu cumva Tu eşti mai 
mare decât Iacob, părintele nostru, 
care ne-a dat puţul acesta şi a băut 
dintr-însul el însuşi şi fiii lui şi 

turmele lui? Iisus i-a răspuns şi a 
zis: oricine bea din apa aceasta va 
înseta din nou, dar cel ce va bea 
din apa pe care Eu o voi da lui nu 
va mai înseta în veci, căci apa pe 
care Eu o voi da lui se va face în el 
izvor de apă curgătoare  pentru 
viaţa veşnică. Atunci femeia a grăit 
către Dânsul: Doamne, dă-mi 
această apă, ca să nu mai însetez, 
nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a 
poruncit: mergi şi cheamă pe 
bărbatul tău şi vino aici. Dar 
femeia, răspunzând, I-a zis: n-am 
bărbat. Iisus i-a răspuns: bine ai zis 
că n-ai bărbat, căci cinci bărbaţi ai 
avut şi cel pe care-l ai acum nu-ţi 
este bărbat; aceasta adevărat ai 
spus. Doamne, a zis femeia către 
Dânsul: văd că Tu eşti prooroc. 
Părinţii noştri s-au închinat pe 
muntele acesta; iar voi ziceţi că în 
Ierusalim este locul cuvenit pentru 
închinare. Dar Iisus i-a zis: femeie, 
crede-Mă că vine vremea, când nici 
pe muntele acesta, nici în Ierusalim 
vă veţi închina Tatălui. Voi vă 
închinaţi la ce nu ştiţi; noi ne 

închinăm la ce ştim, căci mântuirea 
este de la iudei. Dar vine vremea şi 
acum a venit, când închinătorii cei 
adevăraţi se vor închina Tatălui în 
duh şi în adevăr, căci Tatăl astfel 
voieşte să fie cei ce se închină Lui. 
Duh este Dumnezeu; şi cei ce se 
închină Lui trebuie să I se închine 
în duh şi în adevăr. A zis femeia 
către Dânsul: ştim că va veni 
Mesia, căruia I se zice Hristos; 
când va veni, Acela ne va spune 
nouă toate. Iisus i-a răspunss: Eu 
sunt, cel care vorbesc cu tine. Dar 
atunci au venit ucenicii Lui şi se 
mirau că vorbea cu o femeie; însă 
nimeni nu I-a zis: ce o întrebi, sau 
despre ce vorbeşti cu dânsa? 
Atunci femeia şi-a lăsat găleata s-a 
dus în oraş şi a zis oamenilor: 
veniţi de vedeţi un om care mi-a 
spus toate câte am făcut. Nu 
cumva aceasta este Hristos? Deci 
au ieşit din oraş şi veneau către 
Dânsul. În timpul acesta ucenicii 
Lui Îl rugau zicând: Învăţătorule, 
mănâncă. Dar El le-a zis: Eu am de 
mâncat o mâncare pe care nu-o 
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ştiţi. Deci ucenicii se întrebau între 
ei: nu cumva I-a adus cineva să 
mănânce? Iisus însă le-a zis: 
mâncarea Mea este să fac voia 
Celui care M-a trimis pe Mine şi să 
săvârşesc lucrul Lui. Oare nu ziceţi 
voi că mai sunt patru luni şi vine 
secerişul? Iată, zic vouă: ridicaţi 
ochii voştri şi vedeţi holdele că 
sunt albe, gata pentru seceriş. Iar 
cel care seceră primeşte plată şi 

adună rod în viaţa de veci, ca 
împreună să se bucure şi cel ce 
seamănă şi cel ce seceră; căci aici se 
adevereşte zicerea că: altul este cel 
ce seamănă şi altul 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. Iar din 
oraşul acela mulţi dintre samarineni 
au crezut într-Însul, pentru 
cuvântul femeii care mărturisea: mi

-a spus mie toate câte am făcut. 
Deci după ce au venit la Dânsul, 
samarinenii L-au rugat 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 vorbele 
tale, ci fiindcă noi înşine am auzit şi 
ştim că Acesta este cu adevărat 
Hristos, Mântuitorul lumii.   
 

In legatura cu femeia samarinean-
ca, e scris ca acea femeie care L-a 
intalnit pe Domnul Hristos la fan-
tana lui Iacob, in Sihar, s-a minunat 
de Domnul Hristos. Si-a dat seama 
ca are in fata un om deosebit, un 
proroc trimis de Dumnezeu. Si 
fiind convinsa de aceasta, avand 
credinta aceasta, s-a dus la cetatenii 
din Sihar - la concetatenii ei -si le-a 
spus: Veniti, veniti la fantana lui 
Iacob ca este un om care mi-a spus 
mie toate, e un om deosebit. Atata 
stia femeia aceasta samarineanca. 
Oamenii au pornit sa-L vada pe 
omul acela deosebit, pe proorocul 
acela care i-a spus femeii samari-
nence toate cate a facut. 
Si L-au vazut pe Domnul Hristos, 
si s-au bucurat de Domnul Hristos. 
Si pentru ca s-au bucurat de El, au 
staruit sa ramana la ei. Si Domnul 
Hristos a ramas la ei doua zile. Si 
dupa aceea i-au spus femeii samari-
nence: „ Credem nu numai pentru 
cuvantul tau, caci noi insine am au-
zit si stim ca Acesta este cu adeva-
rat Hristosul, Mantuitorul lu-
mii” (In. 4,42). Asadar oamenii din 
Sihar au crezut mai intai pentru cu-
vantul femeii, dar nu au ramas nu-
mai la credinta pe care au putut-o 
avea prin cuvantul femeii, ci au 
ajuns la o credinta inaintata, asa ca 
au putut spune catre femeie: Acum 
credem nu numai pentru cuvantul 
tau. Am crezut numai pentru cu-
vantul tau, te-am ascultat, am iesit 

la fantana lui Iacob, l-am intalnit pe 
Acela despre care spui tu ca ti-a 
spus toate si de acum credem in El 
pentru ca avem o experienta a noa-
stra, o credinta a noastra. 

 
Credinta noastra a inceput cu cre-
dinta ta si dupa aceea a inaintat 
credinta prin experienta noastra. 
Cuvantul tau care a fost pentru noi 
prilej de a ne intalni cu Mantuitorul 

lumii, dar acum avem noi o credin-
ta a noastra, mai presus de credinta 
pe care o aveam numai pentru cu-
vantul tau. Noi insine stim, am cu-
noscut, simtim, credem, suntem 
convinsi, si suntem incredintati 
deplin prin Acesta pe care L-ai 
vazut tu ca pe un om deosebit, ca-
re este Fiul lui Dumnezeu, Man-
tuitorul lumii.  
 

Credinta este lucratoare numai 
prin iubire  

 
Iubiti credinciosi, 

 
In Epistola catre Galate-
ni a Sfantului Apostol Pavel, se 
vorbeste de niste lucruri care 
acum, pentru noi, nu au nici o im-
portanta, dar care atunci erau ni-
ste preocupari ale oamenilor: daca 
trebuie sau nu trebuie sa primea-
sca crestinii taierea imprejur, cir-
cumciziunea. Sfantul  
Apostol Pavel a spus o vorba 
hotarata: „ Caci in Hristos Iisus, 
nici taierea imprejur nu poate ce-
va, nici netaierea imprejur, ci cre-
dinta care este lucratoare prin 
iubire ” (Gal. 5,6). Deci ce trebuie 
sa aiba un credincios crestin?  

 
Credinta lucratoare in iubire. 

 Credinta si iubire.  
 
O credinta care e temei pentru 
iubire. In Epistola intaia catre Co-

 GÂNDUL 
SĂPTĂMÂNII 

  

  
 "Cine îşi adună în visteria 
sa rugăciuni şi milostenii 
acela se îmbogăţeşte în 

Dumnezeu. Alţii îşi adună 
bani; dar tu adună-ţi 

rugăciuni şi milostenii. 
Alţii se veselesc cu fluiere 
şi muzică, dar tu veseleşte-

te cu psalmodierea şi cu 
preaslăvirea lui Dumnezeu. 

Unii îşi găsesc veselia în 
plăceri; dar tu găseşte-ţi ve-

selia în Dumnezeu, Care 
ţie şi tuturor celor ce-l iu-

besc pe El v-a pregătit 
cununa slavei."  

 
Sfântului Efrem Sirul 

TÂLCUIRI 
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rinteni, Sfantul Apostol Pavel pu-
ne in atentie si credinta si iubirea. 
Noi stim ca din invatatura Sfan-
tului Apostol Pavel au iesit scrieri-
le lui care au ajuns cu darul lui 
Dumnezeu pana la noi. E o bucu-
rie pentru noi sa stim ce a scris 
Sfantul Apostol Pavel corintenilor. 
Am putea zice ca Epistola catre 
Corinteni nu este numai catre co-
rinteni, ci catre romani si catre 
sambeteni, este pentru toti oame-
nii. Deci, si pe noi ne invata Sfan-
tul Apostol Pavel cand afirma ca: 
„de as avea atata credinta incat sa 
mut si muntii, iar dragoste nu am, 
nimica nu sunt” (I Cor. 13, 2). Va-
loarea o am atunci cand 
am si credinta si iubire. 
Noi trebuie sa stim lucrul 
acesta si este bine sa-l 
stim si sa-l urmarim, sa 
avem in noi si credinta si 
iubire. De ce? Pentru ca 
suntem pusi sa raspun-
dem la doua intrebari pe 
care ni le pune Domnul 
Hristos noua, tuturor, si 
noua celor de aici si tutu-
ror oamenilor. Prima in-
trebare: „Crezi tu in Fiul 
lui Dumnezeu? “. Deci 
nu intreaba Domnul Hri-
stos „Ce stii tu despre Dumne-
zeu?”, ci intreaba: „ Crezi tu in 
Fiul Lui Dumnezeu? ” Foarte sim-
plu! Dar orbul acela pe care l-a in-
trebat Domnul Hristos „ Crezi tu 
in Fiul lui Dumnezeu? ” a intrebat 
si el pe Domnul Hristos: „ Dar ci-
ne este, Doamne, ca sa cred in El? 
“(In. 9, 36), si Domnul Hristos a 
raspuns: „ L-ai si vazut! si Cel ce 
vorbeste cu tine Acela este ” (In. 
9, 37).   
 Prin urmare, omul acela care a 
fost intrebat avea constiinta ca a 
primit vederea prin lucrarea 
Domnului Hristos. Si atunci, 
avand aceasta constiinta, a fost si 
el la masurile celor din Sihar care 
au zis catre femeia samarineanca: 

„Credem nu numai pentru cuvan-
tul tau, caci noi insine am auzit si 
stim ca Acesta este cu adevarat 
Hristosul, Mantuitorul lumii”. Iar 
dupa ce a aflat cine este Fiul lui 
Dumnezeu, a zis: „ Cred Doamne 
si s-a inchinat Lui”. Asa citim in 
Sfanta Evanghelie de la Ioan. Si 
tot in Sfanta Evanghelie de la Ioan 
mai avem o intrebare pe care 
Domnul Hristos a pus-o Sfantului 
Apostol Petru. Cine citeste capito-
lul 21 din Sfanta Evanghelie de la 
Ioan afla ca odata, la Marea Tibe-
riadei, fiind sapte ucenici ai 
Domnului Hristos intre care Sfan-
tul Apostol Petru, Sfantul Apostol 

Toma, Sfantul Apostol Natanail, 
Sfintii Iacob si Ioan, si inca doi pe 
care nu-i pomeneste Evanghelia, 
Domnul Hristos a facut o minune. 
Dupa ce au pranzit - fiti atenti: 
dupa ce au pranzit, nu inainte de 
pranz, ci dupa ce au pranzit – l-a 
intrebat Domnul Hristos pe Sfan-
tul Apostol Petru: „ Simone, fiul 
lui Iona, Ma iubesti tu mai mult 
decat acestia? ” si Sfantul Apostol 
Petru a zis: „Da, Doamne, Tu stii 
ca Te iubesc” (In. 21, 15). E minu-
nat numai sa stim aceasta, e minu-
nat sa ne gandim la lucrul acesta. 
Ce l-a intrebat pe Sfantul Apostol 
Petru Domnul Hristos: „ Simone, 
fiul lui Iona, Ma iubesti tu …? ” 
Deci ce relatie ai tu cu Mine, Si-

mone, fiul lui Iona. Si Sfantul 
Apostol Petru a zis: „ Da Doam-
ne, Tu stii ca Te iubesc “. Si l-a in-
trebat si a doua oara: „Simone, fiul 
lui Iona, Ma iubesti? ” Si a zis 
Sfantul Apostol Petru: „ Da, 
Doamne, Tu stii ca te iubesc. ” Si l
-a intrebat si-a treia oara: „Simone, 
fiul lui Iona, Ma iubesti?”, si Sfan-
tul Apostol Petru s-a mahnit ca l-a 
intrebat si a treia oara, poate ca s-a 
gandit la cele trei lepadari, nu 
avem de unde sa stim. Stim doar 
ce ne spune Sfantul Evanghelist ca 
sa mahnit. Si a raspuns si a treia 
oara: „Doamne, Tu stii toate. Tu 
stii ca Te iubesc”, deci Tu stii mai 

mult decat as putea spu-
ne eu cu cuvantul pentru 
ca Tu stii toate, Tu stii 
ce-i in inima mea, Tu stii 
ca inima mea te iubeste, 
Te iubeste din toate pu-
terile sale.  
Noi toti trebuie sa ra-
spundem atat la intreba-
rea: „Crezi tu in Fiul Lui 
Dumnezeu?”, cat si la 
intrebarea: „Ma iubesti 
tu pe Mine?”. Numai ca 
si una si alta privesc nu 
numai o parere de cre-
dinciosi, ci privesc starea 

noastra. Sunt multi oameni care 
zic ca ei cred in Dumnezeu, dar 
fac fapte de necredinciosi. Aceia 
nu-L iubesc pe Dumnezeu, aceia 
nu cred in Dumnezeu. Sunt oame-
ni care zic ca-L iubesc pe Domnul 
Hristos si nu implinesc poruncile 
Lui. Aceia nu-L iubesc pe Domnul 
Hristos, caci spune Domnul Hri-
stos ca cel ce iubeste pe tatal sau 
sau pe mama sa mai mult decat pe 
El, nu este vrednic de El. Cel ce 
iubeste pe fiu sau pe fiica mai mult 
decat pe El, nu este vrednic de El. 
Cel ce nu isi ia crucea sa si sa ur-
meze Domnului Hristos, nu este 
vrednic de El.  
Iata, iubiti credinciosi, ceea ce tre-
buie sa avem noi in vedere: credin-
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ta si iubirea. Si aceasta se aratata in 
viata pe care o traim nu numai cu 
cuvantul: „Cred intru unul Dumne-
zeu, Tatal Atottiitorul, …Si intru 
unul Domn Iisus Hristos ” care fa-
ra indoiala e si cu cuvantul, dar nu 
este destul cu cuvantul. Se cu-
noaste din viata noastra daca cre-
dem in Domnul Hristos. Se cu-
noaste din viata noastra daca-L 
iubim pe Domnul Hristos.  
Marturisirea numai cu cuvantul nu-
i destula. Si noi, acum suntem aici 
si suntem in casa lui Dumnezeu, 
suntem in tinda raiului, suntem la 
poarta cerului, suntem in locul im-
plinirilor, suntem in cerul cel de pe 
pamant, suntem in locul fericirii. 
Suntem aici ca ne-a adus credinta 
noastra aici. Si cine nu-i 
in biserica astazi, dumi-
nica, sa stiti ca nu crede 
cat trebuie sa creada. Si 
acela nu poate zice: 
„Credem nu numai 
pentru cuvantul tau, ca-
ci noi insine am auzit si 
stim ca Acesta este cu 
adevarat Hristosul, 
Mantuitorul lumii”. 
 

 Credinta fara fapte 
(nelucratoare), moarta 

este 
 

Iubiti credinciosi, 
 
Sa ne gandim la aceasta, sa ne cer-
cetam pe noi insine! Sfantul Apo-
stol Pavel, in Epistola a doua catre 
Corinteni, scrie - si catre noi scrie - 
sa se cerceteze fiecare daca este in 
credinta. Cum sa ne cercetam daca 
suntem in credinta? Sa vedem daca 
facem faptele necredintei. Sfantul 
Apostol Iacob spune: „ Caci pre-
cum trupul fara de suflet mort este, 
astfel si credinta fara de fapte, 
moarta este ” (Iacov 2,26). Deci, 
daca facem fapte de credinta, daca 
ne rugam dimineata, seara si la ma-
sa, daca ne rugam cu rugaciune in-

desita, zicand „ Doamne, Iisuse 
Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, mi-
luieste-ma pe mine, pacatosul”, da-
ca spunem mereu rugaciuni in min-
tea noastra, daca ne pazim mintea 
prin rugaciune, inseamna ca cre-
dem.  
Daca postim in zilele de post, in-
seamna ca credem. Daca mergem 
la biserica in zilele de duminica si 
de sarbatori, inseamna ca credem. 
Daca inlaturam din sufletul nostru 
ceea ce nu vrea Dumnezeu sa fie in 
viata noastra, toate rautatile in ori-
ce chip ar fi - si ura, si manie, si 
gandul de razbunare, si porniri spre 
dusmanie, si pomenirea raului si 
atatea si atatea chipuri ale rautatii, 
daca le scoatem din sufletul nostru 

si nu le mai vrem, daca ne impotri-
vim lor, inseamna ca avem credinta 
si avem o credinta lucratoare. Si 
daca am ajuns la credinta aceea ca-
re inseamna pentru noi si experien-
ta - o intalnire adevarata cu 
Domnul Hristos - inseamna ca pu-
tem zice si noi, ca oamenii aceia 
din Sihar, ca femeia samarineanca: 
„ Credem nu numai pentru cuvan-
tul tau, caci noi insine am auzit si 
stim ca Acesta este cu adevarat 
Hristosul, Mantuitorul lumii”. Noi 
insine am crezut si am cunoscut, 
nu mai avem nevoie de un cuvant 
de sprijin, ci avem experienta, care-

i mai mult decat un cuvant de spri-
jin al credintei noastre.  
 
Asadar, iubiti credinciosi, in ziua 
aceasta, in care am pomenit intalni-
rea Domnului Hristos cu femeia 
samarineanca, sa ne gandim ce am 
face daca ne-am intalni si noi cu 
Domnul Hristos, sa ne gandim da-
ca se simte din viata noastra ca-L 
avem pe Domnul Hristos in inima 
noastra, daca se vede din viata noa-
stra ca-L avem pe Domnul Hristos 
si invatatura Lui in gandurile noa-
stre. Sa ne cercetam pe noi insine, 
sa vedem, si sa vada altii, daca voia 
noastra este unita cu voia Lui 
Dumnezeu si putem spune si noi, 
ca si Domnul Hristos: “Insa nu 

precum voiesc Eu, ci 
precum Tu voiesti”(Mt. 
26,39).  
Daca suntem oameni de 
treaba, daca suntem oa-
meni buni, daca suntem 
oameni linistiti, daca 
suntem oameni blanzi, 
daca suntem oameni 
smeriti, daca avem astfel 
de bunuri in sufletul no-
stru, inseamna ca avem 
credinta aceea unita cu 
iubirea, si aceste doua, 
credinta si iubirea, ne 
duc aproape de Dum-
nezeu si ne tin aproape 

de Dumnezeu. Dar daca, fiind in 
biserica sau cand mergem acasa, 
incepem cuvant de nemultumire, 
de rautate, de impotrivire si nu se 
cunoaste ca am fost la biserica, in-
seamna ca nu avem destula credin-
ta. De ce? Pentru ca Sfantul Apo-
stol Pavel, in Epistola catre Filipe-
ni, scrie: „Ingaduinta voastra sa se 
faca stiuta tuturor oameni-
lor” (Filip. 4, 5). Deci toti oamenii 
sa stie ca avem ingaduinta, toti oa-
menii sa stie ca avem credinta, toti 
oamenii sa stie ca avem smerenie. 
Ne apropiem de sarbatoa-
rea Inaltarii Domnului Hristos si 
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atunci vor fi pomenite ultimele cu-
vinte rostite de Domnul Hristos 
aici pe pamant: „Imi veti fi Mie 
martori in toata Iudeea, in Ierusa-
lim, in toata Iudeea si Samaria si 
pana la marginea pamantului”. Si 
aceasta se potriveste si pentru noi. 
Ca si noi suntem martorii lui Dum-
nezeu. Si suntem martorii lui 
Dumnezeu daca ducem o viata din 
care sa se vada ca stim de femeia 
samarineanca, ca am primit de la 
Domnul Hristos apa cea vie, ca re-
cunoastem pacatele pe care le-am 

facut si vrem sa le desfiintam. Sa se 
cunoasca ca stim de oamenii din 
Sihar, care aveau o credinta inte-
meiata pe experienta. Si atunci sun-
tem cu adevarat martori ai lui 
Dumnezeu si suntem ca si cand 
am fi fost noi la Sihar, ca si cand 
am fost noi la fantana lui Iacob, ca 
si cand am fost si noi intre cei care 
au zis: „ Credem nu numai pentru 
cuvantul tau, caci noi insine am au-
zit si stim ca Acesta este cu adeva-
rat Hristosul, Mantuitorul lumii”. 
Sa fim astfel de martori in impre-

jurimile in care traim, intre oamenii 
in care a randuit Dumnezeu sa ne 
ducem viata, sa ne cercetam pe noi 
insine si sa ne rugam lui Dumne-
zeu sa ne dea mai multa credinta, 
sa ne dea mai multa iubire, sa ne 
ajute sa fim si noi marturisitori 
cum a fost femeia samarineanca, 
despre care se stie ca a murit ca 
mucenica.  
 

Parintele Teofil Paraian  

 Ce minunată este rugăciunea! Cel 
care se roagă este luminat şi cu-
noaşte voia lui Dumnezeu. Şi 
când o cunoaşte pe aceasta? Bi-
neînţeles, când se roagă în chip 
bun. Şi când se roagă omul bine? 
Când trimite rugăciunea către 
D u m n e z e u ,  c u  t o a t e 
„ingredientele” ei. Şi care sunt 
aceste „ingrediente” care o fac 
mai plăcută? Smerenia, lacrimile, 
mustrarea de sine, simplitatea şi 
ascultarea prin iubire. Rugăciunea 
răspândeşte lumină, şi această lu-
mină vădeşte calea cea dreaptă pe 
care o doreşte Dumnezeu. 
Rugăciunea este „catapulta” 
împotriva demonilor, împotriva 
patimilor, împotriva păcatului şi, 
în general, împotriva a tot ceea ce 
se opune căii mântuirii. Dacă 
numeşti rugăciunea liman, nu 
greşeşti, pentru că la liman corabia 
care a fost zguduită de furtună îşi 
găseşte liniştea, salvarea, siguranţa 
ei. Dacă numeşti rugăciunea: hâr-
leţ, secure, busolă, dacă o numeşti 
lumină, şi îi dai o mie şi una de 
denumiri, nu vei greşi! 
De aceea, rugăciunea trebuie să 
schimbe inima trupească, păti-
maşă şi egoistă, ca s-o facă nepăti-
maşă, lipsită de pofte. Când cen-
trul va fi curăţit, toată periferia şi 

ţărmul vor deveni curate. 
R u g ă c i u n e a  v a  a l u n -
ga deznădejdea, disperarea, 
nepăsarea, trândăveala, pentru că 
va crea o nouă dorinţă, un nou 
impuls spre lupte noi. 
 
(Avva Efrem Filotheitul, Sfaturi 
duhovniceşti, traducere Părin-
tele Victor Manolache, Editura 
Egumeniţa, Alexandria, 2012, 

pp. 36-37) 
 

Prin rugăciune se poate dobândi 
de la Dumnezeu orice ai cere, nu-
mai să fie vrednice de Dumnezeu 
rugăciunile noastre. Trebuie, însă, 
ca rugăciunea să fie făcută cu ini-
ma curată, cu stăruinţă şi cu sme-
renie. Însuşi Mântuitorul Hristos 
ne făgăduieşte acest lucru, când 
zice: „Toate câte veţi cere întru 
rugăciune, crezând, veţi lua”. Şi 
iarăşi: „Cereţi şi se va da vouă”. 
Cine se roagă din toată inima, 
adâncind cuvintele rugăciunii, pe 
lângă împlinirea cererii sale, va 
dobândi şi o pace lăuntrică pe care 
nu i-o poate da lumea, acea pace 
făgăduită de Iisus Hristos Mântui-
torul, când a spus: „Pacea Mea 
dau vouă, nu precum dă lumea vă 
dau Eu” (Ioan 14, 27). Şi simţim 
atunci o siguranţă, aceea că nu 

suntem singuri pe lume, numai 
oamenii, cu noi este Dumnezeul 
părinţilor noştri, care ne ocroteşte 
şi ne apară în viaţa noastră 
pământească. 
Se întâmplă uneori că Dumnezeu 
nu împlineşte numaidecât şi îndată 
rugăciunile noastre. Cum Sfânta 
Monica, mama Sfântului Augu-
stin, s-a rugat vreme de 18 ani lui 
Dumnezeu să-l întoarcă pe fiul 
său, Augustin, la Dumne-
zeu. Stăruinţa în rugăciune i-a 
plăcut lui Dumnezeu și El i-a îm-
plinit-o cu adevărat, întorcând pe 
fiul său la credinţă, dar nu oare-
cum, ci înzestrat cu frumuseţile 
harului care împodobeau sfânta 
lui viaţă. 
Iar pentru că nu ştim dacă toate 
rugăciunile noastre ne sunt de fo-
los, totdeauna este bine să în-
cheiem rugăciunea noastră cu ace-
ste cuvinte: „Doamne Care ştii 
toate, ajută-mă ca rugăciunea pe 
care o fac înaintea Ta să se împli-
nească după voia Ta cea sfântă! 
Doamne, facă-se voia Ta în viaţa 
mea!”. 
 
(Ne vorbeşte Părintele Sofian 
Boghiu, Editura Vânători, 
Mănăstirea Sihăstria, 2004, p. 
41) 

TÂLCUIRI 


