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Umanitatea, pe tot parcursul devenirii
sale istorice, a avut ca temei definitoriu şi
individualizant, cunoaşterea, pe care
dacă am privi-o, ipotetic, ca principiu
singular, i-am anula pe nedrept din
spectrul semnificaţ i i lor ontologice,
totdeauna în raport de dialog, niciodată
dornică să-ş i proclame o eventuală
autonomie. Cunoaşterea,  aşadar, implică
inevitabil, comuniunea, exprimarea, nu
doar ca reflectare, a adevărului, ci ca trăire.

 Din acest punct de vedere, Parohia,
„cea mai mică unitate administrativ
bisericească”, dar şi „comunitate religioasă
creştină condusă de un paroh”, este în
măsură să ofere cunoaştere autentică.
Înţelegem, astfel, demersul Parohiei „Sfântul
Nicolae”, Viişoara, din comuna Târgu-
Trotuş, judeţul Bacău, de pe raza
jurisdicţională şi canonică a Episcopiei
Romanului, de a edita anuarul „Potirul
Viişoarei”, cu ocazia hramului bisericii, în
paginile căruia să fie rememorate
evenimente pastorale importante din timpul
anului, cât şi cuvinte de folos duhovnicesc.

 Într-adevăr, împlinirea propovăduirii
Evangheliei şi desfăşurarea misiunii
preoţeşti în lumea contemporană au impus
Bisericii Ortodoxe Române abordarea de
metode şi mijloace actuale, moderne,
adaptate spiritului vremurilor, tehnologizat
aproape până la dezumanizare. Editarea de
reviste, cărţi, anuare, broşuri, pliante etc.,
prin care activitatea Bisericii, misiunea ei
spirituală, culturală, filantropică etc., să fie
mai bine cunoscute societăţii de azi, sunt

agreate, adoptate şi recomandate de
Biserică. De asemenea, şi mijloacele de
informare media, care ţin de sfera audio-
vizualului. Aşa se explică, existenţa în cadrul
Bisericii Ortodoxe Române a numeroase
producţii editoriale care ţin de livresc
(reviste, cărţi etc.), dar şi a unei Agenţii de
Ştiri „Basilica”, a unui post naţional de radio,
„Trinitas”, şi a unei televiziuni naţionale,
„Trinitas”.

Cât priveşte anuarul „Potirul
Viişoarei” , cunoscând îndeaproape
prodigioasa activitate spiritual-culturală şi
misionară a celui care păstoreşte Parohia
„Sfântul Nicolae”, Viişoara, preacucernicul
părinte Petru Roncea, căruia i se datorează
şi această iniţiativă editorială, am
convingerea că va fi un instrument pastoral
şi misionar de mare folos Bisericii, care va
contribui la consolidarea unităţii Bisericii şi
va stimula în sufletele enoriaşilor Parohiei
„Sfântul Nicolae”, Viişoara, conştiinţa
sobornicităţii şi comuniunii în mărturisirea
aceleiaşi credinţe bimilenare şi a aceluiaşi
ideal, moştenirea vieţii veşnice, promisă de
Mântuitorul nostru Iisus Hristos „sfinţilor” Săi.

Binecuvântăm apariţia acestui anuar,
felicităm pe toţi cei care au ostenit la
realizarea lui şi avem speranţa că prin el
„îngeri buni” vor propovădui credinţa,
spiritualitatea şi cultura creştină.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, aşa cum
am nădăjduit şi noi întru Tine!
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Trãim o vreme ce trebuie
neapãrat consemnatã pentru
istorie. În mitologia greacã se
vorbeºte despre pasãrea Phoenix
care este singura din specia sa ce
nu se poate reproduce. Atunci
când lunga sa viaþã e pe sfârºite
ºi pasãrea simte cã s-a apropiat
de capãtul vieþii, îºi face un cuib
din tãmâie ºi plante cu aromã, dã
foc cuibului, apoi se întinde, arzând
odatã cu cuibul, iar din cenuºa sa
se formeazã o altã pasãre. Noua
pasãre o îngroapã pe cea
precedentã, punându-i rãmãºiþele
într-un înveliº de smirnã ºi tãmâie
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în formã de ou ºi ducându-le la sanctuarul din
Heliopolis. Asta e legenda ºi pare-se cã aceastã
moarte-înviere este laitmotiv  pentru orice înnoire în
viaþa unei comunitãþi. Parohia Viiºoara trãieºte,
aºadar, un nou început. Cum începuturile mai
întotdeauna sunt de neuitat, se cuvenea sã le
aºternem pe pagini nemuritoare. Mãrturie pentru
generaþiile viitoare. Astfel a apãrut ideea unui anuar al
parohiei în care sã fie relatate, spre neuitare,
evenimentele pozitive care au marcat parohia vreme
de un an. Sã le strângem aici ca pe niºte mere de aur
într-un coºuleþ de argint, ca pe o ofrandã a jertfei
noastre pastorale în potirul dragostei dumnezeieºti.
De aceea l-am ºi numit «Potirul Viiºoarei» ºi am ales
ca personalizare a frontispiciului icoana lui Hristos pe
Cruce Care-ªi varsã Darul în potirul þinut cu multã
evlavie ºi teamã de un înger.

Fiecare parohie are un înger pãzitor al ei.
Binecuvântat fie îngerul Viiºoarei! El þine acum în
mânã, la sfârºit de an al mântuirii 2008, un potir ce
cuprinde în sine, încununate cu aureola bucuriei, toate
marile evenimente de peste an trãite de familia
duhovniceascã a parohiei. Nu spunem cã-i plin, de
dã peste el, se putea încã mult mai mult sã dãruim pe
altarul jertfei ºi al arderii de sine. ªi poate cã ar mai fi
fost ºi alte bucurii trãite împreunã ce meritau sã fie
consemnate în aceste pagini de anuar. Dumnezeu le
va arãta pe toate tuturor la Ospãþul Veºniciei ºi nimic
nu va rãmânea ascuns atunci de la ochii nimãnui.

Datori suntem recunoºtinþã mulþumitoare Prea
Sfinþitului Dr. Ioachim Bãcãuanul, Arhiereul Vicar al
Epsicopiei Romanului pentru cã a binecuvântat
«Potirul Viiºoarei». Îl aºezãm cu smerenie în Dreapta
Prea Sfinþiei Sale, ca Înger al Episcopiei, sã împartã
ºi altora bucurie din rodul comuniunii noastre cu
Hristos.  Prea Sfinþitului Eftimie, Episcopul Romanului,
sãrutarea mâinilor care ne-au dat preoþia ºi rugãciune
sã-i dea Dumnezeu sãnãtate în îndelungatele-i zile.

Iar fiilor duhovniceºti, sãrutarea iubirii pãrinteºti,
untdelemnul mîngâierii ºi vinul bucuriei revãrsate din
adâncul inimii în potirul amintirilor noastre nemuritoare.

Dacã din Potirul Euharistic gustãm iubirea lui
Dumnezeu faþã de noi, în «Potirul Viiºoarei» dorim sã
înveºnicim toatã dragostea noastrã faþã de Hristos.

Aºa sã ne ajute Dumnezeu!
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Crãciunul aduce în fiecare an o
fascinaþie misterioasã mai ales celor ce
se entuziasmeazã de dimensiunea lui
teologicã, liturgicã, tradiþionalã. Pentru
copii este sãrbãtoarea darurilor care
redescoperã comuniunea universalã a
iubirii protectoare, iar pentru adulþi este
sãrbãtoarea luminii care nu se stinge
niciodatã pentru cã Însuºi Dumnezeu
o întreþine, alimen-
tându-o cu mirul
energiei Sale ne-
create. De Crã-
ciun, în mai toate
þãrile lumii, creºtinii
sãrbãtoresc aprin-
derea acestei lu-
mini. Credincioºii
ºi chiar necredin-
cioºii, indiferent de
nivelul lor de cultu-
rã ºi civilizaþie, în
aceastã zi, îºi
transmit cele mai
profunde gânduri de bine, de pace, de
bucurie, de împlinire.

Care este misterul acestui eve-
niment? De ce Crãciunul aduce atâta
entuziasm ºi bucurie în fiecare an? Iatã
întrebãri justificate ºi pertinente la care
trebuie sã rãspundem sau sã reflectãm.

În ziua Crãciunului bisericile devin
neîncãpãtoare pentru mulþimea
credincioºilor care doresc sã se
împãrtãºeascã din bucuria sãrbãtorii.
Ei vin, ca oarecând pãstorii în noaptea
Betleemului, sã retrãiascã sau sã vadã
ceva. Ce anume? Sã vadã pe
Emanuel; sã vadã cã Dumnezeu este
cu noi; sã vadã pe Dumnezeu Care
S-a deºertat pe Sine, chip de rob
luând, fãcându-Se asemenea nouã,
afarã de pãcat; sã vadã pe Cel vechi
de zile, nãscut din Tatãl mai înainte
de veci fãrã de mamã, cum Se naºte
în timp din mamã-Fecioarã fãrã de

tatã; sã vadã misterul din Casa pâinii
care se descoperã lumii; sã vadã pe
Hristos Care S-a coborât la noi, sã
locuiascã în noi, cu noi, printre noi.

Dar pentru ce a venit Dumnezeu
pe pãmânt? Ce sã facã în aceastã lume
tenebroasã, confuzã ºi coruptibilã?

A venit sã deschidã o uºã ºi sã
aprindã o luminã în lumea întunecatã

de pãcat: Eu sunt uºa, prin Mine de
va intra cineva se va mântui. Da,
El este uºa ºi lumina lumii. Dar pentru
a vedea lumina, trebuie sã trecem
pragul uºii. Iisus este uºa, dar ºi uºierul.

La „plinirea vremii”, când S-a
nãscut în peºtera sãracã a Betleemului,
Iisus a deschis uºa pãstorilor. Aºa era
prevãzut în planul divin! Dumnezeu a
voit, mai întâi, sã deschidã uºa
ciobanilor, sãracilor, necãjiþilor, care,
de fapt, au devenit primii martori ai
Dumnezeului întrupat. Apoi, de-a
lungul vieþii Sale, Iisus a deschis uºa
pãcãtoºilor, vameºilor, tâlharilor,
ºchiopilor, orbilor, tuturor acelora care
sunt marginalizaþi de societatea umanã.
Pe toþi îi cheamã sã intre pe uºa pe
care El o deschide spunându-le: veþi
intra ºi veþi ieºi si pãºune veþi afla.

Chiar ºi atunci când a murit, El n-a
închis uºa, ci, prin moartea Sa, a

deschis uºa raiului, pe unde aveau sã
intre toþi cei ce, la rându-le, ºi-au
deschis peºtera inimii ºi L-au lãsat pe
Iisus sã Se nascã, sã creascã ºi sã-ªi
tragã energia din trupul Lui tainic
dãtãtor de viaþã.

O, cât de frumoasã ºi sublimã este
aceastã frescã minunatã! Cei curaþi cu
inima o percep ºi o trãiesc în toatã

splendoarea sa în
ziua Crãciunului.
Scepticii însã vor
putea replica: totul
este o istorie fru-
moasã care s-a
petrecut odinioarã.
Au trecut de atunci
peste 2000 de ani!
Suntem în mileniul
trei! Anul 2007
este deja pe sfâr-
ºite! Ce uºã ne mai
deschide astãzi
acest Iisus!?

Da, Iisus ne deschide ºi astãzi
aceleaºi uºi! Sigur, nu uºi sofisticate,
care se deschid automat, ca prin
miracol, când o celulã fotoelectricã
primeºte semnalul provocat prin simpla
apãsare pe o tastã a unei telecomande,
ca sã intrãm cu luxoasa noastrã
maºinã, ci sunt uºile pocãinþei, ale
reconcilierii, ale pãcii între oameni, ale
iubirii Sale debordante; sunt uºile
speranþei, ale bucuriei, ale împãcãrii, ale
rãbdãrii, ale smereniei, ale raiului etc.

De aceea, atunci când încercaþi sã
retrãiþi dimensiunea sacrã a sãrbãtorii
sau treceþi pragul uºii bisericii în ziua de
Crãciun, încercaþi sã închideþi uºa
egoismului, a indiferenþei, a necredinþei,
a tuturor rãutãþilor ºi atunci veþi vedea

† Dr. Ioachim Băcăuanul
Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului
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pe Hristos, pe Hristos lumina lumii,
Care vã îndeamnã zicându-vã: „Eu
sunt lumina lumii. Cel care Mã
urmeazã nu va umbla întru întuneric,
ci va avea lumina vieþii“

La „plinirea vremii” Hristos a
pronunþat aceste vorbe pentru cã El
vedea umanitatea sub douã aspecte:
unul tenebros , întunecos, adicã pe cei
care trãiesc dupã propria voie, dupã
fantasmele ºi capriciile lor, care zac în
noroiul ºi mizeria pãcatelor ºi în umbra
morþii; iar altul luminos, adicã pe cei
sãraci cu duhul, cei blânzi, cei smeriþi,
plini de dragoste ºi încãrcaþi de virtuþi
ºi care au înþeles cã „Fiul lui
Dumnezeu este lumina cea adevã-
ratã care lumineazã pe tot omul
care vine în lume“.

Trebuie sã ºtim cã atunci când
avem conºtiinþa prezenþei lui Dumne-
zeu în viaþa noastrã ºi în lume, este uºor
sã descoperim în Pruncul nãscut în
peºtera sãracã a Betleemului pe Fiul
lui Dumnezeu, iar în chipul fiecãrui om,
un frate al nostru, adicã un potenþial
fiu al lui Dumnezeu. Dacã nu ajungem
la aceastã performanþã, în viaþa
noastrã este un veºnic întuneric.

Cei care nu au conºtiinþa valorilor
spirituale în viaþa lor, sã nu zicã prea
repede: n-am descoperit încã pe
Dumnezeu în dimensiunea sãrbã-
torii Crãciunului, indicaþi-mi alt
drum, altã cale. Da, Hristos a deschis
mai multe drumuri care duc la
Dumnezeu.

Pãstorilor de odinioarã, un glas din
ceruri le-a zis: iatã vã binevestesc
vouã bucurie mare, vi s-a nãscut azi
Mântuitor, Care este Hristos
Domnul în cetatea lui David. ªi
acesta va fi semnul: veþi gãsi un
prunc înfãºat, culcat în iesle. Având

acest indicativ, pãstorii, grãbindu-se,
au plecat la Bethleem unde au aflat
pe Maria, pe Iosif ºi Pruncul culcat
în iesle. Si toþi  vãzându-L, au vestit
cuvântul grãit lor despre acest
Copil, recunoscând într-Însul pe
Logosul întrupat în istorie, pe
Creatorul cerului ºi al pãmântului.

Deci, dacã acest drum indicat de
îngeri odinioarã pãstorilor nu vã spune
nimic, acelaºi Prunc, vã indicã un altul.
Care?

Atunci când Iisus predica
Evanghelia mântuirii I-au adus niºte
copii pe care îi binecuvânteazã zicând:
Lãsaþi copii sã vinã la Mine, nu-i
opriþi, cãci Împãrãþia lui Dumnezeu
este a unora ca aceºtia. Adevãrat
grãiesc vouã: Cine nu va primi
Împãrãþia lui Dumnezeu ca un copil
nu va intra în ea . Ce cuvinte
minunate! Extraordinar! Toatã
Împãrãþia lui Dumnezeu este  concen-
tratã în fiinþa unui copil. Altfel spus,
orice copil este împãrãþia lui Dumnezeu
în miniaturã, cãci în fiinþa lui este ascuns
chipul lui Dumnezeu-iubire în
perspectiva asemãnãrii.

Priviþi ºi primiþi orice copil, fie el un
copil al strãzii, un copil abandonat, un
copil dintr-o familie defavorizatã, un
copil cu handicap, oligofren, necãjit, sau,
pur ºi simplu, orice copil... ºi veþi
descoperi în el un Hristos în devenire
ºi, împrumutându-i curãþia sufletului, veþi
intra în Împãrãþia lui Dumnezeu.

Aºadar, de un singur lucru trebuie
sã fim conºtienþi. Fie cã vrem sau nu
vrem, Iisus, în chip nevãzut, merge cu
noi pe aceeaºi cale, oriunde ºi oricând.
Depinde dacã-i consemnãm prezenþa,
sau, pur ºi simplu, dacã vrem sã-L luãm
în seamã.

Dupã înviere, Iisus mergea pe calea
Emausului cu doi dintre ucenicii Sãi,

(urmare din p. 3) Luca ºi Cleopa, dar, zice Evanghelia,
ochii lor erau þinuþi sã nu-L cunoascã.
L-au cunoscut doar la frângerea pâinii.
Dar, în momentul acela, Iisus a dispãrut
din privirile lor. Unde! Evident, în pâinea
euharisticã. De atunci, vizibil, El este
prezent, real ºi substanþial, în Euharistie,
cum ºi în alte semne ale dragostei Sale
pentru noi. Ochii noºtri n-au nevoie sã
vadã pe Acel Iisus biologic, Care a trãit
autentic mai bine de 30 de ani pe pãmânt,
ci pe Iisus teologic, Care este prezent
întru absenþã, manifestându-Se prin
semne ale dragostei Sale. Tot drumul
vieþii noastre El îl borneazã cu aceste
semne. Depinde de noi dacã le vedem
sau nu vrem sã le vedem.

Fie ca Dumnezeu sã ne ajute
tuturor ca din ziua Crãciunului de anul
acesta sã vedem aceste semne, iar
Duhul Sfânt sã rodeascã în sufletele
noastre pacea, bucuria, îndelungã-
rãbdarea, bunãtatea, facerea de bine,
blândeþea, înfrânarea, cãci împotriva
acestora nu opereazã nici o lege.

***
Acest extras din cuvîntul

pastoralpe care îl adresãm în chip
deosebit credincioºilor noºtri din
Parohia Viiºoara, Protopopiatul
Oneºti care retrãiesc un nou început
sub pãstorirea Prea Cucernicului
pãrinte Petru Roncea, având
nãdejde cã vor trãi pe mai departe
dimensiunea haricã sacramentalã a
Bisericii noastre Ortodoxe.

Rog pe Bunul Dumnezeu sã
trimitã har ºi pace tuturor
credincioºilor Parohiei Viiºoara.
Iar Pruncul ce S-a nãscut sã
reverse în casele ºi în inimile lor
râuri de dar ºi luminã.

Anul 2008 sã fie pentru toþi un
an al milei Domnului! Amin.



Partea sudicã a dealurilor ce
strãjuiesc urbea Târgu-Ocnei,
dincolo de Gãlean, se avântã spre
cer cu un pisc ce strãjuieºte intra-
rea în satul Viiºoara, pisc numit
Arcaciu, poate datoritã poziþiei priel-
nice arcaºilor de odinioarã care-ºi
apãrau moºtenirea din vale alun-

gându-i pe cotropitori cu sãgeþile
trase de aici cu vitejeascã putere.

Ca-n palmã se vãd de-acolo
împrejurimile pânã departe. Toatã
valea medianã a bazinului Tro-
tuºului îi stã acestui pisc la
picioare. Providenþial a fost gândul
ca în vârful acestui pisc sã se înalþe
o cruce sub care sã se plece toatã
linia orizontului ºi care sã ne
lumineze nopþile mohorâte. De o
vreme încoace, Crucea de pe
Arcaciu împarte raze luminoase cu
bucurie negrãitã. Fãrã zgârcenie,
fãrã odihnã. Pentru locuitorii
Viiºoarei este simbol al biruinþei
vieþii asupra morþii, dar aceeaºi
valoare o poartã pentru noi toþi cei
care ne bucurãm de vederea ei
izvorând razele curcubeului de la
soare-rãsare, peste întinderea
oraºului nostru ºi adunându-le la
soare-apune, pe piscul Mãgurei, în
sanctuarul nostru mânãstiresc.

Ca paroh al Viiºoarei, trebuia sã
pun, împreunã cu obºtea parohiei,
început acestui curcubeu al iubirii
dumnezeieºti ºi cum se putea mai
altfel decât prin provocarea unui
pelerinaj pe aceastã Golgotã a
parohiei, o procesiune liturgicã de
la bisericã la Cruce, adevãrat drum

al durerii amintindu-l pe cel cãtre
Vârful Cãpãþânii din Vinerea
Patimilor de acum douã milenii.

Fãrã multã larmã, începutul a
fost destul de impresionant. Ne-am
pornit în Duminica Crucii, a treia din
Postul Mare, curent, pe la ceasul
al nouãlea. Pelerinaj adevãrat, cu
emoþii ºi rugãciuni. Cu o cruce în

frunte, cu preoþi gata de rugãciune,
cu mulþime de pelerini pregãtiþi
pentru jertfã. Copii, tineri ºi bãtrâni
purtaþi de acelaºi gând. Credincioºi
nu numai din Viiºoara, ci ºi de mai
departe, pânã unde vestea ºoptitã
a aflat uºi deschise ºi inimi
aºteptând în rugã strãfulgerãri
duhovniceºti.

Din loc în loc ne-am oprit pentru
rugãciune. Câte o ectenie pentru
nevoile pelerinilor a fost înãlþatã
spre cer, cu toþii ridicându-ne ochii
spre munþi, vorba Psalmistului,
spre Crucea ce ne aºtepta
bucuroasã în piscul Arcaciului.
Eram trei preoþi, ni se alãturaserã
fraþii preoþi Cãtãlin ºi Valentin Ilie,
unul venit de pe spectaculoasa
panoramã a Vãii Slãnicului, celãlalt
din cupa de cleºtar a Târgului-
Ocnei.

Iatã-ne ajunºi. Splendida
imagine a lumii ne era la picioare.
Ajunºi la Cruce, am ieºit din lume,
suntem deasupra ei. Cele
petrecute aici trebuia sã fie ºi ele
mai presus de lume. Adicã
duhovniceºti, liturgice.

Ce mici eram lângã falnica
Cruce! Dar ce fermecãtor este un

Preot Petru RONCEA
(continuare în p. 6)



Acatist al Sfintei Cruci cântat într-o
astfel de convingere! Aºa l-am
înãlþat cãtre Preabunul Dumnezeu,
rugându-ne pentru bunãstarea
sfintelor lui Dumnezeu biserici care
se înºirau înaintea ochilor noºtri ca
niºte perle luminoase în þesãtura
colinelor ce-mpletesc cununã
Arcaciului.

Am fãcut parastas pentru
odihna veºnicã a celor adormiþi.
Pelerinii au urcat cu ei ofrande
pentru pomenire, sã aibã fiecare
prilej de comuniune tainicã cu cei
plecaþi din lume.

În sfârºit, preoþii prezenþi au
împãrtãºit, la timp potrivit, hranã
duhovniceascã. De lângã Cruce,
pe înãlþime, în stare de jertfã, de
ostenealã din partea tuturor.
Împreunã vibrând cuvântul cu
pâlpâirile lumânãrilor strãjuind
Crucea de jur-împrejur, cu adierea
unui vânt subþire anunþând venirea
serii ºi vremea coborârii noastre.

Vom mai urca, neapãrat. Poate
ºi mai mulþi, nu se poate sã nu se

fi aprins în atâþia dorul dupã
retrãirea viselor din rugãciune. ªi
preoþi mai mulþi, ºi credincioºi
aidoma. Pe 14 septembrie, de
sãrbãtoarea Înãlþãrii Sfintei Cruci,
am fi dorit sã fie urmãtorul pelerinaj
la Crucea de pe Arcaciu. Tot de la
ora când Hristos ªi-a dat duhul, la
ceasul al nouãlea, adicã la ora
15:00. Cu aceeaºi evlavie, ca la un

nou început. Dar Dumnezeu a vrut
altfel de astã datã. Vremea
neprielnicã ne-a adunat în Casa
Domnului, prilej cu care am cerut
binecuvântarea lui Dumnezeu
pentru nou an ce avea sã-ºi depene
de a doua zi ghemul lui fermecat.

Oricum, pelerinajul din
Duminica Crucii, a treia din Postul
Mare, ne-a ajutat sã înþelegem mai
mult ce-a însemnat Drumul Crucii
pentru Mântuitorul lumii Iisus
Hristos. Popasurile fãcute de noi cu
rugãciuni ºi cuvinte de preamãrire
a lui Dumnezeu pe tot acest drum
pânã la Cruce ne-au adus aminte
de ce a însemnat greutatea Crucii
pe umerii lui Hristos Domnul. ªi cã
deºi e anevoie de purtat crucea
noastrã, a fiecãruia, pe urcuºul
duhovnicesc al vieþii acesteia, nu e
cu neputinþã, ºtiind cã înaintea
noastrã a mai fost Cineva care a
fãcut drumul acesta. ªi Acela a zis
cã dacã voieºte cineva sã vinã
dupã El, sã se lepede de sine, sã-ºi
ia crucea ºi sã-L urmeze.

Sã mergem. aºadar, pe urmele
Domnului ºi Mântuitorului Iisus
Hristos, purtându-ne cu bucurie
crucea noastrã pînã la capãtul vieþii.

(urmare din p. 5)



Familia, aceastã celulã de bazã a
societãþii, comuniune sacrã a vieþii,
aºezãmânt dumnezeiesc ºi temelie a
vieþii de obºte, se întemeiazã prin
cãsãtorie, în faþa Sfântului Altar, ºi
înseamnã legãtura dintre un bãrbat ºi
o femeie, legãturã binecuvântatã de
Dumnezeu.

Se ºtie foarte bine cã acest imbold
al legãturii dintre un
bãrbat ºi o femeie
se aflã în om ºi
Însuºi Dumnezeu i
l-a sãdit atunci
când a spus: „De
aceea va lãsa omul
pe tatãl sãu ºi pe
mama sa ºi se va
alipi de femeia sa ºi
vor fi amândoi un
trup“ (Efes 5, 31).

ªtim iarãºi
foarte bine cã pri-
ma familie a fost
întemeiatã chiar în
Rai de Însuºi Dumnezeu, dupã cum spune
cartea Facerii: „ªi a fãcut Dumnezeu pe
om, dupã chipul Sãu; dupã chipul lui
Dumnezeu l-a fãcut; a fãcut bãrbat ºi
femeie. ªi Dumnezeu i-a binecuvântat,
zicând: creºteþi ºi vã înmulþiþi ºi umpleþi
pãmântul“ (Fac 1, 27-28).

O familie închegatã pe acest
principiu va avea mereu grijã sã
pãstreze legãtura de iubire dintre cei
doi soþi nealteratã pânã la moarte.
Sfânta noastrã Bisericã ne aratã câteva
însuºiri ale familiei creºtine care, dacã
sunt respectate cu bucurie, ele menþin
tot mai vie flacãra dragostei dintre cei
doi, soþ ºi soþie, ºi urmaºii lor pânã la
moarte. Iatã care sunt aceste însuºiri:

Întâi, unitatea ºi egalitatea dintre
cei doi soþi. Creºtinismul a arãtat
întotdeauna cã femeii i se cuvine

aceeaºi cinstire ca ºi bãrbatului. A
trebuit sã treacã foarte multã vreme
pânã când ºi legile omeneºti sã se
alinieze prescripþiilor biblice ºi astfel
femeia sã câºtige aceleaºi drepturi ca
ºi bãrbatul. Evident cã aici trebuie sã
þinem seamã ºi de faptul cã un bãrbat
are o singurã femeie ºi o femeie, un
singur bãrbat. ªi în asta constã

egalitatea dintre cei doi. A avea mai
multe femei înseamnã o grozavã
înjosire a acestora. Acelaºi lucru e
valabil ºi pentru o femeie care îºi
permite sã aibã mai mulþi bãrbaþi,
aceea înjoseºte pe toþi aceia cu care
are legãturi nelegiuite.

A doua este dragostea ºi buna
învoire între soþi. Adicã unirea celor doi
trebuie sã fie exclusiv din dragoste, nu
din alte scopuri, materiale, sociale etc.

A treia este curãþia. Adicã sã nu
fie soþii în legãturi de rudenie de sânge
sau spiritualã. E bine ca atunci când
se observã zidirea unei prietenii în
vederea cãsãtoriei, pãrinþii mai ales sã
fie foarte atenþi la aceastã curãþie a
legãturii conjugale ºi sã întrebe preotul
dacã se poate realiza cu binecuvântare
respectiva cãsãtorie.

A patra este sfinþenia. Binecu-
vântarea Bisericii este de neapãratã
trebuinþã pentru începerea unei cãsnicii.
Pãrinþii trebuie sã-ºi înveþe copiii sã nu
fie împreunã mai înainte de sãvârºirea
Tainei Sfintei Cununii pentru cã aceasta
ar însemna trãirea în desfrânare ºi ar
întina patul conjugal. Familia se
întemeiazã în Hristos ºi în Bisericã (Efes

5, 32), de aceea
binecuvântarea
dumnezeiascã este
de neapãratã tre-
buinþã.

A cincia este
trãinicia. Adicã
pentru toatã viaþa.
„Ce a împreunat
Dumnezeu, omul sã
nu despartã“ (Mt
19, 6). Sfântul
Pavel spune ºi altfel:
„Celor ce sunt
cãsãtoriþi le porun-
cesc, nu eu, ci

Domnul: Femeia sã nu se despartã de
bãrbat. Iar dacã s-a despãrþit, sã
rãmânã nemãritatã sau sã se împace
cu bãrbatul sãu; tot aºa, bãrbatul sã
nu-ºi lase femeia“ (I Cor 7, 10-11).

Cine reuºeºte sã pãstreze aceste
principii în timpul vieþii se poate bucura
de binefacerile cãsãtoriei pe deplin. ªi
aceste binefaceri care sunt ºi scopurile
cãsãtoriei de altfel sunt: naºterea de
prunci spre înmulþirea neamului
omenesc ºi a credincioºilor Sfintei
Biserici, ajutorarea soþilor întreolaltã,
pentru uºurarea vieþii, ºi ocrotirea
moralitãþii soþilor.

Avem adeseori privilegiul sã
observãm familii trainice care ºi-au
dus cu credincioºie viaþa împreunã
mulþi ani de zile.

(continuare în p. 8)



Ne-am gândit sã mulþumim lui
Dumnezeu pentru astfel de familii model
ce încã le mai avem printre noi, în
parohie. Astfel, în cinstea sãrbãtorii
Sfinþilor Împãraþi Constantin ºi mama
sa Elena, parohia noastrã a marcat o
zi deosebitã – în dupã amiaza duminicii
din 19 mai a.c. – când 21 de familii
care au împlinit 50 de ani de împreunã
vieþuire au primit binecuvântarea
cununiei de aur.  Enumerãm aici spre
bucuria tuturor familiile cele
binecuvântate cu acest prilej: Neculai
ºi Olguþa Barna, Dumitru ºi Tinca
Chiriac, ªtefan ºi Milia Chiticaru,
Dumitru ºi Ortansa Ciobotaru,
Mihalache ºi Dumitra Costin, Ioan ºi
Aneta Drãgan, Ioan ºi Victoria Drãgan,
Vasile ºi Mariþa Drãgan, ªtefan ºi Zinca
Frãþilã, Neculai ºi Maria Hârjanu,
Dumitru ºi Elena Hoha, Constantin ºi
Elena Mihai, Vasile ºi Ileana Puluc,
Ioan ºi Marghioala Puluc, ªtefan ºi
Silvia Roºca, Ioan ºi Zânca Sfârlea,
Pavel ºi Constanþa Sfârlea, Dimitrie ºi
Zamfira Turcu, Iordache ºi Maria
Vieru, Dumitru ºi Victoria Vrânceanu
ºi ªtefan ºi Ileana Puluc.

Sub protia protoiereului de Oneºti,
pãrintele Constantin Alupei, s-au
rânduit la slujba Tedeum-ului de
mulþumire pãrinþii Mircea Ilie, Valentin
Ilie, Vasile Panþiru ºi subsemnatul.
Fiecare familie a fost binecuvântatã de
cãtre un preot cu verighetele de aur
care, dupã ce s-a fãcut cu ele semnul
Sfintei Cruci pe Sfânta Evanghelie, au
fost puse în degetele inelare ale soþilor
cu formula: „Se binecuvinteazã robul
lui Dumnezeu (N) cu roaba lui
Dumnezeu (N), în numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin.

Într-adevãr, se cuvenea sã
mulþumim lui Dumnezeu pentru

binefacerile ce au fost asupra acestor
familii în timpul celor 50 de ani de
împreunã-vieþuire. Ca semn al
respectului ºi bucuriei pentru acest
eveniment, fiecare familie a primit ºi o
diplomã deosebitã sugestiv intitulatã
«CUNUNIA DE AUR» al cãrei text
a încercat sã cuprindã gratitudinea
Bisericii pentru fiecare astfel de familie
binecuvântatã de Dumnezeu. Se
cuvenea sã imortalizãm pentru istorie,
dar ºi în conºtiinþele generaþiilor mai

Mi-e Raiul Veºniciei
Din cerul dupã stele
Scãldat în negrãite
Culori de curcubeu
Pe plaiurile-ntinse

Cu crini ºi albãstrele
Vin unduind miresme

Trecând spre Dumnezeu.

ªi toate-s raze albe
Vibrãrii dãruite

Cã-n imnul lor feeric
Se recunosc chemãri
Din suflete de îngeri
ªi coruri mântuite
Plutind a-nºtiinþare

Spre neaprinse zãri.

Ca într-un vis de-o clipã
Fiinþa mea sihastrã
Îºi urcã-n Rai trãirea

Vedeniei de har
ªi într-un zbor de aur
Ca pasãrea mãiastrã

m-ating de-al meu tezaur
de parcã-s la hotar.

Presb. Nina RONCEA

tinere modelul familiei trainice, tãria de
a suporta împreunã vicisitudinile vieþii.

Iatã textul Diplomei: «Domnul
Dumnezeu – Care, în purtarea Sa de
grijã cea de mântuire, a binevoit în
Cana Galileii a arãta nunta cinstitã,
prin venirea Sa, ºi a binecuvântat
cãsnicia cu îndestulare ºi cu dar de
prunci ca niºte mlãdiþe tinere de
mãslin –, a binevoit ca robii Sãi (aici
au fost trecute numele soþului ºi al
soþiei)  sã strãluceascã, precum
luminãtorii pe cer, vreme de 50 de
ani, în împreunã-vieþuire.

Pentru binefacerile pe care le-
au primit ºi pentru nãdejdea unor
bãtrâneþi fericite, împlinind cu
inimã curatã poruncile Domnului,
Treimii celei întru tot sfinte ºi de o
fiinþã ºi începãtoare de viaþã Îi
aducem slavã, pentru rugãciunile
Preasfintei Nãscãtoare de
Dumnezeu, ale Sfântului Ierarh
Nicolae ºi ale tuturor Sfinþilor.

Datã azi, 18 mai 2008, la
Biserica Ortodoxã din Viiºoara,
Târgu-Trotuº.»

Împreunã cu diploma aceasta, soþii
au primit ºi câte o carte cu însemnãri din
vieþile Sfinþilor, anumite minunãþii ale
sfinþilor pe care citindu-le þi le faci trepte
cãtre Împãrãþia lui Dumnezeu. ªi ca o
încununare a bucuriei, câte un buchet de
flori din partea Primãriei Târgu-Trotuº,
prin Domnul Primar Anton Ioan.

Fie ca ºi alte familii sã ajungã sã
primeascã binecuvântarea cununiei de
argint – la 25 de ani de împreunã-
vieþuire –, de aur – la 50 de ani – ºi,
pentru cei mai tari care sunt ºi mai rari,
la cununia de diamant sau platinã – la
75 de ani de împreunã-vieþuire.

Învredniceºte, Doamne, pe robii
Tãi cinstiþi acum sã ajungã bãtrâneþi
fericite, cu inimã curatã împlinind
poruncile Tale. Amin.

(urmare din p. 7)



Prea Cucernice pãrinte paroh, Prea Cucernici pãrinþi
împreunã-slujitori ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
iubiþi credincioºi ºi credincioase, Hristos a Înviat!

Am sãvârºit astãzi aici în biserica dumneavoastrã
slujba de binecuvântare a familiilor care au împlinit 50 de
ani de împreunã-vieþuire. Dar mai presus de toate aþi
venit dumneavoastrã aici ca sã fiþi puºi ca niºte prinoase
de recunoºtinþã înaintea lui Dumnezeu pentru
binefacerile pe care El le-a revãrsat asupra frãþiilor
voastre în decurs de 50 de ani de împreunã-vieþuire. Sunt
convins cã foarte mulþi dintre dumneavoastrã în aceste
momente aþi depãnat poate chiar cei 50 de ani de
împreunã vieþuire cu anumite segmente pe care poate
nu vi le-aþi mai adus aminte. Dar în general cred cã
fiecare dintre dumneavoastrã v-aþi adus aminte cum
acum 50 de ani eraþi mire ºi mireasã, eraþi în anii frãgeziei,
eraþi în anii frumoºi ai tinereþii ºi peste care desigur s-au
adunat ani dupã ani ºi aþi ajuns astãzi la frumoasele
vârste pe care le aveþi, dar mai ales la frumosul  numãr
de 50 de ani de împreunã-vieþuire. Sigur cã la aceste
momente nimic nu este mai frumos decât sã aduci
mulþumire lui Dumnezeu. Lucrul acesta noi l-am fãcut
ca un rãspuns la invitaþia pe care pãrintele Petru Roncea
ne-a fãcut-o zilele trecute de a fi astãzi aici în parohia
dumneavoastrã. Desigur, suntem ºi cu binecuvântarea
Prea Sfinþitului Arhiereu Dr. Ioachim Bãcãuanul care ne-a
rugat sã vã transmitem arhiereºti binecuvântãri de multã
sãnãtate, de împliniri, de întãrire în credinþã ºi de mergere
mai departe aºa cum Dumnezeu v-a binecuvântat anii,
zilele ºi viaþa dumneavoastrã.

Iatã cã pentru acest moment, ca sã rãmânã
imortalizat în casele frãþiilor voastre, pãrintele paroh v-a
fãcut o surprizã în aceea cã vã va împãrþi la fiecare
câte o diplomã semnatã de cãtre Prea Sfinþitul Episcop
ºi de cãtre noi. Totodatã, Domnul Primar care este de
faþã aici ºi care ºtiþi cã aþi primit un cadou din partea
Domniei Sale de la Primãria din Târgu-Trotuº, este de
faþã ºi-l rugãm sã vinã aici ºi sã vã înmâneze ºi un
buchet de flori care nu sunt altceva decât florile
recunoºtinþei pentru frumoasa vârstã la care aþi ajuns.

Îmi amintesc de o întâmplare. Un cetãþean s-a dus
la frizerie ºi s-a aºezat pe scaun acolo în faþa frizerului.
ªi a spus omul aºa oarecum în întristarea sa: Domnule
frizer, ce crezi cã ar trebui pentru pãrul acesta al meu
care este, iatã, totul alb, ce crezi cã ar trebui?

ªi frizerul a stat un pic, s-a uitat la dânsul ºi a spus:
Pentru pãrul matale alb trebuie mult respect, trebuie
multã recunoºtinþã.

Iatã, Dumnezeu a rânduit ca dumneavoastrã sã fiþi
rãsplãtiþi, ºi sã fiþi cinstiºi ºi sã fiþi onoraþi atât de Bisericã
cât ºi de Primãria dumneavoastrã, Primãria comunei
Târgu-Trotuº.

Iatã cum sunã aceastã diplomã la nunta de aur:
«Episcopia Romanului, Protoieria Oneºti, Parohia

„Sfântul Nicolae“, Viiºoara, Diploma „Nunta de aur“
Domnul Dumnezeu – Care, în purtarea Sa de grijã

cea de mântuire, a binevoit în Cana Galileii a arãta nunta
cinstitã, prin venirea Sa, ºi a binecuvântat cãsnicia cu
îndestulare ºi cu dar de prunci ca niºte mlãdiþe tinere
de mãslin –, a binevoit ca robii Sãi (aici au fost trecute
numele soþului ºi al soþiei) sã strãluceascã, precum
luminãtorii pe cer, vreme de 50 de ani, în împreunã-
vieþuire.

Pentru binefacerile pe care le-au primit ºi pentru
nãdejdea unor bãtrâneþi fericite, împlinind cu inimã curatã
poruncile Domnului, Treimii celei întru tot sfinte ºi de o
fiinþã ºi începãtoare de viaþã Îi aducem slavã, pentru
rugãciunile Preasfintei Nãscãtoare de Dumnezeu, ale
Sfântului Ierarh Nicolae ºi ale tuturor Sfinþilor.

Datã azi, 18 mai 2008, la Biserica Ortodoxã din
Viiºoara, Târgu-Trotuº.»

Este semnatã de cãtre Prea Sfinþitul Arhiereu Vicar
Dr. Ioachim Bãcãuanul, protoiereu preot Constantin
Alupei ºi parohul preot Petru Roncea.

La mulþi ani cu sãnãtate ºi sã aveþi parte numai de
bine.

Totodatã, pe lângã diplomã veþi primi ºi o carte
scrisã de pãrintele paroh care se cheamã Minunãþii
aghiografice despre care eu v-am vorbit câteva
cuvinte rândul trecut când am fost.

Acum pãrintele paroh al dumneavoastrã a mai scos
o carte de sub tipar care se cheamã Pecetea
apostoliei mele. E o carte foarte frumoasã, eu am
rãsfoit-o zilele trecute, ea cuprinde toate pericopele
apostolelor care se citesc în fiecare duminicã. În
aceastã carte se aflã multã hranã duhovniceascã, multã
hranã spiritualã, pãrintele a cules precum albina ceea
ce i s-a pãrut cã este mai potrivit pentru inima, pentru
sufletul ºi pentru mântuirea credincioºilor. De aceea o
prezentãm ca fiind o carte bun, o carte care sã adauge
cunoºtinþelor pe care le aveþi lucruri ziditoare de suflet.
Felicitãri, pãrinte, ºi Dumnezeu sã te binecuvânteze ºi
sã nu te opreºti la asta.

Protoiereu,
Preot Constantin ALUPEI



Sfântul Nicolae cel darnic ºi
înþelept a fost ales de viiºoreni drept
ocrotitor al satului lor, punând
bisericii ca hram pe acest Sfânt.

ªi i-a ajutat din plin. Le-a dãruit
minþi luminate ºi iubitoare de
Dumnezeu, care sã-i conducã de-
alungul vremii.

Viiºorenii – veche seminþie
legendarã – sunt ºi ei un dar al lui
Dumnezeu ºi-I mulþumesc Acestuia
pentru dragostea ºi bunãtatea Sa.

În misiunea mea de a lucra
pentru ridicarea spiritualã a copiilor,
mi s-au îndreptat paºii spre Viiºoara,
pentru doar trei ani din viaþa mea.
Distanþa de trei kilometri, de la Tg.
Ocna, o strãbãteam mai mult pe
jos, ºi nu eram chiar foarte tânãrã,
dar oboseala îmi era rãsplãtitã de
copiii care mã aºteptau, cu
dragoste, sã fiu între ei.

Setea lor de învãþãturã le-am
satisfãcut-o noi cei de la catedrã ºi

Tg. Ocna, noiembrie 2008
Prof. Letiþia  pr. LEONTE

de la amvon, cu frumoasã pregãtire
pastoralã ºi didacticã, dar ºi cu
multã însufleþire; foºtii copii au ajuns
astãzi pe cele mai înalte trepte ale
culturii ºi ºtiinþei româneºti.

Deºi preotul ºi învãþãtorii erau
împiedicaþi de a colabora – în regimul
comunist – munca lor unitã, deºi
tacitã, a dus la rezultate frumoase ºi
bineplãcute lui Dumnezeu.

Lupta ºi munca pentru un scop
înalt sunt ajutate de Dumnezeu.

Desigur, au contribuit ºi
rugãciunile ocrotitorului bisericii,
Sfântul Nicolae, precum ºi ale
Marelui ªtefan cel Sfânt, atât de
venerat de viiºoreni!

E bine ca viiºorenii de azi sã
gândeascã la originile lor
binecuvântate de Dumnezeu, de
Sfinþii Nicolae ºi ªtefan cel Mare,
lãsând griji le ºi prejudecãþile
pãmântene, sã se dovedeascã a fi
vrednici de ocrotirea sfântã,

ascultând cu dragoste învãþãtura
propovãduitã de urmaºii Sfinþilor
Apostoli, pentru a deveni buni
moºtenitori ai înaintaºilor!

…VREME TRECE, VREME VINE…
„Astăzi chiar de m-aş întoarce
a-nţelege n-o mai pot…
unde eşti, copilărie,
cu pădurea ta cu tot?“

M. Eminescu

Un crâmpei din istoria Moldovei –
urmaşi ai celui mai dârz, viteaz şi iscusit
voievod ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT
care timp de 47 de ani (1457-1504) a
fost „apărătorul creştinătăţii europene“
şi care pe drept a fost trecut în rândul
sfinţilor de către Sfântul Sinod al BOR –
este şi istoricul satului Viişoara, de la

Înv. Florica VLEJA

(continuare în p. 28)

Viiºoara, 28 aprilie 1996 - un grup de veterani de rãzboi,
de la stânga la dreapta:

Sârbu Dumitru,Pãduraru Dumitru, Pricop Costicã, Pâslaru
Gheorghe, Vleja Valeriu, Sfârlea ªtefan ºi Dulhac Chiriac



Mai înainte de a expune unele
realizãri ale ªcolii catehetice pentru
copii «Sfântul Nicolae», din parohia
Viiºoara, va trebui sã abordãm
problematica copiilor.

Credem cã pastoraþia copiilor þine,
în primul rând, de grija necurmatã a
preotului sã zãdãrniceascã represiunea
continuã a adulþilor asupra puritãþii
copilãriei. Oare mulþimea faptelor
potrivnice iubirii ºi nimicnicia cuvintelor
obscene vãzute ºi auzite de copii nu
sunt încercãri satanice de nimicire a
naturii divine din ei? E de fapt o
exercitare cu nebãgare de seamã a
educaþiei ce provoacã, citândul-l pe
Nichifor Crainic, „multiple deviaþii în
comportamentul copiilor, desfigurându-i
cu timpul, adicã reducându-i la chipul
ºi asemãnarea educatorului“1.

Misiunea preotului în pastoraþia
copiilor þine, prin urmare, de atragerea
lor la bisericã, la slujbele ei ºi la Sfintele
Taine ºi, nu în ultimul rând, la educarea
pãrinþilor spre buna-creºtere a
acestora ºi spre descoperirea ºi
promovarea vocaþiei sacerdotale în
mijlocul lor. Având în vedere faptul cã
toþi copiii au o pornire fireascã spre
Dumnezeu, preotul trebuie sã se
gãseascã lângã ei tocmai în momentul
când încep sã se înscrie în sufletele lor
primele litere din alfabetul vieþii
supranaturale. Dar aceste prime litere
se înscriu încã de la zãmislirea lor, de
aceea pastoraþia lor începe cu a
pãrinþilor care, pentru a avea copii
buni, trebuie sã fie conºtientizaþi faþã
de datoriile pe care trebuie sã le
împlineascã ei înºiºi faþã de copiii lor.
Cãci copiii vor fi buni sau rãi, dupã
cum pãrinþii înºiºi sunt buni sau rãi. Prin

urmare, pastoraþia copiilor se face
întâi, indirect, prin pastoraþia pãrinþilor.

Evident cã nu trebuie minimalizatã
legãtura directã a preotului cu copiii,
asta mai ales în contextul unei
deprecieri masive a spiritualitãþii

familiei de azi. În grija preotului trebuie
sã stea dorinþa de a-i determina pe
copii sã-ºi mute faptele credinþei de la
teama de Dumnezeu la sentimentul de
încredere, veneraþie ºi respect faþã de
Dumnezeu. De la onestitate, la
generozitate, ceea ce înseamnã nu
numai cuminþenie, confundatã adeseori
cu indiferenþa, ci mai ales dorinþã de
caritate, de alinare a suferinþelor
colectivitãþii, de participare la acþiunea
socialã a Bisericii.

Apoi, o altã laturã în pastoraþia
copiilor este atragerea lor la bisericã.
Sfântul Ioan Gurã de Aur, vorbind
despre necesitatea mergerii copiilor la
bisericã însoþiþi de pãrinþii lor în zilele
de duminici ºi sãrbãtori, se exprimã:
„Este de prisos sã vã mai sfãtuiesc sã

fiþi atenþi în timpul sfintei slujbe cãci tot
ce observ este o mãrturie a sufletului
vostru ºi a atenþiei voastre. Trebuie
însã sã vã sfãtuiesc sã continuaþi ºi sã
aveþi aceastã râvnã ºi sã daþi dovadã
de ea, nu numai aici în bisericã, ci ºi

când sunteþi acasã. Aºa de pildã,
bãrbatul sã vorbeascã cu femeia sa
despre ce s-a vorbit ºi s-a auzit la
bisericã iar ceilalþi sã cearã lãmuriri
celorlalþi de cele ce nu au înþeles. Astfel
ca toþi sã aibã cel mai bun ºi mai
frumos câºtig din mergerea la bisericã.
Trebuie sã deprindem pe copii sã aibã
râvnã ºi dragoste numai cu astfel de
ocupaþii în zilele de sãrbãtori. Mintea
copiilor este mai fragedã iar învãþãturile
auzite de ei se întipãresc întocmai ca
o pecete ce se imprimã în cearã. Pe
de altã parte, viaþa copiilor începe sã
se îndrepteze spre bine sau spre rãu“2.

 Pastoraþia copiilor are câºtig ºi
atunci când preotul pune la dispoziþia

(continuare în p. 12)



copiilor activitãþi specifice sau le
deschide un fond de carte etc. Pe
mãsurã ce ºcoala nu mai face educaþie
creºtinã, accentul cade pe Bisericã.
Dupã mãsura în care preotul este
abordabil, plictiseala generatã de
ecranul TV sau al calculatorului etc.
va putea fi vindecatã de prietenia unei
apropieri pãrinteºti pe care sã o simtã
copiii faþã de preot. Dialogul dintre
preot ºi copii în faþa Sfântului Altar ºi
a comunitãþii parohiale devine
avangarda uimirii generale a celor din
bisericã care observã evidenta bucurie
duhovniceascã a acestora. Comuni-
unea euharisticã trebuie revitalizatã ºi
copiii sunt mediul potrivit de reaºezare
în normalitatea vieþii sacramentale a
întregii comunitãþi parohiale. ªi în
aceastã direcþie, atragerea copiilor
spre cuminecarea duminicalã – vorbim
de perioada preºcolarã – va accentua
în sufletul lor legãtura ontologicã cu
Hristos, ei devenind ºi prin aceasta,
exemple de împlinire euharisticã. Însãºi
restabilirea liturgicã a parohiilor nu se
poate face poate mai eficient decât
punând înaintea adunãrii Bisericii
modelul desãvârºit al apropierii cum
nu se poate mai adevãrate dintre copii
ºi Hristos.

În virtutea acestor îndatoriri
pastorale a luat fiinþã la Viiºoara, de la
începutul vacanþei de varã cursurile
sãptãmânale ale ªcolii catehetice
pentru copii «Sfântul Nicolae».
Desfãºurate în Casa praznicarã a
parohiei, ºcoala s-a dovedit un bun
prilej de cunoaºtere ºi aprofundare a
credinþei, mai ales având locaºul
bisericii la îndemânã pentru lecþii

practice de manifestare a evlaviei ºi
credinþei creºtine. În lunile iulie ºi
august cei mai harnici dintre cursanþi
au beneficiat de câte o excursie
gratuitã la mânãstirile Mãgura ºi

Bogdana, precum ºi la Biserica din
Borzeºti, urmând ca pe viitor sã fie
vizitate ºi alte locuri de spiritualitate
ortodoxã din apropiere.

ªcoala aceasta cateheticã nu s-a
oprit însã o datã cu începutul anului
ºcolar. În fiecare sâmbãtã, la ora 16:00
copiii cei mai silitori sunt la bisericã.
Fie participã la sãvârºirea unei Sfinte
Taine – Botez sau Cununie – prilej
potrivit pentru înþelegerea multor
învãþãturi primite în cadrul ºcolii, fie
continuând lecþiile obiºnuite ºi
pregãtindu-se pentru Sfânta Liturghie
de a doua zi.

Încercãrile de a imortaliza în
icoane sau imagini pictate anumite teme
din cadrul lecþiilor, concursuri de
verificare a cunoºtinþelor acumulate,
lucrãri practice de îngrijire a spaþiului

din jurul bisericii ºi din interior pentru
întâmpinarea Zilei Domnului, iatã
câteva din câºtigurile celor care au
gustat din dulceaþa ªcolii catehetice
«Sfântul Nicolae» din Viiºoara.

În paginile ce urmeazã vom putea
citi câteva din lucrãrile scrise ale
copiilor parohiei Viiºoara ºi vom vedea
câteva din cele mai frumoase lucrãri
de picturã care aratã potenþialul
creator ºi gradul de înþelegere a
temelor parcurse în perioada vacaþei
de varã a anului care tocmai se
pregãteºte sã plece de la noi.

Pe viitor va trebui sã deschidem
copiilor noi orizonturi de cunoaºtere a
învãþãturii de credinþã a Bisericii noastre
Ortodoxe spre a trãi mai cu dãruire
slujirea lui Hristos ºi iubirea aproapelui.

1 Nichifor Crainic, Nostalgia Paradi-
sului, p. 377;
2 Sfântul Ioan Gurã de Aur, citat de Ic. Stavr.
Coman Vasilescu, în Cãlãuzã instructivã
ºi educativã, Bucureºti, 1939, p. 16.

(urmare din p. 11)



Am mers în fiecare vineri la
        bisericã la orele de

 catehezã ºi am adunat
punctele necesare pentru a merge în
excursie la Mânãstirea Bogdana.

Astfel, într-o zi frumoasã din luna
august am mers la bisericã unde m-am
întâlnit cu colegii mei de la ªcoalã ºi,
în timp ce vorbeam cu ei, a venit
pãrintele Petru Roncea. Ne-am urcat
în maºinã ºi la ora 8:00 am plecat din
Viiºoara.

Am trecut prin Oneºti ºi am ajuns
la Borzeºti. Acolo am oprit ºi am intrat
în Muzeu. Am vãzut multe cãrþi vechi,
veºminte preoþeºti foarte vechi,
pomelnice, statuia lui ªtefan cel Mare,
cãdelniþe vechi, icoane foarte multe, o
catapeteasmã veche de la Mânãstirea
Bogdana pusã pe peretele din partea
stângã a Muzeului.

Am ieºit afarã ºi ne-am cumpãrat
cruciuliþe, brãþãri, cãrþi cu legende din
istoria lui ªtefan cel Mare ºi multe

Astã varã, într-o joi din luna
august, la ora 8 ne-
 am întâlnit mai mulþi

copii în faþa biserici din sat ºi am
plecat cu maºina pãrintelui nostru
spre Mânãstirea Bogdana.

În drum spre Mânãstire, ne-am
oprit la „Stejarul din Borzeºti“
unde am vizitat Muzeul ºi biseri-
cuþa. Ne-am rugat ºi am fost tare

altele. Apoi suim niºte scãri ºi ajungem
în faþa bisericii lui ªtefan cel Mare din
Borzeºti. Ghidul era o maicã preoteasã
care a deschis uºa ºi ne-a povestit
legenda stejarului din Borzeºti. Am
cântat Cuvine-se cu adevãrat, stând
pe bãncile din bisericã. Pãrintele ne-a
spus cã uºile erau fãcute dupã statura
lui ªtefan cel Mare cu coroanã cu tot.
Ne-am închinat ºi am plecat din
Borzeºti.

Am ajuns la prima poartã a
Mânãstirii Bogdana. Am lãsat acolo
maºina ºi când am intrat am vãzut o
frumuseþe extraordinarã, gard viu,
florile pe lângã bisericã erau foarte

frumoase, era curãþenie peste tot, totul
era verde. Am intrat în prima bisericã,
ne-am uitat la icoane, am cântat ºi aici
Cuvine-se cu adevãrat. Erau icoane
foarte frumoase. Am ieºit din bisericã
ºi ne-am cumpãrat iconiþe, brãþãri ºi
cruciuliþe. Am fost ºi la cealaltã bisericã
ºi am fãcut la fel, apoi am fost în cimitir.

Dupã aceea ne-am întors la
Oneºti, am fost în parc ºi la Grãdina
Zoologicã, apoi am plecat acasã.

A fost o zi foarte frumoasã.

impresionaþi de cele vãzute. Apoi
am plecat la Bogdana, spre
Mânãstire. Am rãmas mirat când
am vãzut priveliºtea frumoasã de
acolo. Peste tot erau numai flori
ºi multã curãþenie. Am fost în
bisericã, ne-am rugat ºi am lãsat
acatiste. La ieºire era o mãicuþã
care vindea obiecte bisericeºti,
iar noi am luat câteva amintiri.
Am mai vizitat o bisericuþã, apoi
am mers în cimitirul Mânãstirii.
La plecare, am trecut prin parcul
de la Oneºti  une am vizi tat
Grãdina Zoologicã, ne-am jucat
puþin ºi am mâncat din pacheþelul
luat de acasã.

Ion BALABAN, 11 ani

Andreea Elena Ardeleanu, 12 ani

Filip Gafton, 9 ani

Pãrintele a avut grijã de noi ºi
ne-a adus cu bine acasã.

A fost o zi minunatã pe care nu
o voi uita niciodatã.

Dragoº DULHAC, 11 ani



Într-o zi am plecat
împreunã cu copiii
din parohia Viiºoa-

ra într-o drumeþie la
Mânãstirea Mãgura.

La ora 9:00 am plecat cu
microbuzul pânã la poalele muntelui
de unde am plecat pe jos spre
Mânãstire. Când oboseam ne opream
ºi ne odihneam. Ajunºi la Mãnãstire,
ne-am dus cu toþii în bisericã ºi ne-am
închinat. Apoi ne-am luat de la pangar
diferite lucruri: cruciuliþe, cãrticele,
iconiþe, brãþãri etc.

Dupã aceea am vizitat
lacul, cimitirul Mânãstirii ºi
o clãdire unde stau oa-
menii cu probleme. Acolo
ne-a întâmpinat un om
care nu putea vedea. La
întoarcere ne-am dus la
pãrintele stareþ Epifanie
care ne-a zis diferite
lucruri interesante.

Mânãstirea Mãgura este o
mãnãstire de maici pe
muntele Mãgura, din

apropierea oraºului Târgu-Ocna.
Într-o zi cãlduroasã de varã am

plecat un grup de elevi cu pãrintele
duhovnic al satului Viiºoara în excursie
la Mãnãstire. Am coborât la poalele
muntelui din microbuz ºi am mers pe jos
pânã la mãnãstire. Acolo am intrat în
biserica mânãstirii ºi înãuntru mãicuþele
cântau cântece religioase care ne-au
încântat. Am stat puþin, apoi am vizitat

cimitirul Mânãstirii ºi azilul de bãtrâni. La
urmã mãicuþele ne-au chemat la masã.
Dupã servitul mesei am coborât spre
microbuz ºi am plecat spre casã.

A fot o excursie frumoasã ºi educativã.

Ionuþ NECHIFOR, 10 ani

E o zi frumoasã de varã. Eu
împreunã cu câþiva copii
ºi cu pãrintele nostru

mergem în excursie la Mânãstirea
Mãgura. Am plecat din Viiºoara cu
maºina pãrintelui nostru pe la ora 9:00,

pânã la poalele mun-
telui. Ajunºi la Mãnãs-
tire, am vizitat biserica,
urmãrind minunatele
picturi sfinte. Dupã ce
am ieºit din bisericã ne-am
cumpãrat de la pangar
cruciuliþe, brãþãri, iconiþe
ºi cãrticele. Apoi am
vizitat cimitirul, un azil
de bãtrâni ºi lacul cu
peºti de la Mãnãstire.
Dupã aceea l-am întâl-
nit ºi pe pãrintele stareþ

pe nume Epifanie.
La ora 12:00 am mers la masã

unde mãicuþele ne-au dat sã mâncãm.
Dupã ce am plecat de la

Mãnãstire am vizitat ºi un Muzeu
istoric în care se aflau amintiri ale
strãmoºilor noºtri. Am coborât apoi
la maºinã ºi a plecat spre casã.

ªi aºa a fost acea zi de excursie.

Este 4 iulie, ziua mult-aşteptată.
Eu, împreună cu un grup de
copii de la Şcoala catehetică

«Sfântul Nicolae» din Viişoara, am plecat
cu un microbuz să vizităm Mânăstirea

Măgura. Am lăsat microbuzul
la poalele muntelui Măgura
şi am înce-
put să ur-
căm spre
Mănă s t i r e
pe o cărare.
În tufişuri
cântau pă-

sărele, din loc în loc erau
copaci groşi, seculari,
iar cărarea era tăiată de
şoseaua care duce la
Mânăstire.

O dată ajunş i pe
munte am vizitat maga-
zinul de suveniruri, Mâ-
năstirea, azilul e bătrâni, am văzut
împrejurimile şi lacul. Am servit masa la

cantina Mânăstirii. În timpul
mesei o maică ne-a citit o
poveste cu diavolul bucătar
din care am înţeles că
Dumnezeu este mai presus
ca orice.

După masă am coborât
la şosea la microbuz. La
coborâre am vizitat Monu-
mentul eroilor şi am văzut

La ora 12:00 am
mers la masã la Mãnãs-
tire. În timp ce mâncam,
o maicã ne-a citit o
întâmplare cu un tâlhar.
Apoi am vizitat un muzeu
ºi la 12:45 am plecat.

A fost una din cele mai
frumoase zile ale mele.

Maria RONCEA, 9 ani

uriaşele stânci de pe
marginea şoselei care
alcătuiesc muntele Măgura.
Am urcat în microbuz şi am
plecat spre casă. Parcă
simţeam şi-n maşină aerul
curat de pădure. A fost o
excursie minunată.

Andreea Loredana
IONEL

Ana Giorgiana NEGRUÞ, 11 aniNica Andreea, 11 ani

Chiticaru Simona, 6 ani

Ganea Adrian Vasile, 11 ani

Fichitiu Tincuþa, 12 ani



Cunoscut este tuturor credin-
cioºilor cã orice început e bine sã se
facã cu binecuvântare de la Dum-
nezeu. Mai ales un nou an ºcolar are
nevoie ºi mai mult de împreuna-
lucrare a lui Dumnezeu pentru
înþelepþirea ºi luminarea elevilor, dupã
cum spune troparul Pogorârii Duhului
Sfânt: „Binecuvântat eºti, Hristoase,
Dumnezeul nostru, Cel ce preaîn-
þelepþi pe pescari ai arãtat,
trimiþându-le lor Duhul Sfânt; ºi
printr-înºii lumea ai vânat, Iubitorule
de oameni, slavã Þie“.

Elevii au nevoie de deschiderea
minþii ºi luminarea inimii pentru ca sã
poatã primi ºi înþelege cu uºurinþã
învãþãturile cele bune ce se predau de
dascãlii ºcolilor. Ceea ce înseamnã
uºurãtãþi ale tinereþii, ei bine, acestea
nu pot fi scoase din inimile elevilor
decât doar prin prefacerea inimii care,
ca ºi o þarinã, trebuie sã primeascã
ca ºi rãsad al începutului înþelepciunii
tocmai frica de Dumnezeu care-i va
învãþa sã se abatã de la rãu ºi sã facã
binele, cum se roagã Sfânta Bisericã.
Apoi þinerea de minte a celor de folos
vieþii vine tot ca un dar de la Dumnezeu
care se cere de la Acelaºi Izvor al
darurilor. Având fricã de Dumnezeu,
elevii vor primi ºi înþelepciunea cea de
Sus care-i va face dornici sã înveþe
doar ce este bineplãcut Domnului ºi
aceastã dorinþã va creºte o datã cu

vârsta, ajungând astfel o pricinã de
bucurie pentru pãrinþii care i-au nãscut
ºi pentru Biserica în care s-au botezat,
devenind creºtini, adicã fii ai lui
Dumnezeu.

Misiunea noastrã, a preoþilor, în
pastoraþia copiilor este ºi aceea de
a-i atrage pe aceºtia la bisericã, la
slujbele ei ºi la Sfintele Taine. Având
în vedere cã toþi copiii au o pornire
fireascã cãtre Dumnezeu, preotul
trebuie sã se gãseascã lângã ei
tocmai în momentul când încep sã
se înscrie în inimile lor primele litere
din alfabetul vieþii supranaturale. Cât
priveºte atragerea copiilor la
bisericã, iatã ce spunea odinioarã
Sfântul Ioan Gurã de Aur: „este de
prisos sã vã mai sfãtuiesc sã
continuaþi ºi sã aveþi aceeaºi râvnã
ºi sã daþi dovadã de ea, nu numai
aici în bisericã, ci ºi când sunteþi
acasã. Aºa de pildã, bãrbatul sã
vorbeascã  cu femeia sa despre ce
s-a vorbit ºi s-a auzit în bisericã, iar
ceilalþi sã cearã lãmuriri celorlalþi de
cele ce nu au înþeles. Astfel ca toþi
sã aibã cel mai bun ºi mai frumos
câºtig din mergerea la bisericã.
Trebuie sã deprindem pe copii sã
aibã râvnã ºi dragoste numai cu
astfel de ocupaþii în zilele de

sãrbãtori. Mintea copiilor este mai
fragedã iar învãþãturile auzite de ei
se întipãresc întocmai ca o pecete
ce se imprimã în cearã. Pe de altã

parte, viaþa copiilor începe sã se
îndrepteze spre bine sau spre rãu“.

Ca sã se îndrepteze spre bine,
ca sã aibã puterea aceasta care sã-i
ajute sã biruiascã rãul, copiii au
nevoie de prezenþa lui Dumnezeu
în sufletele ºi în trupurile lor.
Învãþãturile cele folositoare ºi
Cuvântul lui Dumnezeu sunt hranã
pentru suflet. Mai presus de aceastã
hranã este însã Sfânta ºi dumne-
zeiasca Împãrtãºanie, Trupul ºi
Sângele lui Hristos care se
dãruieºte spre iertarea pãcatelor ºi
mântuire.

Ce dar mai mare putem oferi
copiilor noºtri altceva decât Sfânta
Cuminecãturã? Celor sub ºapte ani,
acest dar trebuie sã li se ofere în
fiecare Liturghie, învãþându-i de când
încep sã deosebeascã binele de rãu
cã rebuie sã aºtepte cu multã
bucurie aceastã comuniune euha-
risticã cu Hristos fãrã a mai dori sã
mãnînce ceva în acea dimineaþã
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binecuvântatã. Copiilor le este de
mare bucurie aceastã comuniune ºi
ceea ce unora mai în vârstã li se
pare greu sã înþeleagã cum poþi opri
un copil sã nu mãnînce duminicã
dimineaþa, pentru curãþia minþii
copiilor aceastã reþinere este o
aºteptare fericitã a unei bunãtãþi
dorite cu deosebitã bucurie.

Am pregãtit astfel ºcolarii parohiei,
cei care au fost ajutaþi ºi de pãrinþii lor
pentru aceasta, sã se spovedeascã
ºi sã se împãrtãºeascã în preziua
începerii  noului an ºcolar.

Poate cã una din cele mai
puternice predici ale dragostei de
Hristos nu ne-o poate da altcineva
mai limpede decât pruncii aduºi de
mamele lor la Sfînta Împãrtãºanie.
ªi râvna curatã a copiilor nevinovaþi
care renunþã la cele trecãtoare în
aºteptarea leacului nemuririi.

Credem cã trebuie revitalizatã
comuniunea euharisticã ºi copiii
sunt mediul potrivit de reºezare în
normalitatea vieþii sacramentale a
întregii comunitãþi parohiale. ªi în
aceatã direcþie, atragerea copiilor
spre cuminecarea duminicalã
(vorbim de perioada preºcolarã, dar
asta nu înseamnã oprirea celorlalþi,
ci mijloc la îndemânã pentru
trezirea ºi în aceia a geloziei dupã
Hristos) va accentua în sufletul lor
legãtura ontologicã cu Hristos, ei
devenind ºi prin aceasta exemple
de împlinire euharisticã.

Apoi, înainte de începerea ºcolii, pe
14 septembrie, în dupã-amiaza
Praznicului Înãlþãrii Sfintei Cruci, am avut
binecuvântarea sã fim împreunã în
bisericã cu o parte din copiii parohiei care
se pregãteau de ºcoalã. Ne-am fi dorit
sã facem rugãciunea de binecuvântare
a noului an ºcolar în urma unui pelerinaj
la Crucea de pe dealul Arcaciu, dar
vremea friguroasã prielnicã mai
degrabã îmbolnãvirii copiilor în ajun de
ºcoalã ne-a oprit la bisericã.

Împreunã cu pãrintele Cãtãlin Ilie
de la Slãnic Moldova am sãvârºit
slujba la începerea unui nou an ºcolar
ºi ce înãlþãtoare devenea rugãciunea
Bisericii pentru toþi cei prezenþi:
„Doamne, Dumnezeul nostru,
Care cu chipul Tãu ne-ai cinstit pe
noi oamenii ºi ne-ai îmbrãcat cu
voie de sine stãpânitoare; Cel care
ai intrat în Bisericã la înjumãtãþirea
Praznicului ºi ai învãþat pe oameni,
încât se mirau popoarele ºi ziceau:
de unde ºtie Acesta Scriptura,
nefiind învãþat? ªi David grãieºte:
Veniþi, fiilor, ascultaþi-mã pe mine
ºi vã voi învãþa pe voi frica
Domnului. Cel ce ai învãþat pe
Solomon înþelepciunea, Dumne-
zeule al tuturor Cuvântule,
Împãrate al tuturor, deschide
sufletul ºi inima, gura ºi mintea
robilor Tãi, elevi ºi studenþi ai

parohiei Viiºoara, ca sã priceapã
ºi sã înveþe ºi sã facã voia Ta; ºi-i
fereºte pe dânºii de toatã ispita
diavoleascã, pãzindu-i în toate
zilele vieþii lor ºi fãcându-i sã
sporeascã totdeauna în toate
poruncile Tale, cu rugãciunile
Preacuratei Maicii Tale ºi ale
tuturor sfinþilor Tãi. Cã Tu eºti
cercetãtorul sufletelor ºi al
trupurilor noastre, Hristoase,
Dumnezeul nostru, ºi Þie slavã
înãlþãm, împreunã ºi Tatãlui ºi
Sfântului Duh, acum ºi pururi ºi
în vecii vecilor. Amin.“

Nu ne rãmâne decât sã rugãm
pe Dumnezeu ca membrilor cor-
pului didactic al ªcolii din Viiºoara ºi
al celorlalte ºcoli unde învaþã copiii
parohiei noastre, precum ºi tuturor
elevilor ºi studenþilor sã le dea zile
îndelungate, pace, sãnãtate ºi
propãºire în rãspândirea luminii
ºtiinþelor ºi a virtuþilor creºtineºti.

„Încã ne rugãm ca Domnul
Dumnezeu sã insufle acestor ºcolari
duhul cel bun, care povãþuieºte pe
calea cea dreaptã ºi aduce spor de
înþelepciune, de ºtiinþã ºi de toate
faptele cele bune, spre slava preasfân-
tului Sãu nume; sã le dãruiascã
sãnãtate ºi zile îndelungate spre
întãrirea Bisericii Sale ºi a þãrii lor.“

Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

(urmare din p. 15)



Titlul este de fapt denumirea diplomei
parohiale oferitã celor patru veterani de
rãzboi pe care ne-am învrednicit a-i mai
avea încã printre noi la data de 24 august
2008. Pentru generaþia tânãrã am simþit
imperioasa nevoie de a le întipãri pe
ceara moale a inimii imaginea chipului
acelora care nu ºi-au precupeþit viaþa
când au fost chemaþi sub arme sã apere
pãmântul românesc ºi legea noastrã
strãmoºeascã.

Am convocat astfel pe ultimii patru
veterani încã în viaþã printre noi,
Nicolae C. Drãgan, Neculai Drãgoi,
ªtefan Barna ºi Gheorghe Chiticaru,
ultimii doi trecând deja nu mult dupã
eveniment la cele veºnice. Au reuºit sã
vinã doar primii trei, al patrulea fiind
greu bolnav. De asemenea am avut ca
invitat de onoare pe Domnul General
Dr. Vasile Jenicã-Apostol care a þinut
ºi o adevãratã lecþie de patriotism ºi
dragoste de neam.

Slujba Tedeum-ului ºi a
binecuvântãrii a fost sãvârºitã de un
grup numeros de preoþi, având ca
protos pe pãrintele militar Ioan
Roncea, înconjurat de preoþii Valentin
ºi Cãtãlin Ilie, Adrian Þopa, Gheorghe
Aramã, Vasile Panþiru, Florin Smarandi
ºi subsemnatul.

La încheierea slujbei de mulþumire
am sãvârºit un parastas pentru toþi eroii
satului Viiºoara, dupã care,
prezentându-se cadrul sãrbãtorii ºi
oaspeþii, a fost invitat sã þinã cuvânt
pãrintele militar Ioan Roncea ºi
Domnul General Dr. Vasile Jenicã-
Apostol. Rãsfoind acest anuar al
parohiei vom putea citi cele douã
cuvântãri pline de semnificaþii ºi
îmbãrbãtare pentru noi toþi.

În semn de recunoºtinþã, am
preþuit pe cei patru veterani de rãzboi
ai satului Viiºoara cu o diplomã

denumitã «ONOAREA MILITARÃ»
al cãrei text este urmãtorul:

«Domnul Dumnezeul oºtirilor,
Cel puternic ºi tare în rãzboaie, Care
demult a dãruit putere preaminunatã
robului Sãu David, spre biruirea
potrivnicului hulitor Goliat, a fãcut
puternic pe Ghedeon sã frângã ºi sã

nimiceascã cu totul pe potrivnicii lui
ºi prin robul Sãu Moise a slobozit
neamul evreiesc din robia cea amarã,
afundându-l pe faraon cu toatã
oastea lui în adâncul mãrii, a binevoit
sã-l întãreascã ºi sã-l cãlãuzeascã pe
robul Sãu veteranul de rãzboi (aici a
fost scris numele fiecãruia) împotriva
vrãjmaºilor vãzuþi ºi nevãzuþi din
vremea celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, spre pãzirea ºi apãrarea
adevãrului lui Hristos.

Drept pentru care îi acordãm
aceastã Diplomã de Onoare
pentru cã s-a arãtat purtãtor de
biruinþã spre slava lui Dumnezeu,
spre întãrirea ºi apãrarea þãrii ºi
a Bisericii noastre strãmoºeºti.

Azi, 24 august 2008», cu
semnãtura parohului ºi ºtampila
parohiei. Împreunã cu diploma, o
carte cu marile biruinþe ale sfinþilor pe
frontul sufletesc al luptei contra
vrãjmaºului comun care este diavolul,
adevãrate minunãþii de biruinþe – chiar
aºa se ºi numeºte cartea: Minunãþii

aghiografice – a fost dãruitã fiecãrui
veteran cu sãrutarea dreptei lor celei
puternice.

O agapã frãþeascã în casa
praznicalã a parohiei, dialoguri între
generaþii, amintiri din tranºee, vedere
faþã cãtre faþã cu întipãrirea chipului
liniºtit al veteranilor în sufletele mai
tinerilor credincioºi, unul lângã altul
soldat ºi general, iatã sfârºitul acestei
zile neuitate atât pentru noi, cei mai
tineri, cât ºi pentru veteranii noºtri
care-au înþeles cã jertfa lor este
preþuitã cum se cuvine ºi cã nu
trebuie sã se uite niciodatã cum ºi-au
fãcut ei datoria pentru þarã.

Preot Petru RONCEA



Cine-ºi uitã istoria, nu-ºi poate croi
drept cãrarea pe care doreºte sã tindã
ºi obiectivul pe care doreºte sã-l atingã
atunci când vorbeºte despre viitorul sãu.

Domnul nostru Iisus Hristos, când
a venit pe pãmântul acesta, a fost trimis
la un neam, la un popor, la poporul
evreu. ªi în cadrul acestui popor a fost
trimis într-o familie: Dreptul Iosif care
era logodit cu Prea Sfânta Fecioarã
Maria. Proorocii adeseori, în decursul
istoriei Vechiului Testament, au fãcut
eforturi deosebite sã-i facã pe evrei sã
înþeleagã cã ei sunt un neam ales.
Adeseori acest popor uita lucrul acesta

pentru care era pedepsit de Dumnezeu
cu grele încercãri. A fost dus în robie
pentru aceasta.

A face parte din poporul ales
înseamnã de fapt a fi sub ocrotirea Celui
Prea Înalt, adicã sub ocrotirea lui

Dumnezeu. Venind Mântuitorul Iisus în
lume, El ne-a adus în atenþia noastrã
pe poporul Sãu ales. Dar, în acelaºi
timp, Mântuitorul nostru a dorit ca toate
neamurile sã intre în binecuvântarea
poporului ales. De aceea, atunci când
ªi-a chemat ucenicii ºi i-a pregãtit
pentru nobila misiune de a transmite
Evanghelia pânã la marginile pãmântului,
le-a transmis aceastã poruncã:
Mergând, învãþaþi toate neamurile,
botezându-le în Numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh. Prin aceasta
Mântuitorul ne-a dat la toþi sã înþelegem
cã El are în atenþie toate neamurile

pãmântului. ªi între aceste neamuri, iatã,
ne numãrãm ºi noi, neamul românesc,
poporul român, care, spre deosebire
de multe naþiuni din lumea aceasta, a
avut binecuvântarea deosebitã ca
etnogeneza sa, naºterea sa ca neam sã

coincidã ºi cu naºterea lui ca ºi popor
creºtin, ca popor al lui Dumnezeu în
sensul în care a vorbit ºi Mântuitorul
Iisus Hristos. De aceea, istoria
neamului nostru se confundã cu istoria
Bisericii noastre.

Avem mãrturii ale existenþei
noastre pe aceste meleaguri care
adeseori sunt mãrturii ºi spirituale,
duhovniceºti. Noi ne construim istoria
pe argumente sau pe relicve creºtine.
Acestea aratã apartenenþa sau dreptul
nostru la acest pãmânt. De aceea, ca
ºi neam, atunci când ne-am luptat
pentru hotarele þãrii noastre, ne-am
luptat ºi pentru credinþa noastrã.
Unitatea noastrã de limbã, unitatea
noastrã de neam s-a pãstrat în tindele
bisericilor noastre. Gândiþi-vã, de
pildã, cã Ardealul a fost rupt de trupul
þãrii noastre mai bine de o mie de ani.
ªi fraþii noºtri de peste munþi nu ºi-au
uitat limba, pentru cã au pãstrat-o în
vechile Cazanii, în cãrþile de cult.
Bucoavnele noastre, Abecedarele
noastre au fost plãmãdite de cei care
slujeau altarelor. De aceea ºi primele
ºcoli pe care le cunoaºtem au luat fiinþã
sub tinda bisericilor. Avem foarte multe
mãrturii, foarte multe dovezi cum cã
noi ne-am trãit istoria sub pronia

Cuvânt rostit la biserica din Viiºoara, în data de 24 august 2008,
dupã slujba de mulþumire adusã lui Dumnezeu pentru veteranii de
rãzboi ai parohiei Viiºoara ºi dupã parastasul pentru eroii satului.



divinã. ªi cã Dumnezeu a fost Acela
Care ne-a ajutat în toate. Voievozii
noºtri pe mulþi îi cinstim ca pe niºte
mucenici, Binecredinciosul ªtefan cel
Mare ºi Sfânt a fost trecut în rândul
mucenicilor pentru cã viaþa lui a fost o
viaþã de mucenicie permanentã. Apoi
pe Sfântul Voievod Constantin
Brâncoveanu cu cei patru fii ai sãi,
Constantin, ªtefan, Radu ºi Matei, ºi
ginerele sãu Ianache sfetnicul dovedesc
cum cã ºi conducãtorii noºtri au înþeles
cã rostul ºi menirea noastrã ca neam
nu se regãsesc decât în hotarele acestei
þãri ºi în Biserica noastrã. De aceea,
ca o caracteristicã a neamului nostru
este aceea cã noi nu ne-am depãºit
hotarele, nici acestea lãsate de
Dumnezeu, dar nici credinþa noastrã.
Între neam ºi credinþã, între neam ºi
Bisericã existã o legãturã aºa cum
existã între trup ºi suflet. Dupã cum nu
putem despãrþi sufletul de trup, cãci
aceasta înseamnã moarte, tot aºa
pentru noi, românii despãrþirea
dragostei de neam de dragostea de
Bisericã ar însemna moarte. ªi
înþelegem tot din istoria noastrã cã noi
n-am avut parte niciodatã de o moarte
în sensul cã aceste douã dragoste n-au
fost scindate niciodatã în conºtiinþa
noastrã.

Venind pe firul istoriei, Dumnezeu
a îngãduit în iconomia Sa ca ºi noi sã
trecem prin grele încercãri. Cu
siguranþã cã ne-am plãtit ºi pãcatele
noastre.  Existã o dreaptã judecatã a
lui Dumnezeu ºi faptul cã Dumnezeu
ne mai ºi mustrã dovedeºte cã El ne ºi
iubeºte. Ne-a trecut prin grele
încercãri. Peste neamul nostru a trecut
tãvãlugul neamurilor migratoare care au
adus cu ele tot felul de lucruri strãine
de cugetul ºi de credinþa noastrã. ªi
noi am rãmas rãbdãtori ºi neclintiþi pe

locul acesta. Ei s-au dus ºi s-au oprit
unii tocmai în apusul Europei, dar pe
noi nu ne-au clintit din ceea ce suntem
ºi din ceea ce am fost.

ªi-n veacul apropiat ne-a fost dat
sã trecem ºi noi prin cele douã
conflagraþii mondiale în care am fost
târâþi adeseori fãrã voia noastrã. Dacã
am ajuns în situaþia aceasta a fost pentru
cã am iubit foarte mult unitatea neamului

nostru. Primul Rãzboi Mondial ne-a
redat Ardealul care a adus multã
bucurie sufletului nostru. ªi o datã cu
Ardealul a adus ºi unificarea noastrã
bisericeascã, pentru cã ne-am format
ca o Bisericã autocefalã ºi autonomã.
Al Doilea Rãzboi Mondial ne-a
reîntregit hotarele þãrii, deºi unele doar
pentru o scurtã duratã de timp. Dar
aceasta s-a fãcut cu un preþ foarte
mare. ªi cei care ne stau nouã mãrturie
pentru preþul pe care l-a dat neamul
acesta pentru întregirea hotarelor lui,
pentru demnitatea ºi libertatea noastrã,
pentru credinþa noastrã, sunt cei care
la chemarea þãrii au lãsat plugul în
brazdã, au lãsat familiile, unii dintre ei

poate logodiþi, alþii cu soþii care
aºteptau sã aducã pe lume un copil, ºi
s-au dus acolo unde-i chemau datoria
ºi conºtiinþa ºi acolo unde ei ºtiau cã
le este locul. Lupta noastrã a fost în
primul rând o luptã a credinþei. Numai
credinþa ne-a fãcut pe noi sã fim apþi
de un astfel de sacrificiu. Când s-au
întors unii, puþini, din cei care s-au mai
întors, ºi-au gãsit copiii unii crescuþi

mari. N-au fost prezenþi la naºterea
lor, n-au fost martori la încreºtinarea
lor. De asemenea veteranii de rãzboi,
cei pe care Dumnezeu i-a binecuvântat
sã treacã prin ciurul morþii ºi sã ajungã
pânã acum ne stau nouã ca o mãrturie
cum cã istoria se scrie cu sânge ºi cu
litere de foc. Cei tineri ar trebui sã þinã
seama de astfel de lucruri ºi sã stea
pe lângã astfel de oameni ºi sã înveþe
ce înseamnã dragostea de Bisericã,
dragostea de neam.

Vedeþi, astãzi noi am trãit aici o
tainã a lui Dumnezeu. Aici s-a fãcut

Preot militar Ioan RONCEA
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un apel solemn la care cei ce nu mai
sunt au rãspuns prezent. Noi obiºnuim
la anumite festivitãþi militare sã facem
apelul solemn. ªi atunci se strigã pe
nume eroii care au cãzut. ªi cei care
sunt în formaþie, militarii, ostaºii
rãspund într-un glas: Cãzut la datorie!
Prin aceasta ne reîmprospãtãm mereu
memoria cu jertfele lor, n-avem voie
sã le uitãm niciodatã ºi în acelaºi timp
ne renaºtem în noi spiritul de jertfã. Tot
atunci le facem ºi pomenirea, pentru
cã ºi ei au fost oameni. ªi ca oameni
au putut ºi ei greºi.

Spuneam cã în locul acesta ceva
deosebit s-a întâmplat în sensul cã
atunci când am pomenit pe cei care
au plecat din mijlocul nostru, de faþã
au fost ºi cei care i-au cunoscut, cei
care au luptat alãturi de ei. Aceºtia
care sunt pãrinþii noºtri, fraþii noºtri,
veteranii noºtri. Pentru frãþiile voastre
numele acestea pe care le-am pomenit
aici ºi pe care noi nu-i cunoaºtem, nu
i-am vãzut faþã cãtre faþã, frãþiile
voastre aþi luptat alãturi de ei, aþi
împãrþit moartea împreunã, aþi împãrþit
suferinþele împreunã, gamela aþi
împãrþit-o, foaia de cort sub care
dormeaþi ºi tranºeele, suferinþele,
lacrimile vi s-au amestecat. I-aþi vãzut
murind lângã frãþiile voastre, unii
fugeau, cum povesteau veteranii, fãrã
cap, pentru cã le-au fost retezate
capetele ºi aºa în fuga lor disperatã ºi
în acelaºi timp cu speranþa biruinþei
fugeau poate câþiva metri pânã ce
cãdeau. Alþii fãrã mâini, tãiaþi pe la
jumãtate, o grozãvie. Pentru veteranii
de rãzboi viaþa duhovniceascã este
uºor de înþeles. Pentru cã Sfinþii noºtri
Pãrinþi ne îndeamnã sã avem gândul la
moarte în permanenþã. Credem cã
frãþiile voastre nu puteþi uita experienþa

(urmare din p. 19) prin care aþi trecut, aceea cã aþi trãit
pentru câtva timp faþã în faþã cu
moartea. Aþi vãzut-o cât este de
înfricoºãtoare, cât este de hidoasã. ªi
de aceea frãþiile voastre sunteþi aceia
care, neuitând trecutul acesta, veniþi
mereu aici în Sfântul Locaº în primul
rând sã mulþumiþi lui Dumnezeu.
Tedeumul de mulþumire nu aratã
altceva decât recunoºtinþa noastrã
pentru cã vã avem în mijlocul nostru ºi

cã prin glasul nostru ºi frãþiile voastre
v-aþi înãlþat mulþumirea cãtre
Dumnezeu Care v-a ajutat sã ajungeþi
pânã la aceastã vreme. Acum ne-am
întâlnit cu toþii. În Hristos suntem cu
toþii prezenþi, în El suntem cu toþii vii.

Iatã, acum, în mod nevãzut,
împreunã cu noi sunt ºi eroii noºtri, cei
pe care noi i-am pomenit. ªi sã ºtiþi cã
la fiecare Sfântã Liturghie când noi
pomenim pe ostaºii români cãzuþi pe
toate câmpurile de luptã ºi când punem
miride pe Sfântul Disc în faþa lui
Hristos, sunt ºi ei prezenþi. De aceea,
frãþiile voastre ca cei care v-aþi legat

ºi existã o frãþie de suferinþã, o frãþie
de calvar, o frãþie de front, nu puteþi
sã nu fiþi prezenþi în Bisericã atunci
când camarazii sunt aici ºi sunt
pomeniþi. De aceea legãtura aceasta
dintre frãþiile voastre ºi cei care au
plecat o trãiþi într-un mod cu totul
deosebit atunci când participaþi la
Sfânta Bisericã ºi, în special, la Sfânta
Liturghie. ªi noi suntem bucuroºi cã
am putut sã fim prezenþi acum

împreunã cu frãþiile voastre ºi împreunã
cu eroii pe care i-am pomenit.

Nãdãjduim cã aceastã pomenire
nu va înceta niciodatã. Biserica
totdeauna se roagã ºi-i pomeneºte în
rugãciunile ei, ne pomeneºte ºi pe noi
toþi, iar cei care stãm alãturi de
veteranii de rãzboi ºi în special tinerii
sã înveþe ºi sã-ºi însuºeascã aceastã
lecþie de istorie, o lecþie duhov-
niceascã, pentru ca atunci când
timpurile vor fi poate potrivnice sã nu
uitãm cum au procedat pãrinþii noºtri
ºi aºa sã ne ajute Dumnezeu sã facem
ºi noi. Amin.



Îmi cer îngãduinþa sã-mi
permiteþi sã rostesc câteva cuvinte.

În primul rând aº vrea sã scot în
evidenþã aceastã preocupare a
pãrintelui Petru Roncea pe care îl
cunosc de vreo doi ani, fiindcã am
fãcut parte o perioadã scurtã din

parohia dumnealui ºi am colaborat
foarte bine, pentru cã este un om
de culturã, un om care îºi iubeºte
neamul românesc, un om care-ºi
iubeºte þara ºi un om care promite
foarte mult pe plan cultural. Este,
dupã cum ºtiþi, redactor-ºef la o
revistã de specialitate la care
colaborez ºi eu ºi poate vom aduce
ºi alþi colaboratori. Încã o datã

subliniez ºi vreau sã vã spun cã
atunci când m-a sunat sã mã invite
la aceastã activitate eram la o
distanþã mai mare, dar am venit
special pentru asta, deºi ºtiam cã
n-o sã fie o asistenþã foarte
numeroasã – eu sunt obiºnuit cu
asistenþe numeroase, dar nu
întotdeauna asistenþele numeroase
au ºi un nivel calitativ deosebit.

Este a doua oarã când vin în
satul Viiºoara ºi-mi face o mare
plãcere s-o vãd pe Doamna
Învãþãtoare, pentru cã am fost ºi la
lansarea Monografiei satului pe care
am citit-o cu plãcere ºi pe care o
salut încã o datã.

Aºa cum vã spuneam, cu un
asemenea preot cred cã lucrurile vor
merge foarte bine pe linia educaþiei
îndeosebi ºi pe linia educaþiei
tineretului mai ales. M-a impresionat
foarte mult faptul cã am vãzut aici, în
bisericã – ºi-n Ardeal mai ales se
vede asta, la noi în Moldova mai puþin,
pentru cã ei au avut un alt mod de
viaþã, au fost surghiuniþi mai mult faþã
de noi cei din Regat –, am vãzut
drapelul tricolor românesc. Din
pãcate, noua generaþie nu prea mai
acordã atenþia necesarã acestui
simbol al onoarei ºi vitejiei ostãºeºti.
El l-a însoþit pe ostaºul român în
demersul sãu istoric pentru indepen-
denþa naþionalã, pentru suveranitate
ºi pentru apãrarea a înseºi fiinþei

naþionale a poporului
român. Pentru cã dacã
aceºti luptãtori, pe care-i
vedeþi ºi aici ºi avem
onoarea ºi bucuria sã-i
mai avem în mijlocul
nostru – pentru cã în
România mai sunt doar
câteva zeci de mii ºi
când îi vezi pe stradã
poate cã nici nu te uiþi la
ei. Dar cei care-i ignorã
nu realizeazã cã datoritã
lor ºi altora ca ei ajungem
sã avem propria credin-
þã, sã avem propria þarã,

sã avem limba noastrã naþionalã
proprie. Pentru cã altfel nu eram în
actualele hotare care încã nu sunt
cele de drept ale României, pentru
cã avem mulþi români ºi multe teritorii
care la ora actualã încã nu sunt în
graniþele naþionale fireºti. Dar cu
ajutorul lui Dumnezeu ºi cu o voinþã
le vom avea, chiar dacã unii neagã
ºi m-ar considera naþionalist
ascultându-mã acum, mai puþin mã
intereseazã, pentru cã cei care
vorbesc de integrare, de globalizare,
nu confundã niciodatã naþionalismul.
Chiar m-am întâlnit cu foarte mulþi
strãini care preteazã pentru asta,
este normal, cãci fiinþa naþionalã a
unui popor, credinþa unui popor
trebuie respectate, sunt daruri sfinte
de la Dumnezeu. ªi aceºti oameni,
eroii aceºtia pe care i-am vãzut n-au
uitat nici un moment cã strãmoºii
ne-au lãsat ca moºtenire þara, dar ºi
porunca sacrã, transmisã ca o
flacãrã vie din generaþie în generaþie,
de a o apãra cu orice sacrificiu, chiar
cu preþul vieþii dacã va fi nevoie – aºa
cum au fãcut-o cei pe care i-aþi vãzut

General Dr. Vasile-Jenicã
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(continuare în p. 22)



– ºi a o transmite generaþiilor viitoare
liberã, independenþã ºi suveranã.

Aici, pe aceste plaiuri, în urmã cu
nouãzeci de ani, exact pe la sfârºitul
lunii iulie, începutul lunii august, a fost
o zonã numai de foc. Oraºul Târgu-
Ocna, satul dumneavoastrã, Târgu-
Trotuº ºi celelalte localitãþi din
împrejurimi erau un iad pe pãmânt,

erau numai proiectile de artilerie ºi
de aviaþie aici în acest triunghi al
speranþei ºi al jertfei Coºna-
Cireºoaia-Mãgura. Aici s-au dus
multe vieþi pentru cã oamenii ºtiau cã
dacã duºmanul mai pãtrunde ºi
peste acest aliniament, el va întoarce
apãrarea întregii Armate Române,
România era scoasã din Rãzboi ºi
astãzi nu mai aveam þarã. Aºa stau
lucrurile. Mulþi îºi preamãresc zonele
de unde provin. ªi eu, dacã sunt de
aici, normal cã o fac. Dar bucuria
mea este sã o fac ºi cu argument ºi
argumentele nu le-aº avea numai din
studiu dacã n-aº fi înfipt adânc în
pãmântul acestor meleaguri, în zona
aceasta care musteºte de istorie.
Mai ales în Primul Rãzboi Mondial,
aºa cum vã spuneam. Aici a fost,
dacã v-aþi imagina, ºi dacã aþi
încerca sã citiþi sã vedeþi când ostaºii
erau pe tranºee ºi cam câte trupe
erau aici, câþi bolnavi pe care
localnicii îi oblojeau aºa cum puteau
ei. Îi hrãneau pe ostaºi. Aici nu era
nici o casã în toatã zona, inclusiv la
Bârsãneºti ºi în alte pãrþi, pe la

Oneºti, unde sã nu fie cartiruiþi militari
rãniþi de pe front, unii mureau, alþii
erau salvaþi ºi plecau înapoi pe front.
Caporalul Muºat, vestitul grenadier
care  a avut o mânã smulsã ºi apoi i
s-a smuls ºi a doua, el era din
Dâmboviþa, dar aici ºi-a gãsit
sfârºitul, aici pe vârful Mãgura, aici
este o zonã unde istoria clocoteºte.
Noi avem datoria ºi, mai ales,
profesorii noºtri de istorie, pãrinþii ºi
toate cadrele didactice sã facem ºi
educaþie patrioticã, deoarece, din
pãcate, trecem printr-o etapã când
a fi patriot, a vorbi de patrie ºi de
patriotism înseamnã, în mintea
bolnavã a unora, cã nu mai eºti la
modã, cã priveºti în urmã, cã trebuie

sã priveºti numai înainte. Dar
niciodatã dacã nu învãþãm istoria, nu
ne va învãþa nici ea cum sã nu
repetãm greºelile pe care le-am fãcut.

Eu am venit pentru faptul cã
pãrintele Petru Roncea m-a invitat,
am venit din respect, ºtiam cã aici
sunt patru veterani de rãzboi în faþa
cãrora trebuie sã ne purtãm ºi sã-i
respectãm cu evlavie, indiferent câte
clase au. Pentru cã poþi sã ai nu ºtiu
câte facultãþi, dacã nu ai cei ºapte ani
de acasã, dacã nu ai o educaþie
sãnãtoasã primitã din familie la timpul
ei ºi dacã sufletul nu-þi vibreazã pentru
þara ta, nu valorezi mare lucru.

Am venit sã-i salut încã o datã
ostãºeºte, sã le mulþumim cã încã
mai existã ºi-I mulþumim lui

(urmare din p. 21)

Dumnezeu cã mai sunt printre noi ºi
sã-i folosim arãtându-le tinerilor: uite,
aceºti oameni au fost pe front, pentru
cã ei nu înþeleg mare lucru. Eu vã
vorbesc ca unul care ºtiu ºi care-i
situaþia în Balcani, ºi în Afganistan pe
unde am umblat ºi prin alte locuri ºi
vã spun: sã-I mulþumim lui Dumne-
zeu ºi sã ne dea Dumnezeu condu-
cãtori înþelepþi care sã nu ducã þara
la dezastru. O spun cu toatã tãria,
cu toatã convingerea ºi poporul sã
ºtie pe cine sã aleagã. Sã avem

conducãtori înþelepþi care sã
conducã aceastã navã care este
poporul român ºi þara pe cãile cele
mai bune.

Sã ne înclinãm încã o datã în
faþa celor trei veterani ºi în faþa celui
care din pãcate n-a putut veni,
mulþumesc încã o datã organi-
zatorilor ºi plec de aici cu bucuria
cã mai sunt oameni de suflet în
România ºi în zona noastrã.

Vã mulþumesc!



Citeam nu demult din Sfântul Nicolae
Velimirovici, Episcopul sârbilor, despre modul
cum Dumnezeu apropie pe oameni. Sfântul
Nicolae Velimirovici arăta că în starea de
ananghie a unui om, adică într-o stare de
neputinţă şi de greutate sufletească în care
se află, ceea ce-l poate apropia de altcineva
este doar mila aceluia de el.

Legăturile de sânge „sunt trecătoare
– zicea el – şi înseamnă ceva doar în viaţa
aceasta“. Dar „întâlnirea dintre nevoie şi
milă rămâne în veşnicie“.

Oare ce este slujba unui Parastas?
Are vreo nevoie grabnică de ajutorul
Bisericii cineva care-i plecat dintre noi?
Auziţ i ce zice o stihiră de la slujba
înmormântării: „Mare plâns şi tânguire,
mare suspin şi nevoie este despărţirea
sufletului“. Şi iarăşi: „Ci vă rog pe toţi şi
mă cucernicesc vouă să vă rugaţ i
neîncetat lui Hristos pentru mine, ca să
nu fiu rânduit la locul de pedeapsă, ci să
mă aşeze unde este lumina vieţii“.

Trebuie să ne fie milă de un astfel de
suflet aflat în aşa nevoie, rugându-ne pentru
iertarea păcatelor lui.

Prin rugăciune unită cu milostenia –
căci milostenia înseamnă înmulţirea
rugăciunii prin mulţimea rugătorilor cei
miluiţi cu câte ceva şi care rostesc din inimă
şi cu credinţă: «Dumnezeu să-l ierte!» – prin
aceste două aripi ne putem apropia, într-un
zbor heruvimic, de cel ce se simte lipsit de
putere şi singur în faţa Dreptului Judecător.

Toţi vom ajunge în nevoie. Dar, „de ai miluit,
omule, pe vreun om, şi tu acolo vei fi miluit“, zice

un tropar. De aceea facem mereu rugăciuni
pentru cei adormiţi şi la fiecare Sfântă Liturghie îi
pomenim cu numele pe fiecare din cei dragi
plecaţi dintre noi, tocmai pentru a atrage atenţia
lui Dumnezeu – dacă putem spune aşa – în
legătură cu aceia, întorcându-Şi faţa către ei, fie
şi pentru o vreme, şi creând astfel o legătură între
Cel ce iubeşte şi cel iubit.

Când facem Parastas la mormânt ne
folosim şi noi de multe lucruri: vedem acolo
pământul în care vom ajunge, dar şi crucea
de la căpătâi care este arma creştinului
împotriva diavolului. Sfânta Cruce este –
trebuie să fie – semnul credinţei celui adormit,
semnul lui Hristos şi al biruinţei Lui asupra

morţii. Văzând crucea de la mormânt
înţelegem că cel care doarme acolo sub
scutul crucii a adormit, în acelaşi timp cu
nădejdea că va învia odată cu Hristos la
Învierea cea de obşte. Şi aici gândul la moarte
se întipăreşte mai adânc în grija noastră
cotidiană, ajutându-ne astfel să trăim în aşa
măsură viaţa de credinţă ca şi cum în noaptea
ce vine ni s-ar cere sufletul.

Se cuvine dar să avem grijă de cei
adormiţi înmormântându-i după datina
creştinească şi prin săvîrşirea slujbelor
orânduite de Biserică pentru pomenirea lor.
De aceea, trebuie să pomenim pururea pe
cei răposaţi şi să ne rugăm pentru dânşii,
atât în rugăciunile noastre personale, de
fiecare zi, cât şi prin slujbele şi rânduielile
aşezate de Biserică pentru aceasta, la
soroacele cuvenite. Şi care sunt aceste
soroace, le aflăm în învăţătura de credinţă
ortodoxă. Acestea sunt: ziua a treia, a noua
şi a patruzecea după moarte; la trei, şase şi
nouă luni şi la un an după moarte; apoi în
fiecare an până la şapte ani după moarte.
Altă dată vom vorbi despre ce înseamnă
fiecare din aceste soroace de pomenire.

Să rostim dar cu evlavie şi credinţă:
Dumnezeu să-i ierte şi cu sfinţii să-i
odihnească pe toţi cei din veac adormiţi!

Parastas la un an la mormântul pãrintelui Costicã Barna

Parastas în cimitir



Slujbã la Troiþa de pe câmp închinatã Sfintei Cuvioase Parascheva - Viiºoara, 26 octombrie 2008

Troiþa «Sfânta Cuvioasã  Parascheva»

Fiecare ţară îşi are în alte ţări ambasade,
locuri ce-i aparţin, care reprezintă un petic
din trupul ei acolo unde îşi au reşedinţa trimişii
ei, ambasadorii şi cei ce-i însoţesc.

Pe plan spiritual, Biserica dintr-o parohie
este ambasada Cerului pe pământ. Curtea
Bisericii este consacrată cerului. Ea nu
aparţine veacului. De aceea este şi mai

îngrijită şi împodobită mai
mult decât orice altă curte a
noastră. Sau ar trebui să fie.
Curtea noastră este pămân-
tească, curtea Bisericii trebuie
să fie ceresc împodobită.

Poporul lui Dumnezeu
vine la Biserică să-şi pregă-
tească trecerea şi intrarea în
Împărăţia lui Dumnezeu. Ce
dureros este că atâţia enoriaşi
cred că pot intra în Rai fără a
trece, la chemarea clopo-
tului, prin ambasada Cerului
pe pământ are este Biserica.
De ce oare neapărat prin
Biserică? Pentru că fără
Biserică nu este mântuire. Bi-
serica este trupul lui Hristos,
fără Hristos Cel
jertfit cu trupul
pe Cruce nu
este mântuire,
El este mântu-

irea noastră. Aşa a voit Dumne-
zeu ca mîntuirea noastră,
adică moştenirea veşnicelor
bunătăţi din Împărăţia Ceru-
rilor, să ni se dea prin Iisus
Hristos, Fiul Său. Şi în trupul
Lui care este Biserica se
săvârşesc toate Tainele

Troiþa «Sfânta Treime», de la Valea Podului

mântuirii noastre între care Jertfa cea
nesângeroasă, Sfânta Liturghie care ne
uneşte sacramental cu Însuşi Mântuitorul,
ocupă locul central şi aureolează toate
celelalte lucrări mântuitoare.

Pe lângă Biserică, locul în care se
săvârşesc Sfintele Taine şi duhovniceştile slujiri
ale Cuvântului, într-o parohie mai sunt troiţe,
cruci sau mici altare presărate la răscruci de
drumuri, la intrări sau la ieşiri din localităţi, pe
culmi mai înalte şi mai vizibile etc. Sunt şi
aceste troiţe ca nişte consulate presărate mai
aproape de noi, de casele noastre, spre a ne
aduce aminte – văzându-le mai des – că
trebuie să fim cu mintea trează şi să ne
îndreptăm inima către locaşul Domnului din
mijlocul parohiei care este Biserica.

Trecând pe lângă o troiţă, te opreşti o
clipă şi te gândeşti la Dumnezeu. Ce bine



este să te îndrepţi cu inima către Domnul!
Te însemnezi cu semnul Sfintei Cruci şi
rosteşti o rugăciune în taina inimii. Deja ţi-ai
manifestat dorinţa de a ajunge moştean
cereştii Împărăţii. Troiţa ne trimite astfel
la Biserică. La Liturghie, la împărtăşirea
cu Trupul şi Sângele Domnului. Avem
deci nevoie de astfel de locuri care să ne
aducă aminte că trebuie să ne legăm
inima de cer, dezlegându-ne-o de cele
trecătoare ale pământului.

În anul 2008, cu ajutorul Bunului
Dumnezeu, am făcut popas duhov-
nicesc la trei troiţe din parohie. Celelalte
vor intra în grija anului viitor astfel încât
în sărbătorile închinate fiecărei troiţe să
facem cuvenitul popas duhovnicesc în
preajma lor la ceas de vecernie şi de
mulţumire.

În acest an, am fost întâi, de
Praznicul Sfintei Treimi, pe 16 iunie, la
Valea Podului, sfinţind troiţa de acolo
închinată Sfintei Treimi.

Apoi, de sărbătoarea Sfântului Mare
Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, pe 26
octombrie, la troiţa din câmp, făcând sfinţirea
apei şi apoi a troiţei, închinând-o Sfintei
Cuvioase Maicii noastre Parascheva.

A treia, la Lăsatul secului pentru Postul
Naşterii Domnului, pe 13 noiembrie, în
Văratici, sfinţind troiţa de acolo cu hramul

Sfinþirea Troiþei închinatã «Schimbãrii la Faþã a Domnului» - Vãratici, 13 noiembrie 2008

Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Iisus
Hristos, frumoasă potrivire între Taborul cel
luminat şi înălţimea Văraticilor în ceea ce

priveşte osteneala urcuşului.
Nu trebuie să uităm nici mult-îndrăgitul

nostru pelerinaj la crucea de pe dealul
Arcaciu, încoronarea tuturor pelerinajelor
la troiţe, adevărată încântare a sufletului
însetat după neprihănire.

Va trebui ca şi celelalte troiţe din
parohie să-şi aibă propria sărbătoare la care
să ieşim din biserică ducând focul dragostei
de Hristos către acele suflete din jurul troiţei
care trebuie ajutate să se aprindă şi ele de
dorul veşniciei. Avem nevoie unii de alţii să
ne încălzim cu focul dragostei de Hristos şi
cum putem altfel a ne aprinde dacă nu ne
vom uni în această clocotitoare viaţă duhov-
nicească, unii pe alţii îndemnându-ne la
dragoste şi la fapte bune.

Să nu obosim a aduce slavă Numelui
dulce al lui Iisus Hristos! Tot pământul trebuie
să răsune într-un necurmat «Aliluia» adus
Veşnicului Dumnezeu. Şi să binecuvânteze
Dumnezeu pe toţi ostenitorii care au ridicat
aceste troiţe depunând jertfe pentru
desăvârşirea lor. În cartea de aur din Cer să
le fie înscrise numele în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cãtre Tine strig,
De mi-e foame, de mi-e frig,
Cã Tu, veºnic, la sãraci
le dai pâine ºi-i îmbraci.

Doamne, Tu toate le vezi
ªi ºtiu, Doamne, cã mã crezi,
Tu, cu mila Ta din cer,
Îmi dai toate câte cer.

Deschide în a mea cale
Soarele luminii Tale,
Sã se ducã cele rele
Din cãrarea vieþii mele.

Sã rãsarã flori minune
Din credinþã fapte bune,
Sã-nalþe sufletul meu
Sus, la Tine, Dumnezeu!

Culeasã de la Ileana Nistor din satul
Viiºoara Tg. Trotuº
 de L. LEONTE



Peste ţara noastră s-a abătut şi în
acest an, 2008, mânia lui Dumnezeu.
Nici nu ne puteam aştepta la altceva în
contextul social şi moral în care trăim
noi astăzi. Poporul nostru este bolnav
de moarte şi suntem pedepsiţi cu

moartea. Când cu secetă, care
înseamnă moarte pentru animale din
cauza uscăciunii pământului, pentru
prunci din cauza secătuirii sânului de
mamă, pentru bătrâni din neputinţa
îndurării lipsurilor şi a ruşinii pentru
roadele sterpe ale muncii lor de-o viaţă
etc. Când cu ploaie peste măsură care
înseamnă tot moarte. Căci ce înseamnă
înecarea pământului cu apă decât tot
pierderea muncii de luni de zile a
ţăranilor, distrugerea locuinţelor, apariţia
sinistraţilor, adică a persoanelor fără
îmbrăcăminte, fără hrană, fără adăpost.

Este ştiut că pentru a întoarce mânia
lui Dumnezeu care pe drept este
îndreptată asupra noastră este nevoie de
un glas autoritar care să curme
fărădelegea în popor, un glas cu puterea
lui Ilie, proorocul din Tesba Galaadului.
Cine ar fi gata să-şi deschidă gura,
asumându-şi riscul vieţii în schimbul
salvării neamului său? Desigur,
parlamentarii ar putea croi legi drepte
care să treacă în ilegalitate fărădelegile
ce se săvârşesc acum cu autorizaţie din
partea Statului. Primăriile, dacă ar urmări
binele obştei, ar putea împiedica, prin
mijloacele de care dispun şi sub
ocrotirea legilor, înăsprirea relaţiilor dintre
oameni şi Dumnezeu, pentru ca astfel

să înceteze canicula sau inundaţiile. Dar
dacă Ahabul e azi se dedă el însuşi la
idolatrie, trebuie ca măcar Ilie să nu tacă.
Ne trebuie credincioşi plini de râvnă
pentru slujirea lui Hristos în Biserică.  Şi
noi credem că dacă vor fi cât mai mulţi

dintre aceştia într-o cetate, Dumnezeu va
apăra acea cetate de furia mâniei Sale.

Trebuie să-I mulţumim lui Dumnezeu
că ne-a ocrotit şi în acest an de ceea ce
s-a petrecut în alte parohii
unde au rămas familii întregi
fără adăpost, fără hrană şi
fără îmbrăcăminte. Furia
apelor a arătat încă o dată
că suntem în mâna lui
Dumnezeu. La chemarea
Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, am
făcut şi noi în parohie o
colectă de bani, alimente
şi îmbrăcăminte pentru a
le oferi celor aflaţi în
nevoie. Astfel, am dus
aceste ajutoare la parohiile Schineni şi
Siretu, comuna Săuceşti de lângă
Bacău, unde, împreună cu părintele
paroh Neculai Gavriliu şi cu cei doi
consilieri ai noştri Viorel Chiticaru şi
Dumitru Puluc, am împărţit bucurie unora
dintre cei mulţi trecuţi prin vâltoarea
încercărilor apelor revărsate.

Într-adevăr, am putut vedea ce
înseamnă cuvintele Mântuitorului: „Gol
am fost şi M-aţi îmbrăcat“! În fiecare
familie sinistrată puteai vedea această
suferinţă a lui Dumnezeu. Că fiecare

om este chipul lui Dumnezeu şi Hristos
cel gol din fiecare sinistrat avea nevoie
de dragostea noastră care să-L
acopere şi să-L încălzească.

Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru
fiecare familie trecută prin încercare.
Şi să credem că şi noi înşine puteam
fi în aceeaş i stare dacă nu se
milostivea El de noi. Dar oare nu se
potrivesc ş i pentru noi cuvintele
Domnului că dacă nu ne vom pocăi
vom pieri şi noi la fel? Ce credeţi,
zicea El, că cei din Sodoma ş i
Gomora, cetăţile blestemate şi arse cu
foc, au fost mai păcătoşi decât ceilalţi
oameni? Nu, răspundea tot Mântuitorul,
ci dacă nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri
la fel. Poate că aceia peste care s-au
revărsat apele în acest an au plătit şi
pentru noi păcatele unei ţări întregi.
Ajutorarea noastră nu devine astfel doar
un semn al milei frăţeşti, ci obligaţie

creştinească pentru a le întoarce ceva,
căci ei au plătit oarecum şi păcatele
noastre.

„Către Tine, Mântuitorul nostru,
Dumnezeule preaveşnic, alergăm noi,
păcătoşii robii Tăi, şi, cu lacrimi de
pocăinţă căzând, strigăm Ţie: iartă,
iartă, Îndurate, pe poporul cel fără de
răspuns şi să nu ne pierzi pe noi cu
vărsare de ploi nemăsurate şi cu reaua
schimbare a văzduhurilor; ci fă senin
şi înmulţeşte rodurile pământului, ca un
iubitor de oameni.“

Locuinþã distrusã de furia apelor la Schineni

Consilierii împãrþind ajutoare



Trebuie să avem în vedere că sunt persoane
de la oraşe, în majoritatea lor persoane condamnate,
infractori, în special, care au început să se deplaseze
în localităţile apropiate, la sate, pentru a sustrage
bunuri, în special, bani, păsări şi animale. Cei din
cauză se deplasează prin sate, discut cu oamenii
pe care îi întâlnesc pe stradă şi prin localurile publice,
lăsând impresia că sunt oamenii săraci, muncitorii
cumsecade, iar apoi, după ce lucrează prin locuinţele
dumneavoastră, vin prin timp de noapte şi sustrag
bunuri, păsări şi animale.

O problemă deosebită este aceea că multe
persoane din satele Tg. Trotuş şi Viişoara aduc
sau primesc în locuinţele lor persoane
necunoscute pe care le găsesc pe stradă sau
prin Oneşti ori Tg. Ocna, ca şi persoane (tineri
sau minori) care au fost la casa de copii , îi
găzduiesc mai mult timp locuinţa lor, îi pun la diverse
activităţi din gospodărie, le dă pe mâini căruţa cu
animale, chiar şi cheile de la locuinţă. Iar când
aceştia găsesc momentul prielnic dispar cu bunuri
şi bani, fie datorită faptului că nu sunt cunoscuţi, fie
ca acesta este modul lor de operare, fie că vin la
muncă pentru a  observa cum poate să fure mai
târziu din locuinţa care l-a găzduit.

Vă rugăm pe cât posibil să nu luaţi la muncă în
gospodărie persoane pe care le găsiţi în gară,
autogară sau care vin prin sat şi care vă solicită să-i
luaţi la muncă contra unor sume mici de bani sau a
unor cantităţi mici de alimente, deoarece aceştia nu
sunt persoane cinstite, iar dumneavoastră sunteţi
cei care veţi avea de suferit. O altă problemă este
lipsa de comunicare dintre vecini, deoarece când o
persoană este plecată de la domiciliu este foarte
indicat să lase locuinţa în grija vecinului sau unei

rude care locuieşte în apropiere, dacă lipseşte o
perioadă mai mare de timp, existând riscul ca să fie
„călcat“ de hoţi şi o întreagă agoniseală să o piardă
fără a mai putea recupera ceva. Pentru siguranţa
dumneavoastră şi a bunurilor pe care le deţineţi în
gospodărie este indicat să aveţi amplasate becuri
care să le aprindeţi când auziţi zgomote suspecte
sau câinele pe care îl aveţi latră insistent, pentru a
putea vedea din locuinţă intrarea la magazii,
grajduri, iar infractorii profită de cei care nu au un
câine bun în curte, nu au garduri corespunzătoare
şi nu au încuietori sigure la adăposturile de păsări şi
animale şi la locuinţe.

O altă problemă cu care ne confruntăm în
prezent este faptul că unii nu îşi supraveghează
corespunzător copii minori (până la 18 ani), care
sunt găsiţi la barurile din sate consumând băuturi
alcoolice, la discotecă unde stau până la orele
4:00 dimineaţa, consumând ţigări şi băuturi
alcoolice, iar apoi săvârşesc fapte antisociale pe
stradă,  respectiv se lovesc între ei, aruncă cu
pietre în garduri, porţi şi pe acoperişurile locuinţelor
cetăţenilor, ţipă pe stradă, distrug garduri şi
autovehicule de pe stradă. Aceste fapte duc la
luarea măsurilor de sancţionare ale părinţilor
conform dispoziţiilor Legii nr. 61/1991 cu amendă
de 2000 lei.

Datorită faptului că infractorii îşi aleg victimele
după ce studiază corespunzător, vin în curtea şi
locuinţa acestora sub diferite pretexte (cum ar fi
oferirea spre vânzare sau faptul că ar dori să
cumpere vin, ţuică, animale, sau păsări), după
care studiază bine terenul şi revin după o perioadă
de timp şi sustrag bunurile pe care le-au văzut.

Vă recomandăm următoarele:

Cu stimã ºi respect,
ªEFUL POSTULUI DE POLIÞIE

Agent ºef de poliþie
Neghinã Daniel

- când mergeţi la muncile câmpului, fiţi atenţi
la bunurile pe care le lăsaţi pe loturile de teren
sau lângă drum, la animalele pe care le priponiţi
la păşunat şi supravegheaţi-le atent deoarece
riscaţi să rămâneţi fără ele;

- nu lăsaţi uşile descuiate de la locuinţă,
magazii, beciuri, adăposturi de animale şi păsări,
dotaţi-le cu încuietori sigure, cu un bec pe timp de
noapte şi un câine în curte;

- nu luaţi persoane străine la muncile câmpului
sau nu le trimiteţi cu animalele dumneavoastră la
păşune, deoarece riscaţi să rămâneţi fără ele.

- în cazul în care prindeţi vreo persoană
străine ce vă fură produse agricole de pe câmp
sau din locuinţă luaţi legătura cu vecinii şi rudele,
o reţineţi prin orice mijloc şi anunţaţi POLIŢIA la
telefon 0234/347.001 sau 112;

- dacă angajaţi persoane străine la muncă în
gospodărie, luaţi pe cel în cauză şi vă prezentaţi
cu acesta mai întâi la Postul de Poliţie pentru ca
noi să-l verificăm şi apoi îl găzduiţi, deoarece poate
fi un infractor periculos, iar peste noapte vă poate
omorât şi jefui.

În speranţa că fiecare dintre dumneavoastră
poate fi un om cinstit şi pentru a încerca să punem
ordine în comună, fapt care nu poate fi realizat
decât printr-o bună colaborare dintre POLIŢIE şi
CETĂŢENII comunei, pentru a asigura liniştea
locuitorilor şi siguranţa civică, vă rugăm să aveţi
încredere în noi şi „Dumnezeu să ne ajute pe toţi.“

După trecerea la cele veşnice a părin-
telui Costică Barna, au plecat dintre noi:
Nica Drăgan, Dediu Constantin şi Banu
Liliana, în 2007. În 2008: Sfârlea Gheorghe,
Cuibar Mărgărinta, Herberth Samoil, Barna
Zamfira, Bucur Aglaia, Frăţilă Ruxanda,
Sfârlea Ecaterina, Puluc Neculai, Ciobanu
Dumitru, Palamariuc Lucreţia, Nica Ilie,
Avădanei Gheorghe, Barna Ştefan,
Grozavu Zamfira, Chiticaru Milia,
Soponaru Maranda, Drăgoi Vasile, Puluc
Ştefan, Crăciun Dumitru, Gavrilă Nelu.
Dumnezeu să-i ierte!

S-au cununat împreună, pentru a
forma o familie, tinerii:

Chiticaru Costel cu Crăciun Florentina
Pavel Vasile cu Pavalache Carmen
Dumache Vlad-Mihăiţă cu Sfârlea Ramona
Dănăilă Cosmin cu Grozavu Adina-Dorina
Jugaru Marian cu Cantaragiu Alexandra
Ababei Florin cu Munteanu Lenuţa-Nicoleta.
Tuturor le dorim căsnicie fericită!

Au fost primiţi în Biserică prin botez
următorii:
Cheptănaru Alexandru-Ştefan
Ivan Costel
Brandabur Mihai
Lupu Alexandru-Ştefan
Ursache Alexandra-Elena
Chichiur Maria-Alexandra
Ababei Alexandru-Ionuţ
Le urăm bun-venit şi creştere sănătoasă!
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rădăcini ş i  până  astăzi,  cu toate
obiceiurile şi tradiţiile lui.

Această vatră pe care am numit-o
crâmpei din glia strămoşească s-a născut
din legendă, prin muncă ş i cultură
realizate de Biserică, Şcoală şi artă, de
oameni pentru oameni care înalţă omul
pe culmile civilizaţiei. Multe fapte din viaţa
comunităţii Viişoara le-am prezentat pe
larg în „Monografia satului“, o carte-
document cu mii de date istorice pe care
am prezentat-o ş i la „Aniversarea
semicentenarului şcolii“ cu „dezvelirea
Monumentului Ştefan cel Mare şi Sfânt“,
pecetluind astfel legenda potrivit căreia
Ştefan cel Mare a numit satul nostru
Viişoara. Manifestarea amintită mai sus a
avut loc în 16.09.2006, cu o resfinţire în
02.07.2008, cu ocazia comemorării
Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt la 504
ani de la moartea lui, fiind un sobor de trei
preoţi, în prezenţa viişorenilor.

Doresc aici să prezint un emoţionant
act de eroism de la capitolul „Contribuţii
la război“ din monografie. Consider că se
cuvine să lăsăm în patrimoniul Bisericii
întru pomenire veşnică – alături de tabloul
eroilor din cele două Războaie Mondiale,
1916-1918 şi 1940-1945, înscrişi şi pe
Monumentul Eroilor din faţa bisericii în
număr de 70 – şi un tablou al veteranilor
din al Doilea Război Mondial , mai puţin
situaţia veteranilor din primul Război pe
care, din păcate, n-o avem.

De curând părintele nostru Petru
Roncea a iniţiat, împreună cu un sobor de

(urmare din p. 10) preoţi, o slujbă de pomenire a eroilor din
cele două Războaie Mondiale şi de
recunoştinţă faţă de cei patru veterani în viaţă.
M-am gândit că suntem datori să pomenim
şi pe ceilalţi veterani care au trecut la cele
veşnice – între care este şi soţul meu – şi pe
care nu trebuie să-i uităm nicidecum. Şi
atunci, cu lacrimi în ochi, în mod spontan,

am îndrăznit să cer un moment de
reculegere în memoria veteranilor decedaţi.

Eu am tră i t, o dată cu această
generaţie, ororile războiului. Ei, în floarea
vârstei cu puţin mai în vârstă decât mine),
înfruntând moartea, acolo, în focul
luptelor, târâţi de alţii într-un război
nedrept, faţă în faţă cu duşmanul,
disperaţi cu toţii că nu vor mai apuca
clipa următoare, noi, aici, subjugaţi de
ocupaţia străină care dispunea de viaţa
noastră. Şi toţi am rămas cu distrugerile
războiului şi o parte din Moldova lui Ştefan
cel Mare smulsă din trupul ţării.

Am tră i t clipe de neuitat la
întoarcerea lor, după  terminarea
Războiului. Îi văd şi acum pe majoritatea
dintre ei cum săreau la chemarea
noastră de construcţie a şcolii, a bisericii,
a cooperativei de consum, a atelierului
şcolii etc., toate ridicate între anii 1950-
1975. Aşa au înţeles ei să mulţumească

Bunului Dumnezeu că s-au întors cu
viaţă. Că le-a dăruit lor Dumnezeu viaţa
a doua oară.

Generaţia de azi trebuie să înveţe
de la aceşti oameni care, după ce au
luptat pe front, s-au întors la vetrele lor
muncind cu râvnă pentru consolidarea
satulu i  natal .  Trebuie să  urmăm
faptelor bune ale înaintaş i lor noştri
pentru ca şi după noi să rămână ceva
vrednic de pomenire.

Căci noi toţi vom fi judecaţi după
faptele noastre de singurul Judecător
nemitarnic, Iisus Hristos.

Târgu-Trotuº, 6 septembrie 1992 - veterani din comuna
Târgu-Trotuº (cei mai  mulþi sunt din Viiºoara)


