Martie 3, 2019: 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 2 martie (Sâmbăta Moșilor),
duminică, 3 martie, la Agapa Duminicală,
vom avea participare generală.

Mulțumim tuturor!

Copiii de Altar pentru această duminică:
Arsenie Gavriș
Alexander Ștefănescu

Balul Mărțișorului
Pe 2 martie, 2019, va avea loc Balul Mărțișorului la Centrul Românesc.
Pentru bilete ($40 / adulți și $ 10 / copii între 7-14 ani) contactați pe
Mariana Diaconu: 780-473-6711, sau 780-660-4748 (texting only).

Masă de Perogy
O masă de Perogy va fi organizată de
Societatea Doamnelor, la Centrul Românesc,
în data de 8 martie 2019, între orele 16:30 - 19:30.

Secție de Votare la Edmonton
Dna Livia Latiș strânge semnături pentru înființarea unei secții de votare la
Edmonton. Semnăturile trebuie trimise la Ambasada Română de la Ottawa.
Cei interesați, contactați pe Livia la livialatis91@gmail.com
sau text la 789-932-1030, până la 2 martie, 2019.

Învăţături ale Bisericii Ortodoxe
Biserica Ortodoxă, de-a lungul veacurilor, a menţinut continuitatea de credinţă şi
dragoste cu comunitatea apostolică ce a fost întemeiată de Hristos şi susţinută de Sfântul
Duh. Biserica Ortodoxă afirmă că a păstrat şi că învaţă credinţa creştină istorică, lipsită de
erori şi interpretări greşite, din vremea Apostolilor. Ortodoxia susţine că nu este nimic în
învăţăturile sale care să fie contrar adevărului sau care împiedică unirea reală a omului cu
Dumnezeu. Impresia de vechime şi de atemporalitate care adesea caracterizează
creştinismul oriental, este o expresie a dorinţei de a rămâne fidel credinţei creştine autentice.
Ortodoxia susţine faptul că credinţa creştină şi Biserica sunt inseparabile. Este
imposibil să spunem că îl cunoaştem pe Hristos şi că ne împărtăşim din viaţa Sfintei Treimi
şi în acelaşi timp să ne considerăm creştini în afara Bisericii. Biserica este locul unde credinţa
creştină este proclamată şi menţinută. În Biserică omul este hrănit în credinţă.

REVELAŢIA
Dumnezeu este izvorul credinţei în Biserica Ortodoxă. Ortodoxia mărturiseşte că
Dumnezeu s-a descoperit pe Sine, în mod supranatural, în persoana Mântuitorului Hristos,
pe care îl recunoaştem ca Fiu al lui Dumnezeu. Această Revelaţie a lui Dumnezeu, dragostea
şi pronia Lui se descoperă permanent în viaţa Bisericii prin lucrarea Sfântului Duh.
Credinţa ortodoxă nu porneşte de la speculaţiile religioase ale omului, nici de la aşa
numitele „dovezi” ale existenţei lui Dumnezeu, nici de la o căutare umană a divinităţii.
Izvorul credinţei creştine ortodoxe este descoperirea lui Dumnezeu. Rugăciunea de
dimineaţă a Bisericii ne aminteşte în fiecare zi acest lucru cu cuvintele: „Dumnezeu este
Domnul şi S-a arătat nouă.”
Ființa însăşi a lui Dumnezeu este şi rămâne necunoscută şi imperceptibilă. Totuşi
Dumnezeu Însuşi S-a descoperit omului; iar Biserica L-a experimentat ca Tată, Fiu şi Duh
Sfânt. Învăţătura despre Sf. Treime, centrală în credinţa ortodoxă, nu este rezultatul unei
speculaţii pioase, ci experienţa de netăgăduit a lui Dumnezeu. Această învăţătură afirmă că
Dumnezeu este Unul şi întreit în Persoane.
Cu alte cuvinte, întâlnirea noastră cu Tatăl sau cu Fiul sau cu Duhul Sfânt este o
experienţă a întâlnirii cu Dumnezeu. Deşi Sf. Treime este o taină care nu poate fi pătrunsă
plenar, Ortodoxia crede că putem participa la viaţa Treimii prin viaţa Bisericii, în special
prin participarea la săvârşirea Sf. Euharistii şi a celorlalte Sfinte Taine, ca şi la celelalte
slujbe ale Bisericii.

BISERICA S-A NĂSCUT DIN COASTA LUI HRISTOS
Doreşti să cunoşti şi din altă sursă puterea Sângelui Său? Ia aminte de unde a curs întai şi
unde îşi are originea! A curs de pe cruce, din coasta Stăpânului. Sfântul Ioan spune că, după
ce Hristos a murit, fiind încă pe cruce, a venit un ostaş şi a împuns coasta Sa cu suliţa, şi
îndată a ieşit apă şi sânge. Una simbolizează botezul, iar cealaltă Euharistia. Aşadar, (Ioan)
nu spune: “A ieşit sânge şi apă, ci întâi a ieşit apă şi apoi sânge,” întrucât întâi vine botezul şi
apoi Împărtăşania. Atunci a fost ostaşul cel care a deschis coasta lui Hristos şi a săpat prin
zidul templului sfânt, însă acum sunt eu cel care am aflat tezaurul şi am primit bogăţia
Sângele şi apa au izvorât din coasta Sa… Iubiţilor, nu treceţi cu vederea această taină
fără a cugeta la ea; mai are încă un înţeles ascuns pe care vi-l voi explica. Am spus că apa şi
sângele simbolizează botezul şi Sfânta Euharistie. Din aceste două Taine s-a născut Biserica:
din Botez, - apa curăţitoare care renaşte la viaţă şi reînoieşte prin Duhul Sfânt, - şi din Sfânta
Euharistie. Întrucât simbolurile Botezului şi Euharistiei au izvorât din coasta Sa, se înţelege
că Hristos a întemeiat Biserica din coasta Sa, precum a creat-o pe Eva din coasta lui Adam…
Nu înţelegi, deci, cum Hristos şi-a alipit mireasa de Sine şi ce hrană ne dă nouă să mâncăm?
Prin una şi aceeaşi hrană suntem şi născuţi şi hrăniţi.
SF. IOAN GURĂ DE AUR

