
 
Ianuarie 11, 2015: Duminica după Bobotează 

(Începutul propovăduirii Domnului) 
 
 
Apostolul: Efeseni 4:7-13: 
 

"Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Pentru 

aceea zice: "Suindu-Se la înălţime, a robit robime şi a dat daruri oamenilor". Iar aceea 

că "S-a suit" - ce înseamnă decât că S-a pogorât în părţile cele mai de jos ale 

pământului? Cel ce S-a pogorât, Acela este Care S-a suit mai presus de toate cerurile, ca 

pe toate să le umple. Şi el a dat pe unii apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe 

alţii păstori şi învăţători, Spre desăvârşirea sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului 

lui Hristos, Până vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui 

Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos." 

 
Evanghelia: Matei 4:12.17: 
 

 
"Şi Iisus, auzind că Ioan a fost 

întemniţat, a plecat în Galileea. Şi 

părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în 

Capernaum, lângă mare, în hotarele lui 

Zabulon şi Neftali, Ca să se împlinească 

ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice: 

"Pământul lui Zabulon şi pământul lui 

Neftali spre mare, dincolo de Iordan, 

Galileea neamurilor; Poporul care stătea 

în întuneric a văzut lumină mare şi celor 

ce şedeau în latura şi în umbra morţii 

lumină le-a răsărit". De atunci a început 

Iisus să propovăduiască şi să spună: 

Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia 

cerurilor!" 

 
 Cu Duminica după Bobotează sau 
Dumnezeiasca Arătare, Biserica Ortodoxă 

încheie cele trei Paznice Împărăteşti (Naşterea Domnului, Tăierea împrejur şi Botezul), 
sărbătorite în mai puţin de o lună. 
 În citirea Apostolului din această duminică, Sf. Pavel ne spune că fiecare din noi, 
în calitate de membre ale Trupului Tainic al lui Hristos, Biserica, a primit anumite daruri: 
"Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos." Aceste 
daruri constituie desemnarea, slujirea, rolul pe care fiecare din noi trebuie să-l 



îndeplinească pentru a contribui la buna funcţionare a acestui Trup (Biserica, noi toţi), al 
cărui scop final este desăvârşirea spirituală: "Şi el a dat pe unii apostoli, pe alţii prooroci, 

pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, Spre desăvârşirea sfinţilor, la lucrul 

slujirii, la zidirea trupului lui Hristos, Până vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a 

cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei 

deplinătăţii lui Hristos." 
Sf. Evanghelist Matei citează din proorocul Isaia pentru a arăta că în persoana 

Fiului lui Dumnezeu întrupat se împlinesc toate profeţiile: "Şi părăsind Nazaretul, a venit 

de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali, ca să se 

împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul, care zice: "Pământul lui Zabulon şi 
pământul lui Neftali..." 

 Într-adevăr, Mesia, Fiul lui Dumnezeu este împlinirea tuturor proorociilor 
Vechiului Testament. De aceea, după întruparea lui Hristos nu a mai fost nevoie de alţi 
prooroci pentru că Dumnezeu S-a descoperit (revelat) lumii prin trimiterea în lume a 
unicului Său Fiu. Pericopa evanghelică se încheie cu mesajul /avertismentul adresat de 
Hristos lumii: "Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor!" 
 Prin preluarea mesajului de la Sf. Ioan Botezătorul, Hristos ne spune că, deşi Ioan 
fusese întemniţat (unde, în cele din urmă va fi şi martirizat), mesajul este valabil. Numai 
că acum, mesajul are o greutate mult mai mare pentru că ne este adresat de către 
Dumnezeu Însuşi, Cuvântul Întrupat. 
 

Cei ce au urechi de auzit, să audă! 
 

Pr. George Bazgan 
 
 

 

Agapa Duminicală 
 

Pentru această duminică, următoarele familii  
sunt programate pentru Agapa Duminicală: 

 
Dorobanțu Petre & Loredana 

Gavriș Marius & Ileana 
Tănăsoiu Horia & Camelia 

 

Mulțumim mult tuturor! 
 

 
 
 
 



 

Conduita Creștinului în Biserică 
 
 Înainte de a vorbi despre ”conduita în biserică,” este important să 
răspundem la întrebarea: ”Pentru ce venim la Biserică?” 
 Venim la biserică în zi de duminică (Ziua Domnului) pentru a ne 
re-afirma vocația noastră de ființe liturgice, pentru a continua creșterea 
noastră duhovnicească și a ne consolida comuniunea noastră cu Hristos 
și Biserica Sa, care a început atunci când am fost primiți în comunitatea 
credincioșilor prin Tainele inițierii creștine: Botezul, Mirungerea și Sf. 
Euharistie (Împărtășanie). 
 Pentru un creștin ortodox, participarea la Sf. Liturghie este nu 
numai un privilegiu ci și o obligație. Este un privilegiu întrucât noi, în 
calitate de membri ai Bisericii văzute, suntem chemați să aducem 
darurile euharistice (pâinea și vinul), să luăm parte la transformarea lor 
în Trupul și Sângele lui Hristos și apoi, să ne împărtășim cu ele sub 
forma Sfintei Euharistii, toate acestea în contextul Dumnezeieștii 
Liturghii, cea mai înaltă formă de rugăciune pe care o putem oferi lui 
Dumnezeu. Este, de asemenea, o obligație, împlinind astfel una din 
poruncile bisericești. 
 

 Pentru a beneficia cât mai deplin de prezența noastră în biserică, 
trebuie să ținem minte câteva reguli: 
 
1. Trebuie să venim la biserică la timp (înainte de ora 10:00) pentru a 
participa la întreaga Sf. Liturghie. 
 

2. Dacă slujba este deja începută, trebuie să ne oprim și să vedem ce se 
întâmplă. Dacă am venit în timpul citirilor scripturistice (Apostolul sau 
Evanghelia), așteptăm la intrare până când citirile s-au terminat și apoi, 
în liniște, ne luăm locurile. 
 

3. După ce ne-am așezat, trebuie să luăm cartea cu rânduiala Sf. 
Liturghii și să urmărim cu atenție slujba, citind toate rugăciunile. 
 

4. În timpul Sf. Liturghii nu ne este permis să vorbim unii cu alții. 
Putem face aceasta la sfârșit, în timpul Agapei frățești. 
 
        Pr. George Bazgan 
 


