
Numele complet al sărbătorii este Soborul 
mai-marilor Arhistrategi (căpetenii) Mihail 
şi Gavriil şi a tuturor Puterilor cereşti celor 
fără de trupuri. Cu alte cuvinte, în data de 8 
noiembrie nu îi prăznuim doar pe Sfinţii Ar-
hangheli Mihail şi Gavriil, ci, totodată, toate 
cetele îngereşti. 

Vechimea sărbătorii este de cincisprezece 
secole, iar la origine a fost doar o prăznuire 
a Sfântului Arhanghel Mi-
hail. Părintele Ene Bra-
nişte afirmă că, în secolul 
al V-lea, a fost construită 
o biserică închinată Sfân-
tului Arhanghel Mihail la 
Thermele lui Arcadius din 
Constantinopol şi, iniţial, 
sărbătorirea era legată de 
amintirea sfinţirii aces-
tei biserici. Ulterior, sfera 
sărbătoririi a fost lărgită, 
fiind „cooptat“ şi Sfântul 
Arhanghel Gavriil. În cele 
din urmă, sărbătoarea a 
devenit o zi de prăznuire 
a tuturor cetelor îngereşti 
(Liturgica Generală). 

Ne putem întreba acum de ce „Soborul 
Sfinţilor Arhangheli“? În principal pentru că 
acest lucru aminteşte de tradiţia care atestă 
modul în care a pus capăt Sfântul Arhanghel 
Mihail revoltei îngerilor răi. În momentul în 
care Satana a căzut împreună cu cei care l-au 
urmat în răzvrătirea lui, Sfântul Arhanghel 
Mihail ar fi spus: „Să luăm aminte! Să stăm 
bine, să stăm cu frică înaintea Celui ce ne-a 
făcut pe noi şi să nu cugetăm cele potrivnice 
lui Dumnezeu. Să luăm aminte ce au pătimit 
cei ce erau împreună cu noi zidiţi şi cum se 
împărtăşeau cu noi din dumnezeiasca lumi-
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nă. Să luăm aminte cum, îndată, din lumină 
s-au prefăcut în întuneric pentru mândria lor 
şi din înălţime au fost aruncaţi jos, în adînc. 
Să luăm aminte, cum a căzut din cer luceafă-
rul cel ce răsărea dimineaţa şi s-a sfărâmat pe 
pământ“ (Vieţile Sfinţilor pe luna Noiembrie). 

După ce a rostit aceste cuvinte, toate cetele 
îngereşti au început să cânte cântare de lau-
dă. „Deci această conglăsuire a sfinţilor îngeri 

s-a numit sobor îngeresc, 
adică luare aminte, o cu-
getare, o glăsuire, o unire; 
căci împreună şi cu un glas 
slăvesc pe Tatăl, pe Fiul şi 
pe Sfântul Duh, pe Sfânta 
Treime“ (Vieţile Sfinţilor pe 
luna Noiembrie). 

Trebuie să amintim câ-
teva lucruri esenţiale des-
pre fiecare dintre cei doi 
Arhangheli menţionaţi. 
Astfel, Sfântul Arhanghel 
Mihail este cel care a pus 
capăt căderii îngerilor răi 
şi, totodată, este unul din-
tre cei care i-au vestit lui 
Lot pierirea Sodomei şi 

Gomorei. I s-a arătat lui Iacov când fugea de 
mânia fratelui său Isav şi a vrăjitorului Vala-
am, care voia să blesteme poporul Israel. Tot 
el este cel care a venit şi l-a întărit pe Iosua, fiul 
lui Navi, înainte de începerea cuceririi Canaa-
nului. Cât despre Sfântul Arhanghel Gavriil, 
acesta este binevestitorul Naşterii Domnului 
şi al celui mai important prooroc: Sfântul 
Ioan Botezătorul. El i-a tâlcuit proorocului 
Daniel viziunile. Tot Sfântul Arhanghel Ga-
vriil a vestit naşterea Fecioarei Maria. El a hră-
nit-o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu 
în Sfânta Sfintelor. În Minei se precizează că 

Troparul
“Mai-marilor Voievozi ai 

oştilor cereşti, rugămu-vă pe 
voi, noi, nevrednicii, ca prin 

rugăciunile voastre să ne aco-
periţi pe noi, cu acoperămân-

tul aripilor măririi voastre 
celei netrupeşti, păzindu-ne 

pe noi cei ce cădem cu deadin-
sul şi strigăm: izbăviţi-ne din 
nevoi, ca nişte mai-mari peste 

puterile celor de sus.” 

Condacul
“Pe căpeteniile îngerilor 

Treimii, pe Mihail şi Gavriil, 
să-i lăudăm noi toţi, iubitorii 
de praznic, care ne acoperim 
cu aripile amândorura şi din 

nevoile cele de multe feluri 
ne izbăvim; unuia grăind: 

Bucură-te slujitorule al Legii, 
iar altuia zicând: Bucură-te, 

îngere al darului!“

Sfinții Arhangheli Mihail şi 
Gavriil (14 noiembrie)

Sf Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail



există mărturii cum că Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care a 
prăvălit piatra de la uşa mormântului Mântuitorului şi a şezut 
deasupra ei. În concluzie, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil 
sunt îngerii cei mai cunoscuţi nouă şi apar foarte des în textele 
Sfintei Scripturi. 

În cursul anului bisericesc mai există patru sărbători cu re-
ferire la Sfinţii Arhangheli. Pe 6 septembrie este prăznuită o 
minune a Sfântului Arhanghel Mihail, săvârşită la Chones, în 
Colose, din Frigia. A devenit o sărbătoare a întregii Ortodo-
xii începând cu secolul al XI-lea, odată cu domnia lui Manuil 
I Comnenul. Celelalte trei sărbătoriri sunt legate exclusiv de 
Sfântul Arhanghel Gavriil. Două dintre ele sunt denumite So-
boare şi sunt prăznuite pe 26 martie, respectiv 13 iulie. Dacă 
în privinţa celui de-al doilea sobor nu avem detalii prea mul-
te, motivul sărbătoririi pierzându-se cu timpul, primul este, în 
mod sigur, generat de prezenţa Sfântului Arhanghel Gavriil în 
sărbătoarea de Buna Vestire. Soborul prăznuit pe 26 martie este 
foarte vechi, fiind atestat încă din secolul al V-lea şi menţionat 
în Tipicul Ierusalimului şi al Mănăstirii „Sf. Sava“ (Liturgica 
Generală). Ultima sărbătorire (de data aceasta, o simplă men-
ţiune, fără slujbă separată) este apariţia Sfântului Arhanghel 
Gavriil în Adin, o chilie din Sfântul Munte. Cu această ocazie, 
Sfântul Arhanghel ar fi dezvăluit unui călugăr îmbunătăţit pri-
ma parte a Axionului Sfintei Fecioare: Cuvine-se cu adevărat... 
Serbarea se limitează doar la mănăstirile athonite.

În primele secole, cultul îngerilor a fost un subiect destul de 
controversat, acest lucru fiind cauzat în mod cert de amestecul 
nepotrivit al gnosticilor. Aceştia le supralicitau în mod forţat 
puterea, considerându-i intermediari între Dumnezeu şi oa-
meni. Cât despre populaţia păgână, pentru aceştia îngerii erau 
confundaţi cu diverse divinităţi locale. Ştim că, la evrei, sec-
ta eseniană a supralicitat puterea îngerilor, ajungând să refuze 
din anumite puncte de vedere închinarea directă la Dumne-
zeu. Sfântul Apostol Pavel critică aceste manifestări existente 
şi în comunitatea din Colose, avertizând: „Nimeni să nu vă 
smulgă biruinţa printr-o prefăcută smerenie şi printr-o făţar-
nică închinare la îngeri, încercând să pătrundă în cele ce n-a 

văzut şi îngâmfându-se zadarnic cu închipuirea lui trupească“ 
(Col. 2, 18). Rătăcirea eseniană o regăsim aşa cum am spus şi la 
gnostici, ceva mai târziu. Din această, pricină părerile Sfinţilor 
Părinţi din primele veacuri sunt destul de diferite privind cultul 
îngerilor. Sfântul Irineu de Lyon nu recunoaşte existenţa unui 
cult al îngerilor, în timp ce Origen şi Sfântul Iustin Martirul şi 
Filosoful îl susţin. Începând cu secolul al IV-lea, cultul îngeri-
lor cunoaşte o perioadă înfloritoare, dezvoltându-se din ce în 
ce mai mult. Cu toate acestea, Canonul 35 al Sinodului de la 
Laodiceea (343) precizează: „Nu se cuvine creştinilor să pără-
sească Biserica lui Dumnezeu şi să se îndepărteze, şi să invoce 
pe îngeri, şi să facă adunări, căci acestea sunt oprite. Deci, de 
se va afla cineva că stăruieşte în idolatria aceasta ascunsă, să fie 
anatema, căci a părăsit pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, şi a venit la idolatrie“ (Canoanele Bisericii Ortodo-
xe, Sibiu, 2005, p. 248). 

Canonul face referire directă la manifestările gnostice şi nu 
interzice cultul îngerilor. Ca urmare a manifestărilor gnostice 
şi considerării îngerilor drept intermediari între Dumnezeu şi 
om, cultul îngerilor căpătase o funcţie fundamentală, uitându-
se de relaţia directă între Dumnezeu şi om. În Biserica Orto-
doxă, cultul sfinţilor îngeri s-a dezvoltat armonios şi prezintă 
mai multe forme de exprimare. După cum afirmă părintele Ene 
Branişte, acestea constau în: „invocarea puterii lor supranatura-
le în rugăciuni, consacrarea unei zile pe săptămână (luni), sluj-
bele speciale (Acatiste, Canoane), rugăciunile şi imnele compu-
se de marii imnografi creştini, dar mai ales bisericile închinate 
lor şi sărbătorile rânduite în cinstea lor.

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, împreună cu toate cetele 
îngereşti sunt apărătorii noştri, care se străduiesc să ne ajute 
întru mântuirea noastră. De aceea, trebuie să ne rugăm să ne 
fie alături în cele ce ne sunt de folos. În definitiv, fiecare creştin 
trebuie să aibă o evlavie faţă de îngerul său păzitor. Nu mai 
mare decât rânduiesc învăţăturile Bisericii, aşa cum s-a amintit 
mai sus, dar nici mai mică. Aşa cum la slujbe ne rugăm împre-
ună cu îngerii, este bine să nu uităm că sunt alături de noi şi în 
viaţa de zi cu zi. 2
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24 octombrie: fetița Sofia Isabella Agafi, fiica lui Cris-
tian şi Mădălina Agafi, avînd ca naş pe Dan Petrescu.
25 noiembrie: Maia Ioana Băcioiu, fiica lui Radu şi 
Ana Băcioiu, având ca naşi familiile Alex şi Mihaela 
Armănaşu şi Raluca şi Gabriel Hera.
11 octombrie: fetița Alyssia Nicole Howdeshell, fii-
ca lui Robert Allen Howdeshell şi Natalia Nicoleta 
Păun, având ca naşi pe Leticia Pitts şi Marieta Nica.

1 noiembrie: fetița Maria Vanessa Cheldiu, fiica lui 
Ioan şi Anca Cheldiu. Naşi au fost Daniela Constan-
tinescu şi Marius Constantin.
8 noiembrie: copilul Alexandru Petru Salvan, fiul lui 
Cristian şi Irina Salvan. Naşi au fost Monica Salva, 
Hugues Flechard şi Tish and Mike Neary.
Tuturor copiilor le dorim sănătate şi împliniri şi fie ca 
lumina Sfântului Duh să le călăuzească paşii în viață.

Botezuri



Gabriel Albut
(206) 484-9410
(253) 852-9200 ext 212
gabrielal@johnlscott.com

HOME BUYER TAX CREDIT 
EXTENDED AND EXPANDED
In an effort to continue pushing the nation’s economy along the road 
to recovery, President Obama recently signed a bill that extends the 
first-time home buyer tax credit and expands the credit to include 
more buyers.

First-time buyers who have not owned a home in the past three 
years are eligible for up to an $8,000 tax credit. 

� Tax credit does not require repayment. 
� Credit is available to couples with gross income of less than 

$225,000 and individuals making less than $125,000. 
� Buyers must secure a binding contract by April 30, allowing 60 

days to close.

Qualified homeowners who have lived in their current home for 
at least five of the past eight years are eligible for up to a $6,500 
tax credit to buy a home.

� Tax credit does not require repayment. 
� Credit is available to couples with gross income of less than 

$225,000 and individuals making less than $125,000. 
� Credit is limited to homes priced $800,000 or less. 
� Buyers must secure a binding contract by April 30, allowing 60 

days to close.

If you are looking for more incentive to purchase 
a home, consider this: current historically low 
interest rates give you greater purchasing 
power. When interest rates go up a percentage 
point or two, purchasing power is decreased by 
as much as $100,000. 

For more information about the federal tax 
credits and state buyer-assistance programs, 
please visit www.johnlscott.com/taxcredit. 

By the way…

I hope this information has been helpful to you. If you know someone who could 
also benefit from this type of information, or who is in need of a trusted real 
estate professional, please forward their contact information to me so I can get 
in touch with them.  I’m never too busy for your referrals.

Gabriel Albut • (206) 484-9410 • (253) 852-9200 ext 212 • gabrielal@johnlscott.com • www.johnlscott.com/gabrielal
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AVOCAT DE IMIGRAȚIE ÎN US ȘI CANADA

ANCA DAIAN

Membră a Baroului dinWashington și Quebec, Canada

Telefon: 425-502-8479
Fax: 425-587-1900
E-mail: adaian@uscanadaimmigration.com

www.uscanadaimmigration.com
1808 Richards Road Suite 119

Bellevue, WA 98005

Căutăm femeie care să aibă grijă 
de bebeluș la domiciliul nostru din 
Gig Harbor. Pentru detalii sunați la 
(253) 858-9953.

Notarizăm, traducem și executăm do-
cumente legalizate pentru împuterni-
ciri (procuri), diplome, certificate etc. 
Deasemenea traduceri la examenul oral 
pentru carnetul de conducere și intervi-
ul la immigration.

Telefon: 425-290-8043
Email: corneliumichaels@yahoo.com

Avocat născut în Romania, licențiat în Statul 
Washington, accept cazuri de drept penal (“criminal 
defense”) și drept civil (“family law”).

Tel: (425) 451-1202 x3030
Fax: (425) 454-4289
attorney@onulaw.com
www.onulaw.com

11033 NE 24th Street
Suite 200

Bellevue, WA 98004

Virginia M. Onu, Inc. P.S.
Attorney at Law



pagina 3nr. 176, noiembrie 2009

Tuturor sărbătoriților le dorim un călduros “La Mulți Ani” însoțit 
de cele mai calde urări de viață lungă, sănătate, bucurii și multe 
împliniri.  (Dacă observați greșeli sau omisiuni cu privire la datele de 
naștere sau dacă doriți să vă adăugăm/ștergem din lista aniversărilor, 
vă rugăm să ne contactați la adresa buletin@ortodox.org.)

Aniversări în luna noiembrie
1 Lupu Liliana, Popescu Ionela
2 Gheorghiu Iulian
3 Armănașu Alex
4 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, 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 Stana Vasile
27 Pantelie Cristian
28 Cira Adi, Popescu Dan-Cosma,
Țibănescu Mihaela
29 Crețu Monica, Deac Cristina, Surpățanu Mădălina, Teodoru
Dan Virgil, Călin Andreia, Stoița Andrei Eric

Situaţia Financiară
La data de 1 noiembrie, situația conturilor bisericii se pre-
zenta astfel:
             Amount Financial Institution
          $199,579.88 Bank Of America
          $246,882.50 Wells Fargo
          $247,292.07 US Bank
          $125,838.63 Fidelity Brokerage
          $819,593.08 Grand Total
  
Comparativ, la data de 10 octombrie 2009 suma totală era 
de $827,935.35
Contul organizației de caritate dispune de suma de 
$34,842.40.
În afara plăților lunare curente, s-au mai plătit $12,050 fir-
mei de arhitectură care lucrează la planurile bisericii.

Washington Orthodox Clergy 
Association invites you to 

join us for our annual Advent 
Retreat

The Church as a Spiritual Hospital
God’s Design for the Cure of the Soul

V. Rev. Josiah Trenham—Speaker  

December 4 & 5, 2009

Dec. 4 at SPU in the evening – time and 
lecture hall to be determined. 

Dec. 5 at Holy Protection of the 
Theotokos Orthodox Church– Pokrov

3rd Hour at 10 am, break for lunch, continue until 
4pm, Vespers to follow. (564 Ravenna Blvd., Seattle, 
WA 98115 – parking under I-5 fwy)

Fr. Josiah Trenham is the pastor of St. Andrew 
Orthodox Christian Church in Riverside, CA. He 
holds his Ph.D. from University of Durham, England 
and his doctoral dissertation was entitled Marriage 
and Virginity according to St. John Chrysostom. 

Sponsored by WOCA   www.orthodoxwashington.org
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Preot paroh: Ioan Cătană 
Preşedinte: Tudor Toma 
Vicepreşedinţi: Val Dominte, Clement Ifrim 
Secretar: Alexandru Gavrilescu 
Casier: Carmen Rautu
Controlori: Gabi Hera, Gigel Avram, Ionică Crețu
Comitetul Financiar:  Ionuț Smântână
Epitropi: Brian Mureșan, Ioan Goie, Gheorghe 
Danila
Comunicare: Dan Druță, Florin Trofin 
Administrator proprietate: Doina Zanidache
Arhivar: Adi Oltean
Organizatie Caritate: Clement Ifrim
Accounting: Iulian Gheorghiu
Buletin: Florin Trofin, Ovidiu Marcu

Comitetul de Doamne: 
Preşedintă: Elisabeta Butnar 
Vicepreşedintă: Doina Zanidache 
Secretară: Aurora Toma
Asistent secretar: Gabriela Neagoe
Casieră: Dana Popa 
Controloare: Virginia Gheorghiu, Mimi Tîrtu

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

Duminică 1 noiembrie 12:30 Sfânta Liturghie (Sf doctori Cosma și Damian)
Duminică 8 noiembrie 12:30 Sfânta Liturghie (Soborul Sf Arhangheli Mihail și 

Gavriil)
Duminică 15 noiembrie 12:30 Sfânta Liturghie (Începe Postul Crăciunului)

Sâmbătă 21 noiembrie 12:30 Sfânta Liturghie (Intrarea în biserică a Maicii 
Domnului)

Duminică 22 noiembrie 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 29 noiembrie 12:30 Sfânta Liturghie
Luni 30 noiembrie 12:30 Sfânta Liturghie (Sf. Apostol Andrei)
Duminică 6 decembrie 12:30 Sfânta Liturghie (Sf. Ierarh Nicolae)
Sâmbătă 12 decembrie 9:30 Sfânta Liturghie (Sf. Ierarh Spiridon) *
Sâmbătă 12 decembrie 12:30 Sfântul Maslu
Duminică 13 decembrie 12:30 Sfânta Liturghie

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 400 Yale Ave. N. 
Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)

* Slujba din 12 decembrie de Sf Spiridon va începe la ora 9:30 am deoarece vom sluji 
împreună cu gazdele noastre de la biserica rusă. Slujba va fi în limba engleză. În aceeași zi  
la 12:30pm va fi slujba Sfântului Maslu.

Programul slujbelor religioase

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

Bellevue, WA 98015-3151

(address service requested)
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