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Duminică 19 august 2018 
 

Apostolul: 1 Corinteni 15, 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.” 

 

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.” 
 
"Averile pe care le pui în mâna săracilor, le pui într-o vistierie sigură, în 
mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu îţi va da averile înapoi, întregi 
şi bine păzite; iar când te vei duce în patria ta (cerească), odată cu 



averile tale, vei fi lăudat, vei fi încununat şi pe deplin mulţumit şi fericit".                      
Sfântul Ioan Gură de Aur 
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ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

 
17 august – CIPRIAN 

19 august – ANDREI 

20 august – SEVER 
21 august – SILVAN 

 
EVENIMENTE 

 

 
 

Joi 29 august – Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul 
9.30 – Utrenia, Sfânta Liturghie 

 
Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul:  www.biserica.ca    
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