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Duminica a 21-a după Rusalii
a sfinților Părinți de la Sinodul VII
Ecumenic
-Pilda semănătorului” 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..”
(Luca 8, 5-15)
Că tânjim, ne frământăm, ne chinuim, pentru a ne realiza Sensul în marea împărăţie a existenţei lui Dumnezeu, nu mai e nici o
îndoială. Porunca desăvârşirii e o poruncă de care nu se poate scăpa pe pământ. Ea aparţine Cerului şi scânteiază ca o stea în
conştiinţă. Iar aceasta se întâmplă tuturor oamenilor înclinaţi spre Dumnezeu. Numai cât unora mai mult, altora mai puţin; unora
foarte mult, altora foarte puţin. Creştinismul, cuvântul împărăţiei, Iisus, prind viaţă în oameni, în trepte diferite. Pilda
Semănătorului e pilda lui Iisus, care şi-a tâlcuit profetic soarta soliei Sale între oameni. A tâlcuit-o şi pe înţelesul apostolilor, care Lau rugat să le-o tâlcuiască, dar tot a rămas şi tâlcuirea pe care avea s-o aducă depănarea veacurilor.
Deşi oamenii au fost totdeauna la fel, de aceste patru categorii: cu mintea bătută de toate vânturile învăţăturilor omeneşti, ca o
cale prăfuită a lumii; cu o inimă de piatră, fără focul iubirii într-însa; cu simţurile aruncate în hăţişul dintre griji şi plăceri, şi abia ca
a patra parte, ca un pământ roditor de Cer, - totuşi ceva se simte structurat deosebit şi încreştinat în lume. Sunt minţi ale lumii care
gândesc contând pe existenţa lui Dumnezeu. Sunt pietre, monumente de piatră, catedrale la care s-a lucrat sute de ani, care
mărturisesc pe Dumnezeu. Sunt griji şi plăceri părăsite în decursul istoriei din cauza lui Dumnezeu. Iar despre şirul de sfinţi ai
veacurilor, răsfiraţi ca nişte stele, nici nu mai pomenesc. Iisus a înclinat structural omenirea spre Cer.
Oamenii nu mai pot scăpa de această înclinare, fie că-L mărturisesc afirmându-L, fie că-L mărturisesc tăgăduindu-L pe
Dumnezeu. Oamenii sunt provocaţi, individual, să se pronunţe într-un fel sau altul, cum stau faţă de solia lui Iisus. Aceasta e
biruinţa cerescului Semănător!
Părintele Arsenie Boca - Prislop, 15.X.49 – ”Cuvinte vii”
În această pildă Mântuitorul creează patru tipologii umane. Mai întâi, tipologia omului nepăsător. Aceștia sunt oamenii care
nu primesc cuvântul lui Dumnezeu, ci se lasă târâți în toate curentele ideologice, gnostice sau filozofice, în toate părțile. Ei n-au
niciun fel de stabilitate. Peste ei calcă toate învățăturile greșite ale lumii acesteia. Sunt ca un zid pe care se scriu toate ideile false ale
veacului nostru sau ale veacurilor anterioare. Să ne cercetăm cine dintre noi se aseamănă pământului în care cade sămânța lui
Dumnezeu fără să rodească? Gândiți-vă!
A doua categorie sunt oamenii care aud cuvântul lui Dumnezeu, îl primesc cu bucurie, însă este de ajuns să vină o zguduire
peste dânșii și se pierd. Este de ajuns să-i lovească o nenorocire sau să înceapă o persecuție. (...) Deci noi suntem aceștia care auzim
cuvântul lui Dumnezeu, îl primim, ne bucurăm și vine o persecuție sau căldura soarelui, așa cum se spune în parabolă. Soarele cald
dă căldură și usucă pământul și sămânța moare în sufletul nostru.
A treia categorie de oameni sunt cei pătimași. Au păcate multe, tot felul de patimi omenești: desfrânare, beție, lăcomie,
zgârcenie, toate patimile acelea care fac din inimă noastră un teren plin de buruieni, de spini și de mărăcini. Și chiar dacă ne izbește
cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă ne întoarcem cu dragoste spre El, mai tari sunt patimile noastre, pe care le purtăm de cine
știe când. Pentru că pocăința nostră nu este adevărată! (...). Și nu aducem roade, iar dacă nu sunt roade, suntem sortiți pedepsei
veșnice. Cine dintre noi se recunoaște aici?
Cei din a patra categorie sunt oamenii care aud cuvântul, se străduiesc, slujesc cu bucurie lui Dumnezeu, caută să-și fertilizeze
solul acesta spiritual, să înțeleagă mai adânc cuvântul lui Dumnezeu, să vină la biserică, să se spovedească, să se împărtășească, să
facă bine în jurul lor, să fie o lumină pentru toți ceilalți. Unii pot mai puțin, alții mai mult. Dumnezeu a dat fiecăruia un talant: unuia
i-a dat unul singur, altuia i-a dat trei talanți, altuia i-a dat cinci talanți. Fiecare a primit ceva și fiecare dintre noi trebuie să aducă
lui Dumnezeu un dar egal cu darul pe care l-a primit. Cel care a primit un talant, să mai aducă unul. Cel care a primit doi talanți,
să mai aducă doi. Cel care a primit cinci, să mai aducă cinci.Cel ce aduce roadă sută la sută, acela este cu adevărat cel care a auzit
cuvântul lui Dumnezeu și a rodit.
Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa - www.cuvantul-ortodox.ro

Joi, 9 octombrie 2014, Parohia Mărţișor a găzduit Cercul pastoral al preoţilor din
sectorul 4 Capitală. Tema întrunirii pastorale a fost dedicată relaţiei dintre Biserică şi
Şcoală, deoarece, după cum a precizat pr. protoiereu Ion Vartan Armaşi, cele două instituţii
au un rol fundamental în viitorul acestei ţări, dar şi în creşterea duhovnicească a tinerilor, care
se confruntă cu tot mai multe ispite.
Invitaţi la întrunirea lunară a cercului pastoral al Protoieriei Sector 4 Capitală au fost
părintele Gheorghe Dogaru, inspector de religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Bucureşti,
şi pr. David Pestroiu, conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti şi
consilier eparhial la Sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei
Bucureştilor. A vorbit despre acest subiect Părintele inspector Gheorghe Dogaru, iar părintele
Conf.dr. David Prestroiu, a vorbit despre cele 10 programe pentru tineret ce se doresc a fi
implementate în Arhiepiscopia Bucureștilor.
Cu ocazia acestei întâlniri, preoţii din sectorul 4 Capitală au putut aprecia strădaniile
enoriașilor de la parohia noastră și au mai aflat câte ceva din istoria bisericii Mărţișor.
Mulţumim celor implicaţi în buna organizare și desfășurare a acţiunilor legate de
acest eveniment, în special doamnelor din Comitetul parohial.
Marţi, 14 octombrie 2014, Sf.Cuv.Parascheva de la Iași (+ sec. XI)
„Trei au fost marile virtuŃi care au împodobit sufletul și viaŃa Sfintei Preacuvioasei maicii noastre Parascheva de la Iasi.
Ingereasca feciorie, milostenia, adică lepădarea de cele pământesti, și dumnezeiasca rugăciune, maica tuturor faptelor
bune. Pe aceste trei virtuŃi le-a iubit fericita din copilărie și prin acestea, în chip deosebit, s-a dezbrăcat de orice cuget
pământesc, a biruit pe diavoli si s-a numărat în ceata SfinŃilor Părinti purtători de Dumnezeu.”
Ȋn fiecare an, sărbătoarea din 14 octombrie este un prilej de apropiere şi de mărturisire creştină pentru
credincioşi din ţară şi din străinătate, care vin la Iaşi pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva şi ale
altor sfinţi ai Bisericii Ortodoxe.
Anul acesta, pelerinii care vor veni să se închine la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva se vor putea
închina şi la moaştele Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, aduse de la Biserica „Sf.Gheorghe“ - Nou din Bucureşti.
Vineri, 10 octombrie, de la ora 19:00, a avut loc Pelerinajul „Calea Sfinţilor“, în cadrul căruia moaştele Sfintei Cuv.Parascheva au
fost purtate în procesiune, de la Catedrala Mitropolitană și reaşezate pe baldachin în faţa Căminului preoţesc „Sf. M. Mc.
Gheorghe“ spre închinare.
www.ziarullumina.ro
Mântuirea e imposibilă fără ispite pentru că numai cu prilejul lor ne cunoaştem; dându-ți seama de greşeli şi felul cum
puteai să rezolvi, adică cunoscând ceva în vremea ispitei, tot e ceva, adică este un început spre creşterea duhovnicească (aceasta
în cazul încercării când ți se face îndreptare). Dumnezeu nu ispiteşte pe nimeni, ci fiecare se ispiteşte de pofta sa. Ispitele au
rostul: 1. De a ne smeri, de a ne compromite chipul nostru cel iubit de noi ........ în viața aceasta. 2. Dau prilejul să te cunoşti mai
bine şi să-ți pierzi încrederea în tine însuți, şi te fac să alergi la cineva mai tare ca tine, la Dumnezeu. 3. De aceea îngăduie
Dumnezeu ispitele, că ele au însuşirea de a ne observa mai bine răutățile noastre. 4. Ispita este indicatorul care dovedeşte
mărimea duhovnicească la care eşti. În încercări (ispite) îți trebuie o convingere, adică temelie puternică. Convingerile trăite
sunt realități religioase, adică realități trăite. Părintele Arsenie Boca
www.luminapentrucandeladinsuflet.wordpress.co
Joi, 16 octombrie 2014 – Sf.Mc. Longhin sutașul a făcut parte din armata condusă de Ponţiu Pilat. El a fost
cel care a avut în grijă paza Crucii la Răstignirea Domnului și paza Sf. Mormânt. Datorită minunilor petrecute la
moartea Domnului, acesta a mărturisit: "Cu adevărat Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu" (Matei 27: 54). Când
iudeii au aflat de Invierea lui Hristos, au mers să-i mituiască pe soldati, ca aceștia să spună că trupul Domnului a
fost furat de ucenicii Săi. Longhin însă nu s-a lăsat cumpărat, ci a lepădat centura militară și s-a botezat
împreună cu alţi doi soldaţi. Au părăsit Ierusalimul și au mers în Capadocia. Aici a convertit pe mulţi păgâni la
creștinism. A fost decapitat, iar capul său a fost adus la Ierusalim ca Pilat să fie încredinţat de moartea acestuia.
www.crestinortodox.ro

Programul săptămânii 12 octombrie – 19 octombrie 2014
Ziua
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Luni
Marţi
Miercuri
Vineri
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Sâmbătă
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Duminică
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octombrie
octombrie
octombrie
octombrie
octombrie
octombrie
octombrie
octombrie
octombrie
octombrie
octombrie

ORA
8 - 12
17 - 18
17 - 19
8 - 12
9 - 11
9 - 11
17 - 19
8 – 11
17 – 18
8 - 12
17 - 19

Slujbe
-

Sf. Liturghie (Pilda semănătorului) – Pr. Ticu
Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr. Ticu
Vecernia, acatistul Sf.Cuv.Parascheva și Litia – Pr. Ticu
Sf. Liturghie (Sf.Cuv.Parascheva) – Pr. Ticu
Sfinţirea mică a apei – Pr. Ticu
Slujba Sf. Maslu
Slujba acatistului – Pr. Ticu
Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiţi – Pr. Ticu
Vecernia Duminicii a 20-a după Rusalii – Pr. Dragoș
Sf. Liturghie (Ȋnvierea fiului văduvei din Nain) – Pr. Dragoș
Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr. Dragoș

