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“Nașterea Ta, Hristoa-
se, Dumnezeul nostru, 
răsărit-a lumii Lumina 

cunoștinței; că întru 
dânsa cei ce slujeau 

stelelor, de la stea s-au 
învățat să se închine 

Ție, Soarelui dreptăţii, 
și să Te cunoască pe 

Tine, Răsăritul cel de sus, 
Doamne, slavă Ție.”
Condacul Nașterii 

Domnului
"Fecioara astăzi pre Cel 

mai presus de fiinţă 
naște, iar pământul 

peștera Celui neapropiat 
aduce. Îngerii cu păstorii 

slavoslovesc, iar magii 
cu steaua călătoresc. 

Că pentru noi s-a 
născut prunc tânăr, 

Dumnezeu   cel   mai   
înainte   de  veci."
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Fiindcă ne aflăm în vremea de prăznuire a Nașterii 
lui Iisus Hristos, Mântuitorul și Dumnezeul nostru, 
m-am gândit să spun câteva cuvinte în legătură cu 
acest prealuminat și dumnezeiesc praznic al mântuirii 
întregii lumi.

Aţi văzut că atunci când vine primăvara – fiecare 
din noi am apucat atâtea primăveri câţi ani avem -, mai 
întâi începe să se încălzească vremea, soarele începe să 
ardă mai cu putere, să străbată cu razele sale până la 
noi. Apoi începe a încolţi iarba, pământul se umple de 
iarbă verde și de flori; neamul păsărilor începe să cânte 
frumos în codri, în dumbrăvi, în câmpii și pe dealuri. 
Dobitoacele ies la pășune, păstorii cântă din fluiere de 
bucuria primăverii, soarele străbate cu putere printre vii 
și livezi, codrii înfrunzesc și toată podoaba pământului 
se schimbă spre înnoire și se face un fel de rai pe pă-
mânt. Și fiecare are o mulţumire sufletească ajungând 
să vadă această împodobire și înnoire a stihiilor vremii, 
și de bucurie și mulţumire dă slavă lui Dumnezeu.

Așa s-a întâmplat și când a ajuns la noi plinirea vre-
mii, primăvara cea duhovnicească a nașterii Domnului, 
Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ea 
pe toate le-a bucurat, cum a zis Arhanghelul Gavriil 
către păstori: Iată, vă binevestesc vouă bucurie mare 
(Luca 2,10). S-au bucurat cerul și pământul de această 
primăvară și înnoire a neamului omenesc.

Dar oare de când a venit la noi această primăvară? 
Încă de când a zis Dumnezeu către șarpe despre Eva: 
Aceasta îţi va zdrobi capul (Facere 3, 15). Era o prooro-
cie a lui Dumnezeu Tatăl, că prin femeie a căzut neamul 
omenesc, și tot prin femeie, la plinirea vremii, se va 
zdrobi capul șarpelui, adică al satanei.

Dar de ce se cheamă Hristos sămânţa femeii? Apos-
tolii spun că Hristos din sămânţa femeii S-a născut. 
Pentru ce? Pentru că El nu este sămânţă de bărbat după 

trup. Căci zice dumnezeiescul Maxim Mărturisitorul în 
„Cuvânt teologic” la întruparea lui Dumnezeu sau în 
capetele cunoștintei: „Sufletul Mântuitorului în per-
soana ipostasului s-a luat de la Duhul Sfânt, iar trupul 
din sângele Preasfintei si Preacuratei Fecioare Maria” 
(Filocalia 2, p. 215, într. 15, Sibiu, 1947, trad. de Pr. dr. 
D. Stăniloae).

Cam cu o mie cinci sute de ani înainte de venirea 
Domnului în trup, trăia în Mesopotamia, în ţara cea 
dintre două râuri, Tigru și Eufrat, care se mai chema pe 
atunci „Poarta lui Dumnezeu”, un mare vrăjitor pe ca-
re-l chema Valaam. El era dintr-o regiune numită Petor 
(Numerii 22, 5).

Tot în vremea aceea, poporul lui Israel era în nemer-
nicia lui cea de patruzeci de ani, în pustie, și ajunsese în 
pământul amoreilor. După ce l-a bătut pe Sihon, împă-
ratul amoreilor, trecuse în pământul Vasanului. Acolo 
l-a bătut pe Og, împăratul lor, și mare groază a băgat 
în popoarele de dincolo de Iordan și din pământul lui 
Moab, care era dincoace de Iordan, deși poporul încă 
nu trecuse Iordanul. Împărăţia lui Moab, care era lân-
gă poalele Muntelui Carmel și lângă Ierihon, avea pe 
atunci un împărat cu numele Balac.

Și acesta, când a văzut că poporul lui Israel – căru-
ia îi ajuta Dumnezeu în vremea aceea, că era singurul 
popor ce se închina adevăratului Dumnezeu – ia ţară 
după ţară și popor după popor, și a ajuns lângă hotare-
le lui, a fost cuprins de mare spaimă și grijă. De aceea 
împăratul Balac a strâns boierii curţii sale din Madiam 
și a zis: Poporul acesta mănâncă acum totul împrejurul 
nostru, cum mănâncă boul iarba câmpului (Numerii 
22, 4).

Deci, sfătuindu-se ei și socotind că nu vor putea ţine 
piept unui popor care se arată așa de puternic, au hotă-
rât că nu este altceva mai bun de făcut decât să cheme 

Hristos se 
naște,
SlĂviţi-l !

Cuvân†ul
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"...să știţi ca azi 
vă vorbește de aici 
de la tribuna asta 
un cioban. Să nu 

așteptaţi mare lucru 
de la mine. Am păzit 
oile mănăstirii până 

mai deunăzi pe un 
munte acolo și n-o să 

vă lovesc în gândire 
cu nimic din cele ce 

așteptaţi de la mine. 
Pentru că eu am 

învăţat să pasc oile, 
eu sunt calificat să 

fac brânză, toate ale 
ciobanului. Pentru că 

s-a întâmplat să mă 
numesc călugar, dar 

călugăr nu m-am fă-
cut niciodată în viaţă, 

că a te face călugar 
este mare lucru. Cum 

să spun eu că sunt mo-
nah înaintea oameni-
lor, când înaintea lui 
Dumnezeu nu sunt ?"

Părintele Cleopa

în ajutor pe Valaam din Petor. Că la popoarele păgâne era 
mare credinţă în acest vrăjitor pe vremea aceea. Atâta 
credinţă aveau în acel mare vrăjitor, încât îl socoteau ca 
pe un dumnezeu.

Si a trimis Balac împăratul o delegaţie peste Eufrat în 
Mesopotamia, cu mari daruri și cu mare cinste la Valaam 
din Petor, să vină să-i ajute cu farmecele sale, mai bine 
zis cu puterea drăcească, să bată pe poporul lui Israel, că 
dacă nu, ţara lor va fi pierdută.

Și l-a dus pe vârful muntelui Peor și acolo i-a făcut 
jertfelnice. Dar Valaam, după ce i-a vorbit Dumnezeu prin 
gura asinei, în loc să blesteme poporul lui Israel a început 
să proorocească cele despre nașterea lui Iisus, zicând: Cât 
sunt de frumoase sălașurile tale, Iacove, corturile tale, 
Israele!… o stea răsare din Iacov; un toiag se ridică din 
Israel și va lovi pe căpeteniile Moabului și pe toţi fiii lui 
Set îi va zdrobi. Din Iacov se va scula Cel ce va stăpâni cu 
putere… (Numerii 24, 5, 17-19).

Si astfel Valaam a proorocit de trei ori bine pentru 
Israel, despre steaua care trebuia să se arate în vremea 
nașterii Mântuitorului, și că Acesta va da lovitura de 
moarte lumii păgâne și idolatre și va împărăţi peste toate 
popoarele lumii, până în veac. Apoi, sculându-se, s-a în-
apoiat în ţara sa.

Acestea a proorocit pentru că Duhul lui Dumnezeu a 
umbrit pe Valaam vrăjitorul.

Băgaţi de seamă că acestea s-au întâmplat cu 1500 
de ani înainte de venirea Mântuitorului, pe vremea lui 
Moise, când trăia Balac, împăratul Moabului. De atunci 
tradiţia aceasta era în tot pământul Persiei și în pământul 
unde se află astăzi Irakul și Iranul.

Și așa, din tradiţie în tradiţie, a ajuns proorocia aceas-
ta, pe care o istorisește dumnezeiasca Scriptură, până în 
vremea nașterii lui Iisus Hristos. Și s-a arătat steaua în 
Egipt, în Persia și în alte părţi cu doi ani mai înainte.

Când au văzut magii o stea atât de mare, care nu-și 
mai făcea drumul ca și celelalte, de la răsărit la apus, ci 
venea de la miazăzi la miazănoapte -, știind și proorocia 
lui Valaam -, au putut cunoaște despre steaua care va 
răsări din Iacov, din Israel, din protopărintele neamului 
evreiesc, Împăratul care va zdrobi toate împărăţiile lumii 
și va împărăţi în veac în împărăţia cea duhovnicească și 
fără de sfârșit (conf. Luca 1, 33).

Dar cine erau magii care au pornit să se închine Mân-
tuitorului? Să nu credeţi că erau vrăjitori ca Valaam din 
Petor. Nu. În Persia, magi se numeau cei mai mari filozofi 
și astronomi, ghicitori în stele sau astrologi. Ei aveau cărţi 
vechi rămase de la Valaam și de la alţi înaintași și știau, 
din tradiţia de un mileniu și jumătate, că se va arăta o 
stea neobișnuită, o stea făcându-și drumul altfel, nu așa 
cum i-a zis Ziditorul de la început, și atunci Se va naște un 
Împărat care va împărăţi toată lumea. Și pândeau, că erau 
astronomi, să vadă când va apărea steaua care să-și facă 
drumul ei, nu așa ca toate celelalte.

Oare nu te-ai speria să vezi acum o stea că vine de la 
miazăzi spre miazănoapte? Acum ai zice că e satelit, că 
seamănă cu stelele, dar atunci nu erau sateliţi. Deci se știa 
că acesta este un semn minunat nemaiîntâlnit. „Oare ce-i 
cu steaua aceasta? O fi steaua despre care a spus Valaam 
din Petor!”

Și de ce a apărut steaua cu doi ani mai înainte de 
naștere? A fost o rânduială dumnezeiască să se arate cu 
doi ani mai înainte, ca să aibă ei când se pregăti pentru o 
călătorie lungă, din Persia până în Ierusalim, căci trebuiau 
să meargă peste 1000 de km, și pe atunci nu era atât de 
ușor ca acum.

Și cei trei mari filosofi și magi au pornit cu cămilele 
încărcate cu hrană și cu daruri, să-L găsească pe Împă-
ratul lumii.

Patru au pornit, dar numai trei au ajuns. Unul din ei cu 
numele Artavan, fiind împiedicat de diavolul, n-a putut 
să vină să se închine Mântuitorului în Betleem, ci a ajuns 
mai târziu, când Hristos era răstignit pe Cruce.

Iubiţi credincioși,
Dar cum s-a săvârșit această taină duhovnicească? 

Nouă ne istorisește Evanghelistul Matei așa: Iar nașterea 
lui Iisus Hristos așa a fost: că logodită fiind Maria, mama 
Lui, cu Iosif, mai înainte de a fi ei împreună, s-a aflat 
având în pântece de la Duhul Sfânt (Matei 1, 18).

Dar de ce a trebuit să se logodească cu bărbat cea 
Preasfântă și Preacurată Fecioară, dacă a născut de la Du-
hul Sfânt și a fost cămara plină de toate darurile Sfântului 
Duh?

După cum arată dumnezeieștii Părinţi, Maica Domnu-
lui a fost logodită pentru două pricini. Prima, pentru că 
trebuia să fie minţit satana. Cu 700 de ani înainte de ve-
nirea Domnului, Proorocul Isaia, evanghelistul Vechiului 
Testament, a spus la capitolul 7, versetul 14: Iată, fecioara 
în pântece va lua și va naște fiu și vor chema numele lui 
Emanuel, ce se tâlcuiește, cu noi este Dumnezeu.

Satana a înţeles, prin gura acestui prooroc, că o fe-
cioară va zămisli în chip negrăit la plinirea vremii, prin 
lucrarea lui Dumnezeu, și din ceasul acela a început să 
pândească pe toate fecioarele câte erau pe faţa pămân-
tului, să afle care din ele va naște fără bărbat, ca să pună 
piedici planului mântuirii neamului omenesc. Căci, dacă 
o afla poporul având în pântece nefiind logodită, o ucidea 
cu pietre, după legea lui Moise.

Dar satana s-a înșelat, că nu poate el niciodată să îm-
piedice lucrarea lui Dumnezeu și să întârzie taina mântu-
irii. Că zice dreptul Iov: El (Dumnezeu) destramă planurile 
celor vicleni… El prinde pe înţelepţi în isteţimea lor și 
sfatul celor înșelători ies prost (Iov 5, 12-13).

De aceea Dumnezeu Și-a arătat înţelepciunea și pru-
denţa, când a dat logodnic Fecioarei, ca să creadă toată 
lumea și însuși satana că este femeie ca toate femeile, și 
el (satana) să nu bănuiască că ea este fecioara cea din veci 
așteptată și aleasă să nască pe Mesia.

Părintele Cleopa de la 
Sihăstria
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"Pentru mântuire sunt 
necesare trei lucruri. 
Primul: răbdare; 
al doilea: răbdare; 
al treilea: răbdare. 
Frate Ioane, da-ţi 
mai trebuie ceva: 
milostenie. Nu trebuie 
să dai vaca! Nu ţi-a 
cerut Dumnezeu vaca, 
niciodată! Ferească 
Dumnezeu! Nici viţe-
lul. Da' sticla de lapte 
trebuie s-o dai! Şi încă 
un lucru, frate Ioane: 
rugăciunea. Pasul și 
Dumnezeu! Fără răb-
dare, fără milostenie 
și fără rugăciune nu se 
poate mântui omul!"

Părintele Cleopa

Mânăstirea Sihăstria

Iar a doua pricină a fost și mai tainică. Sfântul Grigorie 
Teologul și Marele Vasile spun că s-a dat logodnic fecioa-
rei, ca nu cumva satana, cunoscând de la început taina 
mântuirii, să nu intre în luptă cu Hristos. (Marele Vasile, 
Tâlcuire la psalmul 44 si Sfântul Grigorie Teologul, Cuvânt 
la Nasterea Domnului).

Căci Hristos trebuia să pătimească, să fie batjocorit, 
ocărât, schingiuit, răstignit și la urmă să fie omorât, și 
satana știa că noi prin rănile Lui ne vom vindeca. Toa-
te acestea erau prezise de Isaia, care a zis: Dar El a luat 
asupră-Și durerile noastre și cu suferintele noastre S-a 
împovărat… și prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat .

Iată ce trebuia să pătimească El, conducătorul lumii, 
de la om! Și dacă ar fi știut satana că această fecioară are 
să nască pe Hristos, nu avea oare să fugă departe de El? 
Ar fi luat lui Hristos orice prilej de a fi ocărât și batjocorit 
și omorât, ca să nu se plinească în felul acesta mântuirea 
lumii, care trebuia să vină prin Cruce.

Atunci satana n-avea să mai întărâte pe evrei, pe fa-
risei, pe cărturari. N-avea să-l mai facă vânzător pe Iuda; 
nu apela la Pilat, nici la Irod, să-L prigonească. Dar de ce? 
Ca nu cumva să biruie Hristos și să ne mântuim noi! Dar 
așa, necunoscând taina, a început să-L prigonească chiar 
după botez, socotind că-i un drept sau un prooroc.

Că auzi ce-I spune satana în muntele Carantaniei, căci 
nu stia sigur cine este: De ești Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca 
pietrele acestea să se facă pâini (Matei 4, 1). Iar altăda-
tă, când duhul necurat a strigat din îndrăcitul din ţinutul 
gherghesenilor: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu 
Celui Preaînalt? (Luca 8, 28).

A spus acestea pentru că diavolul știa scriptura care 
zice: Eu am zis: Dumnezei sunteti și toţi fii ai Celui Preaîn-
alt (Psalm 81, 6). Deci satana îl socotea pe Mântuitorul ca 
pe un fiu al lui Dumnezeu după dar, asemeni proorocilor 
și drepţilor către care a fost cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 
10, 35), neștiind că este Fiul lui Dumnezeu după fiinţă, Cel 
care va prăda iadul și va omorî moartea.

Dar cu câţi oameni nu se luptase el de atâtea mii de 
ani! Cu câţi patriarhi, cu câţi drepţi, cu câţi făcători de mi-
nuni, care au înviat și morţii? El știa că trebuia să vină pro-
orocul prezis de Moise, dar nu știa că va veni în persoana 
lui Hristos. Iată, deci, cele două pricini pentru care a pus 
Dumnezeu logodnic lângă Preacurata Fecioară Maria.

Iubiţi credincioși,
Dar să mergem cu Evanghelia mai departe. Și Iosif, 

când a văzut că Maica Domnului are în pântece, s-a în-
tristat. El știa că a luat pe această fecioară din mâna pro-
orocului Zaharia, să-i păzească fecioria nestricată și s-o 
păzească cu totul în învăţătura Sfintelor Scripturi. Și când 
a văzut-o grea, a început a se spăimânta, a se mâhni cu 
gândul, cum cântă Biserica: „Spăimântatu-s-a Iosif…” și 
„Nu te mâhni, Iosife…”.

S-a mâhnit Iosif, gândind cum se poate ca o fecioară 
de 15 ani, curată și preasfântă, pe care a luat-o din Sfânta 

Sfintelor, pe care a hrănit-o Arhanghelul Gavriil 12 ani, 
încredinţată lui ca unui om bătrân și văduv, cum se poate 
deci ca această cămară a tainelor, această floare a raiului 
și a cerului, să fie acum grea? Cine a înșelat-o pe Maria? 
Cine a greșit cu dânsa? Cum de s-a încumetat cineva să se 
apropie de un vas al Duhului Sfânt?

Acestea erau întrebările pe care bietul și dreptul Iosif și 
le punea, mâhnindu-se după dreptate. Avea dreptul să se 
mâhnească, fiindcă toată grija de a o păzi era asupra sa. 
„Mă tem – gândea el – că de voi spune lui Zaharia aceas-
ta, o să mă mustre, că de ce n-am păzit-o; iar dacă va afla 
poporul, pe dânsa o va ucide cu pietre. Da – își zicea el -, 
mai bine am s-o las în taină și mă duc”.

Și cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a 
arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua 
pe Maria, logodnica ta, că ceea ce s-a zămislit într-însa 
este de la Duhul Sfânt. Iar Iosif a primit aceste cuvinte 
ca și cum Însuși Dumnezeu i-ar fi spus: „Nu te teme că a 
înșelat-o cineva! Nu te teme că de comoara aceasta a Du-
hului Sfânt s-a atins cineva să ţi-o fure! Nu. Este preasfân-
tă, preacurată! Pentru dânsa am făcut cerul și pământul și 
am zidit toată făptura! Ia-o, și nu te teme!”

Și așa, întărit de înger, Iosif a luat-o! Și zice mai încolo 
Scriptura: Și n-a cunoscut-o pe ea până când a născut pe 
Fiul Său cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus (Ma-
tei 1, 25). De la acest cuvânt până când, pornesc neopro-
testanţii de tot felul și nu voiesc s-o laude și s-o cinstească 
pe Maica Domnului. Ci zic: Auzi ce spune Scriptura: Și n-a 
cunoscut-o pe ea până când…, ca și cum ar da a înţelege 
că după aceea, după ce a născut pe Cel Unul-Născut, s-o 
fi cunoscut Iosif!

Dar nebuni sunt și slabi la minte toţi cei care cugetă 
asemenea cu dânșii. Să cerceteze Scriptura mai întâi și să 
vadă ce înseamnă cuvântul până când. Și atunci să vadă 
adevărul, care strălucește mai mult decât soarele în Evan-
ghelie și în toate dumnezeieștile Scripturi.

Cuvântul „până când” înseamnă veșnicie, se spune în 
Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin. Si citind în scrieri-
le dumnezeieștilor Părinţi, vedem tâlcuit că, atunci când 
auzim zicându-se în psalmul 109: Șezi de-a dreapta Mea, 
până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale, 
să nu înţelegi că de la judecată înainte, de când va zdrobi 
Hristos toată vrăjmășia și pe diavolul și pe cei potrivnici, 
nu va mai ședea de-a dreapta Tatălui, spre a împărăţi cu 
El peste toate veacurile, deoarece știm bine și este scris, că 
împărăţia Lui nu va avea sfârșit (Luca 1, 33).

Sau când auzim de soţia lui David, Micol, fata lui Saul 
cea mai mică, se zice că n-a avut copii până în ziua morţii 
ei (II Regi 6, 23). Înseamnă că a născut după ce a murit? 
Câtă nebunie ar fi să crezi că a născut după ce a îngropat-
o?! Deci a arătat veșnicia, că niciodată nu a mai născut.

Citiţi întregul articol la: http://www.lumeacredintei.
com/marii-duhovnici-ai-neamului/pr-cleopa-nasterea-
domnului-hristos/

Mormântul Părintelui 
Cleopa de la Mânăstirea 

Sihăstria
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Parohia Noastră

Situaţia financiară la 28 nov 2016
$117,006 Heritage Bank checking account
$477,324 BOA checking account

$8,709 BOA ladies aux
$71,617 BOA charity account

Heritage Bank mortgage balance: $2,074,166 

Donații 1 octombrie - 28 noiembrie 2016
$99,899 Slujbe, servicii religioase

$100,742 Fundraiser event Oct 29
$7,733 Caritate (matching included)

Plăți importante 1 octombrie - 28 noiembrie 2016
Construcție = $40,752

$34,451 Heritage Bank - mortgage
$2,623 Miscellaneous building expenses/supplies
$1,826 Utilities bills

$930 GuideOne insurance
$922 Klepps - fire alarm/security systems monitoring

Caritate = $7,248
$5,748 Helping fund - Project VPITICOCT16
$1,500 Helping fund - Project GALAFTOCT16

Diverse = $35,861
$22,121 Fundraiser event Oct 29
$11,750 Cheltuieli cu salariile

$772 Balul toamnei
$640 St. John the Forerunner Monastery - candles
$431 Newsletter - printing and mailing
$147 Miscellaneous accounting fees

Actualitatea Parohiei

Romanian Orthodox Episcopate
"THREE HOLY HIERARCHS"                  
Romanian Orthodox Church

     C O N V O C A R E     

În conformitate cu regulamentul Episcopiei Române Ortodoxe din 
America (ARTICOLUL IX, SECȚIUNEA 25), se convoacă Adunarea Generală 
a membrilor parohiei “Sfinții Trei Ierarhi” în ziua de duminică 22 ianuarie 
2017, ora 12:30 AM, cu următoarea ordine de zi:
1. Rugăciunea de invocare a Sfântului Duh.
2. Prezența membrilor cu drept de vot conform listei aprobate de Episcopie.
3. Alegerea a doi secretari pentru redactarea procesului verbal.
4. Prezentarea ordinei de zi.  Supunere spre aprobare.
5. Citirea procesului verbal de la ultima ședință a Consiliului parohial.
6. Raportul preotului paroh.
7. Raportul președintelui Consiliului parohial.
8. Raportul președintei Reuniunii de doamne.
9. Raportul privind activitatea de strângere de fonduri.
10. Raportul privind activitatea de caritate.
11. Raportul privind activitatea financiară.
12. Raportul controlorilor financiari.
13. Prezentarea bugetului pe 2017. Supunere spre aprobare.
14. Alegerea noului Consiliu parohial pentru anul 2017.
15. Alegerea celor doi delegați titulari și a celor doi înlocuitori pentru 
Congresul Episcopiei (2017 -2018).
16. Diverse. Discuții și propuneri pentru îmbunătățirea activității parohiei.
17. Rugăciunea de mulțumire și încheiere a adunării.

Ioan Cătană                 Ionel Crețu                               Adrian Oltean
Preot Paroh                 Președinte                                    Secretar

Revelion 2017
Vă invităm și anul acesta să fiți alături de noi la cumpăna dintre ani, să 

sărbătorim realizările din 2016 și să întâmpinăm cu speranță anul 2017! 
Acest eveniment festiv se va desfășura între orele 7:00 PM și 1:30 AM la 
sediul bisericii noastre (6402 226th St. SW, Mountlake Terrace, WA 98043). 
Din meniul variat nu vor lipsi gustoasele aperitive, salate, preparate de 
pește si carne, garnituri, precum și delicioasele prăjituri, fructe și cafea. 

Vom avea de asemenea sucuri, apă minerală, vin, bere și tradiționala 
șampanie de la miezul nopții. Muzica live, pentru toate gusturile și din 
toate zonele României, precum și obiceiurile populare românești de Anul 
Nou vor completa programul acestei seri deosebite. Acesta este un eveni-
ment privat, accesul făcându-se doar pe baza biletului de intrare. 

Vă așteptăm cu mare drag!
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19 noiembrie: Lara-Nicole Mocăniță, fiica lui Radu & Sandra Mocăniță. 
Nași au fost Constantin Dulu & Lorina Bucur.  

Îi dorim copilului sănătate și împliniri și fie ca lumina Sfântului Duh să îi 
călăuzească pașii în viață.

Botez

Ziua Națională a României 2016
Sărbătoarea națională de 1 Decembrie a fost marcată și anul acesta 

printr-un spectacol deosebit organizat în sala socială a Bisericii Sfinții Trei 
Ierarhi. Participarea în număr record, programul bogat al Ansamblului 
Datina, dedicația și entuziasmul micilor talente din comunitate, ineditul 
expoziției Second Generation Project, organizată sub egida ARCS, sunt 
numai câteva dintre elementele care au făcut din această seară un suc-
ces de neuitat. Mulțumim tuturor artiștilor, mici și mari, organizatorilor, 
voluntarilor și, nu în ultimul rând, participanților care au cinstit prin vers, 
dans, cântec și port tradițional Ziua Națională a României!

Praznic luminos
Strălucind frumos
Astăzi ne-a sosit
Şi ne-a veselit!

An de an, fiecare decembrie ne aduce mai aproape de ieslea sfântă a 
Bethleemului, unde ne așteaptă, cuminte, pruncul Iisus. De 2000 de ani, 
bucuria a rămas aceeași și în orice suflet își face loc emoția pe care au 
trăit-o magii veniți să se închine Fiului Ceresc.

Cu aceeași bucurie și nerăbdare să venim să-l întâlnim pe cel născut, 
să ne deschidem inimile și glasurile întru vestirea minunii de la Bethleem.
Sărbătoarea Nașterii Domnului va începe la ora 8:30 cu slujba Utreniei, 
urmată, la 9:30, de Sfânta Liturghie și de un program de colinde adus 
nouă de cei mai mici dintre magi.

Sărbătoarea Nașterii Domnului

Gala Anuală din 29 octombrie 2016
Sâmbătă, 29 octombrie a avut loc a 8-a gală anuală de strângere de 
fonduri pentru Biserica Sfinții Trei Ierarhi. Anul acesta, evenimentul a 
avut ca principal beneficiar proiectul de pictură “Cerul pe pământ” și s-a 
desfășurat în ambianța elegantă de la Newcastle Golf Club. Cei aproape 
200 de participanți au petrecut o seară de neuitat, care a inclus de la mo-
mente de suflet, cum ar fi cuvântul Părintelui Ioan și montajul memorial 
dedicat artistului Gyuri Pascu, până la distractiva “Cursă a Deserturilor”, o 
activitate în premieră, urmată de întrecerea prietenească pentru obiectele 
de la silent auction. Prin generozitatea extraordinară a participanților și 
a altor familii care au donat în contul evenimentului, s-au strâns peste 
$130,000 pentru proiectul de pictură. Mulțumim din suflet tuturor celor 
ce ne-au sprijinit cu această ocazie specială!

Programul Slujbelor religioase
Duminică 11 decembrie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Duminică 18 decembrie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Sâmbătă 24 decembrie 5:00 PM Vecernie

Duminică 25 decembrie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie 
(Crăciunul - Naşterea Domnului)

Luni 26 decembrie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Soborul 
Maicii Domnului)

Marți 27 decembrie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Sfântul 
Arhidiacon Ştefan)

Sâmbătă 31 decembrie 5:00 PM Vecernie

Duminică 1 ianuarie 10:00 AM Sfânta Liturghie (Sfântul Vasile cel 
Mare)

Continuare în pagina 8
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COLTUL COPIILORNașterea Mântuitorului – Ion 
Creangă

În Betleem, colo-n oraș 
Dormeau visând locuitorii 
Iar lângă turmă, pe imaș 
Stăteau de pază, treji, păstorii. 

Și-n miez de noapte, dulce cânt 
Din cer cu stele-a răsunat, 
Se rumenise cerul sfânt, 
Păstorii s-au cutremurat. 

Din slăvi un înger coborî: 
- Fiți veseli! - îngerul le-a spus 
- Plecati și-n staul veți găsi 
Pe Craiul stelelor de sus!

Păstorii veseli, în oraș 
Spre staul cu pași iuți porniră 
Și-un prunc atât de drăgălaș 
Acolo-n paie ei găsiră. 

Nici leagăn moale, nici vreun pat, 
Doar fân mirositor pe jos, 
Pe fân, în iesle, sta culcat 
Micuțul prunc Iisus Hristos. 

El, Fiul Domnului și Crai 
Al stelelor de farmec pline 
De-atunci, cu drag, la voi, din rai, 
Cu fiecare iarnă vine!
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Donațiile în perioada 1 octombrie - 28 
noiembrie 2016 au totalizat $200,641. 
Mulțumim tuturor donatorilor și Dumnezeu să 
le răsplătească!

$20,000   Palanca Radu Rareș & Fu Isabella
$8,370   Stănescu Marian & Luana
$7,916   Crețu Ionel & Monica
$7,471   Donator nespecificat
$5,825   Pr. Cătană Ioan & Floarea
$5,460   Țîru Cătălin Mihai & Daniela
$5,420   Toma Tudor & Aurora
$5,350   Lupu Corneliu & Angelica Liliana
$4,400   Chița Adrian & Maria Cristina
$4,033   Răutu Bogdan & Carmen 
$2,975   Olt Emanoil & Violeta
$2,875   Ilac Cristian & Ana Maria
$2,825   Danciu Valentin & Ioana Marina
$2,750   Smîntînă Ioan & Maria
$2,690   Oltean Adrian Paul & Mariana
$2,567   Olariu Laurențiu & Eugenia
$2,530   Feneșan Adrian & Cristina
$2,390   Salvan Cristian & Irina
$2,375   Ungureanașu Cezar & Cătălina
$2,360   Allen Maria & Lyons Robert 
$2,335   Jumanca Antonie & Maria
$2,300   Pravăț Daniel & Claudia
$2,150   Nistor Costel & Corina
$ 2,130  Rădauceanu Teodor & Raluca
$2,050   Moldovanu Petru & Valentina
$2,000   Druță Dan & Alina, Florea Ananie & Le-
ontina, Ifrim Clement & Gabi, Radosav Codruța
$1,884   Anonim
$1,825   Ifrim Silviu & Cătălina
$1,800   Rădulescu Alexandru & Ionela Floris 
$1,725   Aluaș Mihai & Gabriela
$1,625   Dumitrașcu Adrian & Aura
$1,520   Anonim
$1,500   Avram Gigel & Marilena, Popa Toni & 
Ramona Valeria
$1,450   Moldoveanu Bogdan & Anca
$1,400   Apostol Alexandru & Doina, Milosav Slo-
bodan & Letiția
$1,385   Nistor Ioan & Valeria
$1,350   Cătană Ionuț, Petru Gheorghe & Petres-
cu Cornelia
$1,300   Popița Ioan & Dorina, Pungan Marian 
& Ramona
$1,255   Apreutesei Marius & Elena
$1,250   Muntean Ioan & Angelica, Radu Adrian 
& Alexandra
$1,200   Anonim
$1,000   Andreiu Bogdan & Geanina, Bene Ioan 

& Maria, Cira Adalbert & Gina, Dunca Grigore & 
Iliana, Olteanu Dorina, Onu Dan & Monica, Pos-
tu Tudor & Livia, Rață Sergiu, Strava Cristian & 
Sîrbu Gabriela, The Law Office of Ruxandra Irina 
Drăgan
$ 905   Badea Constantin & Maria
$ 900   Ciocănaș Ioan & Eugenia
$ 800   Ene-Stroescu Daniel & Valerica
$ 750   Dominte Val & Elena, Gheorghiu Costică & 
Zinca, Piticariu Toader & Virginia, Sinea Viorel & 
Corina, Stoian Ionuț & Dana
$ 654   Petrovan Ioan & Plev Maria
$ 650   Anonim, Mart Iulian & Veronica, Petrini 
Silviu, Pop Călin Daniel & Adriana Ileana
$ 600   Anonim, Bârsete Cristinel
$ 571   Preda George & Maria
$ 550   Albuț Gabriel & Lucia, Stoiță Vasile & Rodi-
ca, Tunduc Marius & Florentina
$ 535   Stănculescu Mihai
$ 500   Anonim, Anonim, Anonim, Belea Alexan-
dru Dumitru & Varvas Semida, Buie Gheorghe & 
Mihaela, Carp Gabriel & Ancuța, Ghizilă Gabriel 
& Teodora, Nartea Rodica & Gelu, Oprean Dorel 
& Lucia, Rădăuceanu Paul & Adriana, Sâmbotin 
Dragoș & Liliana, Savencu Gabriel-Ciprian & Doi-
na, Voicu Nicolae & Monica
$ 475  Badiu Bogdan & Mădălina, Nalbantu Silvia
$ 425  Anonim
$ 410  Anonim
$ 400   Cocerhan Vasile & Maria, Drăgan Radu & 
Ruxandra-Irina, Gașpar Lucian & Mărioara, Moi-
ceanu Cornel & Mărioara, Șoldan Gabriela, Tătar 
Monica
$ 390   Tunduc Marius & Florentina
$ 350   Anonim, Ciustea Iulian & Corina, Cupșa 
Petre & Crisanta, Dimitriu Mihaela, Mihăescu 
Dorin & Florina, Mircea Iosif & Ildiko, Moraru Va-
lentin & Elena
$ 305   Lieuallen Brian & Smaranda
$ 300  Baez Crina & Crest Sylvan, Buie Maria, 
Bujor Mihaela & Marinel, Butnar Ioan & Elisa-
beta, Căprar Viorica & Nicoleta, Covtun Oleg 
& Karina, Crișan Alina, Cunningham Daniel & 
Adriana, Dulu Constantin, Gheorghiu Costică & 
Zinca, Grădinaru Ionuț Ciprian & Monica, Ioana 
Bogdan & Cristina, Lisu Ion, Moraru Dănuț & 
Iancu Loredana, Mureșan Olga, Odagiu Silvian & 
Snejana, Raus Victor & Focșan Cosmina Raluca, 
Sandu Iuliu & Susana, Siicu Cătălin & Gabriela, 
Sitaru Mircea & Victoria, Tola Julian & Cristinela, 
Țîrle Ioan & Carabă Crina, Valea Mircea & Maria, 
Vartolomeu Jenica-Georgeta
$ 250   Ciobotaru Severin & Malofi Rodica, Gavri-

lescu Alexandru & Loredana, Ionescu Florentin & 
Dana, Mehling Cristina, Oprea Constantin Sorin 
& Carmen, Pașca Traian & Maria, Polevoi Igor, 
Rus Felician & Nicoleta, Tătar Lucian
$ 200   Anonim, Ardelean Cornel & Iuliana, Chi-
riac Gheorghe & Rodica, Dicuser Adrian, Dre-
cin Gabriel & Laura Nicoleta, Marcu Claudia & 
Horațiu, Muntianu Adrian & Alexandrina, Podar 
Marius & Monica, Șerban Lavinia, Suciu Monica, 
Tegzeș Claudiu, Țigănuș Liviu & Maria
$ 190   Anonim
$ 150  Anghel Florin & Liliana, Gașpar Alexandra, 
Veruzi Alexandru
$ 140    Popșoi Maria
$ 125    Furtună Alina
$  100   Anonim, Manole Vasile Cătălin & Irina, 
Marcu Cornel & Virginia, Oltean Eduard & Liliana, 
Predoi Mădălin & Dumitrela, Puraveț Constantin 
Petru & Tatiana, Standolariu Dorel & Manuela, 
Tudorache Mihai & Silvia, Zanidache Virgil & 
Doina
$  80   Bogdan Mircea & Claudia
$  75   Toma Diana
$  55   Ghinea Ciprian-George & Ivan Elena 
$  50   Codrea Cosmin, Daroczy Eugen & Corina, 
Magdas Laura & Mihai, Popescu Gheorghe & Ni-
colae Roxana
$  40   Briseno Cristina, Popa Mircea Călin & Dana
$  35   Cristea P. Daniel
$  30   Olariu Andrew T.
$  25   Moldovan Eugen & Laura
$  20   Romanschi Mădălin & Laura

Donațiile la caritate în perioada 1 octombrie - 28 
noiembrie 2016 au totalizat $7,233.
$4,579  Microsoft Matching (Helping Fund)
$458     Ghizilă Gabriel & Teodora
$450     Popescu Mihail & Bidivenciu Irina
$400     Costea Mihai & Dana
$250     Oprea Constantin Sorin & Carmen
$200     Csibi Andrei & Roxana, Nica Doru & Oana
$185     Dumitru Valeriu & Ioana
$150     Pop Cristian & Ioana
$140      Anonim
$125      Butler Laura
$108      Moldovanu Petru & Valentina
$100      Dumitrașcu Adrian & Aura
 $50         Benedict Dan & Simona, Blendea Nicu-
lae & Mihaela, Cozianu Costin & Jennifer, Ifrim 
Silviu & Cătălina, Lazăr Florin & Simona, Lebu 
Daniel, Teodorescu Florin
 $25        Şipoș Cătălin & Brad Daniela
 $13        Gavrilă Robert

Donaţii 1octombrie - 28 noiembrie  2016
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Programul slujbelor religioase
Joi 5 ianuarie 6:30 PM Vecernie

Vineri 6 ianuarie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Botezul Domnului)

Vineri 6 ianuarie 6:30 PM Vecernie

Sâmbătă 7 ianuarie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul)

Duminică 8 ianuarie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Sâmbătă 14 ianuarie 6:30 PM Vecernie

Duminică 15 ianuarie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Duminică 22 ianuarie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Sâmbătă 28 ianuarie 6:30 PM Vecernie

Duminică 29 ianuarie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Duminică 29 ianuarie 6:30 PM Vecernie

Luni 30 ianuarie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Sfinţii Trei Ierarhi - Hramul Bisericii)

Miercuri 1 februarie 6:30 PM Vecernie

Joi 2 februarie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Întâmpinarea Domnului)

Sâmbătă 4 februarie 6:30 PM Vecernie

Duminică 5 februarie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Sâmbătă 11 februarie 6:30 PM Vecernie

Duminică 12 februarie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Toate slujbele din această perioadă se vor desfășura la noua biserică 
(6402 226th St SW, Mountlake Terrace, WA 98043)

Preot paroh: Ioan Cătană
Președinte: Ionică Crețu
Vicepreședinţi: Ioana Danciu, Daniel Pravăț
Secretar: Adi Oltean
Trezorier: Carmen Răutu
Controlori:  Toni Jumanca, Răzvan Munteanu, 
Eugenia Olariu, Tudor Toma
Epitropi: Emanoil Olt,  Teodor Piticariu, Cătălin Ţîru
Coordonator caritate: Eugen Moldovan, Adi Oltean
Coordonator strângere de fonduri: Ioana Danciu
Grup financiar: Camelia Clinciu, Claudia Marcu, 
Eugenia Olariu, Maria Țigănuș
Comunicare: Sorin Angheluș, Ioana Danciu, Claudia 
Pravăț, Carmen Răutu, Florin Trofin
Arhivă: Adi Oltean
Comitetul de Doamne:
Președintă: Claudia Pravăţ 
Vicepreședintă: 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


