
 
Decembrie 6, 2015: Duminica a XXVII-a după Rusalii 

(Vindecarea femeii gârbove) 
 

 
Apostolul: Efeseni 6:10-17: 
 

În sfârşit, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toate 
armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este 
împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva 
stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh. Pentru 
aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindu-
le, să rămâneţi în picioare. Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-
vă cu platoşa dreptăţii, Şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate 
luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. 
Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. 
 
Evanghelia: Luca 13:10-17: 
 

 
Şi învăţa Iisus 

într-una din sinagogi 
sâmbăta. Şi iată o 
femeie care avea de 
optsprezece ani un 
duh de neputinţă şi 
care era gârbovă, de 
nu putea să se ridice 
în sus nicidecum; Iar 
Iisus, văzând-o, a 
chemat-o şi i-a zis: 
Femeie, eşti dezlegată 
de neputinţa ta. Şi Şi-a 
pus mâinile asupra ei, 
şi ea îndată s-a 
îndreptat şi slăvea pe 
Dumnezeu. Iar mai-

marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulţimii: Şase zile 
sunt în care trebuie să se lucreze; venind deci într-acestea, vindecaţi-vă, dar nu în ziua sâmbetei! 
Iar Domnul i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul 
său, sau asinul de la iesle, şi nu-l duce să-l adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a 
legat-o satana, iată de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în 
ziua sâmbetei? Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi care erau împotriva Lui, şi toată mulţimea se 
bucura de faptele strălucite săvârşite de El.  
 
 Fiecare minune săvărșită de Domnul Iisus Hristos a contribuit la sporirea nivelului de 
mânie al conducătorilor spirituali ai poporului iudeu. Vindecarea femeii gârbove a mâniat și 



mai mult pe mai marele sinagogii: ”Iar mai-marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o 
sâmbăta...” Faptul că femeia a fost vindecată în ziua sâmbetei a fost invocat de mai marele 
sinagogii ca singurul motiv al ”mâniei” sale. Adevăratul motiv al mâniei sale a fost faptul că 
Iisus a vindecat-o pe femeie și că a vindecat-o în sinagogă. 
 Cred că fiecare este de acord că un făcător de minuni nu ar avea nici o problemă să fie 
aclamat și iubit de popor și să fie urmat de o mare mulțime. De aceea evangheliile 
menționează adesea că Iisus Hristos era înconjurat de mulțime de oameni. Cu cât Iisus era 
urmat de mai mulți oameni, cu atât mai puțin control aveau conducătorii spirituali ai evreilor 
asupra lor. Sf. Ioan evanghelistul ne spune că după ce Iisus l-a înviat pe Lazăr (care era mort 
de patru zile), ”arhiereii şi fariseii au adunat sinedriul şi ziceau: Ce facem, pentru că Omul 
Acesta face multe minuni? Dacă-L lăsăm aşa toţi vor crede în El...” (11:47-48). De fapt, în 
capitolul următor al evangheliei a patra citim că ”s-au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l 
omoare. Căci, din cauza lui mulţi dintre iudei mergeau şi credeau în Iisus.” (12:10-11). 
 Femeia gârbovă, care fusese chinuită de Satana vreme de optsprezece ani, reprezintă 
întreg neamul omenesc (așa cum omul care căzuse între tâlhari și fusese ajutat de 
Samarineanul milostiv) care, la ”plinirea vremii,” își pierduse verticalitatea și nu mai era în 
stare să se elibereze de sarcina grea a păcatelor. 
 Faptul că omul care fusese lăsat să moară lângă cale și a fost ajutat de samarineanul 
milostiv (Hristos) a fost dus și încredințat casei de oaspeți (anticiparea Bisericii) cu indicația 
specifică de a-l îngriji (”poartă grijă de el”), precum și faptul că femeia gârbovă a fost 
vindecată în sinagogă (de asemenea anticiparea Bisericii), constituie un indiciu bun că 
vindecarea și restaurarea Omului are loc în Biserică. 
 Să luăm aminte! 
       Pr. George Bazgan 
 
 
 
 

 
Agapa Duminicală 

 

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

 

Dinică Ștefan și Suzana 
Jurgea Eugeniu și Nicoleta 
Mocanu Ștefan și Adriana 

 

Mulțumim mult tuturor! 
 

 
 
 
 



 

SFÂNTUL IERARH NICOLAE  
  

Acesta a trăit pe vremea tiranilor împărați 
Dioclețian și Maximilian (284-305) și a 
strălucit în viața pustnicească și, pentru 
nespusa lui bunătate, a fost făcut arhiereu. 
Fiind cu frica lui Dumnezeu și propovăduind 
cu îndrazneală dreapta credință, a fost prins 
de mai marii cetății Lichiei și, osândindu-l la 
cazne, l-au închis în temniță, împreună cu 
alți creștini. Și, de vreme ce marele și bine 
credinciosul Constantin, din voia lui 
Dumnezeu, s-a făcut împărat al romanilor, 
cei ce erau închiși au fost sloboziți din 
legături și, cu ei împreună, a fost slobozit și 
marele Nicolae. Mergând la Mira, n-a trecut 
multă vreme și s-a strâns de către marele 
Constantin, întaiul Sinod de la Niceea, la 
care a luat parte și minunatul Nicolae. 
Dumnezeu i-a dat darul facerii de minuni, 
precum arată istoria vieții sale. Păstorea 
dumnezeiește pe dreptcredinciosul său 
popor. Deci, venind la adânci batrâneți, s-a 
mutat către Domnul, neuitând, nici după 
moarte, turma sa, ci în toate zilele dând cu 
îndestulare ale sale faceri de bine celor 
lipsiți și izbăvindu-i de tot felul de primejdii 
și de nevoi. Încă și până astăzi, Dumnezeu, prin mijlocirea lui, lucrează minuni și cei 
ce-l roagă cu adevărată și neîndoită credință, nu numai mici binefaceri, ci și minuni 
mari dobândesc. Din anul 1087, moaștele Sfântului Nicolae se află la Bari, în sudul 
Italiei, luate din Mira, ca să nu cadă în mâinile musulmanilor. Acolo ele sunt în mare 
cinste din partea credincioșilor, care vin la el, cu credință, din toate părțile 
creștinătății.  

Troparul Sf. Nicolae 
 

“Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânării 
te-ai arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. 

Pentru acesta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia 
cele bogate, părinte ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu 

să mântuiască sufletele noastre!” 

 
 
 
 



 

Slujbe Speciale în Postul Crăciunului 
 

În perioada postului Crăciunului, vom oficia  
Acatistul, vinerea la orele 19:00. 

Vecernia în fiecare sâmbătă, la orele 17:00. 
 

După aceste slujbe va urma Spovedania pentru cei care  
vor să se pregătească pentru Sf. Împărtășanie. 

 
 

 

Bake Sale 
 

Sâmbătă, 5 decembrie, Societatea Doamnelor va organiza  
o vânzare de perogy și prăjituri, între orele 10:00-15:00. 

 

Toate doamnele parohiei noastre sunt rugate să aducă prăjiturile 
vineri, 4 decembrie, între orele 18:00 - 20:00. 

 

Mulțumim tuturor! 
 
 

 
COZONACI PENTRU CRĂCIUN 

 

Cei care sunt interesați să cumpere cozonaci pentru Crăciun, 
sunt rugați să sune la Psa. Maria (780-473-0029) 

 pentru comandă, până la 13 decembrie!  
 

 
 



 
 
 

 

SERBAREA DE CRĂCIUN 
 

Serbarea anuală de Crăciun va avea loc anul acesta  
pe 20 decembrie, după Sf. Liturghie și obișnuita 

agapă duminicală (Pot-luck). 
După programul prezentat de copiii de la 

Școala Parohială, își va face 
apariția Moș Crăciun cu desaga de 

daruri. 
 

Toți copiii sunt bineveniți! 
 
 

 
 

 

Primiți colindătorii? 
 

Copiii de la Școala 
Parohială vor continua și anul 
acesta tradiția străveche a 
colindatului. 

Așadar, în seara de 20 
decembrie, 2015, grupurile de 
colindători vor merge pe la 
casele românilor care doresc 

să fie colindați. 
Pentru înscrierea pe listă, vă rugăm să sunați la doamna 

Veronica Ciocan, la 780-964-7427. 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
MEMBRIA 

 
Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți  

sprijinitorii parohiei noastre să-și plătească 
membria cât mai curând posibil. 

În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea 
răspunderilor financiare pentru restul anului în curs. 

 

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

 
VĂ MULȚUMIM MULT! 

 
 
 
 

 
REVELION 2016 

 
Doriți să petreceți Revelionul 2016 la Centrul Românesc,  

într-o atmosferă tradițional românească? 
Contactați pe Viorel Ciocan, duminica, la biserică, pentru bilete 

($100/adulți și $20/copii 7-14 ani) și alte detalii! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Meniul pentru Revelion 2016 
 

Aperitive: 
 
- MUSCHIULEȚ DE PORK AFUMAT  
- COSTIȚĂ  
- CALTABOȘ 
 - PIFTIE  
- SALATĂ BOEUF 
  - RULADĂ DE BRÂNZETURI CU ARDEI, HAM ȘI PIEPT DE CURCAN 
 - FRIGĂRUI CU GRAPE TOMATOES ȘI CAȘCAVAL 
 - FRIGĂRUI CU CAMAMBERT ȘI STRUGURI ALBI 
 

 Aperitive Calde: 
 
- SĂRMĂLUȚE ÎN FOI DE VARZĂ CU MĂMĂLIGĂ, SMÂNTÂNĂ ȘI ARDEI IUTE.  
- TRADIȚIONALII CÂRNAȚI MOLDOVENEȘTI DE CASĂ 
 

 Main Course: 
 

PLATOU ASORTAT CU: 
 

- PIEPT DE PUI GRILAT, ÎNVELIT ÎN MARBLE CHEESE  
- RULADĂ DIN MUȘCHI DE PORC CU FRUCTE USCATE ȘI ROSMARIN 
- CARTOFI NATUR 
- SALATĂ DE VARZĂ MURATĂ ȘI MURĂTURI DE CASĂ 
 

Desert: 
 
- COZONAC MOLDOVENESC  
- DOBOȘ 
- PRĂJITURĂ CU CREMĂ DE UNT SI LĂMÂIE 
- PLACINTĂ CU BRÂNZĂ ȘI RĂVAȘE 
- PLATOU CU FRUCTE ASORTATE 
- CAFEA 
 

Băuturi: 
 
-1 STICLĂ VIN ALB ȘI UNA VIN ROȘU LA FIECARE MASĂ ȘI O ȘAMPANIE 
 

-CIORBĂ RĂDĂUȚEANĂ la orele 1:00 dimineața. 
 

Poftă Bună! 
 

 


