“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan I, 1)

Cuvân†ul
Buletinul Misiunii Ortodoxe Române “Sfinții Trei Ierarhi” Seattle-nr. (143) noiembrie 2006
Troparul
“Ca pe cel ce ești împreunăvorbitor cu cei fără de trup
și cu purtătorii de nevoință
împreună-petrecător, adunându-ne cu credință, te lăudăm
pe tine, Mina, cerând pace
lumii și sufletelor noastre
mare milă”

Condacul
“Folositor și ajutător mare
te-ai arătat lumii în primejdii, Mucenice, că pe mulți
ai izbăvit de pagube: furii
urmărind, pierderile depărtându-le și celor ce aleargă la
tine cu credință, împlinind
cererea lor; pentru aceasta te
rugăm, fii milostiv și nouă
care îți cântăm: bucură-te,
Sfinte Mare Mucenice Mina,
mult-pătimitorule!“

Sfântul Mucenic Mina
(11 noiembrie)

Sfântul Mare Mucenic Mina

Sfîntul Mucenic Mina era egiptean de neam
iar cu credinţa creştin şi cu slujba ostaş, fiind sub
stăpînirea tribunului Fermilian în Mitropolia
Cotuanului. Atunci împărăţeau Diocleţian şi
Maximian, împăraţi păgîni care au dat poruncă
în toate părţile ca, creştinii care nu se vor închina
idolilor, să fie munciţi şi omorîţi toţi; încît credincioşii pretutindeni erau siliţi spre jertfe idoleşti.
Atunci fericitul Mina, nerăbdînd să vadă nevoia aceea, nici voind să privească cum se cinstesc
idolii cei fără de suflet, şi-a lăsat ostăşia şi s-a dus
în munte în pustie, mai bine voind a vieţui cu fiarele decît cu
poporul care nu cunoaşte pe
Dumnezeu. Şi umbla din loc în
loc prin munţi şi prin pustietăţi,
învăţînd Legea Domnului, iar
cu postul şi cu rugăciunea curăţindu-şi sufletul său, slujea ziua
şi noaptea adevăratului Dumnezeu. Apoi trecînd multă vreme, s-a făcut un mare praznic
idolesc în cetatea Cotuanului,
la care adunîndu-se mulţime de
popor păgînesc, se făceau diferite jocuri şi privelişti, alergări de
cai şi lupte în cinstea necuraţilor zei, la care privelişte privea
toată cetatea cu luare aminte,
de pe locuri înalte.
Acel praznic, văzîndu-l Sfîntul Mina mai
înainte cu duhul, s-a aprins de rîvnă după Dumnezeu, şi lăsînd munţii şi pustietatea, a venit în
cetate şi în mijlocul priveliştii a stat la un loc
înalt, unde putea fi văzut de toţi, şi a strigat cu
glas tare: “Venit-am către cei ce nu mă caută
pe mine, arătatu-m-am celor ce nu întrebau de
mine”. Acestea strigînd sfîntul, toţi cei de la privelişte şi-au întors ochii spre dînsul şi tăcînd se
mirau de îndrăzneala lui. Acolo se afla şi Piros,
ighemonul cetăţii.
Acela îndată a poruncit să prindă pe sfîntul
şi, aducîndu-l, l-a întrebat: “Cine eşti tu?” Iar
Sfîntul Mina a strigat în auzul a tot poporul, zicînd: “Eu sînt robul lui Iisus Hristos, Care îm-

părăţeşte în cer şi pe pămînt”. Şi iar l-a întrebat
ighemonul: “Străin eşti sau eşti locuitor de aici?
Şi cum ai îndrăzneala aceasta să strigi astfel în
mijlocul priveliştii?” Iar sfîntul nerăspunzînd la
cuvintele lui, unul din ostaşii cei ce stăteau înainte l-a cunoscut pe dînsul şi a zis: “Cu adevărat,
acesta este Mina ostaşul care era sub stăpînirea
tribunului Fermilian”.
Iar ighemonul a zis: “Oare ostaş ai fost, precum grăiesc aceştia despre tine?” Sfîntul a răspuns:
“Aşa este, ostaş am fost şi petreceam în cetatea
aceasta; dar, văzînd fărădelegile poporului celui
amăgit de diavoli care se închină
idolilor iar nu lui Dumnezeu,
pentru aceea am lepădat slujba
ostăşească şi am ieşit din cetate, ca să nu fiu părtaş fărădelegii
şi pieirii lor; şi am umblat pînă
acum prin locuri pustii, fugind
de oamenii cei necredincioşi şi
vrăjmaşi Dumnezeului meu. Iar
acum auzind de praznicul vostru cel necurat, am rîvnit după
Dumnezeul meu şi am venit
să mustru orbirea voastră şi să
mărturisesc pe Unul, adevăratul
Dumnezeu, Care a zidit cerul şi
pămîntul cu cuvîntul Său şi ţine
toată lumea”. Auzind acestea
ighemonul, a poruncit să ducă
pe sfîntul în temniţă şi să-l păzească pînă a doua zi. Iar el, toată ziua aceea s-a
îndeletnicit cu prăznuirea şi cu priveliştea.
A doua zi a şezut ighemonul la judecată şi
scoţînd din temniţă pe Sfîntul Mina, în toate
chipurile voia să-l înduplece pe el la închinăciunea idolească, făgăduindu-i daruri şi cu munci
îngrozindu-l. Dar de vreme ce nu a putut să-l înduplece cu cuvintele sale la credinţa cea idolească, a început a-l sili. Şi dezbrăcîndu-l şi întinzîndu-l la pămînt patru ostaşi, a poruncit să-l bată
fără cruţare cu vine de bou, încît curgeau şiroaie
de sînge din rănile lui. Iar un oarecare dintre cei
ce stăteau acolo, cu numele Pigasie, a zis către
sfîntul: “Miluieşte-te pe tine, omule, şi te supune
poruncii ighemonului, mai înainte, pînă nu va fi
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zdrobit trupul tău de răni. Eu te sfătuiesc, apropie-te de zei, numai
pînă la o vreme, ca să te izbăveşti de muncile acestea; iar pe urmă
iarăşi vei sluji Dumnezeului tău. Vei aduce o dată jertfă idolilor şi
puţină vreme vei sluji lor, ca să scapi de cumplitele munci”.
Sfîntul a răspuns cu asprime: “Du-te de la mine, lucrătorule al
fărădelegii, căci eu am jertfit şi încă voi jertfi jertfă de laudă Dumnezeului meu, Care-mi dă ajutorul Său şi mă întăreşte în răbdare,
încît muncile acestea mai mult mi se par uşurare decît cumplită
muncă”. Mirîndu-se chinuitorul de răbdarea aceasta, a poruncit să
pună asupra lui mai multe munci. Deci, sfîntul a fost spînzurat pe
lemn şi cu unghii de fier strujit, iar chinuitorul, batjocorindu-l, zicea: “Oare simţi vreun fel de dureri, Mina? Oare îţi plac muncile?
Voieşti să-ţi mai îndulcesc această dulceaţă?”
Iar mucenicul, deşi pătimea, a răspuns ighemonului: “Nu mă
vei birui chinuitorule cu muncile acestea de scurtă vreme, pentru
că-mi stau înainte ostaşii Impăratului ceresc care îmi ajută şi pe
care tu nu-i vezi”. Iar ighemonul a poruncit slugilor să muncească
mai aspru pe sfîntul şi zicea: “Nu mărturisi aici alt împărat afară
de împăraţii romanilor”. Iar mucenicul răspundea: “Dacă aţi fi cunoscut voi pe adevăratul Împărat, nu aţi fi hulit pe Cel mărturisit
de mine; pentru că Acela este cu adevărat Împărat al cerului şi al
pămîntului şi nu este altul afară de Dînsul. Iar voi, neştiindu-L pe
El, Îl huliţi şi-L asemănaţi cu împăraţii voştri cei muritori, cărora
Cel de sus le-a dat cinstea cea împărătească şi stăpînirea, Însuşi
fiind Domn a toată făptura”.
Ighemonul a zis către dînsul: “Cine este Acela Care dă stăpînire împăraţilor şi stăpîneşte peste toţi?” Mucenicul a răspuns: “Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care totdeauna viază, Căruia toate I
se supun, cele din cer şi cele de pe pămînt. Acela este Care aşează
în scaune pe împăraţi şi le dă stăpînire”. Chinuitorul a zis: “Oare nu
ştii că împăraţii romanilor se mînie asupra tuturor celor care mărturisesc numele lui Hristos şi au poruncit să-i omoare pe dînşii?”
Răspuns-a mucenicul: “Domnul a împărăţit, să se mînie popoarele. Dacă împăraţii voştri se mînie asupra lui Hristos şi asupra creştinilor care mărturisesc numele Lui, ce-mi pasă mie? Eu
de acea mînie nu ţin seama, fiind rob al Hristosului meu. Numai
de aceasta am grijă, ca să petrec în mărturisirea Preasfîntului Său
Nume pînă la moarte şi să mă îndulcesc de dragostea Lui, de care
cine mă va putea despărţi? Necazul sau strîmtorarea, sau prigoana,
sau foamea, sau nevoia, sau sabia? Nimic nu mă va despărţi pe mine
de dragostea lui Hristos!”
După aceasta chinuitorul a poruncit să frece rănile lui cu petece
de păr. Şi acestea făcîndu-se, mucenicul zicea: “Acum mă dezbrac
de haina cea de piele şi mă îmbrac cu veşmîntul mîntuirii”. Apoi a
poruncit chinuitorul să-l ardă pe sfînt cu făclii aprinse şi a fost ars
tot trupul lui, iar el tăcea. Şi l-a întrebat pe el ighemonul: “Oare nu
simţi focul, Mina?” Sfîntul a răspuns: “Dumnezeul nostru pentru
Care pătimesc, este foc mistuitor şi-mi ajută mie şi pentru aceea
nu bag în seamă focul acesta cu care mă ardeţi şi nu mă tem de
muncile voastre cele de multe feluri. Pentru că îmi aduc aminte de
cuvintele Domnului meu din Evanghelie: Nu vă temeţi de cei ce
ucid trupul, căci sufletul nu pot să-l ucidă”.
Zis-a lui ighemonul: “Cum grăieşti tu acestea, căci ai petrecut
toţi anii vieţii tale în oaste şi ştii carte?” Sfîntul a răspuns: “Domnul
nostru Iisus Hristos a zis nouă: Cînd veţi fi duşi înaintea împăraţilor şi a domnilor pentru Mine, nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi grăi,
că vi se va da în acel ceas gură şi înţelepciune cu care veţi grăi”.

Cuvântul
Iar ighemonul a întrebat: “De unde a ştiut Hristosul vostru că veţi
pătimi pentru Dînsul unele ca acestea?”
Sfîntul a răspuns: “De vreme ce este Dumnezeu adevărat, apoi
este şi înainte-văzător. El a ştiut şi ştie toate cele ce vor fi şi mai
înainte de a se face oarecare lucruri; toate sînt ştiute de El, şi chiar
şi gîndurile noastre le cunoaşte”. Iar ighemonul neştiind ce să spună împotriva acestora, a zis către sfîntul: “Mina, lasă cuvîntarea cea
multă şi alege una din două: sau fii al nostru, ca să nu te muncim
mai mult, sau fii al lui Hristos, ca să te pierdem odată”.
Sfîntul a răspuns cu mare glas: “Al lui Hristos am fost, sînt şi voi
fi!” Iar ighemonul a zis: “Dacă voieşti, te voi lăsa două sau trei zile
ca să te gîndeşti bine şi să ne dai răspunsul cel de pe urmă”. Sfîntul
a răspuns: “Nu două sau trei zile au trecut de cînd sînt creştin, şi nam cugetat niciodată să mă lepăd de Dumnezeul meu. Deci nu se
cade mai mult a gîndi, nici a nădăjdui ighemoane altceva a auzi de
la mine, decît numai acest răspuns de pe urmă: de Dumnezeul meu
nu mă voi lepăda şi idolilor voştri nu voi jertfi, nici nu voi pleca
genunchiul meu înaintea celor fără de suflet”.
Atunci ighemonul, mîniindu-se mai mult, a poruncit să aştearnă pe pămînt cîrlige şi multe cuie de fier şi peste acelea să tîrască
legat pe Sfîntul Mina. Iar el, ca şi cînd ar fi fost tras pe nişte flori,
mai cu îndrăzneală defăima pe zei şi nebunia poporului celui înşelat de diavoli. Iar ighemonul a poruncit să-l bată cu vergi de plumb
şi a fost muncit astfel mult timp. Iar unul din ostaşii care erau acolo,
anume Iliodor, a zis către chinuitor: “Stăpîne ighemoane, nu este
tăinuit luminării tale cum că neamul creştinesc este nepriceput şi
nu bagă seama de munci, ca şi o piatră sau lemn fără suflet, iar
moartea o socotesc ca pe o băutură dulce. Deci, nu te osteni mai
mult, ci porunceşte mai degrabă a sfîrşi pe acest creştin împietrit”.
Îndată ighemonul a dat această hotărîre asupra sfîntului: “Pe
Mina, ostaşul cel rău, care a căzut în credinţa creştinească, iar porunca împărătească nu a vrut s-o asculte, nici a voit să jertfească
zeilor, poruncim să se taie cu sabia, şi trupul lui să fie ars în foc
înaintea tuturor”. Deci, luînd ostaşii pe Sfîntul Mucenic Mina, lau dus după cetate şi i-au tăiat capul; apoi aprinzînd un foc mare
au aruncat într-însul sfîntul trup mucenicesc. Iar oarecare dintre
credincioşi, după ce s-a stins focul, au venit acolo şi au apucat părţi
din moaştele sfîntului care rămăseseră din foc. Învelindu-le în pînză curată, le-au uns cu aromate, iar după puţină vreme le-au dus în
patria lui şi le-au pus la loc cinstit, pe care loc mai pe urmă au zidit
şi o biserică în numele lui; şi multe minuni se săvîrşeau într-însa cu
rugăciunile sfîntului.
Pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Mina Doamne
Iisuse Hristoase miluiește-ne pe noi! 3

Botezuri

Joi 5 octombrie au fost botezate în numele Sfintei Treimi
fetițele Hailey Daniela Schnauffer și Angelina Louise Coder,
nași fiind familia Gary și Magdalena Malkasian.
Duminică 22 octombrie 2006 a primit taina Sfântului Botez
copilul Adrian Strugariu, fiul lui Calin și Nicoleta Strugariu,
naș fiind Radu Vișinescu.
Dorim copiilor o viață binecuvântată de Dumnezeu, bucurii
și fericire iar nașilor și părinților multă sanătate și putere să-i
crească în duhul dreptei credințe.
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Aniversări în luna noiembrie

1 Lupu Liliana, Popescu Ionela
2 Gheorghiu Iulian
3 Armănașu Alex
4 Popescu-Stănești Mihai, Rădulescu Cristina
5 Butnar Roxana-Cristina,
7 Rădulescu Andrei, Drugus Ioachim
9 Cotuțiu Ileana, Petriuc Mihai
10 Apreutesei Elena, Voinea Liviu, Tîrtu Adrian-Michael
11 Filipaș Estera, Mazilu Maria, Ionescu Cătălin
12 Let Valerian-Florian, Perianu Aurel
13 Aluaș Ioana, Romanschi Cătălin, Romega Vasile, Trufinescu Alexandru
Nicolae
14 Maneiu Claudia, Pintilie Dumitru, Stoiță Rodica
15 Aniței Cristian, Timulca Mircea
16 Trif Cecilia Elena
17 Dreve Sorin, Frântu Monica, Larhs Andreea
19 Crișan Ana-Monica, Ionescu Florentin
20 Costea Dana, Milascon Pușa, Podar Alexandra Nicole
21 Cruceanu Gabriel, Dinu Daniel, Gavrilovici Ana, Moțiu
Dia-Maria
22 Miron Titus, Oltean Mariana, Tîrtu Margareta
23 Pop Adriana
24 Ruja Nicolae
25 Bobora Dorel
26 Cotora Georgeta, Stana Vasile
27 Pantelie Cristian
28 Adamovici Grigore, Cira Adi, Popescu Dan-Cosma,
Țibănescu Mihaela
29 Crețu Monica, Deac Cristina, Surpățanu Mădălina, Teodoru
Dan Virgil, Călin Andreia, Stoița Andrei Eric

Tuturor sărbătoriților le transmitem un călduros “La Mulți Ani”,
însoțit de cele mai calde urări de viață lungă, sănătate bucurii și
fericire.
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Situaţia Financiară

La ora actuală avem $513,320 în conturile de la Bank of
America plus $30,000 la US Bank, deci un total de $543,320.
Donațiile în luna octombrie (1-22) au fost următoarele:
$1000 Blașiu Bujor
$508 Microsoft
$503 Mureșan Paulina
$400 Cătană Ioan
$360 Dănilă Gheorghe, Olt Emanoil
$300 Apreutesei Elena, Popița Ion
$250 Renessaince Plastering
$246 Dănilă Valentin
$225 Malkasian Gary
$213 Dan Benedict
$200 Cinar Andrei, Ifrim Silviu, Olteanu Dorina, Oros Adina, Standolariu
Dorel
$150 Basaraba Ionel, Butnar Ioan, Piticariu Toader
$125 Gheorghiu Virginia
$100 Albuț Gabriel, Bobaru Elena, Crețu Monica, Fedorean Maria, Marcu
Cornel, Miclea Ștefan, Moraru Valentin, Morea Septimiu, Muntianu
Adrian, Nine Maria, Podar Marius, Rădăuceanu Toader, Rus Iuliu, Suciu
Monica, Tătar Monica, Tîrtu Marius, Toma Tudor, Zanidache Doina
$70 Nistor Ioan, Popescu Marin
$60 Cozmei Cătălin, Petru Maria
$57 Costea Mihai
$50 Crăciun Dorina, Dumbravă Gheorghe, Feneșan Adrian, Mureșan
Rodica, Perianu Florentina
$40 Cotora Ion
$30 Cătană Floris
$25 Breban Ghița, Monteyson Tracy
$20 Landy Manuel, Manole Vasile, Ovadiuc Nicolae, Strava Mircea,
Omușor Marius
$5-$10 Barbura Claudiu, Graddy Aaron, Piha Mihai, Rotar Marius, Stoenpher Alice, William John, Scarlatos Pery, Diplan Pompiliu, Jennings Daniel,
Radosav Codruța, Sineeva Tatyana
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Programul Slujbelor religioase
Duminică 5 noiembrie

12:30

Sfânta Liturghie

Duminică 12 noiembrie

12:30

Sfânta Liturghie

Miercuri 8 noiembrie

Duminică 19 noiembrie
Marți 21 noiembrie

Duminică 26 noiembrie
Joi 30 noiembrie

Duminică 3 decembrie
Miercuri 6 decembrie

12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30

Soborul Marilor Voievozi Mihail și Gavriil
Sfânta Liturghie

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
Sfânta Liturghie

Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat
Sfânta Liturghie

Sfântul Nicolae Arhiepiscopul Mirei Lichiei

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 400 Yale Ave. N.
Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)
Miercuri 15 noiembrie (Sf. Cuv Paisie de la Neamț) este începutul Postului
Crăciunului.
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