
c u  D u m n e z e u .   

S-a spus ca fericirea trebuie 

conceputa felurit, in functie 

de varsta celui care o cauta. 

Ca una este sa faci fericit un 

copil si altceva un varstnic. 

Dar acest lucru ar fi valabil 

daca fericirea ar consta in 

bunuri materiale. Atat co-

pilul cat si batranul pot fi 

fericiti cu adevarat atunci 

cand simt ca sunt iubiti si 

iubesc. Altii au afirmat ca 

fericirea este o suma de bu-

curii care induc, pentru o 

scurta perioada de timp, o 

anume stare de bine. Dar 

se pierde din vedere ca Hris-

tos nu e genul de persoana 

care astazi sa fie prezent, 

iar maine sa lipseasca de la 

intalnire. De aceea, unirea cu 

El ii ofera omului o neincetata 

stare de bine, o fericire ves-

nica. Cu totii ne dorim sa fim 

fericiti. Numai ca noi cautam 

fericirea oriunde, numai in 

Dumnezeu nu. Va rog sa le 

vestiti celor nefericiti, ca in 

orice clipa pot deveni fericiti 

daca se unesc cu Dumnezeu, 

in Biserica.  

   

Iubiti credinciosi, 

Sunt convins ca orice om de 

pe acest pamant, cauta sa fie 

fericit intr-un fel sau altul, in 

locul si timpul in care Dum-

nezeu i l-a harazit sa traiasca. 

Si cred ca aceasta este 

trasatura cea mai generala si 

caracteristica a umanitatii. 

Marea diversitate si confuzie 

vine insa din faptul ca sensul 

fericirii si modul de a ajunge 

la ea este foarte diferit si de 

multe ori contradictoriu pen-

tru un observator obiectiv. 

Viata noastra trebuie sa fie o 

viata fericita! Si ea poate fi 

astfel, cu o singura conditie: 

sa stim ce este fericirea au-

tentica si netrecatoare. Fap-

tul ca intalnim nenumarate 

p e r s o a n e  l i p s i t e  d e 

un chip fericit, este din cauza 

cautarii ei unde nu trebuie. 

Daca limitam fericirea doar 

la o bunastare sociala (casa, 

masina, serviciu etc), atunci 

este explicabil de ce intalnim 

atat de multe chipuri triste. 

Adevarata fericire este mai 

mult decat starea de bine data 

de implinirea unor pofte si 

nevoi trupesti. Caci altfel, 

usor am putea spune ca 

oamenii care traiesc in 

“lumea 3-a “ sunt total ne-

fericiti, insa nu este deloc 

adevarat acest lucru. Unii 

oaamenii sunt chiar saraci 

insa si foarte fericiti ! 

Apoi, un crestin nu poate 

spune ca este fericit pentru 

ca poseda anumite lucruri. 

Daca marturiseste ca este 

fericit o face in virtutea 

faptului ca este iubit si 

iubeste. Fara persoana 

iubita, viata sa este mai 

mult moarte decat viata. 

Fericirea poate fi traita si in 

situatii tragice, chiar daca 

acest lucru este de nein-

teles pentru multi. De ex-

emplu sunt persoane care 

desi sufera de boli cum-

plite, le auzi spunand ca 

sunt bucuroase de viata, ca 

sunt nopti cand nu pot 

dormi de fericire, le vezi 

chipul luminat. Cum e oare 

posibil asa ceva? Un posi-

bil raspuns pe care vi-l ofer 

astazi, este prin unirea cu 

Hristos. Iar intensitatea 

fericirii este data de masura 

real izar i i  asemanari i 

MESAJ PREOT PAROH Pr. Cosmin Antonescu 

I N S I D E  T H I S  

I S S U E :  

Mesaj preot 1 

Botezuri 2 

Finante 2 

Retrospec-

tiva 

3 

Evenimente 

Viitoare 

4 

Despre libertate 5 

  

B I S E R I C A  O R T O D O X A  

“ S F A N T A  M A R I A ”  

P O R T L A N D ,  O R  Buletin Parohial 
J U L Y  1 0 T H , 2 0 1 4  2 0 1 4 — A P R I L I E - I U N I E  

Q U O T E S  F O R  

Y O U R  S O U L  

Fiindcă plata păca-

tului este 

moartea: dar darul 

fără plată al lui 

Dumnezeu este 

viaţa veşnica în 

Iisus Hristos, 

Domnul nostru. 

(Romani 6:23) 

„ Urmăriţi pacea 

cu toţi şi sfinţirea, 

fără care nimeni 

nu va vedea pe 

Domnul.” (Evrei 

12:14 ) 
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13505 SE STARK ST. 

PORTLAND, OR 
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P A G E  2  BOTEZURI & CUNUNII APRIL-JUNE 2014 

BALANTA FINANCIARA LA  

INCEPUTUL LUNILOR: 

 

CHECKING 

 

APRILIE  60,165.77 

MAI   57,798.28 

IUNIE   53,505.03 

 

SAVINGS:           $ 30,300.00 

B U L E T I N  P A R O H I A L  

Botez Iunie 8—Maia Virginia 

Botez, Iunie 28-Andrew 

Botez ,April 28-  Alexander John  

Inmormantare -May 29, George Bogdan  

Cununie - Iunie 14 Gabi & Lavinia   

Botez  Kyron 



P A G E  3  
2 0 1 4 — A P R I L I E - I U N I E  

O SINTEZA A EVENIMENTELOR TRECUTE 
 

Cu binecuvantarea lui Dumnezeu,  in perioada Aprilie - Iunie, 

ne-am invrednicit de cateva evenimente deosebit de frumoase si 

inaltatoare.  
 

Mai intai, luna Martie a fost dedicate Postului Mare, perioada 

de pregatire duhovniceasca, pentru ca apoi sa ne putem bucura 

pe deplin de Sarbatoarea Invierii Domnului(20 Aprilie). Tot pe 

plan duhovnicesc, in perioada urmatoare Invierii Domnului am 

inceput un studiu biblic al Faptelor Apostolilor, studiu deosebit 

de folositor si apreciat de 

multi dintre credinciosi.  Acest Studiu Biblic s-a incheiat la 

sfarsitul lunii Iunie, urmand ca din Iulie, sa incepem cu 

studiul Epistolei catre Romani a Sfantului Apostol Pavel. 
 

Pe plan comunitar, ne-am bucurat de cateva Agape Fra-

testi pregatite cu multa darnicie si maiestrie  de catre 

Comitetul de Doamne al Parohiei noastre, carora le multu-

mesc si pe aceasta cale. Bucuria sfarsitului de primavara, a 

fost sarbatorita prin Picnicul de Ziua Copilului care, in 

acest an s-a desfasurat in premiera la Blue Lake Park.   
 

Inceputul verii a fost inaugurat prin Tabara de 

Vara ce s-a desfasurat in aceasi locatie, la Al-

dersgate Gamps and Retreat Center din Turner, 

OR. A fost o tabara deosebit de frumoasa, cu 39 

de copii cu varstele  cuprinse intre 5 si 18 ani. Ii 

multumim lui Dumnezeu pentru purtarea Sa de 

grija si felicitam parintii pentru ca ne-au incred-

intat spre modelare pentru o saptamana in-

treaga, cele mai pretioase bogatii ale lor: copi-

lasi minunati. 

In concluzie, pot spune ca aceste 3 luni de zile au fost pline de bucurie si de roade duhovnicesti 

pentru toti cei care au ales sa fiti alaturi de noi. Ne bucuram de asemenea si de faptul ca am pu-

tut initia si cateva actiuni de ajutorare/misionare, prin care am venit in ajutorul celor mai nevo-

iasi frati ai nostri din Romania si  Statele Unite. Fie ca Dumnezeu sa ne daruiasca ca si eveni-

mentele ce vor urma sa fie cu mult folos si bucurie autentica.   

 

 PROGRAMUL OBISNUIT AL SLUJBELOR RELIGIOASE: 
 

FIECARE MIERCURI & VINERI -7 P.M. SLUJBA DE SEARA 

DUMINICA -10:30 A.M. SFANTA LITURGHIE (In zile de sarbatoare, Sfanta Li-

turghie se savarseste tot de la 10:30 a.m.) 

* Orice modificare in program, va fi anuntata prin e-mail.  



Evenimente si activitati viitoare  

PLEASE MARK YOUR CALENDAR ! 

Pentru cei care va pregatiti déjà pemtru o vara nemaipomenita si doriti sa participati si la evenimentele ce le va 
organiza biserica noastra, pe langa slujbele obisnuite, iata o scurta sumarizare 

  

   

  

HRAMUL BISERICII  
17 AUGUST, 2014 

      FESTIVAL ROMANESC               
LABOR DAY WEEKEND   

    Aug. 30-31, 2014   

STUDIU BIBLIC - EPISTOLA CATRE ROMANI 
 

Cuvantul lui Dumnezeu, Sfanta Scriptura, este o prioritate in viata fiecarui crestin orto-

dox. Vom continua Studiul Biblic incepand de Duminica August 3, si vom  citi Epistola 

catre Romani. Fiti alaturi de noi in citirea si intelegerea Bibliei in duhul ei autentic.  
 

Va invitam ca impreuna sa ne bucuram de 

Hramul Bisericii noastre, inaltand rugaci-

uni si cantari de multumire catre Dumne-

zeu. Programul evenimentelor este urma-

torul:  

 

August 14 – 7 p.m. Prohodul Maicii  

     Domnului 

August 15 –10:30 a.m. Sfanta Liturghie 

 

 August 17  - DUMINICA 
10:30  Sfanta Liturghie & Concert Festiv 

& Agapa Frateasca in curtea bisericii. 

 

VA ASTEPTAM CU DRAG ! 

Asa cum ne-am obisnuit, in perioada de 

LABOR DAY WEEKEND, se va desfasura 

FESTIVALUL ROMANESC. Va fi un week-

end in care Romania va fi adusa din nou in 

mijlocul nostru prin mancare delicioasa, 

muzica autentic romaneasca, dansuri 

populare romanesti si multe alte atractii.  
 

 

VA ASTEPTAM CU DRAG ! 



 Libertatea, de toti dorita, de prea putini cunoscuta. Multi oameni se cred liberi, nefiind. Prea putini sunt 

aceia care au gustat si au trait adevarata libertate. Nu pot fi liberi decat robii lui Dumnezeu. Oricare alta robie, 

de orice natura ar fi ea, anuleaza starea de libertate.        

 Ce m-a invatat un pui despre libertate ? Locuiesc la sat. Asta iarna, o femeie credincioasa a venit sa-

mi dea o gaina. Neavand unde sa tin gaina, i-am spus ca nu o pot lua, ori sa o mai tina pana la primavara. A 

trecut iarna, iar primavara a sosit cu aceeasi oferta. Ba chiar cu o oferta sporita. Gaina cu pricina avea langa ea 

sase pui. Am facut o cusca mare si am primit closca si puii. Dupa vreo doua saptamani, unul dintre pui avea sa

-mi predea o lectie duhovniceasca.          

 Cand am hotarat sa dau drumul puilor afara din cusca, am inceput sa intind o sarma plasa imprejurul 

custii. La un moment dat, am deschis usa larg, iar puii, foarte blanzi, s-au lasat mangaiati de mine. Nici unul 

nu cobora afara. Ma incanta mult blandetea lor. I-am mangaiat vreme indelungata. La un moment dat, un pui a 

iesit din cusca. A coborat in iarba. Pentru ca trebuia sa plec urgent de acasa si pentru ca tarcul de sarma nu era 

terminat, am prins puiul cu pricina si l-am bagat inapoi in cusca.      

 A doua zi, cand am venit sa le dau mancare, unul dintre pui se plimba agitat in dreptul usii. In prima 

clipa de dupa deschiderea custii, acel pui a sarit afara, in iarba. L-am prins si l-am baga inapoi. Tot asa s-a in-

tamplat si a doua zi. In cele din urma, am inteles. Era vorba despre singurul pui care iesise in afara custii. Era 

evident acest lucru, caci nici un alt pui nu mai cobora din cusca, desi usa era larg deschisa, iar ei nu fugeau de 

mine, ba chiar se asezau in palma mea.         

 Lectia e simpla, desi nu tin minte sa o fi primit in cei doisprezece ani de studii teologice. A trebuit sa 

primesc o closca si sase pui, ca unul dintre pui sa ma invete o mare taina despre libertate. Care este lectia ?! 

 Libertatea nu poate fi cunoscuta in stare de robie. Puii din cusca nu stiau ce inseamna a trai in afara 

custii. Tot asa, oamenii din lume nu stiu cum este a trai in afara lumii. Iisus a zis: "Daca ati fi din lume, lumea 

ar iubi ce este al sau; dar, pentru ca nu sunteti din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea va 

uraste" (Ioan 15, 19). Oamenii care nu au experienta celor nevazute nu pot intelege nimic din tainele lui Dum-

nezeu. De aceea, ei nu cred nici in marturia celor care au aceasta experienta.    

 Cel inrobit de pacat nu poate crede, nici nu poate cunoaste libertatea vietii ascunsa in poruncile lui 

Dumnezeu. Cel inrobit de pacate nu va cunoaste cu adevarat ce inseamna a fi liber. Omul dependent de un 

anumit lucru va crede cu usurinta ca implinirea irationala a poftelor sale este totuna cu libertatea, chiar si 

atunci cand poftele se arata mai puternice decat argumentele ridicate de mintea lui sau de a celor din jurul sau.

 Libertatea nu poate fi cunoscuta decat de cel liber. Puii din cusca nu coborau in iarba pentru ca nu 

stiau cum este sa traiesti in afara custii. Tot asa, nu poate vorbi despre libertate un om care nu a fost niciodata 

liber. Numai omul duhovnicesc - despatimit - este cu adevarat liber. Nu pot fi liberi decat robii lui Dumnezeu. 

Oricare alta robie, de orice natura ar fi ea, anuleaza starea de libertate. (...continuare pe ultima pagina)

LIBERTATE SI ROBIE 
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  Desfasurarea, in aceasta perioada, a Cupei Mondiale din Brazilia, 

este un bun prilej de a discuta, din perspectiva crestina, despre un adevarat 

fenomen social, nu doar sportiv, precumeste fotbalul. La nivel national, dar 

si la nivel global, fotbalul nu este egalat, ca popularitate, de nici un alt sport. 

El influenteaza mase largi de oameni, de la copii la adulti de diferite profe-

sii, barbati sau femei.       

 Mai intai, sa observam ca nu exista o raportare unitara la acest fenomen. Exista, la o extrema, multimea 

celor pentru care fotbalul este, practic, o religie. Echipa cu care simpatizeaza este, mai degraba, un soi de secta 

la care adera. Fan-clubul este partea institutionala a "religiei" lor, iar manifestarile din galerie sunt o exprimare 

in public a "cultului". Imnele si scandarile tin locul cantarilor si citirilor din lacasurile de cult. Fanii pot ajunge 

pana la a idolatriza pe un jucator sau pe un antrenor. In loc de icoane, acesti exaltati au fotografii sau postere 

cu echipa sau cu jucatorii preferati. Adversarul e intotdeauna fluierat si demonizat, putandu-se ajunge chiar la 

confruntari fizice cu fanii/adeptii acestuia. Blestemele sunt la ordinea zilei sub forma unor cuvinte jignitoare la 

adresa oponentilor. Invers, cei "ai lor" sunt ridicati in slavi, indiferent de situatie si sunt sustinuti chiar si cand 

este evident ca nu au dreptate. Extazul este atins la victorie, mai ales daca asta inseamna castigarea unei com-

petitii. Agonie este orice insucces. Ritmul vietii unor astfel de fani este dictat de succesiunea meciurilor. Pana 

si familia este, cel mai adesea, pe locul doi... In mod evident, o astfel de raportare la fotbal este una de nedorit, 

necrestineasca. E, daca vreti, un soi de idolatrie moderna. 

 Si totusi, chiar nu este fotbalul compatibil cu crestinismul? Nicidecum! 

Fotbalul atrage pentru ca, in sine, este o reflectare, in plan sportiv, a luptei pe 

care o are omul de dus pe pamantul (gazonul?) suferintei. Ideea de competitie 

este una originara. Satana i-a ispitit pe Adam si pe Eva sa intre in competitie cu 

Dumnezeu. Acum, nu ne mai putem intoarce la Domnul decat biruind in... lupta 

cu diavolul!Aceasta viata in care putem castiga Imparatia cerurilor este asema-

nata de un mare sfant al Bisericii, Ambrozie, cu - ceea ce numim azi - un sta-

dion: "Ce este lumea daca nu o arena plina de lupta?". Iar cel care castiga 

aceasta lupta primeste "cununa vietii"(Apoc. 2, 10). Spre lamurirea celui care este "atlet al lui Hristos" - in 

speta ucenicul sau, Timotei -, Apostolul Pavel vorbeste tot in termenii competitiilor sportive, aratand ca, atunci 

"cand se lupta cineva, la jocuri, nu ia cununa, daca nu s-a luptat dupa regulile jocului" (II Tim. 2,5). Si in fot-

bal exista reguli si toate trebuie respectate pentru ca un gol marcat sa fie si valabil. Pentru asta este insa nevoie 

si de fair-play din partea jucatorilor (onestitatea este o calitate crestina fundamentala). 

 

 

DOHOVNICIE SI FOTBAL.  
Fragmente din articolul Pr. C-tin Sturza  

http://www.crestinortodox.ro/editoriale/crestini-stadion-145751.html 

http://www.crestinortodox.ro/editoriale/crestini-stadion-145751.html#
http://www.crestinortodox.ro/editoriale/nevoia-a-consuma-sport-128842.html
http://www.crestinortodox.ro/editoriale/crestini-stadion-145751.html#
http://www.crestinortodox.ro/editoriale/imparatia-dumnezeu-139321.html


Mantuirea nu se castiga fara a trai in comunitate cu ceilalti (in Biserica) si avand 

un indrumator duhovnicesc. Tot asa, un fotbalist are nevoie de o echipa si de un 

bun antrenor. Sf. Vasile cel Mare indeamna pe crestin "sa se incredinteze in 

mainile unui om bogat in virtuti" si nu, "de dragul de a-ti menaja trupul", sa alegi 

pe unul care sa fie la nivelul viciilor tale. In plan sportiv, acesta este un indemn la 

autodepasire. Si ideea de adversar se regaseste in viata crestina. Sf. Grigorie de 

Nyssa vorbeste, in lucrarea "Despre desavarsire", despre necesitatea confruntarii: 

"Cum ar mai putea fi numita o competitie ca atare daca nu ar exista oponenti? Daca nu exista adversar, atunci 

nu exista nici cununa. Victoria nu exista prin ea insasi fara ca sa existe o parte infranta." Iar adversarii 

crestinului sunt duhurile rautatii, cu care ne este de folos a ne confrunta, spre mantuire. Nu degeaba se spune: 

"ridica ispita si nu mai este cine sa se mantuiasca". Ca sa rezisti la ispite, ai nevoie de post si de rugaciune. 

Postul este un soi de cantonament, ce are ca efect si fortificarea trupului sau a sufletului. Apelam la post mai 

ales atunci cand trecem prin incercari mai grele (echivalentul competitiilor, in plan sportiv). Dar conteaza ce 

faci si in afara posturilor, nu doar in post, dupa cum un alt principiu crestin spune ca "cel care se roaga numai 

cand se face rugaciune, acela nu se roaga". Tot asa conteaza si viata extrasportiva a unui jucator de fotbal, nu 

doar ceea ce face in cantonament sau la antrenamente. 

 Sunt multe tactici pe care le poate adopta omul in lupta duhovniceasca. 

Una dintre ele este si aceea de a nu se lasa "inghesuit in propria poarta", ci de a 

lasa cumva pe diavol - folosind un termen fotbalistic -, in offside (adica in afara 

jocului). Daca stiu sa fac, la timp, pasul spre Dumnezeu, diavolul nu mai are 

putere asupra mea, devine cu totul neputincios atunci cand eu nu-i mai fac jocul, 

cand nu intru, adica, in logica lui. 

 Cel ce doar sta pe margine si chibiteaza, nu este castigat precum cel ce 

joaca. Asa si crestinul: poate sa citeasca despre luptele sfintilor sau sa urmareasca pe cei in viata cum se lupta 

cu ispitele, dar nu se vor folosi cu nimic daca nu vor lupta ei insisi "lupta cea buna" (II Tim. 4,7). In ultima 

instanta, nu conteaza neaparat daca o echipa a castigat meciul sau o competitie, ci daca a luptat si s-a autode-

pasit (algerienii au fost primiti acasa ca niste eroi, desi au fost eliminati in optimi de la acest Mondial). Si in 

viata duhovniceasca, important este a lupta permanent, chiar si daca vei fi de zeci de ori pe zi invins de 

diavoli. Un parinte a fost intrebat de cineva ce fac monahii, acolo, in manastire, toata ziua. Raspunsul a fost: 

"Ce sa facem, cadem si ne ridicam!" A lupta te face "ostas al lui Hristos", a birui este a Domnului. 

In concluzie, nu este ceva gresit in a juca fotbal. Chiar si a urmari un meci, in anumite limite, cu decenta, nu 

este un lucru in contradictie cu statutul de crestin. Ideea de competitie, cum am vazut, poate releva omului 

semnificatii de ordin spiritual. Necrestineste este insa a fi patimasi in toate acestea, a deveni agresivi sau idola-

tri. Si asta este valabil pentru orice lucrare sau activitate omeneasca, nu doar pentru fotbal sau alte sporturi. 
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  Cel care cunoaste libertatea, nu va mai putea suferi robia. Din cei sase, un singur pui nu mai raba 

sa stea in cusca, anume cel care iesise primul in iarba. Tot asa, omul patimas nu poate simti odihna adevaratei 

libertati. Pentru aceasta, el nici nu cauta sa o dobandeasca. Nu poate cauta libertatea acela care nu stie ca ea 

exista, ori daca stie ca exista, nu stie cat de frumoasa si Vie este ea. Intr-un cuvant, cel patimas se crede liber 

pentru ca nu stie, de fapt, cum este sa fii liber. Numai cel care scapa din gharele unei patimi va putea ura acea 

patima. Abia atunci el isi va putea da seama cat de ne-liber a fost mai inainte.     

 Iisus a zis: "Daca veti ramane in cuvantul Meu, sunteti cu adevarat ucenici ai Mei si veti cunoaste 

adevarul, iar adevarul va va face liberi. Ei insa I-au raspuns: Noi suntem samanta lui Avraam si nimanui nicio-

data n-am fost robi. Cum zici Tu ca: Veti fi liberi? Iisus le-a raspuns: Adevarat, adevarat va spun: Oricine 

savarseste pacatul este rob al pacatului. Iar robul nu ramane in casa in veac; Fiul insa ramane in veac. 

Deci, daca Fiul va va face liberi, liberi veti fi intr-adevar" (Ioan 8, 31-36). "Stati tari in libertatea cu care 

Hristos ne-a facut liberi si nu va prindeti iarasi in jugul robiei" (Galateni 5, 1).     (Teodor Danalache) 

LIBERTATE SI ROBIE (...continuare pg. 5) 


