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Troparul Buneivestiri

“Astăzi este începutul
mântuirii noastre și
arătarea tainei celei
din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu al Fecioarei
se face și Gavriil harul
îl binevestește. Pentru
aceasta și noi, împreună
cu dânsul, Născătoarei
de Dumnezeu să−i cântăm: Bucură-te cea plină
de har, Domnul este cu
tine!.”

Condacul Buneivestiri

" Apărătoare Doamnă, pentru biruință,
mulțumiri, izbăvindu-ne
din nevoi, aducem ție,
Născătoare de Dumne
zeu, noi, robii tăi. Ci, ca
aceea ce ai stăpânire
nebiruită, izbăvește-ne
din toate nevoile, ca
să strigăm ție: Bucurăte, Mireasă, pururea
Fecioară!."

Icoana Buneivestiri

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

Buletinul Parohiei Ortodoxe Române “Sfinţii Trei Ierarhi” Seattle
Sfântul Nicolae Velimirovici - predică la Bunavestire
Dumnezeu Duhul Sfânt are multe sălaşuri în această
lume întinsă, dar inima neprihănită a omului este locaşul în care Îi este cel mai bine-plăcut să Se sălăşluiască.
Acesta este adevăratul Lui sălaş; toate celelalte sunt numai locuri în care Îşi face lucrarea.
Inima omului nu poate fi niciodată pustie. Întotdeauna este plină cu ceva: fie cu iad, cu lumea sau cu
Dumnezeu. Ceea ce se află-n inimă este prin sine legat
de curăţia ei.
Era o vreme când inima omului era plină numai cu
Dumnezeu – o oglindă a frumuseţii lui Dumnezeu, o
psaltire pentru lauda lui Dumnezeu. Era o vreme când
totul se afla întru adevăr, în mâna lui Dumnezeu, în afară
de primejdii; dar când omul, în nebunia lui, a luat lucrurile în mâinile sale, multe fiare sălbatice au atacat inima
omului; şi de aici a venit în lăuntru robia inimii omului şi,
în afară, ceea ce se înţelege ca istorie a omenirii.
Fiind neputincios să ia în mâinile sale purtarea de
grijă a inimii, omul a căutat sprijin în lucrurile – însufleţite şi neînsufleţite – pe care le avea în jurul său. Dar tot
ce a găsit omul ca să-i sprijine inima a fost doar spre a i-o
necinsti şi a i-o răni.
O, sărmană inimă de om, care eşti stăpânită de mulţi
care nu au nici un drept sau putere asupra ta – ca un
mărgăritar în mijlocul porcilor! Cât de greu ai străbătut
robia ta îndelungată şi cât de înnegurată eşti de povara
întunericului! Domnul Însuşi S-a coborât din Ceruri ca să
te slobozească din robie, să te izbăvească din întuneric,
să te tămăduiască de lepra păcatului şi să te întoarcă iarăşi în mâna Lui.
Venirea lui Dumnezeu printre oameni este chipul cel
mai înalt al iubirii Lui de oameni, vestea celei mai mari
bucurii pentru inima cea curată şi a celui mai zguduitor
eveniment pentru inima cea necurată.
Venirea lui Dumnezeu printre oameni este ca un
stâlp care arde în întunericul cel mai adânc. Vestea aces-

tei veniri a început cu un înger şi o fecioară, cu o convorbire între curăţia cea cerească şi cea pământească.
Când o inimă necurată stă de vorbă cu o inimă necurată, se iscă un război. Când o inimă necurată stă de
vorbă cu una curată, se iscă un război. Doar atunci când
o inimă curată stă de vorbă cu o altă inimă curată este
veselie, pace şi minune mare.
Arhanghelul Gavriil este primul purtător de cuvânt al
veştii celei bune pentru mântuirea omului, al faptei celei
minunate a lui Dumnezeu – întrucât mântuirea omului
nu putea veni fără fapta cea minunată a lui Dumnezeu.
Preacurata Fecioară Maria a fost prima care a primit
această veste bună şi a fost cel dintâi om care s-a cutremurat de frică şi de bucurie. Cerul se oglindea în inima
ei curată precum soarele în apa cea limpede. Domnul,
Ziditorul lumii noi şi Înnoitorul celei vechi, urma să-şi
odihnească capul în inima ei şi să se îmbrace în trup.
Evanghelia de astăzi vorbeşte despre aceasta: Iar
după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zămislit şi cinci
luni s-a tăinuit pe sine zicând: “Că aşa mi-a făcut mie
Domnul, în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni
ocara mea.” Care zile? După zilele care pregăteau marea
zi a Naşterii Domnului Iisus. Doamne, va veni ziua cea
de pe urmă, când toate marile proorociri se vor împlini, când va veni vremea proorocită de Proorocul Daniel,
când nu va mai fi nici o căpetenie a casei lui Iuda, când
omul cel slab va suspina împreună cu zidirea slabă a naturii din jurul său, nemaiaşteptând mântuire de la om
ori de la natură, ci numai de la Dumnezeu – în vremea
aceea, Elisabeta, femeia lui Zaharia, zămisleşte. Ce legătură are cu mântuirea omului femeia cea stearpă a lui
Zaharia? Aceasta este legătura: ea trebuie să nască pe
Înaintemergătorul Mântuitorului, care va merge înainte ca un soldat care să anunţe venirea Conducătorului.
Această femeie stearpă, trecută cu vârsta, putea da naştere numai vestitorului mântuirii, iar nu Mântuitorului.
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Sfântul Nicolae Velimirovici

Binevestitorul înaripat
al “începutului mântuirii noastre” (din
troparul Praznicului
Bunavestirii) zboară
într-o lume mai înaltă, printre nemuritorii
săi. Vestea sa cea bună
nu este numai o vorbă,
ci se face lucrare, ca
fiecare dintre cuvintele
lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbeşte – şi se
face. Nici un vestitor,
blestemat prin îndepărtarea de Dumnezeu
şi în unire cu puterile
întunecate ale lui Satan, nu a adus vreodată pe pământ veşti mai
pline de bucurie, decât
numai strălucitul şi
minunatul Arhanghel
Gavriil. Care limbă
nu i-ar aduce slavă
şi care inimă nu ar fi
plină de recunoştinţă?
Sfântul Nicolae
Velimirovici

Ea este imaginea adevărată a lumii celei vechi, care era
trecută cu vârsta şi stearpă, fără copii şi fără roadă, flămândă şi însetată, o imagine a lumii veştejite care este ca
un copac bătrân şi uscat, care încă mai poate în chip minunat să înmugurească şi să vestească venirea primăverii,
dar nu este în stare să aducă roadă.
În zilele acelea, ca în toate zilele, o femeie stearpă s-a
ruşinat de nerodirea ei – s-a ruşinat înaintea lui Dumnezeu şi a omului. Care este rostul căsătoriei dacă bărbatul
şi femeia sunt fără de copii? Dacă însuşi Raiul poate deveni un loc al ispitei şi căderii pentru cei căsătoriţi, fără
de copii, atunci pe pământ ce poate fi? O familie stearpă
atribuie ruşinea unul celuilalt. Fiecare apare celuilalt ca
un smochin verde fără roadă şi, cu înfricoşare şi în tăcere,
se simt amândoi aruncaţi în adâncurile sufletelor lor. Cea
mai mare amărăciune – şi acest lucru este astăzi adevărat – stă în aceea că cei doi încep să se bănuiască unul
pe celălalt de patimă şi necurăţie, fie că îşi dau seama de
aceasta sau nu, şi apare o recunoaştere a patimii şi necurăţiei, mai ales dacă aceştia nu-L cunosc pe Dumnezeu
şi nu simt mâna lui Dumnezeu lucrând asupra lor. Din
această pricină, căsătoriile fără copii au o durată scurtă
şi o bucurie care se stinge îndată. Nimic în lume nu este
mai amăgitor pentru oameni decât dorinţele fără roadă,
chiar şi atunci când se întrece măsura cu mult. Cea dintâi
poruncă a lui Dumnezeu: “Creşteţi şi vă înmulţiţi” (Facerea
1:28) se pogoară ca un munte peste familia stearpă, chiar
dacă ei nu sunt conştienţi de aceasta. Fiind neînvăţaţi, se
poate ca ei să nu priceapă ceea ce înţeleg sau nu, dar, desigur că această poruncă trebuie să fie în inimile lor, prin
simţămintele lor, întrucât aceasta se simte ca un semn
puternic asupra fiecărui suflet omenesc, aşa cum se află
toate poruncile de bază ale lui Dumnezeu. Despre durerea
unei familii neroditoare se spun multe în Sfânta Scriptură, dar şi experienţa zilnică a tuturor popoarelor din toate
vremurile oferă destule exemple.
Dar, printr-o minune a acestor zile nemaipomenite,
Elisabeta a zămislit la vârsta ei înaintată. “Cum poate
fi aceasta?”, se întreabă cei care trec ameţitor peste suprafaţa lucrurilor ca peste gheaţa unui lac plin de putere şi viaţă. Chiar şi cei care simt şi recunosc că lumea nu
poate fi mântuită în nici un alt chip decât prin lucrarea
minunată a lui Dumnezeu îşi întorc capul în altă parte şi
nu primesc lucrul minunat, întrebându-se cum se poate aceasta. Dacă Dumnezeu nu ar fi viu şi atotputernic,
atunci nu ar exista nimic şi nu ar mai veni nimic la viaţă;
nu s-ar putea întâmpla absolut nimic. Nu ar putea aduce
viaţă pe lume nici o femeie roditoare, nici una stearpă.
Dar, întrucât Dumnezeu, Cel viu şi Atotputernic, există,
atunci totul este cu putinţă, mai ales pentru că Dumnezeu
nu este legat de legi ale firii pe care El le-a dat să le lege,
nu El Însuşi, ci alţii, nu pentru a-I opri puterea, ci pentru a
lucra mila Sa trebuincioasă. La fel cum un lucru făcut de
om nu opreşte libertatea omului atunci când îl foloseşte
într-un fel sau altul, tot aşa lumea creată de Dumnezeu,

cu legile ei fireşti, nu opreşte libertatea lui Dumnezeu de
a lucra într-un fel sau altul, după milostivirea Sa şi după
nevoile oamenilor. Ca şi cum cei care aduc pe lume copii
fac aceasta cu singura lor putere şi nu prin cea a lui Dumnezeu! Dumnezeu are o grijă aparte de viaţă şi o dă aşa
cum doreşte El; dând rod acolo unde doreşte El şi oprind
rodul acolo unde El nu doreşte. Aşa că se întâmplă uneori că o familie, deşi împlineşte legea firii, nu are copii;
şi uneori o familie trecută cu vârsta, împotriva legii firii,
are copii. Dumnezeul Cel viu este singurul Domn al vieţii
şi urmează că numai El Îşi arată stăpânirea, firea şi legile
firii nu au nici o putere. Şi mai puţin fac descântătoarele şi
vrăjitorii, către care se îndreaptă spre ajutor femeile sterpe adeseori, pentru a primi ajutor, necunoscând faptul că
aceştia sunt slujitorii puterilor întunericului dracilor şi nu
ai puterii luminii, dumnezeieşti.
Omul aşteaptă minuni de la Dumnezeu, dar atunci
când minunea vine el nu crede în ea. Firea a devenit pentru oameni pomul ispitei. Ascuns sub umbra firii din pricina goliciunii, omul aşteaptă să-L viziteze pe Dumnezeu
– şi se teme de vizita lui Dumnezeu. Când Dumnezeu nu-l
vizitează, se plânge; dar când El o face, omul nu-L primeşte. Precum atunci, în Rai, Adam a fost aşezat între doi
copaci: acela al vieţii şi al cunoaşterii, tot aşa şi urmaşii
lui Adam sunt aşezaţi între doi copaci: Dumnezeu ca pom
al vieţii şi firea ca pom al cunoaşterii; întrucât libertatea,
ascultarea şi smerenia se pot încerca acum ca şi atunci.
Trebuie puse la încercare înţelepciunea omului, inima
omului şi voinţa omului. Fără ispită nu există libertate şi
fără libertate nu există oameni, ci numai două feluri de
pietre – mişcătoare şi nemişcătoare.
Toate aceste adevăruri, atât de simple în limpezimea
lor, pe care sufletul nu le poate pricepe cu înţelegere pământească şi pe care acesta nu le poate cunoaşte, întrucât
păcatul a acoperit vederea duhovnicească, erau cunoscute Elisabetei, acea femeie bătrână simplă şi credincioasă.
Aşadar ea nu s-a mirat că a rămas însărcinată la vârsta ei
înaintată, ci a răspuns îndată zicând simplu şi pe înţeles
despre rodirea nefirească din pântecele ei: “Şi aşa mi-a făcut mie Domnul în zilele acelea.” De ce? Ea totuşi nu ştie,
nici nu ar putea, în smerenia ei, să cuteze să-şi închipuie
ce mare preţ şi însemnătate va avea rodul pântecelui ei.
Ea nu ştie nimic despre însemnătatea fără de asemănare
pe care trebuie să o aibă fiul ei în istoria mântuirii neamului omenesc: Prooroc, Înaintemergător şi Botezător.
Nici nu cunoaşte scopurile adânci ale lui Dumnezeu, care
se vor vedea la sfârşitul veacurilor, nici nu înţelege cum
Dumnezeu Îşi împlineşte aceste scopuri prin slujitorii Lui;
în taină, tăcut şi încet, dar fără cădere ori împiedicări. Ea
ştie doar un motiv simplu şi mişcător pentru milostivirea
lui Dumnezeu faţă de ea: “Şi aşa mi-a făcut mie Domnul în
zilele acelea.” zice ea, “în care a socotit să ridice dintre oameni ocara mea.” Ea socoteşte minunea lui Dumnezeu ca
un semn al milei Lui pentru ea. Aşa este, dar asta nu este
tot. Dacă ar fi socotit această minune ca un semn al milei
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lui Dumnezeu faţă de întreaga omenire de până atunci,
aşa cum era ea stearpă, atunci ea ar fi spus tot ceea ce
era de spus. Doamne, prin această minune, Dumnezeu a
pregătit o mare minune, prin care El a dorit să ridice ocara
întregii lumi sterpe în priveliştea îngerilor.
Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la
Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume este
Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se
chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era
Maria. “A şasea lună” se referă la rodul din pântecele Elisabetei, de la zămislirea lui Ioan Înaintemergătorul. De ce
a şasea? De ce nu a treia, a cincea ori a şaptea? Pentru că
omul a fost zidit în a şasea zi, după zidirea întregii naturi. Hristos este Înnoitorul întregii zidiri. El vine ca ziditor
nou şi Om nou. Totul se face nou în El. În această zidire,
Ioan este Înaintemergătorul lui Hristos, cu toate că întâia
plăsmuire a naturii de către Dumnezeu a fost înaintemergătoare a vechiului Adam. Ioan Îi prezintă lui Hristos
Domnul, întreaga fiinţă pământească împreună cu omul
cel vechi, care vine la pocăinţă în el. El va merge înaintea
Domnului, în numele oamenilor, ca trăitor şi propovăduitor al pocăinţei. Această lună a şasea, în care pruncul Ioan
a săltat în pântecele mamei sale, arată şi al şaselea veac
în care S-a născut Mântuitorul, şi pecetea a şasea, din
Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul (6:12).
În luna a şasea, atunci, a fost trimis îngerul Gavriil.
În marea dramă a primei plăsmuiri, îngerii se arată mai
întâi: La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul
(Facerea 1:1). Prin “cerul” noi înţelegem îngerii din toate
cetele ierarhiei cereşti. Şi aici iarăşi, chiar la începutul marii drame a noii plăsmuiri, îngerii trebuie să apară primii.
Un înger, prin gura Proorocului Daniel, a hotărât vremea
naşterii Împăratului împăraţilor; un înger, prin gura Proorocului Isaia şi ale altor Prooroci, au vorbit despre felul
naşterii Lui; un înger i-a vestit lui Zaharia Înaltul Preot
despre naşterea Înaintemergătorului şi un înger vesteşte acum naşterea lui Dumnezeu Însuşi întrupat. Când se
naşte Dumnezeu întrupat, cete de îngeri cântă deasupra
peşterii din Betleem. Fiecare lucrare a zidirii lui Dumnezeu este o bucurie, căci Dumnezeu nu face nimic din nevoie, aşa cum susţin diferite filozofii neştiutoare şi religii
păgâne mincinoase. Fiecare lucrare a zidirii este o bucurie
pentru Dumnezeu şi El are mare plăcere să-Şi împărtăşească bucuria cu alţii. O bucurie care izvorăşte curat din
iubire este acel lucru din cer şi de pe pământ care sporeşte
când este împărtăşit şi nu se micşorează, dacă cineva cutează să vorbească despre o sporire a bucuriei din iubire
întru Dumnezeu, Izvorul atât al bucuriei cât şi ai iubirii. De
aceea, zidind îngerii în prima parte a creaţiei, Dumnezeu
îndată i-a făcut împreună-lucrători în următoarele Sale
lucrări. Zidindu-l pe Adam, El îndată i-a făcut un ajutor întru stăpânirea Raiului şi a tuturor vieţuitoarelor din el. Aşa
este cu Noua Zidire: îngerii şi heruvimii lui Hristos, Noul
Om; rânduind Împărăţia Sa, Domnul îndată a făcut Apostolii împreună-lucrători ai Săi, apoi alţi oameni, să lucreze

cu El nu numai aici pe pământ, în vremea vieţii pământeşti, ci şi după moartea lor trupească. În această ajutorare împreună lucrătoare, Domnul numeşte, chiar până în
zilele noastre, sfinţii, mucenicii şi pe toţi cei care au fost şi
sunt vrednici de aceasta. Cui ar trebui să fie trimis marele
Arhanghel Gavriil? Iată ce spune Sfântul Ioan Hrisostom
în Omilia la Bunavestire: “A fost trimis un războinic să
dezvăluie taina împăratului, o taină care se cunoaşte prin
credinţă dar nu se poate pătrunde din iscodire; o taină în
faţa căreia omul trebuie să se plece cu smerenie, fără să
judece cu judecată omenească; o taină care se înţelege cu
înţelegere Dumnezeiască, nu omenească.” Cui a fost trimis Arhanghelul? Către o fecioară logodită cu un bărbat
al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Marele Arhanghel al lui Dumnezeu a apărut unei fecioare, căci printr-o
fecioară, Preacurata, trebuie să vină El, care trebuie să
pună început lumii noi, zidirii noi. Noua lume trebuie să
fie smerenie şi curăţie, împotriva lumii vechi stricate care
s-a făcut necurată prin neascultarea îndârjită faţă de Ziditor. Fecioara trebuie să slujească drept uşă prin care va
intra Mântuitorul lumii în lume, ca loc de lucrare şi sălaş
al Său: o fecioară, nu o femeie, întrucât o femeie, la orice
înălţimi duhovniceşti ar putea ajunge, este legată de lumea veche şi de zidirea veche, fiind legată de bărbatul ei
şi astfel ea nu este liberă de doririle lumeşti şi de o înţelegere lumească. Pentru aceasta, nu o femeie, ci o fecioară, Preacurata, dăruită desăvârşit numai lui Dumnezeu
şi despărţită de lumea aceasta în inima ei. O asemenea
fecioară a crescut în această lume stricată, ca un crin pe o
grămadă de bălegar, neatins de stricăciunea lumii.
Această fecioară aleasă a fost logodită cu Iosif, rudenia
ei. De ce ea a fost logodită? De ce a fost logodită? Iconomia lui Dumnezeu a hotărât astfel, ca ea să fie ocrotită de
batjocura dracilor şi a oamenilor. Dacă ea nu ar fi fost logodită înainte de naştere, care dintre oameni ar fi crezut
că Fiul ei nu S-a născut în fărădelege? Aşa, care judecător
pământesc ar fi scăpat-o de strânsoarea Legii? Dumnezeu, în iconomia Lui, nu a dorit să aducă tulburare asupra
alesei Sale, nici ispită mare asupra oamenilor şi astfel a
rânduit El să ascundă Fecioara şi naşterea ei sub înfăţişarea logodnei (“Când Însuşi Hristos a ascuns multe lucruri
dintru început, numindu-Se Fiul Omului şi nedezvăluind
pretutindeni în chip vădit unimea Sa cu Tatăl, de ce atunci
să ne mire această tăinuire, în pregătirea unei astfel de
taine minunate şi fără de asemănare?” – Sfântul Ioan
Gură de Aur: Omilia la Matei). De ce numele bărbatului
era Iosif? Să ne amintim că acel Iosif minunat şi curat şi-a
păstrat curăţia trupească şi sufletească în mijlocul dezmierdărilor Egiptului; şi, în felul acesta, să uşureze conştiinţa credinciosului pentru a crede că rodul fecioarei, al
Maicii Domnului, era într-adevăr de la Duhul Sfânt şi nu
din patimile pământeşti ale oamenilor.
Citiţi mai departe predica la https://sfanta-treime.
org/content/sfantul-nicolae-velimirovici-predica-bunavestire.

Binecuvântează-i
pe vrăjmașii mei,
Doamne. Eu însumi îi
binecuvântez și nu îi
blestem.
Ei, mai degrabă decât
mine, au mărturisit
păcatele mele dinaintea lumii.
Ei m-au pedepsit,
de câte ori când am
pregetat să o fac eu
însumi.
Ei m-au chinuit, de
câte ori când am încercat să scap chinurilor.
Ei m-au ocărât, de
câte ori când m-am
lingușit în sine-mi.
Ei au scuipat asuprămi, de câte ori când
m-am umplut de mândrie.
Binecuvântează-i
pe vrăjmașii mei,
Doamne. Eu însumi îi
binecuvântez și nu îi
blestem.
De câte ori m-am
făcut înțelept, ei mi-au
zis nebun.
De câte ori m-am ridicat întru mărire, m-au
batjocorit precum un
pitic.
De câte ori am vrut să
conduc oamenii, m-au
împins în spate.
De câte ori m-am
grăbit spre a mă
îmbogăți, m-au împiedicat cu o mână de
fier.
De câte ori am crezut
că voi dormi în pace,
m-au trezit din adormire.
Sfântul Nicolae
Velimirovici

Cuvântul

pagina 4

Actualitatea Parohiei

Programul slujbelor religioase
(vedeţi continuarea în pagina 8)

Joi 2 martie
Vineri 3 martie
Sâmbătă 4 martie
Sâmbătă 4 martie
Duminică 5 martie
Miercuri 8 martie
Vineri 10 martie
Sâmbătă 11 martie
Sâmbătă 11 martie
Duminică 12 martie
Miercuri 15 martie
Vineri 17 martie
Sâmbătă 18 martie
Sâmbătă 18 martie
Duminică 19 martie
Miercuri 22 martie
Vineri 24 martie
Sâmbătă 25 martie
Sâmbătă 25 martie
Duminică 26 martie
Miercuri 29 martie
Vineri 31 martie
Sâmbătă 1 aprilie
Sâmbătă 1 aprilie

6:30 PM Denie
6:30 PM Liturghia Darurilor mai înainte sfințite
8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Pomenirea
morților)
6:30 PM Vecernie
8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie
6:30 PM Liturghia Darurilor mai înainte sfințite
6:30 PM Liturghia Darurilor mai înainte sfințite
8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Pomenirea
morților)
6:30 PM Vecernie
8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie
6:30 PM Liturghia Darurilor mai înainte sfințite
6:30 PM Liturghia Darurilor mai înainte sfințite
8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Pomenirea
morților)
6:30 PM Vecernie
8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie
6:30 PM Liturghia Darurilor mai înainte sfințite
6:30 PM Vecernie
8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Bunavestire)
6:30 PM Vecernie
8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie
6:30 PM Denia Canonului cel Mare
6:30 PM Denia Acatistului Bunei Vestiri
8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Pomenirea
morților)
6:30 PM Vecernie

Cununii

În data de 7 ianuarie 2017, Andrei Iurchin & Cristina Gulii și-au unit viețile
prin Sfânta Taină a Cununiei, fiind însoțiți la Sfântul Altar de nașii lor Ştefan
& Doina Zbîrnea.
În data de 11 februarie 2017, Paul Blihan & Ramona Edwards și-au unit viețile
prin Sfânta Taină a Cununiei, fiind însoțiți la Sfântul Altar de nașii lor Marius
& Daniela Răzvan.
Mirilor le urăm “casă de piatră”, multă fericire, pace și bunăstare. Nașilor le
dorim multă sănătate și fericire, iar bunul Dumnezeu să le ajute să fie un
exemplu de viață creștină finilor lor.

Situaţia financiară la 31 ianuarie 2017
$72,556 Heritage Bank checking account
$506,230 BOA checking account
$7,490 BOA ladies aux
$61,356 BOA charity account
Heritage Bank mortgage balance: $2,045,219
Donații 1 dec. 2016 - 31 ian. 2017
$110,102 Slujbe, servicii religioase, Crăciun, Revelion
$9,558 Caritate (matching included)
Plăți 1 dec. 2016 - 31 ian. 2017
Noua Biserică = $105,712
$47,927 Painting project
$44,451 Heritage Bank (mortgage payments)
$9,382 Miscellaneous building expenses/supplies
$3,022 Utility bills
$930 GuideOne insurance
Caritate = $19,730
$6,250 Helping Fund - Proiect BARATIJAN17
$5,000 Helping Fund - Proiect ADUNCADEC16
$2,500 Helping Fund - Proiect DOTIRUSEP16
$2,480 Helping Fund - Cascade View Elementary school
$1,500 Helping Fund - Proiect GALAFTOCT16
$1,000 Helping Fund - Nobody's Children
$500 Helping Fund - Proiect copii Aiton
$500 Helping Fund - Proiect IGTONUJAN17
Diverse = $32,369
$11,925 ROEA membership fees
$6,262 Events (Revelion, mese duminicale, etc.)
$5,200 Clergy housing allowance
$5,075 Clergy salary
$2,398 ROEA calendars + Feb clergy conference fee
$1,125 Clergy 50% religious services
$385 Newsletter (printing + mailing)
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Botezuri
17 decembrie: Delia Petre, fiica lui George & Elena Petre. Nași au fost
Bogdan & Dori Pienescu.
7 ianuarie: Wyatt-Victor Petrehuș, fiul lui Horațiu-Victor & AgotaAnamaria Petrehuș. Nași au fost Marius & Monica Petruțiu.
14 ianuarie: Manu Mefi, fiul lui Thomas & Marina Mefi. Nași au fost Paul
Chirilă & Oana Pătrașcu.
21 ianuarie: Sandra Babchevici, fiica lui Alexandru & Inga Babchevici.
Nași au fost Sergiu & Ana Laiu, Igor & Doina Ganța.
12 februarie: Matei-Nicholas Nicoleasa, fiul lui Ciprian & Isabela Nicoleasa.
Nași au fost Emanuel & Oana Grindean.

18 februarie: Elizabeth-Lea Zubatii, fiica lui Leontie & Doina Zubatii.
Nași au fost Veaceslav & Liliana Tcaciuc, Tatiana Cuciuc, Gheorghe Lungu,
Nicolae & Tatiana Zavadovschi, Tatiana Bevza.
19 februarie: Maxim Podaru, fiul lui Teodor & Elena Podaru. Nași au fost
Victor Funica, Cristina Gheorghiu, Artur Funica, Gogu Vlada, Vadim Pară,
Andrei & Nadejda Rija, Andrei & Cristina Tumuruc, Ion & Viorica Vutcariov,
Ivan & Victoria Culiuc, Cătălina Timofte, Irina Motilică, Marin Mihalache,
Liliana Vișan, Gheorghe Ciubotaru.
Tuturor copiilor le dorim sănătate și împliniri și fie ca lumina Sfântului
Duh să le călăuzească pașii în viață.

Apel de sponsorizare a proiectului de pictură "Cerul pe Pământ"
Este greu de crezut că a trecut aproape un an și jumătate de când
pășeam pentru prima oară printre canaturile încrustate cu motive
tradiționale într-un spațiu spiritual românesc—biserica noastră, colț
de credință ortodoxă străbună. “Binecuvântat este cel ce vine în numele
Domnului” sunt cuvintele care veghează asupra noastră când deschidem,
cu credință și speranță, porțile parcă de poveste ale bisericii, pentru
a intra, trup și suflet, în casa Domnului. Fie că îi trecem pragul cu pas
sprinten animat de bucurie, cu ochi înnourați de tristețe sau cu umeri
aplecați de griji, biserica ne învăluie în spațiu-i cald și ne transpune într-o
lume specială, duhovnicească. Purtați spre înalturi de liniile grațioase ale
cupolei, mângâiați de soarele blând ce pătrunde pe ferestre, încurajați
la rugăciune și contemplare prin frumusețea Cuvântului, este ușor
să uităm că acestui ansamblu minunat îi mai lipsește o componentă
fundamentală—pictura bisericească. Departe de a servi la simpla
înfrumusețare a spațiului înconjurător, pictura bisericească ne inspiră
sentimentul prezenței lui Dumnezeu și a sfinților, ne aduce iubire, evlavie
și mângâiere în suflete, înlocuind povara greutăților vieții cu nădejdea

mântuirii.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, iată că am purces acum și la această
importantă lucrare. Schelele au fost înălțate, pictorii trudesc din zori și
până în noapte pentru a aduce, crâmpei cu crâmpei, cerul printre noi.
Dar, ca și celelalte lucrări de până acum, nici aceasta nu va putea fi dusă
la bun sfârșit fără devotamentul nostru, al marii familii formate în jurul
Bisericii. Deși nu putem ghida penelul pictorilor, putem, după dorință și
posibilități, să ajutăm cu banii necesari pentru a îmbrăca biserica în straiul
spiritual de sărbătoare care i se cuvine și pe care am început să i-l țesem.
Posibilitățile de sponsorizare sunt numeroase, de aceea avem speranța și
încrederea că fiecare dintre dumneavoastră va găsi o modalitate în care să
contribuie la această lucrare de suflet.
Dumnezeu să vă ocrotească și să vă răsplătească înzecit eforturile și
dragostea pentru lăcașul Său!
Părintele Ioan și Consiliul Parohial

Cuvântul
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Floare la Ureche

Proaspătă şi sperioasă,
Rază nouă-mi intră-n casă.
Întârzie cu mirare
Peste prag, peste covoare,

Şi rămâne aninată,
Nebunatică şi vie,
De-o garoafă de hârtie
Ruptă şi decolorată.

Se ridică la fereastră
Ca să vadă ce-i în glastră,
Poleind cu aur dulce
Un mănunchi de busuioc
(Poate-şi caută un loc
Să se culce?)

Şi deodată, floarea veche
Râde, roşie ca para,
Că şi-a pus-o la ureche
Primăvara…


FORMULAR DE DONAȚIE PENTRU MEMBRII SUSȚINĂTORI AI
BISERICII SFINȚII TREI IERARHI ȘI AI CENTRULUI ROMÂNESC
Doresc ca donația mea să rămână anonimă
NUME

_______________________________________________________________________________________________________________

ADRESĂ ______________________________________________________________________________________________________________
TELEFON ________________________________

E-MAIL ________________________________________________________________

Doresc să contribui lunar câte $ _____________.
Doresc să achit anual suma de _____ x $1,000 pentru plata împrumutului pe luna
___________________.
Doresc să donez acum suma de $ __________________.
MODALITATEA DE PLATĂ
Cash sau cec personal scris către “Three Holy Hierarchs”
Prin PayPal la http://www.ortodox.org/donate
SEMNĂTURA ______________________________________________________

DATA ____________________________________

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.

Vă mulțumim!
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Donaţii 1 decembrie 2016 - 31 ianuarie 2017

Donațiile în această perioadă au totalizat
$110,102. Mulțumim tuturor donatorilor și
Dumnezeu să îi răsplătească!
$8,597 Donator nespecificat
$3,500 Trufinescu Tudor & Adina
$2,761 Răutu Bogdan & Carmen
$2,500 Frîntu Mihai & Monica Mihaela, Nica
Doru & Oana
$2,000 Fânaru Adrian & Elena, Țurcan Stelian &
Cărăuș Natalia
$1,965 Pr. Cătană Ioan & Floarea
$1,625 Olt Emanoil & Violeta
$1,500 Irimescu Gheorghiță & Liliana, Muntean
Ioan & Angelica
$1,350 Țigănuș Liviu & Maria
$1,310 Ene-Stroescu Daniel & Valerica
$1,300 Anonim
$1,275 Savencu Gabriel-Ciprian & Doina
$1,100 Albuț Gabriel & Lucia, Anonim
$1,000 AFH Nurses Association, Anonim, Bârsan Corneliu & Laura, Druță Dan & Alina, Farkaș
Marius & Radoslava, Feneșan Adrian & Cristina,
Folta Florin & Teodorescu Roxana, Gavrilescu
Alexandru & Loredana, Kraus Jason & Corina,
Mija Vasile, Mirea Valentin & Aurelia, Negroiu
Iulian & Manuela, Petrehuș Horațiu & Bogdan
Ana, Popița Ioan & Dorina, Szarvadi Ion & Alina,
Vartolomeu Jenica-Georgeta
$900 Apostol Alexandru & Doina, Smîntînă Ioan
& Maria
$867 Oltean Adrian Paul & Mariana
$850 Oprea Constantin Sorin & Carmen
$814 Pravăț Daniel & Claudia
$800 Cunningham Daniel & Adriana
$755 Petrovan Ioan & Plev Maria
$750 Goia Bogdan & Ramona, Mureșan Nicu &
Lucy, Popescu Mihail & Bidivenciu Irina
$725 Podar Marius & Monica
$700 Vlad Constantin-Daniel & Iulia-Oana
$675 Buie Gheorghe & Mihaela, Dominte Val &
Elena
$655 Bogdan Mircea & Claudia
$650 Siicu Cătălin & Gabriela, Suciu Monica
$600 Butnar Ioan & Elisabeta, Cociorvă Petru &
Oprea Violeta, Gherle Adrian & Marilena
$550 Tunduc Marius & Florentina
$500 Anonim, Aron Andrei & Suh Minna, Clinciu
Ciprian & Camelia, European Quality Remodeling Services Inc., Hungarian American Association, Leca Nicolae & Neagoe Gabriela, Marcu Cornel & Virginia, Marinescu Andrei & Gloria, Mija
Iolanda, Neagoevici-Negoescu Mircea & Bușe
Daciana, Nistor Gheorghe & Carmen, Popescu
Tudor & Doina, Siia Ovidiu & Gabriela, Stănescu
Marian & Luana, Vasiliu Viorel & Steluța
$475 Drăgan Radu & Ruxandra-Irina, Perianu
Aurel & Florentina
$450 Mînăscurtă Ion & Marcela, Pop Călin Dani-

el & Adriana Ileana, Puraveț Constantin Petru &
Tatiana, Tomici Maria
$425 Ciustea Iulian & Corina, Stănculescu Mihai,
Urs Constantin & Bădeț Gabriela
$420 Raus Victor & Focșan Cosmina Raluca
$400 Aluaș Mihai & Gabriela, Bădăluță Ioan &
Viorica, Căruțașu Adrian & Diana, Clep Sorin Daniel & Natalia, Mart Iulian & Veronica, Mihăescu
Dorin & Florina, Popescu Bogdan & Adriana
$385 Gruber Gheorghe Silviu & Carmen Cristina
$375 Călin Mugurel & Veronica, Costea Mihai &
Dana, Farkaș Tiberiu
$367 Crețu Ionel & Monica
$350 Breban Ghiță & Floarea, Hanganu Alexandru & Natalia, Miller Rick & Cornelia
$330 Marcu Carolina
$324 Danciu Valentin & Ioana Marina, Olariu
Laurențiu & Eugenia
$300 Babchevici Alexandru, Brada Daniela,
Burns Robert & Ana, Chirilă Paul, Cocerhan Vasile
& Maria, Cuc Iosif Flavius & Aurica, Dumitru Ion
Viorel & Raluca, Farcaș Mitică & Mihaela, Golescu
Adi & Maria, Ifrim Clement & Gabi, Iftimie Sorin
& Lucia, Iliescu Valentin & Alina, Iurchin Andrei,
Jurjescu Vasile Mircea & Diana, Mărciulescu Cristian & Adina
$300 Babchevici Alexandru, Brada Daniela,
Burns Robert & Ana, Chirilă Paul, Cocerhan Vasile
& Maria, Cuc Iosif Flavius & Aurica, Dumitru Ion
Viorel & Raluca, Farcaș Mitică & Mihaela, Golescu
Adi & Maria, Ifrim Clement & Gabi, Iftimie Sorin
& Lucia, Iliescu Valentin & Alina, Iurchin Andrei,
Jurjescu Vasile Mircea & Diana, Mărciulescu Cristian & Adina, Peschek Mark & Mirela, Pienescu
Mihai & Paris Dori, Pittini Dana, Pop Aurel & Marcela, Pop Vasile & Anca, Rădulescu Alexandru &
Ionela Floris, Rus Daniel & Carmen, Şipoș Cătălin
& Brad Daniela, Țîru Cătălin Mihai & Daniela, Zlăvog Gabriel & Maricica
$250 Allen Maria & Lyons Robert, Anonim,
Apostoll Line Inc., Burlacu Luminița, Cristea Liviu & Cristina, Dăian Nicolae & Livia, Dreve Sorin
& Delia, Glijin Veaceslav, Lache Ştefan, Mihăluță
Petru & Aliona, Moiceanu Cornel & Mărioara,
Nistorică Gabriel, Pancratov Cosmin, Petrini Silviu, Pop Cristian & Ioana, Schreck Elisabeth, Zebega Costel & Amalia
$225 Arbune Marius & Carmen, Badea Constantin & Maria, Ciobotaru Severin & Malofi Rodica
$200 Anonim, Anonim, Ciocănaș Ioan & Eugenia, Cira Adalbert & Gina, Crețu Doina, Cristea
Ovidiu, Cristea P. Daniel, Drecin Gabriel & Laura
Nicoleta, Filipaș Gheorghe & Estera, Frig Tiberiu & Flavia Irina, Manole Vasile Cătălin & Irina,
Marcu Claudia & Horațiu, Milosav Slobodan &
Letiția, Moraru Adrian & Delia, Muntianu Adrian
& Alexandrina, Mureșan Olga, Nalbantu Silvia,
Niculescu Marius & Nona, Roșu Claudia, Ştugren

Carmen, Zanidache Virgil & Doina
$170 Pop Flora, Popa Mircea Călin & Dana
$165 Nistor Ioan & Valeria
$163 Piticariu Toader & Virginia
$150 Badiu Bogdan & Mădălina, Let Valerian,
Moraru Valentin & Elena, Onuțan Ionuț & Mocan
Anamaria, Pașca Traian & Maria, Popa Toni & Ramona Valeria, Toma Tudor & Aurora, Tuța Grigore
Iarogslav
$126 Ungureanașu Cezar & Cătălina
$125 Romanschi Mădălin & Laura, Țonciu Mădălina, Verdeș Viorel
$120 Cheldiu Decebal & Anca
$111 Bustescu Doina
$103 Lazăr Florin & Simona
$100 Anonim, Ardelean Cornel & Iuliana, Booth
Daniel & Raluca, Buie Maria, Cîrjaliu Gheorghe
& Valentina, Cojocaru Alexei & Mariana, Cozma Aurica, Crivăț Bogdan & Ştefania, Firulescu
Lucrețiu & Lidia, Ionescu Florentin & Dana, Ionescu Niscov Stefano & Luisa, Nalubola Shridhar
& Anca, Niculae Costică, Obreja Angelo & Mihaela Alina, Oltean Eduard & Liliana, Oprea Valentin
& Maria, Predoi Mădălin & Dumitrela, Radosav
Codruța Otilia Flori, Răutu Roxana, Stoița Vasile
& Rodica, Surugiu Sebastian & Ioana, Tătar Monica, Tudorache Mihai & Silvia, Vasilescu Bogdan
& Mădălina
$99 Anonim
$75 Anonim, Tătar Lucian
$50 Anonim, Cotuțiu Alexandru & Ileana, Marin
Ileana, Oros Adina, Pară Maria
$45 Anonim
$42 Chița Adrian & Maria Cristina
$20 Blidar Marius & Deac Crina, Briseno Cristina
Donaţiile pentru caritate în această perioadă au totalizat $9,558.
$3,125 Diaconu Cristian & Ioana
$2,321 Microsoft Matching (Helping Fund)
$1,511 Anonim
$1,000 Iancu Laurențiu & Ştefan Carmen
$250 Pop Cristian & Ioana
$200 Manu Mitică & Daniela Cristina, Popescu
Mihail & Bidivenciu Irina
$140 Moiceanu Cornel & Mărioara
$108 Moldovanu Petru & Valentina
$100 Miclea Remus & Anca
$75 Dumitrașcu Adrian & Aura, Salvan Cristian
& Irina
$60 Nica Doru & Oana
$50 Cozianu Costin & Jennifer, Ifrim Silviu & Cătălina, Olariu Laurențiu & Eugenia, Petriuc Mihai
& Elena, Stănescu Marian & Luana, Țigănuș Liviu
& Maria
$35 Apreutesei Marius & Elena
$25 Şipoș Cătălin & Brad Daniela
$20 Cira Adalbert & Gina
$13 Gavrilă Robert
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TO:

Programul slujbelor religioase (continuare din pagina 4)
Duminică 2 aprilie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Miercuri 5 aprilie

6:30 PM Liturghia Darurilor mai înainte sfințite

Vineri 7 aprilie

6:30 PM Liturghia Darurilor mai înainte sfințite

Sâmbătă 8 aprilie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Pomenirea morților)

Sâmbătă 8 aprilie

6:30 PM Vecernie

Duminică 9 aprilie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Duminica Floriilor)

Duminică 9 aprilie

6:30 PM Denie

Luni 10 aprilie

6:30 PM Lunea Mare (Denie)

Marți 11 aprilie

6:30 PM Marțea Mare (Denie)

Miercuri 12 aprilie

6:30 PM Miercurea Mare (Denie)

Joi 13 aprilie

9:30 AM Sfânta Liturghie

Joi 13 aprilie

6:30 PM Joia Mare (Denia celor 12 Evanghelii)

Vineri 14 aprilie

10:00 AM Ceasurile Împărătești

Vineri 14 aprilie

3:00 PM Vecernie

Vineri 14 aprilie

6:30 PM Vinerea Mare (Denia Prohodului Domnului)

Sâmbătă 15 aprilie

1:30 PM Sfânta Liturghie

Sâmbătă 15 aprilie

11:30 PM Slujba Învierii Domnului și Sfânta Liturghie

Duminică 16 aprilie

1:00 PM A doua Înviere (Prima zi de Paști)

Luni 17 aprilie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (A doua zi de Paști)

Marți 18 aprilie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (A treia zi de Paști)

Vineri 21 aprilie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Izvorul Tămăduirii)

Sâmbătă 22 aprilie

6:30 PM Vecernie

Duminică 23 aprilie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Sfântul Mucenic Gheorghe)

Duminică 30 aprilie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Tudor Toma
Vicepreşedinţi: Carmen Răutu, Florin Trofin
Secretar: Adrian Chița
Trezorier: Sergiu Rață
Controlori: Sorin Angheluș, Ioan Bene, Ionel Crețu,
Eugen Moldovan, Ionuț Onuțan
Epitropi: Emanoil Olt, Ioan Petrovan, Teodor Piticariu
Coordonator caritate: Eugen Moldovan
Coordonator strângere de fonduri: Carmen Răutu
Grup financiar: Camelia Clinciu, Eugenia Olariu,
Maria Țigănuș
Comunicare: Sorin Angheluș, Ioana Danciu, Claudia
Pravăț, Carmen Răutu, Florin Trofin
Comitetul de Doamne:
Preşedintă: Floarea Cătană
Vicepreşedintă: Claudia Pravăţ, Doinița Țîru
Secretară: Diana Hawkins
Casieră: Florica Gușu
Controloare: Delia Moraru, Semida Vărvaș
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

