
 

Decembrie 8, 2019: 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: 

 

Latiș George și Livia 
Tapoveți Dan și Diana 

Ionițescu Robert și Daniela 
 

Mulțumim mult tuturor! 
 

 

 



 

Copiii de Altar: 
 

Cotfasa Matthew 
Pătru Nicolae Stelian 

 

 

 

 

Slujbe Speciale în Postul Crăciunului 
 

În perioada postului Crăciunului, vom avea: 
Acatistul Maicii Domnului, vinerea la 7:00PM 
Vecernia în fiecare sâmbătă, la orele 5:00PM. 

 

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

 
 

 

 

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 15 decembrie!  
 

 
 

 



 

 

 

 

 

SERBAREA DE CRĂCIUN 
 

Serbarea anuală de Crăciun va avea loc anul 
acesta Sâmbătă, 21 decembrie, ora 5:00 PM, după 

Vecernie. 
Copiii de la Școala Parohială și copiii de la grupul 
de dansuri al Societății Româno-Canadiene, vor 
prezenta concertul de Crăciun, după care, își va 
face apariția Moș Crăciun cu desaga de daruri. 

 

Toți copiii sunt bineveniți! 
 
 

 

 

 

 

REVELION 2020 
 

Doriți să petreceți Revelionul 2020 la Centrul Românesc,  
într-o atmosferă tradițional românească? 

Contactați pe dna. Luminița Ștefănescu la nr. telefon 
780-298-2182 pentru bilete ($120/adulți  
și $15/copii 7-14 ani) și alte detalii! 

 

Numărul de locuri este limitat. 
 

No refunds după 8 decembrie. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Primiți colindătorii? 
 

 
 

Copiii de la Școala Parohială vor continua și anul acesta tradiția străveche a 
colindatului. Așadar, în după-amiaza de 22 decembrie, grupurile de colindători vor merge 
pe la casele românilor care doresc să fie colindați. 

Cei care doriți, înscrieți-vă pe lista de la lumânări, iar pentru detalii, sunați la 
doamna Veronica Ciocan, la 780-964-7427. 

 
 

 
MEMBRIA / ANGAJAMENTELE FINANCIARE 

 

 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. 

 

Vă rugăm, totodată, să vă înnoiți angajamentele financiare 
anuale și să fiți cât mai generoși! 

 

VĂ MULȚUMIM MULT ! 
 
 

  



 
 


