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Dumnezeu, să se îndulcească de acest Praznic bun şi lumi-
nat. De este cineva slugă înţeleaptă, să intre, bucurîndu-se, întru 
bucuria Domnului său. De s-a ostenit cineva postindu-se, să-şi ia 
acum dinarul. De a lu-
crat cineva din ceasul cel 
dintâiu, să-şi ia astăzi 
dreapta plată. De a ve-
nit cineva după ceasul 
al treilea, mulţămind 
să prăznuiască. De a 
ajuns cineva după cea-
sul al şaselea, nimic să 
se îndoiască, că de nimic 
nu se va păgubi. De s-a 
lipsit cineva şi de ceasul 
al nouălea, să se apropie, 
nimic îndoindu-se. De a 
ajuns cineva numai în 
ceasul al unsprezecelea, 
să nu se teamă că s-a 
zăbovit, că milostiv fi ind Stăpânul, primeşte pre cel de pre urmă, 
ca şi pre cel dintâiu ; odihneşte pre cel de la al unsprecelea ceas, ca şi 
pre cel ce a lucrat din ceasul cel dintâiu; şi pre cel dintâiu mângâie; 
şi aceluia plăteşte şi acestuia dăruieşte; şi faptele primeşte şi voinţa 
cuprinde, şi lucrul cinsteşte, şi îndemnarea o laudă. Pentru aceasta, 
intraţi toţi întru bucuria Domnului nostru! Şi cei dintâiu şi cei de 

al doilea, luaţi plata ! Bogaţii şi săracii împreună dănţuiţi! 
Cei ce v-aţi înfrânat şi cei leneşi, cinstiţi ziua; cei ce aţi  postit 

şi cei ce n-aţi postit, veseliţi-vă astăzi! Masa este plină, ospătaţi-vă! 
Viţelul este mult, nimenea să nu iasă fl ămând. Toţi vă îndulciţi 
de ospăţul credinţei; toţi să luaţi bogăţia bunătăţii. Nimenea să 
nu plângă pentru sărăcie, că s-a arătat împărăţia cea de obşte. 
Nimenea să nu se tânguiască pentru păcate, că iertare din mor-
mânt a răsărit. Nimenea să nu se teamă de moarte, că ne-a slo-
bozit pre noi moartea Mântuitorului. Stinsu-o-a pre dânsa cela 
ce a fost ţinut de aceea. Prădat-a iadul, cela ce s-a pogorât în iad. 

Amărâtu-l-a pre dân-
sul, fi indcă a gustat tru-
pul lui. Si aceasta mai 
nainte apucând Isaia, 
a strigat: Amărâtu-s-a 
iadul, întâmpinându-te 
pre tine jos: amârâtu-
s-a, că s-a stricat, 
amărâtu-s-a că s-a bat-
jocorit; amărâtu-s-a, că 
s-a omorât; amărâtu-s-
a, că s-a legat. A luat 
trup şi de Dumnezeu s-
a lovit, A luat pământ 
şi s-a întâmpinat cu ce-
rul. A luat ce a văzut, 
şi a căzut întru ce n-a 

văzut. Unde-ţi este moarte boldul ? Unde, iadule, biruinţa? Scu-
latu-s-a Hristos, şi au căzut dracii! Înviat-a Hristos şi se bucură 
îngerii! Înviat-a Hristos, şi vieaţa vieţueşte! Înviat-a Hristos, şi 
nici un mort nu este în groapă! Că Hristos sculându-se din morţi, 
începătură celor adormiţi s-a făcut. Aceluia este slava şi stăpânirea, 
în vecii vecilor, Amin!

Cuvânt de Învăţătură 
În sfânta şi luminata zi a slăvitei şi mân-
tuitoarei Învieri a lui Hristos Dumnezeul 
nostru, al Sfântului Ioan Gură de Aur, 
arhiepiscopul Constantinopolei

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pre moarte 
călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le

“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi “La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi 
Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan I, 1)Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan I, 1)
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Venirea Sfi ntei Lumini în mod su-
prafi resc la Mormântul Domnului este 
o minune dumnezeiască necuprinsă de 
mintea noastră, care se repetă din an în 
an, în Sâmbăta Mare, de aproape 20 de 
veacuri. Este cea mai mare minune în 
zilele noastre văzută atât de credincioşi, 
cât şi de necredincioşi. Este minunea 
care uimeşte toată mintea şi dovedeşte 
oamenilor până la sfârşitul veacu¬rilor 
că Hristos, lumina lumii şi Mântuitorul 
sufl etelor noastre, a înviat din morţi a 
treia zi, dăruind tuturor viaţă veşnică.
Despre felul cum se săvârşeşte această 
minune a aprinderii sau, mai corect 
spus, a venirii Sfi ntei Lumini pe Mormân-
tul Domnului, s-a scris prea puţin. Nici 
în zilele noastre nu se vorbeşte cât s-ar 
cuveni despre această negrăită minune. 
Poate tocmai pentru că este o minune 
publică, văzută de toţi şi verifi cată, asu-
pra căreia ortodocşii nu au nici o îndoială! 
Sau, poate, pentru a nu crea dis¬cuţii 
şi controverse omeneşti inutile asupra 
acestei sfi nte minuni. Biserica Ortodoxă 
din Ierusalim 
nu acceptă 
nici un fel de 
publici¬tate 
zgomotoasă, 
nici discuţii 
şi scrieri po-
lemice de-
spre Sfânta 
Lumină. Cine 
crede în Hris-
tos şi voieşte 
să vadă o 
mare minune 
a zilelor no-
astre, cine doreşte să se întărească mai 
mult în dreapta credinţă, să meargă la 
Mormântul Domnului de Sfi ntele Paşti şi 
va vedea minune negrăită.

Şi acum să relatăm pe scurt cum se 
aprinde Sfânta Lumină la Sfântul Mor-
mânt. Sfânta Lumină se aprinde pe Mor-
mântul Domnului nostru Iisus Hristos în 
Sâmbăta Mare, ziua, între orele 12,30—
13,30, în timpul Vecerniei Mari. Se ştie 
că, de-a lungul secolelor, Sfânta Lumină 
nu se aprinde decât numai la ortodocşi, 
ca o dovadă incontestabilă că numai ei 

păstrează dreapta credinţă apostolică. 
Este cea mai puternică dovadă care 
mărturiseşte că Ortodoxia este cre¬dinţa 
cea adevărată.

Am amintit că Sfântul Mormânt este 
controlat încă din noaptea Vinerii Mari, 
după prohod, de către câţiva poliţişti civili 
necreştini — un arab, un turc şi o persoană 
din partea statului Israel. Ei verifi că toate 
obiectele din interior să nu aibă vreo sursă 
de foc, verifi că lespedea Sfântului Mor-
mânt şi controlează corporal pe arhiereul 
grec care presare vată pe Mormântul 
Domnului. Apoi se sting toate luminile şi 
se pecetluieşte uşa Sfântului Mormânt 
cu două mari peceţi, benzi de pânză albă 
cu ceară şi sigilii la capete, în formă de 
X. Gar¬dienii rămân de pază la uşa Mor-
mântului până când se aprinde Sfânta 
Lumină.

Procesiunea pentru Vecernia Sâmbetei 
Mari se formează la sediul Patriarhiei Ort-
odoxe. Toţi slujitorii se îmbracă în odăjdii 
albe. La Paştele anului 1974 au slujit: 
patriarhul Benedict, 16 mitropoliţi şi epis-

copi, 182 de 
preoţi, 42 de 
diaconi, cu zeci 
de ipodiaconi 
şi anagonoşti, 
înconjuraţi de 
zeci de mii de 
pelerini din 
toată lumea 
creştină. La ora 
9 dimineaţa 
procesiunea se 
porneşte spre 
Biserica Sfân-
tului Mormânt. 

Înainte merg patru “dragomani”, civili gre-
ci, în ţinută specială, cu toiege metalice în 
mâini, pentru a anunţa înce¬perea proce-
siunii; apoi urmează doi diaconi care duc 
pe mâini Sfânta Cruce care are în ea lemn 
din Crucea Mântuitorului. Apoi urmează 
cortegiul sutelor de slujitori, care străbate 
culoarul viu al miilor de închinători, ce 
umplu toate uliţele, curtea, biserica, gale-
riile.

În biserică, slujitorii, în frunte cu pa-
triarhul, se opresc în faţa Sfântului Mor-
mânt pecetluit. Apoi înconjoară de trei ori 

Sfântul Mormânt pe partea dreaptă, în 
sunetul clopotelor, cântând „Învie¬rea 
Ta, Hristoase, Mântuitorule, îngerii o 
laudă în ceruri şi pe noi, pe pământ, 
ne învredniceşte cu inimă curată să Te 
slăvim”. La a treia ocolire se cântă im-
nul vecerniei de la vohod „Lumină lină a 
sfi ntei slave”. Apoi patriarhul cu toţi sluji-
torii se retrag în altarul bisericii ortodoxe 
de vizavi şi stau în aşteptare. între timp, 
vin diferiţi delegaţi ofi ciali, autorităţi lo-
cale şi bisericeşti armene, cato¬lice şi 
copte. Miile de credincioşi stau cu felin-
arele speciale în mâini să ducă acasă, 
în ţara lor, Sfânta Lumină. Cei mai mulţi 
însă, ţin în mâini câte un mănunchi de 
33 de luminări albe, legate între ele, pe 
care este imprimată icoana învierii Dom-
nului, ca să le aprindă la vreme. Acest 
mănunchi simbolizează numărul anilor 
pe care i-a trăit Mântuitorul pe pământ. 
Se face o tăcere mormântală! Fiecare se 
roagă, fi ecare aşteaptă cu emoţie Lumi-
na divină, fi ecare stă concentrat în sine 
însuşi, cuprins de fi orul tainic al minunii.

Pe la orele 11,30 vin de la Betleem 
câteva sute de arabi ortodocşi să ia 
Sfânta Lumină. Ei sunt foarte evlavioşi, 
dar şi fanatici în acelaşi timp. Înconjoară 
Sfântul Mormânt, se roagă tare cu mâini-
le în sus, se urcă unii pe umerii altora, 
se agaţă de pereţii baldachinului Sfân-
tului Mormânt, de jur împrejur, ca albi-
nele pe fagure, şi ridică mâinile, cerând 
Sfânta Lumină: ”Doamne, trimite-ne din 
cer Lumina!”. În jurul orei 12, în timp 
ce preoţii stau la vohod de la altarul Bi-
sericii învierii până la Sfântul Mormânt, 
patriarhul se dezbracă de omofor, de 
sacos şi de mitră, şi rămâne numai în 
stihar alb, cu epitrahil, mînecuţe şi brâu. 
Apoi este condus de doi diaconi şi de 
eclesiarhul bisericii în faţa Sfântului Mor-
mânt. Aici, mai întâi este controlat peste 
tot de poliţişti necreştini, în prezenţa 
reprezentanţilor ofi ciali armeni, catolici 
şi copţi, să nu aibă vreo sursă de foc. 
Apoi patriarhul desigilează uşa Sfântu-
lui Mormânt, prin ruperea peceţilor. şi 
intră în prima încăpere, numită „Capela 
îngerului”, însoţit, după tradiţie, de un 
arab musulman. Diaconii şi ecleziarhul 
rămân afară, la uşă. Ceara de la cele pa-

Părintele Ioanichie Bălan
O minune a zilelor noastre. Lumina Sfântă de la Mormântul Domnului
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tru sigilii se adună într-o cupă de argint 
şi se duce la altar, unde se păstrează 
până la Paştele anului următor. Patri-
arhul intră apoi în a doua încăpere şi 
îngenunchează în faţa lespedei Sfântu-
lui Mormânt, iar musulmanul rămâne 
în Capela Îngerului  şi  supraveghează. 
Se  sting  toate  lumânările,   candele-
le, luminile. În biserică se face o mare 
tăcere. Emoţia minunii cuprinde pe toţi. 
Numai arabii agăţaţi deasupra fac mereu 
semne de implo¬rare a Sfi ntei Lumini.  
Se zice că dacă nu vin arabii sa se roage, 
întârzie venirea Sfi ntei Lumini. Toţi se 
roagă, strigând: „Doamne, dă-ne Lumi-
na!”, „Să vină Lumina!”, „Trimite-ne din 
cer Lumina!”... După 15—20 de minute 
de fi erbinte rugăciune, toată lumea din 
biserică  observă  o lumină puternică, ca 
o scânteie luminoasă de fulger coborând 
în zigzag prin cupola mare a Bisericii. În 
mulţime se aud glasuri de emoţie în toate 
limbile. Scânteia dumnezeiască coboară 
deasupra Capelei Sfântului Mormânt, ca 
un glob de lumină ce se sfărâmă în mici 
bucăţi. Apoi intră înăuntru ca o subţire 
rază de foc, coboară pe lespedea Mor-
mântului şi aprinde vata presărată dea-

sfeşnice şi candelele din Altarul Bise¬ricii 
Mari, sub privirile uimite ale tuturor. Apoi, 
doi diaconi iau pe patriarh şi îl duc în 
Sfântul Altar. În cel mult 3 minute, toţi 
credincioşii adunaţi aprind felinarele şi 
buchetele de câte 33 de luminări. Biseri-
ca este parcă o fl acără vie. Mulţi se ating 
de fl acără cu faţa, cu mâinile, cu hainele, 
pentru binecuvântare, fără a se arde.  
Abia după câteva minute fl acăra arde în 
mod normal. Tot acum iau Sfânta Lumină 
de la patriarh  catolicii, armenii şi copţii şi 
o duc în alta¬rele lor, unde o păstrează 
tot anul. La urmă, patriarhul ţine o scurtă 
predică de mulţumită Mântuitorului şi 
de întarire a  credinţei ortodoxe. Timp de 
două ore se scurg zeci de mii de pelerini 
prin faţa Sfântului Mormânt, cu Sfânta 
Lumină în mâini şi cu căldura credinţei 
în inimi. La orele 3 după amiază Vecernia 
şi procesiunea Sfi ntei Lumini ia sfârşit. 
Pelerinii se întorc la gazdele lor, cu feţele 
luminate şi cu făclii aprinse, zicând fi ec-
are în limba sa: „Slavă Ţie, Mântuitorule, 
pentru această negrăită minune!”

(Fragment din cartea 
“Pelerinaj la Mormântul Domnului)

supra. Deja vata şi lespedea se încarcă 
de o rouă divină, în timpul rugăciunii. În 
această clipă Sfânta Lumină a venit! Mi-
nunea s-a săvârşit! Mulţimile aşteaptă cu 
nerăbdare Sfânta Lumină, cu mâinile în-
tinse. Frunţile şi obrajii tuturor sunt tran-
spirate de emoţia minunii! 

O mare bucurie şi trezire spirituală se 
săvârşeşte în inimile şi conştiinţele tuturor. 
Patriarhul adună cu mâinile vata aprinsă 
de o fl acără galben-verzuie, care timp de 
câteva minute nu arde. Apoi pune vata 
aprinsă în două cupe de aur cu găuri şi 
iese în Capela îngerului. Aici aprinde două 
buchete mari de câte 33 de luminări, în 
prezenţa musulmanului, iar cupele ap-
rinse le dă, pe două ferestre mici, afară, 
la cei doi diaconi ortodocşi. Aceştia duc o 
cupă la Sfântul Altar, iar a doua la biserica 
Sfi nţilor împăraţi Constantin şi Elena de 
la Patri¬arhie. Apoi patriarhul iese în faţa 
Sfântului Mormânt cu cele două făclii ap-
rinse şi strigă de trei ori: „Veniţi de luaţi 
lumină!”

Minunea se continuă. În clipa când pa-
triarhul iese din Sfântul Mormânt, se ap-
rind singure cele 6 candele ale ortodocşilor 
de dea¬supra, o parte de lumânări din 

Dialog duhovnicesc cu Monahul Hrisostom de la Mânăstirea Petru-Vodă
Cuvântul Românesc:  Părinte, am 

dori să continuăm o discuţie virtuală 
anterioară, legată de speranţa mântuirii. 
Întrebarea pusă cu oarece timp în urmă 
suna cam aşa: Ce şanse de mântuire au 
cei ce s-au întors la sânul Bisericii târziu 
în viaţă, după 30-40 de ani de ateism? 

Pilda tâlharului de pe cruce pe care 
ne-aţi dat-o atunci a fost foarte edifi ca-
toare. 

Am dori deci să înnodăm discuţia de 
aici şi să intrăm mai adânc în întrebarea 
care poate a fost iniţial cam superfi cială. 
Spre deosebire de tâlharul cel bun, care 
îşi avea deja crucea şi pe Hristos alături, 
noi cei ieşiţi din noaptea ateistă suntem 
dezorientaţi. Drama noastră este că deşi 
avem şi noi momente de revelaţie pre-
cum tâlharul cel bun, aceste momente 
sunt uneori urmate de momente de 
îndoială sau derută care vin din educaţia 
noastră şi din formaţia noastră într-un 
mediu artifi cial creat, fără Dumnezeu. 
Acum am auzit Cuvântul Mântuitorului 
şi poate l-am înţeles dar nu ştim cum 
să găsim calea, cum să ne lepădăm de 

lume şi mai ales, cum să ne lepădăm de 
noi înşine şi să ne găsim crucea pentru a-I 
urma lui Hristos în condiţiile acestui timp 

exhatologic. 
Monahul:  Şanse de mântuire. Tuturor 

ni s-a dat şansa mântuirii. De la naştere 
pînă în clipa morţii, toată viaţa e plină de 
şanse de mîntuire, pe care trebuie să le 
folosim. Sfântul Botez şi curăţia dată de 
el e cea mai mare dintre aceste şanse.

Această şansă li s-a dat, de 2000 de 
ani încoace, tuturor celor care au avut 
inimă bună, de la cei mai cuvioşi dintre 
cuvioşi până la ighemoni şi chinuitori de 
mucenici (exemple avem multe în Vieţile 
Sfi nţilor), care, deşi păgâni, slujitori ai 
păgânismului, pentru sufl etul lor iubitor 
de fapte bune şi trecându-le cu vederea 
neştiinţa şi puţinătatea minţii lor, Dumne-
zeu i-a întors spre Sine; mulţi au crezut şi 
au ajuns să pătimească pentru Hristos.

“Celui cu inimă bună Dumnezeu îi  va 
găsi o cale pentru a-l mîntui” (Cuviosul 
Paisie Aghioritul).

“Păstorului, stareţului fără experienţă 
duhovnicească, dar care se frămîntă 
pentru mântuirea ucenicilor săi, pentru 
dragostea ce le-o poartă lor, Dumnezeu îi 
va da cuvânt de învăţătură şi îndreptare 
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Construcţia 
Bisericii

din Mountlake Terrace

În lunile februarie şi martie a sporit efortul depus pentru 
construirea Noii Biserici. Astfel, membrii comunităţii implicaţi 
deja în acest proiect împreună cu un un număr de voluntari 
din cadrul Microsoft au creat Grupul de Acţiune pentru Noua 
Biserică. Scopul lui este să adune toate eforturile într-un pro-
ces comun şi să desfăşoare acţiunile necesare construcţiei, 
sub îndrumarea Consiliului Parohial. Grupul este deschis tu-
turor celor dornici să ajute cu timp şi efort personal în acest 
proiect. Programul întâlnirilor şi toate informaţiile prezentate 
se vor publica pe site-ul www.ortodox.org.

Etapa următoare este fi nalizarea planului de construcţie. 
În prezent suntem destul de avansaţi cu planul de remodelare 
a clădirii existente. Vrem de asemenea să avem un plan de 
construire a unei biserici noi şi de folosire a clădirii existente 
pentru Centrul Comunităţii noastre. Analiza celor două plan-
uri ne va ajuta să obţinem cea mai buna valoare pentru banii 

investiţi în construcţie. Din aceste variante vom alege în fi nal 
planul de construcţie care răspunde cel mai bine nevoilor paro-
hiei noastre pe termen scurt şi lung şi care se încadrează în 
bugetul de care dispunem. Acum estimăm să avem planul de 
construcţie fi nalizat în aproximativ trei luni de zile.

Se apropie Sfânta Sărbătoare a Paştelui cu noaptea 
lumminoasă a Învierii care, prin bucuria ei, aduce împreună 
la slujbă pe cei mai mulţi credincioşi din parohia noastră. Cu 
acest prilej vrem să rugăm pe toţi participanţii la slujbă să 
sprijine Noua Biserică. Vă rugăm pe fi ecare să faceţi donaţii 
personale, după posibilităţi, pentru sprijinirea şi accelerarea 
procesului de fi nalizare a planului de construcţie. Fondul pen-
tru Noua Biserica este separat de fondul curent al bisericii şi 
deci vă rugăm să menţionaţi scopul donaţiei dumneavoastră. 
Nu uitaţi că membru cu membru şi familie cu familie se strâng 
donaţiile cu care se va plăti Noua Biserică.

a acestora spre a fi  mîntuiţi” (Cuv. Varsa-
nufi e de la Optina).

Sute, mii de atei şi prigonitori ai 
lui Hristos s-au întors la Hristos iubind 
adevărul. Un caz este Dostoievski, 
care a şi scris despre întoarcerea sa în 
“Amintiri din casa morţilor”. Un altul este 
Soljeniţîn, care, închis fi ind la Solovăţ, 
a avut revelaţia existenţei Domnului; 
experienţa lui se poate citi în “Arhipelea-
gul Gulag”. Un alt caz minunat este cel 
al Părintelui Serafi m Rose, a cărui viaţă 
tocmai a fost publicată în America. Peste 
toţi rămâne pilda Sfântului Apostol Pavel, 
despre care putem citi în Faptele Sfi nţilor 
Apostoli.

Cu mult mai mulţi au fost păcătoşii 
învederaţi, care, precum Zaheu ori 
fi ul curvar, ori vameşul cel smerit, ori 
păcătoasele din Evanghelie, ori alţi mari 
sfi nţi de mai tîrziu, între care nişte ex-
emple contemporane sunt Sfântul Si-
luan Athonitul şi puşcăriaşul neamţ Dan 
Siluan. Iarăşi, Vieţile Sfi nţilor sunt pline 
de astfel de păcătoşi care l-au întîlnit pe 
Hristos, care şi-au mîntuit sufl etele. Citin-
du-le, vom afl a acolo ce anume făceau, 

în ce stare se afl au cînd s-au întors la 
credinţă.

Pentru societatea americană cele 
mai bune rămîn Vieţile Sfi nţilor şi scrierile 
Părintelui Serafi m Rose. Calea de întoar-
cere este deschiderea ochilor sufl etului 
către adevăr şi luminarea minţii noastre 
când suntem încercaţi cu necazuri. Aces-
tea ne sunt date spre luminare, pentru 
păcătoşenia ori necredinţa noastră. Să 
lucrăm cîteva fapte bune de mare simpli-
tate, cum erau cele pe care Sfântul Ioan 
Botezătorul le recomanda ostaşilor din 
vremea sa, ori cele ale sutaşului Corneliu 
din Faptele Apostolilor, ori, mai presus de 
toate, cele pe care Mântuitorul le laudă în 
Fericiri. Poveţele morale ale Psalmului 14 
sunt iarăşi mare ajutor.

Deschiderea inimii şi luminarea minţii 
presupun unul şi acelaşi lucru: acceptarea 
Crucii, primirea a tot ceea ce nu ne con-
vine, a tot ceea ce nu ne dorim. Nu trebuie 
să căutăm ostentativ, din orgoliu, nevoinţe 
şi mărturisiri auto-impuse; Dumnezeu ne 
vorbeşte fi ecăruia dintre noi neîncetat, în 
fi ecare clipă a vieţii noastre. Trebuie doar 
ca noi să-I răspundem. Cei ce o fac neînce-

tat L-au găsit într-adevăr.
Trebuie să ne păzim, totuşi, şi să 

fugim de râvna ce ne vine din înfi erbân-
tarea sângelui şi care se poate regăsi 
mai ales în mediile catolice şi protes-
tante, râvna de a face fapte bune mai 
ales la vedere, fapte bune “trupeşti”, nu 
pentru Dumnezeu, ci pentru ceilalţi din 
jurul nostru. Acesta este activism, nu 
slujire a aproapelui. Pentru a înţelege 
condiţiile speciale ale mântuirii în acest 
veac din urmă trebuie să-i cercetăm pe 
Sfi nţii Ignatie Briancianinov, Serafi m 
Rose, Averkie Tauşev, Paisie Aghioritul. 
Sfântul Apostol Pavel ne avertizează: 
“nu staţi împotriva răului”. Iar Sfântul 
Ignatie ne spune: “Cum putem să facem 
aceasta, cînd răul e peste tot? Marea 
faptă bună a vremii noastre nu este să 
“crestem” în ortodoxie, ci să păstrăm cu 
mare grijă şi atenţie puţinul care ne-a 
mai rămas, să nu-l lăsăm să se strice. Să 
păzim credinţa, evlavia, frica de Dumne-
zeu, căci fără acestea nu vom avea ce să 
lăsăm celor de după noi.”

Interviu virtual realizat de “Cuvântul 
Românesc” în primăvara anului 2004
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Anunţ Umanitar
Am primit din România următorul apel din partea doam-

nei Dumitra Mihaleszky pe care vi-l aducem la cunoştinţă în 
speranţa că împreună vom putea face ceva pentru acest sufl et 
afl at în nevoie:

“Subsemnata, Mihaleszky Dumitra, nevăzătoare de la 
vârsta de 3 ani în urma unei meningite, pensionară după 
o activitate de 33 ani în învăţământul special* , văduvă, 
suferindă din anul 1997, în urma unei transfuzii de sânge, de 
ciroză hepatică tip C, cu grave complicaţii ca: splenomegalie 
gradul 2, varice esofagian gradul 3, purpură trombocitopenică, 
dependentă de două medicamente foarte scumpe care pen-
tru mine sunt vitale pe care trebuie să le administrez odată la 
3 luni pe cale perfuzabilă  conform prescripţiilor medicale, vă 
rog să-mi acordaţi un ajutor fi nanciar în limita disponibilităţilor 
dvs.  Vă solicit acest ajutor deoarece, cu toate că 33 ani am 
muncit neîncetat cufundată într-o noapte veşnică, călăuză fi -
indu-mi „bastonul alb” (aparatul de orientare al nevăzătorului), 
totuşi am o pensie din care abia pot să-mi acopăr cheltuielile 
necesare oricărui cetăţean: hrană, curent, întreţinere, telefon, 
medicamente în sumă de un milion lunar, hepatoprotectoare 
ca: liv52, lagosa, triovit, hepanox, imunostil, gingoprim, spi-
ronolactona, lactuloza, omeran lactuloza, bilobil, care nu sunt 
nici gratuite nici compensate  şi vitamine şi un regim foarte 
sever şi costisitor. Menţionez că am locuit în Arad, într-un apar-
tament pe care l-am cumpărat conform Legii nr.112 şi pe care 
l-a redobândit vechea proprietară Kompash Victoria-Barbara 
de naţionalitate germană. Soţul meu a decedat după câţiva 
ani de paralizie şi eu fi ind foarte bolnavă, fără locuinţă, m-am 
retras la una din surorile mele Mardaru Neculeta, mama a 4 
copii, care mi-a închiriat una din camerele din apartamentul ei. 
Deoarece nu întotdeauna am avut posibilitatea să-mi procur 
medicamentele prescrise sus-menţionate, boala mea s-a agra-
vat şi am fost nevoită să o angajez pe sora mea ca asistentă 
personală.

De asemenea, medicamentele vitale de care depind le 
obţin prin comandă din Belgia sau Elveţia. Trebuie să fac 6 fl a-
coane de albumină umană şi 4 de hepatamină la 3 luni. Un fl a-
con de albumină umană  costă 75 euro şi unul de hepatamină 
40 euro. În total ajung la suma de 590 euro. Am făcut rate la 
bănci, sunt foarte datoare şi a trebuie să lucrez şi după pen-
sionare. Am făcut masaje precum şi tehnoredactări cu ajutorul 

unui calculator cu sinteză vocală de care mă folosesc şi acum 
când scriu aceast apel. Am avut o viaţă plină de suferinţe 
trupeşti şi sufl eteşti, am lucrat cu pasiune şi am avut satisfacţii 
numai în activitatea profesională. Acum însă, nu mai am nimic. 
Nici locuinţa mea proprie, nici sănătate, mă simt ca o cumplită 
povară pentru cei din jur. Calculatorul mi-a rămas singurul pri-
eten care mă ajută să mai lucrez câte un proiect pentru câte un 
elev, câte un referat, spre a face rost de bani şi să citesc pentru 
a-mi umple timpul liber. Eu care, în trecut ofeream ajutoare, 
acum mă adresez cu disperare rugându-vă din tot sufl etul să 
mă ajutaţi cu cât este posibil. Menţionez că în octombrie, din 
cauză că nu mi-am putut procura toate fl acoanele de albumină 
umană şi hepatamină am făcut o gravă criză de encefalopatie 
de care am scăpat cu greu. Din octombrie, mi-am cumpărat 
medicamentele pe care trebuie să le iau lunar, alternandu-le 
şi nu m-am mai internat deoarece nu am mai avut bani să-mi 
procur medicamentele dependente albumina umană şi hepa-
tamina. Mâine, pe 30 martie trebuie să merg la control şi de 
luni 4 aprilie vreau să mă internez să-mi fac analizele.

 Vă rog dacă aveţi posibilitatea să mă ajutaţi comunicaţi-
mi printr-un email la una din cele 3 adrese ale mele: 
carmen2005gl@yahoo.co.uk, mihaleszky@astral.galati.ro, car-
men.mihaleszky@gmail.com sau la telefonul şi adresa poştală 
specifi cată mai jos. Vă rog să mă anunţaţi dacă vreţi să vă 
trimit actele medicale justifi cative.

În cazul că nu-mi puteţi acorda ajutorul solicitat vă rog să-
mi comunicaţi răspunsul. Singurul Dumnezeu mi-a mai rămas 
în această viaţă plină de chinuri, lipsuri şi suferinţe trupeşti 
şi sufl eteşti.  Aştept răspuns neântârziat. Cu nemărginită 
speranţă,  29.03.2005.             

MIHALESZKY DUMITRA
*Şcoala profesională specială de invalizi locomotori nr.8 (10 ani 

- 1968-1978) şi Centrul şcolar de nevăzători din Arad (23 ani - 1978-
2001) şcoli la care am funcţionat ca profesoară de limba şi literatura 
română.

Informaţii de contact:
Telefon: +40.0236.320339
Adresa: Str. Laminoriştilor, nr.13, bloc C5, sc.2, etaj 3, ap.35, 

cartier Micro19, Galaţi, cod.800641
Cont CEC 31974 la Agenţia nr.8, Sucursala CEC Galaţi.
Codul IBAN=RO17CECEGL0102ROL0031974. - Cont lei la Banca 

Ţiriac=1810239965040.
Codul IBAN=RO30CBIT1810 2399 65040000

Câteva poveţe creştineşti...
...care sperăm să aducă folos duhovnicesc parohienilor nostri. DESPRE MILOSTENIE: Cel ce dă din milă niciodată nu sărăceşte. 
Mila începe în propria ta casă şi cel ce dă lui îţi dă. Aruncă binele tău în dreapta şi stânga şi la nevoie ai să le găseşti. Mila se 
înrudeşte cu iubirea şi oricine face milostenie îşi face bine sufl etului său. DESPRE IUBIRE: Iubirea este un izvor de înţelepciune şi 
acolo unde este iubire este şi credinţă. Prin iubire şi credinţă se ispăseşte păcatul. DESPRE LACOMIE: Lăcomia este mai tare ca 
sabia. Lăcomia deseori umbreşte alte vicii. Nu se ştie cine i-a fost bolii tată, dar precis că lacomia i-a fost mamă. Înlătura lăcomia, 
că e mai bine să intri în rai îmbrăcat în zdrenţe, decât să ajungi în iad în aur şi purpura. DESPRE CINSTE SI VIRTUTE: Cinstea e cea 
mai preţioasă virtute. Virtutea e un giuvaer de preţ şi este singura nobleţe adevărată. Înlătură ispita şi vei scăpa de păcat. Faptele 
sunt fructele, vorbele sunt frunzele.

Gheorghe Dănilă
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Joi 28 aprilie 7 PM-9PM Joia Mare - Denie - Cele 12 Evenghelii
Vineri 29 aprilie 2005 7 PM-9PM Vinerea Mare - Denie - Prohodul Domnului 
Sâmbătă 30 aprilie 2005 23:30 Sâmbăta Mare - Slujba Sfi ntei Învieri
Duminică 1 mai 2005 12:30 Vecernia Învierii. Prima zi de Paşte.
Luni 2 mai 2005 12:30 Sfânta Liturghie. A doua zi de Paşte

Marţi 3 mai 2005 12:30 Sfânta Liturghie. A treia zi de Paşte
Vineri 6 mai 2005 12:30 Izvorul Tămăduirii
Duminică 8 mai 2005 12:30 Sfânta Liturghie

Duminică 8 mai 2005 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 15 mai 2005 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 22 mai 2005 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 29 mai 2005 12:30 Sfânta Liturghie

Programul Slujbelor Religioase ale lunii Mai

Slujbele din 28, şi 29 aprilie vor avea loc în sala de lângă Main Offi ce 
a Bisericii Saint Pius X din Mountlake Terrace (sala este pe partea dreaptă 
a intrării). Slujba de Înviere va avea loc în sala de sport a aceleiaşi biserici 
(unde a fost revelionul).

Celelalte slujbe vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiri-
don” 400 Yale Ave. N. Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)

22105 58th Ave. W, 
Mountlake Terrace 
98043

Timp de trei veacuri, în timpul marii prigoane romane, din tim-
pul împăraţilor păgâni, creştinii nu şi-au dorit altceva, decât un 
mic colţişor de pamânt subt soare, unde să-şi ridice un locaş 
de închinare, de unde să înalţe apoi rugăciuni către Dumnezeu, 
însă această dorinţă nu li s-a împlinit, fi ind nevoiţi să se retragă 
în catacombe, sub pământ. Astfel pe ascuns, în tăria nopţii, şi 
cu ajutorul lui Dumnezeu reuşeau să săvârşească rânduielile 
lor religioase, pentru pacea şi liniştea lumii, de iubire, laudă, 
mulţumire şi cerere înălţate lui Dumnezeu.
După secole de suferinţe şi răbdare, mila şi dreptate 
dumnezeiască au ieşit la arătare. Fericitul Constantin ca 
împărat al Romei, a dat în anul 313,  o hotărâre, prin care a oprit 
prigonirea creştinilor şi a dat libertate credinţei în împărăţia ro-
manilor. Actul acesta mare se numeşte “Decretul din Milan.”
Ce oare l-a putut convinge pe un împărat păgân al imperiului 
roman să manifeste o atitudine binevoitoare faţă de creştini? 
Ce minune dumnezeiască l-a înduplecat pe un împărat al Ro-
mei păgâne să se închine Crucii lui Hristos?
Împăratul Constantin cel Mare se afl a în faţa unei grele 
încercări. El trebuia să lupte împotriva împaratului Maxenţiu, 
care stăpânea jumătate din imperiu şi care avea o oaste mult 
mai numeroasă decât a sa. Ajutor pământesc nu avea la cine 
să ceară, aşa că şi-a ridicat ochii către cer. 
Ajutor a cerut de la Dumnezeu pe care-l cunoştea de la buna 
sa mamă, Elena. Ziua în amiaza mare s-a ivit pe cer un semn, 
în chip de lumina - SFÂNTA CRUCE, în jurul căreia era scris 

‘’Prin acest semn vei învinge’’. Noaptea, i se înfăţisă chiar Mân-
tuitorul însusi, îmbărbătându-l şi promiţându-i ajutor. 
Dar soldaţii erau neîncrezători, deoarece semnul crucii se cre-
dea a fi  prevestitor de rău. Atunci împăratul i-a întrebat pe preoţii 
creştini, ce este Sfânta Cruce. Răspunsul lor a fost ‘’Sfânta Cru-
ce este semnul nemuririi, este steagul biruinţei pe care l-a pur-
tat Iisus, Fiul lui Dumnezeu, prin care a învins moartea şi prădat 
iadul”. După aceasta, împăratul porunci ca pe steaguri, în locul 
vulturului roman, să fi e pictata Sfânta Cruce, de asemenea pe 
mânecile hainelor soldaţilor. Astfel cu nădejde în Dumnezeu, 
merge la război şi biruieşte.
         Intrând în Roma, ridică o statuie a sa, având în mână Sfânta 
Cruce cu inscripţia ‘’Cu acest semn am învins’’.
        Fiecare dintre noi, când mergem într-o călătorie, facem sem-
nul crucii, pentru a avea o călătorie bună fără primejdii; când 
suntem în clipe grele, iar sufl etul nostru cade în deznădejde fa-
cem semnul crucii iar negura neliniştii se risipeşte în văzduh, 
în toate locurile unde sunt creştini, mâinile lor vor înălţa altare 
sfi nte pe vârful cărora va trona semnul Fiului Omului. 
La piepturile noastre atârnă semnul Sfi ntei Cruci, fi ind apăratoare 
de primejdii şi izbăvitoare din necazuri. Vedem astfel că toata 
lumea aceasta este împânzită de acest semn sfânt, noi să-l 
avem încrustat pe inima noastră, ştiind că de acolo nimic nu-l 
poate alunga. Noi,  prin faptele noastre suntem cei care ducem 
mai departe acest semn, lăsându-l moştenire copiilor noştri. 
AMIN.

Luna mai în 21 de zile , pomenirea Sfi nţilor, slăviţilor, de Dumnezeu  încoronaţilor  şi  în-
tocmai  cu Apostolii, Marilor Împăraţi Constantin şi Elena
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1. Mureşan George
2. Bădeţ Viorica, Bulacu Mihai, Soneriu Iulian
3. Ionescu Lucian, Rusan Aurica
4. Popp Adriana, Predescu Simona
5. Chirică Alexandru, Groşan Gheorghe, Vlad Silvia
6. Minescu Florentin
8. Butnar Ioan, Denache Petre, Puraveţ Petru Constantin
9. Bărluţ Ioan, Croitoru Mihaela, Râpan Floarea
10. Breban Florica, Cernea Radu, Cotuţiu Alexandru
12. Oltean Adi Paul, Paţilea Mihaela, Pintilie Cornelia
13. Dreve Diana
14. Doagă Diana, Dominic Suciu, Popescu Mihaela
15. Moraru Valentin
17. Potolea Maria, Ştefu Carmen
18. Ovadiuc Liliana
19. Folta Roxana, Tătar Lucian
20. Avădanei Dragoş
22. Hăpăianu Sofi a
23. Hagiu Costin, Sitaru Dan
24. Trofi n Izabella
25. Bucşe Olga, Teodoru Călin
26. Popescu Mădălina, Stoenescu Valentin
27. Popescu Cristian, Ţîru Mihăilă
29. Aniţei Cecilia, Gavrilovici Iosif, Militaru Adrian, 
Niculescu Ofelia
30. Dunca Grigore
31. Malkasian Magdalena, Oprean Dorel, Radu Paul, 
Rusu    Dorel

La Mulţi Ani şi copiilor:
- Armănaşu Matei Alex care va împlini 7 ani pe 10 mai
- Cherteş Vivian Patricia, 6 ani la 11 mai
- Dincă Ştefania, 7 ani la 23 mai
“La Mulţi şi Fericiţi Ani” celor născuţi în frumoasa lună mai, 

le dorim viaţă lungă, sănătate, ani prosperi în familia lor, pace 
sufl etească şi multe bucurii.

Celor ce poartă numele de Constantin sau Elena le trans-
mitem sincere urări creştineşti de fericire, multe împliniri şi 
sănătate. “LA MULŢI ANI”

Dacă observaţi greşeli sau omisiuni cu privire la datele de 
naştere vă rugăm să ne contactaţi la adresa:
buletin@ortodox.org

Aniversări luna maiProgramul activităţilor Parohiei în 2005
4/28
7PM-9PM

Sf. Joi - Deniile Biserica St. Pius, Mount-
lake Terrace

4/29 
7PM-9PM

Sf. Vineri- Prohod-
ul Domnului

Biserica St. Pius, Mount-
lake Terrace

4/30 
10PM-6AM

Paştele Biserica St. Pius, Mount-
lake Terrace

5/21
6PM-2AM

Balul Florilor de 
mai

Sala de sport a bisericii 
St. Pius din Mountlake 
Terrace

10/1-2 Octombrie 
Festival 

Biserica Rusă Sfântul 
Spiridon

11/5
6PM-2AM

Sărbătoarea 
toamnei

Sala de sport a bisericii 
St. Pius din Mountlake 
Terrace

12/25 Naşterea Domnu-
lui. Crăciunul

12/31
8PM-6AM

Revelion Sala de sport a bisericii 
St. Pius din Mountlake 
Terrace

De asemenea plănuim ca şi în acest an să organizăm câteva 
picnicuri în aer liber. Datele orientative ale acestor picnicuri 
sunt: 6/11, 7/16, 8/20. Aceste date se vor schimba în cazul 
în care vremea nu ne va permite aceasta.

Consiliul Parohial

Situaţia Financiară
La ora actuală, biserica noastră dispune de $79,342.05 în con-

turile de la Bank of America, plus cei $30,000 blocaţi de US Bank 
pentru remedierea peretelui sudic afectat de umezeală. Rata lunară 
pentru împrumutul contractat de US Bank este de $3914.35. Media 
cheltuielilor lunare ale bisericii se ridică la suma de $7,800, fără a 
socoti cheltuielile de construcţie. 

Vă reamintim că terenul din Snohomish (19714 SR9, Snohomish 
WA 98296 - unde s-au desfăşurat picnicurile din ultimii ani) este de 
vânzare. Cei interesaţi vă rugăm să vă adresaţi părintelui Ioan pentru 
detalii.

Consiliul Parohial si comitetul de doamne au plăcerea să 
vă invite la Balul Florilor de Mai care va avea loc sâmbătă 21 
mai de la ora 7pm la 2am în sala de sport a bisericii catolice Sf. 
Pius X din Mountlake Terrace. 

Vor fi  la dispoziţie preparate culinare româneşti, băuturi 
răcoritoare, cafea, delicioase prăjituri româneşti, fructe şi 
îngheţată. În programul balului va avea loc concursul Prinţesa 
Primăverii 2005. Pot candida domnişoarele şi doamnele între 
16 şi 25 ani. Cele ce au costume naţionale sunt încurajate 

Invitaţie
să le aducă. Concursul va include probe de geografi e, istorie, 
literatură şi dans. Primele trei clasate vor primi premii intere-
sante şi substanţiale.

Donaţia la intrare va fi  de $50. Tinerii sub 16 ani, vârstni-
cii şi vizitatorii din România vor intra gratuit.

Consiliul Parohial
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The “Three Holy Hierarchs” Church
P.O. BOX 53151

Bellevue, WA, 98015-3151
(address correction required)

TO:

Cititi Buletinul Parohial 

“Cuvântul” si pe internet la:

www.romaniinseattle.com

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Virgil Zanidache
Vicepreşedinţi: Val Dominte, Emanoil Mureşan
Secretar: Valentin Ispas
Casier: Adi Oltean
Controlori: Ionică Creţu, Cornel Marcu

Comitetul de Doamne:
Preşedintă: Elena Dominte
Vicepreşedinte: Lucia Albuţ, Lucy Mureşan
Secretară: Floarea Cătană
Asistentă secretară: Roxana Tănăsescu
Casieră: Gina Gheorghiu
Controloare: Gina Dănilă, Mimi Tîrtu

Informaţii de contact:
Părintele Ioan: (425) 442-8296, ioan_
catana@ortodox.org
Consiliu: council@ortodox.org.
Buletin: buletin@ortodox.org

Consiliul Parohial


