
 

Decembrie 8, 2013: 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 sâmbă-
ta. 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 (8 decembrie), următoarele familii  
sunt programate pentru Agapa Duminicală: 

 

Ion & Marieta Mieila 
Eugen & Geta Rinchița 

Dan & Flory Zerfass 
 

Mulțumim mult tuturor! 
 

 

 



 

Colectă de alimente 
 

O colectă de alimente pentru Food Bank este în desfășurare  
la Biserica noastră până la 22 Decembrie. 

Vă rugăm să aduceți alimente neperisabile și să le 
depuneți la intrarea în biserică! 

 

Dumnezeu să vă răsplătească generozitatea! 
 

 
 
 

 

Vecernia 
 

În perioada postului Crăciunului, vom oficia  
Vecernia în fiecare sâmbătă, la orele 17:00. 

 

După Vecernie, va urma Spovedania pentru cei care  
vor să se pregătească pentru Sf. Împărtășanie. 

 
 
 
 

 
 

REVELION 2014 
 

Doriți să petreceți Revelionul 2014 la Centrul Românesc,  
într-o atmosferă tradițional românească? 

Contactați pe Viorel Ciocan la 780-994-2304 pentru bilete 
($80/adulți și $15/copii, 7-14) și alte detalii! 

 
 

 
 



 
 

SERBAREA DE CRĂCIUN 
 

Serbarea anuală de Crăciun va avea loc anul acesta  
pe 22 decembrie, în Sala mare, după Sf. Liturghie 

și obișnuita agapă duminicală. 
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 22 
decembrie, 2013, cele două grupe 
de colindători vor merge pe la 
casele românilor care vor să fie 
colindați. 
     Pentru înscrierea pe listă, vă 
rugăm să sunați la doamna 

Veronica Ciocan, la 780-964-7427. 
 

 
 



 

 
 

Membrie sau Contribuție? 
 
 Din punct de vedere spiritual, devenim membri ai Bisericii (trupul tainic al lui 
Hristos) atunci când primim tainele inițierii creștine: Botezul, Mirungerea și Sfânta 
Euharistie, care ne unesc cu Hristos: (”Te unești cu Hristos? Mă unesc cu Hristos”). Sf. 
Apostol Pavel spune: ”Nu știți oare că trupurile voastre sunt membre ale lui Hristos?” 
(I. Cor. 6:15). Așadar, întrucât ne-am unit cu Hristos, ne-am unit totodată și cu Biserica, 
trupul Său, pe care El Însuși a întemeiat-o. 
 Biserica este o instituție divino-umană, întemeiată de Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 
care a fost Dumnezeu și Om în același timp și în aceeași persoană. Misiunea Bisericii este 
aceea de a învăța, a sfinți și a conduce pe credincioșii săi la mântuire: ”Și apropiindu-se 
Iisus, le-a vorbit (apostolilor) zicând: Datu-mi-s-a toată puterea în cer și pe pământ. 
Drept aceea, mergeți și învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al 
Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit Eu. Și 
iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Matei 28:18-20). 
 Ca instituție umană/comunitate, Biserica a fost întemeiată în ziua Cincizecimii, 
când trei mii de oameni s-au botezat: ...”și în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de 
suflete” (Faptele Apostolilor 2:41). 
 De la bun început, Biserica a fost susținută materialicește de către 
credincioșii/membrii ei, așa cum citim în aceeași carte a Faptelor Apostolilor: ”Iar inima 
și sufletul mulțimii celor ce au crezut era una; și nici unul nu zicea că este al său ceva 
din averea sa, ci toate le erau de obște. Și cu mare putere dădeau apostolii mărturie 
despre învierea Domnului Iisus Hristos și mare har era peste ei toți. Și nimeni dintre ei 
nu era lipsit, penntru că toți câți aveau țarini sau case le vindeau și aduceau prețul 
celor vândute și-l puneau la picioarele apostolilor. Și se împărțea fiecăruia după cum 
avea nevoie” (4:32-35). 
 Întrucât bisericile din America de Nord și preoții lor nu primesc absolut nici un 
ajutor material de la nici un guvern, este necesar ca toți cei care au fost primiți în 
comunitatea credincioșilor (Biserica) în calitate de membri spirituali, să contribuie cu 
timpul și banii lor, re-afirmându-și, astfel, membria la instituția divino-umană, Biserica, 
și ajutând-o să-și continue misiunea în lume. 
 Din rațiunea acestei îndoite membrii (spirituale și materiale), termenul de 
membrie este cel potrivit, spre deosebire de cel de contribuție. 
 
       Pr. George Bazgan 
 
 

 
 
 
 



 

 
MEMBRIA 

 
La Adunarea Generală Anuală, ținută la 24 februarie, 
2013, s-a hotărât ca membria (contribuția anuală) 
să rămână neschimbată: $100/persoană ($200/cuplu). 

 

Lansăm un apel general ca fiecare să-și  
plătească membria cât mai curând posibil! 

 

Nu uitați că $25 din fiecare membrie  
sunt trimiși la Arhiepiscopie. 

 
MULȚUMIM PENTRU SPRIJIN! 

 
 
 
 
 

 

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 8 decembrie!  

 

 
 

 
 


