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Duminică 5 august 2018 
 

Apostolul: I Corinteni 4, 9-16 
 

“Fraţilor, mi se pare că Dumnezeu, pe noi, apostolii, ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca 
pe nişte osândiţi la moarte, fiindcă ne-am făcut privelişte lumii şi îngerilor şi oamenilor. Noi 
suntem nebuni pentru Hristos; voi însă, înţelepţi întru Hristos. Noi suntem slabi; voi însă 
sunteţi tari. Voi sunteţi întru slavă, iar noi suntem întru necinste! Până în ceasul de acum 
flămânzim şi însetăm; suntem goi şi suntem pălmuiţi şi pribegim şi ne ostenim, lucrând cu 
mâinile noastre. Ocărâţi fiind, binecuvântăm. Prigoniţi fiind, răbdăm. Huliţi fiind, ne rugăm. 
Am ajuns ca gunoiul lumii, lepădătura tuturor, până astăzi. Nu ca să vă ruşinez vă scriu 
acestea, ci ca să vă dojenesc, ca pe nişte copii ai mei iubiţi. Căci de aţi avea zeci de mii de 
învăţători în Hristos, totuşi nu aveţi mulţi părinţi. Căci eu v-am născut prin Evanghelie în 
Iisus Hristos. Deci vă rog să-mi fiţi mie următori, precum şi eu lui Hristos.” 
 

Evanghelia:  Matei 17, 14-23 

“În vremea aceea, iată s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind înaintea Lui şi zicând: 
Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este lunatec şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc şi de 
multe ori în apă. Şi l-am adus la ucenicii Tăi, dar n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, 
răspunzând, a zis: o, neam necredincios şi îndărătnic! Până când voi fi cu voi? Până când vă 
voi răbda pe voi? Aduceţi-l aici la Mine. Şi l-a certat Iisus şi diavolul a ieşit din el, şi copilul 
s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci, apropiindu-se de Iisus când era singur, ucenicii I-
au zis: de ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: din pricina necredinţei 
voastre; căci adevărat vă spun vouă că: de veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, veţi 
zice muntelui acestuia, mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi cu neputinţă 
pentru voi. Dar acest neam de diavoli nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post. Pe când 
străbăteau ei Galileea, Iisus le-a spus: Fiul Omului are să fie dat în mâinile oamenilor şi-L vor 
omorî, dar a treia zi va învia. Iar ucenicii s-au întristat foarte.” 
 

 “Omul care se roagă cum trebuie şi posteşte nu are nevoie de multe lucruri; iar omul 
care nu are nevoie de multe lucruri nu poate îndrăgi banii şi averile, ci este înclinat 
spre milostenie. Cel care posteşte este uşor şi înaripat; se roagă cu mintea trează, 
postul stinge poftele cele rele, pogoară mila lui Dumnezeu, smereşte sufletul îngâmfat. 
Cel care se roagă şi posteşte are două aripi şi este mai uşor decât vântul. Când se 
roagă nu cască, nu se întinde, nu amorţeşte. Nimic nu este mai puternic ca un om care 
se roagă cum trebuie. Dacă îţi este trupul neputincios şi nu poţi posti neîncetat, nu îţi 
este neputincios ca să te rogi, nici fără putere ca să dispreţuieşti poftele pântecelui. 
Chiar dacă nu poţi să posteşti, totuşi poţi să nu te îmbuibezi.”     Sf. Ioan Gură de Aur 
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Duminica de la ora 12 – Informații: D-na Alexandra Predescu 

 
ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

 
2 august – ȘTEFAN și IUSTIN 

3 august – TEODORA 

5 august – FABIAN 
8 august – EMILIAN 

 

EVENIMENTE 
 

 
 

Luni 6 agust – Schimbarea la Față a Domnului 
9.30 - Acatist, Sfânta Liturghie 
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