
Tâlcuire la Evanghelie 
 

Cât de greu și de dureros pare aceasta! Domnul a cerut ca 

oricine vine la El să se lepede de sine. Dar ceea ce poruncește nu 

este nici greu, nici dureros când El însuși ne ajută, în așa fel încât 

ceea ce ne cere să poată fi îndeplinit. Deoarece orice pare dificil în 

ceea ce este plăcut, dragostea îl face ușor. 

Mai degrabă întoarce-te către aceste învățături; ridică-ți crucea 

și urmează-i Domnului, deoarece, atunci când am observat că erai 

încetinit din scopul tău divin de preocuparea cu cele casnice, am 

simțit că tu erai cel purtat și tras de crucea ta, în loc să o duci tu pe 

ea. Ce altceva înseamnă crucea, decât mortificarea trupului? 

Aceasta e propria noastră cruce, pe care Domnul poruncește să o 

purtăm pentru a putea fi cât se poate de bine înarmați în urmarea 

Lui. Noi suferim pe moment, până când moartea e înghițită de 

biruință (Isaia 25, 8). Atunci, chiar această cruce va fi răstignită. 

Crucea va fi pironită, de frica Domnului. Nu este altă cale de a-I 

urma Domnului, decât prin purtarea ei, căci cum poți să-I urmezi, 

dacă tu nu ești al Lui? 

Acest precept, prin care suntem îndemnați să ne pierdem viața, 

nu înseamnă că cineva ar trebui să se sinucidă, ceea ce ar fi o 

crimă de neiertat, ci înseamnă că omul trebuie să omoare în el 

însuși ceea ce este profund atașat de cele pământești, care îl face 

pe om să caute plăcerea nemăsurată în această viață, până la 

neglijarea vieții viitoare.  

Acesta este înțelesul expresiei „își va urî viața și și-o va pierde”. 

În acest context, așa cum vezi, El vorbește mult mai deschis 

despre avantajul câștigării vieții, când spune: „Cel ce îşi iubeşte 

sufletul îl va pierde; iar cel ce îşi urăşte sufletul în lumea aceasta îl 

va păstra pentru viaţa veşnică” (Ioan 12, 25). 
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Duminica a XVIII-a după Cincizecime,                         

Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci 

Pomenirea Sfântului Apostol Codrat din Magnesta 

Imnul zilei: 

Troparul şi condacul Sfântului Apostol Codrat 

 

Apostole Sfinte Codrat, roagă pe Milostivul Dumnezeu să 

dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre. 

Ca pe un ierarh cinstit şi nevoitor prea tare, lumea îţi aduce 

Ţie, Doamne, rugător, pe Dumnezeiescul Apostol Codrat şi 

cu cântări cinsteşte cinstita lui pomenire, cerând totdeauna 

să se dăruiască iertare de greşeli celor ce cântă: Aliluia. 

 

 



 

Lectura           duminicală 

APOSTOL 

Epistola către Galateni,  

cap. II, vers. 16-20: 

Fraţilor, ştiind că omul nu se îndreptează din faptele 

Legii, ci prin 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; şi 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. 
 

 

 

 

 

 

 

EVANGHELIE 

De la Marcu Sfânta Evanghelia,  

cap. VIII, vers. 34-38, cap. IX, vers. 1: 

Zis-a Domnul: cel ce voieşte să vină după Mine să se 

lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie. 

Căci cine va voi să-şi mântuiască sufletul său îl va 

pierde; iar cine-şi va pierde sufletul său pentru Mine şi 

pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Şi ce-i foloseşte 

omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde 

sufletul său? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb 

pentru sufletul său? Iar de cel ce se va ruşina de Mine 

şi de cuvintele Mele în acest neam desfrânat şi păcătos, 

şi Fiul Omului se va ruşina de el când va veni în slava 

Tatălui Său, cu sfinţii îngeri. 

Apoi a zis către ei: adevărat vă spun vouă că sunt unii 

din cei ce stau aici care nu vor gusta moarte, până ce 

nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind cu 

putere. 

 


