
 

Februarie 23, 2020: 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 22 februarie (Sâmbăta Moșilor),  

duminică, 23 februarie, la Agapa Duminicală, 
vom avea participare generală. 

 

Mulțumim tuturor! 
 

 
 



 

Copiii de Altar pentru această duminică: 
 

Corbu Arkin Gabriel 
Gavriș Arsenie  

Mustea Alexandru 
 

 
 
 

 
MEMBRIA 

 
 Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii 
parohiei noastre să-și plătească membria până la Paști. 

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

 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
 
 
 

 

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ 
 

Adunarea Generală Anuală este programată pentru 
duminică, 1 martie, 2020, după Sf. Liturghie. 

 

Pe Agendă: 
 

- Rapoarte financiare şi de la alte comitete.  
 

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

 

VĂ RUGĂM SĂ PARTICIPAȚI! 
 

  



 

ROMANIAN ORTHODOX CHURCH OF EDMONTON 
SAINTS CONSTANTINE AND ELENA 

    

9005 132 Ave NW  
Edmonton, AB T5E 0Y1 Canada 

Telephone: 780-475-1422 
E-mail: info@bisericaedmonton.org 
Website: www.bisericaedmonton.org 

 
 

ANNUAL GENERAL MEETING 
 

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 2019 Annual General Meeting 
 

 5. Business arising from 2019 Annual General Meeting Minutes 
 

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

 7. Church Report, by Fr. George Bazgan 
 

Committee Reports:  
 
 8. Property Management and Maintenance, by Mr. Neculae Chiosa, Hall Manager 
 

 9. Social, by Mrs. Mariana Diaconu 
 

10. Communications / Public relations report by Mr. Ștefan Mocanu 
 

11. Ladies Auxiliary, by Psa. Maria Bazgan, LA President 
 

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

13. New Business  
      
14. Adjournment 
 

 



 

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. 
 

 


