
Tâlcuire la Evanghelie 
 

Domnul i-a spus unui anumit tânăr: de vrei să intri în viaţă, 

păzeşte poruncile. Nu i-a spus: dacă vrei să ai viață, ci dacă vrei 

să intri în viață, referindu-se la viață ca la viața cea veșnică. Să ne 

referim mai întâi la dragostea din această viață. Fiindcă această 

viață este una iubită, indiferent de calitatea, tulburarea care se 

găsește în ea sau cât de rea este, oamenii se tem să o sfârșească. 

De aici trebuie să vedem, să ne gândim cât de mult trebuie să 

iubim viața veșnică, când această viață mizerabilă care la un 

moment dat trebuie să se sfârșească este atât de iubită. Țineți 

seama, fraților, cât de dorită este acea viață când este una ce nu are 

sfârșit. Iubești viața aceasta, unde muncești atât de mult, unde 

alergi, unde ești ocupat și abia îți tragi sufletul. În viața aceasta, 

muncile cu greu pot fi numărate: semănatul, aratul, lucratul 

pământului, călătoritul pe mare, morăritul, gătitul de bucate sau 

țesutul. Iar după toate aceste munci grele, viața ajunge la un 

sfârșit. Privește la ceea ce înduri în această viață pe care o iubești 

atât de mult. Crezi cumva că vei trăi veșnic și nu vei muri 

niciodată? Toate cad, chiar și templele, stâncile și marmura întărite 

cu fier, iar omul se gândește că n-o să moară? Luați seama, fraților 

să căutați viața cea veșnică, unde nu veți mai avea parte de aceste 

lucruri, ci veți împărăți cu Dumnezeu pe vecie. 
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Duminica a XII-a după Cincizecime 

Pomenirea Sfântului Mucenic Lavrentie arhidiaconul 

 

Imnul zilei: 

Troparul şi condacul Sfântului Mucenic Lavrentie 

arhidiaconul 

  

Mucenicul Tău, Doamne, Lavrentie, întru nevoinţa sa, cununa 

nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având 

puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor 

neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele 

noastre, Hristoase Dumnezeule. 

Cu Foc Dumnezeiesc aprinzându-ţi inima ta, focul patimilor până la 

sfârşit în cenuşă l-ai întors, întărirea pătimitorilor, de Dumnezeu 

purtătorule, Mucenice Lavrentie. Şi în chinuri fiind, ai strigat cu 

credinţă: nimeni nu mă va despărţi pe mine de dragostea lui Hristos. 



Lectura           duminicală 

APOSTOL 

Epistola I către Corinteni,  

cap. XV, vers. 1-11: 

 

Fraţilor, vă aduc aminte Evanghelia pe care v-am binevestit-

o, pe care aţi şi primit-o, întru care şi staţi, prin care şi sunteţi 

mântuiţi; cu ce cuvânt v-am binevestit-o - dacă o ţineţi cu 

tărie, afară numai dacă n-aţi crezut în zadar - căci v-am dat, 

întâi de toate, ceea ce şi eu am primit, că Hristos a murit 

pentru păcatele noastre după Scripturi; şi că a fost îngropat şi 

că a înviat a treia zi, după Scripturi; şi că S-a arătat lui Chefa, 

apoi celor doisprezece; în urmă S-a arătat deodată la peste 

cinci sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăiesc până astăzi, 

iar unii au şi adormit; după aceea S-a arătat lui Iacov, apoi 

tuturor apostolilor; iar la urma tuturor, ca unui născut înainte 

de vreme, mi S-a arătat şi mie. Căci eu sunt cel mai mic dintre 

apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că 

am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Dar prin harul lui 

Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi harul Lui, care este în mine, n-

a fost în zadar, ci m-am ostenit mai mult decât ei toţi. Dar nu 

eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. Deci ori eu, ori 

aceia, aşa propovăduim, şi voi aşa aţi crezut. 

 

 

 

 

EVANGHELIE 

De la Matei Sfânta Evanghelia,  

cap. XIX, vers. 16-26: 

 

În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un tânăr oarecare şi l-a 

zis: Învăţătorule bun, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică? Iar 

El a zis: de ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun, decât numai 

singur Dumnezeu; iar dacă voieşti să intri în viaţa veşnică, 

păzeşte poruncile. Care, a zis el? Iisus i-a răspuns: să nu ucizi, 

să nu faci desfrănare, să nu furi, să nu fii martor mincinos; să 

cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele 

tău, ca pe tine însuţi. Tânărul I-a zis: toate acestea le-am păzit 

din tinereţile mele; ce-mi mai lipseşte? Atunci Iisus i-a spus: 

dacă vrei să fii desăvârşit, du-te şi vinde-ţi averea ta, dă-o 

săracilor, şi vei avea comoară în cer; apoi vino şi-Mi  urmează 

Mie. Tânărul însă, auzind cuvântul acesta, a plecat întristat, 

căci avea multe avuţii. Atunci Iisus a zis către ucenicii Săi: 

adevărat vă spun vouă că un bogat cu anevoie va intra în 

împărăţia cerurilor. Şi iarăşi vă spun că mai lesne este să treacă 

o cămilă prin urechile acului, decât să intre un bogat în 

împărăţia lui Dumnezeu. Ucenicii Lui, auzind acestea, s-au 

tulburat foarte tare şi I-au zis: cine poate atunci să se 

mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: la oameni aceasta 

este cu neputinţă, însă la Dumnezeu toate sunt cu putinţă. 


