
Troparul Sfinţilor 
Împăraţi Constantin 

și Elena
Chipul Crucii Tale pe 

cer văzându-l și ca Pa-
vel chemarea nu de la 

oameni luând, cel între 
împăraţi Apostolul 

Tău, Doamne, împără-
teasca cetate în mâini-
le Tale o a pus. Pe care 

păzește-o totdeauna 
în pace, pentru rugă-

ciunile Născătoarei 
de Dumnezeu, Unule 

Iubitorule de oameni.
Condacul Sfinţilor 

Împăraţi Constantin 
și Elena 

Constantin astăzi, cu 
maica sa Elena, Cru-
cea a arătat, lemnul 
cel preacinstit, care 
este rușinarea tutu-
ror iudeilor și armă 

credincioșilor împăraţi 
asupra celor potriv-

nici. Că pentru noi s-a 
arătat semn mare, și în 

războaie înfricoșător.

Constantin I, împăratul Romei, a rămas cunoscut în 
istorie cu supranumele "cel Mare". Nici un alt condu-
cător nu a fost mai vrednic de acest cognomen decât 
Constantin. Vizionarismul şi perspicacitatea caracte-
rului său l-au condus spre luarea a două decizii foarte 
importante care vor schimba cursul istoriei Imperiului 
Roman de până atunci, pecetluind nu numai cel de-
al patrulea secol, ci întregul parcurs al noului imperiu 
roman de răsărit, precum şi fundamentarea dogma-
tică şi răspândirea creştinismului. Prima decizie a fost 
adoptarea creştinismului drept religie recunoscută de 
Statul Bizantin, iar cea de-a doua, mutarea capitalei 
Imperiului de la Roma la Constantinopol, în oraşul nou 
construit pe locul anticului oraş Bizanţ.

Marele Constantin s-a născut în jurul anului 274 
d.H. Tatăl său, Constanţiu Chlorós sau Chlomós era un 
cunoscut conducător militar şi se trăgea dintr-o fami-
lie aristocratică din provincia Iliria. Mama sa se numea 
Elena. Fiind creştină, ei îi datorează Constantin primii 
paşi în cunoaşterea credinţei.

În anul 305, după ce Diocleţian şi Maximian au 
părăsit tronul Imperiului Roman, au fost proclamaţi 
auguşti Galeriu, în Răsărit şi Tatăl lui Constantin, Con-
stanţiu, în Vest. Între timp, Constanţiu se despărţise de 
Elena şi se căsătorise cu fiica lui Maximian, Theodora. 
În 306, Constanţiu moare în Britannia, iar în locul lui 
este ales august Constantin. După victoria lui Constan-
tin şi Galeriu împotriva lui Maximian şi a fiului acestuia, 
Maxenţiu, în 312, cei doi devin împăraţi. Ei pun capăt 
persecuţiilor împotriva creştinilor, semnând la Medi-
olanum tratatul de toleranţă religioasă. În 324, după 
bătălia de la Hrisoúpolis, Liciniu este înfrânt de Con-
stantin şi ucis, iar Constantin rămâne singurul împărat 

al Imperiului Bizantin.
Constantin ajută creştinismul ori de câte ori are 

ocazia, nu numai prin încetarea persecuţiilor împotri-
va creştinilor, dar şi prin acordarea aceloraşi drepturi 
precum religiilor idolatre. A acordat daruri şi privilegii 
clerului creştin, precum scutirea de impozite, a ridicat 
biserici şi mănăstiri, fără a prejudicia în mod manifest 
păgânii. Mulţi istorici consideră că împăratul Constan-
tin a ajutat creştinismul deoarece a considerat că astfel 
va câştiga credit politic. În acelaşi timp, aceştia susţin 
că triumful creştinismului era evident deja în Răsărit, 
cu mult înaintea instalării lui Constantin ca unic împă-
rat al Imperiului.

Deşi Constantin a protejat religia creştină, el însuşi 
s-a botezat doar cu puţin înainte de sfârşitul vieţii. Din 
raţiuni politice şi pentru păstrarea păcii sociale şi a ar-
moniei în relaţiile dintre creştini şi păgâni, a păstrat în 
mod formal titlul păgân de Pontifex Maximus pe toată 
durata vieţii. După istoricul Eusebiu de Cezareea, în-
toarcerea Marelui Constantin către creştinism "începe" 
odată cu viziunea pe care a avut-o înainte de bătălia cu 
Maxenţiu, precum şi cu rugăciunea sa adresată Dumne-
zeului creştinilor. Prin importanţa pe care o dă descrie-
rii viziunii, Eusebiu urmăreşte să evidenţieze nu numai 
motivele întoarcerii lui Constantin către creştinism, ci şi 
fundamentarea noii orientări creştine a puterii imperi-
ale, care îşi primea de acum fundamentul de la Dum-
nezeul Treimic al creştinilor. Pe această viziune s-a fun-
damentat teologia politică bizantină. Cu toate acestea, 
semnul dumnezeiesc, fiind legat de persoana Marelui 
Constantin, a fost considerat întotdeauna în conştiinţa 
Bisericii drept o chemare dumnezeiască, după modelul 
chemării apostolului Pavel; din acest motiv, împăratul 
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Constantin a primit denumirea de întocmai cu apostolii şi 
"între împăraţi, apostol al credinţei creştine".

Profesorul Vlásios Feidás susţine faptul că politica re-
ligioasă a Marelui Constantin a dobândit o importanţă 
fundamentală în istoria umanităţii, dar nu din pricină că 
un împărat roman a consolidat libertatea religioasă sau 
pentru că a îmbrăţişat creştinismul, adică una dintre mul-
tele religii ale imperiului, ci mai ales pentru că această 
iniţiativă s-a legat în ultimă analiză de înlocuirea teoriei 
cosmocentrice a antichităţii greco-romane cu învăţătura 
teocentrică a creştinismului. Conform învăţăturii creştine, 
împăratul nu este Dumnezeu, dar ales prin bunăvoirea 
divină, alesul lui Dumnezeu, care guvernează numai cu 
harul şi insuflarea Sfântului Duh.

În concluzie, Constantin a apărat creştinismul, fără a 
manifesta vreo intoleranţă faţă de susţinătorii celorlalte 
religii. Politica sa a contribuit la o mai uşoară răspândire a 
credinţei creştine, de vreme ce fusese îndepărtată marea 
piedică reprezentată de persecuţiile de stat. Consolidarea 
noii credinţe a fost realizată prin măsurile economice şi 
politice pe care le-a luat: convocarea Primului Sinod Ecu-
menic pentru apărarea teologiei creştin ortodoxe împo-
triva ereziei ariene. În cele din urmă, Constantin însuşi s-a 
botezat creştin cu puţin înainte de sfârşitul său pămân-
tesc, arătând în acest fel că el însuşi era membru al Biseri-
cii lui Hristos. Toate cele amintite, dar mai cu seamă che-
marea sa directă prin semn dumnezeiesc, au determinat 
Biserica să-l recunoască drept sfânt şi egal cu apostolii.

Constantin, care tocmai îl învinsese pe Liciniu, luând 
conducerea întregului imperiu în mâinile sale, a ajuns în 
324 la Nicomidia, unde a primit multe plângeri atât din 
partea arienilor, cât şi din partea ortodocşilor. Împăratul 
îşi dorea pace în imperiu şi în Biserică, dar neînţelegând 
diferenţele dogmatice ale învăţăturii ariene faţă de cea 
ortodoxă, a încercat să calmeze spiritele combatanților 
pe probleme teologice. Din această pricină, i-a sfătuit 
pe Arie şi pe Alexandru să convieţuiască în pace, în ciu-
da diferenţelor dogmatice privitoare la învăţătura despre 
Dumnezeul Treimic. Marea primejdie teologică a fost ex-
pusă împăratului de către Sfântul Osios de Cordoba (Spa-
nia), care l-a şi sfătuit pe Constantin să convoace un sinod 
pentru soluţionarea acestui conflict teologic.

Împăratul Constantin a hotărât iniţial convocarea unui 

sinod local, la care să ia parte episcopii din Răsărit şi care 
să se desfăşoare la Ancyra, în Galatia. În timpul discuţiilor 
lui Constantin cu Sfântul Osios de Cordoba, acesta l-a sfă-
tuit pe împărat să-i convoace la sinod şi pe episcopii din 
Vest. S-a socotit, prin urmare, necesară mutarea locului 
adunării, de la Ancyra Galatiei, la Niceea Bitiniei.

Niceea a fost socotită mai potrivită pentru desfăşu-
rarea lucrărilor sinodului deoarece înlesnea accesul epi-
scopilor din Egipt şi Apus. În acelaşi timp, însă, acest oraş 
îi oferea lui Constantin ocazia de a lua parte la lucrările 
sinodului. Desigur, împăratul s-a îngrijit de toate pregăti-
rile necesare pentru a asigura nu numai călătoria rapidă şi 
lipsită de griji a episcopilor către Niceea, dar şi pentru crea 
toate condiţiile în timpul şederii lor aici: hrană nu numai 
pentru marele număr de episcopi, dar şi pentru numărul 
la fel de mare de clerici care-i însoţeau pe participanţii 
la sinod. Majoritatea episcopilor convocaţi au răspuns 
prompt invitaţiei împăratului.

Sinodul şi-a început lucrările în ziua de 20 mai 325. 
Deliberările premergătoare sinodului precum şi anumite 
consfătuiri ce au avut loc pe durata lucrărilor sinodului 
s-au ţinut în "casa de rugăciune", în vreme ce şedinţele 
ordinare ale sinodului s-au desfăşurat în sala cea mare a 
"casei imperiale”, care era amenajată corespunzător pen-
tru a putea primi marele număr de membri ai sinodului şi 
pe consilierii acestora. Actele sinodului nu s-au păstrat. 
Acest lucru este confirmat de opera Sfântului Athanasie 
cel Mare, în care sfântul părinte recurge la memorie pen-
tru a descrie evenimente petrecute în timpul sinodului, 
sau cuvinte rostite de către susţinătorii ori criticii învăţă-
turii ariene.

Considerând că prin condamnarea arianismului va re-
aduce în imperiu mult dorita pace, Constantin scrie:

"Diavolul nu mai are nici o putere asupra noastră de 
vreme ce acela care prin rele fapte urmărea să ne piardă, a 
fost lovit cu putere chiar la rădăcină. Adevărul, cu ajutorul 
lui Dumnezeu, a împrăştiat toate neînţelegerile, schisme-
le, toată zarva şi otrava ucigătoare a discordiei".

Evoluţia ulterioară a evenimentelor i-a înşelat, însă, 
aşteptările lui Constantin, iar condamnarea arianismului 
nu a reuşit să pună definitiv capăt neînţelegerilor de na-
tură teologică care izbucniseră în sânul Bisericii creştine 
şi, prin urmare, în Imperiul Roman.

Sfântul Împărat 
Constantin cel Mare

Înainte de toamna 
anului 312, religia 

lui era păgână: cultul 
sincretist al soarelui – 
Sol invictus, introdus 
de împăratul Aureli-

an, cu unele influenţe 
neoplatonice. Schim-
barea suprinzătoare 
a lui Constantin s-a 

produs în ajunul 
luptei cu Maxenţiu 
și este interesant că 
el atribuie victoria 

obţinută ajutorului 
lui Dumnezeu. După 

istoricii creștini, Eu-
sebiu de Cezareea și 

Lactantiu, Constantin 
a văzut pe cer ziua, în 
amiaza mare, o Cruce 

luminoasă, deasupra 
soarelui cu inscripţia: 

in hoc signo vinces. 
Noaptea, i s-a arătat, 
în timpul somnului, 

Iisus Hristos, cu sem-
nul crucii, pe care-l 
văzuse ziua pe cer, 

cerându-i să-l pună 
pe steagurile soldaţi-
lor ca să le servească 
drept semn protector 

în lupte.

Înainte de înălțarea Sa la cer, Mântuitorul a poruncit 
ucenicilor Săi să nu se despartă de Ierusalim, ci să aştepte 
împlinirea făgăduinței Tatălui ceresc, adică primirea 
Duhului Sfânt. Și li s-a spus că atunci vor fi îmbrăcați cu 
putere de sus, vor fi luminați şi întăriți să predice Evan-
ghelia în toată lumea, să învețe toate neamurile şi să le 
boteze în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh 
şi astfel să-I fie martori până la marginea pământului 
(Fapte 1, 8) şi până la sfârşitul veacului.

Făgăduința s-a împlinit în Duminica Cincizecimii, 

când, într-adevăr, S-a coborât Duhul Sfânt peste Sfinții 
Apostoli "ca o suflare" de vânt, sub chipul limbilor "ca de 
foc", şi a revărsat în ei o putere nouă, necunoscută lu-
mii până atunci, care a făcut din pescarii simpli şi fricoşi, 
de până atunci, cei mai devotați Apostoli şi cei mai 
neînfricați misionari, cum n-a mai avut lumea niciodată.

Împotriva tuturor vitregiilor lumii şi împotriva tuturor 
păcatelor ei îndătinate, Sfinții Apostoli au izbutit să re-
sădească în inimile oamenilor cea mai curată şi cea mai 
luminoasă învățătură - Evanghelia dragostei şi a păcii - şi 

Părintele Sofian Boghiu - Predică la Duminica Rusaliilor
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Nimeni nu poate să 
spună prin cuvânt 
cum se naște în suflet 
această smerenie, dacă 
nu o află omul prin 
încercare, prin faptă. 
Ea trebuie trăită. Să 
te smerești cu ade-
vărat, la momentul 
potrivit și, astfel, 
capeţi această virtute. 
Numai din auzite sau 
din pagini de literatu-
ră bisericească nu poţi 
dobândi smerenia.

Părintele 
Sofian Boghiu

să producă, cu cele mai simple mijloace, cea mai mare 
revoluție morală şi religioasă cunoscută în istoria lumii 
prin răspândirea creştinismului. Din aceste pricini, Ru-
saliile au fost, sunt şi rămân un mare semn de întrebare 
pentru toți cărturarii lumii, o problemă grea pentru toate 
mințile care bolesc de necredință şi o mare îmbărbătare 
pentru toți predicatorii Sfintei Evanghelii.

Atunci, pentru prima dată în istoria lumii, S-a arătat 
cu putere, în public, Sfântul Duh - Duhul Adevărului, pe 
Care lumea, prin simțurile, prin puterile şi prin luminile ei, 
nu-L poate primi, deoarece nu-L vede şi nu-L cunoaşte, 
pentru că nu ştie de unde vine şi unde merge (Ioan 3, 8), 
cum spune însuşi Mântuitorul Hristos.

În Simbolul credinței noastre creştine noi mărturisim 
despre Sfântul Duh că El este "Domnul de-viață-Făcătorul, 
Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul 
este închinat şi mărit, Care a grăit prin prooroci". El este 
veşnic. Deci, este fără început şi fără sfârşit, deoființă cu 
Tatăl şi cu Fiul. El are în Sine toate atributele dumnezeirii 
şi este prezent şi activ în toate lucrările îndreptate spre 
lume ale Sfintei Treimi. 

El ia parte cu Tatăl şi cu Fiul la cele doua creații:
1. La Facerea lumii "Duhul lui Dumnezeu se purta pe dea-
supra apelor" (Facere 1, 2);
2. La refacerea spirituală a lumii - săvârşită prin întrupa-
rea Mântuitorului - Sfântul Duh lucrează la renaşterea şi 
sfințirea omului şi a lumii. El este Mângâietorul, Duhul 
Adevărului, Izvorul harului şi Vistierul bunătăților.

De-a lungul istoriei zbuciumate a Vechiului Testament 
Duhul Sfânt a grăit prin Prooroci, pregătind omenirea 
pentru venirea Mântuitorului în lume. Noul Testament 
adevereşte că Sfântul Duh este mereu prezent în viața 
pământească a Mântuitorului. Astfel, când Iisus Hristos se 
întrupează, Duhul Sfânt îi este premergător - la Buna Ves-
tire a Fecioarei. Când Domnul Hristos se botează, Duhul îi 
este mărturisitor.

Când Iisus Domnul învață pe oameni şi săvârşeşte 
minuni, Duhul Sfânt îl însoțeşte. După înviere şi mai ales 
după înălțare, Duhul Sfânt îi este urmaş, continuând în 
lume lucrarea de luminare, de sfințire şi de îndumnezeire 
a oamenilor. Pentru că El lucrează nedespărțit de Tatăl şi 
de Fiul este numit şi Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hris-
tos, Duhul Domnului, Domnul însuşi, Duhul înfierii şi Du-
hul libertății. El inspiră pe Profeți, întăreşte pe Apostoli, 
hirotoneşte preoții Bisericii, luminează şi călăuzeşte pe 
păstorii şi învățătorii noştri sufleteşti.

Duhul Sfânt ne renaşte prin Taina Sfântului Botez; prin 
El devenim, din oameni trupeşti, oameni duhovniceşti. 
Prin El, Care este Duhul înfierii, devenim fiii lui Dumnezeu 
prin har. Prin Sfântul Duh ne iartă Dumnezeu păcatele 
când ne mărturisim. Prin Sfântul Duh pâinea şi vinul din 
Sfântul Potir devin Trupul şi Sângele Mântuitorului nos-
tru, cu care ne împărtăşim. Prin Sfântul Duh, trupurile 
noastre împreună cu sufletele devin biserici ale Dumne-

zeului Celui viu. El mângâie, luminează, inspiră, învață, 
însuflețeşte, întăreşte şi sfințeşte pe toți credincioşii. El 
este Sfânt şi sfințeşte viața noastră prin cele şapte Sfin-
te Taine. El este atotînțelept şi bun şi ne călăuzeşte viața 
prin cele Șapte daruri ale Sale, care sunt: înțelepciunea, 
înțelegerea, sfatul, puterea, cunoştința, evlavia şi frica de 
Dumnezeu (Isaia 11, 1).

Prin lucrarea tainică a Duhului Sfânt, oamenii lumii 
acesteia, bărbați, femei şi copii, atât de diferiți ca neam, 
ca rasă şi ca stare socială, pot deveni o comuniune sfântă. 
Pot deveni mădularele Sfintei Biserici, care este Trupul 
tainic al Mântuitorului Hristos, unit prin legătura dragos-
tei, a păcii şi a sfințeniei.

Duhul Sfânt are în viața Bisericii un rol asemănător cu 
acela al sufletului în organizarea vieții noastre omeneşti. 
După cum sufletul dă viață şi mişcare tuturor mădulare-
lor, tot aşa Duhul Sfânt dă viață şi mişcare, spre binele 
tuturor, mădularelor Sfintei Biserici, care suntem noi, 
creştinii.

Și, după cum sufletul vede prin ochi, aude prin urechi, 
vorbeşte prin intermediul limbii şi este prezent în toate 
mădularele trupului împărtăşindu-le viața şi acordându-
le tuturor simțirilor ceea ce li se cuvine, tot aşa şi Duhul 
Sfânt prin Sfinți face minuni: prin unii învață adevărul, 
prin alții sporeşte ştiința, prin unii ocroteşte bunele 
tradiții, prin alții păstrează buna cuviință şi cinstea în 
familii, prin alții stinge vrajba dintre oameni şi-i împa-
că. Unii au o harismă, alții alta, însă toți se străduiesc să 
ducă aceeaşi viața bună şi să aibă aceeaşi simțire curată, 
pentru ca toți se lasă călăuziți de puterea şi de lucrarea 
binefăcătoare a Sfântului Duh.

Nenumărate şi nemăsurate sunt darurile, puterile şi 
influențele Sfântului Duh asupra lumii întregi şi asupra fi-
ecărui suflet în parte. Toate aceste generoase revărsări de 
dumnezeiască dragoste, se oferă în dar tuturor oamenilor 
şi îndeosebi creştinilor, care prin Taina Sfântului Botez 
s-au înscris în familia sfântă a fiilor lui Dumnezeu. Duhul 
Sfânt, deşi este prezent în viața noastră pretutindeni şi în 
orice vreme, El nu se face simțit nouă decât dacă îl vrem, îl 
chemăm, îl dorim. Dacă nu vrem şi nu dorim ajutorul Lui, 
El nu ne face silă. 

Știut este că prin Taina Sfântului Botez şi prin Taina 
Sfintei Mirungeri am primit fiecare, în pruncia noastră, 
simțul de orientare spre bine, am primit voia liberă în-
dreptată spre împlinirea poruncilor dumnezeieşti. Dacă 
în vremea încercărilor şi a ispitelor ascultăm de acest în-
demn lăuntric spre bine, care este glasul lăuntric al Sfân-
tului Duh, şi facem binele, nu răul, ferice de noi.

Dacă însă nu ascultăm îndemnul Lui spre bine, ne îm-
potrivim acestui gingaş îndemn şi, în loc de bine, alegem 
răul, vom avea de suferit.

(Citiți continuarea la: https://www.crestinortodox.
ro/predici/predici-duminica/predica-duminica-rusalii-
lor-71605.html)

Părintele Sofian Boghiu
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Actualitatea Parohiei

Situația financiară la 15 aprilie 2018

$60,402 Heritage Bank checking account

$466,083 BOA checking account

$12,894 BOA ladies aux

$40,791 BOA charity account

Heritage Bank mortgage balance: $1,730,130 

Donații 1 februarie - 15 aprilie 2018

$123,745 Slujbe, servicii religioase, Paști

$2,214 Caritate (matching included)

Plăți 1 februarie - 15 aprilie 2018

Noua Biserică: $114,486

$59,032 Painting project

$44,451 Heritage Bank mortgage payments

$6,127 Miscellaneous building expenses/supplies

$3,480 Utility bills

$1,395 GuideOne insurance

Caritate: $3,800

$2,000 Helping Fund - MABELLMAR18 project

$1,500 Helping Fund - PODINAMAR18 project

$300 Helping Fund - CARTERAMAR18 project

Diverse: $32,343

$12,000 ROEA 2018 membership fees
$6,225 Clergy housing allowance

$5,660 Clergy salary

$3,872 St. John The Forerunner Monastery candles

$1,157 Clergy 50% religious services

$1,083 Vecernie Pan-ortodoxă, Sfintele Paști

$1,051 OCA pension plan

$702 Miscellaneous accounting expenses

$592 USPS bulk mailing, newsletter printing

17 februarie 2018: Amelie Filimon, fiica lui Constantin FIlimon & Olga Druță. 
Naşi au fost Roman & Olga Paraschiv.  Christian Pînzaru, fiul lui Dan & Victoria 
Pînzaru. Naşi au fost Iurie Vasilița, Ion Busuioc. Ana-Maria Eremia, fiica lui 
Sergiu & Mariana Eremia. Naşi au fost Ionuț & Daniela Stoian, Andrei & Nelea 
Farîna. 
18 februarie: Ecaterina Baidan, fiica lui Oleg & Ludmila Baidan. Naş a fost 
Vitalie Baidan.
3 martie: Maya Dumitrescu, fiica lui Adrian & Claudia Dumitrescu. Naşi au fost 
Eugen Popa & Crina Taraşi. 
13 aprilie: Elisabeth-Rose Gorbani, fiica lui Andrei Crețu & Maia Gorbani. Naşi 
au fost Dumitru Bogoi & Doina Stefirța. 
15 aprilie: Anda Dulce Lenutsa Bayla, fiica lui Dan & Mihaela Bayla. Naşă a 
fost Dorina Tomici. 
21 aprilie: Anais-Danielle Crişan, fiica lui Dan & Alina Crişan. Naşi au fost 
Bogdan & Cosmina Niță. 
22 aprilie: Alexandra Albu, fiica lui Daniel & Cristina Albu. Naşă a fost Maria 
Dobre. Aidan-Radu Berfield, fiul lui Alan & Andreea Berfield. Naşi au fost 
Cosmin & Monica Balaş.
28 aprilie: Samuel Tomuz, fiul lui Viorel & Ana Tomuz. Naşi au fost Viorel & 
Stela Corcescu, Oleg & Carina Coftun, Ion Busuioc, Iurie & Anastasia, Vadim 
Darie, Iurii Mihailovschi, Nicu & Doina, Nicu & Valeriana, Pavel Gribinenca, 
Pavel Berezovschii, Alexandru Răbei, Victor Burlea, Nicu & Ina. Kevin Corcescu 
fiul lui Viorel & Stela Corcescu. Naşi au fost Iura, Nastea, Ion,Iura, Vadim, Ion, 
Valeria, Nicolai, Ion, Sofia, Karina, Victor, Oleg, Andrei, Liuda, Tora
Tuturor copiilor le dorim sănătate şi împliniri şi fie ca lumina Sfântului Duh să 
le călăuzească paşii în viață.

Botezuri

Duminică 13 mai 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie

Miercuri 16 mai 7:00 PM Vecernie

Joi 17 mai 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie (Înălțarea 
Domnului)

Duminică 20 mai 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie

Duminică 20 mai 7:00 PM Vecernie

Luni 21 mai 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie (Sfinții 
Împărați Constantin şi Elena)

Sâmbătă 26 mai 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie (Pomenirea 
morților - Moşii de vară)

Duminică 27 mai 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie (Pogorârea 
Sfântului Duh - Rusaliile)

Programul slujbelor religioase 
(vedeţi continuarea în pagina 8)
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“Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului”, spune inscripția 
către care ni se îndreaptă privirile înainte de a deschide canaturile grele de 
lemn ale bisericii şi de a-i trece pragul cu dragoste, smerenie şi degetele 
gata împreunate pentru semnul Crucii. Imediat ce păşim în această lume 
duhovnicească, frumusețea Cuvântului, acordurile blânde ale cântărilor şi 
învățătura eternă a picturilor ne inspiră sentimentul prezenței lui Dumne-
zeu şi a Sfinților Lui, uşurând povara vieții prin nădejdea mântuirii. 

Mărturisire vizuală a Tainei Întrupării lui Hristos pentru mântuirea 
oamenilor, pictura din biserica noastră a avansat, cu trudă şi dăruire, 
crâmpei cu crâmpei, în anul care a trecut. Departe de a fi un simplu act 
artistic decorativ, liniile sale armonioase sunt o chemare la rugăciune 

şi contemplare, o expresie a dorinței de a ne îmbogăți sufletul prin iu-
bire milostivă. Împreună, purtăm răspunderea de a păstra şi transmite 
generațiilor viitoare lumina şi frumusețea duhovnicească a canoanelor 
picturii bisericeşti autentice. Deşi nu putem ghida penelul pictorilor, 
putem, după dorință şi posibilități, să sprijinim în continuare această lu-
crare de suflet. Mai multe informații despre sponsorizare se pot obține la 
biserică sau scriindu-ne la fundraising@ortodox.org.  

 Dumnezeu să vă ocrotească şi să vă răsplătească înzecit eforturile şi 
dragostea pentru lăcaşul Său!

Părintele Ioan şi Consiliul Parohial

Proiectul de pictură "Cerul pe Pământ"

Spectacolul Ansamblului “Datina” la Northwest Folklife Festival 

Cu ocazia aniversării a 100 de ani de la Marea Unire din 1918, 
Ansamblul Folcloric “Datina” vă invită să celebrăm împreună la 
evenimentele omagiale organizate de-a lungul anului. 

Următorul spectacol dedicat Unirii va avea loc în cadrul Nort-
hwest Folklife Festival, sâmbătă, 26 mai 2018, ora 11, la Cor-
nish Playhouse din Seattle Center (201 Mercer St, Seattle, WA 
98109). Vom lua parte cu toții la o lecție de istorie, retrăind în 
cântec şi dans momentele care au marcat drumul românilor 
spre unitate. Intrarea este liberă.

Fii bucuros, copile, de ziua ta!  

Duminică, 3 iunie, vom sărbători Ziua internațională a copilului începând cu ora 1 pm, 
la Centrul românesc al Bisericii “Sfinții Trei Ierarhi” (6402 226th St. SW, Mountlake Terrace, 
98043). Vă aşteptăm cu drag, copii şi părinți, să petrecem împreună o după amiază cu jocuri, 
dulciuri şi multă veselie!

Ziua internațională a copilului 2018



Eu nu sunt destul de mare
Ca să pot să-nvăț măcar, 
De pe carte, o urare, 
Și nu sunt destul de mare
Ca să-ți dau un dar.
Dar îți dau o sărutare, 
Ici, pe obrăjor, 

Și pe mâna asta care
Mă-ngrijește-n fiecare
Zi, cu-atâta dor!
Zile lungi și voie bună
Îți doresc eu mult, 
Și mă rog de flori să-ți spună
Să mă ierți, mămică bună, 
Că nu știu mai mult!

Cuvântulpagina 6

De ziua mamei 
de Elena Farago

COLTUL COPIILOR

PARTICIPATION OPEN NOW TO ALL Romanian-American children and teenagers aged 4 - 18. 

PARTICIPATION INFO: To enroll your child in the show, please email Oana Tomai at oanatomai@hotmail.com 
and provide name, age, talent category and a description of the performance. 

PERFORMANCE GUIDELINES: 
1 to 2-minute performances for participants aged 4 - 10 3 to 5-minute performances for participants aged 

11 - 18 (performance durations may be adjusted, please let us know if you need more time) 

TALENT CATEGORIES INFO: 

PLEASE LET US KNOW if your child's talent is not listed above and we will add your category! 

PARTICIPATION FEE: $45 per child, please mail a check payable to Romanian American Chamber Concerts & 
Arts (contact Oana Tomai at oanatomai@hotmail.com for the mailing address). 

EVERY PARTICIPANT will receive a diploma, two free tickets to the Benaroya Hall ROCCA concert on October 
13, 2018, courtesy of ROCCA, and our heartiest support and congratulations! 

A FEW SELECT PARTICIPANTS who distinguish themselves will receive invitations to participate in Romanian 
American Chamber Concerts & Arts events! 

A FUNDRAISING EFFORT benefiting ROCCA will take place during the show. 
You will be invited to donate what you can! 

QUESTIONS? Please email Oana Tomai at oanatomai@hotmail.com.

ROMANIAN AMERICAN CHAMBER CONCERTS & ARTS PRESENTS: 
"Romanian - American Talent Show in June” 
(with the generous support of the Three Holy Hierarchs Romanian Church)

DATE: Sunday, June 10th from 3 to 5 pm
LOCATION: Three Holy Hierarchs Fellowship Hall 
(6402 226th St. SW, Mountlake Terrace, WA 98043)

Music (all instruments including piano, voice) 
Dance 

Theater/Drama 
Poetry/Literature 

Drawing/Painting 
Photography 
Video/Film 
Sport (gymnastics, judo, karate, etc.)
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Donațiile în perioada 1 feb - 15 apr 2018 
au totalizat $123,745. Mulțumim tuturor 
donatorilor şi Dumnezeu să le răsplătească!
$31,000  Rață Sergiu & Nadia
$15,555  Donator nespecificat
$3,500  Frîntu Mihai & Monica Mihaela
$2,600  Crişan Dan & Alina
$2,530  Ablett Jason & Geamanu Elena
$2,420  Ene-Stroescu Daniel & Valerica
$2,325  Olt Emanoil & Violeta
$2,300  Bene Ioan & Maria
$2,151  Răutu Bogdan & Carmen
$2,120  Pr. Cătană Ioan & Floarea
$2,000  Neghină Mihail & Tătaru Djessica, 
Stănescu Marian & Luana
$1,800  Apostol Alexandru & Doina
$1,700  Vartolomeu Jenica-Georgeta
$1,600  Zegheru Robert & Cornelia
$1,500  Edwards Paul & Ramona, The Law 
Office of Ruxandra Irina Drăgan
$1,350  Ţigănuş Liviu & Maria
$1,250  Folta Florin & Teodorescu Roxana
$1,170  Petrovan Ioan & Plev Maria
$1,100  Marcu Cornel & Virginia, Mirea Valentin 
& Aurelia
$1,050  Fedorean Maria
$1,041  Anonim
$1,010  Raus Victor & Focşan Raluca
$1,000  Construction T.B., Ghizilă Gabriel & 
Teodora, Smîntînă Ioan & Maria
$946  Crețu Ionel & Monica
$900  Mihăescu Dorin & Florina
$850  Anonim
$700  Costețchi Ion
$600  Butnar Ioan & Elisabeta, Pop Cristian & 
Ioana, Popa Toni & Ramona, Savencu Gabriel & 
Doina
$550  Amarie Mihail
$510  Dominte Val & Elena
$500  Anonim, Anonim, Chitoroagi Vadim 
& Elena, Dîrțu George & Laura, Duican Ion & 
Gabriela, Gavrilescu Alexandru & Loredana, 
Nalbantu Silvia, Nistor Costel & Corina, Oprean 
Dorel & Lucia, Popescu Tudor & Doina, Popița 
Ioan & Dorina, Ungureanaşu Cezar & Cătălina
$485  Marcu Carolina
$425  Danciu Valentin & Ioana Marina
$400  Căruțaşu Adrian & Diana, Cocerhan 
Vasile & Maria, Eleneş Ovidiu & Carmen, Oprea 
Constantin & Carmen, Podar Marius & Monica, 
Pop Călin & Adriana
$350  Buie Gheorghe & Mihaela, Iftimie 
Sorin & Lucia, Puraveț Constantin & Tatiana, 

Suciu Monica, Ţîru Mihai Cătălin & Daniela, Toma 
Tudor & Aurora
$326  Piticariu Toader & Virginia
$300  AFH Nurses Association, Anonim, 
Albuț Gabriel & Lucia, Baidan Oleg & Ludmila, 
Busuioc Ion, Costea Mihai & Dana, Crețu Andrei, 
Golescu Adi & Maria, Lefter Victoria, Moraru 
Adrian & Delia, Paraschiv Roman & Olga, Pop 
Flora, Popa Eugen, Tomici Maria, Traci Vadim & 
Gaidaenco Liuba
$291  Lazăr Florin & Simona
$260  Mandici Constantin & Cristina
$250  Anonim, Braga Vitalie, Coşofreț 
Bogdan, Ionescu Florentin & Dana, Kraus Jason 
& Corina, Leca Nicolae & Neagoe Gabriela, 
Moldovan Eugen & Laura, Nechita Bogdan & 
Silvia, Tătar Lucian
$220  Olariu Laurențiu & Eugenia
$200  Allen Maria & Lyons Robert, Anonim, 
Avram Daniel & Teodora, Booth Daniel & Raluca, 
Ciocănaş Ioan & Eugenia, Crăcuț Daniel & Corina, 
Feneşan Adrian & Cristina, Perianu Florentina, 
Stoian Ionuț & Dana
$180  Nistor Ioan & Valeria
$176  Romanschi Mădălin & Laura
$175  Bogdan Mircea & Claudia
$150  Breban Ghiță & Floarea, Cojocaru 
Alexei & Mariana, Mihăluță Petru & Aliona, 
Petrini Silviu, Stănculescu Mihai
$125  Stoița Vasile & Rodica
$100  Anonim, Anonim, Anonim, Ardelean 
Cornel & Iuliana, Balint Petru & Daciana, 
Ciobotaru Severin & Malofi Rodica, Cira Adalbert 
& Gina, Dejeu Damian & Valeria, Dreve Sorin & 
Delia, Dunca Grigore & Iliana, Gaşpar Lucian 
& Mărioara, Let Valerian, Lieuallen Brian & 
Smaranda, Manole Cătălin & Irina, Marcu 
Claudia & Horațiu, Mînăscurtă Ion & Marcela, 
Mitroi Natalia, Morea Septimiu & Sanda, 
Mureşan Nicu & Lucy, Nalubola Shridhar & Anca, 
Niculescu Marius & Nona, Onuțan Ionuț & Mocan 
Anamaria, Paşca Traian & Maria, Roşu Claudia & 
Sabău Sorin, Sega Giorgio & Cristina, Siia Ovidiu 
& Gabriela, Standolariu Dorel & Manuela, Szolosi 
Csaba & Nicoleta, Tătar Monica, Trocan Gabriel & 
Elena, Tudosă Daniel
$75  Briseno Cristina, Ivanov Angela
$55  Aştileanu Pavel & Velicu-Aştileanu 
Tudora
$50  Căprar Viorica & Nicoleta, Moşu Tudor 
& Carmen, Oros Adina, Pară Maria, Sinea Viorel & 
Corina, Stransky Gerald & Cristina
$40  Berar Sanda

$35  Ghinea Ciprian & Ivan Elena
$30  Chița Adrian & Maria Cristina
$25  WA Translation Bureau
$20  Anonim
Donații caritate 1 feb - 15 apr 2018: $2,214
$771 Microsoft Matching (Helping Fund)
$732 Donator nespecificat
$250 Pop Cristian & Ioana
$140 Moiceanu Cornel & Mărioara
$125 Ungureanaşu Cezar & Cătălina
$108 Moldovanu Petru & Valentina
$50 Ifrim Silviu & Cătălina
$25 Șipoş Cătălin & Brad Daniela
$13 Gavrilă Robert & Camelia

Donaţii 1 februarie 2018 - 15 aprilie  2018

20
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Programul slujbelor religioase (continuare din pagina 4)

Luni 28 mai 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie (Lunea Sfântului Duh)
Duminică 3 iunie 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie
Sâmbătă 9 iunie 7:00 PM Vecernie
Duminică 10 iunie 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie
Sâmbătă 16 iunie 7:00 PM Vecernie
Duminică 17 iunie 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie
Sâmbătă 23 iunie 7:00 PM Vecernie
Duminică 24 iunie 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie (Naşterea Sfântului Ioan 

Botezătorul)
Joi 28 iunie 7:00 PM Vecernie
Vineri 29 iunie 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie (Sfinții Apostoli Petru şi Pavel)
Duminică 1 iulie 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie
Sâmbătă 7 iulie 7:00 PM Vecernie
Duminică 8 iulie 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie
Duminică 15 iulie 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie
Joi 19 iulie 7:00 PM Vecernie
Vineri 20 iulie 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie (Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul)
Sâmbătă 21 iulie 7:00 PM Vecernie
Duminică 22 iulie 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie 


