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

Troparul
ÎNVIERII DOMNULUI
(glasul 5)

“Pe Cuvântul Cel împreună fără de început cu
Tatăl şi cu Duhul, Carele
S-a născut din Fecioara
spre mântuirea noastră,
să-L lăudăm, credincioşii, şi să I ne închinăm;
că bine a voit a Se sui cu
trupul pe Cruce şi moarte a răbda şi a scula pe
cei morţi, întru slăvită
Învierea Sa.”

Buletinul Parohiei Ortodoxe Române Sfintii
‚ Trei Ierarhi Seattle

Hristos a Înviat !
ÎNVIEREA DOMNULUI

“Hristos a Înviat din morţi,
cu moartea pe moarte
călcând și celor din
mormânturi
Viaţa dăruindu-le"

Legătura interioară dintre moartea și
Învierea Domnului - Părintele Dumitru Stăniloae
Creştinătatea apuseană pune accentul în opera de Moartea şi învierea Domnului constituie împreună un
mântuire a Domnului pe moartea Lui. Domnul ne-a paradox, nu numai prin aceea că, deşi sunt două momântuit, după ea, pentru că a plătit, prin moarte, pre- mente contrare, ele totuşi se succed, ci şi prin aceea că
ţul de răscumpărare pentru păcatele noastre. Noi sun- deşi sunt contrare, ele totuși se cuprind într-un anumit
tem mântuiţi pentru moartea Lui. Actele ulterioare ale sens unul în altul.
Mântuitorului nu mai contribuie la mântuirea noastră. Pentru evidenţierea generală a acestui fapt misteriEle ne arată cel mult răsplata pe care a primit-o El, ca os, ne putem ajuta de următoarele cuvinte ale Mântuiom, pentru moartea Lui şi pe care o pune la dispoziţia torului: «Că cel ce se va înălţa pe sine, se va smeri, şi cel
noastră sub forma grației.
ce se va smeri pe sine, se va înălţa» (Mat. 23, 12), şi: «Că
Dimpotrivă, unii scriitori răsăriteni accentu,ează cine va vrea să-şi mântuiască sufletul său, pierde-I-va
atât de mult bucuria Învierii, încât nu mai văd, în toată pe el; iar cine-şi va pierde sufletul său pentru Mine şi
însemnătatea ei, taina crucii.
pentru Evanghelie, acela îl va câştiga» (Marcu 8, 35).
În realitate, moartea şi învierea Domnului trebuie Socotim că aceste cuvinte nu indică numai paradoxul
privite împreună, ca un întreg. Aşa le-au privit Părinţii unei succesiuni de momente contrare, ci paradoxul cu
bisericeşti, aşa le priveşte Biserica în viaţa ei ierurgică şi mult mai ascuţit al unei inferiorităţi reciproce a acestor
de rugăciune. Când pomeneşte de cruce, ea nu uită de momente contrarii. Cel ce se smereşte, în însăşi smereînviere şi când se bucură de înviere, se gândeşte toto- nia sa se înalță, atingând «înălţimea gândului smerit»,
dată Ia cruce. Această indisolubilă unitate a celor două cum s-a spus în ascetica răsăriteană. Înaintând cineva
momente în iconomia mântuirii, încep să o vadă astăzi în smerenie, înaintează în înălţime, şi invers, înaintând
şi unii teologi (Arseniev, Lot-Borodine, Odo Casei).
în înălţare, înaintează în coborâre. Iar cel ce-şi pierde
Unul din aceşti teologi a atras atenţia că această sufletul pentru Hristos şi-l află nu după aceea, ci încă
indisolubilă unitate iradiază şi din textele Sfintei Scrip- chiar în cursul pierderii lui, precum cel ce şi-I apără
turi. Dar în ce constă această unitate? Ea trebuie văzută chiar în cursul apărării şi-I pierde. Că acesta este înţelenu numai ca o succesiune necesară, dar externă, a celor sul cuvintelor Mântuitorului şi nu acela al unei simple
două momente în opera mântuirii, ci ca o anumită pre- succesiuni, ne-o confirmă Sfântul Apostol Pavel, care
zenţă a fiecărui moment în celălalt. Moartea Domnului spune: «Nebune, tu ce semeni, nu înviază de nu va
cuprinde în sine începutul învierii şi starea de înviere a muri» (I Cor. 15, 36). Dar e vădit că bobul semănat nu
Domnului nu e golită de o anumită prezenţă a crucii. moare mai întâi de tot, ca abia pe urmă să răsară, ci
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Părintele Dumitru
Stăniloae

"Chiar dacă există
şi un urcuş individual
al credincioşilor spre
Dumnezeu prin curăţirea de patimi, prin
dobândirea virtuţilor
şi prin contemplarea
raţiunilor creaţiei,
acest urcuş n-ar putea
avea loc dacă n-ar fi
ajutat de un urcuş liturgic spre Dumnezeu,
care se înfăptuieşte de
fiecare împreună cu
obştea celorlalţi credincioşi. Acest urcuş e
susţinut de Hristos cel
înviat şi unit cu credincioşii prin Sfânta
Împărtăşanie.
Părintele Dumitru
Stăniloae

încă în vreme ce moare, începe viaţa cea nouă în el. De
altfel, însăşi succesiunea celor două momente contrare,
presupune un început al celui de al doilea în cel dintâi.
Altfel nu s-ar putea explica această succesiune. Sfântul
Apostol Pavel revine adeseori asupra acestei idei, afirmând că în fiecare zi moare după omul din afară, ca să
învie după cel dinăuntru.
Dar nu orice moarte iniţiază prin ea însăşi, dinăuntrul
ei, învierea, ci numai moartea lui Hristos, care poartă numele special de cruce. Moartea noastră numai întrucât e
şi ea o moarte în Hristos, sau cruce, are şi ea această virtute. Moartea omului nu produce din sine învierea, în baza
unei legi naturale, cum se îmtâmplă cu bobul semănat
în pământ. Numai moartea lui Hristos a învins moartea
în de obşte, precum numai moartea noastră în Hristos, o
poate învinge pentru fiecare dintre noi personal.
Existenţa faptului misterios că moartea lui Hristos cuprinde în sine începutul învierii Lui, ne-o adeveresc însă
în mod deplin textele Sfinţilor Părinţi şi cântările Bisericii.
Sf. Proclu, patriarhul Constantinopolei, exprimă acest
adevăr în cuvinte de o mare plasticitate. Ele cuprind
ideea că încă în ziua răstignirii sale, Vineri, Domnul biruieşte moartea şi iadul, «înfricoşate sunt tainele bătăliei
acesteia. Înfricoşate trofeele războiului de sub pământ.
Nepovestită este înfrângerea năpraznică a tiranului. Mai
presus de orice cugetare e biruința Celui ce s-a răstignit
pentru noi. S-a înjugat cu moartea ca un mort; dar a jefuit iadul ca un Dumnezeu mare şi puternic... Astăzi iadul
din neştiinţă a înghiţit veninul. Astăzi moartea a primit
pe mortul pururea viu. Astăzi s-au dezlegat lanţurile pe
care le-a făurit şarpele în rai. Astăzi s-au slobozit robii cei
din veac. Astăzi tâlharul a pătruns în raiul păzit de 5500
de ani de sabia înflăcărată. Astăzi «lumina în întuneric luminează» (Ioan I, 5) și a golit toată vistieria morţii. Astăzi
s-a săvârşit intrarea cea nouă a împăratului în închisoare.
Astăzi «a sfărâmat porțile de aramă şi a frânt lanţurile de

fier» (Ps. 106, 16) Cel ce a fost înghiţit ca mort simplu şi
a jefuit ca Dumnezeu Cuvântul. Astăzi Hristos, piatra cea
din capul unghiului, a clătinat temelia strămoşească a
morţii, a smuls pe Adam şi a surpat toată clădirea iadului.
Astăzi şi cei ce plângeau înainte, pe care moartea îi înghiţise biruindu-i, strigă cu mare glas: «Unde este, moarte,
biruinţa ta? Unde este, iadule, boldul tău?» (I Cor 15, 5.
r 2).
Ar fi greşit să se creadă că Sfântul Proclu foloseşte
cuvântul «astăzi» numai ca expresie a siguranţei pentru
nişte lucruri care se vor întâmpla de-abia mai târziu. E o
învăţătură clară a Bisericii că Domnul, îndată ce a expirat
pe cruce ca om, s-a dus cu sufletul în iad, şi nu ca să continue să pătimească, nu ca să stea acolo ca un mort, ci
ca un împărat, biruitor, cu slava dumnezeiască ieşită din
ascunsul Său la arătare. Nu e fără semnificaţie faptul că
iconografia ortodoxă înfăţişează învierea Domnului prin
scena coborârii Lui la iad întru slavă, arătând că viața învierii începe în El încă din clipa morţii, ca țâşnind din ea
o putere de viață făcătoare, care, desigur, se va dezvolta
deplin din clipa învierii Lui. Scriitorii bisericești răsăriteni
socotesc că aceasta se arată în faptul că din coasta Domnului curge, la câteva ore după moartea Lui, sânge cald și
apă caldă, ceea ce e o minune așa de mare, că evanghelistul Ioan ține s-o adeverească prin întărirea sa de martor
ocular (Ioan XX, 23). Și în aceasta văd ei motivul pentru
care Biserica folosește căldura la Sfânta Împărtășanie.
Fără îndoială, din punct de vedere natural, trupul Domnului este mort. Dar el are acum, altfel decât în timpul
dinaintea morții, o putere prin Duhul Sfânt, care, arătându-se într-un grad neasemănat mai redus și în moaștele
sfinților - se află din momentul morții în umanitatea lui
Hristos, într-un chip deosebit.
Citiți întregul articol la: http://www.crestinortodox.
ro/dogmatica/dogma/legatura-interioara-dintre-moartea-invierea-domnului-68906.html

Din ce moarte ne-a izbăvit Hristos prin moartea și Învierea Sa

Părintele Rafail Noica (fragment de conferinţă)
Subiectul de astăzi este o întrebare, [pe] care am venit de la Dumnezeu…”
socotit-o minunată, din ultima cuvântare pe care am
“O, de-am trăi noi toți ca MOARTE necunoașterea lui
ținut-o aicea [Sibiu, n.n.]. Întrebarea era “Din ce moarte Dumnezeu. De-am trăi noi asta ca o moarte, ne-ar fi mai
ne-a izbăvit Hristos?” Și-am simțit că nu am răspuns cum puțin confortabil să trăim în toate conforturile pe care ni
se cuvenea. Cum se zice, mai popular așa, “n-am fost pe le oferă viața. Dar ar fi un zbucium foarte important. Dar
fază”. În două cuvinte, pe care aș vrea să le dezvolt astăzi, s-a pierdut, cu dinamica necontenită a căderii lui Adam,
putem spune așa: “din moartea necunoașterii de Dum- s-a pierdut până și simțământul ăsta“.
nezeu, care ne-a survenit tocmai din gustarea pomului
“Părintele Sofronie socotea că blestemul cel mai mare
cunoașterii”. Cuvântul nu mie mi-a fost dat, altcineva mi este a nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Bănuiesc că mulți
l-a dat, dar așa cum m-a izbit întrebarea, ca fiind minuna- din contemporanii noștri sunt “bine mersi” fără Dumnetă – în sensul că întrebări de astea aș vrea să purtăm toți zeu. Poate ne e un pic dor de El, poate mai avem și niște
în inimile noastre până când vom ajunge să cunoaștem greutăți și ne amintim că mai este și Dumnezeu și poaÎnvierea – tot așa îmi vine să zic că m-a trăsnit și răspun- te… să ne ajute El când alții nu pot, însă nu ne dăm seasul. Ăla era cel care aș fi vrut să-l fi dat, chit că mai dez- ma…; a murit ceva în sufletul nostru și nu ne dăm seavoltam după aia, și mă bucur pentru persoana căreia i-a ma – tocmai fiindcă suntem morți – ce moarte înseamnă
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faptul de a nu-L cunoaște pe Dumnezeu“.
Dacă nu cunosc pe Dumnezeu, dacă nu-L trăiesc în
viața asta pe Dumnezeu, când mi se sfârșește sorocul
meu pământesc și mă despart de trup, o să rămân în întunericul în care sunt. Sfântul Simeon Noul Teolog zicea
un lucru înfricoșător: “Cine n-a văzut pe Dumnezeu în
viața asta nu-L va vedea nici în cealaltă”. Aici aș aduce
cuvântul Sfântului Siluan: “Ține-ți mintea în iad, dar nu
deznădăjdui”. Că zice Sfântul Siluan: “Nu vom deznădăjdui, că milostiv este Dumnezeu”. Adică, noi nu trebuie să
ne ascundem îndărătul unor închipuiri sau dorințe de-ale
noastre – “ei, las` că poate o să meargă și așa și așa”. Trebuie să știm legea asta, ca lege cumplită: dacă nu Îl port
acuma pe Dumnezeu, dacă nu-L văd acuma în viața mea
pe Dumnezeu, nici dincolo de viața asta nu-L voi vedea”.
“Deci, păcatul - să nu ne oprim la definiții morale, e
prea puțin morala, trebuie s-o depășim cât mai curând;
nu în imoralitate (asta e a cădea dincoace de morală),
trebuie să trecem dincolo de morală, în ființialitate, ontologie, dacă vreți - trebuie înțeles ca lucrare a morții în
noi, care înmulțește moartea, ne umple de moarte. (…)
Păcatul este chipul morții, al morții văzute ca despărțirea
sufletului de Dumnezeu, Făcătorul lui. Asta este moartea,
ăsta este păcatul. Tot ceea ce desparte sufletul omului
de Făcătorul lui, de Dumnezeu, e moarte. Lucrarea acelui lucru, acelei energii, a acelui gând, a acelei fapte este
păcat, este lucrarea morții. Iar tot ceea ce aduce pe om către Dumnezeu este viață și este stingerea lucrării morții.
Viața și libertatea ne sunt date pentru ceea ce numește
Biserica: pocăință“.
Ieșirea nedureroasă din lumea aceasta, până la
șederea de-a dreapta Tatălui, era menirea lui Adam în
Rai... Dacă el ar fi crezut lui Dumnezeu mai mult decât
Înșelătorului, [atunci] nu prin moarte, ci – așa cum avem
un chip în Enoh, care n-a murit, ci s-a mutat și e cu Dumnezeu undeva; Prorocul Ilie, la fel, a venit un car de foc,
l-a luat și n-a murit; avem două experiențe ale unei treceri
din viață la nemurire fără durerea morții, în acești doi –
bănuiesc că așa trebuia să fie trecerea în cele veșnice. Fiindcă moartea, ca sfârșitul, ca… săvârșitul existenței, al
devenirii noastre pe pământ, moartea… nu este moarte,
ci, prin puterea lui Dumnezeu de la Învierea lui Hristos, nu
mai este moarte, ci este naștere. (…)
Dar de ce a suferit Eva blestemul acesta al nașterii în
dureri? Pentru că nașterea omului în lumea asta îngână omului nașterea omului la sfârșitul vieții ăsteia. Așa
cum ne-am făcut gestația în pântecele maicii pentru a
veni în viața asta, tot așa ne facem devenirea asta între
naștere și mormânt, a doua gestație, pentru a ne naște
întru cele veșnice. (…) În dureri și poate cu plângere
se face nașterea omului în lumea asta. Mama bolește,
pruncul se naște plângând; și în plânsoare însoțim trupul
neînsuflețit la mormânt și cu plângere îl înmormântam.
(…) Plângerea este numai pentru viața asta și face par-

te din dinamica pocăinței. [Pocăința] nu [înseamnă] atât
părere de rău pentru relele făcute. Noi înțelegem foarte
analitic, foarte primitiv lucrurile, obiectiv [impersonal,
n.n.]. Asta numesc eu primitiv duhovnicește. Noi gândim
obiectiv. Faptul că am făcut o greșeala și-mi pare rău pentru ea – nu asta este încă pocăința, dar ar putea să fie un
început. Adică, o părere de rău că vedem că am scrântit-o,
asta e normal. Dar lacrimile adevărate sunt când sufletul
începe să trăiască faptul că despărțirea de Dumnezeu
este un blestem și că acel blestem este moarte. Că el,
sufletul, despărțit de Dumnezeu (vreau să zic persoana;
nu iau, analitic, doar sufletul, ci împreună cu trupul și cu
tot ce alcătuiește persoana omului), când își da seama că
e despărțit de Dumnezeu… Trebuie să cunoaștem cât
de puțin pe Dumnezeu, măcar, ca să ne dăm seama…
Când cunoaște sufletul – asta v-o spun din experiența
părintelui Sofronie și a sfinților, dar trebuie toți să ajungem la experiența asta - când începe sufletul să vadă de
ce Dumnezeu ne-am despărțit noi, de care dragoste ne
lipsim noi, lacrimile vin din dragoste, nu din părere de
rău obiectivă (că am făcut – obiectiv [impersonal, n.n.]
– ceva tâmpit, să zicem), ci că prin acea prostie, prin acea
răutate s-a rănit dragostea lui Dumnezeu. În ce fel s-a rănit? Prin despărțirea mea de dragostea asta”.
Îndrăznesc să mai spun un lucru: Dragostea – și când
vorbim de dragoste vorbim de Dumnezeu, dragostea lui
Dumnezeu -, dragostea este atotputernică, însă nimic nu
este – paradoxal – mai vulnerabil decât Dragostea. Dacă
Dumnezeu n-ar iubi, Dragostea n-ar putea fi rănită și
Dumnezeu n-ar putea fi rănit. Paradoxal, dragostea adevărată, dumnezeiască este așa de intensă, este “foc mistuitor” care mistuiește nemistuit. De ce nemistuit? Pentru
că Dumnezeu este nemuritor și totuși, în același timp,
este, cum zicem noi, cu limbajul nostru de-al psihologiei:
vulnerabilă. În ce sens “vulnerabilă”? Subțire. Dumnezeu
se mâhnește! Și în ce fel se mâhnește? Nu se ofensează.
Asta-i erezie! Dumnezeu nu cunoaște mânie, ofensă;
nu-L poți ofensa pe Dumnezeu. Noi, proștii ne ofensăm,
că dacă cineva mi-a zis că sunt un porc, mă și ofensez și
mă supăr pe el… da’ uită-te-n oglinda, poate nu e prea
flatant ce vezi acolo, dar porc nu e! Așa că ce-avem de
ne ofensăm? Avem slăbiciune, avem moarte. Dumnezeu nu are slăbiciune, nici moarte și nu se supară, dar se
mâhnește pentru mine. Că păcătuind, eu mă lipsesc de
dragostea Lui și de tot ce vrea să reverse în mine… (…)
Dumnezeu vrea să devin un dumnezeu, dar nu pe
calea asta “amatoristă”, ci pe calea, hai să-i zicem “profesionistă” . Dumnezeu… “profesional” ne învață cum să
ajungem la El și dacă ar putea să ne dea mai mult decât
ce este El, ne-ar da mai mult! Asta-i dragostea dumnezeiască! (…) Dragostea se dăruiește total și dacă ar putea
da mai mult decât totul, ar da mai mult, și când a putut
să dea mai mult a dat mai mult, măcar în condițiile astea
limitate, pământești…”. (Sibiu, aprilie 2009)

Părintele Rafail Noica

"Părintele Sofronie
ne-a zis de multe ori
să nu ne imaginăm un
iad asemeni Sfântului
Siluan, căci acela nu
este nivelul nostru
duhovnicesc. Cei care
au făcut astfel s-au
îmbolnăvit, căci aceea
este calea perfecţiunii.
Desigur, în fiecare
stagiu al vieţii noastre
trebuie să ne amintim
să nu disperăm. Trăim
şi noi un iad, însă
acesta este la nivelul
vieţii noastre. Trebuie să ştim că Hristos
e aproape de noi în
acele momente, căci
prin Cruce a venit
în vieţile noastre în
care trăim iadul. Iar
atunci când ne simţim
pierduţi, Hristos e
mai aproape de noi şi
trebuie să-L găsim."
Părintele Rafail
Noica
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Parohia Noastră
Cronica ridicării noii Biserici
În ultima lună, cu ajutorul Domnului, am înregistrat progrese majore
în activitatea de construcție. Astfel, la exterior, s-au terminat de turnat
toate bordurile, o mare parte din trotuare și jumătate din terasa din jurul
bisericii. De asemenea, a fost instalat gardul de protecție de-a lungul zidului de reținere din spate și s-a nivelat terenul din zona de picnic. Panoul
electric principal al clădirii a fost conectat la transformator și eliminat
circuitul temporar pe care l-am folosit până acum.
La interior, ne-am concentrat efortul pe biserică și am terminat de
prins panourile de gips pe pereți și tavane, cu excepția turlei. După suflarea izolației de spumă pentru turlă, în câteva zile, vom avea tot gipsul
instalat în biserică. După cum puteți vedea și în pozele alăturate, biserica
arată mult mai spațioasă și mai luminoasă acum. Urmează faza de finisa-



re a panourilor de gips și aplicarea stratului de primer înainte de vopsire.
În Fellowship Hall, au fost trase firele pentru instalația audio/video,
circuitul de rețea și monitorizare al clădirii. A fost instalată și izolația
termică pe pereții exteriori și suntem gata să continuăm cu prinderea
panourilor de gips. Tot în această perioadă au fost montate și ușile de
acces în Fellowship Hall și se lucrează intens la ușile principale de acces
în biserică.
Folosim acest prilej pentru a vă ruga să vă sacrificați din timpul liber
și să veniți pe șantier să dați o mână de ajutor ca să terminăm cât mai repede. Mai sunt multe de finalizat și “unde-s mulți, puterea crește”. Pentru
detalii sunați-l pe Părintele Ioan: 425-442-8296.
Comitetul de construcție

Formular de donație pentru construcția
Bisericii Sfinții Trei Ierarhi și a Centrului Românesc

Doresc să donez suma de $ ___________________

Doresc ca donația mea să rămână anonimă

Nume ______________________________________________ Adresă ______________________________________________________
Telefon ____________________________________

E-mail ____________________________________________________________

Modalitatea de plată:
Cash sau cec către Three Holy Hierarchs Church, P.O. Box 53151, Bellevue, WA 98015-3151
Prin PayPal la http://www.ortodox.org/donate

Vă mulțumim!
Biserica Sfinţii Trei Ierarhi este înregistrată ca organizație non-profit în statul Washington. Donațiile către Biserică sunt tax-deductible în
măsura permisă de lege. La sfârșitul fiecărui an, donatorilor pentru care dispunem de o adresă poștală li se va trimite o chitanță pentru
donațiile făcute. Dacă aveți întrebări legate de donații, vă rugăm să trimiteți email la adresa treasurer@ortodox.org.
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Actualitatea Parohiei
Botezuri
31 ianuarie: Theodor-Dylan & Nicholas-James Zlati, fiii lui Andrei & Nicoleta Zlati.
Nași au fost Bogdan & Monica Romila, Cătălin & Teodora Hrubariu.
1 februarie: Ana-Catherine Dragoș, fiica lui Alin Dragoș & Raluca Stoian. Nași au
fost Silviu Dragoș & Anamaria Stoian.
8 februarie: Zachary-Alexander Ursuleac, fiul lui Sergiu Ursuleac & Andreea
Farcaș. Nașă a fost Stephanie Bardin.
14 februarie: Briana-Maria Gașpar, fiica lui Virgil & Mihaela Gașpar. Nași au fost
Ioan & Sorina Bucur.
15 februarie: Tudor-Luca Bogdan, fiul lui Andrei & Claudia Bogdan. Nași au fost
Marius Blidar & Crina Deac.
21 februarie: Sofia Popescu, fiica lui Tudor & Elena Popescu. Nași au fost Alexei &
Mariana Cojocaru.
22 februarie: Maverick-Maximilian Petrehus, fiul lui Horațiu & Agota Petrehus.
Nași au fost Ion & Ana Raţiu. Adalind-Hellen Mutu, fiica lui Alexandru & Irina
Mutu. Nași au fost Sergiu, Victoria, Angela & Vitalie
28 februarie: Francesca-Sofia Ungureanu, fiica lui Florin & Alina Ungureanu. Nași
au fost Mircea & Luminița Gruia.
7 martie: Lucas-Peter Tulucă, fiul lui Valentin & Clarissa Tulucă. Nași au fost Ioan
& Angelica Munteanu.
Tuturor copiilor le dorim sănătate și împliniri și fie ca lumina Sfântului Duh să le
călăuzească pașii în viață.

Colțul Copilașilor

"O poveste... înmurată"
(pentru postitorii zilelor noastre)
Și-nghite pe săturate
Pleacă ursul la pădure
Să culeagă fragi și mure,
Mure-n miere înmuiate.
Dar nu ia la întâmplare
Ar mai tot mânca plăpândul,
Orice mură-i iese-n cale,
Dar i-a cam pierit avântul,
Fiindcă burta ursulească
Ci le-alege mai zemoase,
Fragede, mari și frumoase,
Gata stă ca să plesnească.
Dulci la gust și aromate,
Proaspete și parfumate.
Șade ursul sub umbrar,
Mormăind sub cerul clar:
Apoi scoate tacticos
- Doamne, tare-s mulțumit
Un butoi de miere gros
Că și astăzi am postit!

Situaţia financiară la data de
28 februarie 2015
Fonduri existente 28 februarie 2015
$3,472 Heritage Bank checking account
$182,154 Bank of America checking accounts
$64,612 Bank of America charity account

Donații 1 ianuarie - 28 februarie 2015
$41,608 Slujbe, servicii religioase

Plăți importante 1 ianuarie - 28 februarie 2015
Construcție: $111,446
$29,572 AFI Tiles
$15,988 Miscellaneous construction expenses
$15,914 Steeler Construction Supply - drywall
$8,604 Miscellaneous electrical materials
$8,000 George Barlet - superintendent services
$7,713 Salmon Bay - concrete material
$6,816 City of MLT - permits fees
$5,020 Delta Land surveyors - services dec 2014
$3,826 Theater Design Consultants - acoustical services
$3,600 Heritage Bank - construction loan interest
$2,340 James Bryant - management services
$2,153 Snohomish PUD - connection fee
$1,400 Case Engineering - electrical plans review
$500 Hultz Bhu - HVAC services

Caritate: $3,080
$1,810 Milostenie și nădejde - Proiect fam. Dumitrescu
$1,270 Milostenie și nădejde - Proiect Nicholas Marcu

Diverse: $18,266
$11,100 ROEA - 2015 Membership fees
$1,644 Miscellaneous Revelion (meat, clean-up fee)
$1,552 ROEA - calendars + confertreat fee
$1,294 Statefarm insurance
$800 St. John the Forerunner Monastery - candles
$700 St. Spiridon Church - rentals
$600 USPS - bulk mail
$575 Prestige Copy - newsletter printing

Slujba Sfintei Învieri a Domnului - Sfintele Paști 2015
Ca și în trecut, apelul Consiliului Parohial este să avem o ținută
Anul acesta Sfânta Liturghie a Învierii Domnului se va desfășura
sâmbătă 11 aprilie, începând cu ora 11:30 PM, la St. Margaret's Episcopal exemplară pentru a răsplăti generozitatea gazdelor noastre. În acest
spirit, rugăm toți participanții la Slujba de Paște să păstreze liniștea în
Church (4228 Factoria Blvd SE, Bellevue, WA 98006).
După încheierea Sfintei Liturghii, Comitetul de Doamne vă invită să vecinătatea bisericii și să nu fumeze în incinta proprietății.
Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere!
participați la masa tradiţională de Paște.

Cuvântul
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Balul Florilor de Mai - 2015
Primele adieri de vânt cald, mireasma plăcută a florilor de cireș,
brândușele și ghioceii timizi de la colțurile caselor, toate sub lumina
blândă a începutului de primăvară, ne anunță un anotimp frumos și înnoitor, pe care îl așteptăm cu nerăbdare în fiecare an.
Bucuriile noastre se măsoară însă mai puțin în detalii meteorologice
și mai mult în clipele petrecute împreună, în poveștile de peste zi, în

amintirile pe care anii le aștern în cartea sufletului nostru.
Daca ați mai venit până acum, veniți din nou, daca e prima dată, vă
întâmpinăm cu drag și bucurie să petreceți o seară minunată alături de
familie și prieteni, sâmbăta, 2 mai, începând cu ora 6:30 PM, la Vasa Park
Ballroom (3560 W Lake Sammamish Pkwy SE, Bellevue, WA 98008).
Vă așteptăm cu mare drag!

Romanica Translations vă oferă
• Servicii de traduceri legalizate;
• Servicii notariale;
• Servicii de revizie şi editare traduceri;
• Preţuri competitive;
• Calitate excepţională şi acurateţe.

Traducerile sunt întotdeauna însoţite de legalizarea traducerii şi de ştampila
Notarului Public.
Membru ATA (American Translators Association) şi NOTIS (Northwest Translators
and Interpreters Society).
Vă mulţumim şi aşteptăm să ne contactaţi!

Ionela Popescu

Diplomă de licenţă (bachelor’s degree) în franceză şi engleză şi diplomă de master (master’s degree) în franceză
Owner – Romanica Translations (română, engleză, franceză, spaniolă, italiană şi portugheză)
Tel: 425-773-8751
E-mails: info@romanica-translations.com, usionelapopescu@yahoo.com
3205 151st Street SW, Lynnwood, WA 98087
Website : www.romanica-translations.com
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Donaţii 1 ianuarie - 28 februarie 2015
Donațiile în perioada 1 ian - 28 feb 2015 au
totalizat $41,608. Mulțumim tuturor donatorilor
și Dumnezeu să le răsplătească!
$8,780 Pravăț Daniel & Claudia
$4,364 Donator nespecificat
$2,440 Răutu Bogdan & Carmen
$1,400 Apostol Alexandru & Doina
$1,000 Muntean Ioan & Angelica, Pop Cristian &
Ioana, Popiţa Ioan & Dorina
$ 900 Ţigănuș Liviu & Maria
$ 850 Mart Iulian & Veronica
$ 790 Pr. Cătană Ioan & Floarea
$ 660 Anonim
$ 650 Anonim
$ 500 Irimescu Gheorghiţă & Liliana, Marcu Cornel & Virginia, Marinescu Andrei & Gloria, Onu
Dan & Monica, Raţiu Ion & Ana, Smîntînă Ioan
& Maria
$ 400 Aluaș Mihai & Gabriela, Petrovan Ioan &
Plev Maria, Siicu Cătălin & Gabriela, Şipoș Cătălin
& Brad Daniela, Ţîru Doiniţa, Zlati Andrei & Nicoleta
$ 380 Costea Mihai & Dana
$ 359 Anonim

$ 350 Blidar Marius & Deac Crina
$ 305 Nistor Ioan & Valeria
$ 300 Baraș Adrian & Teodora, Cojocaru Alexei &
Mariana, Ene-Stroescu Daniel & Valerica, Moraru
Adrian & Delia, Nistor Costel & Corina, Oprean
Dorel & Lucia, Perianu Aurel & Florentina, Raicu
Ilie, Stoian Raluca & Dragoș Alin
$ 200 Bojică Sorin & Daniela, Cocerhan Vasile
& Maria, Corbean Florin & Camelia, Crăcuţ Daniel & Corina, Crivaţ Bogdan & Ștefania, Filipaș
Gheorghe & Estera, Frig Tiberiu & Flavia Irina,
Grecu Elena, Ifrim Clement & Gabi, Kraus Jason
& Corina, Marin Ileana, Mureșan Olga, Niculescu
Constantin & Maria, Oprea Constantin & Carmen,
Petrini Silviu, Radu Remus & Adela, Raus Victor &
Focșan Cosmina , Standolariu Dorel & Manuela,
Toma Tudor & Aurora
$ 165 Onuţan Ionuţ & Mocan Anamaria
$ 156 Anonim
$ 150 Bardin Stephanie, Bucur Ioan & Sorina,
Butnar Ioan & Elisabeta, Ionescu Florentin &
Dana, Poinaru Marian & Diana, Pop Călin & Adriana, Tonu Alexandru & Andrada, Tudorie Toader
& Alexandra

$ 134 Anonim
$ 120 Cheldiu Decebal & Anca
$ 100 Albuț Gabriel & Lucia, Anonim, Borza Marius & Cristina, Bot Cătălin & Stephanie, Căprar
Viorica & Nicoleta, Clinciu Ciprian & Camelia, Cociorva Petru & Oprea Violeta, Diaconu Claudiu &
Laura, Frîntu Mihai & Monica , Gașpar Lucian &
Mărioara, Ionescu Niscov Stefano & Luisa, Koller
Eduard & Ileana, Manole Cătălin & Irina, Marcu
Carolina, Mihai Tudor & Marinela, Szoloși Csaba
& Nicoleta, Vasiliu Viorel & Steluța
$ 90 Popa Călin & Dana
$ 75 Danciu Valentin & Ioana
$ 60 Crețu Ionel & Monica, Ghinea George &
Ivan Elena
$ 50 Aniței Cristian & Cecilia , Gașpar Alexandra, Podar Marius & Monica, Romanica Translations, Tola Julian & Cristinela
$ 45 Rădăuceanu Teodor & Raluca
$ 40 Briseno Cristina
$ 30 Olaru Liviu & Alina
$ 25 Romanschi Mădălin & Laura
$ 20 Daroczy Eugen & Corina, Dobre Gheorghe,
Pop Flora, Popa Toni & Ramona

Datina Junior se pregătește de întâmpinarea verii
în spirit tradiţional românesc
Prin cântec, joc și strigături, Datina Junior aduce la lumină o viață
etnologică veche de mii de ani, credințe populare și obiceiuri legate de
evenimentele ancestrale ale vieții satului românesc.
La vremea sărbătorilor de iarnă micii artiști, alături de ansamblul de adulți
al Datinei, au recreat atmosfera satului românesc, de la vremea Sfântului
Crăciun până la ziua Anului Nou, pe scena spectacolului "Iarnă Românească",
organizat de ansamblul nostru, în decembrie.
Jocul măștilor și al urșilor, "Căiuții" și "Sorcova" au prins viață prin măiestria
copiilor și sub îndrumarea doamnei Andreea Isac, oferind spectatorilor un
crâmpei din bogăția obiceiurilor și tradițiilor satului românesc.
Incursiunea dansatorilor juniori ai Datinei în tezaurul folcloric continuă
neostenită și urmează să exploreze, de această dată, farmecul verii românești
de odinioară.
Artiștii juniori vor aduce ploaie și belșug cu paparudele, se vor prinde în
hora sânzienelor, vor gusta din frumusețea obiceiurilor ce însoțesc seceratul
grâului și cositul fâneții.
Pregătirea repertoriului de vară a început, iar Datina Junior primește noi
dansatori să se alăture grupului care cuprinde copii între vârstele de 5 și 14 ani.
Dacă sunteți interesați, vă rugăm să scrieți la adresa de email datina.
ensemble@gmail.com. Pentru mai multe detalii despre ansamblu,
evenimentele anterioare și programul viitor, puteți vizita pagina de facebook:
http://www.facebook.com/datinaseattle.
Ansamblul Folcloric Datina

Fotografii: George Dirtu
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TO:

Programul slujbelor religioase
Duminică 5 aprilie

12:30 PM Sfânta Liturghie (Duminica Floriilor)

Miercuri 8 aprilie

7:00 PM Denia de Miercuri seara

Joi 9 aprilie

7:00 PM Joia Mare (Denia celor 12 Evanghelii)

Vineri 10 aprilie

7:00 PM Vinerea Mare (Denia Prohodului Domnului)

Sâmbătă 11 aprilie

11:30 PM Sfânta Liturghie a Învierii Domnului (Sfintele Paști)

Duminică 12 aprilie

11:30 AM Vecernia Învierii (Prima zi de Paște)

Luni 13 aprilie

12:30 PM Sfânta Liturghie (A doua zi de Paște)

Marţi 14 aprilie

12:30 PM Sfânta Liturghie (A treia zi de Paște)

Vineri 17 aprilie

12:30 PM Sfânta Liturghie (Izvorul Tămăduirii)

Duminică 19 aprilie

12:30 PM Sfânta Liturghie

Joi 23 aprilie

12:30 PM Sfânta Liturghie (Sfântul Mare Mc. Gheorghe)

Duminică 26 aprilie

12:30 PM Sfânta Liturghie

Duminică 3 mai

12:30 PM Sfânta Liturghie

Duminică 10 mai

12:30 PM Sfânta Liturghie

Duminică 17 mai

12:30 PM Sfânta Liturghie

Joi 21 mai

12:30 PM Sfânta Liturghie (Înălțarea Domnului, Sfinții Împărați Constantin și
Elena

Duminică 24 mai

12:30 PM Sfânta Liturghie

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Florin Trofin
Vicepreşedinţi: Ioana Danciu, Tudor Toma
Secretar: Daniel Pravăț
Trezorier: Carmen Răutu
Controlori: Mihai Costea, Ionică Crețu, Mihai Frîntu, Toni
Jumanca, Răzvan Munteanu
Epitropi: Emanoil Olt, Ionuț Onuțan, Teodor Piticariu,
Victor Raus
Coordonator caritate: Mihai Costea
Coordonatori strângere de fonduri: Ioana Danciu, Tudor
Toma
Grup financiar: Camelia Clinciu, Claudia Marcu, Laura
Romanschi, Maria Țigănuș
Comunicare: Sorin Angheluș, Ioana Danciu, Claudia
Pravăț, Carmen Răutu, Florin Trofin
Arhivă: Adi Oltean
Comitetul de Doamne:
Preşedintă: Claudia Pravăţ
Vicepreşedintă: Gabriela Neagoe
Secretară: Diana Hawkins
Casieră: Florica Gușu
Controloare: Elena Munteanu, Aurelia Mirea
Informații de contact:
Părintele Ioan: (425)442-8296,
Ioan.Catana@ortodox.org
Consiliu: council@ortodox.org
Buletin: buletin@ortodox.org
Comitetul de doamne: arfora_seattle@ortodox.org

Important!
Slujbele deniilor din 8, 9 și 10 aprilie vor avea loc la Northlake Unitarian Church Chapel (308 4th Ave S, Kirkland, WA 98033).
Sfânta Liturghie a Învierii Domnului se va săvârși la St. Margaret's Episcopal Church, 4228 Factoria Blvd SE, Bellevue, WA 98006.
Toate celelalte slujbe se vor desfășura în Catedrala ortodoxă rusă Sfântul Spiridon (400 Yale Avenue N. Seattle, WA 98109)

