
Tâlcuire la Evanghelie 
 

Diavolul nu a fost nicicând într-o stare mai proastă decât a fost 

în acea zi. Căci, în timp ce aștepta să câștige pe Hristos, a pierdut 

și pe cei pe care îi dobândise deja pentru că în clipa în care trupul 

Său a fost pironit pe cruce, cei morți au înviat. Atunci moartea a 

fost rănită, primind o lovitură a morții dintr-un trup mort… 

întrucât diavolul ar face tot ceea ce îi stă în putință să-i convingă 

pe oameni că Iisus nu a murit, ci că el (Satana – n.tr.) deține 

puterea. Oricine poate vedea că vremea de după înviere este 

presărată de dovezi (că Hristos a înviat din morți – n.tr.), însă în 

ceea ce privește moartea Sa, nici o altă vreme decât clipa morții 
nu poate oferi alte dovezi despre aceasta. Așadar, Iisus a trebuit să 

moară în public, în fața tuturor, iar învierea Sa nu a fost la fel, 

deoarece El știa că timpul care se va scurge mai apoi va aduce 

mărturie de la sine pentru aceasta. Lucru minunat este că, în timp 

ce lumea privea (cum Hristos este răstignit – n.tr.), șarpele a fost 

zdrobit de cruce. 

Privește cum diavolul a încercat ca Hristos să moară în taină. 

Ascultă-l pe Pilat spunând: Luați-L voi și-L răstigniți, căci nu 

găsesc în El nici o vină, stând împotriva mulțimii într-o mie de 

feluri. Și din nou iudeii i-au spus: Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, 

coboară-Te de pe cruce! (Mt. 27, 40). Iar când a primit o lovitură 

de moarte, pentru că nu s-a coborât de pe cruce, a fost îngropat. 

Și totuși, în puterea Sa se afla și posibilitatea de a învia imediat 

însă nu a făcut-o pentru ca noi să putem crede în moartea Sa. În 

cazuri particulare de moarte, într-adevăr, se poate spune că numai 

au leșinat, însă nu putem spune asta și în cazul lui Hristos. 
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Imnul zilei: 

Troparul şi condacul sărbătorii 

Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează 

moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra 

celui potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul 

Tău. 

Cel Ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău 

celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, 

Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pe 

dreptcredincioşii creştini, dăruindu-le biruinţă asupra celui 

protivnic; având ajutorul Tău, armă de pace nebiruită 

biruinţă. 



Lectura           duminicală 

APOSTOL 
Epistola I către Corinteni,  

cap. I, vers. 18-24: 
Fraţilor, cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar 

pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. 
Căci scris este: «Pierde-voi înţelepciunea înţelepţilor şi ştiinţa 
celor învăţaţi voi nimici-o». Unde este înţeleptul? Unde e 
cărturarul? Unde e cercetătorul acestui veac? Oare n-a dovedit 
Dumnezeu nebună înţelepciunea lumii acesteia? Căci de vreme 
ce întru înţelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin 
înţelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să 
mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii. Fiindcă 
şi iudeii cer semne iar elinii caută înţelepciune, însă noi 
propovăduim pe Hristos cel răstignit: pentru iudei, sminteală; 
pentru neamuri, nebunie; dar pentru cei chemaţi, şi iudei şi 
elini: pe Hristos, puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui 
Dumnezeu. 

EVANGHELIE 

De la Ioan Sfânta Evanghelia,  

cap. XIX, vers. 6-11, 13-20, 25-30, 31-35: 

În vremea aceea s-au sfătuit căpeteniile preoţilor bătrânii 
împotriva lui Iisus, ca să-L omoare, şi L-au dus la Pilat, zicând: 
răstigneşte-L, răstigneşte-L! Pilat le-a zis: luaţi-L voi şi-L 
răstigniţi, căci eu nu găsesc în El nici o vină. I-au 
răspunsiudeii: noi lege avem şi după legea noastră trebuie să 
moară, căci s-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu. Deci când a 
auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut. Şi a intrat iarăşi în 
pretoriu şi a întrebat pe Iisus: de unde eşti Tu? Iar Iisus nu i-a 
dat nici un răspuns. Atunci Pilat i-a zis: cu mine nu vorbeşti? 
Oare, nu ştii că am putere să Te eliberez şi putere am să Te 
răstignesc? Iisus i-a răspuns: nu ai avea nici o putere asupra 

Mea, dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus. Deci, când a auzit Pilat 
aceste vorbe, a scos pe Iisus afară şi a şezut pe scaunul de 
judecată, în locul numit: pardosit cu pietre, iar evreieşte: 
gabbata. Şi era ziua pregătirii Paştilor, vineri, pe la ceasul al 
şaselea; şi a zis Pilat iudeilor: iată împăratul vostru! Dar ei au 
strigat: ia-L, ia-L, răstigneşte-L. Pe împăratul vostru să-L 
răstignesc? - i-a întrebat Pilat. Căpeteniile preoţilor au 
răspuns: n-avem împărat decât numai pe Cezarul. Atunci L-a 
dat lor ca să-L răstignească. Şi au luat pe Iisus şi L-au dus ca 
să-L răstignească. Şi, Însuşi ducându-şi crucea, a ajuns la locul 
numit al Căpăţânii, care evreieşte se zice Golgota. Acolo L-au 
răstignit; şi împreună cu El pe alţi doi, de o parte şi de alta, iar 
în mijloc pe Iisus. Şi Pilat a scris o tăbliţă şi a pus-o deasupra 
crucii. Şi era scris pe ea: Iisus Nazarineanul, împăratul 
iudeilor. Deci mulţi dintre iudei au citit această tăbliţă, căci era 
aproape de oraş locul unde a fost răstignit Iisus. Şi era scris 
evreieşte, greceşte şi latineşte. Şi stăteau lângă crucea lui Iisus, 
mama Sa şi sora mamei Sale, Maria lui Cleopa, şi Maria 
Magdalena. Deci Iisus, văzând pe maica Sa şi pe ucenicul pe 
care îl iubea stând alături, a zis maicii Sale: femeie, iată fiul 
tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Şi, din ceasul acela, 
ucenicul a luat în casa sa. După aceea, ştiind Iisus că acum 
toate s-au săvârşit, plecându-şi capul, şi-a dat duhul. Iar iudeii, 
de vreme ce era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbătă pe 
cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat să 
le zdrobească fluierele picioarelor şi să-i ridice. Deci au venit 
ostaşii şi au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, asemenea 
şi pe ale celuilalt răstignit împreună cu El. Venind însă la Iisus, 
dacă au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierele picioarelor; ci 
unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Sa şi îndată a ieşit 
sânge şi apă. Şi cel care a văzut a mărturisit, şi adevărată este 
mărturisirea lui. 


