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”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)  

Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu. Dar, de la începutul începutului era "Întru început era Cuvântul (Logosul) şi 

Cuvântul (Logosul) era la Dumnezeu şi Cuvântul (Logosul) Dumnezeu era." (Ioan 1,1) şi prin cuvânt s-au făcut toate. Am 

pus în paranteză Cuvantul-Logosul pentru că aici avem o taină mare atât în ceea ce priveşte Sfânta Treime, cât şi darul cu care 

am fost înzestraţi aoameni creaţi de Dumnezeu. 

După aceea, prin cuvânt am avut profeţia: "Iată, fecioara va purta în pântece şi va naşte fiu şi-L vor chema cu numele 

Emanuel." (Isaia 7,14); care se îndeplineşte prin ascultarea lui: "Iar Maria a zis: Iată, roaba Domnului. Fie mie după 

cuvântul tău." (Luc. 1,38); şi acum când "Cuvântul trup S-a făcut şi S-a sălăşluit întru noi." (Ioan 1,14); ca şi atunci când "s-

au adunat atât de mulţi, încât nu era loc nici înaintea uşii, şi le grăia lor Cuvântul." (Mc. 2,2); să stăm precum Maria (sora 

lui Marta) care "aşezându-se la picioarele Domnului, Îi asculta cuvântul." (Luca 10,39); şi El a zis: "cuvântul pe care-l auziţi 

nu este al Meu, ci al Tatălui Care M-a trimis." (Ioan 14,24); astfel ne-am tămăduit : "sutaşul răspunzând, I-a zis: Doamne, nu 

sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci zi numai cu cuvântul şi servul meu se va tămădui." (Mt. 8,8); iar acum ne păstrăm 

în Viaţa căci: "nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu." (Mt. 4,4). 

Nu trebuie să alergăm după minuni ca fiind singura certitudine că Dumnezeu le face, ci ar fi bine să ascultăm mai întâi 

cuvântul evanghelic, să îl păstrăm în inimă ca Maica Domnului şi să-l păstrăm viu prin faptele credinţei. Căci "dacă 

veţi rămâne intru cuvântul Meu, cu adevărat sunteţi ucenici ai Mei" (Ioan 8,31). 

În acest sens "Scriptura, ca şi natura, trebuie socotită ca simbol, ca mediu prin care se strevăd adâncimile infinite ale 

sensurilor duhovniceşti comunicate de Dumnezeu ca Persoană. Cine nu se scufundă în ele, cine nu are această capacitate, ci 

se limitează la litera de la suprafaţă, acela taie legăturile Scripturii cu adâncurile lui Dumnezeu. Dacă ea cuprinde cugetările şi 

intenţiile divine adresate nouă şi dacă aceste cugetări şi intenţii sunt etern valabile, Scriptura trebuie să aibă o adâncime 

nesfârşită şi o valabilitate permanentă, potrivindu-se oricărui timp şi oricărei persoane. A înţelege Scriptura astfel înseamnă a 

ieşi din marginea literei şi a momentului temporal în care s-a rostit prima dată un cuvânt dumnezeiesc şi a înţelege că 

referindu-se la mine însumi, la generaţia mea, la timpul meu, la viitorul nostru, înseamnă că citind litera aud pe Dumnezeu 

însuşi grăind către mine şi către noi, azi, sau despre mine şi despre noi, despre datoriile noastre. A înţelege Scriptură "în duh" 

înseamnă a vedea raportul de totdeauna dintre Dumnezeu şi noi şi a trăi acest raport în ce mă priveşte pe mine, în clipa 

actuală, întrucât eu trăiesc acum." (Pr. D. Stăniloae) 

Aşa cum la şcoală nu ne îndoim de învăţătoarea care ne predă alfabetul, şi nu începem să comentăm de ce "a"-ul este "a", ci 

scriem toţi cu aceste caractere şi există comunicare între noi; tot aşa şi în viaţă, să punem în practică cuvântul Scripturii şi 

înţelegerea dintre noi, cu noi şi cu Dumnezeu va fi mult mai uşoară. 

”Iar Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos şi Dumnezeu, Tatăl nostru, Care ne-a iubit pe noi şi prin Harul Său ne-a dat veşnică 

mângâiere şi bună nădejde, să vă mângâie inimile şi să le întărească în tot lucru şi cuvântul bun." (2 Tes. 2, 16,17) 

Arhim. Siluan Vişan - www.crestinortodox.ro 

Ce-nseamnă a păstra cuvântul şi a-l rodi în răbdare? Să ne-aducem aminte de Maica Domnului, care, auzind 

binecuvântarea şi prorocia magilor, "păstra toate cuvintele acestea, punându-le în inima ei" (Lc 2, 19), sau de Simeon, 

bătrânul ce şi-a cufundat inima în dragoste, umplând-o de nădejde... Ei fac dintâi experienţa întâlnirii cu Dumnezeul cel 

viu, şi-n răbdarea desăvârşită a aşteptării împlinirii roadelor, mărturisesc... 

De ce alege Hristos pilda aceasta pentru a lămuri "rodirea ţarinei care este Biserica", prin lucrarea Cuvântului lui 

Dumnezeu? Pentru a ne dovedi că, uneori, în viaţă un om poate fi şi drum de călcat în picioare, şi piatră, şi ţărână cu 

pălămidă, dar câtă vreme are nădejde şi răbdare lucrătoare în fapte bune, poate deveni şi loc de rodire. În fond, 

sămânţa nu se pierde: fie s-adauga drumului, fie se face hrana păsărilor, fie pământ pământului. Cel care pierde e "locul" 

acela din inimă din care, neizbucnind lumina rodirii, rămâne lungit în soarele ispitelor - ca un drum -, grabnic de purtat în 

vârtejul vânturilor şi-n gurile nesătule ale zburătoarelor sau nenorocit pat de putreziciune pentru sporirea spinilor. Şi aceasta 

ne şi învaţă că nu eşti ceea ce zici că eşti, ci cât din sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu, răbdătoare lucrare, s-a înfiripat 

şi crescut în inima ta.                                                            Părintele Constantin Necula - www.crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                         Programul săptămânii   13 octombrie  –  20 octombrie  2019 
 

Duminică    13 octombrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Pilda Semănătorului) – Pr.Ticu 

Duminică    13 octombrie         16 - 17 - Vecernia şi acatistul Sf.Cuv.Parascheva - Pr.Ticu 

Luni            14 octombrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Cuv.Parascheva) – Pr.Ticu 

Luni            14 octombrie         17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți           15 octombrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri     16 octombrie            9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                17 octombrie   

Vineri          18 octombrie           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri          18 octombrie         17 - 18 - Slujba acatistului - Pr.Ticu 

Sâmbătă      19 octombrie           8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți - Pr.Ticu 

Sâmbătă      19 octombrie         17 - 18 -  Vecernia Duminicii a 23-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică    20 octombrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea demonizaţilor din Gherghesa) – Pr.Dragoş 

Duminică    20 octombrie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

 

            Luni, 14 octombrie -  Sf.Cuv.Parascheva de la Iaşi; 
                      Miercuri, 16 octombrie – Sf.Mc.Longhin sutaşul; 
                              Joi, 17 octombrie – Sf.Proroc Oseea; Sf.Cuv.Mc.Andrei Criteanul; 
                                    Vineri, 18 octombrie – Sf.Ap. şi Ev.Luca; 

                                       Sâmbătă, 19 octombrie – Sf.Cu.Ioan de la Rila; Sf.Proroc Ioil; 
                                                            
Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva (11-15 octombrie 2019) -  În acest an, la Iași, în 

perioada 11-15 octombrie, alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, au fost aduse spre 

închinare și moaștele Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, din Insula Corfu. 

     ANUNŢ: Directia Generala de Asistenta Socială si Protecţia Copilului Sector 4 (DGASPC) angajează  Asistent Maternal Profesionist 
CONDIŢII DE ANGAJARE:  - participarea și absolvirea unui curs gratuit organizat de către  D.G.A.S.P.C. Sector 4 
- La data atestării persoană nu trebuie să aibă contract de muncă cu alt angajator! - Studii minime - învățământ general;   Domiciliu stabil în 

sectorul 4 al Municipiului București;   Să aibă în folosință o locuință (proprietate personală sau închiriată) 
În afară de salariul prevăzut de lege pentru asistentul maternal,  pentru copil se mai alocă: Alocație de plasament de 600 lei pentru copilul fără 

dizabilități sau de 900 lei pentru copilul cu dizabilități;   Alocație de stat de 150 lei pentru copilul peste 2 ani și 300 lei pentru copilul cu dizabilități; 
Decontare cotă parte a utilităților corespunzătoare copilului; Deconturi suplimentare medicale (medicamente, ochelari, lucrări stomatologice, proteze, 
operații etc.);  Începând cu data de 1 ianuarie 2020, se vor aloca lunar sume de aprox. 1.200 lei/copil, pentru acoperirea drepturilor 
acestuia (rechizite, cazarmament, hrană etc). 

PENTRU INFORMAȚII :      Site: www.dgaspc4.ro    Serviciul Asistență Maternală: 0372.715.100 sau 0372.715.101, int. 143, email: 
asistenta.maternala@dgaspc4.ro             Adresa : București, sector 4, strada Soldat Enache Ion, nr. 1A 

 
 

14 octombrie – Sf.Cuv.Parascheva de la Iași este cel mai des confundată cu Sfânta Mucenită Parascheva cea Veche, martirizată în timpul 
împăratului Antonin Piul. Cunoscută și drept "Sfânta Muceniță Paraschevi", ea este pomenită în calendar la 26 iulie și este ocrotitoarea bisericii 
românilor din Constantinopol . Bisericile ce pretind că dețin moaște ale Sfintei Parascheva, dețin, de fapt, părticele din moaștele acestei 
Cuvioase Mucenițe, foarte cinstită de către greci. După cum se știe, Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, pomenită la 14 
octombrie, se află întregi, în Catedrala Mitropolitană din Iași, în pânza pecetluită de Sfântul Mitropolit Varlaam și domnitorul Vasile Lupu, în 
1641, pecetluire făcută cu blestem spre a nu se atinge nimeni spre a le împărți.  www.crestinortodox.ro  

 Sfântă Muceniță Paraschevi-Parascheva cea Veche-Paraskevi a trăit pe vremea împăratului Antonin, fiind originară din Italia. Tânără, născută 
într-o zi de vineri (paraskevi) a manifestat interes pentru tainele credinței creștine. După moartea părinților, ea și-a împărțit averea săracilor, s-a 
călugărit și a început să propovăduiască, reușind să întoarcă mulți eleni la credința în Dumnezeu. Minunându-se de frumusețea și priceperea ei, 
împăratul a încercat s-o determine să se lepede de credința creștină. Sfânta Paraskevi a refuzat și de aici au început chinurile și suferințele. I s-a 
pus un coif de fier ars pe cap;  a fost aruncată într-o căldare cu untdelemn fierbinte, dar ea se răcorea;  l-a stropit pe împărat cu ulei încins, din 
care cauză acesta a și orbit. Lovit în lumina ochilor, împăratul a strigat: "Miluiește-mă pe mine, roaba adevăratului Dumnezeu, și dă-mi mie lumina 
ochilor mei; că atunci voi crede în Dumnezeul pe Care Îl propovăduiești tu." Sfânta a spus o rugăciune și îndată împăratul Antonin a văzut și 
împreună cu toți din casă lui au crezut în adevăratul Dumnezeu, botezându-se în numele Preasfintei Treimi. Plecând de acolo, sfânta s-a dus prin 
cetăți și sate, a propovăduit numele Domnului, i-a însemnat pe oameni cu semnul Sfintei Cruci și a mărturisit că este creștină. Până la urmă, la 26 
iulie, i s-a tăiat capul cu sabia.  

16 octombrie - Sf. Longhin a fost ostaşul sub a cărui comandă ostaşii L-au răstignit pe Hristos, el e cel care a poruncit ca Hristos să fie 
împuns în coastă. L-au împuns în coastă pe Hristos pentru că au vrut să se încredinţeze că Hristos a murit. Şi, când au văzut că din coasta Mântuitorului 
a curs sânge şi apă, acest om, care atât de dur a fost cu Hristos, s-a pocăit şi a mărturisit că Acesta este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. 

Asta să facem și noi toţi: dacă-L rănim pe Hristos cu faptele şi cu cuvintele noastre, ne putem pocăi, ne putem mărturisi şi să devenim 
sfinţi, aşa cum a devenit sfânt Sfântul Longhin, cel care l-a răstignit pe Hristos. Acesta este Dumnezeul nostru, Care ne iubeşte atât de mult şi ne 
aşteaptă mereu! Priviţi-L pe Hristos răstignit: braţele Lui sunt deschise pentru a ne îmbrăţişa, ca să încăpem în braţele Lui noi toţi. Să ne pară 
rău pentru păcatele noastre, dar să nu deznădăjduim, pentru că braţele Dumnezeului nostru sunt deschise şi ne aşteaptă. Aşteaptă pocăinţa noastră şi 
atunci ne îmbrăţişează şi ne ia alături de El în rai.                                                   Mitropolitul Antim de Alexandoupolis 2016     www.cuvantul-ortodox.ro 

  

19 octombrie - Doctorul Luca – Apostol şi Iconograf - Trăind pe vremea lui Iisus Hristos, dar necunoscându-L personal, 
Luca ascultă cuvântul lui Pavel, hotărându-se să creadă în Hristos. Trăind noua viaţă, după ce a cercetat toate cu de-amănuntul, 
doctorul Luca îşi pune toată măiestria pentru alcătuirea scrierilor ce prezintă viaţa Mântuitorului şi a Apostolilor Săi. La rugămintea lui 
Teofil, un aristocrat din Roma, apar Evanghelia şi Faptele Apostolilor, amândouă scrise într-o greacă desăvârşită, mărturie a 
erudiţiei autorului. Prin aceste istorisiri ale faptelor pe deplin adeverite, Luca rămâne în istorie ca un talentat şi minuţios biograf. 
Spiritul său cultivat, deprins şi cu arta picturii, a putut reda chipul Fecioarei ce L-a născut pe Dumnezeu, pentru ca mărturia cuvântului 
său scris să fie împodobită de imaginea celei ce a născut Cuvântul divin.  După ce a fost îngropat, pe mormântul lui a plouat colurie 

– soluţie oftalmică cu apă de trandafiri, mărturie parfumată în culoare a sufletului său. 
 




