
 

13 Ianuarie 2013: Duminica după Bobotează 
 

 
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 membri al 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 şi muri), mesajul este valabil. Numai că 
acum, mesajul are o greutate mult mai mare pentru că este adresat de Dumnezeu Însuşi. 

Cei ce au urechi de auzit, să audă! 
 

Pr. George Bazgan 
 
 

 

Revelion 2013 (Calendarul Vechi) 
 

Revelionul 2013 (Stilul Vechi) va avea loc  
sâmbătă, 12 ianuarie, 2013 la Centrul Românesc. 

Masa se va servi la orele 18:15. 
Veniţi şi vedeţi obiceiurile tradiţionale româneşti  

de Anul Nou, grupul de dansuri Balada, etc. 
Pentru bilete (20/persoană) sunaţi la Richard Toma, 780-475-6452 

 

 
 

 

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ 
 

Adunarea Generală Anuală este programată pentru 
duminică, 24 februarie 2013, după Sf. Liturghie. 

Pe Agendă: rapoarte financiare şi de la alte comitete,  
alegerea noului Consiliu Parohial pentru următorii doi ani. 

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

Ne vedem pe 24 februarie 2013! 
 

  



 

Renovarea BucRenovarea BucRenovarea BucRenovarea Bucăttttărieirieirieiriei    
 

Bucătăria Centrului Românesc are nevoie urgentă de extindere şi 
renovare! În toamna lui 2012 am început o campanie de  

strângere de fonduri pentru acest proiect important.  
Ultimul deviz a ajuns la suma de $80.000. 

Facem apel tuturor membrilor, susţinătorilor  
şi prietenilor noştrisă doneze în mod generos pentru  

acest proiect major şi să sprijine evenimentele  
de strângere de fonduri! 

Toţi donatorii vor primi chitanţe de scutire de taxe 
şi cordialele noastre mulţumiri. 

Vă mulţumim şi Dumnezeu să vă binecuvinteze! 
 


