Oct. 14, 2018: Duminica a XXI-a după Rusalii
(Pilda Semănătorului)
Apostolul: Gal. 2:16-20:
Ştiind însă că omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci prin credinţa în Hristos Iisus,
am crezut şi noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptă din credinţa în Hristos, iar nu din faptele
Legii, căci din faptele Legii, nimeni nu se va îndrepta. Dacă însă, căutând să ne îndreptăm în
Hristos, ne-am aflat şi noi înşine păcătoşi, este, oare, Hristos slujitor al păcatului? Nicidecum!
Căci dacă zidesc iarăşi ceea ce am dărâmat, mă arăt pe mine însumi călcător (de poruncă). Căci,
eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu. M-am răstignit împreună cu
Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, în trup, o trăiesc în
credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

Evanghelia: Luca 8:5-15:
Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa.
Şi semănând el, una a căzut lângă drum şi
a fost călcată cu picioarele şi păsările
cerului au mâncat-o. Şi alta a căzut pe
piatră, şi, răsărind, s-a uscat, pentru că nu
avea umezeală. Şi alta a căzut între spini şi
spinii, crescând cu ea, au înăbuşit-o. Şi alta
a căzut pe pământul cel bun şi, crescând, a
făcut rod însutit. Acestea zicând, striga:
Cine are urechi de auzit să audă. Şi ucenicii
Lui Îl întrebau: Ce înseamnă pilda aceasta?
El a zis: Vouă vă este dat să cunoaşteţi
tainele împărăţiei lui Dumnezeu, iar
celorlalţi în pilde, ca, văzând, să nu vadă şi,
auzind, să nu înţeleagă. Iar pilda aceasta
înseamnă: Sămânţa este cuvântul lui
Dumnezeu. Iar cea de lângă drum sunt cei
care aud, apoi vine diavolul şi ia cuvântul
din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se
mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt aceia
care, auzind cuvântul îl primesc cu bucurie, dar aceştia nu au rădăcină; ei cred până la
o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Cea căzută între spini sunt cei ce aud
cuvântul, dar umblând cu grijile şi cu bogăţia şi cu plăcerile vieţii, se înăbuşă şi nu
rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă curată şi bună, aud cuvântul, îl
păstrează şi rodesc întru răbdare.

Ce pildă frumoasă! Numai Hristos, Învățătorul cel Bun, putea să facă o astfel de
analogie între însămânțarea pământului și răspândirea (însămânțarea) cuvântului lui
Dumnezeu în mintea și sufletele oamenilor. Prin lucrarea pământului (cea mai veche
profesie din istoria omenirii), omul a fost (este) în stare să-și asigure existența fizică: ”În
sudoarea feţei tale îţi vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în pământul din care eşti
luat" (Facerea 3:19).
În calitate de ființă spirituală, omului i se cere să-și întărească comuniunea cu
Dumnezeu. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să lucreze la fel de greu pe tărâm
duhovnicesc. Mai întâi, trebuie să fie receptiv la cuvântul lui Dumnezeu, sămânța
spirituală: Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu. Totodată, trebuie să aibă un înalt nivel
de vigilență pentru a preveni luarea cuvântului din inima sa de către dușmanii săi
duhovnicești: ”apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să
se mântuiască,” sau să fie înăbușit ”cu grijile şi cu bogăţia şi cu plăcerile vieţii.”
Vigilența constantă despre pericolele care îl pândesc, împreună cu caracterul bun,
dorința sinceră de a fi păstrător al mesajului lui Dumnezeu și răbdarea, asigură omului
succes în progresul său duhovnicesc: Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă
curată şi bună, aud cuvântul, îl păstrează şi rodesc întru răbdare.

Pr. George Bazgan

Copiii de Altar:
Matthew Cotfasa
Alexandru Mustea

Agapa Duminicală
Pentru această duminică, următoarele familii
sunt programate pentru Agapa Duminicală:

Pîrvu Lucian și Mirela
Samoilă Vasile și Lenuța
Sterea Stelian și Elena

Mulțumim mult tuturor!

Masă de Perogy
O masă de Perogy va fi organizată de
Societatea Doamnelor, la Centrul Românesc,
în data de 19 octombrie, 2018 între orele 16:30 - 19:30.

MEMBRIA / ANGAJAMENTELE FINANCIARE
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 restul anului în curs.

Vă rugăm, totodată, să vă înnoiți angajamentele financiare
anuale și să fiți cât mai generoși!
VĂ MULȚUMIM MULT !

