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Apostolul: I Corinteni 9, 2-12 
 

“Vă fac cunoscut, fratilor Evanghelia, pe care v-am propovaduit-o, pe care ati primit-o, in 
care ati ramas, si prin care sinteti mântuiti, daca o tineti asa dupa cum v-am propovaduit-o; 
altfel, degeaba ati crezut. V-am invatat inainte de toate, asa cum am primit si eu: ca Hristos a 
murit pentru pacatele noastre, dupa Scripturi; ca a fost ingropat si a inviat a treia zi, dupa 
Scripturi; si ca s-a aratat lui Chifa, apoi celor doisprezece. Dupa aceea S-a aratat la peste cinci 
sute de frati deodata, dintre care cei mai multi sint inca in viata, iar unii au adormit. In urma 
S-a aratat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Dupa ei toti, ca unei stârpituri, mi S-a aratat si 
mie. Caci eu sint cel mai neinsemnat dintre apostoli; nu sint vrednic sa port numele de 
apostol, fiindca am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sânt ce sânt. Si 
harul Lui fata de mine n-a fost zadarnic; ba inca am lucrat mai mult decit toti: totusi nu eu, ci 
harul lui Dumnezeu, care este in mine. Astfel dar, ori eu, ori ei, noi asa propovaduim, si voi 
asa ati crezut.” 
      

Evanghelia:  Matei 19, 16-26 

 “În vremea aceea a venit un tânăr la Iisus, îngenunchind înaintea Lui şi zicându-I: Bunule 
Învăţător, ce bine să fac ca să am viaţa veşnică? Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu 
este bun, decât numai Unul: Dumnezeu. Iar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile. El I-
a zis: Care? Iar Iisus a zis: "Să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să nu furi, să nu mărturiseşti 
strâmb; Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi". 
Zis-a Lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte? Iisus i-a 
zis: Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în 
cer; după aceea, vino şi urmează-Mi. Însă, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, 
căci avea multe avuţii. Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va 
intra în Împărăţia cerurilor. Şi iarăşi zic vouă că mai lesne este să treacă o cămilă prin 
urechile acului, decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu. Auzind, ucenicii s-au 
uimit foarte mult, zicând: Dar cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: 
La oameni aceasta e cu neputinţă, la Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă.” 
 
“Bogăţia aparţine lui Dumnezeu, însă El o dăruieşte oamenilor, ca oamenii să o dăruiască 
şi altora, mai ales săracilor. Dumnezeu ajută pe om să adune bogăţia, când aceasta este o 
binecuvântare pentru om. Totuşi, bogăţia materială trecătoare, pământească, adică averile   
trebuie să fie mijloc de a căuta şi cultiva bogăţia spirituală netrecătoare, care se dobândeşte 
prin iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni, prin milostenie şi fapte bune.”      
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Informații: D-na Alexandra Predescu 
 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

28 august – MOISE 
29 august – IOAN 

30 august – IOAN, ALEXANDRU și PAVEL 
1 septembrie – DIONISIE și SIMION 

 

EVENIMENTE    
 

 
 

Marți 29 august – Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul 
(Zi de post) 

10.00 – Acatist, Sfânta Liturghie 
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