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preotului Petru Roncea,

parohul Viiºoarei.

Liturghia continuã prezenþa
trupeascã a lui Hristos pe pãmânt, dar
sub forma pâinii ºi a vinului euharistic.
Mãdularele Bisericii perpetuã prezenþa
lui Hristos ºi opera Lui mântuitoare în
societate ºi-n lume. Apostolul Pavel
merge pânã a zice cã suferinþele
îndurate de creºtini pentru edificarea

Bisericii completeazã lipsurile,
necazurile lui Hristos… (Col 1, 24).

† Dr. Ioachim Bãcãuanul
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei

Romanului ºi Bacãului

(continuare în p. 6)

Anul trecut, în ultimul numãr al
trimestrialului «Sarea pãmântului»
avusesem un editorial intitulat «Onoarea
Sfântului Nicolae». Biserica noastrã, fiind
închinatã acestui nepreþuit ocrotitor, a

participat ºi ea, de-alungul anilor, la
zugrãvirea acestei onoare a Ierarhului
Mirelor Lichiei. Cãci tot ceea ce ne

(continuare în p. 27)



De Înălţarea Domnului a anului
mântuirii 2011, ne-am oprit să comemo-
răm eroii satului Viişoara ieşind, după
săvârşirea Sfintei Liturghii, la Monumentul
eroilor de lângă clopotniţă. Am avut
onoarea să fie prezent şi Domnul general
Vasile Jenică Apostol ca şi elevii Şcolii din
Viişoara aduşi de cadrele didactice de aici.
Tuturor le-am rostit cuvânt de bun-venit
aducând elogiu eroilor neamului
românesc:

„Eroii pe care-i pomenim astăzi prin
moartea lor pentru care le-am făcut
pomenirea astăzi s-au înălţat şi ei la cer.
Deci noi astăzi, aici fiind, să-I mulţumim lui
Dumnezeu pentru clipele acestea care
ne-aduc aminte de vitejia strămoşilor noştri
şi am dori ca această căldură sufletească
pe care ei au avut-o şi au pus-o în lucrare
să se aşeze în sufletele tuturor credin-
cioşilor noştri şi mai ales în cele ale copiilor
care vin după noi şi care trebuie să ducă
mai departe stindardul credinţei, al
patriotismului, al dragostei de ţară, de
pământul strămoşesc, de familie şi aşa mai
departe. Deci noi înainte de a încheia
această întâlnire duhovnicească, această
slujbă sfântă şi mai înainte de a asculta pe
Domnul General Vasile Apostol, căruia îi
mulţumim frumos pentru surpriza făcută
nouă, viişorenilor, şi care ne va spune câteva
cuvinte, să ascultăm copiii care au venit de
la şcoală cu un gând pe care ei l-aduc
pentru memoria eroilor satului Viişoara“.

Din partea şcolii din Viişoara,
conducerea şcolii au venit cu un program
special şi un cuvânt de întâmpinare: „Am
venit şi noi să ne aducem omagiul după
puterile noastre pentru jertfa eroilor care au
căzut pentru ţară cu o floare şi un cântec.“

După derularea programului artistic de
către elevii Şcolii din Viişoara, a luat
cuvântul Domnul General Vasile Jenică
Apostol pe care-l redăm în continuare:

„Hristos S-a înălţat!
Dragi credincioşi din satul Viişoara,

sunt pentru a treia oară în acest loc. Prima
dată când Doamna învăţătoare Florica
Vleja a lansat o monografie a acestui sat. A
doua oară, cu doi trei ani în urmă, părintele
Petru Roncea m-a sunat, eram la câteva
sute de kilometri depărtare. Şi m-a rugat
să vin aici că vrea să cinstească faptele de
arme ale câtorva veterani de război care
mai trăiau în acest sat. Erau patru care au

Cu Înălţarea Domnului şi eroii s-au înălţat la cer
putut veni din cei cinci în viaţă. Era într-o
duminică seara şi atunci când unul dintre
veterani i-a sărutat mâna preotului satului,
pentru prima dată în viaţa mea am văzut
cum preotul sărută mâna unor veterani de
război. Atunci mi-a dat o lacrimă pe care
cu discreţie am şters-o şi am zis: iată, am
întâlnit un slujitor al Domnului care din
adâncul fiinţei sale cinsteşte faptele de
vitejie ale acelora datorită cărora avem o
ţară în care trăim liber şi ne putem exprima
după credinţa noastră strămoşească, aşa
cum se întâmplă şi acum.

Astăzi am venit fără să fiu invitat. Am fost
invitat în alte locuri, dar aducându-mi aminte
de gestul acesta nemaiîntâlnit până atunci
al părintelui Roncea, am spus că este bine
împreună cu soţia să venim aici. Să venim
aici unde slujeşte un preot cu devotament
faţă de tot ceea ce înseamnă credinţa
neamului nostru românesc şi tot ce
înseamnă sacrificiul făcut de generaţiile
care s-au succedat pentru ca noi să trăim
liber. În aceste momente desigur că
părintele a subliniat tot ceea ce era de
subliniat, dar cred că se cuvine să ne
înclinăm cu pioşenie chiar în faţa ostaşului
român din toate timpurile pentru demersul
său istoric, legendar de apărare a
independenţei şi suveranităţii ţării, a
integrităţii ei teritoriale, a fiinţei naţionale a
poporului român. El, ostaşul român, că a
venit de la plug, că a venit de la catedră,
fiind învăţător sau profesor, că a venit de la
biserică, fiind preot, atunci când a depus
jurământul militar faţă de ţară a ştiut că
pentru el nu există nimic mai presus decât
respectarea cu sfinţenie a acestui jurământ
şi la porunca ţării să-şi dea viaţa dacă este
cazul. Aici trăim pe nişte locuri pline de istorie,
pentru că oriunde ne-am întoarce mai ales
încolo spre Cireşoaia, spre Măgura, spre
dealul Vrânceanu şi altele, le spuneam şi
celor de la Târgu-Ocna cu vreo doi ani în

urmă, ar trebui întotdeauna când păşim să
ne gândim şi să păşim cu evlavie pentru că
oriunde punem piciorul poate fi un loc de
unde s-a înălţat la cer sufletul unuia care a
căzut în război. În Primul Război Mondial
aici au fost cele mai crâncene lupte şi de
apărarea acestei zone a depins apărarea
întregii Românii. Dacă aici la Cireşoaia,
la Măgura, la Oituz se ceda, era ţara ruptă
şi nu ştim dacă astăzi ne mai puteam
întâlni aici.

Nu vreau să profit de timpul dumnea-
voastră, aş putea să vă vorbesc mai mult.
M-a impresionat de asemenea şi am fost
în multe locuri vreau să vă spun. N-am văzut
nicăieri ca la oficierea unui serviciu religios
să fie tabele cu toţi veteranii de război, cu
toţi eroii satului. Pentru că numai aşa putem
sădi în inima şi în sufletul generaţiilor care
vin după noi acest sentiment de patriotism.
Nu trebuie să uităm, şi cu asta o să închei,
că strămoşii ne-au lăsat drept moştenire
ţara, dar şi porunca sacră transmisă din
generaţie în generaţie, aşa cum o faceţi
astăzi aici, de a o apăra la rândul nostru cu
orice sacrificiu, cu preţul vieţii dacă va fi
nevoie, şi de a o transmite la rândul nostru
generaţiilor viitoare liberă, independentă
şi suverană. Aşa să ne ajute Dumnezeu.
Vă mulţumesc!“

Să ne rugăm lui Dumnezeu ca sufletele
pe care le-am pomenit acum să fie odihnite
în Împărăţia lui Dumnezeu, iar noi să ne putem
bucura de libertatea pe care o trăim în urma
eforturilor şi jertfelor pe care ei le-au depus
pe pământul acestei patrii.

Dumnezeu să ne binecuvânteze pe
toţi, după marea Sa iubire de oameni!



Pe data de 29 aprilie 2011, în chiar
sãrbãtoarea Izvorului Tãmãduirii, în
toatã þara s-au omagiat veteranii de
rãzboi. Am socotit de bun augur sã
punem în valoare aceastã zi printr-o
manifestare de omagiere ºi apreciere a
celor trei veterani care mai trãiesc încã
(la vremea aceea erau în viaþã veteranii
Neculai Drãgan, Neculai Drãgoi ºi
Dumitru Pãdurariu, ultimul trecând, în
cursul anului, la cele veºnice). Dupã
Sfânta Liturghie, prezent fiind doar unul
dintre ei, Neculai Drãgan, ceilalþi doi fiind
imobilizaþi din cauza neputinþelor ºi a
bolii, s-a sãvârºit slujba de mulþumire
pentru toþi, dupã care a fost invitat la
cuvânt veteranul Neculai Drãgan. Nu
trebuie trecut cu vederea un fapt al
credinþei împlinit în aceastã zi înãlþãtoare:
credinciosul nostru Neculai Drãgan s-a
spovedit ºi s-a împãrtãºit în cadrul Sfintei
Liturghii, apoi, copleºit de emoþie, acesta
a povestit, dupã slujba de mulþumire, cu
multe amãnunte participarea pe frontul
ºi Est ºi pe cel din Vest, încheind cu
urmãtoarele cuvinte:

„Oameni buni, vã mulþumesc
frumos cã aþi stat ºi m-aþi ascultat.
Pãrinte, vã mulþumesc frumos cã ne-aþi

Omagiu veteranilor de război – 29 aprilie 2011
dat concursul nouã, veteranilor. Sã
pãstrãm un moment de reculegere
pentru veteranii de rãzboi care nu mai
sunt cu noi în viaþã. Dumnezeu sã-i ierte
ºi Hristos a Înviat!“

În cuvântul de încheiere, am oferit
un buchet de flori din partea parohiei
vrednicului veteran Neculai Drãgan
care a copleºit întreaga asistenþã cu
descrierea excursului militar în care a
fost angajat în cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial: „Noi, din partea parohiei ce
putem sã vã oferim decât un buchet de
flori pentru dragostea cu care ne-aþi
vorbit ºi ne-aþi onorat astãzi.“

A fost apoi invitat la microfon
Domnul Colonel Pavel Gheorghe,
invitatul de onoare al sãrbãtorii
veteranilor de rãzboi, care a rostit un
amplu cuvânt de apreciere a
evenimentului:

„Preacucernice pãrinte Roncea,
cinstiþi credincioºi, ieri am primit un
telefon de la pãrintele Roncea ºi m-a
rugat sã particip la omagierea ultimilor
trei veterani de rãzboi care mai sunt în
viaþã în satul Viiºoara. ªtiind ce mult
înseamnã pentru dânºii un cuvânt de
mulþumire ºi un semn de recunoºtinþã

pentru faptul cã au luptat alãturi de alþi
buni români pentru întregirea neamului,
am rãspuns de îndatã ºi iatã-ne împreunã
în aceastã zi importantã din calendarul
nostru ortodox, Izvorul Tãmãduirii.

Înainte de a spune câteva cuvinte
despre cei doi consãteni sau trei, cã unul
înþeleg cã este internat la un azil în
Comãneºti, înainte de a spune ceva
despre aceºti oameni, aº vrea sã vã spun
cã acum patru ani, deci în 2008, datoritã
strãduinþei Asociaþiei Naþionale a
Veteranilor de Rãzboi, s-a reuºit ca ziua
de 29 aprilie sã fie declaratã ziua
Veteranilor de Rãzboi. Astãzi se
suprapune fericit ziua Veteranilor de
Rãzboi cu Izvorul Tãmãduirii. Aceastã
zi este un prilej pentru noi toþi de a ne
arãta vrednicia ºi simþirea recunos-
cãtoare faþã de cei care, la chemarea
Þãrii, ºi-au pus viaþa în slujba neamului
din care fãceau parte. Cei trei veterani
de rãzboi care mai sunt încã în viaþã,
domnii Drãgan Neculai – care este
prezent aici, la 92 de ani, ºi vedeþi ce
minte limpede are, vorbeºte cu date,
vorbeºte de localitãþi greu de pronunþat.
A fost coerent. Iatã, ne-a þinut mai bine
de ºase-ºapte minute în aceastã
povestire a vieþii dânsului. Deci
sã-i dea Dumnezeu sãnãtate în
continuare –, Drãgoi Neculai ºi



...în rolul lui Moº Ion Roatã

Pãdurariu Dumitru au avut
marea ºansã sã se întoarcã
acasã la familiile lor, la pãmântul

lor ºi la biserica lor. Dumnezeu i-a iubit
ca sã avem cu toþii imaginea cumplitei
tragedii ce a adus-o cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial din 1941-1945 pentru
þara noastrã. Rãzboiul a început de fapt
din 1939 ºi a þinut pânã în 1945. Deci
pentru neamul nostru vreau sã vã spun
cã Armata Românã a avut sub arme
peste un milion ºi jumãtate de militari,
de luptãtori, din care ºapte sute nouãzeci
ºi patru de mii adicã circa 55% nu s-au
mai întors acasã, cei mai mulþi dintre ei
fiind îngropaþi în gropi comune în pãmânt
strãin. Aºadar, din doi numai unul a avut
ºansa sã se întoarcã acasã. Ce dramã
cumplitã a suferit poporul român!

În data de 22 iunie 1941, la orele
2:22, reþineþi vã rog, mareºalul
Antonescu a rostit acest ordin celebru
care a intrat în istorie: Vã ordon, treceþi
Prutul!  Cei trei veterani pe care-i
omagiem astãzi au fost printre cei care
au înfruntat moartea ºi au participat cu
arma în mânã la eliberarea Basarabiei.
Vreau sã vã spun cã atâta bucurie a fost
pe oamenii aceia care se gãseau dincolo
de Prut, care erau înrobiþi. Basarabia a
intrat sub talpa, sub cizma ruseascã în
1912. De atunci pânã la unirea din 1918
a fost sub ruºi. La 1918 s-a unit cu Þara
ºi a trãit numai pânã în 1941 când
sovieticii ne-au dat ultimatumul þãrii
noastre ºi ne-au spus ca în 36 de ore sã
se elibereze teritoriul cã altfel trec la
ofensivã ºi ne cuceresc. Iar conducerea
de la vremea respectivã a decis ca sã
cedãm fãrã luptã. A fost o ruºine
naþionalã ce s-a întâmplat atunci. ªi
acum suferim. Pentru cã una era sã fi
rezistat chiar dacã eram înfrânþi, dar
istoria consemna cã am fost cuceriþi, cã
teritoriul a fost cucerit. ªi alta este sã
cedezi ºi ce dramã s-a întâmplat cã
peste 800.000 de oameni din Moldova
au fost decimaþi, au fost mãcelãriþi sau
au murit prin Siberiile de gheaþã sau cine
ºtie în toatã Rusia! Pânã ºi la Oceanul
Pacific au fost duºi unii din basarabenii
noºtri, au fost deportaþi pânã ºi pe coasta
de vest a Rusiei, la Oceanul Pacific.

Deci e o dramã
cumplitã. Altfel se
scria istoria dacã noi
am fi rezistat. Aceste
consecinþe sunt ºi
astãzi. Le simþim ºi
astãzi ºi vor fi poate
încã foarte mulþi ani de
acum încolo. Ele vor
apãsa asupra fiinþei
neamului românesc.

Eu am adus cu
mine niºte mãrturii ca
sã vedeþi ce a
însemnat participarea
românilor la ultimul
mare Rãzboi. Am douã documente aici
extrem de emoþionante. Pentru mine
sunt unele din cele mai valoroase lucruri
pe care le moºtenesc. Am fost inspirat
ºi am vorbit cu mai mulþi oameni cu ani
în urmã sã punã pe hârtie ce-au trãit,
ce-au suferit, ce s-a întâmplat cu viaþa
lor, cum au participat ºi am  niºte mãrturii
aici de la Pavel Vasile Ion care este
fratele tatãlui meu. Au fost doi fraþi, dar
nu mai este niciunul în viaþã acum.
Vreau sã vã citesc ceva. Oamenii
aceºtia au cãzut prizonieri, dar au fost
în unitãþi diferite. ªi zice aici, auziþi cum
se adreseazã: «Atunci eu am mai rãmas
cu bãdiþa – fratelui lui îi spunea bãdiþa –,
am plecat în Siberia. Acolo, când am
ajuns, ne-a bãgat în lagãr. Când am
ajuns, ne-au luat comisarul politic, pe
urmã s-au format brigãzi de lucru în
carierã de piatrã la mina de azbest.
Atunci m-am rugat de comisarul Bãlan
sã-l dea ºi pe bãdiþa în brigadã cu mine.
Dar el era la altã categorie. Eu eram la
categoria întâia ºi el, fiind bolnav, de-abia
se putea miºca, era la categoria a treia.
Îl ducea de braþe pânã în cariera de
piatrã. Dar santinelele îi dãdea cu patul
armei în spate ºi-i spuneau: În fiecare zi
bolnav? Cã pe cei care erau bolnavi îi
împuºcau.» Asta era soarta lor. Nu le mai
dãdea mâncare ci îi împuºcau ºi la gropi
comune. Asta era soarta acelor oameni
care nu se mai puteau þine pe picioare.

Aici am altã mãrturie. Un altul, o
altã mãrturie. De la domnul Afloarei.
„Eram bãgaþi într-o baracã o mie cinci

sute, Imaginaþi-vã ce înseamnã o mie
cinci sute, tot satul Viiºoara dacã sunt
vreo ºapte opt sute de locuitori, nu ºtiu
dacã mai sunt atâþia la ora actualã. Vã
daþi seama cã dublu cât îi tot satul sã
intri într-o singurã baracã cu o mie cinci
sute de paturi pe trei nivele. Spune aici
mãrturia asta, cicã nu aveam nici mãcar
un ziar pe pat. Perna erau bocancii iar
pãtura era propria lui manta cu care
ieºea la muncã. Iar mizeria ºi condiþiile
care erau acolo e ceva de nedescris.
Toate condiþiile astea oameni ca nenea
Drãgan care au participat la întregirea
neamului au suferit, mai ales cei care
au avut neºansa sã cadã ca prizonieri ºi
sã intre în lagãrele ruseºti. Dar este
cutremurãtor ºi se face pielea gãinã
când citeºti ce mãrturie fac aceºti
oameni care au trãit aceastã istorie.

Aceºti venerabili compatrioþi de-ai
noºtri ajunºi la vârsta de peste 90 ani,
cum este domnul Drãgan la 92 de ani,
au purtat toatã viaþa lor de dupã rãzboi
amintirea cumpliþilor ani pe care i-au trãit
pe front sau în lagãre.

Mãrturiile pe care le-am citit ºi le-am
povestit amândouã sunt mãrturii
cutremurãtoare ale suferinþelor prin care
au trecut timp de aproape ºase ani de
zile pânã s-au întors în þarã cei care au
fost în prizonierat.

Frontul unde moartea te însoþeºte la
tot pasul, prizonieratul ºi lagãrul de muncã
forþatã din Siberia de gheaþã
unde au fost deportaþi,
mâncarea proastã ºi mereu



Misail Chiriþã în rolul lui
Moº Tãnase din spectacolul

Rãzvan ºi Vidra, 1956

insuficientã,
m i z e r i a
groaznicã din

lagãre care i-au sleit
de  puteri astfel cã
trupurile lor deveniserã
schelete miºcãtoare,
toate aceste au fost
zestrea lor de amintiri.
Iatã cã astãzi, cu
lacrimi în ochi, ºi mie
îmi venea sã plâng
când auzeam glasul de
suferinþã de durere, de
apãsare a amintirilor
acestea copleºitoare
cu câtã suferinþã le-a
povestit prin ce-a
trecut ºi dânsul a avut
ºansa sã nu fie într-un lagãr de
concentrare.

Toate aceste sacrificii pe care le-au
fãcut ºi consãtenii dumneavoastrã, iubiþi
credincioºi, le-au fãcut în primul rând
pentru alþii, le-au fãcut pentru noi sã avem
o þarã întregitã, sã trãim în liniºte ºi sã ne
bucurãm de copiii noºtri, de roadele muncii
noastre. De frumuseþea acestor locuri
minunate. Aceºti oameni eroi necunoscuþi
cum sunt ºi cei trei consãteni de-ai
dumneavoastrã ºi-au pus viaþa pentru noi,
iar noi, generaþii mai mari sau mai recente
am fãcut atât de puþin pentru ei.

Pânã în 1989 nici cã se putea vorbi
de omagierea celor care ºi-au dat viaþa
pentru þarã, vorbim de Rãzboiul care s-a
purtat împotriva ruºilor. Toþi cei care au
participat la Rãzboi împotriva ruºilor au
fost consideraþi trãdãtori de þarã. Auziþi cât
de nenorocitã a fost politica pe care am
trãit-o pânã în 1989. Nici românii noºtri
nu puteau sã spunã, n-au avut curajul sã
spunã cã de fapt noi ne-am dus sã eliberãm
teritoriul care ne-a aparþinut dintotdeauna.
Era teritoriul lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt
pe care toþi îl omagiem. Cetãþile de la
Hotin, de la Tighina sunt dovezi cã acest
pãmânt a fost strãmoºesc, pãmânt
românesc. Dar iatã pânã în 1989 nici mãcar
nu s-a putut spune.

Vreau sã vã spun aici un lucru. Am
vorbit de faptul cã s-au format niºte divizii
din lagãrele de concentrare aproape în

1944: Divizia Tudor Vladimirescu ºi
Horia, Cloºca ºi Criºan. Cei mai buni,
cei mai în putere au fost bãgaþi în Tudor
Vladimirescu. Oameni puþini ºtiu treaba
aceasta. Dar eu ca militar, care am
studiat istoria celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, vã pot mãrturisi aici în bisericã
cã ruºii i-au pedepsit, au fãcut aceastã
divizie ºi i-a încorporat într-un
comandament în subordinea ruºilor ºi
unde era mai greu, mai periculos, unde
moartea aºtepta la fiecare pas acolo era
bãgatã aceastã divizie, Foarte mulþi din
cei care au avut norocul ºi vigoarea sã
rãmânã în viaþã în lagãrele lor i-au omorât

apoi pe front bãgându-i fãrã sprijin de
artilerie, fãrã dotare, cu puºca goalã,
rãmâneau fãrã muniþie, fãrã hranã. Au
luptat în niºte condiþii pur ºi simplu
criminale. Din punct de vedere militar aºa
ceva este o crimã sã-þi laºi luptãtorii fãrã
sprijin în foc, fãrã muniþie, fãrã alimente,
fãrã adãpost ºi fãrã o refacere din când
în când ca sã poatã sã-ºi ia puterea sã
meargã mai departe. Deci a fost o crimã
pentru a doua oarã. Au þinut cu tot
dinadinsul sã macine tot. ªi apoi trebuie
sã ºtiþi de altã mare nenorocire
pe care ne-au fãcut-o prin
politica pe care au dus-o prin



Soþia lui Misail, la mormântul socrilor

Actorul Misail Chiriþã în rolul
lui Moº Toma din spectacolul

Vlaicu ºi feciorii lui

oameni de-ai lor. Cei mai în
vârstã ºtiþi, cu Ana Pauker, cu
foarte multe nume de acestea

care ne-au condus. Oameni paraºutaþi
din Rusia. Bodnãraº era un om de-al lor.
Chiar dacã el a luat ºi niºte mãsuri
chipurile mai democratice ºi pentru popor,
dar în realitate fãcea tot politica ruseascã.

Nenorocirea aceasta care ne-au
fãcut-o pe front a continuat apoi prin
bãgarea în puºcãrii a tuturor ofiþerilor
de rang înalt ºi a oamenilor care au mai
scãpat cu viaþã. Treaba asta pânã la
urmã au dus-o la final ºi ºtiþi cã toate
închisorile de la Aiud sau la Gherla, la
Piteºti au fost pline cu ofiþeri care au
luptat pe front. Deºi luptaserã ºi în Est,
s-au folosit de ei ºi în Vest împotriva
nemþilor ºi au avut o contribuþie
substanþialã la câºtigarea Rãzboiului.

Pânã în 1989 nu s-a putut nici mãcar
vorbi de veterani. Dupã aceea noi am
fãcut foarte puþin. De aceea astãzi vreau
sã-i mulþumesc pãrintelui paroh Roncea
Petru pentru aceastã iniþiativã. Iar
venerabililor veterani de rãzboi, în numele
dumneavoastrã a tuturor, ca fost ofiþer
al Armatei Române vreau sã-i strâng
mâna domnului Drãgan ºi prin dânsul ºi
ale celorlalþi  ºi sã le mulþumesc pentru
tot ce-au fãcut ca noi sã fim la vetrele
noastre. Am onoarea sã vã salut,
domnule Drãgan, sã vã doresc sãnãtate,
o viaþã lipsitã de încercãri grele.
Dumnezeu sã vã aibã în grija Lui.“

În încheiere, vorbitorul doneazã
parohiei o carte de istorie scrisã de
colonelul (r) Corneliu Chirieº, carte
numitã „Judeþul Bacãu, altar de jertfã ºi
eroism“: „Astãzi, 29 aprilie 2011, donez
aceastã lucrare realizatã de colonelul
Corneliu Chirieº bisericii din Viiºoara cu
credinþa cã va fi un bun izvor de înãlþare
sufleteascã ºi o pildã roditoare pentru
slujitorii acestei biserici pentru a cultiva
respectul ºi preþuirea pentru cei care au
murit pe câmpurile de luptã pentru
apãrarea neamului românesc ºi a gliei
strãmoºeºti“ semneazã colonel în
rezervã Gheorghe Pavel.

Felicitãm ºi noi pe bravii noºtri
veterani rugându-ne ca Dumnezeu sã
le dãruiascã sãnãtate ºi mântuire.

Aceastã remarcã ne invitã sã
spunem cã Liturghia aduce satisfacþie
lumii întregi. Hristos a vãrsat sângele
Sãu pentru noi ºi pentru mulþi, adicã
pentru toþi credincioºii ataºaþi trupului lui
Hristos, ºi apoi pentru lumea întreagã.
Biserica devine imaginea lumii reînnoite
prin Hristos. Acest fapt reprezintã
misterul consub-stanþialitãþii naturii
umane asumate de Hristos.

Lumea întreagã este menþionatã de
mai multe ori în rugãciunile Liturghiei.
Fie cã lumea este conºtientã sau nu,
Biserica se roagã în Liturghie pentru
întreaga lume ºi pentru întreg universul
creat. Precum vedeþi, istoria umanitãþii
se deruleazã fãrã ca majoritatea
oamenilor sã ºtie cã noi slujim aici
Sfânta Liturghie. De aceea, viitorul
umanitãþii depinde mai mult de Liturghiile
noastre, decât de cei ce fac ºi desfac
destinele acestei lumi. Sfântul Sofronie
Atonitul a spus: „Atunci când slujesc
Liturghia, eu mã rog pentru lumea
întreagã ºi sunt sigur cã atâta vreme cât
aceastã jertfã a dragostei continuã sã
se slujeascã în lume, supravieþuirea
lumii va fi garantatã“. Prin Liturghie noi
spunem oamenilor cã este Cineva în
mijlocul vostru pe care voi nu-L ºtiþi, dar
pe care vi-L vestim ca Domn ºi
Mântuitor al lumii. El nu mai este
prezent fizic în lume, pentru cã, aºa cum
ne-a spus,  S-a dus la Tatãl, dar ne-a
lãsat semne ale prezenþei Sale în lume.

Amintiþi-vã despre întâlnirea lui
Hristos cu Luca ºi Cleopa pe calea cãtre
Emaus. Pânã la frângerea pâinii, ochii

lor erau þinuþi sã nu-L cunoascã. L-au
cunoscut în momentul frângerii, dar în
acel moment El s-a fãcut nevãzut de
ochii lor trupeºti. Unde a dispãrut
Hristos? Evident, în pâine. Acest fapt
înseamnã cã ochii noºtri trupeºti nu au
nevoie sã vadã, în aceastã lume, pe
Hristos biologic, ci pe cel teologic, cãci
prin acest Hristos teologic se
restaureazã întreaga lume, iar lumea
întreagã se sfinþeºte prin Hristos în
puterea Duhului Sfânt.

Acest fapt ne aduce la cunoºtinþã
cã sfinþenia prin Hristos nu este datã
numai lumii, ci ºi creaþiei întregi, pentru
cã sfintele daruri sunt premize ale
creaþiei. Transfigurarea lumii a început
în trupul lui Hristos, însã ea continuã prin
Taina Liturghiei ºi prin celelalte Sfinte
Taine. Sfântul Chiril al Alexandriei spune
cã  „întreaga creaþie în care este inclusã
ºi firea animalã, vegetalã ºi mineralã,
este sfinþitã prin Tainele Bisericii.
Hristos, Care conservã ºi menþine lumea
ºi cosmosul, asociazã pâinii ºi vinului
euharistic întreaga Sa creaþie redând
acestora posibilitatea îndumnezeirii“.

Aºadar, Sfânta Liturghie este singura
cale de îndumnezeire în aceastã lume.
Încã din primele veacuri creºtine, Sfântul
martir Felix spunea: „C reºtinii fac
Liturghia, iar Liturghia pe creºtini.“  Una
nu poate exista fãrã cealaltã.

Sã ne ajute Dumnezeu sã sãvârºim,
dupã rânduiala Bisericii, cât mai multe
Liturghii, ca, astfel, Hristos sã Se
recunoascã în noi ºi în slujirea noastrã,
ca preoþi ºi credincioºi în dialog permanent
cu lumea ºi cu Dumnezeu. Amin.

(urmare din p. 1)

Viişoara văzută de pe Arcaciu



Troiþa «Sfânta Treime»
de la Valea Podului

Praznicul Sfintei Treimi, 13 iunie
2011, ne-a adunat la troiþa «Sfânta
Treime» de la Valea Podului. Deºi
vremea a fost capricioasã, pentru unii
iminenþa furtunii fiind destulã piedicã sã
nu plece la drum, totuºi au fost destui
aceia care au biruit teama ºi vremea rea
pornind cu nãdejde la cinstirea Sfintei
Treimi tocmai la Valea Podului, departe
totuºi de case ºi expuºi riscului
declanºãrii imediate a unei furtuni ce

stãtea sã se slobozeascã peste sat. Dar
Dumnezeu a rânduiat aºa fel stihiile naturii
ca noi sã ne putem împlini slujirea la care
ne-am angajat fãrã sã fim împiedicaþi în
vreun fel.

S-a sãvârºit slujba sfinþirii apei ºi
Acatistul Sfintei Treimi cu rugãciune
pentru toþi enoriaºii parohiei.

Dumnezeu sã binecuvânteze acest
început de sãrbãtori la troiþele parohiei cu
folos de mântuire sufleteascã. Amin.

Sfântul Prooroc Ilie ºi-a câºtigat
o troiþã la Viiºoara

În seara sãrbãtorii Sfântului Prooroc
Ilie, 20 iulie, curent, la ora 18:00, troiþa
de lângã Costicã Dãnãilã ºi Iordache
Vieru a cãpãtat personalitate oferind-o
ca loc de cinstire pentru proorocul focului
ºi al ploilor. Ne-am adunat pentru a
sãvârºi sfinþirea apei ºi citirea Acatistului
mãritului prooroc al celei de a doua veniri
a lui Hristos, Ilie Tesviteanul.

Anunþul fiind fãcut cu o searã
înainte, la sãvârºirea privegherii
Sfântului Ilie (Vecernia, Litia ºi Utrenia),
mai puþini credincioºi au reuºit sã fie
prezenþi. Dar cei care au fost hãruiþi de
Dumnezeu sã fie pãrtaºi slujbei
sãvârºite în aceastã searã în faþa
acestei troiþe, poate cea mai veche din
sat, au avut ºansa comuniunii prin
cuvânt ºi rugãciune cu cele mai presus
de ceruri.

Am fost purtaþi prin istoria poporului
Israel din vremea nelegiuitului rege
Ahab ºi mai cu seamã a idolatrei lui

soþii Izabela, din cauza cãrora poporul
cãzuse în greu pãcat pedepsit de
Dumnezeu, la cererea proorocului
focului, cu secetã cumplitã trei ani ºi
jumãtate. Am auzit apoi ºi cum au pierit
aceºti doi soþi nelegiuiþi dupã cuvântul
Proorocului.

ªi iarãºi cum a coborât focul peste
jertfa lui Ilie de pe Carmel sau cum au
ars cei o sutã de trimiºi ai împãratului cu
foc din cer la cuvântul lui Ilie. Via furatã a
lui Nabot iarãºi ne-a pus pe gânduri. ªi
multe alte învãþãturi ne-a descoperit
Acatistul citit ºi cuvântul de la sfârºit.
Jertfa ne-a fost însã rãsplãtitã, cãci peste
noapte Sfântul Ilie ºi-a arãtat puterea în
vãzduh ºi pãmântul s-a bucurat de
picãturile de ploaie.

Mulþumim lui Dumnezeu pentru darul
Sfântului Prooroc Ilie. Troiþa aceasta va
trebui refãcutã ºi credem cã acest semnal
va gãsi ecou fericit în sufletele
credincioºilor noºtri.

Se cuvenea sã consacrãm un loc
de rugãciune Sfântului Prooroc Ilie
Tesviteanul mai ales cã deseori suntem
nevoiþi sã apelãm, mai ales în lunile
secetoase la ajutorul Sfântului Ilie.



Troiþa din faþa casei familiei Ileana
(Arghir) Pavalache ne-a adunat în seara
duminicii din 31 iulie 2011, la ora 18:00,
cu ocazia înainteprãznuirii sãrbãtorii din
1 august intitulatã «Scoaterea Sfintei
Cruci».

Am sãvârºit sfinþirea apei ºi, dupã
ce am primit binecuvântarea aghiezmei
mici, am înãlþat spre cer cuvânt de laudã
Sfintei Cruci prin citirea Acatistului.

Dupã ectenia de încheiere am
ascultat cuvânt de învãþãturã aflând cum
s-a aºezat aceastã sãrbãtoare ºi
însemnãtatea ei pentru noi. De altfel,
am proclamat începutul Postului
Adormirii Maicii Domnului cu aceastã
slujbã de searã, mulþumind lui Dumne-
zeu pentru timpul bun ºi rugându-L sã
ne ajute sã trecem cu bine vremea

Rugãciune la troiþa „Sfânta Cruce»

Pe 6 august, seara, la ora 16:00,
Troiþa «Schimbarea la Faþã» din Vãratici
ne-a adunat la popas de hram. Deja o
frumoasã tradiþie prinde rãdãcini pe
acest pisc al parohiei, adevãrat tabor
ce marcheazã expre-
siv praznicul. Am
sãvârºit sfinþirea apei
ºi, în continuare, am
adus slavã Sfintei
Treimi prin citirea
acatistului Schimbãrii
la Faþã a Mântu-
itorului. Ca niciodatã,
pe aceastã culme am
avut revelaþia îmbrã-
þiºãrii Fiului de cãtre
Tatãl mai înainte de a
coborî pentru patimã
la Ierusalim. Ce s-a
întâmplat dincolo de

postului. Dupã sãrbãtoarea troiþei de la
Valea Podului, la Sfânta Treime, ºi
dupã cea de la Costicã Dãnãilã, la
Sfântul prooroc Ilie, aceasta este a
treia care ne-a adunat în acest an la
rugãciune.

Aceste hramuri ale troiþelor parohiei
sunt bune prilejuri de întâlnire
duhovniceascã uneori cu credincioºi
care mai greu pot ajunge la bisericã.
Comuniunea în rugãciune ne face sã
fim mai responsabili unul faþã de
celãlalt, sã ne simþim suferinþele ºi
necazurile tuturor ca fiind ºi ale
noastre, plângând cu cei ce plâng ºi
bucurându-ne cu cei care se bucurã.

Fie ca celelalte rãmase în parohie
sã se adauge acestui ºir de rugãciuni
spre slava Sfintei Treimi. Amin!

Hramul troiþei din Vãratici:
„Schimbarea la Faþã“

norul ce-a acoperit întreaga comuniune
dumnezeiascã n-a vãzut nimeni.

Dar aºa cum un tatã îºi sãrutã fiul
mai înainte de a pleca la un greu
examen, va fi fost ºi acolo dulcea

sãrutare dumnezeiascã pe faþa Fiului
pregãtit pentru jertfã.

Dumnezeu sã binecuvânteze pe toþi
cei care au urcat pe acest pisc al Troiþei
din Vãratici!



În curtea Catedralei
Arhiepiscopale din

Roman, împreunã cu PS
Dr. Ioachim Bãcãuanul

Ultima poartã a
cerului sãrbãtoritã în
anul mântuirii 2011 la
Viiºoara a fost Troiþa
«Sfânta Parascheva»
de pe câmp. În seara
zilei de 14 octombrie,
adunaþi în jurul Troiþei,
deºi vremea nu era
destul de prielnicã,
am sãvârºit slujba
sfinþiri i apei ºi a
Paraclisului Sfintei
Cuvioase Parascheva.

O icoanã deo-
sebitã a Sfintei Cuvi-
oase Parascheva
donatã de familia
George ºi Ortansa Teodoriu, care
sunt ºi ctitori de seamã ai Troiþei
acesteia, a fost sfinþitã ºi aºezatã spre
închinare înlãuntrul ei. Cuvântul de

Hramul troiþei «Sfânta Parascheva»

învãþãturã a reliefat sfinþenia vieþii
Sfintei Parascheva, model pentru
copii ºi tineri în a-L urma pe Hristos.
Fie ca ºi acest popas duhovnicesc sã

atragã spre bisericã pe credincioºii
noºtri din aceastã parte a parohiei pe
care slujba aceasta i-a adunat în jurul
Cuvântului lui Dumnezeu!

Intrarea în satul Viiºoara dinspre
Târgu-Ocna - sau ieºirea din Viiºoara
spre oraº - se cuvenea sã fie marcatã
de o troiþã ca loc de închinare pentru
cãlãtori.

Cu bunãvoinþa familiilor Vasile
Drãgan ºi Emil Adãmoae care doneazã
spaþiul aferent acestei porþi cãtre cer,
marþi, 8 noiembrie, curent, de
sãrbãtoarea Sfinþilor Arhangheli Mihail
ºi Gavriil, la ora 16:00, s-a oficiat
consacrarea locului pentru acest
obiectiv cu slujba sfinþirii apei ºi
rugãciunile potrivite pentru acest
eveniment. A fost prezent la slujba
sfinþirii ºi pãrintele Cãtãlin Ilie de la
Slãnic Moldova.

Fie ca acest gând sã devinã faptã
spre slava Sfintei Treimi ºi întru cinstirea
Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavriil.
Doamne ajutã!

S-a sfinþit un nou loc de troiþã
la Viiºoara!

Locul viitoarei troiþe este în dreptul
arborelui din centrul imaginii, unde
strada o ia spre dreapta.



13 mai 2010

De Praznicul
Înãlþãrii Sfintei Cruci
al anului mântuirii
2011, o parte din
enoriaºii parohiei
Viiºoara a fãcut un
pelerinaj la Crucea
de pe dealul Arcaciu.

C o b o r â r e a
soarelui spre asfinþit
ne-a aflat lângã
Cruce în rugãciune.
Acatistul Sfintei
Cruci ºi rugãciunea
întreitã pentru binele
tuturor s-au înãlþat
cãtre Dumnezeu de
pe acest loc mirific al
zonei de unde se vede
o mare parte a Vãii
Trotuºului ca ºi mai
spre rãsãrit ºerpuirile Tazlãului.

Lângã o cruce înãlþatã pe o
înãlþime ca ºi aceasta ai multe de
învãþat ºi de adus aminte din viaþa
liturgicã a Bisericii.

Pelerinaj la Crucea de pe Arcaciu,
14 septembrie 2011

Dumnezeu sã primeascã eforturile
tuturor ºi dragostea jertfelnicã a celor
care au urcat la Crucea de pe Arcaciu.
În Duminica de dupã Înãlþarea Sfintei
Cruci vom merge pe dealul Docmana,

la Crucea ce strãjuieºte de acolo
parohia noastrã. La fel ºi atunci, ca
acum, la ora 16:00, ne vom regãsi pe
plai de dor spre cer pe aripi de
rugãciune. Doamne ajutã!



Dupã pelerinajul
pe Arcaciu, a urmat ºi
pelerinajul la Crucea
de pe dealul Doc-
mana, în Dumini-ca de
dupã Praznicul Înãl-
þãrii Sfintei Cruci.
Fiind zi de odihnã, mult
mai mulþi credincioºi
au urcat în aceastã zi
splendidã pe culmea
Docmanei, cu bucuria
cinstirii luãrii crucii ºi
urmãrii lui Hristos. S-a
sãvârºit slujba sfinþirii
apei ºi ne-am rugat
pentru binele parohiei
ºi pentru ca Dumne-
zeu sã sloboadã cerul
sã plouã peste faþa
însetatã a pãmântului.

Cu aceastã sãr-
bãtoare am preþuit în acest an marele
Praznic al Înãlþãrii Sfintei Cruci,
Paºtele de toamnã sau preînchipuirea
Paºtelui celui adevãrat. La patruzeci
de zile dupã Schimbarea la Faþã a

Pelerinaj la Crucea de pe Docmana,
în Duminica dupã Înãlþarea Sfintei Cruci

Mântuitorului, iatã-ne ajunºi acum sã
ne amintim de Golgota cu Patimile cele
înfricoºãtoare.

Fie ca acest excurs al anului bise-
ricesc sã ne fie tuturor dãtãtor de

mântuire ºi izvor de viaþã veºnicã. Fie
ca puterea Crucii lui Hristos sã ne apere
pe noi, satul nostru, þara noastrã ºi lumea
întreagã de asupririle celui viclean
despre care ºtim cã se teme de pute-

rea înfricoºãtoare a
Crucii.

„ D o a m n e ,
armã asupra diavo-
lului, Crucea Ta ai
dat-o nouã; cã se
scuturã ºi se cutre-
murã, nesuferind a
cãuta spre puterea
ei; cã morþii i-ai
sculat ºi moartea ai
surpat. Pentru a-
ceasta ne închinãm
îngropãrii Tale ºi
Învierii!“



P r o g r a m u l
Patriarhiei Române
«Alege ºcoala» a
cuprins ºi parohia
noastrã. Patru copii
din Viiºoara: Tremen
Paulina, Drãgoi Adi-
na, Chiticaru Mãdã-
lina ºi Nica Andreea
au beneficiat, între 7-
12 august, curent, de
o tabãrã gratuitã la
staþiunea Durãu (de la
poalele Ceahlãului).
Le-am dorit petrecere
frumoasã ºi Dumne-
zeu sã le umple de
putere pentru a se
îmbogãþi sufleteºte ºi
trupeºte din acest dar
nepreþuit al taberei
creºtineºti.

A fost o plãcutã
amintire pentru fiecare
ºi un imbold spre a
preþui ºi mai mult
ªcoala ºi Biserica.

Copii din Viiºoara în tabãrã la Durãu

10 iulie 2011: 100 de ani de viaþã - Maria Tisescu
Dumnezeiasca pronie a rânduit ca 

Maria Tisescu din Viiºoara sã
împlineascã, pe 10 iulie 2011, vârsta de
100 de ani. Nãdãjduind în mila ºi
ocrotirea Domnului, a ajuns la adânci
bãtrâneþi, ajutatã fiind cu multã afecþiune
de copiii, albiþi ºi ei de vreme, care-au
înconjurat-o pânã la plecarea ei din
aceastã lume. Pentru cã la patruzeci
ºi patru de zile dupã sãrbãtorirea
centenarului avea sã treacã la odihna
veºnicã.

Revenind la sãrbãtoare, credin-
cioasa noastrã Maria Tisescu a fost
adusã la Sfânta Liturghie unde s-a ºi
împãrtãºit cu Trupul ºi Sângele Domnului
spre viaþa veºnicã. O slujbã de mulþumire
a încununat împreuna-bucurie din
bisericã. Din partea parohiei i-am acordat
o diplomã extraordinarã, iar Primãria
comunei Târgu-Trotuº a participat în mod
special la acest eveniment printr-o
delegaþie condusã de Domnul Primar
Ioan Anton care a oferit un dar la 100 de

ani venerabilei noastre enoriaºe din
partea Primãriei.

Ne-am rugat lui Dumnezeu sã-i
dãruiascã sãnãtate ºi bucurie credin-

cioasei noastre Maria Tisescu pentru
ziua fericitã ºi mult aºteptatã a vieþii
ei din Duminica a 4-a dupã Rusalii,
10 iulie 2011.



Despre Taina Sfântului Botez,
Pãrintele Dumitru Stãniloae spunea
urmãtoarele: „Prin Taina Botezului,
instituitã de Mântuitorul, omul care
crede în Hristos se renaºte din apã
ºi din Duh la viaþa cea adevãratã în
Hristos ºi devine membru al
Bisericii.“

Este foarte important sã ºtim
câteva lucruri esenþiale ºi cu privire
la naºii aleºi pentru botezul copiilor
noºtri. Învãþãtura de credinþã
ortodoxã spune cã naºii „sunt
pãrinþii sufleteºti ai pruncului,
nãscându-l pentru viaþa cea nouã în
Duhul, aºa cum pãrinþii l-au nãscut
pentru viaþa cea trupeascã... Naºul
trebuie sã fie creºtin ortodox ºi bun
credincios, în vârstã ºi de acelaºi
sex cu pruncul ce se boteazã. Nu pot
fi naºi pãrinþii copilului. Este bine
ca pentru fiecare nou botezat sã fie
numai un naº. Naºul este dator sã
se îngrijeascã de viaþa religioasã ºi
moralã a finului sãu ºi la vremea
cuvenitã sã-l înveþe adevãrurile
credinþei creºtine. Sã-i fie învãþãtor
ºi îndrumãtor în cele sufleteºti,
sârguindu-se a face din el un bun
credincios ºi vrednic mãdular al
Bisericii, în care a intrat prin Botez.
La rândul sãu, finul este dator sã
asculte pe naº ºi sã-l respecte, la fel
ca pe pãrinþii sãi dupã trup“.

În continuare, vom prezenta, pe
rând, botezurile sãvârºite în biserica
parohiei Viiºoara începând cu primul
ce a urmat celor trecuþi în numãrul
din 2010 al anuarului „Potirul
Viiºoarei“.

Pe 22 ianuarie 2011 a avut loc
primul botez pe anul 2011 în parohia
Viiºoara: George-David Puluc a
devenit membru al Bisericii prin
dumnezeiasca Tainã a Botezului.

Purtat de naºii Gheorghe ºi Silvica
Diaconu din Sascut, pruncul George-

Primul botez în Viiºoara pe 2011:
George-David Puluc

David a vãzut lumina lui Hristos ºi s-a
îmbrãcat în haina nemuririi, bucurându-ºi
pãrinþii Gheorghiþã-Valentin ºi Anicuþa
Puluc, ca ºi pe cele douã surori ale sale.
Nãscut în 15 noiembrie 2010, de-acum
face ºi el parte din minunata familie a
Bisericii. La mulþi ani, George-David!

Pe 9 aprilie 2011 a avut loc botezul
întâiului nãscut al familiei Vlad-Mihãiþã
ºi Ramona Dumachi, pruncul David.

Nãscut în 17 februarie 2011, David
a desãvârºit iubirea pãrinþilor, fiind cu
adevãrat darul lui Dumnezeu oferit
acestei familii binecuvântate. Þinut în
braþele nãºiei de Petruþ-ªtefan
Vartolomei asistat de pãrinþii sãi Ion ºi

Botez la Viiºoara: David Dumachi
Lucica, David a devenit mãdular al
Trupului lui Hristos care este Biserica
Sa cea sfântã.

Fie ca viaþa sã-i ofere bucurii ºi
mântuirea sufletului. Pãrinþilor le dorim
lumina cãlãuzitoare a Cuvântului
dumnezeiesc care sã le arate calea
spre cer.

La mulþi ani, David!

De Praznicul Înãlþãrii Domnului, 2
iunie, curent, naºii Cosmin ºi Adina
Dãnãilã au adus la bisericã pe pruncul
Cosmin-Gabriel Harapu care a primit
Taina Botezului.

Fiul lui Ionuþ ºi al Violetei Harapu,
pruncul Cosmin-Gabriel a devenit ºi

Harapu Cosmin-Gabriel
a primit Taina Botezului

mãdular al Bisericii lui Hristos prin
dumnezeiasca Tainã a Botezului.

Sã creascã mare ºi credincios,
izvor de bucurie ºi fericire fiind pentru
pãrinþii sãi ºi pentru întreaga familie a
Bisericii lui Hristos.

La mulþi ani, Cosmin-Gabriel!



Nica Andreea, 11 ani

Sâmbãtã, 30 iulie, curent familia
Mihai ºi Alina Chenciu au adus, prin
naºii Ion ºi Simona Ioanici din Vâlcele,
pe prunca lor Crina-Alexandra la Taina

Botez la Viiºoara: Crina-Alexandra Chenciu
Sfântului Botez. Nãscutã în 5 iulie
2011, Crina-Alexandra se adaugã
trupului Bisericii ca mãdular viu unit
cu Hristos. Fie ca aceastã îmbogãþire

a Bisericii sã fie prilej de mulþumire
necurmatã lui Dumnezeu.

Sã creascã mare ºi credincioasã.
La mulþi ani, Crina-Alexandra!

Sâmbãtã, 23 iulie, curent, prunca
Iuliana Nuþoiu, fiica lui Iulian Nuþoiu ºi
a mamei Nicoleta Bãlãuþã, a primit
Taina Sfântã a Botezului. Purtatã de

Iuliana Nuþoiu a devenit creºtinã prin botez
naºii Neculai ºi Constanþa Balan din
Brãteºti, Iuliana s-a fãcut mãdular al
Bisericii lui Hristos. Nãscutã în 17 iunie
2011, ne rugãm lui Dumnezeu sã o

creascã mare ºi credincioasã, ducând
mai departe credinþa mãrturisitã de
naºii ei la Taina Botezului.

Sã trãiascã mulþi ºi fericiþi ani!

Botez la Viiºoara: Alessia-Ancuþa Ababei
Tinerii Vasile ºi Luminiþa Ababei au

primit o fetiþã ca rod al dragostei lor:
Alessia-Ancuþa. Sâmbãtã, 24
septembrie, curent, purtatã pe braþele

naºului Ionuþ Vrânceanu, a primit
Sfânta Tainã a Botezului.

Dumnezeu sã o creascã mare ºi sã
le dea putere ºi înþelepciune pãrinþilor

sã o cãlãuzeascã pe cãrarea vieþii dupã
voia Domnului, neuitând datoriile sfinte
ce le au faþã de sufletul ei.

La mulþi ani, Alessia-Ancuþa!

Joi, 28 iulie, curent, Alina-Elena
Dãnãilã, fiica pãrinþilor Cezar-Alin
Dãnãilã ºi Florentina-Elena Bârlã-
deanu, a primit Taina Sfântã a

Botez la Viiºoara: Alina-Elena Dãnãilã
Botezului, naºii fiindu-i familia Vlad ºi
Mihaela Grapã din Roman.

Nãscutã în 2 mai 2011, Alina-Elena
se adaugã în trupul parohiei ca un nou

mãdular. Ne rugãm lui Dumnezeu sã-i
dãruiascã sãnãtate ºi mântuire.

Sã trãiascã Alina-Elena întru mulþi
ºi fericiþi ani!

Naºii Ioanici Ion ºi Simona au
purtat pe braþele lor pe prunca Balan
Maria-Magdalena spre cerºtinare. De
loc din Cãiuþi, Maria-Magdalena, fiicã

Maria-Magdalena Balan a devenit creºtinã la Viiºoara
a unei mame singure ºi sãrace, a avut
binecuvântarea sã intre în Bisericã prin
botezul oficiat la Viiºoara.Nu toþi copiii
au binecuvântarea unui cãmin fericit.

Dar Taina Botezului face pe fiecar copil
un fiu al lui Dumnezeu.

Dumnezeu sã o creascã mare ºi pe
Maria-Magdalena. La mulþi ani!



Botezul pruncului Sorin-Marian
Muºat, fiul lui Alin-Valentin ºi Violeta-
Maria, purtat de naºii Georgel ºi Maricela
Viza, a fost al doilea eveniment al zilei de

Botez la Viiºoara: Sorin-Marian Muºat
sâmbãtã, 5 noiembrie, curent, la Viiºoara.
Nãscut în 13 septembrie 2011, la Oneºti,
a doua oarã se naºte, pentru cer, în ziua
Botezului sãu. Fie ca aceastã cea mai

binecuvântatã zi a vieþii lui, ziua Botezului
sãu, sã-i marcheze viaþa.

Dumnezeu sã-l creascã mare ºi sã
trãiascã mulþi ani fericiþi!

Mihai Carina-Ioana a primit
Taina Sfântului Botez

CÂT DE IMPORTANT ESTE
CUM NE ALEGEM NUMELE

COPIILOR NOªTRI
În tradiþia ortodoxã, numele ales sã fie purtat de un

creºtin are o foarte mare însemnãtate. Când numele ales
aparþine unui sfânt din calendar, acel sfânt va fi de-a
pururea rugãtor înaintea lui Dumnezeu pentru cel ce-i
poartã numele. Pãrinþii care au pe inimã dragostea faþã
de copiii lor ºi se gândesc la mântuirea acestora, vor
avea grijã ca sã ofere copiilor lor astfel de ajutoare pentru
viitorul lor atât pãmântesc, cât mai ales veºnic. De aceea,
mai înainte de a se naºte un copil într-o familie, cei doi
pãrinþi trebuie sã se gândeascã la bucuria pe care copilul
lor o va avea când îºi va sãrbãtori ziua numelui.

Se ºtie cã în acea zi, Sfântul al cãrui nume îl poartã
copilul are mare trecere înaintea lui Dumnezeu, el
stând în fruntea tuturor sfinþilor înaintea Sfintei Treimi.
Sã evitãm dar a pune nume copiilor noºtri care sã-i
lipseascã de acesst mare dar ºi de bucuria ocrotirii
unui patron spiritual.

Un nou botez se adaugã evenimentzelor de la Viiºoara: prunca
Carina-Ioana Mihai, fiica lui Ionuþ-Florin Mihai ºi Andreea-Elena,
nãscutã în 18 octombrie 2011, s-a învrednicit de primirea Tainei
Sfântului Botez în data de 11 noiembrie 2011. Este aºadar al zecelea
prunc botezat în parohia noastrã în acest an al mântuirii 2011.

Fie ca ziua aceasta sã-i fie veºnicã sãrbãtoare lui Carina-
Ioana ºi familiei ei. La mulþi ani, Carina-Ioana!



Despre Taina Nunþii, Pãrintele Dumitru Stãniloae, considerat a fi cel mai mare teolog ortodox al secolului
al XX-lea, scria: „Taina Nunþii este un act sfânt, de origine dumnezeiascã, în care, prin preot, se împãrtãºeºte
harul Sfântului Duh unui bãrbat ºi unei femei ce se unesc liber în cãsãtorie, care sfinþeºte ºi înalþã legãtura
naturalã a cãsãtoriei la demnitatea unirii duhovniceºti dintre Hristos ºi Bisericã“. Numãrul mic de nunþi din
ultima vreme aratã însã scãderea acestei demnitãþi pe care familia ºi-a câºtigat-o de-a lungul veacurilor,
tinerii fiind mai uºor atraºi, prin secularizare, spre o viaþã individualã, egoistã ºi lipsitã de comuniune.

Ne rugãm însã lui Dumnezeu sã binecuvânteze ºi noile familii formate în acest an al mântuirii, 2011.

Sâmbãtã, 19 februarie, curent, la
Viiºoara a fost sãvârºitã prima cununie
pe anul 2011: Ionuþ-Daniel Hârjabu s-a
cãsãtorit cu Gina Giurgiu, însoþiþi fiind

Prima cununie pe 2011 la Viiºoara:
Ionuþ-Daniel Hârjabu ºi Gina Giurgiu

de naºii Gheorghe ºi Lucreþia Petcu din
Târgu-Ocna.

Cei doi miri pleacã pe calea vieþii
avându-i ca modele pe Hristos ºi pe

Maica Sa, þinte desãvârºite de la care
nu trebuie sã-ºi întoarcã privirile, ca sã
le fie veºnicã iubirea. Le dorim viaþã
lungã ºi cu binecuvântare. La mulþi ani!

Sâmbãtã, 7 mai 2011, o fiicã a
satului Viiºoara, Elena, din familia lui
Gheorghe ºi Elisabeta Puluc, s-a
cãsãtorit cu Vasilicã-Cristian Pãuceanu,
naºi de cununie fiind familia Grigore

Nuntã la Viiºoara:
Vasilicã-Cristian Pãuceanu ºi Elena Puluc

Sebastian ºi Silvia din Iaºi. Dimpreunã
cu pãrintele Ioan Preotu, unchiul miresei,
am sãvârºit slujba Sfintei Cununii,
rugându-L pe Dumnezeu sã le dea celor
doi miri viaþã lungã ºi cu bunãstare

sufleteascã ºi trupeascã. Fie ca zborul
lor din casa pãrinteascã sã fie
binecuvântat ºi viaþa lor împreunã fericitã.
La mulþi ani ºi Dumnezeu sã-i însoþeascã
pe tot drumul vieþii.

În seara zilei de sâmbãtã, 28 mai,
curent, Florin Chiticaru din Viiºoara s-a
cununat cu Felicia Miron din Brãteºti,
naºi fiindu-le familia George ºi Maria

Dulhac din Bacãu. O nouã familie
îmbogãþeºte parohia Viiºoara,
adãugându-se Bisericii noastre la
purtarea crucii. Sã le fie binecuvântatã

nunta precum aceea din Cana Galileii ºi
cãmãrile lor sã se umple de bucate ca
sã dea ºi celor lipsiþi. Dumnezeu sã-i
însoþeascã pe cãrarea vieþii pânã la capãt.

O altã nuntã la Viiºoara:
Florin Chiticaru ºi Felicia Miron



Sâmbãtã, 4 iunie, curent, Ionuþ-Marius
Harapu din Târgu-Ocna s-a cununat religios
cu Violeta Grozavu din Viiºoara, naºi fiindu-le

O familie nouã la Viiºoara:
Harapu Ionuþ Marius ºi Grozavu Violeta

familia Cosmin ºi Adina Dãnãilã din
Viiºoara. O nouã familie se adaugã
parohiei noastre. Sã le dãruiascã

Dumnezeu binecuvântãrile cerului ºi ale
pãmântului cu fericire ºi pace ca sã-i vadã
pe fiii fiilor lor. La mulþi ani!

Sâmbãtã, 30 iulie 2011, o nouã familie
s-a întemeiat prin taina Nunþii: Cezar-Alin
Dãnãilã ºi Florentina-Elena-Bârlãdeanu.

Nuntã la Viiºoara: Cezar-Alin Dãnãilã
ºi Florentina-Elena Bârlãdeanu

Însoþiþi de naºii Florinel ºi Cornelia
Dãnãilã, au pãºit înaintea Sfântului
Altar cu dorinþa de a rãmâne împreunã

tot restul vieþii. Dumnezeu sã le
împlineascã dorinþele cele bune ºi sã-i
fericeascã întru mulþi ºi fericiþi ani!

Sâmbãtã, 5 noiembrie, curent,
tânãrul Alin-Valentin Muºat, din Târgu-
Trotuº, s-a cununat cu tânãra Violeta-
Maria Forcoº de la Viiºoara.

 Avându-i ca naºi pe Georgel ºi
Maricela Viza din Târgu-Trotuº, cei doi
tineri s-au adãugat parohiei ca
o proaspãtã familie binecuvântatã de
Bisericã cãreia îi spunem bun-venit ºi viaþã
fericitã împreunã.

Fie ca pãrinþii lor sã fie fericiþi pe urma
copiilor lor. Cãci într-adevãr, e neapãrat
de trebuinþã ca sã fie o împreunã
rugãciune pentru temelia casei unei tinere
familii a pãrinþilor celor doi ºi a Bisericii.

La mulþi ani fericiþi!

Când nu se fac nunþi?
În toate zilele de post de peste an.
În zilele Praznicelor împãrãteºti
ºi în ajunul acestora.
În Sãptãmâna Albã.
În Postul Sfintelor Paºti.
În Sãptãmâna Luminatã.

Nuntã la
Viiºoara: Muºat

Alin-Valentin
ºi Violeta-Maria

Forcoº

În Postul Sfinþilor Apostoli
Petru ºi Pavel.
În Postul Adormirii Maicii Domnului.
În Postul Naºterii Domnului.
În perioada de la Crãciun pânã la
Boboteazã.



Despre moarte cunoaºtem atât de puþine lucruri.
Iatã ceva interesant afirmat despre moarte de fostul
patriarh al Constantinopolului, Atenagora: „Moartea
este o poartã. Cel înviat ne lasã sã trecem prin moarte
în viaþã. Noi suntem botezaþi în moartea Lui, ca sã
participãm la viaþa Lui. Viaþa noastrã se îngusteazã
treptat pânã ce botezul nostru ºi moartea noastrã
coincid. Prin crucera de viaþã dãtãtoare, viaþa îºi are
împlinirea prin moarte. Fãrã moarte viaþa ar fi irealã.
Ar fi o iluzie, un vis fãrã deºteptare“.

Tot despre moarte, iatã ce spune ºi Pãrintele
Dumitru Stãniloae: „Moartea este prãpastia sau
puntea universalã de trecere spre o altã existenþã,
spre existenþa veºnicã. Din rostul acesta obiectiv al
ei decurge ºi unul subiectiv. În general moartea dã
sens ºi adâncime vieþii noastre pãmânteºti, ajutând

chiar prin aceasta la maturizarea spiritualã ºi la
mântuirea noastrã“. Meditând în tãcere la aceste
adevãruri despre moarte, sã ne rugãm lui Dumnezeu
sã dea odihnã veºnicã ºi iertare de pãcate celor ce
au rãposat ºi în acest an.

Cine credea din cei plecaþi dintre noi cã va rãmâne
ºi-n acest an printre cei vii. Nimeni nu ºtim când ne
naºtem, nici când vom muri. Iatã dar cã Dumnezeu
ne-a vorbit ºi în acest an cât de vremelnicã este
aceastã viaþã ºi cã trebuie necontenit sã avem gândul
la moarte. Aceastã grijã ne va ajuta enorm de mult
sã ºtim cum sã trãim fiecare zi a vieþii noastre.

Vom prezenta în câteva cuvinte pe fiecare din cei
plecaþi dintre noi, continuînd ºirul arãtat în numãrul
de anul trecut al anuarului nostru duhovnicesc
«Potirul Viiºoarei».

Ileana Sfârlea, de 87 de ani, vãduvã
ºi bolnavã, a trecut la cele veºnice
duminicã seara, pe 28 noiembrie, curent.

I-a lãsat orfani ºi de mamã pe cei
patru fii în viaþã, unul fiind decedat mai

Dupã o suferinþã îndelungatã, Ileana
Sfârlea, de 87 ani, a plecat la cele veºnice

demult, Constantin, Lenþica, Ghiþã ºi
Geta. Le lasã ºi pe cele douã surori,
Floarea Chiriac ºi Maria Cuibar ºi
aºteaptã rãspunsul judecãþii lui Hristos
pentru petrecerea din aceastã viaþã.

Sã ne rugãm pentru iertarea
pãcatelor ei ºi odihna fericitã cu toþi
sfinþii. Joi, 2 decembrie, la ora 11:00, a
fost înmormântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

Marþi, 14 decembrie, curent, Ion
Dãnãilã, de 64 de ani, s-a mutat la viaþa
cea neîmbãtrânitoare.

Nãscut în 9 martie 1946, lasã
vãduvã acum pe soþia sa Elena ºi orfani

Ion Dãnãilã s-a mutat de la noi
pe cei trei copii ai sãi, plecând sã dea
socotealã Dreptului Judecãtor pentru
trãirea credinþei creºtine în scurta viaþã
pãmânteascã. Sã ne rugãm dar lui
Dumnezeu ca sã fie milostiv ºi sã-i ierte

pãcatele, aºezându-l cu sfinþii în odihna
cea veºnicã.

Înmormântarea a fost sâmbãtã, 18
decembrie, la ora 11:00.

Dumnezeu sã-l ierte!



Joi seara, 23 decembrie, curent,
Neculai Avãdanei a plecat fãrã de veste
dintre cei vii. Vãduv de ºapte ani, singur
cu bãiatul Adrian, le lasã pe toate la
vârsta de 56 de ani ºi pleacã la cele
veºnice. Înmormântarea a fost
duminicã, 26 decembrie, la ora 13:00.
Sã ne rugãm cu toþii pentru iertarea
pãcatelor sale ºi odihnã fericitã.
Dumnezeu sã-l ierte!

Avãdanei
Neculai
a plecat

fãrã de veste
dintre noi

Pe 29 decembrie, curent, Maria
Creþu, la cei 94 de ani ai sãi, obositã ºi
istovitã de focul îndelung al suferinþei,
a plecat la cele veºnice. Nãscutã pe
06.08.1916 ºi vãduvã de 11 ani, dupã
ce soþul ei, fost prizonier timp de patru
ani în Siberia, fiind capturat la Cotu
Donului, a lãsat-o singurã, le pãrãseºte
ºi ea acum pe cele douã fiice, Rodica
ºi Cãtãlina, cãrora le mulþumeºte
pentru jertfa îngrijirii atente din ultimii
ani ai suferinþei sale. Îi lasã ºi pe ginerii
ªtefan ºi Eugen, pe nepoatele Lãcrã-
mioara, Adriana, Cezara ºi Ramona,
ne pãrãseºte pe toþi ºi se duce în
drumul ei.

Tuturor le mulþumeºte pentru
dragostea jertfelnicã ºi se roagã de noi

Maria Creþu a ieºit
din cuptorul suferinþei

sã o pomenim în rugãciuni cãtre
milostivul Dumnezeu sã-i ierte pãcatele
ºi cu sfinþii s-o odihneascã.

Vineri, 31 decembrie, la ora 12:00,
a fost înmormântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

Pe 11 februarie, curent, Drãgan
Tinca, de 70 ani, a plecat la cele
veºnice. Vãduvã din 2 martie 2009,
când soþul Ion o pãrãsea plecând ºi el
la odihna cea veºnicã, dupã ce
convieþuise împreunã 49 ani, îi lasã

Drãgan Tinca a plecat
la cele veºnice

acum orfani ºi de mamã pe copiii
Mariana, Ionel ºi Nicu. Îi lasã pe fraþii
ei Costicã, Mihai, Ileana ºi Ionel, ne lasã
pe toþi ºi se duce în drumul ei. Pe 14
februarie, la ora 12:00, a fost înmor-
mântarea. Dumnezeu sã o ierte!

Pe 14 februarie 2011, Victoria
Minea, în vârstã de 72 ani, a ieºit din
cuptorul suferinþei care o þintuise în patul

Victoria Minea a pãrãsit
lumea aceasta

durerii destulã vreme.  Rãmasã vãduvã
din 20 octombrie 2007, când soþul
Gheorghe o pãrãsea neaºteptat, ºi-a dus
crucea suferinþei cu tãrie ºi nãdejde în
Dumnezeu.

Acum le-a lãsat pe fetele ei,
Marina, Luminiþa ºi Gabriela orfane ºi
de mamã ºi stã sã primeascã cununa
veºniciei din mâna Dreptului Judecãtor
Iisus Hristos. Sufletul ei cinstitor de
Dumnezeu ºi de Biserica Lui merge sã
se odihneascã în urma necazurilor vieþii
acesteia pe care le-a purtat cu rãbdare
ºi bãrbãþie. Joi, 17 februarie, curent, a
fost înmormântarea, la ora 11:00.

Dumnezeu sã o ierte!

Pe 8 martie, curent, Mãrioara
Forcoº din Vãratici a trecut la cele
veºnice. Nãscutã în 1947 ºi cãsãtoritã
cu Dumitru Forcoº în anul 1965, naºte

Forcoº Mãrioara a trecut
la cele veºnice

cinci copii din care patru sunt în viaþã:
Silvica, Violeta, Liliana ºi Viorel.
Sâmbãtã, 12 martie, la ora 12:00, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã o ierte!



La patriarhala vârstã de 89 de ani,
Maria Jugaru a trecut la cele veºnice.
ªi-a dus crucea vãduviei cu resemnare
ºi încredere în ajutorul de la Dumnezeu.
Sâmbãtã, 14 mai, curent, la ora 12:00, a
avut loc înmormântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

La 89 ani,
Maria Jugaru

a trecut
la cele veºnice

Pe data de 18 mai, curent, Valeria
Nuþoiu, în vârstã de 80 de ani, a trecut
la cele veºnice.

Dupã o grea suferinþã, ºi-a dat
sufletul eliberându-se de povara
durerilor ce-o þintuiserã la pat în ultima
vreme. Pe 19 mai, la ora 13:00 a fost
înmormântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

Valeria Nuþoiu
a ajuns la

odihna veºnicã

Pe 25 iunie, curent, a trecut la
cele veºnice Maria Barna din Viiºoara,
în vârstã de 83 de ani, bãtrâna cu faþã
de înger ºi inimã de copil. Fire blândã,
îºi purta crucea anilor cu seninãtatea
celor desãvârºiþi. Rãmân cei cinci
copii, Ioan, Elena, Paraschiva, Neculai

Barna Maria
a trecut Iordanul

în Þara Fãgãduinþei
ºi Dumitru, cu familiile lor sã o
pomeneascã veºnic. Ea se adaugã
soþului ei Ioan, plecat din 2003 la cele
veºnice, iar noi  am prohodit-o miercuri,
29 iunie, la ora 12:30.

Dumnezeu sã o ierte ºi cu sfinþii s-o
odihneascã în Rai!!

Ion Gavriluþã, la 80 de ani,
pãrãseºte ºi el lumea aceasta în chiar
zorii sãrbãtorii Sfinþilor Apostoli Petru
ºi Pavel. O lasã pe soþia Ileana, lasã
copiii ºi toate rudeniile ºi stã sã
primeascã rãspunsul judecãþii lui

Ion Gavriluþã a plecat
la cele veºnice

Hristos pentru modul în care a trãit pe
aceastã lume. Înmormântarea a avut
loc sâmbãtã, 2 iulie, la ora 10:00. Sã ne
rugãm cu toþii pentru sufletul lui, sã-i
fie þãrâna uºoarã ºi Dumnezeu sã îl
ierte!

Pe 5 iulie 2011, Sandu Mihai, din
Viiºoara, a plecat la Domnul dupã o
suferinþã ce i-a marcat sfârºitul vieþii.
Nãscut în 26 septembrie 1948, s-a
cãsãtorit cu Felicia în 2 aprilie 1977,
Dumnezeu rânduindu-le doi copii, pe
Simona ºi pe Lucian.

Acum, iatã, la vârsta de 63 de ani,
îi lasã pe toþi ºi se duce la judecata lui
Hristos. Dumnezeu sã-i ierte pãcatele

Sandu Mihai a ieºit
din cuptorul suferinþei

ºi cu sfinþii sã-l odihneascã. Viaþa în
lumea aceasta este ca un abur ce se
aratã puþin ºi apoi piere. De aceea se
cuvine sã ne pregãtim cu mult dor
pentru viaþa care este fãrã de sfârºit, o
viaþã a înveºnicirii numelui nostru bun,
a comuniunii veºnice cu Dumnezeu în
Împãrãþia Sa.

 Înmormântarea a fost joi, 7 iulie,
la ora 12:00. Dumnezeu sã îl ierte!

«După această viaţă vom
înceta de a mai lucra virtuţile, dar
nu vom înceta de a simţi în noi
lucrându-se îndumnezeirea du-
pă har, ca o răsplată pentru ele.
Căci lucrarea îndumnezeirii în
noi, fiind mai presuus de fire, e
fără hotar.»

Sf. Maxim Mărturisitorul



În seara duminicii din 10 iulie 2011,
moartea a mai cerut un preþ la Viiºoara:
Elena Soponaru. Dupã o nespus de
grea suferinþã, sufletul ei s-a dus sã stea

Sabia morþii a mai luat
un suflet: Elena Soponaru

înaintea judecãþii lui Hristos. Luni, 11
iulie, la ora 16:00, a avut loc
înmormântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

Tragedie la Viiºoara: Gheorghiþã-
Gabriel Pavalache, la doar 33 de ani,
dupã o suferinþã grea, a trecut la cele
veºnice vineri, 8 iulie, curent. Orfan de
mamã ºi necãsãtorit, îi lasã acum pe cei

La 33 de ani,
Gheorghiþã-Gabriel Pavalache

s-a mutat de la noi
doi fraþi ai sãi, Rãzvan ºi Adin, pe tatãl
Mihai îndurerat ºi rudele consternate ºi
pleacã la cele nemuritoare. Marþi, 12
iulie, la ora 11:00, a fost înmormântarea.

Dumnezeu sã îl ierte!

Veteranul de rãzboi Dumitru
Pãduraru a fost chemat în oºtirea
cereascã a Bisericii lui Hristos. În
vârstã de aproape 92 de ani (pe 7
noiembrie avea sã-i împlineascã),
bolnav de mai multã vreme, a plecat
dintre noi pe 15 iulie, curent. Ne rãmâne
în memorie ca fiind implicat în cel

Veteranul de rãzboi
Dumitru Pãdurariu

a fost concentrat
pentru viaþa veºnicã

de-Al Doilea Rãzboi Mondial, mergând
cu frontul în Orient pânã la Cotu
Donului ºi în Occident pânã în munþii
Tatra. Vãduv de zece ani, acum îi lasã
orfani ºi de tatã pe cei doi fii Ioan ºi
Stela. Duminicã, 17 iulie, la ora 12:30,
a avut loc înmormântarea.

 Dumnezeu sã îl ierte!

În dimineaþa zilei de marþi, 23
august, curent, Maria Tisescu, care de
patruzeci ºi patru de zile tocmai împlinise
vârsta de 100 de ani, a plecat liniºtitã ca
un psalm la cele veºnice. Duce cu ea
istoria unui veac pe care l-a parcurs pe
meleagurile Viiºoarei. Copiii, nepoþii ºi
strãnepoþii o vor purta în veºnicã
amintire. Joi, 25 august, când soarele era
la zenit, am purtat-o pe braþele iubirii la
bisericã ºi apoi la cimitir în aºteptarea
Învierii. Dumnezeu sã o ierte!

Maria Tisescu,
la vârsta de

100 ani
ºi 44 de zile,

pleacã la cele
veºnice

Pe 25 august, curent, a plecat la
cele veºnice vãduva Elena Chiriac din
Viiºoara. Venitã la Viiºoara prin
cãsãtorie tocmai din pãrþile Sucevei,
soþul Mihai a lãsat-o de 23 ani singurã
ºi acum s-a adãugat ºi ea pãrinþilor ei
dupã o suferinþã îndelungatã. Sâmbãtã,
27 august, la ora 11:00, a avut loc
înmormântarea. Dumnezeu sã o ierte!

Elena Chiriac
a plecat ºi ea
la Domnul



Dupã o lungã suferinþã, Lucica Cuibar, din Viiºoara, a
trecut la cele veºnice pe 24 septembrie, curent. Nãscutã în
8 septembrie 1937, se cãsãtoreºte cu Gheorghe Cuibar
împreunã cu care are trei fete: Silvica, Rodica ºi Maricica.
Rãmasã vãduvã de 27 de ani (din 1984), ºi-a dus greul
vãduviei cu puterile sale trecând prin grele suferinþe în ultima
parte a vieþii. Acum le-a lãsat pe toate. Luni, 26 octombrie,
la ora 12:00 a fost înmormântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

Lucica Cuibar
a pãrãsit

pe cele vremelnice

Cunoscut cu numele de Fãnicã, a plecat ªtefan Chiticaru
la cele veºnice, duminicã, 25 septembrie, curent. Nãscut în
25 februarie 1931, se cãsãtoreºte cu Milia din Caraclãu care-l
pãrãseºte cu doi ani în urmã când moare, lãsându-l vãduv.
Înconjurat de cele douã fete Anica ºi Maricica ºi de cei doi
feciori Fãnicã ºi Constantin, a trecut ºi el prin suferinþele
bãtrâneþii care, iatã, în dimineaþa duminicii din 25 septembrie,
au ajuns la capãt. Ne rugãm Domnului sã-i ierte pãcatele ºi
cu drepþii sã-l odihneascã. Marþi, 27 septembrie, curent, la
ora 12:00 a fost înmormântarea. Dumnezeu sã îl ierte!

ªtefan Chiticaru
a plecat din lume

la cele veºnice

Maria Herberth, soþia lui Samoilã Herberth din Vãratici,
dupã aproape patru ani de vãduvie, a trecut la cele veºnice
pe 22 octombrie, curent.

Dupã o suferinþã chinuitoare sfârºitã ºi pe plan psihic,
a lãsat locaºul vremelnic din Vãratici pentru a se muta la
cele veºnice. Rãmâne fiul Andrei sã-ºi ducã singurãtatea
vieþii mai departe cu ajutorul lui Dumnezeu. Luni, 24
octombrie, la ora 14:00, a fost înmormântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

Maria Herberth
din Vãratici
ne-a pãrãsit

Dumitru Dulhac
s-a eliberat ºi el

de suferinþa
cea vremelnicã

«Fie ca ºi noi, dupã ºase zile, adicã dupã
trecerea acestei lumi zidite în ºase zile, sã
ne ridicãm pe muntele mai presus de ceruri,
unde e petrecerea sfinþilor ºi sã vedem
harul fulgurant al Dumnezeirii ºi sã fim
acoperiþi de norul Duhului  ºi sã cunoaºtem
mai clar ºi mai curat taina Treimii.»

Teofan KERAMEUS

«Pentru noi e clar cã pãcãtoºii vor învia nu pentru a
primi rãsplata pentru viaþa lor de pãcat, ci, invers, ei
primesc rãsplata pentru viaþa lor de pãcat pentru cã vor
învia inevitabil din morþi. Iar învierea lor este inevitabilã
pentru cã - indiferent de viaþa lor pãcãtoasã - în virtutea
Învierii lui Hristos ei sunt totuºi beneficiari ai naturii
veºnice ºi trebuie sã aparþinã neapãrat veºniciei.»

Nesmelov

Dumitru (Ticã) Dulhac, la 76 de ani,  a pãrãsit aceastã
lume pe 13 noiembrie 2011. Trupul lui fãrã de suflare a
rãmas aºteptând odihna cea din cimitir. Sufletul a zburat însã
la Cel care i l-a dãruit la venirea lui în aceastã lume.
Dumnezeu sã-l primeascã, iertându-i pãcatele cele de voie
ºi cele fãrã de voie. Miercuri, 16 noiembrie, la ora 12:00, a
avut loc înmormântarea. Dumnezeu sã îl ierte!



Parastas la un an la mormântul
pãrintelui Costicã Barna

Parastas în cimitir

Anul Tainei Sfântului Botez
ºi al Sfintei Cununii

Pe tot parcursul anului 2011, prin toate
mijloacele de informare ale Bisericii s-a transmis
o sumedenie de învăţături, lămuriri şi sfaturi cu
privire la cele două mari Taine ale vieţii noastre
creştineşti: Botezul şi Cununia. Dacă toţi părinţii
se îngrijesc să-şi boteze copiii cât mai repede
după naştere, nu acelaşi lucru se întâmplă în
ultima vreme cu dorinţa cununării fiilor care, cei
mai mulţi, trăiesc necununaţi o bună bucată de
vreme. Este neapărată nevoie să se revină la
curăţia credinţei de demult, pentru ca Dumnezeu
să ne binecuvânteze ca pe părinţii şi strămoşii
noştri.

Am dori să oferim cititorilor noştri câteva
crâmpeie din învăţăturile despre familie ale unui
mare duhovnic şi teolog al vremurilor din urmă,
Arhimandritul Emilian Simonopetritul, din Sfântul
Munte Athos, care cred că ne vor cuceri inimile
noastre, de le citim cu răbdare şi cu luare aminte,
pentru a reveni la cinstea familiei de demult. Iată-l
ce ne spune:

„Căsătoria este mai întâi de toate o călătorie
a durerii; în al doilea rând, o călătorie a dragostei;
şi, în al treilea rând, o călătorie spre cer, o
chemare de la Dumnezeu. Este, aşa cum zice
Sfânta Scriptură, o «taină mare» (Ef  5, 32).
Vorbim adesea de şapte taine.

În această privinţă, o «taină» este semnul
prezenţei mistice a unei persoane sau a unei
întâmplări adevărate. O icoană, de pildă, este o
taină. Când i ne închinăm, nu ne închinăm
lemnului sau vopselei, ci lui Hristos, sau
Născătoarei-de-Dumnezeu, sau sfântului
zugrăvit în chip mistic. Sfânta Cruce este un simbol
al lui Hristos ce cuprinde tainica Sa prezenţă. Şi
căsătoria este o taină, o prezenţă mistică, deşi
nu ca acestea. Hristos zice: «Unde sunt doi sau
trei adunaţi întru numele Meu, acolo sunt şi Eu în
mijlocul lor” (Mt 18, 20). Şi de fiecare dată când
se cunună doi oameni în numele lui Hristos, ei
devin un semn care-L cuprinde şi arată pe Însuşi
Hristos. Când vedeţi că o pereche are conştiinţa
acestui lucru, e ca şi cum L-aţi vedea pe Hristos.
Împreună, ei sânt o theofanie (arătare a lui
Dumnezeu).

Acesta este şi motivul pentru care pe
capetele lor se pun cununi, în timpul slujbei
cununiei, deoarece mireasa şi mirele sunt un
chip al lui Hristos şi al Bisericii. Şi nu doar acestea,
dar şi toate celelalte sunt simbolice. Lumânările
aprinse simbolizează fecioarele cele înţelepte.

Atunci când preotul pune aceste lumânări în
mâinile noilor căsătoriţi, e ca şi cum le-ar zice:
Aşteptaţi-L pe Hristos asemenea fecioarelor celor
înţelepte (Mt 25, 1-11). Lumânările mai
simbolizează şi limbile de foc care s’au pogorât
la Cincizecime şi care au arătat, în esenţă,
prezenţa Sfântului Duh (FA 2, 1-4). Inelele de
cununie se ţin în altar, până ce sunt luate de
acolo de către preot, fapt care arată că nunta îşi
are începutul în Hristos şi va sfârşi în Hristos.
Preotul le împreunează şi mâinile, pentru a arăta
că Însuşi Hristos este Cel ce îi uneşte. Hristos
este în centrul tainei şi în centrul vieţii lor.

Toate elementele slujbei cununiei sunt
umbre şi simboluri care arată prezenţa lui Hristos.
Când stai undeva şi vezi dintr’odată o umbră, ştii
că se apropie cineva. Nu-l vezi, dar ştii că e
acolo. Te tre-
zeşti dis-de-
dimineaţă ş i
vezi zarea roşie
a răsăritului. Ştii
că, peste puţină
vreme, va ieşi
soarele. Ş i
într’adevăr, de
după munte,
începe să ră-
sară soarele.

Când îţ i
vezi căsătoria,
soţul, soţ ia,
trupul perechii
tale, când îţi vezi
n e c a z u r i l e ,
toate cele ale
casei tale, să ştii
că sunt semne
ale prezenţei lui
Hristos. E ca şi
cum ai auzi paşii
lui Hristos, ca şi
cum ar veni, ca
şi cum ai fi gata
să-I auzi glasul.
Toate acestea
sunt umbre ale
lui Hristos, des-
coperindu-ne
că este cu noi.
E adevărat to-

tuşi că, din pricina grijilor şi neliniştilor, simţim că
El lipseşte. Dar Îl putem vedea în umbre şi ne
încredinţăm că este cu noi. De aceea, în Biserica
timpurie nu exista o slujbă aparte a cununiei.
Bărbatul şi femeia mergeau pur şi simplu la
Biserică şi se împărtăşeau împreună. Ce
înseamnă asta? Că de aici încolo viaţa lor devine
o singură viaţă în Hristos.

Cununiile sau coroanele de nuntă sunt şi
ele simboluri ale prezenţei lui Hristos. Şi anume,
ele simbolizează mucenicia. Soţul şi soţia poartă
cununi pentru a arăta că sunt gata să se facă
mucenici pentru Hristos. A spune că «Sunt
căsătorit» înseamnă că trăiesc şi mor pentru
Hristos. «Sunt căsătorit» înseamnă că tânjesc şi
însetez după Hristos. Cununile sunt şi
semne împărăteşti, aşa că soţul şi soţia



sunt împărat şi împărăteasă, iar casa
lor este împărăţie, o împărăţie a
Bisericii, o prelungire a Bisericii.

Care a fost începutul căsătoriei? Căderea
în păcat a omului. Înainte de aceasta, nu era
căsătorie – nu în înţelesul de astăzi. Abia după
Cădere, după ce Adam şi Eva au fost izgoniţi din
rai, Adam a «cunoscut» pe Eva (Fc 4, 1) şi s’a
pus început căsătoriei. De ce atunci? Pentru ca
să-şi amintească de căderea lor şi de izgonirea
din Rai, şi să caute să se întoarcă acolo.
Căsătoria este, prin urmare, o întoarcere în raiul
duhovnicesc, Biserica lui Hristos. „Sunt căsătorit»
înseamnă, aşadar, că sunt un împărat, un mădular
credincios şi adevărat al Bisericii.

Cununile simbolizează şi biruinţa cea mai
de pe urmă ce va fi atinsă în împărăţia cerurilor.
Când preotul ia cununiile, îi zice lui Hristos:
«primeşte cununile lor întru Împărăţia ta», ia-le în
împărăţia Ta şi le ţine acolo, până la biruinţa cea
mai de pe urmă. Aşadar, căsătoria e un drum:
începe pe pământ şi se sfârşeşte în cer. Este o
împreunare, o legătură cu Hristos, Care ne
încredinţează că ne va duce la cer, spre a fi
pururea cu Dânsul. Căsătoria este un pod care
ne duce de la pământ la cer. E ca şi cum taina ar
zice: Dincolo şi mai presus de dragoste, dincolo
şi mai presus de soţul tău, de soţia ta, mai presus
de întâmplările de zi cu zi, adu-ţi aminte că eşti
menit cerului, că ai plecat pe un drum care te va
duce acolo negreşit. Mireasa şi mirele îşi dau
mâna unul altuia, iar preotul le ţine pe ale
amândurora şi îi duce în jurul mesei, dănţuind şi
cântând. Căsătoria este mişcare, este sporire,
este o călătorie ce se va încheia în cer, în veşnicie.

Căsătoria pare să unească două persoane.
Însă nu sunt două, ci trei. Bărbatul se căsătoreşte
cu femeia, şi femeia se căsătoreşte cu bărbatul,
iar cei doi împreună se căsătoresc cu Hristos.
Aşadar, trei iau parte la taină, trei rămân împreună
în viaţă.

În dănţuirea din jurul mesei, perechea este
purtată de preot, care este un chip al lui Hristos.
Aceasta înseamnă că Hristos ne-a prins, ne-a
izbăvit, ne-a răscumpărat şi ne-a făcut ai Săi.
Aceasta este «taina cea mare» a nunţii (cf. Gal
3, 13).

În latină, cuvântul «taină» a fost tradus cu
«sacramentum», care înseamnă jurământ. Şi
căsătoria este un jurământ, o făgăduinţă, o
împreunare, un legământ, aşa cum am mai zis.
Este o legătură netrecătoare cu Hristos.

«Sunt căsătorit», aşadar, înseamnă că mi-am
robit inima lui Hristos. Dacă vreţi, vă puteţi
căsători. Dacă vreţi, nu vă căsătoriţi. Dar dacă
vă căsătoriţi, acesta este înţelesul căsătoriei în
Biserica Ortodoxă, cea care v’a adus întru fiinţă.
«Sunt căsătorit» înseamnă: sunt robul lui Hristos.“

Eroii ne sunt recunoscãtori. Primele
pagini ale anuarului nostru aduc elogiu
eroilor Viiºoarei prin manifestãrile cul-
tural-religioase desfãºurate ºi pe
parcursul acestui an la biserica noastrã
din Viiºoara. Am avut pe inimã sã ne
cinstim istoria, pomenind pe eroii noºtri
la Praznicul Înãlþãrii Domnului ºi pe
veteranii aflaþi în viaþã în ziua specialã
a lor, 29 aprilie, care în acest an, 2011,
a coincis ºi cu sãrbãtoarea Izvorului
Tãmãduirii din Sãptãmâna Luminatã.

Am zis cã eroii ne sunt ºi ei
recunoscãtori pentru aceste gesturi de
nobleþe spiritualã pe care ºi credincioºii
parohiei noastre le-au însemnat pe
rãbojul vremii. Inspiratã de simþul
datoriei, Asociaþia Naþionalã «Cultul
Eroilor» ne trimite, prin Domnul
Corneliu Cristea, preºedintele Subfilialei
Oneºti a ANCE, un semn de
recunoºt inþã
pentru modul în
care Redacþia
revistei «Sarea
pãmântului» din
Târgu-Ocna,
revistã care
este un copil
spiritual al nos-
tru, a înþeles sã
punã în valoare
ºi sentimentul
naþional. Dar
credem cã la
reflectarea în
scris a vitejiei
eroilor noºtri se
adaugã la acest
semn de recu-
noºtinþã, care
este o diplomã
de onoare, ºi
acþiunile noas-
tre menþionate
ºi la acest în-
ceput de anuar
«Potirul Vii-
ºoarei».Iatã ce
ne scrie Dom-
nul Corneliu
Cristea, de alt-

RECUNOªTINÞA EROILOR
fel un colaborator al revistei noastre:
„Mã bucur cã s-a finalizat un gând
mai vechi ºi superiorii mei (Bucureºti
ºi Bacãu) vã aduc recunoaºterea
muncii dvs. pe terenul specificului
nostru; aºa suntem noi, avem nevoie
de ajutorul tuturor. Sperãm ºi pe mai
departe în promovarea ideilor
noastre prin dvs.“

Mulþumim ºi noi lui Dumnezeu ºi
tuturor acelora care s-au mângâiat cu
citirea acestor douã reviste la care
lucrãm cu ajutorul lui Dumnezeu.
Socotim, totodatã, cã în numele nostru
se ascunde fiinþa unui neam întreg
cinstitor de istorie, prin urmare diploma
aceasta ne obligã pe toþi ca, aºa cum
am fost cinstiþi prin ea, sã ducem mai
departe lecþia patriotismului gene-
raþiilor viitoare.

Aºa sã ne ajute Dumnezeu!



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

AVUÞIE, AVERE

Dupã cum hainele mai mari decât
mãsura împiedicã la miºcare pe cei ce
se luptã, aºa ºi dorinþa avuþiei peste
mãsurã împiedicã sufletele sã lupte sau
sã se mântuiascã (Sf. Antonie cel
Mare, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 29).

Avuþia însã este povãþuitor orb ºi
sfetnic fãrã minte ºi cel ce
întrebuinþeazã bogãþia rãu ºi pentru
desfãtare îºi pierde sufletul pe care l-a
adus la nesimþire (Sf. Antonie cel
Mare, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 33).

POFTÃ

Cine cinsteºte pe Dumnezeu din
toatã inima ºi credinþa pe acela ºi
Dumnezeu îl ajutã ca sã-ºi
stãpâneascã mânia ºi pofta. Cã pricina
tuturor relelor este pofta ºi mânia (Sf.
Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 18).

Pofta, despãrþindu-se de judecatã,
naºte plãcerea ºi nu îngãduie sufletului
sã se mântuiascã sau sã se uneascã
cu Dumnezeu (Sf. Antonie cel Mare,
Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti,
1993, p. 29-30).

Începutul pãcatului este pofta prin
care se pierde sufletul raþional; iar
începutul mântuirii ºi al Împãrãþiei
Cerurilor este dragostea (Sf. Antonie
cel Mare, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 51).

Pofta din amintire este rãdãcina
patimilor, care sunt rudeniile
întunericului. Iar sufletul zãbovind în
amintirea poftei nu se cunoaºte pe sine
cã este insuflarea lui Dumnezeu. ªi
aºa e dus spre pãcat, nesocotind relele
de dupã moarte, lipsitul de minte (Sf.
Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 53).

PÂNTECE

Precum iese omul din pântecele maicii
sale, aºa ºi sufletul, gol iese din trup.

Precum dupã ce ai ieºit din pântece,
nu-þi m-ai aduci aminte de cele de acolo,
tot aºa nici dupã ieºirea din trup, nu-þi
mai aduci aminte de cele din trup.

Precum dupã ce ai ieºit din
pântece te-ai fãcut mai mare la trup,
aºa ºi dupã ce vei ieºi curat ºi fãrã
prihanã din trup, vei fi mai mare ºi cu
totul nestricãcios, petrecând în ceruri.

Precum trupul, dupã ce s-a
sãvârºit în pântece trebuie sã se nascã,
aºa ºi sufletul dupã ce ºi-a plinit în trup
mãsura hotãrâtã lui de Dumnezeu,
trebuie sã iasã din trup.

Precum trupul ieºind din pântecele
maicii sale nu poate sã se hrãneascã,
fiind încã nedesãvârºit, tot astfel ºi
sufletul când iese din trup, dacã nu ºi-a
agonisit prin bunãvieþuire cunoºtinþa lui
Dumnezeu, nu poate sã se
mântuiascã, sau sã se uneascã cu
Dumnezeu (Sf. Antonie cel Mare,
Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti,
1993, p. 43-44).

POST

Postirea de fiecare zi au socotit
cã este mai folositoare ºi mai
ajutãtoare spre curãþie, decât cea de
trei sau de patru zile, sau decât cea
întinsã pânã la o sãptãmânã. Cãci zic:
cel ce peste mãsurã întinde postirea,
tot peste mãsurã se foloseºte adeseori
ºi de hranã. De aceea se întâmplã cã
uneori, din covârºirea postirii,
slãbeºte trupul ºi se face mai trândav
spre slujbele cele duhovniceºti; iar
alteori, prin prisosul mâncãrii, se
îngreuiazã ºi face sã se nascã în suflet
nepãsare ºi moleºire (Casian
Romanul, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 132-133).

OCHI

Trupul vede prin ochi; iar sufletul
prin minte. ªi precum trupul fãrã ochi
e orb ºi nu vede soarele, care lumineazã
tot pãmântul ºi marea, nici nu se poate
bucura de luminã, aºa ºi sufletul, dacã
nu are minte bunã ºi vieþuire cuvioasã,
este orb ºi nu înþelege pe Dumnezeu,
Fãcãtorul ºi Binefãcãtorul tuturor, ºi nu-L
preamãreºte, nici nu va putea sã se
bucure de nestricãciunea Lui ºi de
bunurile veºnice (Sf. Antonie cel
Mare, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 44).

Roagã pe Dumnezeu sã deschidã
ochii inimii tale ºi vei vedea folosul
rugãciunii ºi al citirii (Marcu Ascetul,
Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti,
1993, p. 285).

LIBERTATE

Sã socoteºti liberi nu pe cei ce din
întâmplare sunt liberi, ci pe cei liberi
dupã viaþã ºi dupã deprinderi. Nu se
cade sã numeºti liberi, întru adevãr
vorbind, pe boierii care sunt rãi ºi
desfrânaþi, cãci aceºtia sunt robi
patimilor trupeºti. Liber ºi fericit este
numai sufletul fãrã prihanã ºi izbãvit
de cele vremelnice (Sf. Antonie cel
Mare. Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 20).

Liber este omul care nu slujeºte
patimilor, ci cu înþelepciune ºi cu
înfrânare îºi stãpâneºte trupul ºi se
îndestuleazã, plin de mulþumire, cu cele
dãruite de Dumnezeu, chiar de ar fi
foarte puþine. Cãci mintea iubitoare de
Dumnezeu ºi sufletul, dacã vor cugeta
la fel, vor împãciui ºi trupul întreg, chiar
de n-ar vrea acesta. Deoarece când
vrea sufletul, toatã tulburarea trupului
se stinge (Sf. Antonie cel Mare,
Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti,
1993, p. 29).
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Consilierii împãrþind ajutoare

Îmbrãcaþi-vã în Domnul Iisus Hristos
„ªi aceasta, fiindcã ºtiþi în ce timp

ne gãsim, cãci este chiar ceasul sã vã
treziþi din somn; cãci acum mântuirea
este mai aproape de noi decât atunci
când am crezut. Noaptea e pe sfârºite;
ziua este aproape. Sã lepãdãm dar
lucrurile întunericului ºi sã ne îmbrãcãm
cu armele luminii. Sã umblãm
cuviincios, ca ziua: nu în ospeþe ºi în
beþii, nu în desfrânãri ºi fapte de ruºine,
nu în ceartã ºi în pizmã; Ci îmbrãcaþi-vã
în Domnul Iisus Hristos, ºi grija de trup
sã nu o faceþi spre pofte. Primiþi-l pe
cel slab în credinþã fãrã sã-i judecaþi
gândurile.Unul crede sã mãnânce de
toate; cel slab însã mãnâncã legume.
Cel ce mãnâncã sã nu dispreþuiascã
pe cel ce nu mãnâncã; iar cel ce nu
mãnâncã sã nu osândeascã pe cel ce
mãnâncã, fiindcã Dumnezeu l-a primit.
Cine eºti tu, ca sã judeci pe sluga
altuia? Pentru stãpânul sãu stã sau
cade. Dar va sta, cãci Domnul are
putere sã-l facã sã stea“. (Rom 13, 11-
14; 14, 1-4)

Postul Mare bate la uºã. „El
elibereazã pe cei ce mãnâncã de sub
jugul poftei. Fiindcã domnia pântecelui
e istovitoare ºi chinuitoare ºi nu se
potriveºte cu libertatea. Ia pântecului
slujirea lui ºi slujeºte duhului cu
cuvintele vieþii!“1 Apostolul Duminicii
Lãsatului sec de brânzã tocmai asta
vrea: duhul sã ni-l încãlzeascã pentru
ca plata nespus de mare a ostenelii
postului sã devinã cununã nevãzutã
atleþilor nevoinþelor.

Încã din primele cuvinte ale acestui
Apostol, respirã grija primilor creºtini
pentru a doua venire a Domnului.
Frumoasa dragoste de Hristos a celor
de la începuturile creºtinismului se
întemeia tocmai pe aºteptarea iminentei
Parusii. Iubeau atât de profund pe
Hristos ºi-L doreau nespus, socotind
cã nici El nu poate sta prea mult fãrã
ei, dupã Înãlþarea Sa la cer. Creºtinilor
dintre evrei li se spunea „cãci mai este
puþin timp, prea puþin, ºi Cel care va sã
vinã va veni ºi nu va întârzia“ (Evr 10,
37), iar corintenilor cã „vremea s-a
scurtat de acum“ (I Cor 7, 29). Într-un
cuvânt, toatã efervescenþa vieþii primilor

creºtini era în jurul acestei revederi care,
însã, cu cât întârzia sã se arate, cu atât
provoca ascunse semne de îndoialã ºi
de lenevire care conduceau pe unii
dintre ei mai degrabã la necredinþã
decât la continuarea luptei.

Somnul este semnul trândãviei, al
lenei. „Lenea te face sã cazi în
toropealã“ zice Solomon în Pildele lui
(19, 15) ºi somnul i-e atât de dulce
molaticului. Sfântul Pavel era ºi el în
asentimentul creºtinilor aprinºi de dor
dupã Iisus, de aceea el anunþã cã
mântuirea este foarte aproape, adicã
învierea din morþi este atât de lângã uºi
ºi judecata cea grozavã aºiºderea.
Când Apostolul raporteazã clipa
mântuirii faþã de momentul scrierii
epistolei, el se referã chiar la timpul fizic
ce se scurteazã pe zi ce trece. Cã din
punct de vedere duhovnicesc, poate cã
mult mai aproape de mântuire ºi de
Hristos vor fi fost creºtinii atunci când
au crezut. Ce râvnã nu vor fi avut ei în
zilele dintâi ale intrãrii lor în Biserica
Domnului! Dar vai, cu trecerea timpului,
au început sã lâncezeascã, sã
trândãveascã ºi chiar sã adoarmã,
astfel cã Sfântul Pavel se vede nevoit
sã le zguduie conºtiinþele adormite,
anunþându-le ivirea zorilor, precum
privighetoarea anunþã cu trilul ei sosirea
unei noi zile.

Ce frumoasã asemãnare face
fericitul Pavel cu grija lucrãtorului de a
se scula ºi pregãtirea lui pentru muncã,
încã din zorii zilei. „Sã lepãdãm dar
lucrurile întunericului“, adicã visurile
acestei vieþi trecãtoare, precum
lucrãtorul pãrãseºte visurile lui de
noapte când se trezeºte. Apoi el se
îmbracã cu hainele de lucru, cu alte
cuvinte, credinciosul trebuie sã se
încingã cu toate virtuþile, sau, cum
spune Apostolul, „cu armele luminii“ se
va îmbrãca. O, cu ce îmbrãcãminte
luminoasã trebuie sã aºteptãm pe
Mirele! Cu astfel de arme devii mai
strãlucitor ºi cu ce prestanþã intri astfel
în cãmara nunþii Mielului!

Dar Apostolul nu se lasã furat de
exagerãrile apocaliptice pe care le
întâlnise ºi mai dinainte la creºtinii din

Tesalonic (vezi tema de bazã din I ºi,
mai ales, din II Tesaloniceni, cu privire
la Venirea Domnului) ºi care-ºi fãcuserã
mendrele ºi la Roma. El le scrie
creºtinilor romani cã ziua deja a sosit.
Oamenii credincioºi trebuie sã trãiascã
necontenit în luminã, ca ºi cum sfârºitul
lumii ar fi iminent. Cu câtã grijã mustrã
Apostolul pe romani pentru unele
obiceiuri de-ale lor. În bunãtatea ce-l
caracterizeazã, Sfântul Pavel se pune
ºi el în rândul celor mustraþi, ca nuiaua
sã fie mai dulce pe spatele romanilor:
„Sã umblãm cuviincios“ zice, nu „sã
umblaþi...“ ªi începe sã enumere trei
trepte ale pãcatului, cele dintâi
generându-le pe urmãtoarele.

Prima treaptã a pãcatului este cea
fãuritã de ospeþe ºi beþii. De ospeþele
cu beþii. De mesele fastuoase cu vin
mult. Sãrmanii creºtini din Roma de
demult mai pãstrau încã reminiscenþele
meselor orgiastice. Cu creºtinii dintre
evrei Apostolul avea bãtaie de cap cu
tãierea împrejur, cu cei dintre neamuri,
cu beþiile.

A doua treaptã ce urmeazã celei
dintâi este a desfrânãrilor ºi a faptelor
de ruºine. Cã beþia naºte pofta ºi curvia
este întruparea poftei.

A treia treaptã este a patimii mâniei
care se manifestã în certuri ºi în pizme.
Acestea ce-s altceva decât roadele
curviei ºi ale beþiei, poftele ticãloase ale
trupului care sfârºesc în cearta cea
josnicã ºi în vorbirile de rãu. De aceste
haine murdare ale întunericului ne
îndeamnã Sfântul Pavel sã ne
dezbrãcãm numaidecât. Apoi sfãtuieºte
pe creºtinii din Roma în nimic altceva
sã nu se îmbrace decât în Hristos. Cãci
cine-L are pe El, are toate virtuþile.
Hristos e totul pentru noi, El este
plinãtatea noastrã.

Îmbrãcat în Hristos nu înseamnã cã
nu trebuie sã mai ai grijã de trup.
Dimpotrivã, grija de trup trebuie sã
urmãreascã ca acesta sã fie sãnãtos.
Doar pânã aici trebuie sã se îngrijeascã
creºtinii de trup: sã-l pãstreze sãnãtos.
Ce este mai mult duce la
pofte. Aici intrã grija înfrânãrii,
despre care Clement

Preot Petru RONCEA - exegezã la Apostolul Duminicii lãsatului sec de brânzã



Alexandrinul spune cã nu se
cuvine s-o privim „numai într-o
singurã înfãþiºare a ei, adicã

înfrânarea de la împreunãrile trupeºti,
ci ºi înfrânarea de la toate celelalte câte
le doreºte sufletul nostru târât de
simþuri, care nu se mulþumeºte cu cele
de neapãratã trebuinþã, ci cautã
desfãtarea. A te înfrâna înseamnã a
dispreþui banul, hrana, averea, a
dispreþui spectacolele, a-þi înfrâna limba,
a fi stãpân peste gândurile rele“2. ªi
tocmai asta înseamnã a fi îmbrãcat în
Hristos. Ce prilej bun pentru aceasta
este Postul Mare! Cu câtã putere postul
elibereazã pe creºtin de sub jugul poftei!

Postitorul adevãrat va putea apoi
pricepe cu înþelepciune partea a doua
a textului Apostolului citat la început.
Câte probleme neînþelese ale postului
nu erau ºi atunci! Sfântul Ioan Gurã de

Aur spune cã iudeii creºtini voiau sã mai
pãzeascã încã prescripþiile Legii, adicã
sã nu mãnânce carne de porc. Dar, ca
sã nu fie descoperiþi cã se abþin numai
de la carnea de porc, s-au apucat a se
abþine de la toate cãrnurile, mâncând
doar verdeþuri, ca sã fie socoþiþi cã
postesc, nu cã respectã Legea. Creºtinii
dintre neamuri nu þineau seama însã de
Legea mozaicã, mâncând de toate ºi
bãtându-ºi joc de creºtinii iudei,
producându-le adesea supãrare. Cu câtã
grijã ºi delicateþe mustrã Apostolul
amândouã taberele, ca sã se
înþelepþeascã. În mustrarea datã celor
tari, în mod indirect îi ajutã ºi pe cei
mai slabi în credinþã sã renunþe la
prevederile legii iudaice, fãrã a se
zdruncina în mãrturisirea credinþei. Dar
îi aduce la hotarele pocãinþei ºi
smereniei ºi pe cei care se credeau

desãvârºiþi, cã „a fi defãimat de cel ce
mãnâncã este fapta unui rob al
pântecelui, pe când a fi osândit de cel
ce nu mãnâncã este fapta unui puþin
credincios“3, remarcã Sfântul Ioan Gurã
de Aur.

Iar nouã, vremea fiind a posti, a ne
îmbrãca în Hristos ni se cuvine, urcând
treptele creºterii celei duhovniceºti, de
la scularea din somn la înfrânarea
trupului întru înnoirea Duhului.

1 Sfântul Efrem Sirul, Imnele
Pãresimilor, Azimelor, Rãstignirii ºi
Învierii,  Ed. Deisis, Sibiu, 1999, p. 108;
2 Clement Alexandrinul, Stromatele,
 PSB 5, EIBMBOR, Bucureºti, 1982, p.
212;
3 Sfântul Ioan Gurã de Aur, Explicarea
Epistolei cãtre Romani,  A.G. Socec,
Bucureºti, 1906, p. 408.

Troparul Botezului Domnului: În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arãtat; cã
glasul Pãrintelui a mãrturisit Þie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te, ºi Duhul în chip de porumb a

adeverit întãrirea cuvântului. Cel ce Te-ai arãtat, Hristoase Dumnezeule, ºi lumea ai luminat, slavã
Þie.

Condacul Botezului Domnului: Arãtatu-Te-ai astãzi lumii ºi lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi,
care cu cunoºtinþã Te lãudãm. Venit-ai ºi Te-ai arãtat, Lumina cea neapropiatã.

În imagine: Slujba sfinþirii celei mari a apei la Boboteazã, Viiºoara, 2011
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caracterizeazã ca ºi creºtini reprezintã
culorile cu care împodobim icoana
Sfântului Nicolae. Faptele noastre,
gesturile, cuvintele, gândurile, lãuntrul
inimii ºi toate celelalte ale fiinþei noastre
aduc cinste sau atingere celui pe care
strãmoºii noºtri l-au ales ca ocrotitor al
satului Viiºoara.

În editorialul pomenit punctam o altã
laturã a atingerii onoarei Sfântului Nicolae.

Între bucuriile de care se
împãrtãºesc copiii se numãrã ºi darurile
pe care le primesc cu ocazia a douã
sãrbãtori dragi tuturor, Sfântul Nicolae ºi
Naºterea Domnului. Întotdeauna darul vine
în tainã ºi devine tainã, ca ºi canonul în
actul spovedaniei, personalizat ºi ascuns.
A-þi expune darul e acelaºi cu destãi-
nuirea canonului ºi cãderea poate suferi
aceeaºi pedeapsã. Fac aceastã
comparaþie forþat oarecum de nevoia
apãrãrii onoarei Sfântului Nicolae ºi al lui
Moº Crãciun albit de vremi într-un context
care le sufocã dãrnicia ºi le întunecã
sfinþenia.

De câþiva ani încoace sau poate
dintotdeauna copiii sunt asaltaþi de
întrebãri curioase puse de cei de-o seamã
cu ei sau mai mari ce anume le-a adus
Moº Nicolae sau Moº Crãciun. Dacã
pentru întrebãtori dorinþa poate veni din
nepotolita sete de cunoaºtere, în cel mai
fericit caz, s-ar putea ca pentru copii
aflarea a ceea ce au primit alþii sã le fie
adevãrate drame spirituale cu neputinþã
de remediat vreodatã.

De-a lungul anilor am auzit exclamaþii
uluitoare din partea unor astfel de copii
traumatizaþi de «lipsa de discernãmânt»
a sfinþilor dãruitori. De ce, se întrebau ei
ºi-ºi întrebau pãrinþii, unor copii care nu
sunt chiar cuminþi la grãdiniþã ori la ºcoalã

(urmare din p. 1) Moºul le-a adus atât de multe lucruri în
cutii voluminoase, iar nouã ne-a dat atât
de puþin? Nu-i drept Sfântul Nicolae, n-a
împãrþit cum trebuie darurile – iatã
tulburãri minore am zice, dar atunci când
acestea se produc în vremea copilãriei
ele se încrusteazã pe ceara moale a inimii
uneori cu neputinþã de a mai putea fi
ºterse vreodatã. E adevãrat cã putem

motiva de ce unul primeºte mai mult ºi
altul mai puþin, invocând mãiestrite
argumente teologice, morale etc., dar
orice argumentaþie pãleºte în faþa judecãþii
inocente a minþilor lor nevinovate.

Mai ales copiii din familiile sãrace
sunt expuºi acestor traume. Lipsiþi
material, devin ºi mai lipsiþi spiritual,
debusolaþi ºi reticenþi oricãrei comuniuni
spirituale cu astfel de sfinþi «nedrepþi».
Pe de altã parte, ceilalþi dãruiþi peste
mãsurã pot pricepe cã drumul pe care
merg e cel bun – chiar dacã la unii nu-i
chiar cel mai potrivit – ºi orice altã
încercare de redresare moral-spiritualã a

lor va fi lipsitã de sorþii izbânzii. Când
aceste destãinuiri ale darurilor capãtã
forme protocolare, adicã sunt expuse în
mijlocul unui colectiv, sã zicem de elevi,
la iniþiativa oficialã a unui cadru didactic,
atunci drama unora dintre copii poate
creºte exponenþial dacã rãspunsul lor va
fi afectat de o situaþie precarã material.
Ori Sfântul Nicolae ºi Moº Crãciun vin
prin excelenþã pe ascuns, noaptea, fãrã
sã ºtie stânga ce face dreapta, cum se
spune în popor. Când tatãl celor trei fete
l-a observat, în sfârºit, pe omul care le-a
fãcut nesperatul bine, adicã pe pãrintele
Nicolae, cel ajuns dupã moarte Sfântul
Nicolae, a auzit din gura acestuia porunca
sã pãstreze taina facerii de bine, la
nimeni spunând-o.

Ei bine, iubiþii mei fii duhovniceºti,
sã apãrãm pe toate cãile onoarea Sfinþilor
înaintea tuturor, dar mai ales înaintea
copiilor a cãror judecatã uneori este atât
de dreaptã cã te mirã întrebãrile pe care
ºi le pun la vederea valorilor rãsturnate
ale lumii în care trãiesc. Sã nu uitãm,
aºa cum spunea Nichifor Crainic, „Câtã
luminã din raiul spiritual a mai rãmas în
noi se poate vedea din atitudinea noastrã
faþã de copii. Sunt oameni care au oroare
faþã de copii. Duhul diabolic al pãcatului
a stins în ei orice scânteie de iubire. De
la unii ca aceºtia nimic bun nu se mai
poate aºtepta, fiindcã ei urãsc ºi ultima
rãmãºiþã a raiului pe pãmânt. Cei care
iubesc copiii pentru copii, dincolo de
legãtura de sânge, dovedesc încã în
sufletul lor afinitãþi cu Raiul“ (Nostalgia
Paradisului).

Apãrarea onoarei Sfântului Nicolae
ºi a dãruitorului de la ieslea Betleemului
s-o avem pe suflet totdeauna! Mai ales
cã ºtim ce bunãtate inspirã icoana lui
izvorâtã din cea a Celui veºnic Bun!


