Tâlcuire la Evanghelie
De multe ori, Îl vedem îndepărtându-Se. Îl vedem atunci când a fost
închis și ucis Ioan (Mt. 4, 12) și Îl vedem atunci când evreii au auzit căȘi face mai mulți ucenici (In. 4, 1-3). Deoarece era dorința Sa să
trăiască într-un ritm obișnuit de interacțiune și singurătate. Încă nu
venise vremea să-și dezvăluie pe deplin slava Sa. De aceea, Iisus a spus
ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristos (Mt. 16, 20). Voia
Sa era ca acest lucru să se facă cunoscut după Învierea Sa. În acest
timp, nu a fost prea aspru cu cei care rămâneau împietriți în necredința
lor, ci mai degrabă, era înclinat a fi îngăduitor cu ei. Când s-a
îndepărtat, nu a făcut-o într-o cetate, ci în pustie, și pleacă cu o barcă
pentru ca nimeni să nu-L urmeze. Dar luați seama că ucenicii lui Ioan
ajunseseră deja apropiați de Iisus. Pentru că ei I-au spus despre cele ce
se petrecuseră. De fapt, ei lăsaseră toate și și-au găsit adăpost în Iisus.
Dar de ce nu S-a retras înainte ca ei să-I aducă vestea? Nu știa oare
Iisus că Ioan a murit înainte ca ei să-I spună? Iisus încă nu vroia să Se
arate cine este. Iconomia divină nu avea nevoie de aceasta. Căci nu prin
înfățișarea Sa avea Iisus să se arate cine este, ci prin faptele Sale. El
cunoștea viclenia diavolului și știa că acesta nu se va abține de la nimic
pentru a strica revelația lui Hristos. Pentru aceasta S-a retras Iisus. Dar
mulțimea nu s-a îndepărtat de la El. Ea încerca să-L urmeze, de parcă ar
fi fost lipită de El. Nici măcar sfârșitul crunt suferit de Ioan nu i-a
înspăimântat sau clintit. Întra-atât de mare este dorința înflăcărată, un
lucru așa de mare este dragostea care biruiește și împrăștie toate
primejdiile.
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Duminica a VIII-a după Cincizecime
Pomenirea Soborului Sfântului Arhanghel Gavriil

Troparul zilei:
Tropar la sărbătoarea Soborului Sfântului Arhanghel
Gavriil
Mai mare Voievodule al Oştilor Cereşti, rugămu-te pe tine
noi nevrednicii ca, prin rugăciunile tale, să ne acoperi pe noi
cu acoperământul aripilor slavei tale celei netrupeşti,
păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul şi grăim:
izbăveşte-ne din nevoi, Sfinte Arhanghele Gavriil, ca un mai
mare peste Cetele Puterilor celor de sus.

Lectura

duminicală

APOSTOL
Epistola I către Corinteni,
cap. I, vers. 10-17:

EVANGHELIE
De la Matei Sfânta Evanghelia,
cap. XIV, vers. 14-22:

Fraţilor, vă îndemn, pentru numele Domnului nostru Iisus

În vremea aceea Iisus a văzut mulţimea de oameni şi I s-a

Hristos, ca toţi să vorbiţi la fel şi să nu fie dezbinări între voi; ci

făcut milă de dânşii şi a tămăduit pe toţi bolnavii lor. Iar când

să fiţi cu totul uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere;

s-a făcut seară, s-au apropiat de Dânsul ucenicii Săi şi I-au zis:

căci, fraţii mei, despre voi, prin cei din casa lui Hloe, mi-a venit

locul acesta este pustiu şi iată e târziu; deci dă drumul

ştire că la voi sunt certuri. Şi spun aceasta, că fiecare dintre voi

mulţimilor, ca să se ducă în sate să-şi cumpere de mâncare.

zice: Eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, iar eu sunt al

Iisus însă le-a răspuns: nu trebuie să se ducă; daţi-le voi să

lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos! Oare s-a împărţit Hristos?

mănânce. Dar ei I-au spus: nu avem aici decât numai cinci

Nu cumva s-a răstignit Pavel pentru voi? Sau fost-aţi botezaţi

pâini şi doi peşti. Atunci El a zis: aduceţi-le aici la Mine. După

în numele lui Pavel? Mulţumesc lui Dumnezeu că pe nici unul

aceea a poruncit oamenilor să şadă pe iarbă şi, luând cele cinci

din voi n-am botezat, decât pe Crispus şi pe Gaius, ca să nu

pâini şi cei doi peşti, şi-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat

zică cineva că aţi fost botezaţi în numele meu. Am botezat şi

şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulţimilor. Şi

casa lui Ştefana; afară de aceştia nu ştiu să mai fi botezat pe

au mâncat toţi şi s-au săturat; şi au strâns rămăşiţele de

altcineva. Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să

fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. Iar cei care mâncaseră

binevestesc, dar nu cu înţelepciunea cuvântului, ca să nu

erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii. Îndată

rămână zadarnică crucea lui Hristos.

după aceea, Iisus a silit pe ucenici Săi să intre în corabie şi să
treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul
mulţimilor.

