
 

 

Ianuarie 3, 2021: 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 Facerii: "Să facem om după chipul şi 

http://www.google.ca/imgres?q=epiphany+icons&hl=en&sa=X&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4RNMZ_enCA516&biw=1920&bih=986&tbm=isch&tbnid=O590aJNEJLP5AM:&imgrefurl=http://nicholasjv.blogspot.com/2012_01_01_archive.html&docid=UeneMEEQHGPTqM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-Dxp_SQvVZHE/TwasamQAtHI/AAAAAAAAD34/5ygDkfWJ2BA/s1600/Epiphany.jpg&w=1134&h=794&ei=56voUPXwHaTliQLU2YGAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=1540&vpy=129&dur=1813&hovh=188&hovw=268&tx=120&ty=108&sig=110071241463605158952&page=1&tbnh=140&tbnw=192&start=0&ndsp=73&ved=1t:429,r:25,s:0,i:169


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 
 

 

Participarea la Slujbele de Duminică 
 

Datorită continuării stării de urgență, și restricțiilor de curând impuse de 

autoritățile provinciale, numărul maxim de participanți la serviciile  

religioase este de 20. 
 

Cerem scuze pentru inconveniența creată, dar sperăm că restricțiile vor 

continua să fie relaxate în viitorul apropiat. 
 

 Cei care participă, sunt rugați să se conformeze cu recomandările 

experților: masca (obligatorie) spălarea mâinilor, observarea distanței dintre 

persoane, etc. 
 

 Vă mulțumim și fie ca Bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși! 
 

 

 

Transmitem Sf. Liturghie în direct 
 

Pentru perioada cât durează restricțiile în vigoare, vă 

anunțăm că vom continua să transmitem Sf. Liturghie în direct pe 

You Tube. 

Pentru accesarea Slujbelor duminicale, apăsați aici. 

 

 
 

https://bisericaedmonton.us7.list-manage.com/track/click?u=7e52a4c3117777445ba63057a&id=dfe3df3070&e=20c6b011c4


 

MESAJ DE CRĂCIUN ȘI ANUL NOU 
 

Consiliului Parohial şi Societatea Doamnelor parohiei noastre, 

adresează tuturor membrilor şi sprijinitorilor bisericii noastre 

cele mai bune doriri pentru un CRĂCIUN FERICIT 

şi un AN NOU cu pace şi sănătate! 
 

LA MULŢI ANI! 
 

 

 
 

 

Rugăciune pentru încetarea epidemiei 
 

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea 

Ta de grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea 

noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește această boală 

molipsitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui 

David.  

Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește 

însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca 

să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi 

ocrotește de orice boală. 

Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei 

care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor 

sau în spitale.  

Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim 

viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi 

umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în 

ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele.  

Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și 

Ție slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în 

vecii vecilor. AMIN! 

 

 


