Ianuarie 5, 2020: Duminica dinaintea Bobotezei
Apostolul: II Timotei 4:5-8:
Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist și
împlinește-ţi bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării
mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.
De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul,
Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.

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

Agapa Duminicală
În această duminică NU VA FI Agapa duminicală.

Copiii de Altar:
Gavriș Arsenie
Mustea Alexandru

SFINȚIREA CASELOR
La 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.

Conduita Creștinului în Biserică
Înainte de a vorbi despre ”conduita în biserică,” este important să
răspundem la întrebarea: ”De ce venim la Biserică?”
Venim la biserică în zi de duminică (Ziua Domnului) pentru a ne reafirma 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. Veniți la biserică la timp (înainte de ora 10:00) pentru a participa la
întreaga Sf. Liturghie.
2. Dacă, totuși, slujba este începută, opriți-vă și vedeți ce se întâmplă. Dacă
ați venit în timpul citirilor scripturistice (Apostolul sau Evanghelia), așteptați
la intrare până când citirile s-au terminat și apoi, în liniște, luați-vă locul.
3. După ce v-ați așezat, luați cartea cu rânduiala Sf. Liturghii și urmăriți cu
atenție slujba, citind toate rugăciunile.
4. În timpul Sf. Liturghii nu este permis să vorbiți unii cu alții.
Faceți aceasta la sfârșit, în timpul Agapei frățești.

