Martie 7, 2021: 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

Sf. Liturghie Sâmbăta
Începând cu sâmbăta moșilor de iarnă (6 martie), vom săvârși Sf. Liturghie
în fiecare sâmbătă, până la Paști. Aceasta, pentru a nu avea prea multe
pomeniri (și prea multe persoane) duminica. Cei care au pomeniri,
sunt rugați să limiteze cantitatea alimentelor oferite în amintirea
celor adormiți și să contribuie cu donații la diferite
carități: Hope Mission, Mustard Seed, etc.

Mulțumim tuturor!

Participarea la Slujbele de Duminică
Datorită continuării stării de urgență, și restricțiilor de curând impuse
de autoritățile provinciale, numărul maxim de participanți la serviciile
religioase este de 20.
Pentru a oferi cât mai multor persoane posibilitatea să participe, îi rugăm pe
cei care au participat duminica trecută să nu vină duminica aceasta,
încercând să stabilim un oarecare sistem de rotație.
De asemenea, rugăm, numai o persoană din aceeași familie!
Cerem scuze pentru inconveniența creată, dar sperăm că restricțiile vor
continua să fie relaxate în viitorul apropiat.
Cei care participă, sunt rugați să se conformeze cu recomandările
experților: masca (obligatorie) spălarea mâinilor, observarea distanței dintre
persoane, etc.

Vă mulțumim și fie ca Bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși!

Rugăciune pentru încetarea epidemiei
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de grijă cea
înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră
pentru păcate, oprește această boală molipsitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului
Tău în vremea regelui David.
Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor
cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine,
Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală.
Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire
de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale.
Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și
sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile noastre
de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine
și de aproapele.
Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm:
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. AMIN!

Transmitem Sf. Liturghie în direct
Pentru perioada cât durează restricțiile în vigoare, vă anunțăm că vom
continua să transmitem Sf. Liturghie în direct pe You Tube.
Pentru accesarea Slujbelor duminicale, apăsați aici.

SF. IOAN GURĂ DE AUR*
POSTUL ADEVĂRAT
Nu mă refer la postul pe care-l ţin cei mai mulţi, ci la postul adevărat; nu abstinenţă
doar de la anumite cărnuri, ci şi de la păcate. Căci astfel este firea postului încât numai cei
care-l ţin potrivit normelor respective pot sa fie mântuiţi. Aşadar, ostenindu-ne cu postul, nu
neglijăm aspectul său primar ci înţelegem cum şi în ce fel trebuie să ne comportăm, întrucât
şi fariseul a postit şi totuşi s-a întors acasă lipsit de roadele postului. Vameşul nu a postit şi
totuşi a fost preferat în locul celui care postise, pentru ca să ne înveţe că postul este nefolositor
dacă nu este însoţit de îndeplinirea celorlalte îndatoriri.
Postul este un medicament. Dar şi medicamentele, deşi sunt foarte folositoare
persoanei care ştie cum să le întrebuinţeze, sunt adesea neeficiente (sau chiar dăunătoare)
pentru cei care nu ştiu să le întrebuinţeze. Spun acestea nu pentru a minimaliza postul, ci
pentru a-l cinsti. Căci cinstea postului constă nu în abstinenţa de la mâncare, ci în
abandonarea practicilor păcătoase, întrucât abstinenţa numai de la mâncare este cea care
minimalizează postul.

DOVADA POSTULUI
Posteşti?
Dovedeşte prin faptele tale.
Dacă vezi pe cel sărac, ai milă de el.
Dacă vezi că unul din prietenii tăi că este apreciat şi cinstit, nu-l invidia.
Nu posti numai cu gura, ci şi cu ochiul, şi cu urechea, şi cu picioarele, şi cu mâinile, şi cu toate
mădularele trupului.
Mâinile să postească prin eliberarea de zgârcenie.
Picioarele să postească prin fuga de păcat.
Ochii să postească prin disciplina de a nu privi la ce este păcătos…
Urechea să postească prin neascultarea la vorba deşartă şi la bârfă…
Gura să postească de la cuvintele urîte şi de la criticile nedrepte.
Căci ce folos avem dacă ne abţinem de la păsări şi peşte şi devorăm pe fraţii noştri?

