
 

Feb. 15, 2015: Duminica Înfricoșatei Judecăți 
(a Lăsatului sec de carne) 

 
 

 
Apostolul: I Cor. 8:8-13, 9:1-2: 
 

Dar nu mâncarea ne va pune înaintea lui Dumnezeu. Că nici dacă vom mânca, nu ne 
prisoseşte, nici dacă nu vom mânca, nu ne lipseşte. Dar vedeţi ca nu cumva această libertate a 
voastră să ajungă poticnire pentru cei slabi. Căci dacă cineva te-ar vedea pe tine, cel ce ai 
cunoştinţă, şezând la masă în templul idolilor, oare conştiinţa lui, slab fiind el, nu se va întări 
să mănânce din cele jertfite idolilor? Şi va pieri prin cunoştinţa ta cel slab, fratele tău, pentru 
care a murit Hristos! Şi aşa, păcătuind împotriva fraţilor şi lovind conştiinţa lor slabă, 
păcătuiţi faţă de Hristos. De aceea, dacă o mâncare sminteşte pe fratele meu, nu voi mânca în 
veac carne, ca să nu aduc sminteală fratelui meu. Oare nu sunt eu liber? Nu sunt eu apostol? 
N-am văzut eu pe Iisus Domnul nostru? Nu sunteţi voi lucrul meu întru Domnul? Dacă altora 
nu le sunt apostol, vouă, negreşit, vă sunt. Căci voi sunteţi pecetea apostoliei mele în Domnul. 
 
Evanghelia: Matei 25:31-46: 

 
 

Când va veni 
Fiul Omului întru 
slava Sa, şi toţi sfinţii 
îngeri cu El, atunci 
va şedea pe tronul 
slavei Sale. Şi se vor 
aduna înaintea Lui 
toate neamurile şi-i 
va despărţi pe unii de 
alţii, precum desparte 
păstorul oile de 
capre. Şi va pune oile 
de-a dreapta Sa, iar 
caprele de-a stânga. 
Atunci va zice 

Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea 
pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat 
am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; 
bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci drepţii Îi vor 
răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am 
dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când 
Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice 
către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-
aţi făcut. Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel 
veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să 



mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu 
M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: 
Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în 
temniţă şi nu Ţi-am slujit? El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi 
făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia la osândă 
veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică. 
 
 Eshatologia a fost dintotdeauna una dintre tainele pe care mintea omenească a 
încercat să o pătrundă și să o înțeleagă. De-a lungul veacurilor, diferite persoane sau 
grupuri de persoane au pretins că au descifrat această taină și au prezis timpul și ziua 
exactă pentru venirea a doua a lui Hristos. Spre dezamăgirea lor și a adepților lor, ziua 
respectivă a venit și a trecut fără ca să se întâmple ceva neobișnuit. Așa se întâmplă când 
oamenii uită ceea ce Hristos a spus despre acest eveniment: „Nu este al vostru a şti anii 
sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa” (Faptele Ap. 1-7). 
 Credința în venirea a doua a lui Hristos constituie unul din principiile de bază ale 
creștinismului, cu temei scripturistic: „Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel 
va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer” (Fapte, 1:11). 
 Ori de câte ori spunem Crezul, ne reafirmăm credința în venirea a doua a lui 
Hristos: ”Și iarăși va să vină cu mărire să judece viii și morții, a cărui împărăție nu va 
avea sfârșit.” 
 Citirea evanghelică din această duminică ne oferă o privire asupra sfârșitului 
lumii (Parusia sau a doua venire a lui Hristos), deși timpul precis continuă să fie învăluit 
în mister. Aceasta vine în contextul comemorării universale a celor adormiți, prăznuit în 
Biserica Ortodoxă în ziua precedentă, în Sâmbăta morților. 

Domnul și Mântuitorul nostru ne spune că este important să ne pregătim pentru 
venirea Sa cea de a doua, ziua Înfricoșatei Judecăți. Criteriul după care se va face această 
judecată va fi: faptele iubirii creștine, compasiunea și facerea de bine față de semenii 
noștri: ”Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; 
străin am fost şi M-aţi primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; 
în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.” 
 
 Pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de Postul Mare (călătoria noastră 
spirituală către Paști), se cuvine să petrecem timpul în mod înțelept, nu preocupându-ne 
cu data venirii a doua a lui Hristos, ci ostenindu-ne pe cât posibil să agonisim fapte bune 
care ne vor arăta vrednici de a auzi chemarea divină: ”Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, 
moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.” 
 
       Pr. George Bazgan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Agapa Duminicală 

 

În contextul pomenirii universale a celor adormiți, care anul  
acesta are loc în data de 14 februarie, (Sâmbăta Moșilor),  

duminică, 15 februarie, la Agapa Duminicală, 
vom avea participare generală. 

 

Mulțumim tuturor! 
 

 
 
 
 
 
 

 

Valentine's Masă şi Dans 
 

Sâmbătă, 14 februarie, 2015, la Centrul Românesc,  
va avea loc o seară de dans. 

Masa se va servi la orele 19:00. 
 

Cei care au petrecut Revelionul la Centrul Românesc, 
au intrarea gratis, dacă s-au înregistrat deja.  

 

Pentru detailii, sunați la Liviu Sasu: 780-489-5381.  
 

Pentru ceilalți, intrarea este $25.00/adult, $10.00/copil (7-14). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
VECERNIA 

 
 

Slujba Vecerniei va avea loc în fiecare  
sâmbătă, la orele 17:00,  

până la duminica Floriilor. 
 

După Vecernie va urma Spovedania. 

 
 
 
 

 
ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ 

 
Adunarea Generală Anuală este programată pentru 

duminică, 15 februarie, 2015, după Sf. Liturghie. 
 

Pe Agendă: 
 

Rapoarte financiare şi de la alte comitete.  
Alegerea Consiliului Parohial pe perioada de doi ani. 

 

Cei cu membria la zi vor avea drept de vot. 
Toţi sunt invitaţi. 

 

VĂ RUGĂM SĂ PARTICIPAȚI! 
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ANNUAL GENERAL MEETING 
 

Sunday, February 15, 2015 
 

AGENDA 
 
1. Call the meeting to order and opening prayer.  
 

2. Confirmation of “Notice of Meeting” and quorum.  
 

3. Approval of the Agenda.  
 

4. Presentation and adoption of the Minutes of the 2014 Annual General Meeting.  
 

5. Business arising from 2014 Annual General Meeting Minutes.  
 

6. Financial Statements, Membership and Casino Reports by 
Mrs. Corina Sasu, Treasurer. 

 

7. Church and Congress Reports, by Fr. George Bazgan.  
 

8. Committee Reports:  
 Property and Maintenance, by Mr. Nicolae Chiosa, Hall Manager.  
 Social, by Mr. Petrica Lacatusu.  
 Ladies Auxiliary presentation, by Psa. Maria Bazgan, LA President.  

 

9. President’s report, by Mr. Ion Mieila, Board President.  
 

10. New Business.  
a. Motion in favor of the creation of a Romanian Orthodox Diocese in 

Canada. 
 

b. Motion in favor of the affiliation/adhesion of the parish to the future 
Romanian Orthodox Diocese in Canada, according to the canonical-juridical 
tradition of the Romanian Orthodox Church. 

 

c. Motion to authorize 3 delegates (1 priest ex-officio + 2 laypeople) and 2 
alternates to represent the parish in this matter in case of an extraordinary 
Congress (2015) or a regular one (2016). 

 

d. Motion to elect 2 delegates for the Deanery Assembly of Western Canada. 
 

11. Election of the Board of Directors for the next 2 years. 
 

12. Adjournment 
 


