
Tâlcuire la Evanghelie 

“Domnul iartă păcatele slăbănogului. Acesta ar fi fost un prilej de 

bucurie; dar mintea vicleană a cărturarilor învăţaţi spune: „Omul 

acesta huleşte”. Chiar şi după ce a urmat minunea vindecării 

slăbănogului, întărind acest adevăr mângâietor pentru noi, 

că „putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele”, poporul a 

dat slavă lui Dumnezeu, dar despre cărturari nu se spune nimic, 

pesemne fiindcă şi în faţa minunii urzeau oarecare întrebări 

viclene. Mintea lipsită de credinţă e o uneltitoare: naşte întruna 

bănuieli viclene şi urzeşte hule asupra tuturor lucrurilor privitoare 

la credinţă. Ba nu crede în minuni, ba cere o minune învederată; 

dar când aceasta i se dă, îndatorând-o să se plece credinţei, nu se 

ruşinează să se dea în lături, tâlcuind strâmb lucrările cele 

minunate ale lui Dumnezeu. La fel se poartă şi faţă de dovezile 

asupra adevărului dumnezeiesc, iar dovezi îi aduc atât experienţa, 

cât şi raţiunea, destul de puternice şi de numeroase, dar şi pe 

acestea le acoperă cu îndoiala. Ia la bani mărunţi tot ce înşiră ea şi 

ai să vezi că toate sunt numai viclenie, chiar dacă în gura ei par 

„deşteptăciuni”; astfel ajungi, fără să vrei, la concluzia că aşa-zisa 

inteligenţă şi viclenia sunt unul şi acelaşi lucru. În tărâmul 

credinţei, Apostolul grăieşte: „Noi avem mintea lui Hristos”. Dar 

a cui minte e în afara tărâmului credinţei? A celui viclean. Ca 

atare, viclenia a şi devenit trăsătura care îl deosebeşte“. 
 

Sf. Teofan Zăvorâtul 

“Tâlcuiri din Sfanta Scriptură pentru fiecare zi din an” 
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Duminica a VI-a după Cincizecime 

Pomenirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel 

 

Troparul zilei: 

Troparul Sfinților Apostoli Petru şi Pavel 

  

„Cei ce sunteţi între apostoli mai întâi pe scaun şezători şi 

lumii învăţători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă, pace lumii să 

dăruiască şi sufletelor noastre mare milă.” 

 

 

 

 



Lectura           duminicală 

APOSTOL 

Epistola către Romani,  

cap. XII, vers. 6-14: 

 

Fraţilor, avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat. Dacă 

avem proorocie, să proorocim după măsura credinţei; dacă 

avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se 

sârguiască în învăţătură; dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; 

dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăţie; dacă 

stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; dacă miluieşte, să 

miluiască cu voie bună! Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi 

răul, alipiţi-vă de bine. În iubire frăţească, unii pe alţii iubiţi-

vă; în cinste, unii altora daţi-vă întâietate. La sârguinţă, nu 

pregetaţi; cu duhul fiţi fierbinţi; Domnului slujiţi. Bucuraţi-vă 

în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi. 

Faceţi-vă părtaşi la trebuinţele sfinţilor, iubirea de străini 

urmând. Binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi. 

 

 

 

 

 

EVANGHELIE 

De la Matei Sfânta Evanghelia,  

cap. IX, vers. 1-8: 

 

În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea 

înapoi şi s-a întors în oraşul Său. Şi iată că I-au adus pe un 

slăbănog, care zăcea în pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis 

slăbănogului: îndrăzneşte, fiule; ţi se iartă păcatele tale. Atunci 

unii dintre cărturari au zis în sinea lor: Acesta săvârşeşte 

blasfemie. Dar Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: pentru ce 

cugetaţi cele rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a 

zice: ţi se iartă păcatele tale, sau a zice: scoală-te şi umblă? Ca 

să ştiţi însă că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta 

păcatele, atunci a zis slăbănogului: scoală-te, ia-ţi patul tău şi 

te du la casa ta. Şi, sculându-se el, şi-a luat patul şi s-a dus la 

casa sa. Iar mulţimile, văzând acestea, se minunau şi slăveau 

pe Dumnezeu, Care a dat o putere ca aceasta oamenilor. 


