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Acest fragment face parte dintr-o predică excepţio-
nală a Părintelui Rafail, ţinută la 1 decembrie 2002,  la 
București, în Biserica Studenţilor (Sf. Nicolae).

Când învățătorul de lege, care știa bine legea, Îl 
întreabă, ispitind pe Domnul, care este cea dintâi po-
runcă, Domnul a zis: “să iubești pe Domnul Dumnezeul 
tău…” și S-a grăbit să dea și a doua poruncă – nu a fost 
întrebat pentru a doua, dar de la Sine a spus-o – “să 
iubești pe aproapele ca însuţi pe tine”. Și a adăugat: “de 
aceste două porunci atârnă toată Legea și Proorocii”. 
Prin asta putem să vedem că orișice vrem să înțelegem 
în gândirea noastră duhovnicească, în înțelegerea 
noastră teologică, dacă nu știm să raportăm la aceste 
două porunci, înseamnă că… încă nu am înțeles.

Întotdeauna trebuie să ne nevoim – asta pentru 
noi este o nevoință – să ne amintim de dragostea de 
Dumnezeu și de dragostea de aproapele. Și pentru ce? 
Porunca lui Dumnezeu nu este atât poruncă ce trebuie 
să facem, cât o descoperire cine este Dumnezeu, fiind-
că Dumnezeu ne dă ca poruncă chipul Lui, ca într-acel 
chip să ne asemănăm. Noi din fire purtăm chip dumne-
zeiesc, că zice că “a făcut pe om chipul și asemănarea 
lui Dumnezeu“, dar asemănarea a rămas în libertatea 
noastră, printr-un continuu dialog cu Făcătorul nostru, 
să o însușim. Chipul îl avem, dar asemănarea rămâne în 
libertatea noastră, să ne-o însușim. Libertatea noastră 
ca alegere, nu ca putere, că numai Dumnezeu ne poate 
da puterea să devenim ca Dumnezeu, dar alegerea tre-
buie să fie a noastră și pentru alegerea noastră trebuie 
să cerem de la Dumnezeu ceea ce este cu neputință 
omului, adică… să devenim ca Dumnezeu.

Ce vreau să zic prin asta? Dacă Dumnezeu a dat ca 
primă poruncă: să ne amintim de porunca să iubim 
pe Dumnezeu, asta nu înseamnă nimic altceva decât 

că Dumnezeu ne iubește pe noi așa cum ne-a poruncit 
noua să-L iubim pe El. Și dacă ne spune să iubim pe 
aproapele ca însuți pre sine, înseamnă că așa iubește 
Tatăl pe Fiul și pe Duhul Sfânt, și Fiul pe Tatăl și pe Du-
hul Sfânt, și Duhul Sfânt pe Tatăl și pe Fiul, și pe noi ne 
face ca în dragostea față de aproapele să devenim – în 
sfârșitul nevoinței noastre și când trecem în veșnicie 
– precum este Dumnezeu Unul în Trei Persoane, și 
noi într-un număr nesfârșit de persoane, începând cu 
Adam cel dintâi zidit până la cel mai de pe urmă, să 
devenim și noi un Om, fiindcă porunca lui Dumnezeu 
nu este poruncă morală – să devenim oameni ceva 
mai buni – ci porunca lui Dumnezeu, ca descoperire 
a [ceea] ce este Dumnezeu, este și energie pentru noi, 
pentru ca să devenim acele ce ne sunt poruncite.

Trec la Apostol fiindcă apostolul de astăzi este ui-
mitor de… la ordinea zilei, ca să zicem așa. Multe 
scrisori am primit, la care nu pot niciodată să răspund 
și cu mulți am vorbit, și am văzut că fiecare om este, 
astăzi, o tragedie, fiecare om, astăzi, este o încărcătură 
de dureri și de deznădejdi.

Și iată ce zice Sfântul Pavel. Dumnezeu a luminat în 
inimile noastre să strălucească cunoașterea slavei Lui în 
fața lui Hristos. Această comoară însă o avem în vase de 
lut. Ca să parafrazez puțin, ca să înțelegem că înălțimea 
puterii este nu a omului, nu e de la noi, ci este a lui 
Dumnezeu. Deci, zice apostolul, suntem obijduiți din 
toate părțile, dar nu striviți, în mare cumpănă, dar nu 
deznădăjduiți, prigoniți dar nu părăsiți (în altă versiu-
ne: prigoniți dar nu lepădați), doborâți dar nu nimiciți, 
totdeauna purtând în trupul nostru moartea lui Iisus. 
De ce? Iată că zice: ca și viața lui Iisus să se arate în tru-
purile noastre.

Dacă Sf. Pavel nu ar fi trăit dragostea lui Dumnezeu 
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pentru om, obijduit din toate părțile, s-ar fi zdrobit; în 
cumpănă [fiind], [ar fi] deznădăjduit; prigonit fiind s-ar 
fi simțit lepădat, cum mulți dintre noi astăzi ne simțim 
lepădați de Dumnezeu; doborât fiind, ar fi fost și nimicit, 
cum mulți care deznădăjduiesc astăzi – Doamne ferește 
– se doboară și greu le este, sau poate cu neputință, să 
se ridice.

Să nu uităm că Dumnezeu iubește pe om și dragostea 
lui nu poate să părăsească pe om și, orice s-ar întâmpla 
omului, chiar dacă nu mai vedem nici o cale de ieșire, 
rămâne un singur lucru, cuvântul Sf. Siluan astăzi mai 
actual astăzi decât oricând: “Tine-ți mintea în iad și nu 
deznădăjdui”. Iată că Sf. Pavel și el își tine mintea în iad, 
cum ne-a zis părintele nostru, se vede obijduit, se vede în 
mare cumpănă, se vede doborât, se vede prigonit, dar în 
nici unul din cazurile acestea nu deznădăjduiește. Ce în-
seamnă că nu deznădăjduiește? Nu înseamnă că nu simți 
o deznădejde, până la capăt uneori, până când nu mai știi 
ce să faci; în momentul când nu mai știi ce să faci, îți iei o 
oarecare mângâiere, ce-ți este la îndemână, știind că deși 
nu o simt eu acum, Dumnezeu mă iubește.

Și cam ăsta ar fi cuvântul pe care aș vrea să-l dau în-
tregului popor și tuturor acelora care mi-au scris atâtea 
scrisori sfâșietoare și deznădăjduite. Și deznădejdea mea 
este de a nu putea, de a mă vedea incapabil și să le răs-
pund și să fac ceva pentru ei  și deznădejdea mea mi-o 
torn într-o rugăciune cât de mică – dacă doar un singur 
“Doamne…” în timp ce citesc sau când mă gândesc sau 
când îmi amintesc de cineva – și puțin credincios oi fi, dar 
am credința că nici un cuvânt la Dumnezeu, care iubește 
pe om, nu se pierde.

Deci cu astea două gânduri aș vrea să vă las. Porunca 
lui Dumnezeu nu este ceva care Dumnezeu așteaptă mo-
ralmente să o împlinim, fiindcă El știe că noi nu o putem 
împlini, fiindcă nu este poruncă morală, ci este descope-
rire [a ceea] ce este Însuși Dumnezeu. Porunca lui Dum-
nezeu este viaţă dumnezeiască pe care noi nu o putem în 
nici un fel atinge, dar putem să strigăm: Doamne! Doam-
ne, iubesc porunca ta, dar tu vezi că nu pot s-o trăiesc, 
cum zicea P. Sofronie: “Vino, Tu, și sălășluiește Tu întru 
mine, și lucrează tu întru mine cele cu neputință omului”.

Porunca lui Dumnezeu este spovedania lui Dumnezeu 
către Adam, pentru că Adam, înțelegând – dea Domnul 
ochi lăuntrici înțelegerii noastre ca să vedem frumusețea 
acelui Chip, ca să nu mai putem să rezistăm să nu fim așa 
și atunci să se înalțe de la noi o rugăciune, fie [și] dez-
nădăjduită, o nădejde deznădăjduită, ca să zic așa, că 
Dumnezeu ne va da. Și Dumnezeu ne va da! Și cum am 
spus mai multora și anul trecut, unor tineri din străinăta-
te: când simți că este așa de greu să ajungi la vreo virtute 
dumnezeiască, să știi că nu este greu, este imposibil; firea 
ta îți mărturisește, îți dă mărturie lăuntrică că acel cuvânt 
îți este imposibil; dar de la Dumnezeul nostru, nimic mai 
puțin decât imposibilul să și așteptăm! Nimic mai puțin 

decât imposibilul, fiindcă dacă Dumnezeul nostru Dum-
nezeu este, apăi imposibilul este ceea ce așteptăm de la 
El și ceea ce numai El poate, pentru El nimic nu este im-
posibil. Și acel lucru imposibil, pentru dragostea și pentru 
puterea lui Dumnezeu, îl vei vedea lucrând în tine; și mă 
rog lui Dumnezeu ca să primească cuvântul ăsta și ca îm-
bărbătare a credinței voastre – de la un puțin credincios 
care știe ce înseamnă puțina credință – și ca o rugăciune 
și pentru mine și pentru voi.

Deci porunca lui Dumnezeu este descoperire dum-
nezeiască pentru a ne îmbăta, pentru a ne îndulci 
cu frumusețea chipului Lui, pentru a ne atrage către 
Împărăția Lui. Dar este lucru cu neputință și acest lucru cu 
neputință pentru dragostea lui Dumnezeu și pentru atot-
puterea lui, așteptăm să îl vedem lucrând în noi.

Și celălalt lucru este: de ce ni s-a spus să nu deznă-
dăjduim? Ne spune Sfântul Pavel: în virtutea acestei iubiri 
dumnezeiești, care, dacă ne zice să iubim pe Dumnezeu 
din tot sufletul nostru, din toată inima noastră, cugetul 
nostru, din toată virtutea noastră, cam așa, în felul Lui 
dumnezeiesc, Își iubește Dumnezeu făptura, făptura de 
El zidită. Care [făptura] căzând prin păcat, cum a făcut 
Adam, strămoșul nostru, cine a plătit “canonul” răscum-
părării decât Hristos Însuși, Care l-a zidit pe Adam. Pe 
Cruce! Așa a iubit Dumnezeu pe Adam! Adică: din toată 
ființa Lui, din tot ce era și din tot ce avea și totul a dat pe 
Cruce. Și-a vărsat până la ultima picătură de sânge, din 
solidaritate cu acest om care a păcătuit împotriva Lui. Că 
era Singurul care putea să treacă prin iad și să învie din 
morți și să făurească o nouă cale către Viață, la care Viață 
Adam nu ajunsese, adică șederea de-a dreapta Tatălui.

Deci în toate deznădejdile noastre, să avem ca plasă 
de siguranță – cum ar fi la acrobații din circ, când fac 
acrobații periculoase pun o plasă dedesubt – plasa aceea 
de siguranță să fie: “nu deznădăjdui”. Când zice “nu dez-
nădăjdui”, nu interzice deznădejdea Dumnezeu, dar zice 
că nu e nevoie să deznădăjduim. Și deci putem să trăim 
deznădejdile noastre, să privim deznădejdea noastră în 
față, să zicem că da, așa o fi, dar pentru Dumnezeu, în 
deznădejde nu cred; și continuăm viața noastră cum pu-
tem: “Așteptând, am așteptat pre Domnul”, zice un psalm, 
“și a coborât la mine și a venit“. Până când se pogoară 
Domnul și va veni. Și într-adevăr va veni!

Deznădejdea, străfundurile alea ale deznădejdii sunt 
un prag prin care trebuie să trecem, care în mâinile lui 
Dumnezeu nu sunt decât o premisă pentru învierea noas-
tră din acea stare pentru mântuire; că iată și Apostolul 
zice că noi, cei vii, pururea suntem dați spre moarte pen-
tru Iisus. De ce? Pentru ca și viața lui Iisus să se arate în 
trupul nostru cel muritor. Greu este omului să creadă în 
clipa deznădejdii că Dumnezeu îi dă acele dureri – sau, 
mai bine zis, îi îngăduie acele dureri, că Dumnezeu nimica 
rău nu dă, dar îngăduie – greu ne este să credem că acele 
dureri care ni se îngăduie și nouă ne sunt date pentru ca 

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. Trebu-
ie 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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să vedem și Învierea lui Iisus. Că dacă noi, cum zice altun-
deva Sf. Pavel, cu Botezul lui Iisus [ne-am botezat] – bo-
tezul în greacă însemna afundare – deci afundându-ne 
cu Hristos în moartea lui Hristos este numai ca să putem 
cunoaște și Învierea lui Hristos, ca și viața lui Hristos să fie 
în noi, iar viața lui Hristos este viaţa cea veșnică.

Deci încă din firea noastră animalică, biologică, din 
care trăim acuma – și o zic fără nici un sens de ocară, ci 
ca realitate a vieții noastre – încă din starea noastră de 
acum, Dumnezeu vrea să ne dea să cunoaștem premisele 
Învierii, care, după ce numim noi moartea, vor putea să 
se arate cu mult mai multă putere, și mai ales la Învierea 
cea de apoi.

Frați și surori, aceste lucruri pe care eu vi le 
împărtășesc, nu din teorie ci din dureroasă experiență, vi 
le împărtășesc cu încredere. Dumnezeu să facă restul, să 

vă dea în inimile voastre răbdare și încredere. Și să știți 
că omul neputincios este, dar asta nu înseamnă că viața 
voastră este compromisă.

Pentru zilele care vin, omul este din ce în ce mai singur 
și nu știu până unde va merge singurătatea asta. Dar dacă 
rămâi singur în toata lumea, să nu uiți că și Hristos a fost 
singur în toată lumea, ocărât de toți, iar cei care Îl iubeau 
erau departe de El. Și rămânând și tu singur și neputincios 
și aparent părăsit de toți, te-ai asemănat cu Hristos, care 
și el a fost ocărât. Dacă vreți o pricină pentru a nu deznă-
dăjdui… Continuăm în stările alea și… venind, Dumne-
zeu va veni și ne va milui. Așa să vă facă vouă Dumnezeu 
și cum zicea Părintele Cleopa… la poarta raiului, să ne 
întâlnim cu toții!“

Citiţi predica și altele asemănătoare la http://www.
cuvantul-ortodox.ro/2008/12/08/parintele-rafail-noica

Părintele Rafail Noica

"Pentru zilele care 
vin, omul este din ce 
în ce mai singur şi 
nu ştiu până unde va 
merge singurătatea 
asta. Dar dacă rămâi 
singur în toată lumea, 
să nu uiți că şi Hristos 
a fost singur în toată 
lumea, ocărât de toți, 
iar cei care Îl iubeau 
erau departe de El. 
Și rămânând şi tu 
singur şi neputincios 
şi aparent părăsit de 
toți, te-ai asemănat cu 
Hristos"

Părintele Rafail

Poveţe ale Sfântului Serafim de Sarov
Despre Dumnezeu
Dumnezeu este foc, care încălzește și înflăcărează 

inimile și rărunchii. Așadar, dacă vom simţi în inimile 
noastre răceală, care e de la diavol, fiindcă diavolul este 
rece, să îl chemăm pe Domnul. Venind, El va încălzi inima 
noastră cu dragoste desăvârșită nu numai către Dânsul, 
ci și către aproapele. Și de la faţa căldurii va fugi răceala 
urâtorului de bine.

Când au fost întrebaţi, Părinţii au scris: Caută-L pe 
Domnul, dar nu întreba unde locuiește El. Unde este 
Dumnezeu, acolo nu se află rău. Tot ce vine de la Dumne-
zeu este pașnic și de folos și duce pe om la osândirea de 
sine și la smerenie. Dumnezeu ne arată iubirea Sa de oa-
meni nu doar când facem binele, ci și atunci când îl jignim 
și îl mâniem cu păcatele.

Cu câtă îndelungă răbdare suferă El fărădelegile noas-
tre! Și când ne pedepsește, cu câtă milostivire ne pedep-
sește!...

Cu privire la lucrurile lui Dumnezeu, nu judeca după 
saţul pântecelui tău: cu pântecele plin, despre ce cunoaș-
tere a tainelor Dumnezeiești poate fi vorba ?

Despre luarea-aminte la sine
După învăţătura Sfinţilor Părinţi, pe lângă fiecare om 

se află doi îngeri: unul bun, altul rău. Îngerul bun este lin, 
blând și liniștit. Când intră în inima omului, vorbește cu 
el despre dreptate, curăţie, cinste, liniște, despre tot lu-
crul bun și despre toată fapta bună. Când simţi în inima 
ta aceasta, e limpede că în ea se află îngerul dreptăţii. Iar 
duhul cel viclean este amarnic, împietrit și nebun. Când 
intră el în inima ta, cunoaște-l după faptele lui...

Pune semn și intră necontenit în inima ta, și vezi ce 
patimi au ajuns neputincioase înaintea ta, care au fost ni-
micite, care au început să amuţească în urma însănătoșirii 
sufletului tău - și nu numai a depărtării lucrului care le-a 
stârnit - și pe care te-ai deprins să le birui cu înţelegerea 
ta - iar nu numai prin lipsirea de pricinile patimii.

Despre credinţă
Credinţa cea adevărată nu poate rămâne lipsită de 

fapte; cine crede cu adevărat, acela face negreșit și fapte 
bune.

Despre păzirea păcii sufletești
Trebuie să ne străduim, luând toate măsurile, spre pă-

zirea păcii sufletești și să nu ne tulburăm de jignirile de la 
alţii; pentru aceasta, trebuie să ne înfrânăm în tot chipul 
de la mânie și să ne păzim mintea și inima prin mijlocirea 
luării-aminte de clătinările cele necuviincioase. Jignirile 
de la alţii trebuie răbdate fără de tulburare, deprinzându-
ne să le primim ca și cum n-ar fi vorba despre noi. Această 
deprindere poate să aducă inimii noastre liniștea și să o 
facă locaș al lui Dumnezeu însuși...

Despre nevoinţe
Nu trebuie să întreprindem nevoinţe peste măsură... 

Trebuie să mergem pe calea cea de mijloc, fără să ne aba-
tem nici la dreapta, nici la stânga (cf. Pilde 4, 27): duhului 
să-i dăm cele duhovnicești, iar trupului cele trupești, ce 
sunt de trebuinţă pentru păstrarea vieţii vremelnice.

Nu trebuie nici să tăgăduim vieţii obștești ceea ce ea în 
chip legiuit cere de la noi, ci să împlinim cuvintele Scrip-
turii: Daţi Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce 
este al lui Dumnezeu (Mt. 22, 21).

Despre post
Postul stă nu numai în a mânca rar, ci și în a mânca 

puţin; și nu numai în a mânca o singură dată, ci și în a nu 
mânca mult... De mâncat trebuie să mâncăm în fiecare 
zi atât cât trupul, întărindu-se, să fie prieten și ajutător 
sufletului în săvârșirea faptei bune: altminteri, slăbăno-
gindu-se trupul, și sufletul poate să cadă în neputinţă. In 
zilele de vineri și de miercuri, și mai ales în cele patru pos-
turi, trebuie să mâncăm o dată în zi, după pilda Părinţilor 
- și îngerul Domnului se va lipi de noi.

Din cartea Prof. Dr. Dmitri Avdeev
Când sufletul este bolnav, Editura Sophia
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Parohia Noastră

Dragi enoriași,
După un adevărat maraton de consecvență și dăruire, ne aflăm acum pe ultima sută de 

metri înainte de linia de sosire--finalizarea construcției noii biserici și a centrului românesc. 
În ultimele săptămâni, s-au desfășurat în paralel atât lucrări de interior, cât și de exterior. 
Astfel, în biserică au fost instalați și vopsiți pereții de gips, iar în centrul românesc, pe lângă 
instalarea pereților de gips, au început și lucrările la finalizarea tavanului. Luminile au fost 
comandate și urmează să fie instalate în următoarele săptămâni. Tot în viitorul apropiat, 
plănuim să începem și lucrările la grupurile sanitare. În acest scop, au fost selectate și 
parțial comandate cele necesare--gresie, chiuvete, pereți de partiție, etc.

Și în exterior s-au înregistrat progrese semnificative. Astfel, a fost finalizată instalația 
de irigație și au continuat lucrările de nivelare a pământului din viitoarele spații verzi. 
În pregătire pentru următoarele etape, a fost comandată instalația electrică--lumini și 
stâlpi--și a fost semnat contractul pentru turnarea asfaltului. În paralel, ne ocupăm de 
selecția și cumpărarea plantelor și copacilor care vor înfrumuseța spațiile exterioare. La 
multe dintre activitățile desfășurate au participat voluntari din comunitate, care au venit 
cu mic, cu mare, echipați cu greble, lopeți, energie și entuziasm. Astfel, într-un moment 
care poate pălește în comparație cu complexitatea celorlalte lucrări, dar care va rămâne 
pentru totdeauna în inimile noastre, a fost plantat cu ajutorul voluntarilor primul copac 
din curtea bisericii.  Aceste acțiuni de voluntariat vor continua în fiecare sâmbătă, poarta 
noastră rămâne deschisă și vă așteptăm cu drag ori de câte ori puteți sacrifica câteva ore din 
timpul de familie, pentru a ne da o mână de ajutor. 

Doamne ajută.
Comitetul de construcție

   Cronica ridicării noii Biserici

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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Fonduri existente la 15 mai 2015

$17,392 Heritage Bank checking account

$372,795 Bank of America checking accounts

$63,722 Bank of  America charity account

Heritage Bank construction loan balance: 1,458,566

Donații 1 mar - 15 mai 2015

$94,971 Slujbe, servicii religioase, Paște, Balul florilor de mai

$17,822 Caritate (matching included)

Plăți importante 1 mar - 15 mai 2015

Construcție: $385,663

$88,865 Stoneway - electrical materials

$68,438 Classic Foundry - church furniture

$38,109 Salmon Bay - concrete material

$34,646 Miscellaneous construction expenses

$33,604 J & S - concrete work

$29,865 Alfa Omega Church Supply - liturgical objects

$14,745 The Metalsmiths - HVAC work

$14,564 E & H Drywall - isolation/drywall work

$12,072 AFI - tiles

$12,000 Glass by Lund - doors and windows

$10,000 Nik Plastering - stucco work

$8,141 Heritage Bank - construction loan interest

$6,000 Rios - landscaping work

$4,789 Theater Design Consultants - low voltage wiring work

$3,969 Evergreen Concrete Cutting - concrete work

$3,285 James Bryant - management services

$2,000 George Barlet - superintendent services

$563 Hultz Bhu - HVAC services

Caritate: $17,122

$5,000 Helping Fund CT - Proiect Călin Monor

$3,000 Milostenie și nădejde - Proiect familia Dumitrescu

$3,000 Helping Fund ROEA (Lybia martyrs families)

$2,000 Helping Fund IOCC

$1,750 Milostenie și nădejde - Proiect Craig Backer

$1,732 Milostenie și nădejde - Proiect Nicholas Marcu

$640 Milostenie și nădejde - Proiect familia Buzar

Diverse: $8,195

$2,274 Balul Florilor de Mai (rentals, wine, etc)

$1,941 Statefarm - insurance

$1,650 Easter rentals

$1,280 St. John the Forerunner Monastery - candles

$1,050 St. Spiridon church - monthly rentals

Situaţia financiară curentă
14 martie: William-Andrei Curtamet, fiul lui Remus & Gabriela Curtamet. Nași au 
fost George & Angie Răileanu.  
17 aprilie: Seraphim Onuțan, fiul lui Ionuț Onuțan & Ana Maria Mocan. Nași au fost 
Răzvan & Elena Munteanu.  
3 mai: Kiana Iubire Ioana Maria Bayla, fiica lui Dan & Mihaela-Cornelia Bayla. Nașă 
a fost Dorina-Maria Tomici.

Botezuri

Aniversări

      la primul picnic de anul acesta organizat și sponsorizat de membrii 
parohiei noastre în beneficiul noii construcții din Mountlake Terrace.

Delicioșii mititei vor fi, ca de fiecare dată, atracția principală, 
din meniu nelipsind însă și alte delicatese culinare românești. 

Vă așteptăm cu drag să fiți din nou alături de noi și să petrecem împreună o 
după amiază relaxantă, cu voie bună, muzică și activități sportive. 

Evenimentul se va desfășura între orele 
1 pm și 7 pm la proprietatea Bisericii Sârbe Sf. Sava 

(14916 239th Pl SE, Issaquah, WA 98027).

Sunteţi invitaţi

It’s picnic time

Iunie:
8 Cătană Maria, Teodoru Maria-Cristina, 
Urs Gabriela
9 Duican Gabriela, Ulmanu Ionuț
10 Avădanei Elena, Mureșan Rodica, Olt 
Violeta, Roșca Dorina
11 Roger Sineta
13 Ilac Cristian, Voinea Alexandra
14 Preda George
15 Petru Cornelia
16 Mureșan Lucy, Roger Mircea
17 Grecu Angela, Hurst Tom
18 Olariu Laurențiu, Rusnac Claudia
20 Mureșan Emanoil, Pațilea Gabriela 
21 Burlacu Daniela, Militaru Paula
22 Dobrescu Rodica
23 Mercouffer Mircea, Mureșan Alex
24 Rees Mariana
25 Hera Raluca, Țurlea Eugen
26 Roșca Sebastian
27 Moraru Elena, Motoc Viorel, Podar 
Marius
28 Crețu Paul-Ștefan, Chirică Florentina
29 Farcaș Mitică, Frîntu Mihail
30 Buluc Mariana

Iulie:
1 Trocan Gabriel

2 Bernea Adriana, Oana George Con-
stantin, Radosav Codruța
4 Bene Ioan, Bene Maria, Berecz 
Ladislau
5 Grecu Elena
6 Pop Aurel, Ungureanașu Cătălina
7 Bojica Daniela, Grecu Angela, Ungure-
anu Oreste-Dorin
8 Iosif Ildiko, Strava Cristian
9 Cozmei Dana
10 Bucur Dana, Iacoban Cosmin, 
Mânăscurtă Angela, Oprean Lucia
11 Bărluț Ana-Maria, Iacoban Dorin, 
Tudor Romeo
12 Geageac Ion
13 Marcu Virginia
14 Balint Daciana, Soneriu Iulia-Maria, 
Standolariu Marioara, Strava Gabriela, 
Oltean Beatrice
17 Dobrescu Iliuță
18 Oprea Cristina, Romeo Cristina
19 Balea Alexandru, Cincu Donica, 
Farkaș Delia, Petrehuș Horațiu
20 Breban Lucian, Grigoraș Corina, 
Groșan Sofia, Mazilu Petre, 
21 Apreutesei Ștefan, Crișan Traian, 
Păscuț Raica, Dumitrescu Tiana Elis
22 Cătană Floarea
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Tabăra Românească Ortodoxă pentru copii și adulți  
Biserica Ortodoxă „Sfinții Trei Ierarhi” din Seattle, WA, cu binecuvântarea Părintelui Ioan Cătană, 
organizează a 8-a ediție a taberei de vară pentru copii și adulți.  
 

Obiectivul taberei:  
Să oferim copiilor o săptămână de recreere și veselie într-un cadru natural, învățând despre credința 
ortodoxă străbună, despre tradiții și obiceiuri românești, întărind, totodată, legăturile în comunitatea 
noastră. Copii, părinți, bunici sunt invitați deopotrivă. Tabăra oferă un program variat, cu caracter 
spiritual, educațional și distractiv. În edițiile precedente, programul a inclus: 
- Ore de religie cu Părintele Ioan Cătană 
- Limba și literatura română, precum și pregătirea unui spectacol la sfârșitul taberei 
- Lecții despre istoria României 
- Pictură bisericească (desene și icoane pe sticlă), ceramică, bricolaje 
- Excursii, activități sportive 
- Educație religioasă. 
 

Durata și locul taberei:  
Tabăra va avea loc în perioada 16-21 august 2015, la All Saints Camp, Gig Harbor, WA.  
 

Cazarea: 
În cabane de lemn, cu câte 10 paturi în cameră, toalete și dușuri. Toți participanții sunt distribuiți în 
funcție de vârstă, cu unul sau mai mulți adulți în cabană. 
Tabăra dispune de o sală mare de mese și o bucătărie echipată profesional. 
Parcul taberei are un vast teren amenajat pentru activități în aer liber (volei, baschet, fotbal). 
 

Costul pentru un participant: 
$ 300 – primul copil din familie $ 250 – al doilea copil din familie 
$ 225 – al treilea copil din familie $ 175 – adult voluntar 
Copiii sub 9 ani trebuie însoțiți de un părinte, iar cei sub 5 ani participă gratuit.   
 
Înscrierile: 
Înscrierile se fac până la data de 15 iulie 2015.   
Pachetul de înscriere/informații suplimentare se găsește la organizatorii taberei: 
Preot Ioan Cătană tel: 425-442-8296 
Mariana Oltean tel: 425-558-7591   email: tabara2012@ortodox.org 
Claudia Pravăț                        tel: 425-442-0602 
 

Important!!! 
- Nu se mai primesc înscrieri după data de 15 iulie 2015, întrucât organizatorii au nevoie de timp în 

vederea planificării activităților; 
- Vor avea loc vecernii în fiecare seară și Sfintele Liturghii miercuri și vineri dimineața, unde sunt 

bineveniți să participe și enoriași din afara taberei;  
- Întreaga organizare și funcționare a taberei se bazează pe voluntari. Părinții/adulții care doresc să 

participe și să ajute cu organizarea înainte de tabără și pe durata ei sunt rugați să îi contacteze pe 
organizatori.   

- Participarea la Sfânta Liturghie, la Utrenie și Vecernie este obligatorie pentru toți participanții. 
 
Vă așteptăm cu drag!  
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Donațiile în perioada 1 martie - 15 mai 
2015 au totalizat $94,971. Mulțumim tuturor 
donatorilor și Dumnezeu să le răsplătească!

$10,040  Pravăț Daniel & Claudia
$6,680   Donator nespecificat
$3,617   Răutu Bogdan & Carmen
$3,589   Țigănuș Liviu & Maria
$3,170   Anonim
$3,000   Palanca Radu & Mariana
$2,471   Olt Emanoil & Violeta
$2,400   Folta Florin si Teodorescu Roxana
$2,100   Anonim
$1,900   Anonim, Ţîru Cătălin Mihai & Daniela
$1,600  Căruțașu Adrian & Diana
$1,500  Pr. Cătană Ioan & Floarea, Andreiu Bog-
dan & Geanina, Popița Ioan & Dorina
$1,400  Apostol Alexandru & Doina
$1,364  Munteanu Răzvan & Elena
$1,300  Rădăuceanu Teodor & Raluca
$1,150  Vartolomeu Jenica-Georgeta
$1,000  Druță Dan & Alina, Farkaș Marius & Ra-
doslava, Mirea Valentin & Aurelia, Stănescu Ma-
rian & Luana
$  900   Onuțan Ionuț & Mocan Anamaria
$  850   Raus Victor & Focșan Raluca
$  840   Crețu Ionel & Monica
$  826   Oltean Adrian & Mariana
$  810   Mureșan Nicu & Lucy
$  800   Ene-Stroescu Daniel & Valerica, Moraru 
Valentin & Elena
$  700   Goie Ioan & Maria, Mart Iulian & Veroni-
ca, Petrovan Ioan & Plev Maria
$  610   Costea Mihai & Dana
$  600   Podar Marius & Monica, Șipoș Cătălin & 
Brad Daniela, Toma Tudor & Aurora
$  550   Butnar Ioan & Elisabeta
$ 500   Anonim, Badiu Bogdan & Mădălina, Dui-
can Ion & Gabriela, Ghizilă Gabriel & Teodora, 
Grecu Elena, Ifrim Silviu & Cătălina, Irimescu 
Gheorghiță & Liliana, Oprean Dorel & Lucia, Pe-
rianu Aurel & Florentina, Pop Călin & Adriana, 
Ungureanașu Cezar & Cătălina
$  450   Piticariu Toader & Virginia, Puraveț Con-
stantin & Tatiana

$  420   Buie Gheorghe & Mihaela, Dumitru Viorel 
& Raluca
$  410   Cocerhan Vasile & Maria 
$  400  Achilles Ana, Ciocănaș Ioan & Eugenia, 
Lupșa Lucia & Viorel, Tătar Monica, Tomici Maria 
$  325  Anonim
$  310  Avram Dan & Teodora
$  300  Albuț Gabriel & Lucia, Anghel Florin & 
Liliana, Anonim, Armănașu Alex & Mihaela, 
Bădăluță Ioan & Viorica, Buie Maria, Buțiu Teo-
dor & Odeta, Cira Adalbert & Gina, Fânaru Adrian 
& Elena, Gruia Mircea & Luminița, Iftimie Sorin 
& Lucia, Iliescu Valentin & Alina, Ioana Bogdan 
& Cristina, Marcu Claudia & Horațiu, Mihăescu 
Dorin & Florina, Milosav Slobodan & Letiția, 
Muntean Ioan & Angelica, Pașca Dorin Alin & 
Eugenia, Pop Aurel & Marcela, Racolta Mihai & 
Geanina, Răileanu Petruș & Zamarith, Smîntînă 
Ioan & Maria
$  285  Romanschi Mădălin & Laura
$  250  Anonim, Bogdan Mircea & Claudia, Dreve 
Sorin & Delia, Pașca Traian & Maria, Simionescu 
Radu & Măicăneanu Alexandrina, Zlăvog Gabriel 
& Maricica
$ 220  Cinduleț Aurel, Tătar Lucian
$ 200   Boris Bill & Monica, Breban Ghiță & Floa-
rea, Danciu Valentin & Ioana, Gașpar Lucian & 
Mărioara, Manole Cătălin & Irina, Marcu Caroli-
na, Muntianu Adrian & Alexandrina, Nartea Ale-
xandru & Eugenia, Nistor Ioan & Valeria, Olariu 
Laurențiu & Eugenia, Petrini Silviu, Poloțanu Flo-
rin & Antonela, Rădăuceanu Toader & Niculina, 
Țîru Doinița, Vlad Constantin & Oana
$ 160  Valea Maria
$  150   Ciustea Iulian & Corina, Dăian Nicolae & 
Livia, Gașpar Alexandra, Leininger Sean & Măr-
gineanu Corina, Oprea Constantin & Carmen, 
Popescu Mihail & Bidivenciu Irina, Surugiu Se-
bastian & Ioana
$ 140  Ghinea George & Ivan Elena, Rusnac Ga-
briel & Claudia
$ 130  Morea Septimiu & Sanda
$ 125  Romanica Translations
$ 120  Simionoiu Adrian & Marton-Popovici Mo-
nica, Ţolaș Cosmina & Ciprian

$ 100  Allen Maria & Lyons Robert, Balint Petre 
& Daciana, Burete Ionuț & Daniela, Căprar Vio-
rica & Nicoleta, Ciobanu Olga, Cîrjaliu Gheorghe 
& Valentina, Cojocaru Alexei & Mariana, Cozianu 
Costin & Jennifer, Dunca Grigore & Iliana, Gra-
ber Maria, Ilaș Ciprian, Ionescu Niscov Stefano 
& Luisa, Lazăr Florin & Simona, Let Valerian, 
Moiceanu Cornel & Mărioara, Moldovanu Petru 
& Valentina, Moser Andrew & Diana, Moțpan 
Sorin & Rodica, Oancea George, Pandrea Nicolae 
& Ancuța, Popescu Gheorghe & Nicolae Roxana, 
Popșoi Maria, Predoi Mădălin & Dumitrela, Sitaru 
Mircea & Victoria, Standolariu Dorel & Manuela, 
Tegzeș Claudiu, Tunduc Marius & Florentina, Va-
siliu Viorel & Steluța, Vintilă Alin & Ioana Iuliana
$  88   Nica Doru & Oana
$  80   Gruber Gheorghe & Carmen , Moraru Dănuț
$  71   Anonim
$  60   Briseno Cristina, Perianu Maria, Pop Flora, 
Stoina Ovidiu
$  50  Basarabă Ionel & Ioana, Bondis Doina, 
Burns Robert & Ana, Dobrescu Iliuță & Rodica
$  40  Popa Mircea Călin & Dana, Tegăneanu Di-
ana
$  30  Dobra Adrian & Mădălina
$  20  Dragoș Daciana, Pop Marius & Elena

Donaţiile la caritate în această perioadă au tota-
lizat $17,822
$13,141  MS Giving Campaign Matching Funds
$2,250   Pop Cristian & Ioana
$  500   Anonim, Expedia Matching Gifts Program
$  300   Parlin David
$  248   Nica Doru & Oana
$  163   Moldovanu Petru & Valentina
$  150   Ifrim Silviu & Cătălina, Moiceanu Cornel 
& Mărioara
$  100   Blendea Niculae & Mihaela, Nicolov Oana
$  150   Ifrim Silviu & Cătălina, Moiceanu Cornel 
& Mărioara
$     88   Ghizilă Gabriel & Teodora
$     50   Șipoș Cătălin & Brad Daniela
$     40   Anonim
$     25   Mănescu Cornel
$     18   Chiriac Iuliana

Donaţii 1 martie - 15 mai  2015

În ultimul weekend din luna septembrie 
(25-27) vom avea bucuria de a primi vizita 
arhierească a Înalt Prea Sfinţitului Părinte 
Arhiepiscop Nathaniel, care împreună cu Prea 
Sfinţitul Episcop Irineu va săvârși o slujbă la 

noua biserică.
Sâmbătă, 3 octombrie, vă așteptăm din nou 

cu drag să sărbătorim vremea roadelor bogate 
ale toamnei.

Evenimentul anual de strângere de fonduri 

va avea loc sâmbătă, 7 noiembrie. 
Mai multe detalii vor fi oferite în buletinul 

următor, precum și pe website sau pe pagina 
noastră de Facebook.

Consiliul Parohial

Calendarul evenimentelor din lunile următoare
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Suplimentul Buletinului
Ne puteţi contacta în scris la adresa: 

The “Three Holy Hierarchs” Church, P.O. BOX 53151
Bellevue, WA, 98015-3151

Părintele Ioan Cătană poate fi contactat pentru orice 
serviciu religios la: 425-442-8296 (celular); 
425-825-8296 (acasă)

contact info

Și tu poți ajuta 
proiectul de 

construcție al  
Bisericii Ortodoxe 

și al 
Centrului Românesc 

din Montlake Terrace

Romanica Translations 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) 
3205 151st Street SW, Lynnwood, WA 98087 

Tel: 425-773-8751 
E-mails: info@romanica-translations.com, usionelapopescu@yahoo.com 

Website : www.romanica-translations.com 
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THE LINE YOU CAN TRUST    
COMERCIAL & RESIDENTIAL 

PLUMBING 
 NEW 

CONSTRUCTION 

 REMODELING 
 

 RADIANT HEAT 
 

 24 H SERVICE 
 

 RE-PIPING 
 

 ADDITION 

 

 

 
 

 
 

TOP  LINE  PLUMBING  SYSTEM  INC. 
P.O.BOX 1172 | BOTHELL, WA 98041 |cell. 425 698 9612 

toplineplumbing.inc@gmail.com 
License: WA ~ TOPLILP852B3 

 BONDED 

 INSURED 



Programul slujbelor religioase

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

Bellevue, WA 98015-3151

(return service requested)

TO:

PRSRT STD
U.S.  POSTAGE PAID

SEAT TLE,  WA
PERMIT No. 1528

Sâmbătă 30 mai 12:30 PM Sfânta Liturghie (Pomenirea morților - Moșii de vară)

Duminică 31 mai 12:30 PM Sfânta Liturghie (Pogorârea Sfântului Duh, Rusaliile)

Duminică 7 iunie 12:30 PM Sfânta Liturghie 

Duminică 14 iunie 12:30 PM Sfânta Liturghie 

Duminică 21 iunie 12:30 PM Sfânta Liturghie 

Miercuri 24 iunie 8:00 AM Sfânta Liturghie (Nașterea Sf. Ioan Botezătorul)

Duminică 28 iunie 12:30 PM Sfânta Liturghie  

Duminică 5 iulie 12:30 PM Sfânta Liturghie 

Duminică 12 iulie 12:30 PM Sfânta Liturghie 

Duminică 19 iulie 12:30 PM Sfânta Liturghie 

Luni 20 iulie 12:30 PM Sfânta Liturghie  (Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul)

Duminică 26 iulie 12:30 PM Sfânta Liturghie 

Duminică 2 august 12:30 PM Sfânta Liturghie 

Joi 6 august 12:30 PM Sfânta Liturghie (Schimbarea la Față a Domnului)

Duminică 9 august 12:30 PM Sfânta Liturghie 

Toate slujbele din această perioadă se vor desfășura în 
Catedrala ortodoxă rusă Sfântul Spiridon (400 Yale 
Avenue N. Seattle, WA 98109). 

Slujba din ziua Nașterii Sf. Ioan Botezătorul se va săvârși 
la St. John The Forerunner Greek Monastery (5 Timmer 
Ln, Goldendale, WA 98620).

Citiți Buletinul Cuvântul și pe web 
la www.ortodox.org

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, Eugenia 
Olariu, 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


