Ianuarie 10, 2021: Duminica după Bobotează
(Începutul propovăduirii Domnului)

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 Sa 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 membre ale 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 sa 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 fi şi martirizat), mesajul este valabil. Numai că acum,
mesajul are o greutate mult mai mare pentru că ne este adresat de către Dumnezeu Însuşi,
Cuvântul Întrupat.

Cei ce au urechi de auzit, să audă!
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.
Pentru a oferi cât mai multor persoane posibilitatea să participe, îi rugăm
pe cei care au participat duminica trecută să nu vină duminica aceasta,
încercând să stabilim un oarecare sistem de rotație.
De asemenea, rugăm, numai o persoană din aceeași familie!
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.

CALENDARELE PE 2021
Cele trei tipuri de calendare pentru anul 2021 sunt deja disponibile.
Treceți pe la biserică, aprindeți o lumânare, spuneți o rugăciune
și vă procurați calendarul dorit.

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!

