
 

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române “Învierea Domnului” 

Duminică 23 februarie 2020 

Apostolul: I Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2 
 
“Fraţilor, 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 întru Domnul.” 
 

Evanghelia: Matei 25, 31-46 
 

“Zis-a Domnul: Cînd 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 stînga. Atunci va zice Împăratul celor 
de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvîntaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea 
lumii. Căci flămînd am fost şi Mi-aţi dat să mănînc; 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, zicînd: Doamne, cînd Te-am văzut flămînd şi Te-am hrănit? Sau însetat 
şi Ţi-am dat să bei? Sau cînd Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am 
îmbrăcat? Sau cînd Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? Iar 
Împăratul, răspunzînd, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucît aţi făcut unuia 
dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut. Atunci va zice şi celor de-a 
stînga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit 
diavolului şi îngerilor lui. Căci flămînd am fost şi nu Mi-aţi dat să mănînc; 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, zicînd: 
Doamne, cînd Te-am văzut flămînd, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau 
în temniţă şi nu Ţi-am slujit? El însă le va răspunde, zicînd: Adevărat zic vouă: 
Întrucît nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor 
merge aceştia la osîndă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.”  
 

“Timpul și persoanele ajung la judecatã generalã sã treacã printr-o radiografiere din perspectiva finalitãții 
pentru care au fost creați și prin aceasta sã constate faptul împlinirii sau nu a vocației lor ca purtãtoare spre  
veșnicie. Existã un moment al adevãrului care aratã cã lumea nu poate rãmâne în neclaritate și în 
nedreptate care ar însemna biruința rãului. Cele douã nu pot fi criteriul ultim al felului de a fi al lumii 
acesteia.  Ele pot fi provizorii, dar în nici un caz definitive, cãci Dumnezeul nostru este Soarele dreptãții și 
al adevãrului. La fel sã fim și noi creștinii persoane care rãspândim în jurul nostru dreptate și adevãr.”             
PS Ioan Casian 
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ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

24 februarie – IOAN 
26 februarie – PORFIRIE 
27 februarie – RAFAEL                                                                                                                                      
28 februarie – VASILE                                                                                                                                 

EVENIMENTE 

Sâmbătă 22 februarie – Moșii de iarnă 
10.30 – Parastas de obște 
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