Ianuarie 6, 2019: Botezul Domnului
(Dumnezeiasca Arătare)
Apostoulul: Tit 2: 11-14, 3:4-7:
"Căci harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor, Învăţându-ne pe
noi să lepădăm fărădelegea şi poftele lumeşti şi, în veacul de acum, să trăim cu
înţelepciune, cu dreptate şi cu cucernicie; Şi să aşteptăm fericita nădejde şi arătarea
slavei marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Hristos Iisus, Care S-a dat pe Sine
pentru noi, ca să ne izbăvească de toată fărădelegea şi să-Şi curăţească Lui popor ales,
râvnitor de fapte bune. Iar când bunătatea şi iubirea de oameni a Mântuitorului nostru
Dumnezeu s-au arătat, El ne-a mântuit, nu din faptele cele întru dreptate, săvârşite de
noi, ci după a Lui îndurare, prin baia naşterii celei de a doua şi prin înnoirea Duhului
Sfânt, Pe Care L-a vărsat peste noi, din belşug, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru,
Ca îndreptându-ne prin harul Lui, să ne facem, după nădejde, moştenitorii vieţii celei
veşnice."

Evanghelia: Matei 3:13-17:
"În acest timp a venit Iisus din Galileea, la
Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către
el. Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am
trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la
mine? Şi răspunzând, Iisus a zis către el:
Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să
împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat.
Iar botezându-se Iisus, când ieşea din apă,
îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui
Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un
porumbel şi venind peste El. Şi iată glas din
ceruri zicând: "Acesta este Fiul Meu cel
iubit întru Care am binevoit".
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 Facerii: "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 l-a 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

Copiii de Altar:
Matthew Cotfasa
Alexander Ștefănescu

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

Colesnic Iurie și Efimia
Negreanu Lucian și Camelia
Ștefănescu Florin și Luminița
Zmău Sorin și Mariana

Mulțumim mult tuturor!

SFINȚIREA 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 la părintele George la 780-473-0029
pentru programare.

Lista nouă pentru Agapa duminicală
Lista nouă pentru Agapa duminicală începe pe data
de 3 februarie, 2019.
Cei care nu sunt pe listă și ar dori să participe, sunt rugați
să-l contacteze pe Pr. George la 780-473-0029.

Mulțumim tuturor!

