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Duminică 13 octombrie 2019 
 

Apostolul: Galateni 2, 16-20 
 
“Fraţilor, ştiind că omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci din credinţa în Hristos Iisus, 
am crezut şi noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptă din credinţa în Hristos, iar nu din faptele 
Legii, căci din faptele Legii nimeni nu se va îndrepta. Dacă însă, căutând să ne îndreptăm în 
Hristos, ne-am aflat şi noi înşine păcătoşi, este, oare, Hristos slujitor al păcatului? Nicidecum! 
Căci dacă zidesc iarăşi ceea ce am dărâmat, mă arăt pe mine însumi călcător (de poruncă). 
Căci eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu. M-am răstignit 
împreună cu Hristos; nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, în trup, o 
trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru 
mine.” 

Evanghelia: Luca 8, 5-15 
 
“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.” 
 
 
“Deși Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la 
cunoștința adevărului să vină, a cui este vina că numai o pătrime 
din lume se va mântui, primind sămânța cuvântului vieții si 
aducând roadă insutită? Vina acestei nerodiri, nu este a lui 
Dumnezeu, ci a omului care prin așezarea rea a sufletului său, 
împiedică creșterea și rodirea seminței cuvântului dumnezeiesc. 
Dumnezeu l-a făcut pe om cu voie liberă. El nu forțează ușa 
inimilor omenești, numai bate la ușa inimilor, precum scrie: Iată, 
stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul Meu și va deschide 
ușa, voi intra și voi cina cu el.” 
                                                     Arhimandrit Ilie Cleopa 
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ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

 
10 octombrie – TEOFIL 

11 octombrie – FILIP 
13 octombrie – ANDREI 

14 octombrie – PARASCHIVA 

 
EVENIMENTE 

 

Luni 14 octombrie – Sfânta Cuvioasă Paraschiva 

9.30 – Acatist, Sfânta Liturghie 
 

 
 

Vineri 18 octombrie – 6.30 – Taina Sfântului Maslu 
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