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Duminica a 21-a dupa Rusalii 
(Pilda semlínútorului) 

„Zis-a Domnul: A iclit semlinatorul s semene ~anta sa. 57 senili nnd el, o 
parte a càzut Mngà drum 5i a fost càlcatà cu picioarele i pàsàtile cerului au 
meincat-o. Alta parte a càzut in loc pietros, i daca a ràsàrit, s-a uscat, pentru cà nu 
avea umezealà. Altà parte a cdzut in mijlocul spinilor i spinii, crescand cu ea, au 
Margit-o. lar altà parte a càzut pe pàmetntul cel bun i, crescand, a fàcut rod 
insutit. Balie:" ce a spus acestea, a strigat: Cine are urechi de auzit sà audà. Dar 
ucenicii Lui L-au intrebat: Ce inseamnà pilda aceasta? Atunci El a ràspuns: Vouà 
via este dat sà cunoa5teri tainele impàrà liei lui Dumnezeu, iar in pilde, ca, 
vàzand, sà nu vada i, auzin4 sa nu inteleagà. Iar pilda aceasta inseamnà: Samíìnra 
este cuUntul lui Dumnezeu. lar cele de langà drum sunt cei care aud cuviintul, dar 
vine diavolul i ia cuvéintul din inima lor, ca nu cumva, crezlind, sa se mantuiascà. 
Cele din loc pietros sunt aceia care, auzind cuv'àntul il primesc cu bucurie, dar 
acegia nu au ràdiwink ei cred píìnà la o vreme, iar la vreme de ispità se leapà dà. 
Cele càzute intre spini ace5tia sunt cei ce aud cuvantul, dar umbMnd sub povara 
grijilor, a bogatiilor *i a plkerilor vieta acesteia, se inàbufà i nu rodesc desàvfir5it 
Iar cele de pe pamant bun ace5tia sunt cei care, cu inimà curata g bunà, auzind 
cuviintul, il pdstreazà i fac rod prin ràbdare. Dupà ce a spus acestea, a strigat 
iarà5i: Cine are urechi de auzit, sà audà." 

In lumina zorilor m'àntuirii neamului omenesc, am cinstit na5terea Maicii 
Domnului 5i modul in care a fost desàvàr5ità lucrarea de inomenire a Fiului lui 
Dumnezeu spre màntuirea neamului omenesc prin Sffinta Cruce (la 14 septerribrie). 
Am invgat din Duminica de dinaintea Inàltàrii Sfintei Cruci c trebuie sà ne 
na5tem din apà 5i din Duh, din Duminica de dupà, cà trebuie sà-I urmàm lui 
Hristos lep‘àdàndu-ne de sine, luànd Crucea 5i urcànd treptele cre5terii noastre 
duhovnice5ti Duminicà de Duminicà, am pus la inimà mergerea mai la adànc a 
intelegerii cvvintelor dumnezeie5ti prin Duminica Pescuirii Minunate. in Duminica 
urmàtoare arn invàtat cà dragostea este coroana sau cununa tuturor virtutilor, 
iubind nu numai pe cei care ne iubesc pe noi, ci chiar 5i pe vràjmni; dupà aceea, 
in Duminica trecutà, am a5ezat in sufletele noastre invàgtura Sfintei Biserici 
legatà de invierea spiritualà (invierea sufletului din pàcat) cu prilejul invierii fiului 
vàduvei din Nain. Si iatà cà in aceastà Duminicà sfantà, Màntuitorul Hristos 
roste5te o parabolà a m'àhnirii, a intristkii: o intristare sui generis: doar un sfert din 
cuvàntul Sàu ajunge pe pamantul bun i roditor al inimilor curate 5i smerite. 

Astàzi ne aflàm in fata unui text din Evanghelia Mantuitorului Iisus Hristos, 
pe care 1-a accentuat in mod deosebit: nu cumva in aceastà pila* a semanatorului 
se ascunde taina ultimà a Cre5tinismu1ui, a Bisericii? SA incercàm sà descoperim 5i 
sà confirmàm cumva aceasta intuitie. Acest cuvant e singurul text din toata 
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Evanghelia Lui pe care El insusi il explicà, il interpreteazà, li descoperà ultima 
semnificatie; e limpede c'à ne spune ceva cu totul deosebit. Mai existà o mare 
ispità de care s-au lovit toti predicatorii de-a lungul celor 2000 de ani: pilda este 
atàt de simplà si se referà la o indeletnicire a omului de c'and este el. De aceea 
multi au càzut In capcana aceasta a simplitkii aparente. 

Tocmai aici e problema: in lucrurile simple, Màntuitorul si Dumnezeu insusi 
a ascuns intregul adànc al fiintei, al existentei, al rostului divin al tuturor lucrurilor. 
De aceea existà un proverb: „apele linistite sunt affinci" — aceasta este pilda. 
Màntuitorul are at'àta grijà de acest text, inc'àt il incadreazà intre douà avertis-
mente: ,,cine are urechi de auzit, sà audà". E limpede: ne trimite cu insistentà in 
altà parte dee& acolo unde credem noi. 

Senteiniltorul este Dumnezeu: adicà Dumnezeu nu este mai muli deck ceea 
ce poate fi onice om adevàrat, pe care El semànat dupà Chipul i Asemànarea 
Lui. Spune Sffintul Ioan Evanghelistul: „suntem sàmàntà de Dumnezeu", iar Sfàntul 
Apostol Pavel intàresie, in predica lui din Areopag: „al Lui neam suntem" (al lui 
Dumnezeu). Iubitilor, g'ànditi-và cà suntem de un neam cu Dumnezeu, iar Fiul Se 
Intrupeazà i ia sàngele nostru: ce vreti mai mare inrudire!? Suntem frati, decifi 
(irnpreunà cu Fiul, in Fiul) de Dumnezeu! 

Evanghelia de astàzi se referà la aceastà maltA teaptà a Creatiei lui 
Dumnezeu: e vorba de cuvdnt i om, cuvcint $i fàpturiz. CuAntul— dupà Dumnezeu 
— Dumnezeu este! O spune iaràsi Sffintul Joan Evanghelistul, incep'ànd astfel 
Evanghelia a 'V-a. Este tot ce are lumea mai de pret din càte i-a dat Dumnezeu. 
Dumnezeu ne-a dat totul. Dumnezeu, dupà ce a dkuit tot, S-a dàruit pe Sine 

dàruindu-Si S 'àngele Lui, nouà: in primul rànd la Intrupare Si-a vàrsat 
Ungele Lui in sàngele nostru (lu'and sàngele Fecioarei) i .pe urmà, pe Cruce, isi 
varsà.  S'àngele Lui pentru viata noastrà, il dàruieste, Se dkuieste pe Sine. Mai mult 
nu se putea. 

Esenta Crestinismului este Cuvàntul lui Dumnezeu: spune Ioan Evanghelistul, 
„la inceput era Cuvàntul 5i Cuvàntul era la Dumnezeu i Dumnezeu era Cuvàntul". 
Iatà ce ecuatie! O asemenea ecuatie, la "asemenea nivel, te amuteste! *Dumnezeu 
este Semànàtorul i sà.rnanta lui Dumnezeu este cuvàntul; din aceastà sàmàntà 
ràsare Fiul Lui, „de-o Fiintà cu Tatà1". 

SA ne rugàm lui Dumnezeu sà ne dea puterea Euharistiei, adicà multumire 
pentru tot ce avem. Existà oameni care au toate bogàtiile lumii i sunt atàt de tristi 

nemultumiti pentru cà nu se multumesc cu nimic. Prima nemultumire care a 
distrus lumea lui Dumnezeu cea plinà de bucurie, a fost nemultumirea lui Adam, 
cànd li reproseazà lui Dumnezeu: „femeia pe care mi-ai dat-o sà fie cu mine, aceea 
mi-a dat din pom i am màncat". Iubitilor, in cupa aceea s-a dàràmat tot universul • 
de bucurie pe care il fàcuse Dumnezeu pentru om. Omul s-a dovedit nemultumitor; 
„nemultumitorului i se ia 

in altà parte, Màntuitorul se opreste cu mare bucurie si entuziasm in fata 
unui sutas pàgàn care-I spune ceva nea5teptat chiar si pentru El, Care stia sà. 
gàseascà bucurii in onice „firimiturà". La un moment dat, Mantuitorul se afià in 
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fata unui suta5 pàg'àn (roman), care li roagà sà vinà sà-i vindece sluga lui bolnavà 
pe moarte. Màntuitorul Li spune: „Venind, Il voi tàmàdui". Iar acest suta5 ràspunde 
cu un cuv'ànt la care nu se a5tepta nimeni: „Doamne, nu sunt vrednic sà intri sub 
acoperàmàntul meu, cà sunt om pàcàtos, spune numai cu cuvàntul" (trimite 
cuvàntul Thu) 5i se va tàmàdui sluga mea". Aici Màntuitorul strigà: „Adevàr zic 
vouà, nu am intàhuit atka credirità nici in Israe1 122". 

Deci zice Màntuitorul: „Adevàr zic vouà, nici in Israel nu am afiat atka 
credintà". Ce intelesese sutgul pàgàn? intelesese ceea ce noi n-am prea inteles din 
aceastà pildà, dei o ascultàm de 2000 de ani: Dumnezeu este Cuvànt, omul este 
singura fàpturà — dupà Dumnezeu — fàptur'à de cuvànt (cuvàntàtoare) 5i Cuvàntul 
nu numai c'à Incepe lumea, dar tot Cuvàntul o trece in venicie. Màntuitorul spune 
cà singura valoare care ràmàne din intreaga lume, din cer 5i de pe pàmànt, sunt 
cuvintele Sale: „cerul i pàmàntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece"! 

. Iubitilor, dacà a fost ceva mai neglijat 5i mai batjocorit pe lume, cel putin ?n 
ultimii ani (incepànd cu Revolutia francezà, 5i chiar in Rena5tere ne putem 
adànci), acesta a fost cuvàntul: a inceput „uciderea cuvàntului", a esentei lui 
dumnezeie5ti. Nu s-au mai spus cuvinte dumnezeie5ti prin gura omului, care este 
fiu de Dumnezeu, pentru cà este singurul slujitor cu cuvànt, in lumea de cuvànt. $i 
ca s'a intelegem acuma partea rea a lucrurilor, sà ne amintim CA tot Sfàntul Ioan 
Evanghelistul il nume5te pe diavol in contradictie cu Durnnezeu, care este Tatà1 
Cuv'àntului (cuvànt bun, „pàm'àntul ce! bun"): „tatàl minciunii". intr-adevàr, cu ce 
a distrus demonul Creatia minunatà din Cuvànt a lui Dumnezeu? Cu cuvàntul! Tot 
pe cuv'àntul lui Dumnezeu a lucrat demonul, intordndu-1 impotriva sensului divin: 
Dumnezeu spune lui Adam 5i Evei „sà nu màncati... cki in ziva In care veti 
mànca, cu moarte veti muri", diavolul intoarce cuvàntul lui Dumnezeu impotrivà 
5i zice: „nu-i adevàrat, nu veti muri, ci veti fi ca dumnezei". 

Vreau sà intelegem unde stà tot binele 5i tot ràul: in cuvànt! Cuvàntul se 
identificà in inceput cu Dumnezeu 5i omul este singurul care lucreazà — dupà 
Dumnezeu — cu cuvàntul, ca 5i Dumnezeu. Iar noi am neglijat cuv'àntul! De aceea 
astàzi nu se mai face nimic, de aceea astàzi este un gol insuportabil, cum spunea 
Nietzsche: „nu vedeti cum ne sufià golul in fatà, nu vedeti cum vine noaptea 5i tot 
mai multà noapte?" Càtà confuzie in cuvintele rostite Chiar incepànd cu 
tumul Babel, umanitatea a neglijat Cuvàntul ziditor de viatà 5i s-a ocupat cu zidiri 
moarte (mausolee, turnuri, tempie). in momentul in care nu ai cuvfintul in gura ta 
ca pe Dumnezeu (Dumnezeu este Cuvànt 5i Cuvàntul este de la Durrinezeu), atunci 
L-ai ucis pe Dumnezeu din Cuvànt; Dumnezeu cu Cuvàntul face totul, a5a cum 
spune Iov 123 . 

122  Israelul era beneficiarul Cuv'àntului lui Dumnezeu in istorie, incepànd cu Avraam 
terminànd cu Caiafa — ultirnul care rosteste un cuvànt in Vechiul Testament: adevàrat c'à n-a 
rostit ce trebuie, dar Dumnezeu are puterea sA converteascà tot ràul in bine. Caiafa spune „mai 
bine este sà moarà un om pentru popor, dee& sà piarà tot neamul"; si a fost asa. 
123  Cap. 42, ultimul capitol: „pentru cà nu este la Tine, Doamne, cuv'ànt care sà nu se facà 
indatà faptà". 
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Omul este cuvdnt din Treime: — „5i a zis Dornnul Dumnezeu: Sà facem om 
dupà chipul i asemànarea Noastrà". Ce a zis s-a fàcut! S-a facut om dupà Chipul 
5i Asemànarea Sfintei Treimi. Omul, ca tatil este dupà chipul TatAlui; omul viteaz, 
curajos, eroic este dupà chipul Fiului (eroul din Treirne care a venit, s-a ràzboit 5i a 
biruit in Sàngele Lui 5i-n sàngele nostru); deci omul este 5i fiu, dupà chipul Fiului. 
$i-n fine, omul ca femeie care nate, care dà viatà este dupà chipul Duhului Sfànt, 
Dàtatorul de Viatà, iar pentru cà ferneia e prasmuità din coasta lui Adam in a opta 
zi — Ziva invierii, femeia este $i inviere. 

Iatà chipul omului — dupà Chipul Sfintei Treimi, dar omul este 5i cuvànt. 
cuv'ant nàscut in interiorul Treirnii: „Sà facem orn dupà Chipul 5i Asemànarea 
Noastrà" — 5ì 1-a fàcut a5a! Dar dacà và spun toate acestea, vi le spun tocmai 
pentru a scoate din aancurile in care s-a potopit, valoarea cuvàntului; omul este 
cuv'ant. Eu am pomenit in copilkie o altà lume, era o lume a cuvàntului dat — 5titi 
cum spune lumea: „pe unde iese vorba, iese 5i stifietul"; a5a era, pe vremea aceea. 
Acum 100-200 de ani nu existau hàrtii: era cuvàntul dat 5i cuvàntul acela facea 
mult mai mult dee& hàrtiile. Lumea s-a ocupat insà de lucruri exterioare, de 
„ziduri": a zidit o lume grea, o lume oarbà, o lume care se pràbu5e5te in sine 
neavànd viatà, càci viata tuturor lucrurilor e cuvàntul. 

Aceastà catedralà (este vorba de catedrala din Turnu Màgurele) s-a zàmislit 
pe un cuvànt al Regelui Carol: el i-a fagàduit Maicii Domnului cà dacà il scapà 
dintr-o primejdie grea (aici undeva, pe Dunàre), va construi o catedralà — 5i iat-o! 
hntài trebuie sà" fie cuvàntul 5i toate se intrupeazà, dar dacà nu e cuvànt, nu stà 
nimic, e chiar primejdios, e minciunà — 5i minciuna, 5titi foarte bine, cà este otravà 
demonicà 5i distruge 5i cariazà totul. Ca sà vedeti càt de pretioasà este aceastà 
relatie cuvànt-viatà-màntuire, sà adàugàm cà màntuirea nu se face deck prin 
cuvànt, cu Cuvàntul lui Dumnezeu: de aceea il trimite pe Fiul Lui, pentru cà Fiul 
Lui este Cuv'antul. Prin Cuvàntul acesta Dumnezeu a zidit la inceput lumea. 
Màntuitorul spune El insu5i: „voi, cei care M-ati urmat..." (adicà apostolii, càci 
taina Evangheliei astàzi se cheamà un singur cuvànt, Apostolatul Bisericii). 

Cre5tinismul este apostolatul de cuviint: „voi cei care M-ati urmat la 
na5lerea dìn nou (cea de-a doua) a lumii...". in Apocalipsà se spune cà.' pànà la 
unnà biruinta fmalà va fi a Cuvàntuluí lui Dumnezeu, cel care iese pe un cal alb, 
cu sabia Duhului i cu care va birui satanismul 5i demonismul, aparasnd din nou 
stràlucitorul Cuvànt de Vi4à Dàtàtor — de viatà ve5nicà, de data aceasta. Iatà trei 
etape ale vietii de cuvànt 5i in cuvànt: „Si am vàzut cerul deschis 5i iatà un cal alb, 
5i Ce! ce edea pe el se chearrià Cuvàntul lui Dumnezeu. Iar dm gura Lui ie5ea 
sabie ascutità... 5i pe haina Lui are nume scris: impàratul impàratilor i Domnul 
domnilor" (Ap. 19, 13). 

O singurà slujire, un singur lucru trebuieite: cuwintul bun, cel din 
Evanghelia de asfAzi, cuvànt bun càzut in pàmànt bun. Sàmànta bunà este Fiul 5i 
fili in Fin! — adicà nu vom fi buni ca fii ai lui Dumnezeu dacà nu suntemfii in Fiul 
Lui: nu fii rebeli, nu fii risipitori 5i nici chiar fii cuminti 5i màrginiti cum era fui 
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cel mare (care nu-1 iubea pe cel mic). Noi trebuie s fim fiii iubirii, trebuie sà fim 
iubire, pentru cà Dumnezeu este Iubire 124 . 

Lumea este victima minciunii demonice, a confuziei incepute atunci cand i-a 
spus: „nu-i adevàrat, v-a mintit Dumnezeu", pentru ca v-a ascuns cà in pomul 
acela se afra ultimul dar, marea putere. Mantuitorul lisus Hristos, in Capemaum, in 
fata multimii, spune: „Eu surit Painea care S-a coborat din cer i cine nu mananca 
Trupul Meu i nu bea Sangele Meu nu are viata-n el"; ceilalti au inceput sa 
murmure in fata acestui cuvant extrem de riscant: „cum sà-I mancàm noi Trupul 
Lui, ce vrea sà spunà Acesta?". intr-adevar, numai cineva care avea atata incredere 
in omul pe care El il facuse putea sà adreseze tuturor un asemenea adevar: „Eu 
sunt Painea care S-a coborat din cer i cine mananca Trupul Meu i bea Sangele 
Meu...". Cei care au comentat s-au oprit — ca si noi — la suprafatà (samantà, 
semanator, teren), dar aici se trimitea mult mai adanc, la esenta. De aseea 

•majoritatea s-au smintit si au plecat de la El, au plecat pentru cuvantul acesta: un 
cuvant ascutit este mai greu de suportat decat o sabie. Sabia ucide trupul, un 
cuvant poate invia insà trupul sau poate ucide sufletul i il duce In „gheena" (in 
confuzie, in intuneric). 

Mantuitorul li intreaba pe apostoli: „dar voi, de ce n-ati plecat?". Si 
raspunde Petru, in simplitatea sa: „Doamne, unde sà ne ducem? La Tine sunt 
cuvintele vietii". MA opresc aici, dar as vrea totusi s'a ne ràmànà in atentie cà nu 
existà adevàr, viatà adevaratà decat in cuvantul bun; noi trebuie sà fun acel cuvant 
bun dupà chipul lui Dumnezeu-Cuvantul. Trebuie sà ne intalnim cu Dumne.zeu in 
cuv'ànt, in gandirea noastrà: tot gandul nostra sà fie gand de Dumnezeu, sa fie gand 
luminos, sà fie gand de iubire. Dumnezeu este Iubire, deci cuvdnt iubitor: acela 
este cuvantul care-1 creste i pe copil. Fàrà cuvantul unei mame iubitoare — si 
bineinteles si al tatàlui — rezultà monstri. Ramanem aici, cuvdnt de Dumnezeu, 
cuvdnt de mamd i cuveintul Bisericii. Cuvantul Bisericii, Treime de Iubire! VA 
multumesc pentru ingaduinta i pentru ràbdare, và rog sA pàstrati ceva i duceti 
mai departe. Eu v-am dat putin aluat, acum và rog, framantatura và apartine. Asa 
sà ne ajute Dumnezeu! 

124  Dacà blestemí pe cineva, dacà minti il ucizi pe om, pentru cà acolo unde Ioan Evanghelistul 
li spune diavolului „tatAl minciunii", imediat adaugà i „ucigas de °ameni". Cum ucide 
demonul? Invers de cum dà nastere Dumnezeu! Dumnezeu nafte prin Cuvd nt, iar demonul 
ucide prin minciunà. 
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