
acestea si valoarea ce o in-

vestim in ele.  

Va invit sa faceti din fiecare 

zi a vietii o zi de sarba-

toare. Desi frumoasele sar-

batori legate de Nasterea 

Domnului  si Boboteaza au 

trecut, totusi harul ce  ne-a 

fost dat prin ele ne poate 

insoti mereu: si astazi si 

maine, si atunci cand cond-

cem masina si chiar atunci 

cand ne pregatim de somn. 

Important este ca fiecare 

clipa sa o daruim lui Dum-

nezeu prin constientizarea 

unicitatii momentului de 

astazi. 

O frumoasa vorba crestina 

ne spune ca la Dumnezeu 

exista doar astazi ! Doar 

clipa de fata!   

Eu inchei prin a va spune 

din nou Sarbatori Fericite ! 

Pentru ca viata in sine este 

o sarbatoare inchinata Ta-

talui  Ceresc, lui Dumnezeu. 

 

Au trecut Sarbatorile de 

Iarna , si ne-am bucurat de 

ele. Iata-ne ajunsi in noul 

an 2014, usor, usor 

reasezati confortabil in 

obisnuitul nostru  program 

de zi cu zi.  

Multi poate retraim fru-

musetea evenimentelor 

legate de  sarbatorile 

tocmai trecute.; altii,  ne 

facem planuri pentru vii-

toare le eve nim ente  

(Valentine’s Day, Sfintele 

Pasti, etc…) . Insa gandul pe 

care vreau sa vi-l pun in 

inima este acela ca  Dum-

nezeu ne cheama sa ne 

bucuram de fiecare mo-

ment al vietii nostre, de 

fiecare clipa ce ne este 

daruita. Ea este  unica si 

ireversibila. 

De fapt, valoarea ce o dam 

oricarei clipe din viata, este 

complet subiectiva! Poate 

ca suntem inclinati sa cre-

dem ca acele clipe in care 

mergem dimineata de la 

dormitor spre bucatarie 

sau atunci cand  mancam 

un castron de cereale cu 

lapte, sunt mai putin im-

portante  decat cele in 

care tinem pentru prima 

oara in brate un nou 

nascut sau atunci cand 

aflam ca am reusit la un 

examen important. Insa 

toate aceste clipe pot 

avea valoare egala daca 

stim sa le traim in subiec-

tivitatea noastra.  In 

esenta toate momentele 

vietii noastre sunt la fel 

de importante. Ceea ce 

este diferit este de fapt  

raportarea noastra la 

ASTAZI ESTE TIMPUL LUI DUMNEZEU 
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Q U O T E S  F O R  

Y O U R  S O U L  

“Şi fără credinţă este 

c u  n e p u t i n ţ ă 

să fim plăcuţi Lui! 

Căci cine se apropie 

de Dumnezeu, tre-

buie să creadă că El 

este, şi că răsplăt-

eşte pe cei ce-l 

c a u t ă . “                       

    (Evrei 11,6) 

 

„ Urmăriţi pacea cu 

toţi şi sfinţirea, fără 

care nimeni nu va 

vedea pe Dom-

nul.” (Evrei 12:14 ) 

Physical Address: 

13505 SE STARK ST. 

PORTLAND, OR 

97233 

 

Mailing: 

P.O.BOX 33734 

PORTLAND, OR 

97292 

WWW.SFANTAMARIA.ORG 

http://costyconsult.wordpress.com/2009/10/06/texte-din-biblie-pentru-azi-maine-si-in-continuare/#


P A G E  2  

BOTEZURI Octombrie - Decembrie 2013 

BALANTA FINANCIARA LA  

INCEPUTUL LUNILOR: 

 

CHECKING 

 

OCTOMBRIE      $  36,633.18 

NOIEMBRIE  38,260.24 

DECEMBRIE  40,289.70 

IANUARIE   54,566.31 

 

SAVINGS:           $ 15,300.00 

 

Multumim tuturor voluntariilor, 

rugatorilor si donatorilor care au 

fost alaturi de noi si in aceasta pe-

rioada de sfarsit a anului calenda-

ristic.  

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

EVENIMENTE  

 VIITOARE  

Va asteptam cu drag ! 

Maria—Octombrie 26 Paul Florin  - Octombrie 12 

Emma Anca—Octombrie 26 Amelia — Octombrie 26 

AGAPA FRATEASCA 

Dumineca Ian 26, dupa 

slujba 
 Aceasta masa este dedicate 

sarbatoririi Unirii Mici cat si 

a Sf Trei Ierarhi Vasile,  

     Grigorie si Ioan. 

 

ADUNAREA  

GENERALA  

ANUALA 
Februarie  9, 2013, dupa Slujba. 

“Copii ai Botezu-

lui, copii fara 

pata, v-ati imbra-

cat in foc si in 

duh (Lc. 3,16)

Pastrati haina pe 

care ati imbracat-

o in apa botezu-

lui” (Sf. Isaac 

Sirul ) 



Indemnuri duhovnicesti scurte si folositoare 

P A G E  3  
2 0 1 3 — O C T O M B R I E - D E C E M B R I E  

Cuviosul Ghelasie formula 

aceste patru indemnuri scurte: 

Nu te alarma !, adica nu intra in 

panica, nu iti pierde increderea 

in purtarea de grija a lui Dumne-

zeu, indiferent de cat de grea este 

situatia prin care trebuie sa treci. 

Nu te pierde cu firea, adica ramai 

cat se poate de linistit, indiferent 

de cate valuri ale vietii se 

napustesc asupra ta. Mai ales in 

greutatile si necazurile vietii se 

vede grija lui Dumnezeu, atunci 

cand omul nu mai gaseste nici o 

solutie de scapare. 

Cuviosul Ghelasie spune: "Tine-

te tare, fii rabdator, suferinta si 

boala sunt in Taina Crucii; stai 

cu nadejde neclintita in Dumne-

zeu, in aceasta rastignire vie." 

Ceea ce numeste parintele 

"Taina Crucii" este tocmai 

planul de mantuire al lui Dumne-

zeu pentru fiecare dintre noi. Din 

nici o cale de mantuire nu poate 

lipsi Taina Crucii. 

Nu te contrazice !, adica nu in-

tra in conflict cu aproapele tau. 

Puterea mintii de a intelege un 

anumit lucru, de a-si verifica 
propria stare si de a primi o in-

vatatura este un dar de la Dum-

nezeu. Astfel, tacerea, mai ales 

in intalnirile cu persoane care 

gandesc in mod diferit, este un 

semn al intelepciunii. 

Cand aproapele greseste, dar nu 

accepta sub nici un chip faptul ca 

se poate insela in faptele sau 

gandirea lui, atunci nu mai are 

rost sa ne folosim de cuvinte sau 

argumente pentru a-l ajuta sa in-

teleaga ce anume greseste. Min-

tea lui este deja mult prea incor-

data spre a se apara, deci nu mai 

poate privi liber lucrurile. 

Prin contrazicere se cade foarte 

usor in mandrie, iar de la man-

drie si pana la aprinderea cu ma-

nie impotriva aproapelui nu mai 

este decat foarte putin. Pentru 

aceasta, Cuviosul Ghelasie 

spunea: "Cand esti manios si 

patimas, in loc sa te descarci, 

cere iertare, macar si formal, ca 

sa imblanzesti fiarele patimii ce 

cauta sa te sfasie." 

Nu iti arata nevointa !, adica fii 

smerit si nu cauta sa arati 

oamenilor ce fapte duhovnicesti 

te intareste Dumnezeu sa im-

plinesti. Acest indemn se trage 

din cuvantul Mantuitorului Iisus 

Hristos, care zice: 

"Luati aminte ca faptele dreptatii 

voastre sa nu le faceti inaintea 

oamenilor ca sa fiti vazuti de ei; 

altfel nu veti avea plata de la Ta-

tal vostru Cel din ceruri. ...si Ta-

tal tau, Care vede in ascuns, iti 

va rasplati tie. 

Nu blama raul !, adica nu il 

judeca pe aproapele tau cel pati-

mas, care nu stie ce face. Nu 

omul, ci diavolul este cel care 

face raul in lume. Rabdarea rau-

lui din jurul nostru este un semn 

al apropierii noastre de Dumne-

zeu, care "face sa rasara soarele 

si peste cei rai si peste cei buni". 

Parintele Ghelasie spune: 

"Trebuie sa inveti sa traiesti cu 

raul, sa-l iubesti, ca daca te lupti 

cu el, il alimentezi, insa daca il 

iubesti (daca il scufunzi in iubi-

rea si lumina lui Dumnezeu), il 

distrugi, moare. E o lupta rafi-

nata in care trebuie sa lucrezi cu 

intelepciune, nu trebuie sa ali-

mentezi raul in nici un fel si, 

pentru aceasta, nu trebuie sa intri 

in contradictii si dispute." 

Cuvant, in loc de testament ! 

"Vine un timp cand numai 

smerenia si dragostea conteaza, 

pe ele trebuie sa lucrezi. Rostul 

suferintei este dumnezeiesc, ne 

pregateste de trecere, ne apropie 

de Hristos, ne descopera, prin 

aparenta lipsire de daruri, cine 

suntem noi, cat de putina iubire 
am intrupat. Sa pazim, deci, 

smerenia, dragostea de Dumne-

zeu si de aproapele, caci, in fata 

bolii si a mortii raman smerenia 

si iubirea, celelalte daruri intor-

candu-se la Dumnezeu", zice 

Cuviosul Ghelasie de la Frasinei. 

(http://www.crestinortodox.ro/sfaturi-

duhovnicesti/patru-indemnuri-avei-

ghelasie-142269.html ) 

http://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/patru-indemnuri-avei-ghelasie-142269.html#
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http://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/patru-indemnuri-avei-ghelasie-142269.html
http://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/patru-indemnuri-avei-ghelasie-142269.html
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Many people believe that 

to live according to the 

faith and to fulfill the will 

of God is very difficult. 

Actually — it’s very easy. 

One needs only attend to 

details, to trifles, and try 

to avoid evil in the slight-

est and most trivial things. 

This is the simplest and 

surest way to enter the 

world of the spirit and 

draw near to God. (St 

John Maximovici) 

"Dumnezeu e în noi şi lu-

crează în noi, nu fără voia 

noastră, nu automat. Ci 

aşa cum curentul electric 

care trece printr-un aparat 

îi dă viaţă, iar rezultatul 

depinde numai de caracter-

isticile aparatului şi de fe-

lul cum manipulează acel 

curent, aşa şi Dumnezeu e în noi prin harul Său şi ne dă 

viaţă, iar rezultatul faptelor noastre depinde numai de voia 

noastră, de felul nostru de a fi, de modul cum conlucrăm cu 

harul Lui. Fie că realizăm sau nu că Dumnezeu este în noi, 

El tot este viaţa noastră."   

LA CE SE FOLOSESTE AGHIASMA MARE 

Aghiasma Mare, adica apa Sfintita de la Boboteaza, are, intr-o masura cu mult mai mare, puterea sfintitoare si 
tamaduitoare, precum si darurile minunate, pe care am spus ca le are Aghiasma mica. O parte din ea se pas-
treaza in biserica, intr-un vas anume, numit si aghiasmatar, si e folosita de preot la o multime de slujbe (ierurgii). 
Cu aceasta apa sfintita se stropesc persoanele si lucrurile care trebuie exorcizate, curatite sau sfintite. 

Aghiasma Mare se foloseste de asemenea la Sfintirea bisericii si a antimiselor, a Sfantului Mir si a altora. 
Fiecare crestin sau fiecare casa trebuie sa ia din Aghiazma de la Boboteaza si sa o pastreze intr-un vas curat si la 
loc de cinste. Se gusta dintr-insa pe nemancate si cu multa cuviinta in zilele de ajunare si de post, sau in zilele de 
sarbatori mari, dupa ce venim de la biserica, mai ales cand nu ne impartasim. 

Se obisnuieste ca credinciosii sa bea din Aghiasma mare timp de 8 (opt) zile in sir, incepand din ajunul Bobo-
tezei, pana la incheierea praznicului, adica pana la 13 ianuarie. Dupa aceea, ea se poate lua numai dupa Spov-
edanie, indeosebi cei opriti de la impartasire se pot mangaia luand aghiasma si apoi anafora. Cand ne imparta-
sim, Aghiasma se ia dupa impartasire, fiind mai mica decat Sfanta impartasanie, iar cand luam numai anafora, 
Aghiasma se ia inainte de aceasta, fiind mai mare ca anafora. 

Putem stropi cu Aghiasma cea mare casa, curtea si gradina, vitele si chiar ogoarele si livezile noastre, pentru a le 
feri de rele. In caz de boala, putem, de asemenea, sa gustam din ea cu credinta. Caci apa aceasta, avand intr-insa 
darul si puterea dumnezeiasca a Sfantului Duh, a facut adesea multe minuni, insanatosind bolnavi, tamaduind 
rani, aparand de rele, de necazuri si de primejdii. 

http://catehism.ortodoxiatinerilor.ro/?p=676#
http://catehism.ortodoxiatinerilor.ro/?p=676#


Parohia Ortodoxa Romana "Sfanta Maria" 

Portland, Oregon 

 

CONVOCARE 
 

Conform Articoiuiui IX Sectiunea 25 din Statutul Episcopiei Ortodoxe Romane din America, se convoaca 

ADUNAREA GENERALA PAROHIALA ANUALA pe data de Duminica, 9 Februarie 2014, orele 

12:00pm in incinta Bisericii "Sfanta Maria",situata la 13505 SW Stark Street, Portland, Oregon 97233. 

 

1. Invocarea Sfantului Duh - Rugaciune; 

2. Apelul Nominal; 

3. Formarea Secretariatului; 

4. Prezentarea si acceptarea "Ordinei de Zi"; 

5. Cuvant de Deschidere - Preot Cosmin Antonescu; 

6. Prezentarea Rapoartelor de Activitate pe anul 2013: 

 Raportul Presedintelui Consiliului Parohial pe anul 2013; 

 Raportul Presedintei Comitetului de Doamne al parohiei pe anul 2013. 

 Raportul Controlorilor parohiei pe anul 2013; 

 Raportul Financiar prezentat de Casierul parohiei pe anul 2013; 

7. Aprobarea Rapoartelor de Activitate pe anul 2013; 

8. Discutii Generale: propuneri, opinii, idei etc. (timpul acordat pentru fiecare 

 persoana este de 5 minute) 

9.  Prezentare / Modificari a Bugetului propus pe anul 2014. 

10. Alegerea membrilor Consiliului parohial pe anul 2014; 

11. Alegerea Presedintei Comitetului de Doamne; 

12. Depunerea Juramantului noului Consiliu parohial; 

13. Incheierea lucrarilor Adunarii Generale Anuale a Parohiei - Rugaciunea de Incheiere. 

 

 

Preot Paroh    Presedinte Consiliu   Secretar Consiliu 
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SFATURI DUHOVNICESTI 

* Substanța lucrurilor se determină după dispoziția lăuntrică a sufletului – adică judeci pe aproapele tău dupa 

cele ce se petrec în tine. 

* Pe avuții să fim stăpâni după necesități, înainte de a ne stăpâni ele pe noi mai presus de necesitate. 

* Obiceiul cel rău, dacă cere odată și nu-i împlinești și nu-i dai, slăbește. Dacă prima dată îi dai și îi împlinești 

cererea, a doua oară îl găsești mai întărit asupra ta, apoi te cuprinde de tot. 

* Cel ce singur se sfătuiește, întotdeauna greșește! 


