“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul
Meu şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu
el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20)
Numărul 82 (2015), Duminica a 21-a după Rusalii
(a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic); (Pilda semănătorului)

Evanghelia: Luca 8, 5-15*

Z

is-a Domnul parabola aceasta: „Ieşit-a semănătorul să semene
sămânţa sa. Şi pe când semăna el, una a căzut lângă drum şi a
fost călcată în picioare şi păsările cerului au mâncat-o. Şi alta a căzut
pe piatră; şi dacă a răsărit s'a uscat, pentru că nu avea umezeală. Şi
alta a căzut în mijlocul spinilor; şi spinii, crescând împreună cu ea, au
înăbuşit-o. Şi alta a căzut pe pământul cel bun şi a crescut şi a făcut
rod însutit“. Pe acestea spunându-le, a strigat: „Cel ce are urechi de
auzit, să audă!“
Şi ucenicii Săi Îl întrebau ce înseamnă această parabolă. Iar El a zis:
„Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei lui Dumnezeu; dar
celorlalţi, în parabole, ca văzând să nu vadă şi auzind să nu
înţeleagă.
Iar parabola aceasta înseamnă: Sămânţa este cuvântul lui
Dumnezeu. 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 primesc cu bucurie cuvântul când
îl aud, dar aceştia nu au rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la
vreme de încercare se leapădă. Iar cea căzută între spini sunt cei
care aud, dar umblând cu grijile şi cu bogăţia şi cu plăcerile vieţii, se
înăbuşă şi nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei care, auzind
cuvântul cu inimă curată şi bună, îl păstrează şi rodesc întru
răbdare.”
*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu
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Semănătorul de cuvinte din parabola mâhnirii
IPS Antonie Plămădeală
Pilda semănătorului! Iată una dintre cele mai frumoase pilde rostite de Mântuitorul
Iisus Hristos. Frumoasă, pentru că e simplă. Frumoasă, pentru că e luată din viaţa de
toate zilele. (…) El se adresează tuturor. Semănătorul îşi seamănă sămânţa în toate
sufletele. Sămânţa, precizează Mântuitorul, este Cuvântul lui Dumnezeu "despre
Împărăţie" (Matei 13, 19). (…)
Pune, oare, această pildă vreo problemă deosebită conştiinţei creştine? Ne lasă ea
cu probleme nelămurite? În general, pilda e simplă şi uşor de înţeles. Dar unii se
întreabă totuşi: De vreme ce cuvântul cade lângă drum, ce răspundere am eu? De
vreme ce am fost făcut să fiu de piatră, ce răspundere am eu? Şi apoi, nu este, oare,
adevărat că, într-adevăr, avem atâtea griji pe lumea aceasta? Avem atâtea de făcut,
avem de răspuns atâtor solicitări de tot felul. Trebuie să acumulăm atâtea lucruri
pentru ca să ne putem întreţine pe noi şi familia, încât nu mai avem timp şi pentru
cuvântul lui Dumnezeu. Toţi îl primim într-un fel, dar că nu prinde, că nu încolţeşte,
nu e vina noastră!
Tendinţa e de a arunca în felul acesta vina pe Dumnezeu. E o încercare de disculpare,
de fugă de răspundere. Este disculparea îndreptăţită? (…) Natura noastră, căzută
într-adevăr în păcat, a fost răscumpărata de Iisus Hristos prin jertfa Sa şi restaurată.
A fost restaurată mai ales voinţa noastră liberă. De aceea Iisus Hirstos este Liberatorul, Cel care "ne-a liberat de sub legea păcatului şi a morţii" (Romani 8, 2). Altfel de
ce ar mai fi venit Hristos? Sfântul Pavel spune limpede: "Căci dacă ne-am fi făcut una
cu El, prin asemănarea morţii Lui, atunci trebuie să fim una şi prin o înviere asemenea cu a Lui!" Şi ce este aceasta înviere? înseamnă restaurarea noastră "la o viaţă
nouă" (Romani 6,4-5). Mântuitorul însuşi a făcut acea experienţă în pustie pentru
noi, când s-a lăsat ispitit de diavol, dar n-a crezut în ispită, n-a răspuns ispitirilor lui,
ca să arate că şi noi trebuie să facem la fel. Prin urmare, nimeni nu poate să arunce
răspunderea pe diavol: ca el ne-a determinat să facem cutare şi cutare. Avem de
multe ori această tendinţă. Câţi nu spunem: M-a pus diavolul să fac cutare, m-a
îndemnat cel rău să fac cutare... încercăm întotdeauna să ne disculpăm, să fugim de
responsabilitate. Ba, uneori aruncăm răspunderea chiar pe Dumnezeu. (…)
În legătură cu cei despre care Mântuitorul spune că sunt ca piatra, aceştia sunt cei
insensibili, superficiali, suficienţii de sine, cei care găsind jumătate de adevăr, cred că
l-au găsit întreg. Câţi nu există dintre aceştia? Câţi nu rămân la suprafaţa lucrurilor,
adică nu caută răspunsuri adevărate? Aceştia, fără îndoială, vor avea şi o viaţă
neadevărată, dezordonată, de vreme ce nu-i aşezată pe temelii sigure, pe convingeri
serioase, pe rădăcini adânci.
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Dar avem libertatea şi putinţa să nu ne lăsăm pradă superficialităţii, ci să mergem cu
cercetarea noastră mai la adânc? O avem. Posibilităţile de cercetare sunt imense în
lumea modernă. Numai cine nu vrea rămâne la acel "nu se poate şti", care generează indiferenţa şi suficienţa globală. Dacă ajungem la "nu se poate şti totul", după o
serioasă şi îndelungată cercetare, atunci aceea va genera smerenie şi sfânta uimire
în faţa tainelor celor mari, şi tocmai prin acestea ni se va deschide uşa tainelor, şi
vom şti atâta cât trebuie ştiut pentru a primi cuvântul "despre Împărăţie". Şi
Mântuitorul spune: "Mergeţi mai la adânc" şi veţi pescui peste aşteptările voastre.

Nimeni n-ar putea demonstra că e copleşit atât de tare de grijile vieţii, încât nu se
poate ocupa şi de cele ale sufletului său. Suntem copleşiţi de griji, dar nu într-atât
încât să nu putem trimite un gând în Sus. (…) Nimeni nu se poate îndreptăţi că e
atât de copleşit de grijile vieţii, încât să nu poată da sufletului său câteva clipe dintro zi. Zic unii: Nu mă pot duce la biserică! N-am timp! Am de făcut cutare şi cutare
lucru. Nu mă pot spovedi. N-am timp. Nu poate veni la spovedanie o dată sau de
două ori pe an! Nu are timp! Nu cred că e o scuză serioasă, valabilă. Toţi cei care
apelează la astfel de scuze sunt exact ca cei din parabola semănătorului. Nu zic "nu"
când aud cuvântul, dar nu-l reţin. Îl lasa să alunece pe drum, îi opun un suflet
împietrit, îl copleşesc cu alte griji pe care le socotesc mai importante. Se plâng de
timp. De timpul pe care, în realitate, îl risipesc.
Noi trebuie să fim ca pământul cel bun, pe care, căzând sămânţa, 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. (…) Cei ce sunt pământ bun sunt cei cu inimă bună, cei cu inima
curată. Acesta este terenul cel bun: inima 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. (…)
Un ultim cuvânt aş vrea să mai adaug. De fapt, o ultimă întrebare la care să încercăm
să răspundem. 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 acela unele seminţe au rodit doar la o treime din
capacitatea lor de rodire (Matei 13, 8).
Iisus îşi mărturiseşte prin această parabolă durerea, şi aproape revolta. (…)
Mântuitorul, ca Om plin de intenţii bune dar dezamăgit, se plângea Apostolilor şi se
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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 ca 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
sămânţa 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!" . 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.
Sursa: IPS Antonie Plămădeală, Tâlcuiri noi la texte vechi, Sibiu 1989, pp.436-445

Vitamine duhovniceşti
Trezvia de după spovedanie (2)
A doua păzire foloseşte-o ca să fugi de pricinile păcatului, fiindcă aceleaşi pricini
aduc întotdeauna şi aceleaşi urmări. Fugi dar, frate, de priveliştile cele rele, de vorbirea şi întovărăşirea cu cei fără de rânduială şi, mai cu seamă, să fugi de vorbirea şi
prietenia cu oamenii aceia cu care ai păcătuit trupeşte. Fiindcă, una din două: sau tu
trebuie să fugi de ei, sau ei trebuie să se îndepărteze de tine şi să-i alungi, dacă-i ai
în casă la tine, fie că este slujnică, fie că este argat, fie că este unul din prietenii tăi.
Căci despre aceştia a vorbit Domnul: “Iar dacă ochiul tău cel drept te sminteşte,
scoate-l şi aruncă-l de la tine, căci mai de folos îţi este să piară unul din mădularele
tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în gheenă” (Matei 5:29). Să nu te încrezi niciodată în tine, zicând: Eu pot să mă întovărăşesc cu oameni vătămători şi să nu mă
vatăm! Înşelător este gândul acesta, fiindcă scris este: “Nu te încrede în duşmanul
tău niciodată” (Isus Sirah 12:12). Şi unii dascăli sunt de părere că acel prea-întelept
Iosif, dacă n-ar fi fugit din iatacul stăpânei sale, de bună seamă ar fi căzut în păcat.
Cine se teme de primejdie nu va cădea într-însa, dar cine o îndrăgeşte, acela va cădea: “Cel ce iubeşte primejdia, va cădea într-însa” (Isus Sirah 3:25). De aceea spune
şi dumnezeiescul Gură de Aur: “Cel ce nu fuge departe de păcate, ci merge aproape
de ele, cu frica va trăi şi de multe ori va cădea într-însele” (Cuvântul XV la statui).
Sursa: Sf. Nicodim Aghioritul, Dulce sfătuire, Editura Credinţa Strămoşească, 2000

