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

Troparul Sfântului
Haralambie

“Arătatu-te-ai,
înțeleptule Haralambie,
ca un stâlp neclintit al
Bisericii lui Hristos, și ca
un sfeșnic pururea luminos al lumii, strălucit-ai
în lume prin mucenicie,
fericite, și ai risipit întunecimea idolilor. Drept
aceea, roagă-te lui Hristos cu îndrăzneală, să ne
mântuiască pe noi.”

Condacul Sfântului
Haralambie

" Ca o comoară de mult
preţ a câştigat Biserica
al tău cap, Sfinte Sfinţite
Mucenice, pătimitorule şi purtătorule de
biruinţă, Haralambie.
Drept aceea se şi bucură,
slăvind pe Ziditorul."

Sfântul Haralambie
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Buletinul Parohiei Ortodoxe Române “Sfinţii Trei Ierarhi” Seattle

Actualitatea Sfinţilor Părinţi și a
Canoanelor Bisericii Ortodoxe

Câteva cuvinte despre Oastea Domnului și despre Pricesne

Oastea Domnului este o organizaţie religioasă acceptată oficial în sânul Bisericii Ortodoxe, dar foarte
controversată. Deși scopurile declarate par a fi în linie
cu învăţătura ortodoxă, nu este foarte clar de ce a fost
nevoie de apariţia unei asemenea organizaţii para-ortodoxe. Acceptarea de facto a acestei organizaţii este
echivalentă cu acceptarea ideii că Biserica Ortodoxă
nu este capabilă a face o educaţie ortodoxă de masă
(catehism) a celor ce sunt botezaţi ortodox și, ca atare,
Oastea Domnului ar umple acest gol. Nu există nicăieri
o analiză a acestei organizaţii, care să arate eficienţa ei
în timp, deși a apărut și fiinţează de mai bine de 90 de
ani. Există însă indicii clare care spun că nu a existat o
îmbunătăţire semnificativă în nivelul de educaţie ortodoxă între creștinii ortodocși de la noi din ţară și, mai
mult, există date care atestă o oarecare predispoziţie a
membrilor acestei organizaţii de a părăsi Biserica Ortodoxă în favoarea sectelor protestante și neo-protestante. Dar să vedem ce ne spune Părintele Cleopa, ca unul
dintre părinţii bisericii ce a avut poate informaţiile cele
mai amănunţite în această privinţă.
- Părinte Cleopa, sunt unii din "Oastea Domnului" care
cer credincioșilor să facă legământ cu Iisus Hristos. Ce este
acest legământ ?
- Tu spune-i: "Eu sunt în oastea Domnului de când
m-am botezat și eram cât o păpușă. De atunci am făcut
legământ cu Iisus și m-am lepădat de satană și de toate
lucrurile lui și m-am făcut ostaș al lui Iisus Hristos !" Și,
dacă nu crede, adă-i Molitfelnicul și arată-i unde spune:
"Iată, te-ai făcut ostașul lui Iisus Hristos". Și eu sunt un
ostaș de când m-a născut mama, de când m-am botezat
și am legământ cu Hristos că voi face voia Lui. Nu-mi mai
trebuie legământul tău.

Oastea Domnului a fost aprobată de Biserică odată
cu organizația de binefacere a femeilor din București, în
anul 1923. Mergeau la spitale, îngrijeau bolnavii, duceau ajutor la cei bolnavi, foarte mulți creștini părăseau
imoralitățile. Și altă asociație era în Ardeal, asociația
Sfântului Gheorghe, care în numele Sfântului Gheorghe
lupta împotriva catolicilor, a protestanților și a uniților.
Acestea trei au mers cât au fost conduse de mitropolitul
Nicolae Bălan. Cât timp a avut conducători buni, ea a
adus mare folos Bisericii. După aceea s-au făcut pepinieră pentru sectari. Se adunau prin case și cântau cântări
făcute de ei. Ca și sectarii, nu mai mergeau la biserică, nu
ascultau de preot. Sfântul Apostol Pavel arată că ostașii
lui Iisus Hristos, dacă vor să se încununeze, trebuie să se
lupte după lege ( II Tim. 2,5 ), iar dacă sunt ostași numai
cu numele și au părăsit practica tradițională a Bisericii
lui Hristos, apoi unii ca aceștia nu mai sunt ostași ai lui
Hristos, ci dezertori și oameni nelămuriți în credință, care,
în loc de folos, aduc pagube Bisericii. Mulţi din ei, din cauza lipsei de povăţuitori luminaţi şi necunoscând Sfintele
Scripturi, dogmele, Sfânta Tradiţie a Bisericii Ortodoxe,
nici învăţăturile Sfinţilor Părinţi, s-au rătăcit de la adevăr.
Aici la noi vin preoţi de pe la multe parohii din diferite
părți ale țării noastre și se plâng de greutățile pe care le
fac unii din cei ce-și zic "ostaşi ai Domnului", deoarece –
spun preoţii – unii din "ostaşii Domnului" au trecut la sectari; alții se adună singuri, fără voia și știrea preoților din
parohia respectivă; alții defaimă cântările Bisericii şi zic că
sunt grecești și vechi și de aceea nu mai sunt bune azi, și că
numai cântările de la "Oastea Domnului" sunt bune. Alţii,
din așa-zișii "ostaşi ai Domnului", vin în biserică dar nu fac
semnul Sfintei Cruci, nu vor să ia sfânta anaforă, nu vor să
se închine și să sărute sfintele icoane și alte multe abateri
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Părintele Cleopa Ilie de la
Sihăstria

"Cred că toată
sarcina de îndreptare
a celor ce au luat calea
greşită şi s-au depărtat
de adevărata şi Sfânta
Tradiţie a Bisericii
Ortodoxe stă numai
şi numai pe seama
fraţilor noştri preoţi de
la oraşe şi sate, unde
sunt creştini „ostaşi”.
Ei trebuie să-i adune
prin biserici, să-i lămurească, să le citească din învăţăturile
de credinţă ortodoxă,
din catehisme, din
colecţiile de canoane
şi din învăţăturile
sfinţilor şi dumnezeieştilor părinţi, spre
a-i lămuri în credinţa
ortodoxă, ca să devină
cu adevărat ostaşi ai
Domnului, aşa cum
au făgăduit la Sfântul şi dumnezeiescul
Botez"
Părintele Cleopa

pe care nu le mai spun aici.
Din aceste plângeri ale multor preoți, vedem că mulți
din cei ce se socotesc că fac parte din "Oastea Domnului"
se opun Bisericii Ortodoxe și credinței strămoșești a poporului nostru românesc, pe care noi am păstrat-o de la
întemeierea Bisericii și a neamului nostru. Noi nu trebuie
să închidem ochii față de aceste abateri ale acelora care
le place să se cheme "ostaşi ai Domnului". Noi, cu credința
noastră ortodoxă, pe care au păstrat-o din veac strămoșii
noștri în frunte cu voievozii lor, am biruit toate necazurile şi
furtunile vremurilor grele prin care a trecut neamul nostru
și de aceea trebuie să ținem cu sfințenie la dreapta noastră
credință cea de totdeauna. Anul trecut a venit un preot la
mine din județul Covasna și mi-a zis: "Părinte, am avut tot
satul în "Oastea Domnului" și toți au trecut la penticostali.
Am rămas numai cu zece familii ortodoxe". Iată cum s-au
rupt de Biserică și s-au făcut pepinieră de sectari. Iar ostașii
Domnului adevărați, care au rămas în Biserică și ascultă de
Biserică și de preot, care țin cele patru sfinte posturi și miercurea și vinerea, care se mărturisesc regulat, se împărtășesc
și nu fac nimic fără voia Bisericii și a preoților, aceia sunt
ostași adevărați, aceia sunt fii ascultători ai lui Hristos.
Unii din cei ce-și zic "ostași ai Domnului" fac adunări
și predică prin casele oamenilor, fără să știe preoții și fără
să rămână în legătură cu ei. Sfintele canoane nu dau voie
mireanului și nici chiar preotului să predice în public, fără
porunca episcopului locului.
Iată ce zic sfintele canoane în aceasta privință: " Nu se
cuvine creștinului mirean a porni cuvânt în public sau a
învăța, însușindu-și lui dregătoria bisericească, ci a urma
rânduielii celei predate de Domnul și a deschide auzul la
cei ce au luat darul învățătorescului cuvânt și a învăța de la
dânșii cele dumnezeiești ".
Sfântul Apostol Pavel spune corintenilor: Au doară toți
sunt apostoli ? Au doară toți sunt prooroci ? Au doară toți
sunt tâlcuitori ? Ce te faci pe tine păstor, oaie fiind ? Ce te
faci cap, picior fiind ? Ce te apuci a comanda oști, fiind rânduit între soldați ? (I Cor. 12, 29-30). Cum vor propovădui
dacă nu sunt trimiși? (Rom. 10, 15).
Deci, cel ce predică fără să fi fost trimis de episcopul
sau preotul său, acela este pe calea neascultării și știm
cu toții că neascultarea lucrează moarte. Iată, fraților, eu
v-am învățat cât am putut din mila lui Dumnezeu, după a
mea slabă putere. V-am răspuns la întrebările voastre și vă
îndemn cu toată dragostea, cât încă mai sunt în viață, să
iubiți biserica, să ascultați de preoții voștri, să nu lipsiți de
la sfintele slujbe, să vă spovediți regulat, să faceți milostenie după putere, să vă rugați cât mai mult și să vă iubiți
duhovnicește unii pe alții.
În ceea ce privește așa numitele "pricesne", cântece
creștine promovate de Oastea Domnului, dar și de alte
entităţi ne-ortodoxe, controversa este și mai mare, de
această dată pe bună dreptate însă. Pentru cei ce doresc
să se documenteze asupra provenienţei unora dintre pri-

cesne, indicăm următorul site greco-catolic: http://www.
greco-catolic.ro/cantece.asp?tip=diverse. O mare parte
din pricesnele care se cântă în bisericile ortodoxe apar
listate pe acest site.
Pricesnele sunt foarte răspândite în particular în Transilvania, dar sunt foarte populare și în celelalte zone ale
ţării și în diaspora, în primul rând datorită unei explozii
mediatice: cărţi și publicaţii, înregistrări audio și video
felurite și mai ales web site-uri care promovează aceste
pseudo cântări într-un mod destul de agresiv. Trist este
că autorii unora dintre aceste artifacte pretind că au binecuvântarea câte unui episcop, lucru de mare îndoială,
având în vedere conţinutul anti-ortodox al unei bune
părţi dintre aceste pricesne. Pentru că nu există nici un
fel de pârghie prin care cei ce ar pretinde fals un astfel
de lucru să fie trași la răspundere, există cu siguranţă
persoane întreprinzătoare care nu se vor da îndărăt de a
face orice, chiar și numai pentru câștig pecuniar (fără a
mai lua în considerare reaua voinţă îndreptată împotriva
Credinţei Ortodoxe).
O analiză a acestor pricesne dezvăluie lucruri destul
de neplăcute, care ar pune probabil pe gânduri pe mulţi
dintre cei care le cântă, dar care din anumite motive nu
sunt atenţi la versurile care sunt uneori voit ascunse sau
trecute cu vederea, după caz.
Putem trece peste faptul că linia melodică a acestor
cântece creștine este discutabilă, multe dintre ele având
elemente de bocet, elemente de cultură pop (aici în sensul de "popular culture"), sau chiar de marș. Cântările
ortodoxe nu pot fi asociate cu tânguirile și lamentările
bocetului, căci au în ele bucuria Învierii (poate cu excepția
Prohodului Domnului, dar chiar și acesta este mai degrabă acuzator decât tânguitor). Chiar și cântarile Panahidei
au în ele frumusețea filocalică a bucuriei Învierii. Multe
dintre aceste cântece creștine au preluat, cu mici modificări, linii melodice întâlnite în folclorul local (cel mai adesea din Ardeal), ceea ce explică întru-câtva popularitatea
lor. Și nu în ultimul rând, cel puţin câteva din pricesnele
cântate prin bisericile ortodoxe sunt puse pe melodii care
amintesc clar de marșurile militare, care în nici un fel nu
se potrivesc cu trăirea pioasă a Sfintei Liturghii.
Dar să trecem peste aceste aspecte care pot fi considerate a fi minore în comparație cu ceea ce ne dezvăluie
textele unora dintre aceste cântece.
Primul lucru care pare a fi un numitor comun tuturor
pricesnelor este că nu fac referire în nici un fel la credinţa
ortodoxă, în schimb, cuvintele preferate sunt "creștin" și
"creștinătate". Chiar și în una dintre cele mai "cuminţi"
pricesne, "Taina Creștinătăţii" adevărul se spune pe jumătate în această privinţă. Autorul se inspiră din 1 Timotei
3,16, dar modifică textul, exact pentru a elimina referirea
la credinţa cea dreaptă (adică ortodoxă). Textul din Timotei spune: "Și cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe:
Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost
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văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri". Să vedem
cum schimbă autorul acestei pricesne versetele Noului
Testament": Cu adevărat, mare este taina Creștinătăţii:/
Dumnezeu S'a arătat în trup,/S'a îndreptat în Duhul,/S'a
vestit de Îngeri... etc
Dintr-o dată "taina dreptei credinţe" a devenit "taina
Creștinătăţii". Este oare cumva strecurată aici o idee ecumenistă? Motivul de a se schimba textul scripturistic este
în acest caz greu de ghicit. Cu excepţia ortodoxiei și probabil a greco-catolicilor, toate celelalte așa zise biserici
au pierdut total sau parţial Tainele, ca atare referirea la
Creștinătate în general este maliţios forţată.
Un alt lucru care este caracteristic multor pricesne este
că autorii anonimi pun cuvinte în gura Mântuitorului Iisus
Hristos. Ce autoritate pot avea acești autori ca să relateze,
ca și cum ar fi fost martori, ceea ce a spus Mântuitorul?
Doar sfinţii evengheliști fac acest lucru și redau textual
cuvintele Mântuitorului în Evangheliile ce le poartă numele. Nici o altă scriptură sau scriere a sfinților părinți,
sau cântările de orice fel ale bisericii nu fac acest lucru în
afară de cazul când citează din Evanghelii. Dar să luăm ca
exemplu cântecul intitulat "Așa grăiește Domnul Slavei".
Cuvintele din această priceasnă atribuite Mântuitorului
nu sunt citate din Evanghelie, ci născociri ale autorului.
Nici o Evanghelie nu conţine vreun cuvânt al Mântuitorului care să spună "Eu nu vă las orfani copii". În fapt,
întreagă această priceasnă este un presupus monolog
al Mântuitorului, folosind cuvinte de negăsit în textele
scripturistice, sau în mod grosolan interpretate spre a
acomoda necesitatea ritmului sau a rimei. Sigur că Sfânta
Tradiție ne relatează lucruri făcute de Mântuitorul, care
nu sunt cuprinse în Evanghelii, dar niciodată nu se dau
citate la persoana întâi ca cele din exemplul de mai sus.
"Iisus ne cheamă jalnic" este un alt exemplu unde
avem de a face cu același presupus monolog al Mântuitorului, cu alte cuvinte de negăsit în vreo Evanghelie:
"Iisus ne cheamă jalnic/Cu glasul său smerit:/Poporul
meu drag spune,/De ce m-aţi părăsit"?
Un alt aspect negativ al așa ziselor cântece creștine
este că au versuri care redau idei în conflagrantă discrepanţă cu textele Sfintei Scripturi sau cu realitatea spaţiului ortodox. Un prim exemplu ar fi din aceeași priceasnă
exemplificată anterior care spune: "Deşi mi-e coasta Mea
străpunsă/Şi-Mi curge sânge,/Şi-Mi curge sângele şiroi".
Sfânta Scriptură ne spune că atunci când Longinus a
străpuns coasta Domnului cu sulița, din rană a curs sânge
și apă, nu doar sânge.
Versurile care tânguiesc starea decăzută a creștinilor
(presupuși a fi ortodocși) sunt abundente și de regăsit în
mai toate pricesnele, cu toate că sunt în discrepanţă vădită cu realitatea spaţiului ortodox românesc. Se deplâng
crucile abandonate, bisericile goale și mai ales lipsa de
interes a ortodocșilor faţă de trăirea creștină: "Vai, Masa
Domnului stă-ntinsă,/Dar cei poftiţi nu vin la ea,/Ei n-aud

glasul Lui ce strigă,/Veniţi creştini la Masa Mea" (Veniţi
creștini la rugăciune), sau dintr-un alt exemplu din "Cruce
Sfântă părăsită": "Cruce sfântă, părăsită/Lângă-o margine
de drum,/Acoperişul ţi se strică/Printre creştinii de acum".
În marea lor majoritate, crucile de la marginea drumului
sunt prea-cunoscutele troiţe atât de răspândite pe întreg
cuprinsul ţarii și atât de dragi sufletului creștinului ortodox. Nu numai că nu se poate spune că sunt părăsite, dar
cu trecerea timpului este vădit că se înalţă încă altele noi
(unele ridicate chiar în locuri greu accesibile).
Alte versuri conțin idei neo-protestante (exemplu din
"Așa grăiește Domnul Slavei"): "Să vă împac din nou cu
Tatăl/Şi de păcat,/Şi de păcat să vă feresc"
Este clară ideea prin care neo-protestanții ne spun că
o dată ce credem în Dumnezeu și Îl acceptăm pe Hristos
a fi salvatorul nostru, păcatul devine nesemnificativ,
irelevant. Prin moartea Sa, spun aceștia, Hristos a luat
păcatele noastre și noi ne vom mântui doar prin simpla
acceptare. Ca atare, o dată înfăptuită această acceptare,
suntem deci feriți de păcate, lucru în totală contradicție
cu ceea ce ne spune biserica noastră. Hristos nu a venit ca
să ne fereasca de păcate, căci dacă ar fi venit pentru acest
lucru am fi cu toţii sfinţi.
Unele versuri sunt însă de-a dreptul periculoase prin
conținut, pentru că propun idei ce sunt în dezacord cu
elemente de bază ale dogmei creștin-ortodoxe, exemplu
din aceeași priceasnă:
"Să nu vin iar,/Să nu vin iarăşi în zadar"
Din textul acesta, s-ar putea înţelege că Hristos a
venit în zadar prima dată, ca atare negându-se măreția
Învierii. Mai mult decât atât, versurile de mai sus insistă
nu numai că Hristos a venit prima dată în zadar, dar este
posibil (probabil din pricina păcatelor noastre) să vină și
a doua oară tot în zadar. Și un alt exemplu, dintr-o altă
priceasnă care se cântă de obicei în zilele dedicate Sfintei
Cruci: "Dar credinţa mea îmi spune/Că mult nu va dăinui/
Printr-o tainică minune/Crucea Ta va birui". Dacă biserica
ne spune însă că Crucea lui Hristos a fost, este și va fi biruitoare, cum putem oare explica aceste versuri care spun
clar că crucea va fi biruitoare doar într-un viitor și acela
neprecizat și doar printr-o "tainică minune”?
Este greu de identificat valoarea acestor pseudo-cântări ortodoxe. Scopul declarat este cel educaţional, o priceasnă dorindu-se o fărâmă de cateheză. Cu toate acestea, conţinutul lor este foarte sărac și foarte superficial și
nu aduce, în general, noţiuni de cateheză care să dea acea
valoare educaţională care se dorește fiecărei pricesne.
Care ar fi poziţia bisericii faţă de "pricesne"? Fără doar
și poate episcopul local și preotul fiecărei parohii sunt cei
ce hotărăsc dacă aceste pricesne se pot cânta. Dacă pricesnele sunt agreate a fi cântate, atunci trebuie să existe
un proces riguros de selectare a lor, căci cântarea lor la
întâmplare poate aduce prejudicii parohiei și prin crearea
de poticniri și de animozităţi între membrii ei.

Crucea de pe Caraiman

Zi de sărbătoare la
Mănăstirea Lainici

Troiţă la margine de drum
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Actualitatea
Parohiei
Situaţia financiară la 15 ianuarie 2016
$149,808 Heritage Bank checking account
$420,994 Bank of America checking account
$92,699 Bank of America charity account
Heritage Bank mortgage balance: $2,125,322

Donații 15 nov 2015 - 15 ian 2016
$113,888 Slujbe, servicii religioase, Crăciun, Revelion
$38,617 Caritate (MS matching included)

Plăți importante 15 nov 2015 - 15 ian 2016
Noua Biserica = $100,949
$24,451
$18,260
$15,878
$15,322
$10,794
$5,804
$4,362
$3,291
$1,812
$750
$225

Heritage Bank - mortgage
Jerry Briseno - plumbing work
E & H Drywall - canopies painting work
Miscellaneous new building purchases
City of MLT - permit fees
Jireh Asphalt & Concrete - site work
PUD/PSE/City of MLT - energy, gas, water bills
Theater Design Consultants - A/V work
Curt Houck - ceiling work
Hultz Bhu - HVAC review services
James Bryant - management services

Caritate = $8,803
$6,250 Helping fund - Orfelinat "Sf. Maria" Barați, jud. Bacău
$2,000 Helping fund - IOCC
$553 Helping fund - Proiect Teodora Cartera

Diverse = $29,786
$7,200
$7,096
$6,234
$3,996
$2,189

Christie's catering - Revelion 2016
Miscellaneous FR events
Miscellaneous Revelion 2016
Alpha Omega Church supplies - floor candelabrum
Cordial Limousine - shuttle services

$1,372
$785
$595
$320

Statefarm - building insurance
ROEA - calendars
Miscellaneous newsletter
St. John the Forerunner Monastery - candles

BALUL
Mărţişorului
2016

Șiruri negre de cocoare,
Ploi călduțe și ușoare,
Fir de ghiocel plăpând,
Cântec îngânat de gând,
Sărbătoare…
(Pentru tine, Primăvară Otilia Cazimir)
Martie, prima lună de primăvară, își vestește
căldura de anotimp al înnoirii și înfloririi,
deschizându-ne larg porțile casei și invitânduvă la sărbătoarea primăverii,
primul bal al anului, Balul Mărțișorului.
Vă așteptăm cu bucate alese, muzică și voie
bună! Sâmbătă, 5 Martie, începând cu ora
6:30 PM, 6402 226th St SW, Mountlake Terrace,
WA 98043

HELP WANTED

Local family looking for a male or female caretaker of our adorable 5
year old son. We need assistance weekdays picking our son up from
school and supervising him from 11:30 AM to 4:30 PM until one of his
parents arrives home from work.
We are looking for a responsible, non-smoking, non-drinking adult who
loves children is a responsible driver with a clean driving record and
speaks English.
Requirements:
» Responsible and punctual
» Non-smoking/drinking
» No drugs
» Clean driving record
» Fluently in English
» Background check will be performed
For more details please call or text Daniela at (248)346-0780.
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Donaţii 15 noiembrie 2015 - 15 ianuarie 2016
Donațiile în această perioadă au totalizat
$113,888. Mulțumim tuturor donatorilor și
Dumnezeu să le răsplătească!
$8,045 Donator nespecificat
$3,500 Trufinescu Tudor & Adina
$3,295 Pr. Cătană Ioan & Floarea
$2,954 Răutu Bogdan & Carmen
$2,435 Pravăț Daniel & Claudia
$2,044 Nica Doru & Oana
$2,000 Moldovanu Petru & Valentina
$1,650 Savencu Gabriel-Ciprian & Doina
$1,600 Apostol Alexandru & Doina
$1,550 Indre Ionel & Cătălina
$1,500 Bârsete Cristinel, Ene-Stroescu Daniel &
Valerica, Pop Vasile & Anca
$1,450 Albuț Gabriel & Lucia
$1,304 Anonim
$1,300 Anonim
$1,287 Olt Emanoil & Violeta
$1,250 Vlad Constantin & Oana
$1,200 Marcu Cornel & Virginia
$1,125 Frig Tiberiu & Irina
$1,100 Ghinea Ciprian & Ivan Elena
$1,050 Allen Maria & Lyons Robert
$1,025 Dominte Val & Elena
$1,000 Anonim, Bârsan Corneliu & Laura, Borșan
Antonel, Gavrilă Daniel & Alina, Iancu Laurențiu
& Ştefan Carmen, Munteanu Răzvan & Elena,
Şoldan Gabriela
$ 975 Barză Florin & Toma Genoveva
$ 900 Bodea Nicolae & Mariana, Moraru Valentin & Elena
$ 875 Cupșa Petre & Crisanta, Evergreen Quality
Home, Popa Călin & Dana
$ 775 Anonim
$ 750 Anonim
$ 725 Marton Vasile
$ 700 Chița Adrian & Cristina, Sinea Viorel & Corina
$ 688 Petrovan Ioan & Plev Maria
$ 675 Rădăuceanu Teodor & Raluca
$ 646 Mart Iulian & Veronica
$ 625 Toma Tudor & Aurora
$ 600 Bogdan Mircea & Claudia, Cuc Iosif Flavius
& Aurica, Mirea Valentin & Aurelia, MyDentist
Dental Center
$ 597 Danciu Valentin & Ioana
$ 550 Folta Florin & Teodorescu Roxana, Oltean
Dorina
$ 525 Dănilă Valentin & Eugenia
$ 520 Mureșan Nicu & Lucy
$ 500 Adamovici Elisabeta & Zlibut Florian, Bar
Florin & Cornelia, Blendea Adina, Blidar Marius
& Deac Crina, Costea Mihai & Dana, Mija Iolanda,

Muntean Ioan & Angelica, Neagoevici-Negoescu
Mircea & Bușe Daciana, Oltean Adrian & Mariana, Piticariu Toader & Virginia, Podar Marius &
Monica, Popa Toni & Ramona, Popescu Tudor &
Doina, Popița Ioan & Dorina, Schmieder Wilhelm
Robert & Nadia, Stoian Ionuț & Dana, Szarvadi
Ion & Alina, Ţîru Cătălin Mihai & Daniela, Zlăvog
Gabriel & Maricica
$ 475 Farcaș Mitică & Bădeț Mihaela, Raus Victor & Focșan Raluca
$ 456 Olariu Laurențiu & Eugenia
$ 450 Badiu Bogdan & Mădălina, Mînăscurtă
Ion & Marcela, Pop Călin & Adriana, Puraveț Constantin & Tatiana
$ 431 Gruber Silviu & Carmen
$ 425 Ciustea Iulian & Corina, Nine Cristian &
Alina, Siicu Cătălin & Gabriela, Tunduc Marius &
Florentina
$ 400 Nalbantu Silvia, Şipoș Cătălin & Brad Daniela, Tomici Maria
$ 375 Călin Mugurel & Veronica, Gocan Paul &
Monica, Mocanu Rodica, Rus Felician
$ 350 Bolboacă-Negru Marcel, Cira Adalbert &
Gina, Clep Daniel & Natalia, Cunningham Daniel
& Adriana, Filipaș Gheorghe & Estera, Marcu Claudia & Horațiu, Perianu Aurel & Florentina, Rus
Daniel & Carmen, Sandu Culai, Thesmann Achim
& Patricia, Urs Constantin & Bădeț Gabriela
$ 300 Albu Daniel & Ruxandra, Ardelean Cornel & Iuliana, Badea Constantin & Maria, Belea
Dumitru & Varvas Semida, Căprar Viorica & Nicoleta, Dâmboianu Radu & Alina, Dumitru Viorel &
Raluca, Feneșan Adrian & Cristina, Florea Ananie
& Leontina, Frîntu Mihai & Monica Mihaela,
Goie Ioan & Maria, Iftimie Sorin & Lucia, Iliescu
Valentin & Alina, Mărciulescu Cristian & Adina,
Milici Nicolae & Liubinca, Peschek Mark & Mirela, Royal AFH Care, Şandru Mihai & Maria, Sitaru
Mircea & Victoria, Trocan Gabriel & Elena
$ 260 Cociș Călin & Olga
$ 250 Baez Crina & Noe, Ciobanu Olga, Ciobotaru Severin & Malofi Rodica, Clinciu Ciprian &
Camelia, Dăian Nicolae & Livia, Dreve Sorin &
Delia, Dumitru Valeriu & Ioana, Dunca Grigore &
Iliana, Glijin Veceaslav, Jianu Sorin & Constanța,
Jurjescu Mircea & Diana, Lovric John & Dulama
Anamaria, Mihali Petru & Daniela, Mihăluță Petru & Aliona, Mureșan Vasile & Daniela, Nistorică Gabriel, Niță Cosmina, Pop Cristian & Ioana,
Rabinovich Andrei & Mariana, Şerban Daniel &
Piroi Florina
$ 225 Cocerhan Vasile & Maria, Temereanca Andreea

$ 214 Lazăr Florin & Simona
$ 200 Anonim, Crețu Doina, Dobre Codrin Constantin & Mihaela, Firulescu Lucrețiu & Lidia, Furdui Dacian & Poptămaș Roxana, Muntianu Adrian
& Alexandrina, Mureșan Olga, Oprea Constantin &
Carmen, Tegzeș Claudiu, Vasiliu Viorel & Steluța
$ 195 Nistor Ioan & Valeria
$ 193 Anonim
$ 175 Ciocănaș Ioan & Eugenia, Ivan TudorițaMaria
$ 170 Cristea Daniel
$ 150 Avădanei Dragoș & Elena, Florea Roxana,
Moldovan Eugen & Laura, Moraru Adrian & Delia, Nistor Gheorghe & Carmen, Oltean Florina,
Onuțan Ionuț & Mocan Anamaria, Pop Aurel &
Marcela, Tudorie Toader & Alexandra
$ 148 Ţigănuș Liviu & Maria
$ 145 Ades Camelia
$ 140 Mija Adrian
$ 135 Vanica Maxim
$ 125 Arbune Marius & Carmen, Bîrla Ion, Dănilă Cătălina, Gilbert Allison, Grecu Elena, Hiriscău
Gelu, Ionescu Florentin & Dana, Popșoi Maria,
Romanschi Mădălin & Laura, Tătar Lucian, Tătar
Monica
$ 106 Petrini Silviu
$ 100 Anonim, Avram Dan & Teodora, Bondis
Doina & Horvat Peter, Buie Maria, Butnar Ioan
& Elisabeta, Constantinescu Constantin Marius
& Daniela, Gașpar Alexandra, Gașpar Lucian &
Mărioara, Geageac Nicoleta, Ghițescu Florentina, Ghizilă Gabriel & Teodora, Golescu Adi &
Maria, Lupșa Lucia & Viorel, Magdas Laura &
Mihai, Manole Cătălin & Irina, Mihăescu Dorin
& Florina, Nicula Florin & Lăcrămioara, Oltean
Eduard & Liliana, Pașca Traian & Maria, Poinaru
Marian & Diana, Predoi Mădălin & Dumitrela,
Radosav Codruța, Rață Sergiu & Nadejda, Standolariu Dorel & Manuela, Tarță Mihail & Daniela,
Tudorache Mihai, Vasilescu Mădălina, Zanidache
Virgil & Doina
$ 90 Pop Flora
$ 75 Burian Aura, Smîntînă Ioan & Maria
$ 65 Daroczy Eugen & Corina
$ 50 Aniței Cristian & Cecilia, Banari Nicolae,
Barbiuc Eugen, Hough Carla, Iordache Dumitru,
Niculae Costică, Popescu Gheorghe & Nicolae
Roxana, Vartolomeu Jenica-Georgeta
$ 40 Briseno Cristina, Vanica Mihai
$ 35 Bugariu Maria
$ 30 Bramsche Teodora, Dumbravă Gheorghe &
Georgeta, Let Valerian
$ 25 Corcheș Lucian & Camelia, Gligor Mariana

Cuvântul
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Donațiile către caritate în această perioadă au
totalizat $38,617. Mulțumim tuturor donatorilor
și Dumnezeu să le răsplătească!
$19,914 Palanca Radu Rareș & Fu Isabella
$10,104 Benevity Community Fund
$ 3,750 Diaconu Cristian & Ioana
$ 983 Pop Cristian & Ioana

$ 544
$ 515
$ 499
$ 382
$ 297
$ 249
$ 150

Anonim, Nica Doru & Oana
Ghizilă Gabriel & Teodora
Blendea Niculae & Mihaela
Gușu Sorin & Florina
Moldovanu Petru & Valentina
Popescu Mihail & Bidivenciu Irina
Cociorvă Petru & Oprea Violeta

$ 124 Ifrim Silviu & Cătălina
$ 100 Mihai Tudor & Marinela
$ 98 Dumitrașcu Adrian & Aura, Olariu Laurențiu
& Eugenia, Sega Giorgio & Cristina
$ 85 Şipoș Cătălin & Brad Daniela
$ 49 Ţigănuș Liviu & Maria
$ 35 Gavrilă Robert

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!

Programul slujbelor religioase
(vedeţi continuarea în pagina 8)

Sâmbătă 13 februarie

6:30 PM Vecernie

Duminică 14 februarie

8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Duminică 21 februarie

8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Duminică 28 februarie

8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Sâmbătă 5 martie

8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Pomenirea morților - Moșii de iarnă)

Sâmbătă 5 martie

5:30 PM Vecernie

Duminică 6 martie

8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Sâmbătă 12 martie

6:30 PM Vecernie

Duminică 13 martie

8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Duminică 13 martie

6:30 PM Denie

COLTUL

No. 222

Șireata

de Elena Farago

Viorica, fata mamei
Cea cuminte şi curată,
Şi-a făcut, mâncând cireşe,
Pe furiş, pe şorţ, o pată…

Mama intră-ncet pe uşă;
Ea tresare şi-ntinzând
Mâinile deasupra petei,
Plânge întruna suspinând.

Şi-acum stă-ntr-un colţ şi plânge:
“Doctorul e vinovat
Şi c-o să mă certe mama,
Şi că şorţul l-am pătat!”

- De ce plângi, fetiţa mamei?
- Plâng, că doctorul ţi-a spus
Să nu-mi dai deloc cireşe,
Şi tu în dulap le-ai pus…

COPIILO
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- Şi tu plângi din lăcomie?
Ce ruşine!…
- Să mă ierţi!…
- Bine, dar să fii cuminte…
- Nici de şorţ nu mă mai cerţi?

R

- Care şorţ? întreabă mama…
- Uite, ăsta: l-a pătat
Lăcomia pentru care
Chiar acuma m-ai iertat.

DR. ANTONELA POLOTANU
DENTISTRY

We have two locations to serve you,
RENTON and LYNNWOOD
(425) 277-7592 or (425) 277-7593
MYDENTISTSEATTLE.COM

■

■
■
■

Both locations offer general dentistry treatments and oral
health maintenance such as periodontal treatments, white
fillings, veneers, crowns and bridges, root canal treatments,
dental implants and cosmetic dentistry.
Our office is a preferred provider for most major dental
insurances.
We offer discounts up to 30% for the uninsured patients or
services not covered by your dental insurance. Please call
our office for all ongoing smile saving discounts.
We accept DSHS/Medicare for children and young adults to
19 years of age.

RENTON: Easy access to I-405 or I-5
and in close proximity to The Landing in
Renton.

LYNNWOOD: Close to the junction of
196 St. S.W. and Highway 99 and next
to Edmonds Community College

The “Three Holy Hierarchs” Church
P.O. BOX 53151
Bellevue, WA 98015-3151
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U.S. POSTAGE PAID
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PERMIT No. 1528

(return service requested)

TO:

Programul slujbelor religioase
(continuare din pagina 6)
Luni 14 martie

6:30 PM Denie

Marți 15 martie

6:30 PM Denie

Miercuri 16 martie

6:30 PM Denie

Joi 17 martie

6:30 PM Denie

Vineri 18 martie

9:30 AM Liturghia Darurilor mai înainte sfințite

Sâmbătă 19 martie

8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Pomenirea morților)

Sâmbătă 19 martie

6:30 PM Vecernie

Duminică 20 martie

8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Duminică 20 martie

5:00 PM Vecernie (Pan Orthodox Vespers at Assumption Church, 1804 13th Avenue, Seattle 98122)

Miercuri 23 martie

6:30 PM Liturghia Darurilor mai înainte sfințite

Joi 24 martie

6:30 PM Vecernie

Vineri 25 martie

8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Bunavestire)

Sâmbătă 26 martie

8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Pomenirea morților)

Duminică 27 martie

8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Duminică 27 martie

5:00 PM Vecernie (Pan Orthodox Vespers at St. Paul Church, 21236 Poplar Way, Brier 98036)

Miercuri 30 martie

6:30 PM Liturghia Darurilor mai înainte sfințite

Vineri 1 aprilie

9:30 AM Liturghia Darurilor mai înainte sfințite

Sâmbătă 2 aprilie

8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Pomenirea morților)

Sâmbătă 2 aprilie

6:30 PM Vecernie

Duminică 3 aprilie

8:30 AM Utrenie urmată de 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
Preşedinte: Ionică Crețu
Vicepreşedinţi: 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: Sorin Angheluș
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:
Preşedintă: Claudia Pravăţ
Vicepreşedintă: Gabriela Neagoe
Secretară: Diana Hawkins
Casieră: Florica Gușu
Controloare: Elena Munteanu, Aurelia Mirea
Informații de contact:
Părintele Ioan: (425)442-8296,
Ioan.Catana@ortodox.org
Consiliu: council@ortodox.org
Buletin: buletin@ortodox.org
Comitetul de doamne: arfora_seattle@ortodox.org

