
 

Decembrie 9, 2012: Duminica a 27-a după Rusalii 
 
Apostolul: Efeseni 6, 10-17: 
 

"În sfârşit, fraţii mei, întăriţi-vă întru Domnul şi întru tăria puterii Lui. Îmbrăcaţi armura lui 
Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva 
cărnii şi a sângelui, ci împotriva Începătoriilor, împotriva Stăpâniilor, împotriva Stăpânitorilor 
acestei lumi de întuneric, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt stihiile cereşti. Pentru aceea, luaţi 
armura lui Dumnezeu: pentru ca în ziua cea rea să fiţi în stare să ţineţi piept; şi după ce veţi isprăvi 
totul, să rămâneţi în picioare. Aşadar, staţi în picioare, avându-vă mijlocul încins cu adevărul şi 
îmbrăcaţi fiind cu platoşa dreptăţii şi cu picioarele încălţate în starea de a fi gata pregătiţi pentru 
evanghelia păcii; mai presus de toate luând pavăza credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile 
înflăcărate ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui 
Dumnezeu." 
 
Evanghelia: Luca 13, 10-17: 
 
"Şi învăţa Iisus în una din sinagogi Sâmbăta. Şi iată, o femeie care de optsprezece ani avea un duh 
de neputinţă şi era gârbovă şi nu putea nicidecum să se ridice. Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a 
zis: Femeie, dezlegată eşti tu de neputinţa ta! Şi Şi-a pus mâinile pe ea şi ea îndată s-a îndreptat şi-
L mărea pe Dumenzeu. Dar mai-marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o Sâmbăta, 
drept răspuns a zis către mulţime: Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze; aşadar, în ele veniţi 
şi vă vindecaţi, dar nu în ziua Sâmbetei!... Iar Domnul i-a răspuns zicând: Făţarnicilor! Fiecare 
din voi oare nu-şi dezleagă Sâmbăta boul sau asinul de la iesle şi-l duce de-l adapă? Dar această 
femeie, fiică a lui Avraam fiind, pe care, iată, de optsprezece ani a legat-o Satana, oare nu se 
cuvenea să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sâmbetei? Şi zicând El acestea, toţi cei care-I 
stăteau împotrivă se ruşinau; şi toată mulţimea se bucura de toate măritele fapte săvârşite de El." 
 
 

Pericopa evanghelică din 
duminica a 27-a după Rusalii ne 
împărtăseşte vindecarea femeii gârbove. 
De la bun început, evanghelia face clar 
faptul că acesta nu era un caz obişnuit de 
osteoporoză, ci că femeia avea un "duh al 
neputinţei," ceea ce Mântuitorul explică 
mai apoi ca fiind lucrarea celui rău: 
"această femeie, pe care Satana a legat-

o de 18 ani..." 
 Se cade să dăm atenţie la felul 
cum s-a petrecut vindecarea: "Când 
avăzut-o Iisus, a chemat-o la Sine şi i-a 
zis: "Femeie, eşti dezlegată de neputinţa 
ta." Şi şi-a pus mâinile peste ea şi îndată 
s-a îndreptat şi a preamărit pe 
Dumnezeu." 
Nu adesea Îl vedem pe Mâtuitorul să-şi 
pună mâinile peste cei bolnavi. După cum 
citim în evanghelii, în cele mai multe 

situaţii, El doar zicea şi minunea se 
întâmpla. În acest caz, era necesar ceva 
special, intervenţia Lui fizică. Punerea 
mâinilor în Biserica Ortodoxă este un act 
sacramental. 
 Un alt detaliu vrednic de atenţia 
noastră este faptul că vindecarea a avut 
loc în zi de Sâmbătă, ziua de odihnă a 
poporului evreu. Acest lucru poate fi 
explicat ca o anticipare a faptului că în 
Era cea Nouă, Era Harului, ziua nouă de 
odihnă avea să fie Duminica, ziua Învierii 
Domnului, Ziua Domnului. 
 Întreaga întâmplare tebuie 
înţeleasă în contextul lucrării mari de 
restaurare a neamului omenesc, împlinit 
de Mântuitorul Hristos. După cum am 
văzut din pilda Samarineanului Milostiv, 
unde, omul căzut între tâlhari, dezbrăcat, 
rănit, şi lăsat abia viu, tot aşa şi aici, 



femeia gârbovă reprezintă întreg neamul 
omenesc, chinuit de forţele întunericului, 
neputând să se îndrepte şi să admire 
frumuseţea creaţiei lui Dumnezeu. 

Fiul lui Dumenzeu vine şi ne 
eliberează din robia celui rău şi 
restaurează verticalitatea noastră, ne 
îndreaptă nu numai fizic, ci, mai ales 
spiritual. 
Cum o face? Întocmai cum ne spune 
pericopa evanghelică: Ne cheamă la El 
("Şi văzând-o, a chemat-o la Sine"), 
când zice: "De voieşte cineva să vină 

după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia 
crucea sa şi să-mi urmeze," şi când 
suntem disponibili pentru El, când ne 
întoarcem cu faţa către El cu smerenie şi 
pocăinţă, putem fi atinşi. Atunci El îşi 
pune mâinile peste noi şi ne împărtăşeşte 
harul Sfântului Duh, care rezultă în 
rstaurarea noastră completă, ne dobândim 
îndreptarea. 

Aşadar, să nu ne înstrăinăm de 
Dumnezeu, ci să răspundem la chemarea 

Sa şi, apropiindu-ne de El şi de Biserica 
Sa, să primim armura necesară care ne 
face capabili să "putem sta împotriva 
uneltirilor diavolului," după cum ne 
îndeamnă Sf. Apostol Pavel astăzi în 
Epistola către Efeseni: "Pentru aceea, 
luaţi armura lui Dumnezeu: pentru ca în 
ziua cea rea să fiţi în stare să ţineţi piept; 
şi după ce veţi isprăvi totul, să rămâneţi 
în picioare. Aşadar, staţi în picioare, 
avându-vă mijlocul încins cu adevărul şi 
îmbrăcaţi fiind cu platoşa dreptăţii şi cu 
picioarele încălţate în starea de a fi gata 
pregătiţi pentru evanghelia păcii; mai 
presus de toate luând pavăza credinţei cu 
care veţi putea stinge toate săgeţile 
înflăcărate ale celui rău. Luaţi şi coiful 
mântuirii şi sabia Duhului, care este 
cuvântul lui Dumnezeu."  

 
Pr. George Bazgan 

 

 

 
 

VECERNIA 
 

Sâmbăta, la orele 17:00, are 
loc slujba Vecerniei. După aceea, 
cei interesaţi, pot rămâne pentru 
Spovedanie, în pregătire pentru 
Sf. Împărtăşanie. 
 

 
 

 
COLECTĂ DE ALIMENTE 

 
Am început colecta de mâncare 
pentru Food Bank. Vă rugăm să 

aduceti alimente neperisabile şi să le 
lăsaţi la intrarea în biserică. 

VĂ MULŢUMIM! 
 
 

 
TIMPUL ESTE PREŢIOS 

 
Vă reamintin că Dumnezeiasca Liturghie începe în fiecare  

duminică la orele 10:00 fix. 
Rugăm pe toţi participanţii la prăznuirea Euharistică să vină  

la timp pentru cea mai importantă întâlnire din cursul 
săptămânii: întâlnirea cu Hristos! 

 



 

 

SERBAREA DE CRĂCIUN 
 

Anul acesta, serbarea de Crăciun va avea loc duminică, 
23 decembrie, după Sfânta Liturghie, la orele 13:00. 

Copiii de la Şcoala Duminicală vor recita poezii, vor cânta 
cântece de Crăciun şi vor prezenta o scenetă de Crăciun. 

Moş Crăciun îşi va face mult aşteptata intrare cu sacul plin de daruri. 
Vă rugăm să veniţi cu copiii şi să împărtăşiţi bucuria lor! 

 

 

 

Revelion 2013Revelion 2013Revelion 2013Revelion 2013    
 

Revelionul 2013 va avea loc la Centrul Românesc (9005 - 132 Ave.) 
în data de 31 decembrie 2012. 

Veniţi su familia şi prietenii şi gustaţi din cele mai bune preparate 
culinare româneşti, pregătite de doamnele noastre! 
Uşile se deschid la orele 19:00; masa la orele 20:00. 

În program, obiceiurile străbune: plugul, buhaiul, capra, etc. 
Biletele costă $80/adulţi şi $20/ copii (7 – 14 ani). 

Pentru bilete şi detalii, sunaţi la Viorel Ciocan (484 – 7420) 
sau la Petrică Lăcătuşu (444 + 6494) 

 

 

 

Renovarea BucRenovarea BucRenovarea BucRenovarea Bucăttttărieirieirieiriei    
 

Bucătăria Centrului Românesc are nevoie urgentă de extindere şi 
renovare! În toamna aceasta am început o campanie de  

strângere de fonduri pentru acest proiect important.  
Ultimul deviz a ajuns la suma de $80.000. 

Facem apel tuturor membrilor, susţinătorilor şi prietenilor noştri 
să doneze în mod generos pentru acest proiect major 
şi să sprijine evenimentele de strângere de fonduri! 
Toţi donatorii vor primi chitanţe de scutire de taxe 

şi cordialele noastre mulţumiri. 
Vă mulţumim şi Dumnezeu să vă binecuvinteze! 

 


