
 
Ianuarie 3, 2016: Duminica dinaintea Bobotezei 

 
 
Apostolul: Evrei 11:9-10, 32-40: 
 

Prin credinţă, a locuit vremelnic în pământul făgăduinţei, ca într-un pământ străin, 
locuind în corturi cu Isaac şi cu Iacov, cei dimpreună moştenitori ai aceleiaşi făgăduinţe; Căci 
aştepta cetatea cu temelii puternice, al cărei meşter şi lucrător este Dumnezeu. Şi ce voi mai 
zice? Căci timpul nu-mi va ajunge, ca să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftae, 
de David, de Samuel şi de prooroci, Care prin credinţă, au biruit împărăţii, au făcut dreptate, au 
dobândit făgăduinţele, au astupat gurile leilor, Au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul 
sabiei, s-au împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari în război, au întors taberele 
vrăjmaşilor pe fugă; Unele femei şi-au luat pe morţii lor înviaţi. Iar alţii au fost chinuiţi, 
neprimind izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere; Alţii au suferit batjocură şi bici, ba 
chiar lanţuri şi închisoare; Au fost ucişi cu pietre, au fost puşi la cazne, au fost tăiaţi cu 
fierăstrăul, au murit ucişi cu sabia, au pribegit în piei de oaie şi în piei de capră, lipsiţi, 
strâmtoraţi, rău primiţi. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, şi în munţi, şi în 
peşteri, şi în crăpăturile pământului. Şi toţi aceştia, mărturisiţi fiind prin credinţă, n-au primit 
făgăduinţa, Pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi 
desăvârşirea.  
 
Evanghelia: Marcu 1:1-8: 
 

 
Începutul Evangheliei lui Iisus 

Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Precum 
este scris în proorocie (la Maleahi) şi 
Isaia: "Iată Eu trimit îngerul Meu 
înaintea feţei Tale, care va pregăti 
calea Ta. Glasul celui ce strigă în 
pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte 
faceţi cărările Lui". Ioan boteza în 
pustie, propovăduind botezul pocăinţei 
întru iertarea păcatelor. Şi ieşeau la el 
tot ţinutul Iudeii şi toţi cei din 
Ierusalim şi se botezau de către el, în 
râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. 
Şi Ioan era îmbrăcat în haină de păr de 
cămilă, avea cingătoare de piele 

împrejurul mijlocului şi mânca lăcuste şi miere sălbatică. Şi propovăduia, zicând: Vine în urma 
mea Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua 
încălţămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh Sfânt.  
 
 Praznicul Epifaniei sau al Teofaniei (Dumnezeiasca arătare) este manifestarea sau 
revelaţia Sfintei Treimi către lume: Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat este în apele 



Iordanului, Sf. Duh se pogoară asupra Lui în chip de porumbel, iar Dumnezeu Tatăl îl 
recomandă pe Fiul: "Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit". 
 La început, toate cele trei persoane ale Sf. Treimi (Tatăl, Fiul şi Sf. Duh) au 
participat la crearea omului din pământ, aşa cum citim în cartea Fecerii: "Să facem om 

după chipul şi după asemănarea noastră" (1:26). Acum, "când a sosit plinirea vremii" 
(Gal. 4:4), omul este re-creat sau creat din nou, şi iarăşi, toate cele trei persoane ale Sf. 
Treimi participă la restaurarea omului. 
 Prezenţa Sf. Duh anunţă apropierea Erei Harului, care va începe în ziua 
Cincizecimii, 50 de zile după Învierea Domnului şi 10 zile după Înălţare Sa la cer. 

Evenimentul marchează totodată începutul activităţii publice a Mântuitorului care, 
prin Botezul Său, întemeiază cea dintâi Taină, a Botezului, poarta de intrare în Biserică. 
 Toate aceste aspecte constituie manifestarea Providenţei Divine a lui Dumnezeu 
pentru creaţia Sa şi mai ales pentru om. 

Cât de minunat este să avem un Dumnezeu atât de iubitor care nu renunţă niciodată 
la creaţia Sa! 

Lui se cuvine toată mărirea în vecii vecilor! 
 

           Pr. George Bazgan 
 
 
 
 
 

 

Mesaj pentru Anul NouMesaj pentru Anul NouMesaj pentru Anul NouMesaj pentru Anul Nou    
 

Consiliul Parohial și Societatea Doamnelor 
adresează tuturor membrilor și sprijinitorilor  
parohiei noastre cele mai bune doriri pentru  

un An Nou cu sănătate, pace, și împliniri vrednice! 
 

Alese mulțumiri celor care au petrecut ultimile  
ore ale anului 2015 și primele ore ale anului 2016 la 

Centrul Românesc, participând la evenimentul major  
de strângere de fonduri al anului, Revelionul 2016! 

 

MULȚUMIRI TUTUROR!  LA MULȚI ANI! 
 

 
 
 
 



 

 
SFINŢIREA CASELOR 

 

În ziua de 6 ianuarie sărbătorim  
Botezul Domnului (Boboteaza). 

 

După Sfânta Liturghie, va avea loc Sfinţirea Mare a Apei, 
după care părintele va începe sfinţirea caselor. 

 

Cei interesaţi sunt rugaţi să se înscrie pe lista de la 
biserică sau să sune, pentru programare, 

la părintele George la 780-473-0029. 
 

 
 
 
 

 
MEMBRIA 

 
Consiliul Parohial adresează alese mulțumiri tuturor celor care au plătit 

membria și și-au onorat angajamentele financiare pentru 2015! 
 

Totodată, aducem la cunoștința tuturor că, potrivit hotărârii 
Adunării Anuale Generale din februarie 2015, începând cu 2016, 

membria la biserică este de $150/persoană ($300/cuplu). 
 

Nu uitați că $35 din fiecare membrie sunt trimiși la Arhiepiscopie. 
 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
 
 
 
 


