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„Să vă iubiţi unul pe altul! Precum Eu   

v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi 

unul pe altul!”  (Ioan 13,34) 
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ântuitorul Iisus Hristos, în 

această Evanghelie, vorbeşte în 

mod deosebit despre impor-

tanţa apei celei vii, adică despre 

importanţa harului mântuitor care 

izvorăşte din Dumnezeu. Evanghelia ne 

arată trei lucruri deosebite, cu o semni-

ficaţie profundă pentru viaţa noastră. Şi 

anume, în primul rând, Mântuitorul 

Iisus Hristos schimbă atitudinea oa-

menilor între ei, în relaţiile dintre ei. În 

al doilea rând schimbă viața omului 

păcătos într-o viaţă duhovnicească, 

curată şi sfântă. Şi în al treilea rând 

cheamă la mântuire pe toţi oamenii, 

indiferent de credinţă şi de etnie. Îi 

cheamă la El că să creadă în El şi să do-

bândească mântuirea şi viaţa veşnică. 

      

Femeia samarineancă devine o misiona-

ră. Ea preînchipuie, prefigurează multele 

popoare păgâne, care prin credința lor 

în Hristos vor intra în Biserică. De unde 

ştim acest lucru? Aşa cum ne arată 

Fericitul Augustin, femeia misionară, 

trimisă de Mântuitorul Hristos prin lu-

crarea harului mântuitor în sufletul ei, 

reprezintă adunarea tuturor popoarelor 

care cred în Hristos, alături de iudei în 

Biserica lui Hristos. Iar misiunea aceasta, 

convertirea, lucrarea aceasta este numită 

seceriş în Evanghelie. Şi, deşi nu era 

timpul secerişului El spune: „Iată, ridi-

caţi ochii şi vedeți holdele albe care 

sunt gata spre seceriş” (Ioan 4, 35). 

Nu era vorba de spice, ci de mulţimea 

samarinenilor, care prin femeia samari-

neancă, în care lucra acum harul mâ-

ntuitor al lui Hristos, se vor converti, 

vor crede în Hristos.  

 

‟ Daniel, 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

Duminica a 5-a după Paşti  

M 

Convorbirea cu femeia samarineancă 

Părinte, simt din partea unei persoane 

o apăsare, nu ştiu de ce mă urăşte! 

 

ă ştiţi dumneavoastră că ura unui 

om, e mai puternică decât o 

vrajă.Una dintre armele diavolului 

este ura, vine şi bagă ura între soţi şi ei 

nu-şi vorbesc, parcă sunt muţi, e ca un 

zid între ei. Mântuitorul spune: „să nu 

apună soarele peste mânia voastră”, 

faceţi mătănii cât mai multe ca să vă 

treacă supărarea. Mântuitorul spune: 

„trăiţi în iubire”, iar diavolul bagă ura 

ca să strice rânduiala lui Dumnezeu. E 

bine ca atunci când unul greşeşte, 

celălalt să spună „Doamne, nu-i socoti 

păcatul acesta”. Rugaţi-vă unul pentru 

altul! La carte spune că bărbatul ne-

credincios se mântuieşte prin femeia 

credincioasă, şi invers.  

     Când vine mânia, plecaţi unul într

-o cameră şi altul în alta, nu daţi 

prilej de ceartă, că se bucură diavo-

lul, nu vă mai răniţi sufleteşte. Diavo-

lul se luptă să distrugă cetate mare ca 

să aibă plată mare, dar nu-l lăsaţi, 

aveţi atâtea arme împotriva lui: pos-

tul, rugăciunea, milostenia. 

 

Părintele Ilarion Argatu 

Sursa: doxologia.ro 

S 

Nu daţi prilej de ceartă,  

nu vă mai răniţi sufleteşte! 
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Bănuțul văduvei – mai prețios  

decât o avere oferită din interes 

nii dintre bogătaşi îşi scuturau 

cu fală pungile. Alţii strigau în 

gura mare ce sume au de gând 

să lase pentru mănăstire. Doar o bătrâ-

nă amărâtă şi bolnavă stătea deoparte şi 

îi urmărea. Ar fi dorit şi ea să dea mă-

car ceva-ceva pentru locașul sfânt, dar 

nu avea nici bani, nici aur, nici mătăsu-

ri. Tocmai atunci, un car încărcat cu de 

toate s-a apropiat de locul unde stătea 

ea. Stăpânul carului lovea cu biciul boii 

care se opinteau să urce dealul. Ei însă 

erau lihniţi de foame şi de sete. Nu mai 

aveau putere să ducă cele adunate pen-

tru mănăstire. În faţa porţii, s-au împle-

ticit şi au căzut cu botul în țărână. Înfu-

riat, stăpânul a prins a-i bate şi mai ta-

re. 

– Încetează! l-a oprit bătrâna. Nu vezi 

că au nevoie de odihnă? 
 

Luptând cu propriile slăbiciuni, ea a dat 

fuga la izvor şi le-a adus puţină apă, 

apoi a rupt un braţ de iarbă proaspătă 

şi l-a pus cu grijă în fața bietelor ani-

male. 

A doua zi, când îngerii au dezvelit placa 

de marmură cu cei mai importanţi cti-

tori ai mănăstirii, în capul listei era dăl-

tuit numele acelei bătrâne. 

 

Într-un episod relatat în Biblie, se spune 

că Iisus Hristos stătea cu ucenicii Săi în 

preajma unui templu, nu departe de 

cutia pentru daruri în care oamenii pu-

neau bani, fiecare după putinţa sa. Bo-

gaţii aruncau cu îngâmfare monedele 

de aur, făcând-o pe grozavii, ca oame-

nii să-i vadă şi să-i considere miloşi. Într

-un târziu, de urnă s-a apropiat o vă-

duvă săracă şi a lăsat în ea doar doi 

bănuți. Mântuitorul a văzut-o şi a rostit: 
 

– Vedeţi? Această văduvă a pus în cu-

tia darurilor mai mult decât toți bogaţii 

împreună. 
 

– Cum aşa?, s-a mirat unul dintre 

ucenici. Doar am văzut cu toţii că avea 

în palmă numai doi bănuţi. 

 

Învăţătorul a surâs şi a răspuns: 
 

– Adevărat vă spun, că toţi ceilalţi au 

dat din ceea ce aveau în plus, iar aceas-

ta, din sărăcia sa. Ea a aruncat în cutie 

tot ce avea, toată averea sa… 
 

Mulţi se vor întreba: 
 

– Chiar nu contează cât dai, cât bine 

faci? 
 

Contează, fără îndoială. Numai că 

binele făcut din interes nu este mi-

lostenie. Bogatul care face spectacol din 

pomana sa insultă bunul simț. 
 

Aurelian Silvestru 

Sursa: doxologia.ro 
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ei ce trăiesc necununaţi, mai întîi 

calcă porunca a 7-a „să nu tră-

ieşti în desfrânare”. Deci, toată 

bălăciunea curvărească este asupra lor şi 

pe haina botezului. 

     În al doilea rând, se socotesc ca cei 

ce sunt potrivnici Sfintelor Taine şi haru-

lui lucrător prin Sfintele Taine. De aceea 

cei ce trăiesc necununaţi nu se pot îm-

părtăşi până ce nu se cunună la preot 

dărâmând zidul vrajbei dintre ei şi 

Dumnezeu, chiar dacă se spovedesc şi 

fac canon. Nu le folosește canonul dat 

de preot dacă trăiesc în continuare în 

păcatul curviei şi se împotrivesc tainei 

Sfintei Cununii. Nu pot merge alături 

păcatul nepărăsit şi canonul 

de căinţă pentru păcat, pentru 

că păcatul batjocoreşte căinţa. 

Trebuie părăsit sau desfiinţat 

păcatul pentru ca roadele că-

inţei să se vadă. Tot din acest 

motiv nu le sunt primite daru-

rile la Sfântul Altar: pomelni-

cele, lumânările, făina, uleiul 

şi alte daruri. Tot din această 

cauză, la rândul lor nu pot cu-

nuna ca naşi pe alţii. Mai întâi 

trebuie să se cunune ei şi apoi 

să cunune pe alţii. Nu pot fi martori la 

săvârşirea unei Sfinte Taine atâta timp 

cât ei s-au dovedit a fi vrăjmaşii Sfinte-

lor Taine. Înainte ca aceştia să se cu-

nune trebuie să facă o spovedanie ge-

nerală, iar preotul le poate da canon: 

să postească o săptămână, să se păstre-

ze curaţi până la cununie, să păstreze 

discreţie la cununie, fără alai şi petre-

cere, îmbrăcaţi obişnuit, şi canon de 

pocăinţă după canonicitatea Sfintei 

Biserici. 

     Cunosc foarte multe cazuri, pe-

rechi de tineri şi chiar oameni în 

vârstă, care au trăit o vreme îndelun-

gată necununaţi (5-10 ani) din diferite 

motive, iar după ce s-au cununat n-a 

durat un an sau doi şi s-au despărţit. Au 

trăit mai mult împreună necununaţi de-

cât după ce s-au cununat, de ce se 

întâmplă lucrul acesta ? 

     Aşa se întâmplă. În loc să asculte de 

sfatul părinţilor şi de porunca lui 

Dumnezeu să nu păcătuiască înainte de 

cununie, unii încep viaţa şi petrec o bu-

cată din ea împreună în păcatul curviei. 

Aceştia pentru că nu s-au păzit, i-a 

aprins diavolul desfrânării cu focul si 

dulceaţa păcatului, după care le-a dat 

mereu amânare si apoi ruşinea. Au 

amânat primirea Sfintei Taine a Cunu-

niei sub diferite motive: că nu ar fi pă-

rinţii de acord pentru unii, că este prea 

devreme să se cunune pentru alţii, că 

este mai bine să trăiască de probă pen-

tru a se convinge dacă se potrivesc ca 

nu cumva mai târziu să constate că nu 

se potrivesc şi să se despartă şi alte mo-

tive, toate nejustificate din punct de ve-

dere moral-religios. După ce a trecut 

timpul, au apărut copiii, lumea îi ştie şi 

le dă ruşinea ca să moară în starea 

aceasta, pentru osândă la judecată: „în 

ce te voi găsi în aceea te voi judeca.” 
 

Părintele Ilarion Argatu 
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Pentru cei ce trăiesc necununați 

Învăţăm din pilde 


