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Sfântul Mucenic Varvar  
  

 Sfântul Mucenic Varvar, un fost tâlhar din   
Grecia, a comis multă vreme furturi, ;antaje ;i crime. 
Dumnezeu, care nu dore;te moartea păcătosului, l-a 
întors la pocăință. Odată, în timp ce-;i admira prada 
stând într-o pe;teră, harul divin i-a atins inima, 
îndreptându-i gândurile spre moartea de care nu pu-
tem fugi ;i spre înfricosătoarea judecată. Gândindu-se 
la mulțimea de fapte rele pe care le-a adunat s-a întris-
tat ;i s-a hotarat să pună început bun, spunând  
"Hristos nu a respins rugăciunea tâlharului care era pe 
cruce langa EL  mă rog să nu mă piardă nici pe mine 
în mila Lui fără margini"  
 Varvar ;i-a lăsat toate bunurile în pe;teră ;i a 
mers spre cea mai apropiată biserică. Acolo ;i-a măr-
turisit păcatele ;i-a cerut iertare în fața preotului.. 
Preotul l-a primit în casa sa iar Sfântul Varvar s-a pus 

pe coate ;i genunchi, deplasându-se ca un animal în patru labe, pentru că nu se 
credea vrednic să ie numit om. În gospodaria preotului el a trăit cu vitele. 
După ce a primit iertare de păcatele sale, Sfântul Varvar a plecat în pădure 
unde a trăit timp de  ani, gol, fără îmbrăcăminte, suferind de frig ;i căldura. 
Corpul lui s-a înnegrit de tot de murdărie ;i de arderea soarelui.  
 În cele din urmă, Sfântul Varvar a primit un semn de sus că a primit ier-
tare ;i că va muri ca mucenic. Într-o zi au venit ni;te negustori acolo unde se 
nevoia Sfântul Varvar. Văzând că ceva se mi;că în iarbă au tras mai multe 
săgeți dar s-au îngrozit cînd ;i-au dat seama că au tras într-un om. Sfîntul      
Varvar i-a rugat să nu-l plânga ;i după ce le-a povestit cine este, i-a rugat să 
meargă la casa preotului unde a locuit ;i să-i spună ce s-a intamplat.  
 Apoi Sfântul Varvar si-a lasat duhul in grija lui Dumnezeu. Sosind preo-
tul, l-a înmormântat ;i îndată a început să curgă mir bine-mirositor din mor-
mântul sfântului făcând multe minuni de vindecare.   



 
Cuvântul de duminică 

9 Mai 5 

 Duminicaă aă V-aă dupăă Paştiă sauă Du-
minicaă Samarinenceiă aduceă înă primă plană
misterulă„apeiăvii”. 
 

ăăăăăăăăAceastăă apăă esteă înţeleasăă caă oă simplăă
apăălumeascăăcuăeventualeăputeriăascunseăceă
puteauă faceă peă celă ceă oă vaă beaă săă nuă maiă
însetezeătrupeşteăniciodată. 
 

ăăăăăăăÎnsăă apaă vie,ă deă care-iă vorbeşteă Hristosă
samarinencei,ă esteă aceeaă careă saturăă peă omă
deăseteaădupăăDumnezeu. 
 

ăăăăăăăCumălucreazăăaceastăăapă?ăOdatăăceăesteă
gustată,ăvaăfiăbăutăăcuănesaţăşiădinămomentulă
sălăşluiriiă înăomăseă transformăă într-ună izvoră
ceă nuă vaă secaă înă veci.ă Acestă izvoră esteă

dragosteaă luiăDumnezeuăceă izvorăşteăneîncetată şiă îlă faceăpeă celăceăgustăădinăapaă
lui,ăsăăfieădependentădeăeaăşiăsăănuămaiăvreaăsăăseădespartăădeăeaăşiăastfelăsăănuămaiă
însetezeă vreodată.ă Putemă asemănaă apaă ceaă vieă cuă Sfântaă Împărtăşanieă sauă cuă
rugăciuneaăinimii,ărugăciuneăceălucreazăăcaăunăizvorădeăviaţăăveşnicăăpentruăcelăceă
beaădinăea. 
 

ăPeădeăaltăăparte,ătotăcelăceăbeaădinăapaăbanalăăaă„fântânii”,ăadicăădinădragosteaăpură
lumească,ăseăvaăsimţiăînsetatătotdeaunaăpentruăcăăaceastaănuăsaturăăseteaăsufletului,ă
ciăaătrupului. 
 

ăăăăăăăUnăsufletăîndestulatădeă„apăăvie”ăconferăăprospeţimeăşiăputereătrupului.ă 
VICEVERSAăNUăEXIST ,ăcelăpuţinădacăăîndestulareaăseălimiteazăădoarălaătrup. 
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