
 

August 27, 2017: Duminica a XII-a după Rusalii 
(a tânărului bogat) 

 
 

Apostolul: I Cor. 15:1-11: 

Vă aduc aminte, fraţilor, Evanghelia pe care v-am binevestit-o, pe care aţi şi primit-o, întru care şi 
staţi, 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: 

 

Şi, iată, venind un tânăr la El, I-a zis: 
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 de 
vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile. El I-a zis: 
Care? Iar Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti 
adulter, 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. Ci, 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 cămila 
prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu. Auzind, ucenicii s-au uimit 



foarte, 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. 

 

 Citirea evanghelică din această duminică ne învață despre felul cum trebuie să folosim 
bunurile materiale pe care le agonisim în această lume. Dacă le folosim înțelegând că suntem doar 
administratorii lor temporari și le împărțim cu cei săraci, atunci ele devin un mijloc prin care ne 
agonisim comoară în cer. 

 Este important să ne asigurăm că noi le controlăm și nu ne pierdem discernământul, lăsându-
ne să fim noi controlați de ele. 

 Tânărul bogat din evanghelia de astăzi era obsedat cu averile sale în așa măsură încât acestea 
deveniseră dumnezeul lui personal, comițând astfel adulter spiritual: să nu săvârşeşti adulter. 

 Când Domnul i-a oferit șansa să se elibereze și să folosească bogățiile sale ca o poartă de 
intrare în împărăția lui Dumnezeu, el a decis să slujească mai departe dumnezeului său: 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. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. 

 Să luăm aminte la această lecție! 

         Pr. George Bazgan 

 
 

 

Agapa Duminicală 
 

Pentru această duminică, următoarele familii  
sunt programate pentru Agapa Duminicală: 

 

Pîrvu Lucian și Mirela 

Samoilă Vasile și Lenuța 
Sterea Stelian și Elena 

 

Mulțumim mult tuturor! 
 

 
 
 



 
 

 

Copiii de Altar pentru această duminică: 
 

Alexander Ștefănescu 
Alexandru Mustea 

 

 
 
 

 

MEMBRIA 
 
 Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii 
parohiei noastre să-și plătească membria cât mai curând posibil. 

În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea 
răspunderilor financiare pentru perioada de vară și pentru restul anului în curs. 

VĂ MULȚUMIM MULT! 

 
 

 
 

 


