
                
 

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 10 decembrie 2017 
 

Apostolul: Efeseni 6, 10-17 
 

“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 îmbrăcaţi fiind 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 
 

“În vremea aceea Iisus învăţa, într-o zi de sâmbătă, în sinagogă. Şi iată era acolo o femeie 
care avea, de optsprezece ani, un duh de slăbiciune, 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 peste dânsa şi îndată s-a îndreptat şi a început să slăvească pe 
Dumnezeu. Atunci mai marele sinagogii, mâniindu-se, pentru că Iisus o vindecase sâmbăta, a 
luat cuvântul şi a grăit poporului: şase zile sunt în care trebuie să se lucreze omul; deci veniţi 
în aceste zile şi vă vindecaţi, şi nu în ziua sâmbetei. Iar Domnul i-a răspuns şi a zis: 
făţarnicilor, fiecare dintre voi nu-şi dezleagă, oare, în ziua sâmbetei, boul sau asinul de la 
iesle şi nu-l duce să-l adape? Dar această femeie, care este fica lui Avraam şi pe care a legat-o 
Satana, iată, de optsprezece ani, nu se cădea, oare, să fie dezlegată de legătura ei în ziua 
sâmbetei? Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi cei care erau împotriva Lui, iar poporul întreg 
se bucura de faptele măreţe săvârşite de Dânsul.” 

 

“Fiecare om are cel puţin o neputinţă. Unul este cuprins de o suferinţă sau alta, celălalt este 
prea mândru, pentru un al treilea orgoliul şi ambiţia nemăsurate se aşează în adâncul inimii 
sale, altul un păcat trupesc care aduce mult întuneric şi beznă în viaţa lui. Prin mila lui 
Dumnezeu, în faţa atâtor numeroase slăbiciuni, sunt şi oameni care, precum femeia gârbovă, 
se îndreaptă spre Biserică, îşi recunosc neputinţa şi gârbovia trupească şi mai ales cea 
sufletească. Se îndreaptă spre Biserică pentru că ştiu că acolo Hristos aşează mâna Sa 
Dumnezeiască peste creştetul lor şi rosteşte cuvântul vindecător: „Fică ridică-te, fiule, fii 
eliberat de neputinţa ta”.                      IPS Părinte Teofan 



 
 

CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 
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 ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 
Duminica de la ora 12 – Informații: D-na Alexandra Predescu 

 
ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

 
11 decembrie – DANIEL și LUCA 

12 decembrie – SPIRIDON 
13 decembrie – MARDARIE și LUCIA 

15 decembrie – SUZANA 
16 decembrie – TEOFANA 

 

EVENIMENTE 
 

 
 

Duminică  17 decembrie – Serbarea de Moș Crăciun la Casa Română 
                     

 REVELION LA CASA ROMÂNĂ 
 

Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul:  www.biserica.ca    
    

www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


