
Tâlcuire la Evanghelie 
 

Dar ce înseamnă că se vor ruşina de fiul meu? Acestea nu sunt 

cuvintele unui om nepăsător. Departe de gândul acesta! Ci sunt 

mai degrabă cuvintele unuia care dorește să arate cât de mare și de 

neiertat este păcatul neascultării. Pentru că în final tot trimite pe 

Fiul, deși știa că-L vor omorî. Atunci când spune se vor rușina de 

El, spune exact ceea ce ar fi trebuit ca ei să facă, adică  era de 

datoria lor să I se închine și să asculte de El. Același lucru îl spune 

și într-un alt loc: Ori te-or asculta, ori nu te-or asculta (Iez. 2, 5). 

Pentru că, deși au fost neascultători de slugile sale, față de Fiul 

trebuiau să-și arate cinstirea și să I se închine. Și ei ce fac? Cu 

toate că ar fi avut timp să ceară iertare pentru păcatele lor și cu 

toate că toate că ar fi trebuit să alerge la el ca să facă aceasta, ei 

stăruie și mai mult în păcatele lor și merg mai departe, adăugându-

și la acestea și alte păcate. Ei întotdeauna au făcut păcate care pe 

cele de dinainte le-au depășit în gravitate, fapt pe care-l arată, 

spunând: Dar voi întreceţi măsura părinţilor voştri! (Mt. 23, 32). 

Însă ei nu și-au ținut în frâu pornirile, chiar dacă primiseră 

porunca să nu ucizi și chiar dacă primiseră porunci să se abțină și 

de alte nenumărate fărădelegi. Căci prin multe și felurite chipuri 

au fost îndemnați să țină toate aceste porunci.Cu toate acestea, ei 

n-au lepădat calea fărădelegilor lor, căci ce-au spus atunci când L-

au văzut? Au spus: Veniţi să-L omorâm!Din ce cauză și pentru ce 

motiv? Ce vină I-ar fi putut ei găsi? Să fie cea că v-a cinstit și fiind 

Dumnezeu S-a făcut om și a săvârșit nenumărate minuni pentru 

voi? Sau că v-a iertat păcatele? Sau că v-a chemat să fiți părtași ai 

împărăției cerurilor? Vedeți că nepăsarea lor față de rău era 

împreunată cu o mare nebunie, deoarece cauza uciderii lui era 

plină de nebunie: veniţi să-L omorâm şi să avem noi moştenirea 
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Duminica a XIII-a după Cincizecime 

Pomenirea Sfântului Mucenic Miron preotul 

 

Imnul zilei: 

Troparul şi condacul Sfântului Mucenic Miron preotul 

  

Mucenicul Tău, Doamne, Miron, 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. 

Din pruncie dorind după Hristos, preamărite şi păzind Dumnezeieştile 

Lui porunci, la Dânsul ai alergat, Sfinte Mucenice Miron şi te-ai odihnit, 

slăvindu-L cu îngerii şi cerând tuturor Dumnezeiască iertare. 



Lectura           duminicală 

APOSTOL 

Epistola I către Corinteni,  

cap. XVI, vers. 13-24: 

 

Fraţilor, privegheaţi, staţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă, 

întăriţi-vă. Toate ale voastre cu dragoste să se facă. Vă îndemn 

însă, fraţilor, - ştiţi casa lui Ştefanas, că este pârga Ahaei şi că 

spre slujirea sfinţilor s-au rânduit pe ei înşişi - ca şi voi să vă 

supuneţi unora ca aceştia şi oricui lucrează şi se osteneşte 

împreună cu ei. Mă bucur de venirea lui Ştefanas, a lui 

Fortunat şi a lui Ahaic, pentru că aceştia au împlinit lipsa 

voastră şi au liniştit duhul meu şi al vostru. Cunoaşteţi bine 

deci pe unii ca aceştia. Vă îmbrăţişează Bisericile Asiei. Vă 

îmbrăţişează mult, în Domnul, Acvila şi Priscila, împreună cu 

Biserica din casa lor. Vă îmbrăţişează fraţii toţi. Îmbrăţişaţi-vă 

unii pe alţii cu sărutare sfântă. Salutarea cu mâna mea, Pavel. 

Cel ce nu iubeşte pe Domnul să fie anatema! Maran atha 

(Domnul vine)! Harul Domnului Iisus Hristos cu voi. 

Dragostea mea cu voi toţi, în Hristos Iisus. Amin! 

 

 

 

 

 

 

EVANGHELIE 

De la Matei Sfânta Evanghelia,  

cap. XXI, vers. 33-44: 

 

Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: era un om oarecare 

stăpân al casei sale, care a sădit vie şi a împrejmuit-o cu gard; a 

săpat într-însa teasc, a clădit un turn de pază şi a dat-o 

lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit vremea 

roadelor, a trimis pe sljitorii săi la lucrători, ca să ia partea lui 

de roade; dar lucrătorii, punând mâna pe sljitori, pe unul l-a 

bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din 

nou a trimis pe alţi slujitori, mai mulţi decât cei dintâi, şi le-au 

făcut şi acelora tot aşa. La urmă a trimis la ei pe fiul său, 

zicând: se vor ruşina de fiul meu; însă lucrătorii viei, văzând pe 

fiul, au zis între ei: acesta este moştenitorul, veniţi să-l 

omorâm şi să avem noi moştenirea lui. Şi, punând mâna pe el, 

l-au scos afară din vie şi l-au omorât. Deci, când va veni 

stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns: pe cei 

răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care-i vor 

da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis: n-aţi citit niciodată în 

Scripturi că piatra pe care au aruncat-o ziditorii, aceasta a 

ajuns să fie în capul unghiului? De la Domnul s-a făcut aceasta 

şi este lucru minunat în ochii noştri. De aceea vă spun vouă că 

se va lua de la voi împărăţia lui Dumnezeu şi se va da neamului 

care va aduce roadele ei. Şi cine va cădea pe piatra aceasta se 

va sfărâma; iar peste care va cădea ea, pe acela îl va spulbera. 


