Predica pr. Munteanu Petru, 11 octombrie 2020, Pilda Semănătorului
În numele Tatălui și al fiului și al Sfântului Duh, Amin.Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat, Mântuitorul
lumii, ca să ne aducă aminte de darurile lui Dumnezeu,să ne aducă aminte că suntem fii ai Împărăției
Cerurilor, suntem chemați să trăim bucuria Împărăției și să creștem în noi prin recunoștință darurile
cu care Dumnezeu ne miluiește.
Mântuitorul a vorbit celor care doreau să-L asculte prin pilde. Pilda fiind o scurtă istorioară, care are
în extrasul ei o învățătură, un sens, o descoperire. Și pentru ca să fie înțeles de către cei care-L
ascultau, Mântuitorul folosește acest mijloc de învățătură numit pildă, și avem în cartea Noului
Testament multe pilde, istorisiri ale Mântuitorului Iisus Hristos.
Mântuitorul vorbește pescarilor prin pilda năvodului, care prinde mulți pești, vorbește păstorilor prin
pilda Păstorului cel Bun, vorbește gospodinelor prin pilda femeii care deretică și găsește banul cel
pierdut, vorbește tinerelor prin pilda fecioarelor înțelepte, vorbește și ascultorilor sau celor care
munceau pământul. Prin această pildă a semanatorului, caută să explice Taina Împărăției lui
Dumnezeu.Am putea să spunem că și pilda de astăzi, Pilda Semănătorului, ne cuprinde pe noi pe toți
deși nu toți suntem agricultori, dar ea ne arată nouă ce este cel mai important lucru în viața noastră.
Ne spune Mântuitorul că Semănătorul este Dumnezeu, iar cuvintele sale sunt semințele, semințe de
lumină care aduc rod pentru Împărăție,o altă Împărăție, o Împărăție a Cerurilor.Biserica prin glasul
Sfintei Evanghelii ne spune să ne facem timp,să vedem splendoarea și măreția Creației lui Dumnezeu.
Gustăm din veșnicie când aprindem o lumânare,gustăm din veșnicie când ne facem timp.
Confundăm viața doar cu ceea ce noi vedem, pipăim, mirosim și socotim ca acesta este rostul și
sensul vieții. Uitând de mesajul Sfintei Evanghelii care vorbește despre un univers mult mai frumos,
numit pământul inimii, adică starea noastră interioară de la care pleacă apoi înflorind și încolțind
sămânța cuvântului lui Dumnezeu.Doar în momentul în care noi realizăm vremelnicia noastră, în
momentul acela putem să lucrăm pământul inimii. Dar dacă noi socotim că o limbă de clopot va
bătea pentru cel de lângă noi și pentru mine niciodată, dacă socotim că scopul nostru este să ne
împlinim doar spre cele ale spinilor, atunci noi vom pierde sămânța Cuvântului celui viu al lui
Dumnezeu, sămânța Împărăției Cerurilor.
Grijile acestea sunt bolile noastre, grijile acestea ni se dau la pachet, promoțional. Ni se vând și
pentru aceasta uneori ne vindem ieftin. Grijile acestea sunt rănile noastre. Grijile acestea vor fi mai
târziu osânda noastră. O ultimă stare a sufletului ne spune Sfânta Evanghelie este pământul cel bun,
iar pământul cel bun este lucrat. Este pregătit pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă să lucrezi
pământul inimii ca el să primească acest cuvânt? Înseamnă să fim atenți, să fim atenți cu atenție
deosebită, ca să primim Cuvântul. Atenți la starea noastră. Uneori, din poate alte lucruri sau alte
ispite, atenția noastră este scoasă dinspre interior înspre exterior și atunci n-are cum să mai
încolțească cuvântul lui Dumnezeu. A fi atenți la Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a fi dor cu gândul
la acest cuvânt. El să devină mai apoi rod al faptelor noastre și rod al acțiunilor noastre, rod al vieții
noastre și apoi înflorire sau binecuvântare a noastră.
Noi am ajuns aici la Sfânta Biserică astăzi pentru că cineva, diferit, în funcție de povestea vieții
noastre, o mamă, un bunic, un unchi, un prieten, care a avut grijă de pământul inimii a devenit
pentru noi un model și-n felul lui, poate dintr-o lectură a vieții lui ne-a adus astăzi împreună, dorind și

noi să fim atenți la pământul inimii noastre, să nu ratăm scopul și sensul vieții noastre, acela de a
primi acest cuvânt viu și lucrător și de a înflori prin tot ceea ce facem și suntem. Iubiți credincioși și
credincioase, această pildă explicată a Mântuitorului Iisus Hristos vorbește despre pământul inimii
mele și pământul inimii tale și va vorbi explicit până atunci când Hristos Domnul va veni să judece
lumea, însă Biserica spune că pământul acesta interior despre care vorbește pilda de astăzi din sfânta
Evanghelie, el se poate schimba în fiecare secundă. Fiecare clipă poate modifica structura pământului
inimii, deci noi să nu luăm această pildă într-un sens pasiv sau temporal, dacă eu acuma l-am primit
și gata, de acuma eu așa sunt și voi fi. Nu este așa. Putem acum să fim atenți la acest cuvânt și să
facem o hotărâre și un legământ de a fi mai atenți cu tot ceea ce facem și spunem și când ieșim pe
poartă să devenim pământ al trecătorilor sau pământ al spinilor, când ajungem acasă sau la servici să
fim un pământ al pietrei, pentru că fiecare clipă capătă nuanță, culoare și formă și are identitatea ei
spre Înviere sau spre osândă. Și de aceea este important să fim atenți la atitudinea noastră care de
fapt dezvoltă sau arată, oglindește pământul inimii noastre.
Sfânta Cuvioasă Maica Parascheva devine modelul nostru când noi citim acatistul ei, citim viața ei și
dorim să mergem și noi pe urmele ei, care a păstrat pământul inimii lucrat cu lacrimile pocăinței și cu
gândul la Mirele Hristos. Rugăm dar ca milostivul Dumnezeu în această perioadă de încercare să ne
ajute să fim mai atenți la gândurile noastre, să fim atenți la stările noastre, să nu pierdem pacea
inimii care este de fapt oglindirea pământului lucrat al sufletului nostru.
Și de aceea este bine să lucrăm pământul inimii noastre cu pace, cu iubire față de Mântuitorul Iisus
Hristos și să mărturisim semințele semănătorului prin faptele noastre și celorlalți.Rugăm dar ca
Milostivul Dumnezeu să ne ajute dacă noi n-am putea, nu putem și nu se poate să ajungem la, să ne
închinăm la moaștele Sfintei noastre Parascheva, atunci să o chemăm la noi acasă, să aprindem o
căndeluță, să plecăm genunchii și ea va veni în vizită la noi când noi o chemăm. Așa cum Mântuitorul
Iisus Hristos, Maica Domnului și toți sfinții vin când îi chemăm, și ea vine și ne ocrotește cu bucuria
aceasta duhovnicească a pământului lucrat și ne arată pașii către Împărăția lui Dumnezeu.

