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”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.” 

            Luca 13, 10-17 

Tâlcuirea modernă: din toate continentele acestei lumi, Europa o reprezintă pe femeia 

gârbovă. De când întâi-stătătorii duhovniceşti ai Europei, fără ştiinţa şi voia popoarelor 

Europene, s-au rupt de adevărata Biserică a lui Hristos, din Răsărit, de atunci omenirea 

Europeană a început din ce în ce mai mult să se gârbovească şi să-şi aplece capul spre 

pământ. Veacul al XX-lea este veacul cel mai bolnav din viaţa omenirii Europene, căci în 

acest veac capul omenirii s-a aplecat atât de jos, încât s-a împreunat cu genunchii, iar de 

aici nu mai poate vedea decât pământul şi viermii pământului, şi nu mai poate respira 

decât duhorile pământului.  

Din această perspectivă a femeii gârbove trebuie privită şi preţuită întreaga viaţă a Europei 

din veacurile trecute. Din această perspectivă a luminii, cea a unei femei gârbove ce priveşte 

în pământ, s-a dezvoltat ştiinţa, arta, economia, politica şi întreaga viaţă omenească, 

individuală şi socială – îndeosebi viaţa omenească. Privind numai la pământ, s-a explicat 

totul prin pământ. Văzând numai pământul, s-a luptat doar pentru pământ. Auzind 

numai pământul, toată ştiinţa omenească s-a lăsat purtată de freamătul pământului umed. 

Simţind numai miasma putreziciunii pământeşti, acel miros a covârşit toate bine-plăcutele 

miresme cereşti. Mintea omenească s-a preocupat doar cu cercetarea celor pe care le poate vedea cu ochiul, auzi cu urechea şi 

mirosi cu nasul, s-a încredinţat adică pământului şi numai pământului – aceasta era înţelegerea femeii gârbove. Sute de 

aparate a născocit mintea femeii gârbove, ca să cerceteze pământul şi cele din pământ. A cercetat toate plantele şi rădăcinile, 

viermii mari şi mici, şi pe cei foarte mici, pe cei văzuţi şi pe cei nevăzuţi. 

Femeia gârbovă şi-a înarmat ochii cu microscoape şi cu ochelari fini, ca să vadă cu de-amăruntul tot muşuroiul de viermi. 

Atât a putut vedea femeia gârbovă, şi nimic mai mult. Ca să vadă mai mult, ar fi trebuit să fie dreaptă, cu capul ridicat 

spre cer şi cu mintea deschisă către lumea de sus. Iar acea lume de sus nu este un muşuroi de viermi, ci Ierusalimul cel 

de sus, oastea Domnului cea luminată şi strălucitoare, alcătuită din minunata ierarhie cerească a Serafimilor, Heruvimilor, 

a Scaunelor, Domniilor, Puterilor, Stăpâniilor şi Începătoriilor, a Arhanghelilor şi Îngerilor, şi din mulţime nenumărată de 

Drepţi şi Plăcuţi ai lui Dumnezeu. Femeia gârbovă nu poate vedea întregul Ierusalím de sus, întreaga lume duhovnicească de 

deasupra omului. Ea vede doar ce-i mai jos de ea, nicidecum ce-i mai presus. De aceea, tot ce-a cugetat şi a făurit de-a lungul 

ultimelor câtorva veacuri a cugetat şi a făurit pe nisip, pe praf, pe pământ şi pe noroi, pe cele pe care le putea vedea şi simţi 

sub ea.  

Pricina gârbovirii Europei stă în călcarea legii lui Dumnezeu, şi mai cu seamă în necinstirea părinţilor săi. Nimic nu 

pedepseşte Dumnezeu cu mai multă asprime decât păcatul copiilor împotriva părinţilor, căci este un păcat împotriva 

Părintelui ceresc. De aceea Domnul i-a binecuvântat dintru început pe cei ce îşi cinstesc părinţii, pe tatăl şi pe mama lor, 

ca pe un simbol al lui Dumnezeu însuşi; de aceea i-a blestemat pe cei ce îşi batjocoresc părintele, aşa cum s-a întâmplat cu 

Ham, fiul lui Noe, care l-a batjocorit pe tatăl său. Cinsteşte pre tatăl tău şi pe mama ta, (Mat. 15:4) aceasta este esenţa, inima 

tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Cine îşi cinsteşte părintele pământesc, acela îşi cinsteşte şi Părintele ceresc. Pe această 

învăţătură de jos este întemeiată învăţătura de sus. Cine nu-şi cinsteşte tatăl şi mama, pe care îi vede, cum Îl va cinsti pe 

Dumnezeu Tatăl, pe care nu Îl vede? 

Începutul întregii gârboviri a Europei a fost necinstirea părinţilor, a celor trupeşti şi a celor duhovniceşti. De atunci a 

început să-i crească cocoaşa din spate, precum cea a cămilei, de atunci a început să i se împreuneze capul cu genunchii. De 

aceea nu vede nimic din cele cereşti şi nu înţelege nimic din cele duhovniceşti. Ea vede şi înţelege numai ce e vierme sau 

muşuroi de viermi. 

Fiţi cu luare aminte, fraţilor, şi învăţaţi să vă cinstiţi părinţii. Aceasta este toată porunca lui Dumnezeu, temelia tuturor 

celorlalte porunci ale lui Dumnezeu. Cinsteşte pre tatăl tău şi pre mama ta, ca să fie ţie bine şi să trăieşti mult pre pământul 

cel bun, carele Domnul Dumnezeul tău dă ţie. (Ieş. 20:12) Iar noi adăugăm, în duhul Evangheliei: şi să moşteneşti împărăţia 

Tatălui tău ceresc, cea fără de sfârşit. Amin. 

Sfântul Nicolae Velimirovici, Episcopul Ohridei şi Jicei – www.crestinortodox.ro 

 
Semnificația logoului 

Facebook - omul gârbov, 

opusul lui Antropos, ”cel 

ce privește în sus”, după 

definiția Părintelui Teofil 

Pârâian. 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                      Programul săptămânii   8 decembrie  –  15 decembrie  2019 
 

Duminică       8 decembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Tămăduirea femeii gârbove) - Pr.Ticu 

Duminică       8 decembrie         16 - 18 - Taina SF.MASLU de obşte – parohia MĂRŢIŞOR  

Luni               9 decembrie         17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți             10 decembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri       11 decembrie            9 - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                 12 decembrie   

Vineri           13 decembrie           9 - 11 - Taina SF.MASLU 

Vineri           13 decembrie          17 - 18 - Slujba acatistului – Pr.Ticu 

Sâmbătă       14 decembrie           8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți  – Pr.Ticu 

Sâmbătă       14 decembrie         17 - 18 -Vecernia duminicii  a 28-a după Rusalii - Pr.Dragoş 

Duminică     15 decembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Strămoşi – Pilda celor chemaţi la Cină) - Pr.Dragoş 

Duminică     15 decembrie         16 - 18 - Taina SF.MASLU de obşte – parohia Sf.Cuv.Parascheva (pr.Ioan ROŞU) 

 

9 decembrie - Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana                        https://basilica.ro/ 

Sfânta Ana provenea din seminția preoțească, iudaică, a lui Levi. Ea era fata cea mai mică a preotului Matihian din 

neamul lui Aaron, împlinindu-se astfel profeția că Mesia va avea o dublă descendență: împărătească și preoțească. Pentru că 

nu aveau copii, Ioachim și Ana au fost supuși oprobriului public, deoarece la evrei familiile care nu aveau copii erau 

considerate că nu au binecuvântare de la Dumnezeu din cauza păcatele lor sau ale strămoșilor lor. Astfel, o veche tradiție arată 

că un evreu din seminția lui Ruben l-a umilit pe bunul Ioachim în timp ce se afla în templu spunându-i: „De ce aduci darurile 

tale înaintea altora? Ești nevrednic, pentru că nu ai copii, pentru cine știe ce păcate ascunse”. Cuvintele acestea l-au afectat 

foarte mult pe Dreptul Ioachim, precum și pe Ana, atunci când auziră cele întâmplate. Într-o zi de mare sărbătoare, slujnica 

Iudit, văzând-o iarăși plângând pe Sfânta Ana, s-a apropiat de ea și i-a spus: „Acum nu e bine să te întristezi pentru că a 

sosit ziua Domnului”. Ana tresări la auzul acestor cuvinte și, îmbrăcându-se în haine de sărbătoare, a ieșit în grădină, unde, la 

umbra unui dafin, stătea și se ruga lui Dumnezeu. Ascultându-i rugăciunile, Dumnezeu trimite pe îngerul Său care îi 

vestește Sfintei Ana că va avea un copil. Ioachim încă nu știa nimic, deoarece se afla în mijlocul turmelor sale, unde, întristat 

fiind, se dusese pentru a fi singur. Aflând vestea bucuriei, s-a întors acasă cu nădejde în Dumnezeu. La vremea cuvenită s-a 

împlinit cuvântul îngerului, iar Ana cea stearpă a născut pe Sfânta Fecioară Maria. 

 

Astăzi, duminică, 8 decembrie 2019, orele 16.00, sunteţi aşteptaţi la 

Sf.MASLU de obşte de la Parohia MĂRŢIŞOR. 

 

Duminică, 15 decembrie 2019, orele 16.00, suntem aşteptaţi la Sf.MASLU de obşte de la  

Parohia Sf.Cuv.Parascheva   (Str. Sld Mincă Dumitru, nr. 27), paroh Pr.Ioan ROŞU. 

 

         Luni, 9 decembrie – Zămislirea Sf.Fecioare Maria de către Sf.Ana; Sf.Proorociţă Ana; 
                     Joi, 12 decembrie - Sf.Ier.Spiridon, episcopul Trimitundei;  
                                 Vineri, 13 decembrie – Sf.Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei; 
                                                Duminică, 15 decembrie – Sf.Sfinţit Mc.Elefterie;                                    

 

Hristos se naște, slăviți-l! Hristos din ceruri, întâmpinați-l!, Hristos pe pământ, înălțați-vă! (Sf.Grigorie Teologul) 

12 decembrie - Sf.Ier.Spiridon, episcopul Trimitundei       Mitropolitului Augustin Kandiotis      http://acvila30.ro/ 

“…Sfântul Spiridon s-a născut în Cipru la mijlocul secolului III d.Hr. Nu era dintr-o familie bogată, slăvită şi 

oficială; era sărac şi agramat. Îndeletnicirea lui era cea de păstor. Un păstor sfânt. Dar nu cumva păstori au fost şi 

Avraam, Iacob, Moise, David şi alţi bărbaţi din Vechiul Testament? Nu cumva păstori au fost şi cei care în sfânta noapte a 

Naşterii lui Hristos au auzit cântarea îngerilor: „Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, şi pe pământ pace între oameni 

bunăvoire!”? Un păstor care crede în Hristos şi trăieşte conform voii Lui celei sfinte valorează incomparabil mai mult 

decât un aşa-zis om de ştiinţă şi înţelept care nu crede în nimic şi trăieşte contrar voii lui Dumnezeu… 

Sfântul Spiridon a fost făcător de minuni. Însă sunt mulţi care nu cred în minunile sfinţilor. Dar oare cred în minunile 

lui Hristos? Şi de vreme ce aceşti oameni nu cred în minunile lui Hristos, cum să creadă în minunile sfinţilor? Sau 

credem în Hristos, sau nu credem! Cine nu crede este orb şi nu vede nimic. Dar oricine crede în Hristos nu se îndoieşte de ceea 

ce a spus Hristos. A zis Hristos: „Oricine va crede în Mine, va face nu doar cele pe care le fac Eu, ci prin puterea Mea va 

face şi alte lucruri mai mari” (Ioan 14, 12). 

       Necredincioşilor! Da, Hristos este adevăratul Dumnezeu. Hristos trăieşte şi împărăţeşte, iar prin sfinţi a făcut, face şi 

va face minuni până la sfârşitul veacurilor. Aşadar, slavă lui Hristos pentru toate minunile! Tocmai de aceea la sfârşitul 

troparului Sfântului Spiridon se spune: „Slavă lui Hristos, Celui ce Te-a slăvit pe tine, slavă Celui ce Te-a încununat pe tine, 

slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri”. “ 

13 decembrie – Sf.Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei  a fost unul dintre cei mai mari cărturari români din secolul al 

XVII-lea, fiind cunoscut ca primul poet national, primul traducător in limba română al cărţilor de slujbă religioasă, 

primul versificator al Psaltirii în tot Răsăritul ortodox, primul traducător în româneşte al unor cărţi din literatura dramatică si 

istorică universală, primul cărturar român care a copiat documente şi inscripţii. Mai este cunoscut drept o personalitate a vieţii 

culturale si spirituale româneşti şi pentru contribuţia sa la formarea limbii literare româneşti. In 1686, in urma campaniei 

de retragere din Moldova, soldaţii polonezi au luat cu ei ca ostatic si pe mitropolitul Dosoftei. Ramane in exil pana la sfarsitul 

vietii. A trecut la cele veşnice pe 13 decembrie 1693 şi înmormântat la Biserica "Naşterea Domnului" din Zolkiew (Ucraina). 

 

 

 




