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Parohia Mărţişor 2015 – Anul omagial al misiunii în parohie și mănăstire 
  
 

 

” 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) 

Noi trebuie să fim ca pământul cel bun, pe care, căzând sămânţă, a încolţit şi a dat roade bune. Despre aceştia Mântuitorul 
spune aşa: Ei sunt aceia care "aud învăţătura şi o pricep; aceştia sunt roditori" (Matei 13, 23). Adică: în aceştia rodeşte cuvântul, 
pentru ei şi pentru alţii. Aceştia devin utili şi altora. Ceilalţi rămân egoişti, închişi în ei şi în grijile lor. Nu dintre dânşii se aleg 
generoşii. Nu aceşti creştini sunt cei mai activi în viaţa socială, în lucrările obşteşti, în interesul pentru aproapele. 

Cei ce sunt pământ bun sunt cei cu inimă bună, cei cu inima curată. Acesta este terenul cel bun: inimă bună, inima curată, 
prin urmare dragostea. Dragostea de oameni şi credinţa în Dumnezeu, acesta este terenul cel bun, pe care căzând cuvântul 
încolţeşte şi dă roade. Iar aceasta roadă este omul cel nou (Ioan 3, 3; Rom. 6, 4; II Cor. 5, 17; Efeseni 4, 24), omul acela despre care 
Sfântul Apostol Pavel spune că are în el "mintea" lui Hristos" (II Cor. 10, 5), "simţirea lui Hristos" (Filipeni 2, 5), omul care nu 
poate fi decât bun. 

Ce extraordinară ar fi o societate omenească alcătuită numai din astfel de oameni, în care rodind Cuvântul lui Dumnezeu, 
precum ne încredinţează Iisus prin Pilda semănătorului, să dea roadele bunătăţii, roadele dreptăţii, roadele răbdării, roadele 
dragostei! A rostit Iisus această parabolă într-o stare de spirit bună, fericită? Aş crede că a rostit-o mai degrabă trist şi dezamăgit. 
Trist şi dezamăgit pentru că sămânţa, aruncată de El, numai în a patra parte din pământul pe care a fost semănată a găsit 
pământ bun, şi chiar şi pe aceea unele seminţe au rodit doar la o treime din capacitatea lor de rodire (Matei 13,8). 

Mântuitorul, ca Om plin de intenţii bune dar dezamăgit, se plângea apostolilor şi se mângâia doar cu faptul că ei, apostolii, erau 
"pământ bun". Erau acea a treia parte, din a patra parte! Dar cine era vinovat de situaţia în care se aflau cei care nu dădeau roade? 
Sămânţa? Cuvântul? Am arătat că unii sunt gata să arunce răspunderea pe sămânţă, pe cuvânt, fie pentru că n-ar fi fost aruncată 
unde trebuie, fie pentru că există în lume prea multe feluri de pământ. Sămânţa a fost aruncată însă cu generozitate peste tot, iar 
în sensul în care sunt luate în parabolă, pământurile sunt inimile oamenilor, aşa cum se află şi cum se pregătesc ele însele, altfel 
n-ar fi fost logic că lisus să le condamne pe cele neprimitoare. Şi n-ar fi fost îndreptăţit să se supere şi să rostească această Parabolă 
a mâhnirii. 

Nu e în discuţie nici sămânţa, nici arta semănătorului, ci pământul, terenul, inimile oamenilor. Orice agricultor ştie că 
pământul trebuie pregătit, ca să primească sămânţă şi s-o facă să rodească. Semănătorul seamănă mereu. Atunci, şi azi, şi în veac. 
Cu acest prilej şi-a încheiat Iisus vorbirea prin: "Cine are urechi de auzit, să audă!" (13, 9). Şi către noi se adresează tot prin ele, 
cu amărăciune, cu gând neascuns de prevenire, dar şi cu speranţă şi dragoste. Fie urechile noastre luând aminte la glasul cuvintelor 
Sale.                                                                                                           IPS Antonie Plămădeală – www.crestinortodox.ro 

 

Evanghelia s-a dat tuturor structurilor sufleteşti, s-a dat tuturor claselor sociale, tuturor vârstelor şi tuturor neamurilor 
pământului. Neamurile încă n-au dezvoltat toată bogăţia Creştinismului şi Creştinismul încă n-a pus în valoare de mântuire toate 
structurile neamurilor. 

Pe scurt: care-i sămânţa menită să rodească? Mai întâi e toată învăţătura Evangheliei: tot ceea ce trebuie să ştim despre noi 

şi Dumnezeu spre asigurarea mântuirii noastre. Dar sămânţa caracteristic divină e însuşi Iisus: omul cel nou, făptura cea nouă, 
omul ceresc. El locuieşte real în făptura noastră duhovnicească de la Botez. Dar, ca această cunoaştere să nu ducă greşit la un fel de 
autodivinizare luciferică a omului - cum s-a întâmplat de altfel cu un întreg curent de gândire, idealismul, - Biserica învaţă, 
dogmatic, că Iisus este şi deosebit de noi, e Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni. 

Ȋn parte îl avem fiecare pe Iisus şi pe Sfântul Duh; întreg e în Biserică, în obştea luptătoare şi triumfătoare; iar desăvârşit în 
veacul viitor, când: „Dumnezeu va fi totul în toate". Noi oamenii nu ne dăm seama ce lucruri mari ne-aşteaptă în privinţa prelucrării 
noastre, prin mijlocirea cerescului Semănător, şi a descoperirii valorii noastre eterne ! Prea suntem oameni, înfăşuraţi la ochi cu 
materia de pe noi şi cu structura noastră pământeană, care ne cam cheltuie toată vremea de aici şi ne scurtează zarea. 

Părintele Arsenie Boca –  Prislop 16.X.49 - ”Cuvinte vii” 
 

 



 
 
 

                                                  Programul săptămânii  11 octombrie  – 18 octombrie  2015 
                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică            11 Octombrie     8  - 12 - Sf. Liturghie (Pilda semănătorului)  – Pr.Ticu 
Duminică            11 Octombrie     17 - 18 - Fim religios / Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Ticu 
Luni                     12 Octombrie     17  - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli –  Pr.Ticu 
Marţi                   13 Octombrie     17  - 19 - Vecernia, acatistul Sf.Cuv.Parascheva și Litia 
Miercuri              14 Octombrie      8 - 12 - Sf. Liturghie (Sf.Cuv.Parascheva)  – Pr.Ticu 
Joi                        15 Octombrie     Program administrativ (zi liberă) 
Vineri                  16 Octombrie      9 - 11 - Taina Sf.Maslu  
Vineri                  16 Octombrie    17 – 18 - Slujba acatistului - Pr.Ticu 
Sâmbătă              17 Octombrie             8 – 11 -  Sf.Liturghie și pomenirea celor adormiţi –  Pr.Ticu 
Sâmbătă              17 Octombrie       17 – 18 -  Vecernia Duminicii a 20-a după Rusalii –  Pr.Dragoș 
Duminică            18 Octombrie     8  - 12 - Sf. Liturghie (Ȋnvierea fiului văduvei din Nain)  – Pr.Dragoș 
Duminică            18 Octombrie     17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Dragoș 

 

                                        Luni, 12 octombrie – Sf.Cosma Imnograful, episcopul Maiumei († cca. 787) a fost un „scriitor de  
                                 cântări” (imnograf sau melod) al Bisericii Răsăritului și frate prin înfiere cu Sf. Ioan Damaschin. S-a  
                                 născut la Damasc. Rămas orfan din copilărie, a fost luat în casa  tatălui Sf.Ioan Damaschin, un mare  
                                 dregător de la curtea califului din Damasc, care era foarte bogat. Cei doi băieţi, Cosma și Ioan au fost  
                                 crescuţi ca fraţi şi daţi în grija unui erudit învățat sicilian, cunoscut sub numele de Cosma Monahul, care  
                                 fusese răscumpărat din sclavie de tatăl Sf. Ioan, dobândind rangul de notar. Sub îndrumarea  acestuia, cei      
                                 doi au studiat în profunzime marile discipline ale educaţiei clasice: gramatica, filosofia, astronomia,  
                                 muzica şi geometria. Mai târziu, tinerii Cosma și Ioan au plecat de la Damasc la Ierusalim, unde s-au 

făcut călugări la Lavra Sf.Sava cel Sfințit. Amândoi au fost angajaţi în lupta împotriva ereziei iconoclaste. 
Sf.Ioan Damaschinul a fost hirotonit preot de către Ioan al V-lea, patriarhul Ierusalimului. La rugămintea Bisericii 

Ierusalimului, fericitul Cosma a acceptat să devină episcop de Maiuma, în anul 743. Maiuma era portul cetății antice Gaza, pe 
coasta sudică a Feniciei. A rămas în acest rang până la adânci bătrâneţe, trăind în sfinţenie şi păstorindu-şi credincioşii . 

A scris comentarii la poemele Sf.Grigore de Nazianz. Biserica Ortodoxă îi consideră pe sfinții Cosma și Ioan Damaschin ca cei 
mai buni reprezentanți ai imnologiei clasice grecești din epoca lor, cu cântările liturgice cunoscute sub numele de canoane. 
Ȋntre lucrarile sale cele mai valoroase mentionam canoanele la: Ȋnălţarea Sf. Cruci, Nașterea Domnului, Boboteaza, Ȋntâmpinarea 
Domnului, Schimbarea la Faţă, Adormirea Maicii Domnului, Duminica Floriilor, Joia Mare, Sâmbăta Mare, Rusalii.                               
http://ro.orthodoxwiki.org/ 

                              14 octombrie – Sf.Cuv.Parascheva - În acest an vor fi aduse la Iași, de la Mănăstirea „Simonos Petras” din  
                        Sf.Munte Athos, moaștele Sfintei Mironosițe și Întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena, într-o raclă în care se   
                        află și un fragment din lemnul Sfintei Cruci, iar de la București vor fi aduse moaștele Sf.Ioan Gură de Aur. 
                                                                               Programul sărbătorii: 

                              DUMINICĂ, 11 octombrie 2014 : 
                       Orele 07.00-12.00 - Miezonoptica, Ceasurile, Sfânta Liturghie  (în Catedrala Mitropolitană). 
                       Orele 18.30 - Întâmpinarea, pe aeroportul din Iași, a moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur 
                       Orele 19.00-20.30 - Pelerinajul „Calea Sfinţilor” - Procesiune cu moaştele Sf.Cuv.Parascheva, moaștele 

Sfintei Mironosițe întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena și moaștele Sf.Ioan Gură de Aur. 
Orele 21.00-01.00 - Slujba de priveghere (în Catedrala Mitropolitană). 

LUNI, 12 octombrie 2015: 
Orele 07.00-11.30 - Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană). 
Orele 21.00-01.00 -  Slujba de priveghere a Sf. Ap. Andrei  

MARȚI, 13 octombrie  2015: 
Orele 07.00-11.30 - Sfânta Liturghie  (în Catedrala Mitropolitană). 
Orele 21.00-03.00 - Slujba de priveghere a Sf. Cuv. Parascheva . 

MIERCURI, 14 octombrie  2015: 
Ora 07.00 - Miezonoptica, Acatistul Sf. Cuv. Parascheva şi Ceasurile (în Catedrala Mitropolitană). 
Orele 09.00-13.00 - Sfânta Liturghie (pe podiumul din B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt).    
Ora 20.00 - Slujbă de Priveghere (Vecernia, Litia şi Utrenia) - în Catedrala Mitropolitană.                              www.doxologia.ro 
 

15 octombrie 2015 – 91 ani de la naștere - Arhimandritul Dometie Manolache a fost un iscusit duhovnic al 
Mănăstirii Râmeț și un preot misionar de mare preț al monahismului românesc. 

S-a născut în comuna Bălănești, județul Buzău. A urmat Seminarul teologic din Buzău. Între anii 1945-1949 a 
urmat Teologia și s-a făcut călugăr la Mănăstirea Prislop-Hațeg. Apoi primind preoția, a fost staret și preot misionar 
timp de zece ani în câteva sate și mănăstiri din Ardeal, ca: Prislop și Afteea-Hateg, Piatra Fântânelor - Năsăud, 
Dragomirești-Maramureș și Ciolanu-Buzău. În anul 1959 s-a stabilit ca duhovnic la Mănăstirea Râmeț și preot 
misionar în satele mocanilor din Munții Apuseni. După 26 de ani de totală dăruire și slujire a monahismului și 
Bisericii, arhimandritul Dometie s-a mutat la odihna cea de veci, în vara anului 1975. 

 

 

 

   

 




