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Biserica, trupul tainic al lui Hristos,
e un organism viu tocmai pentru cã
Hristos îi genereazã aceastã viaþã, har
vindecãtor, fiecare dintre mãdularele
sale primindu-L în inimã prin lucrarea
Duhului, acolo unde omul cel ascuns
al inimii þine în braþe pe Hristos Pruncul.

Biserica – farmacie
duhovniceascã

Animatã de dinamismul lucrãrii Du-
hului, viaþa Bisericii deprinde puterea

ªtiþi care-i cel mai aspru acuzator
al nostru? Propria-ne conºtiinþã care,
atunci când te judecã, este cumplit
lucru ºi aproape de nesuportat pentru
cã, fiind pururea în tine, acest
acuzator necontenit îþi strigã
aducându-þi aminte nelegiuirea

„Sã nu osândesc pe fratele meu“
sãvârºitã. Sfântul Ioan Gurã de Aur,
în Omiliile sale la Facere, arãtând
cum lucreazã pãcatul, spune cã
acesta „îºi aratã covârºitoarea lui

Preot Petru RONCEA



vindecãrii prin toate mijloacele sale, în
felul acesta textul biblic devine ºi text
vindecãtor, asemenea textului liturgic.
Puterea vindecãtoare ce a oprit
neputinþa celeia ce era în curgerea
sângelui de doisprezece ani poate
vindeca pe tot cel ce cu credinþã curatã
se atinge de Euharistie, icoane,
moaºte, agheasmã, untdelemn sfinþit ºi
cruce. Toate îºi au sursa puterii harice
în Hristos Doctorul, trimis sã vindece
„rana de nevindecat” a umanitãþii lovite
de pãcat, luând asupra Sa „durerile
noastre ºi împovãrându-se cu
suferinþele noastre” (Isaia 53, 3). În
persoana Sa, Hristos a tãmãduit firea
umanã redându-i adevãrata sãnãtate, iar
persoanele umane pot beneficia de
acest dar împãrtãºindu-se din El în
Bisericã, prin lucrarea Duhului în
Sfintele Taine. Fiecare dintre Tainele
Bisericii are putere vindecãtoare, ele
fiind modalitãþi de tãmãduire a fiinþei
umane, iar Biserica, dupã expresia
hrisostomianã, este „o farmacie
duhovniceascã”. În felul acesta,
curãþirea ºi vindecarea pe care le primim
prin intermediul Tainelor ne deschid
perspectiva îndumnezeirii, ele toate fiind
aspecte ale unei singure taine:
Dumnezeu, Marele Filantrop, trimite
omului harul mântuitor ºi vindecãtor, iar

omul, primindu-l, creºte duhovniceºte
întru asemãnarea cu El.

Sfântul Maslu este prin excelenþã
taina vindecãrii omului, a restaurãrii in
integrum a lui, beneficiind de statutul
sãu de tainã penitenþialã ºi de emblema
ei simbolicã. Maslul evidenþiazã faptul
cã boala trupeascã nu-ºi are izvorul în
trup, ci e consecinþa unei „disfuncþii”
spirituale, a unei îmbolnãviri interioare
ºi de aceea acolo unde ºtiinþele
medicale nu pot interveni decât
superficial, taina reface armonia
persoanei, îi cicatrizeazã rãnile prin
puterea Duhului prezentã în untde-
lemnul sfinþit cu care este însemnat cel
bolnav.

Boala, de orice naturã ar fi, este
una dintre principalele cauze ale
deprimãrii omului contemporan ºi, de
cele mai multe ori, mijloacele umane
moderne de vindecare nu pot reuºi sã
o învingã. Conºtiinþa cã boala ar putea
avea drept cauzã pãcatul ºi cã moartea
ar putea apãrea surprinzãtor, nelãsând
timp de pregãtire pentru marea
înserare , pot produce tulburãri
extraordinare în fiinþa umanã. Chiar ºi
în aceastã situaþie limitã de slãbire
sufleteascã ºi boalã spiritualã,
Dumnezeu Îºi revarsã mila faþã de cei
suferinzi, iar Sfântul Maslu, prin cele
ºapte rugãciuni ale sale, dar ºi prin

Biserica – farmacie duhovniceascã
(urmare din p. 1) pripeala cântãrii Sfântului Arsenie,

repetatã dupã fiecare tropar, care cere:
„Stãpâne, Hristoase Milostive, miluieºte
ºi tãmãduieºte pe robul Tãu!”,
evidenþiazã tocmai acest aspect.

Sfântul Maslul ar putea fi privit ca o
tainã ce se îngrijeºte în mod deosebit
de trupul omului, subliniindu-se prin
aceasta importanþa pe care trupul o are
în constituþia fiinþei umane ºi în
câºtigarea mântuirii, dar mai ales
pentru faptul cã Însuºi Fiul lui
Dumnezeu ªi-a asumat trup uman, iar
îndumnezeirea omului implicã ºi
prezenþa trupului.

Harul vindecãtor al Maslului se
revarsã asupra celor douã elemente ale
fiinþei, el lucrând asupra sufletului,
curãþindu-l de pãcate, iar asupra
trupului, fãcându-l instrument al lucrãrii
sufletului. Prezenþa harului Duhului
Sfânt în untdelemnul sfinþit are mai ales
scopul curãþirii de pãcate, al tãmãduirii
de patimi ºi al ridicãrii omului la o viaþã
de sfinþenie.

Aceasta ne face sã înþelegem cã
tãmãduirea pãcatelor cerutã atât de
insistent în rugãciunile tainei se referã,
de fapt, la rãdãcinile pãcatelor, care pe
fondul slãbiciunii ºi obiºnuinþei cu
pãcatul pot genera mereu alte pãcate,
iar prin aceasta sã aibã ca efect vãzut
boala trupului.

– Te-ai unit cu Hristos? – M-am unit cu Hristos!



Praznicul Botezului Dom-
nului a umplut de dar parohia
Viiºoara ºi în anul 2012.

Încã din ajun, dupã o zi de
post negru care a adunat în
sine întreg Postul Mare, în fapt
de searã am sãvârºit Vecer-
nia unitã cu Sfânta Liturghie
a Sfântului Vasile cel Mare,
mai mulþi credincioºi împãrtã-
ºindu-se cu Trupul ºi Sângele
Domnului. E poate apogeul
pregãtirii duhovniceºti pentru
lucrarea Harului din ziua
Praznicului asupra apei.

În ziua luminoasã a
Praznicului, dupã Sfânta
Liturghie, curtea bisericii a
devenit malul Iordanului ºi
Hristos a venit sã Se boteze
de mâna robului. Aghiazma
Mare ne-a fost darul cerului

Boboteaza la Viiºoara - 6 ianuarie 2012

pentru toþi cei prezenþi ºi întreaga parohie. Cu multã evlavie, credincioºii Viiºoarei au participat la slujbã.
Fie ca harul Botezului Domnului sã ne fie tuturor  de folos spre mântuire.

Boboteaza la
Viiºoara, 2012

Boboteaza la Viiºoara, 2012



...în rolul lui Moº Ion Roatã

La propunerea veteranului de
rãzboi Neculai C. Drãgan, credin-
cioºii Viiºoarei au construit un
impunãtor monument întru cinstirea
eroilor cãzuþi în cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial. Amplasat lângã cel
închinat eroilor din Primul Rãzboi
Mondial, monumentul ridicat a fost
dezvelit pentru sfinþire în ziua
Înãlþãrii Domnului, 24 mai 2012.

S-a intonat Imnul României,
s-au rostit cuvinte de bun-venit
pentru oaspeþi ºi de informare

S-a construit ºi s-a sfinþit un nou monument
al eroilor

la Viiºoara
asupra lucrãrilor sãvârºite pentru
cinstirea ºi înveºnicirea amintirii
eroilor în conºtiinþa viiºorenilor, s-a
dezvelit monumentul nou construit,
apoi s-a purces la sãvârºirea slujbei
sfinþirii. Dupã încheierea slujbei, au
rostit cuvânt de bucurie primarul
comunei Târgu-Trotuº, domnul
Ioan Anton, ºi domnul general (r)
conf. univ. dr. Vasile Jenicã Apostol.
În acordul imnului eroilor, a urmat
depunerea de coroane din partea
Primãriei, a Parohiei ºi a altor
asociaþii ºi persoane, ca ºi flori din
partea copiilor de la grãdiniþa din
Viiºoara. Partea a doua a eveni-
mentului
a constat
în sãvâr-
º i r e a
s l u j b e i
de pa-
r a s t a s
p e n t r u
eroii Vii-
º o a r e i
cãzuþi în
P r i m u l
ºi în cel

de-al Doilea Rãz-
boi Mondial ca ºi
pentru veteranii de
rãzboi adormiþi în-
tru Domnul. Se
cuvine sã mulþu-
mim consilierilor
care au participat la
construcþia monu-
mentului, Ioan Drã-
gan, Florinel Dãnã-
ilã ºi Mihai Costin,
ca ºi lucrãtorilor
Vasile Jugaru ºi Alin
Dãnãilã ºi
voluntarilor
Vasile Drã-

 Veteranul de rãzboi
Neculai C. Drãgan

începând construcþia
monumentului

 Dezvelirea
monumentului

 Depuneri de coroane

 Depuneri de coroane



Misail Chiriþã în rolul lui
Moº Tãnase din spectacolul

Rãzvan ºi Vidra, 1956

goi, Ion
D r ã g o i ,
Gigi Matei,

Ionuþ Sitaru, Da-
niel Barna ºi Dan
Chiriac. Tuturor
donatorilor ca ºi
celor care de
acum vor mai
participa financiar
la amortizarea
costurilor monu-
mentului sã le
facã Dumnezeu
parte de bucurii
nesfârºite în
Împãrãþia Sa.

D u m n e z e u
sã-i odihneascã în
pace pe eroii nea-
mului nostru româ-
nesc între care cei
din Viiºoara ne vor
þine necontenit
legaþi de pãmântul
strãbun.

 Parastas pentru eroi la Înãlþarea Domnului, 2012

 Slujba sfinþirii monumentului eroilor



Soþia lui Misail, la mormântul socrilor

Actorul Misail Chiriþã în rolul
lui Moº Toma din spectacolul

Vlaicu ºi feciorii lui

Sãrbãtoare
de hram la

troiþa «Sfânta
Treime»

de la Valea
Podului

Parohia Viiºoara a început
sãrbãtorile hramurilor troiþelor de pe
cuprinsul ei. Luni, de Sfânta Treime, la
ora 16:00, am poposit la Valea Podului
lângã troiþa Sfintei Treimi. Am slujit
împreunã Acatistul Sfintei Treimi ºi
ne-am rugat Bunului Dumnezeu pentru
nevoile fiecãruia. Dacã la Buna Vestire,
lumea de atunci pregãtise cel mai
neprihãnit rod al sãu, pe Preasfânta
Fecioarã Maria, ca în pântecele ei sã Se

întrupeze Hristos prin lucrarea Duhului
Sfânt, la Cincizecime, Hristos Însuºi a
pregãtit doisprezece Apostoli care,
dimpreunã cu Maica Sa, erau cei mai
curaþi dintre oamenii vremii aceleia care
sã fie vrednici a primi lucrarea Duhului
Sfânt peste ei, nãscându-se astfel
Biserica, Trupul lui Hristos prin care El
îºi permanentizeazã prezenþa Sa în lume
pânã la sfârºitul veacurilor. ªi pe fiecare
dintre noi, creºtinii, dupã scufundarea în

baia Botezului, Duhul Sfânt ne aflã
vrednici ca sã Se coboare peste fiinþa
noastrã zãmislindu-L pe Hristos înlãuntrul
nostru, cum cântãm atunci înconjurând
cu bucurie cristelniþa ºi sfânta masã: Câþi
în Hristos v-aþi botezat, în Hristos v-aþi ºi
îmbrãcat, Aliluia!

Fie ca aceastã dintâi sãrbãtoare la
aceastã troiþã a Parohiei sã fie un
frumos început pentru celelalte ce vor
urma în cursul anului la Viiºoara.

 Acatist la troiþa «Sfânta Treime»

 Rugãciune la troiþa «Sfânta Treime» de la Valea Podului



Lângã troiþa «Sfântului Ilie»,
un popas de rugãciune

Sãrbãtoarea Sfântului Voievod
ªtefan cel Mare, 2 iulie 2012, ne-a
adunat la bustul Voievodului aflat în
curtea ªcolii din Viiºoara. Luni seara,
la ora 18:00, credincioºii viiºoreni
adunaþi aici au cinstit cu evlavie pe
Domnitorul sfânt al Moldovei prin

Pe 2 iulie, rugãciune la bustul ºtefanian
de la Viiºoara

intonarea Acatistului Voievodului
continunând apoi cu slujba pentru
vreme de neplouare.

În genunchi cu toþii, ne-am rugat
Bunului Dumnezeu sã ne ierte pãcatele
ºi îndurãtor sã Se arate faþã de
pãmântul însetat dãruindu-i ploaie la

bunã vreme. Fie ca acest început la
bustul Sfântului Voievod ªtefan cel
Mare sã fie de bun augur pentru
viiºoreni, dorindu-ne ca în fiecare an,
în aceastã zi de cinstire a Voievodului
moldovean sã ne adunãm aici în ceas
de rugãciune.

În seara sãrbãtorii Sfântului Ilie
Tesviteanul, 20 iulie 2012, ne-am
obiºnuit a face popas duhovnicesc la
Troiþa consacratã Sfântului Ilie, cea 
mai veche din parohie, de lângã
intersecþia de la Costicã Dãnãilã,
clopotarul parohiei. Adunaþi în numãr
mult mai mare decât la celelalte troiþe
- în duminica ce tocmai a trecut am
fost la troiþa «Sfânta Parascheva», de
pe câmp, unde am mulþumit lui
Dumnezeu pentru ploaia binecuvântatã
cu care rãscorise în acea dupã amiazã
pãmântul -, semn cã seceta îºi pune
serios amprenta peste ogoarele

viiºorenilor, am sãvârºit
sfinþirea apei ºi slujba pentru
vreme de neplouare, popasul
duhovnicesc încheindu-se cu
un cuvânt de învãþãturã din
care am reþinut cã Dumne-
zeu aºteaptã mai întâi un
semn de la noi în ceea ce
priveºte pãrerea de rãu
pentru pãcatele noastre care
au întãrâtat mânia Sa asupra
pãmântului, ca apoi sã ne
rãspundã cu ploaie binecu-
vântatã. Ne rugãm lui
Dumnezeu ºi Sfântului

Hramul troiþei
«Scoaterea Sfintei Cruci»

În seara zilei de Duminicã,
29 iulie 2012, la ora 19:00, mulþi
credincioºi ai parohiei Viiºoara
s-au adunat la troiþa «Scoaterea
Sfintei Cruci» ce se aflã la
poarta familiei Ileana (Arghir)
Pavalache ºi care poartã

prooroc Ilie sã priveascã plini de îndurare spre noi
ºi sã ne miluiascã. Amin.

hramul zilei de 1 august, prima zi a Postului
Adormirii Maicii Domnului. Arºiþa cu
care Dumnezeu ne-a apãsat ne-a
strâns parcã pe mai mulþi ca de obicei
pentru a ne ruga îndurãrii lui Dumnezeu
sã reverse ploaie bunã peste
faþa pãmântului însetat.

 Troiþa «Sfântul Ilie»»

 Troiþa «Scoaterea Sfintei Cruci»



Rugãciune la troiþa
„Schimbarea la Faþã“ din Vãratici

În seara zilei de 6 august 2012, la ora 16:00, credincioºii
din Vãratici la care s-au adãugat ºi unii de jos din sat au fost
prezenþi la troiþa «Schimbarea la Faþã» pentru a-i sãrbãtori
hramul. De data aceasta, seceta cumplitã ne-a aplecat spre
rugãciune de umilinþã înaintea lui Dumnezeu ºi de implorare a
milei dumnezeieºti faþã de pãmântul însetat ºi de durerile tuturor
vietãþilor. Ne-am rugat lui Dumnezeu sã ne mãreascã credinþa
aºa cum s-a rugat omul cel chinuit de copilul sãu bolnav pe
când Domnul cobora de pe muntele Tabor: Cred, Doamne,
ajutã necredinþei mele!

Ne-am urcat la troiþa aceasta poate nu cu credinþa celor
trei apostoli Petru, Iacob ºi Ioan! ªi nici cu a celorlalþi rãmaºi
la poalele muntelui. ªi de aceea poate n-am fost vrednici sã
vedem nimic din slava lui Hristos, ci doar urme ale strãlucirii
Sale. Dar toþi ne simþim datori cu o rugãciune de iertare a
pãcatelor ºi de mãrire a credinþei pentru ca cererile noastre
sã fie bine primite de Dumnezeu.

Am sãvârºit  slujba
sfinþirii apei, apoi s-a fãcut

slujba la vreme de secetã cu cele
ºapte rugãciuni de umilinþã, cerând
Bunului Dumnezeu sã Se milosti-
veascã spre sufletele noastre.

Ne-am dus cu mintea la poporul
din Ninive care, la înºtiinþarea
proorocului Iona cã vor fi nimiciþi de

Dumnezeu pentru pãcatele cetãþii,
acesta s-a hotãrât, la propunerea
împãratului, sã þinã trei zile post
negru, oamenii ºi dobitoacele toate,
ºi sã facã rugãciuni de pocãinþã
îmbrãcaþi în sac ºi cenuºã. Deºi n-au
mai fãcut niciodatã aºa efort ascetic,
totuºi nimeni nu s-a opus acestei
propuneri, astfel încât Dumnezeu

ªi-a întors mânia de la ei, oprind
pedeapsa care era asupra lor.

Ne-am rugat lui Dumnezeu sã
dãruiascã ºi credincioºilor Viiºoarei
dorul pocãinþei pentru ca Dumnezeu
sã-ªi întoarcã mânia pornitã asupra
noastrã cu dreptate prin seceta
îndelungã ce-a pârjolit, iatã, de atâta
vreme, faþa pãmântului.

Rugãciune la vreme de secetã - 29 iulie 2012

Troiþa «Schimbarea la Faþã»



În curtea Catedralei
Arhiepiscopale din

Roman, împreunã cu PS
Dr. Ioachim Bãcãuanul

Hramul troiþei «Sfânta Parascheva»
Duminicã, 14 octombrie 2012, la ora 17:00, o parte din

credincioºii parohiei Viiºoara au venit sã sãrbãtoreascã hramul
troiþei „Sfânta Cuvioasã Parascheva“ care se aflã la intersecþia de
pe câmp, aºa cum o ºtiu viiºorenii. S-a sãvârºit sfinþirea apei, apoi
s-a citit paraclisul Sfintei Cuvioase mult milostivei maicii noastre
Parascheva, dupã care s-a sfinþit o icoanã a Maicii Domnului donatã
troiþei de familia Teodoriu Sergiu ºi Ortansa.

Cuvântul de învãþãturã ne-a purtat prin viaþa neprihãnitã a
fecioarei Parascheva care, la o vârstã destul de micã, a ascultat cu
atenþie Cuvântul lui Dumnezeu din bisericã ºi a ales sã devinã mireasã
a lui Hristos. Sfinþirea icoanei Maicii Domnului ne-a adus aminte ºi
de Sfinþii Pãrinþi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, pomeniþi în aceastã
duminicã, a 21-a dupã Rusalii, care au statornicit odatã pentru totdea-

una învãþãtura despre
cinstirea icoanelor în
Biserica noastrã Or-
todoxã.

Fie ca osteneala
celor prezenþi la a-
ceastã sãrbãtoare sã
se întoarcã cu bine-
cuvântare asupra lor
din partea lui Dumne-
zeu, pentru rugãciunile
mult milostivei noastre
maici, Sfânta Paras-
cheva.

Pe 8 noiembrie 2012, la ora 16:00,
o parte din credincioºii Viiºoarei au
poposit la ceas de rugãciune lângã
Crucea ce marcheazã locul viitoarei
troiþe cu hramul „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil“ (la intrarea în Viiºoara
dinspre Târgu-Ocna).

Am rostit Acatistul Sfinþilor
Arhangheli ºi rugãciuni de binecu-
vântare pentru enoriaºii parohiei.

Popas de rugãciune pe locul
viitoarei troiþe «Sfinþii

Arhangheli Mihail ºi Gavriil“
Cuvintele de folos ne-au adus aminte
de semnificaþiile textului Sfintei
Evanghelii a acestei sãrbãtori ca ºi
de lucrarea celor doi Arhangheli în
istoria biblicã.

Fie ca sfinþii îngeri sã ocroteascã
lumea întreagã de primejdii ºi necazuri.
Celor ce poartã numele celor doi
Arhangheli le dorim sãnãtate ºi sã
trãiascã întru mulþi ºi frumoºi ani!

Rugãciune la troiþa «Sfânta Parascheva»

Troiþa «Sfânta Parascheva»

Loc consacrat
unei noi troiþe



13 mai 2010

În dupã amiaza Duminicii
Ortodoxiei, 4 martie 2012, preoþii din
Târgu-Ocna ºi din împrejurimi împreunã
cu enoriaºii parohiilor lor au organizat
un pelerinaj în oraº
purtând în procesiune
icoane sfinte spre
slava Preasfintei
Treimi ºi întru prea-
mãrirea Întrupãrii lui
Hristos. De altfel,
Întruparea Domnului
stã la temelia pre-
zenþei icoanelor în
Bisericã, aºa precum
firea omeneascã a
Domnului luatã din

Sfânta Fecioarã
Maria a fost cople-
ºitã de cea dumne-
zeiascã, fãrã sã se
amestece una cu
cealaltã, întocmai
suportul ºi culoarea
icoanei ºi-au cãpã-
tat sfinþenie prin Cel
Nevãzut reprezentat
în ea.

Au participat
credincioºi din
Viiºoara, din Pârâu Boghii ºi Tiseºti,
din Poeni, de la Dofteana ºi de la
parohiile din oraº, Rãducanu, Sfinþii
Voievozi ºi Precista, mulþimea de
credincioºi cu mulþime de icoane
intonând cântãri de slavã Preasfintei
Treimi pe tot parcursul procesiunii,
încheierea sãvârºindu-se în catedrala

Precistei unde s-au rostit rugãciuni ºi
s-a binecuvântat poporul cu un cuvânt
de folos ºi cu miruire. Fie ca ºi acest
pelerinaj, primul de altfel în oraºul
nostru Târgu-Ocna, sã fie un început
pentru un obicei care sã dãinuiascã
întru pãstrarea credinþei noastre
strãmoºeºti ºi spre slava lui Dumnezeu.

Procesiunea icoanelor la Târgu-Ocna, 4 martie 2012

Procesiunea icoanelor la Târgu-Ocna, 4 martie 2012

Procesiunea icoanelor, 4 martie 2012
Viiºorean la
procesiunea
icoanelor,

4 martie 2012

PROCESIUNE CU ICOANE LA TÂRGU-OCNA,
ÎN DUMINICA ORTODOXIEI - 4 MARTIE 2012



Miercuri, 29 august, sãrbãtoarea
Tãierii capului Sfântului Ioan Bote-
zãtorul ne-a plecat spre rugãciune mai
nevoitoare, mai ales pentru seceta
prelungitã care ºi-a fãcut simþitã
lucrarea tot mai concret în rodul muncii
de-un an al credincioºilor noºtri.

Am plecat aºadar într-o procesiune
de umilinþã cu icoana mare a Maicii
Domnului - numitã de noi Viiºoreanca -
ºi cu Sfânta Cruce pentru procesiuni
de la Bisericã la locul viitoarei Troiþe a
Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavriil de
la intrarea în parohie dinspre Târgu-
Ocna. Aici am fãcut popas de rugãciune
ºi de îndemn duhovnicesc spre
pocãinþã, dupã care ne-am îndreptat
peste câmp la Troiþa Sfânta Parascheva
unde iarãºi ne-am oprit pentru
continuarea canonului de umilinþã la
slujba pentru vreme de neplouare ºi
rostirea rugãciunilor, toate încheindu-se
cu un cuvânt de folos.

De aici ne-am îndreptat la Troiþa
Sfintei Cruci din faþa locuinþei
Pavalache ºi, dupã aceeaºi rânduialã
de dinainte, ne-am întors spre aerodrom
pornindu-ne spre capãtul de sud al
satului ºi oprindu-ne la fântâna de la
locuinþa lui Ion Stan, oarecum în dreptul
troiþei Sfintei Treimi de la Valea Podului.

Am dorit ca acest pelerinaj cu
icoana Maicii Domnului sã atingã toate
troiþele din parohie ºi sã atragã pe toþi
credincioºii noºtri care fie sã ne
însoþeascã, fie mãcar sã iasã
cu bolnavii lor la porþi ºi sã se
închine Maicii Domnului ºi

Seceta prelungitã din acest an a
afectat ºi satul Viiºoara. În seara
duminicii din 8 iulie 2012, la ora 19:00,
am pornit cu gând de rugãciune la
capãtul satului dinspre Valea Podului
unde am îngenuncheat în jurul icoanei
Maicii Domnului „Viiºoreanca“ adusã din
bisericã aici, la fântâna de lângã locuinþa
lui Ion Stan, sãvârºind slujba la vreme
de secetã ºi neplouare. Cele ºapte
rugãciuni au fost înãlþate cãtre
Preabunul Dumnezeu cu nãdejde cã Se
va milostivi spre pãmântul însetat,
dându-ne ploaie de trebuinþã. Dar am
învãþat ºi ceva ce þine de partea noastrã,
a fiecãruia: anume, cã aºa precum

A treia duminicã din Postul Mare,
numitã ºi a Sfintei Cruci, ne-a pornit
spre Crucea de pe dealul Arcaciului
pentru rugãciune ºi laudã Preasfintei
Treimi. Cu toate vitregiile vremii, cei mai
temerari au trecut peste greutãþile
urcuºului ºi s-au odihnit sub Crucea ce
strãjuieºte de aici parohia noastrã
Viiºoara ºi toatã valea Târgului-Ocnei.

S-a citit Acatistul Sfintelor Patimi
ale Mântuitorului Iisus Hristos ºi s-au
înãlþat rugãciuni cãtre Dumnezeu pentru
a asculta cererile credincioºilor ce se
vor face lângã aceastã cruce sau
îndreptaþi spre ea. Cuvântul de învãþãturã
ne-a destãinuit ceva din taina Crucii lui

Pelerinaj la Crucea de pe Arcaciu,
în Duminica Sfintei Cruci

Hristos ºi a iubirii Lui cãtre lume arãtatã
prin braþele-I þintuite a îmbrãþiºare pânã
la sfârºitul veacurilor.

Fie ca acest prim pelerinaj al
anului 2012 sã fie pentru parohia
Viiºoara un semn de dragoste faþã de
Preasfânta Treime ºi-o mãrturie a
respectului faþã de credinþa ºi Biserica
noastrã Ortodoxã care ne poartã în
tainele Revelaþiei.

„Doamne, armã asupra diavolului,
Crucea Ta ai dat-o nouã. Cã se scuturã
ºi se cutremurã, nesuferind a cãuta
spre puterea ei; cã morþii i-ai sculat ºi
moartea ai surpat. Pentru aceasta ne
închinãm îngropãrii Tale ºi învierii“.

Vremea de secetã ne cheamã
la rugãciune

oarecând, pe vremea Sfântului Prooroc
Ilie Tesviteanul, ploaia n-a cãzut din cer
pânã n-au fost uciºi preoþii lui Baal ºi
ai Aºerei, optsutecincizeci la numãr,
întocmai trebuie sã scoatem mai întâi
din inimile noastre toate vicleºugurile
ºi rãutãþile pentru ca apoi Dumnezeu
sã-ªi arate îndurarea, trimiþându-ne
ploaie bunã. Dar pentru nevinovãþia
copiilor prezenþi, pentru cei bolnavi, unii
în cãrucioare sau în cârje prezenþi la
aceastã rugãciune, ºi pentru pocãinþa
noastrã a tuturor, credem cã Dumnezeu
Se va milostivi sã asculte nevrednicile
noastre rugãciuni pe care I le-am înãlþat
din inimã zdrobitã ºi-n aceastã searã.

Procesiune
cu icoana

Maicii
Domnului

pe întinderile
Viiºoarei

Pelerini pe Arcaciu



Praznicul Înãlþãrii Sfintei Cruci a
fost o provocare pentru credincioºii
Viiºoarei sã porneascã într-un pelerinaj
la Crucea de pe dealul Arcaciu.

Iniþial dorisem sã mergem pe
Docmana, la Crucea de acolo, dar
fiindcã parohia a depus mult suflet
pentru Crucea de pe Arcaciu, am socotit

sãrutând Sfânta Cruce. Poate
cã la o viitoare procesiune va
cãpãta contur mai clar ºi acest

gând pe care l-am purtat cu noi
neîmplinit întreaga cale.

De la fântâna din capãtul sudic
al  parohiei  ne-am îndreptat  în
cântãr i  duhovn iceºt i :  S f in te
Dumnezeule . . . ,  Cuv ine-se cu
adevãrat..., Apãrãtoare Doamnã...
etc. - de altfel pe toatã distanþa
parcursã credincioºii prezenþi au
cântat  neconteni t  aceste imne

liturgice - la Troiþa Sfântului Ilie, din
dreptul  intersecþ ie i  cu locuinþa
parac l iseru lu i  nost ru  Cost icã
Dãnãilã.

Dupã sãvârºirea rânduielii de aici,
ne-am îndreptat spre Bisericã,
oprindu-ne la troiþa din faþa ei - în mod
tainic ºi în dreptul Troiþei Schimarea la
faþã din Vãratici la care ar mai fi trebuit
sã ajungem - unde am încheiat
Canonul slujbei pentru neplouare ºi
rugãciunile din urmã, sãvârºind cu
mulþumire cãtre Dumnezeu proce-

siunea aceasta împlinitã pentru prima
datã de noi în parohia Viiºoara. La
troiþa de la Bisericã am putut zãbovi
mai mult readucându-ne aminte lucruri
interesante despre icoanele Maicii
Domnului din Sfântul Munte Athos, mai
ales cele de la Sfânta Mânãstire
Vatoped.

Fie ca Dumnezeu sã primeascã
osteneala jertfelnicã a acelora care au
auzit chemarea noastrã la pelerinaj ºi
ne-au însoþit cu bucurie ºi credinþã pe
aceastã cale a rugãciunii.

Pelerinaj la Crucea de pe Arcaciu, la Praznicul
Înãlþãrii Sfintei Cruci, 14 septembrie 2012

sã cinstim oarecum osteneala vii-
ºorenilor poposind aici pentru rugãciune.

La ora 16:00, pe 14 septembrie
2012, slujba a început cu rostirea
Acatistului Sfintei Cruci dupã care
s-au înãlþat cãtre Dumnezeu cele ºapte
rugãciuni pentru slobozirea ploii atât
de aºteptatã la Viiºoara. Cei care au

reuºit sã urce la aceastã Cruce au
putut auzi ºi cuvinte de folos pentru
suflet care fie sã rãmânã ca o bunã
sãmânþã în ogoarele inimii credin-
cioºilor noºtri.

„Doamne, armã asupra diavo-
lului, Crucea Ta ai dat-o nouã...“

nebunie atunci când se terminã, dupã
ce se sãvârºeºte! Întocmai ca omul
beat: când toarnã în el mereu vin,
nu-ºi dã seama câtã vãtãmare îi aduce
vinul; tot aºa ºi pãcatul: în timp ce se
sãvârºeºte, întunecã cugetul ºi orbeºte
mintea ca ºi cum ar învãlui-o cu un nor
des; dar, mai târziu, conºtiinþa revoltatã
chinuie mintea mai cumplit decât un
acuzator ºi-i aratã nebunia faptei“.

Lumea de azi se clatinã de prea
multã beþie. Nelegiuirea curge torenþial,
inundând grãdinile frumoase ale evlaviei
noastre ortodoxe.

Munca de-o viaþã a neamului nostru
pare cã piere în aceastã noapte tene-
broasã ºi trebuie oare sã se întâmple iar
ºi iar nemiloase încercãri ca sã ni se
trezeascã conºtiinþa?

„Sã nu osândesc pe fratele meu“
(urmare din p. 1)

(continuare în p. 23)

Sã ne-aducem aminte de spaimele
fraþilor lui Iosif din timpul foametei
(Facere, cap. 42-43). Erau vinovaþi de
vãrsare de sânge, deºi nu fãcuserã chiar
aceasta. Dar a-l vinde pe Iosif ca rob
unor strãini era ca ºi cum l-ar fi ucis.
„Sângele lui cere rãzbunare“ (Fac 42,
22) concluziona Ruben la vederea
grelelor încercãri despre care înþele-
seserã cu toþii cã le-au venit pentru
cruzimea lor faþã de Iosif. ªi, o, ce glas
aspru al conºtiinþei începea sã-i acuze
pe fiecare! Dar ce se întâmplã? De
vreme ce de-abia începuserã actul
pocãinþei, se pornirã sã se ºi acuze între
ei, aruncându-ºi vina de la unii la alþii
pentru vânzarea copilului. Iosif auzea
toate acestea ºi încrederea în dragostea
fraþilor sãi suferea, cã-i vedea cã n-au
cu toþii pãrere de rãu pentru vânzarea

lui. ªi ca sã le mãreascã dragostea de
fraþi, îl ia pe Simeon ºi-l leagã înaintea
lor, oprindu-l la închisoare, iar ei
trebuirã sã plece la tatãl lor sã-l aducã
pe Veniamin, ca sã vadã Iosif cum
s-au purtat ei, în lipsa lui, cu cel de-un
sânge cu el. Poate cã prin aceste
încercãri dorea sã vadã dacã purtarea
rea unii faþã de alþii se va fi stins în
sufletul lor sau nu încã. Sau dacã mai
era încã, sã se stingã, de dragul
cãrunteþilor tatãlui lor pe care-l iubeau
totuºi, cã erau fii lui.

Aducându-ne aminte de aceste
întâmplãri miºcãtoare de suflet din
Vechiul Testament, ne gândim la câte
încercãri mai avem ºi noi a trece, pentru
a dovedi cu adevãrat lui Dumnezeu



Praznicul Naºterii Domnului ne-a adus o nouã
sãrbãtoare la Viiºoara: botezul pruncului Marian-Cristian,
fiul familiei Marian ºi Alexandra Jugaru, naºi fiindu-i familia
Adrian ºi Margareta Cristea.

În perioada primarã a Bisericii, în acest Praznic
împãrãtesc al Naºterii Domnului se sãvârºea ºi botezul
celor pregãtiþi pentru a intra în Bisericã. De atunci a rãmas

ca în cadrul Sfintei Liturghii sã se cânte înainte de Apostol
Câþi în Hristos v-aþi botezat... în loc de Sfinte
Dumnezeule..., adicã imnul ce se cântã la întreita
înconjurare a cristelniþei ºi a Sfintei Mese cu pruncul
botezat dimpreunã cu naºii sãi.

Ne rugãm lui Dumnezeu ca pruncul Marian-Cristian
sã creascã mare ºi sã trãiascã mulþi ani fericiþi!

Botezul ultim pe anul 2011 la Viiºoara: Marian-Cristian Jugaru

Semn bun pare a avea anul 2012 pentru Viiºoara: l-am
început cu un botez, prunca Denisa Gabriela Paraschiv, fiica
lui Gheorghe Chiticaru ºi a mamei Cristina Paraschiv, purtatã
fiind de naºii Laurenþiu Leonida Tîtaru cu soþia Cornelia.

Începem anul 2012 cu un botez la Viiºoara
Nãscutã în 8 noiembrie 2011, are parte de fericitul botez pe
data de 14 ianuarie 2012.

Sã creascã mare ºi sã fie bucurie pãrinþilor ei, naºilor
ºi Bisericii. La mulþi ani, Denisa Gabriela!

Al doilea botez al anului 2012 l-a primit, la Viiºoara,
pruncul Andrei-Gabriel, fiul lui Ionuþ ºi al Cristinei Sergentu,
în ziua de 21 ianuarie. Nãscut în 8 noiembrie 2011 ºi purtat
pe braþe de naºii Vasile ºi Carmen Pavel, Andrei-Gabriel ni
s-a dãruit aleasã ofrandã a pãmântului pentru cer.

Andrei-Gabriel Sergentu s-a fãcut, prin botez, fiu al Cerului
Devenit mãdular cinstit al Bisericii, ne rugãm lui

Dumnezeu sã creascã mare ºi sã moºteneascã lucrurile
fãgãduite la intrarea prin poarta cereascã a Botezului în
viaþa cea duhovniceascã.

La mulþi ani, Andrei-Gabriel!

Sâmbãtã, 28 ianuarie 2012, prunca Andreea-Alexandra,
fiica familiei Cornel ºi Loredana Enea, nãscutã pe 22
decembrie 2011, a fost adusã de naºii Gheorghiþã-Valentin
ºi Anicuþa Puluc sã primeascã Taina Sfântului Botez la

Andreea-Alexandra Enea a primit Taina Botezului
biserica din Viiºoara. Sã-i fie mãdularele pecetluite cu
Sfântul ºi Marele Mir de folos pe calea mântuirii ºi sã
creascã mare spre bucuria pãrinþilor ºi a naºilor ei. La mulþi
ani, Andreea-Alexandra!

„Prin Botez, adicã prin scufundarea omului în apã
în numele Sfintei Treimi, se produce moartea omului
vechi ºi renaºterea lui la viaþa adevãratã a lui Hristos.
Odatã cu aceasta omul se spalã de pãcatul strãmoºesc

ºi de toate pãcatele sãvîrºite mai înainte ºi se imprimã
chipul lui Hristos în el. Prin aceasta omul, unindu-se
cu Hristos, este introdus în Bisericã.“

Pr. Dumitru Stãniloae



Nica Andreea, 11 ani

Duminicã, 19 februarie, prunca Elena Hoha, fiica
familiei Vasile ºi Lidia Hoha, a fost adusã de naºii Daniel ºi
Lidia Bãrbuþã din Târgu-Trotuº la biserica din Viiºoara
pentru Taina Sfântului Botez. Încã o datã am zugrãvit icoana
mântuitoarei înveºniciri prin dansul sacru dimprejurul Sfintei
Evanghelii ºi a Sfintei Cruci în sens invers acelor de ceas,
închipuind prin aceasta nemuritoarea viaþã în Hristos care
nu mai þine de mersul timpului. Câþi în Hristos v-aþi botezat
în Hristos v-aþi ºi îmbrãcat, a rãsunat iar ºi iar îngereasca
psalmodiere la înveºnicirea în trupul Bisericii a nou botezatei
Elena. Ce poate fi mai frumos decât sã-L urmezi pe Hristos,

Sâmbãtã, 19 aprilie 2012, pruncul Florin-Andrei Ababei
a primit Taina Sfântului Botez, naºi fiindu-i Andrei ºi Roberta-
Diana Minea din Iaºi. Nãscut în data de 3 martie 2012, în
familia Florin ºi Lenuþa Ababei, Florin-Andrei devine, prin

Sâmbãtã, 28 iulie 2012, s-a sãvârºit botezul pruncei
Antonia-Ioana Bãlan, fiica lui Mihai-Ionuþ ºi Mãdãlina-
Adnana Bãlan, naºi fiind familia Gelu ºi Adina Panþâru din
Brãteºti. Nãscutã în 7 iulie 2012, prunca Antonia-Ioana a

Tot sâmbãtã, 28 iulie 2012, naºii Dumitru-Adrian ºi Livia
Iorga din Oneºti au adus spre încreºtinare pe pruncul
Sebastian-Ionuþ, fiul familiei Gheorghiþã ºi Ana-Maria Jugaru
din Viiºoara. Nãscut în data de 22 iulie 2012, Sebastian-

Pe 22 septembrie 2012, Biserica s-a îmbogãþit cu încã
un mãdular la Viiºoara: Maria-Alexandra, fiica familiei
Vasilicã-Cristian ºi Elena Pãuceanu, a primit Taina Sfântã
a Botezului, naºii fiindu-i familia Vintilã Gelu ºi Mariana din
Târgu-Ocna. Un copil primit de o familie întemeiazã circuitul

Alt botez la Viiºoara: Sebastian-Ionuþ Jugaru
Ionuþ a fost un dar de la Domnul pentru familia pãrinþilor lui
ca ºi pentru familia cea mare a Bisericii în trupul cãreia
s-a ataºat prin Botez. Sã creascã mare ºi purtãtor de luminã
pe calea credinþei. La mulþi ani!

Botez la Viiºoara: Maria-Alexandra Pãuceanu
treimic al iubirii în acea casã, prin urmare desãvârºirea iubirii
abia acum se atinge în familia Pãuceanu. Ne rugãm lui
Dumnezeu sã improprieze iubirea Sfintei Treimi în nucleul
familial ce-a primit ca dar de Sus pe prunca Maria-
Alexandra. Sã creascã mare ºi credincioasã întru mulþi ani!

Botez la Viiºoara: Elena Hoha
sã fii legat de El ºi sã porþi în aceastã contopire de har un
prunc scos din baia cristelniþei ºi pecetluit cu darul Sfântului
Duh! Cã dupã purtãtorul de luminã, preînchipuire a
Înaintemergãtorului Domnului, vine preotul cãdind
înmiresmat - chip al capului Bisericii care este Hristos - ºi
trãgând dupã sine naºii cu pruncul în braþe - chip al Bisericii
care este trupul lui Hristos ºi pe care nici porþile iadului nu
o vor birui. Sã ne rugãm dar lui Dumnezeu sã pãstreze în
aceastã armonie universalã pe Elena Hoha, pe naºii ei, pe
sora mai mare, Maria, ºi pe pãrinþii care au primit-o ca dar
de Sus. La mulþi ani, Elena Hoha!

Botez la Viiºoara: Ababei Florin-Andrei
Taina cea mare a Botezului, membru al familiei duhovniceºti
a Bisericii care i se face mamã spiritualã aºteptându-l la
masa sacramentalã ce i-o pregãteºte întotdeauna. Sã
creascã mare Florin-Andrei ºi la mulþi ani!

Botez la Viiºoara: Bãlan Antonia-Ioana
devenit prin Taina Botezului mãdular al Bisericii care este
Trupul lui Hristos.

Ne rugãm Domnului sã creascã mare ºi sãnãtoasã.
La mulþi ani, Antonia-Ioana!



Sâmbãtã, 29 septembrie 2012, pruncul ªtefan-Lucian
Sârbu, fiul familiei Lucian ºi Lenuþa Sârbu din Viiºoara, a
fost adus de naºii Constantin ºi Mãrioara Sârbu, din
Bucureºti, sã primeascã Taina Sfântului Botez în biserica
din Viiºoara. Nãscut în 4 august 2012, devine acum, pe 29
septembrie, fiu al Împãrãþiei Cereºti prin naºterea a doua
oarã, cea din apã ºi din Duh, în Taina Sfântului Botez.

Sâmbãta din 17 noiembrie 2012 a
devenit sãrbãtoare la Viiºoara. Familia
Ionatan ºi Eliza Stanciu din Târgu-Ocna
(fiica noastrã) ne-a fãcut bunici, fiul lor,
Sebastian, prilejuindu-ne marea bucurie pe
care am marcat-o cu Sfânta Liturghie
solemnã în cadrul cãreia am sãvârºit ºi
Taina Sfântului Botez, naº fiind Elisei
Roncea, fratele mamei Eliza. Fãgãduinþa
de la Taina Nunþii, aceea de a vedea pe fiii
fiilor noºtri, a început sã prindã contur,
slavã Domnului.  Împreunã cu pãrinþii
conslujitori, Ioan Roncea, Vasile Avasilcãi,
Adrian Þuglea ºi Cãtãlin Ilie, ne-am
împãrtãºit din bucuria zilei acesteia
dimpreunã cu credincioºii parohiei noastre care ne-au însoþit
la aceastã sãrbãtoare. Tuturor mulþumindu-le ºi pe aceastã

Tot sâmbãtã, 17 noiembrie 2012, familia Cornel ºi
Monica-Daniela Ursache, din Viiºoara, a avut bucuria
botezãrii celui de-al ºaselea copil, Camelia-Nicoleta.
Având ca naºi familia Anton ºi Mihaela Ungureanu, din
Târgu-Trotuº, prunca Camelia-Nicoleta a devenit creºtinã

Botez la Viiºoara: ªtefan-Lucian Sârbu
Preaonoraþii naºi ºi-au îmbogãþit familia cu încã un fiu, cãci
fiu duhovnicesc familiei naºilor s-a fãcut pruncul botezat,
casa pãrinþilor a mai primit o luminã aprinsã, un alt înger
pãzitor deodatã cu pruncul nou nãscut. Fie bucuria tuturor
pe mãsura darului vieþii veºnice la care s-a fãcut pretendent
cel nou botezat. Sã creascã mare ºi sãnãtos întru mulþi ºi
fericiþi ani!

Botez ºi Sfânta Liturghie la Viiºoara: Sebastian Stanciu

ºi pretendentã la Înviere prin primirea Tainei Sfântului
Botez.

Fie ca binecuvântarea revãrsatã de Dumnezeu peste
aceastã familie numeroasã sã fie cu folos de mântuire
pentru toþi. La mulþi ani, Camelia-Nicoleta!

Alt botez la Viiºoara: Camelia-Nicoleta Ursache

cale, ne rugãm lui Dumnezeu sã creascã mare pe Sebastian
ºi sã trãiascã fericit mulþi ani pe pãmânt!

„Deci dupã ce în Botez am acceptat moartea
faþã de pãcat, odatã cu moartea ca ofrandã a
fiinþei noastre adusã lui Dumnezeu, trebuie sã
murim în continuare, dar nu moartea omului

vechi, cãci acela a murit definitiv, ci moartea ca
predare continuã lui Dumnezeu împreunã cu
Hristos.“

Pr. Dumitru Stãniloae



Prima familie formatã prin sãvârºirea Tainei Sfintei
Cununii la Viiºoara, pe 2012, a fost a  tinerilor Ionuþ ºi Cristina
Sergentu. Asistaþi de naºii Vasile ºi Carmen Pavel, cei doi
miri cununaþi în ziua de 21 ianuarie au primit ca modele de
viaþã pe Hristos ºi Sfânta Sa Maicã. Fie ca iubirea lor sã
dãinuiascã de-a pururea spre slava Sfintei Treimi ºi bucuria
tuturor. La mulþi ani!

La cununia a doua au venit, pe 4 februarie 2012,
Matievschi Lucian ºi Toma Elena, naºi fiindu-le familia Gigi
ºi Maria Cristea, toþi din Viiºoara. Rugãciunile din cadrul
slujbei ne-au adus tuturor aminte de slãbiciunea firii omeneºti
ºi de iconomia dragostei Bisericii faþã de fii ei duhovniceºti.

Fie ca împreuna-trãire a celor doi miri de astãzi sã le fie
spre ajutor ºi mântuire. La mulþi ani!

Pe 18 august 2012, Adrian Ciobotaru din Viiºoara a venit
în faþa Sfântului Altar cu Rotãraºu Antonela din Târgu-Trotuº
pentru oficierea Tainei Cununiei. Însoþiþi de naºii Costin Gigi ºi
Mirela din Viiºoara, cei doi tineri ºi-au unit vieþile luându-ºi pe
umeri crucea frumoasã a cãsniciei cu binecuvântarea Bisericii.
Fie ca viaþa sã le fie fericitã ºi casa binecuvântatã. La mulþi ani!

Tot pe 18 august  2012, tinerii miri Mihai Ionuþ-Florin din
Viiºoara ºi Ojog Andreea-Elena din Târgu-Ocna, însoþiþi de

Pe 1 septembrie 2012, tinerii Ciprian Lascãr (Crãciun)
din Viiºoara ºi Nicoleta Fotache din Iaºi s-au unit prin Taina
Nunþii la Biserica Ortodoxã din Viiºoara, naºi fiindu-le
Gheorghe ºi Elena Marin din Târgu-Neamþ. Au pornit pe calea
vieþii având ca model pe Hristos, Mirele Bisericii, ºi pe Maica
Domnului, cea care nu L-a pãrãsit pe Iisus Hristos nici chiar
la moartea Sa pe Cruce. Fie ca ºi aceastã familie sã fie
binecuvântatã cu dragoste nepieritoare pânã la capãt.

La mulþi ºi fericiþi ani!

Sâmbãtã, 8 septembrie 2012, în faþa Sfântului Altar au
stat pentru sãvârºirea Tainei Sfintei Cununii tinerii Ionuþ, fiul
lui Fãnicã ºi Adriana Sfârlea, din Viiºoara, ºi Roxana-
Andreea, fiica lui Iulian ºi Cristina Biliboc, din Tuta. Însoþiþi
de naºii lor, familia Costicã ºi Lucica Sterea, din Bacãu, la
care s-a adãugat ºi familia Emil ºi Genoveva Rotaru, din
Tuta, cei doi miri ºi-au jurat dragoste nemuritoare unul altuia,
întemeind o nouã familie în parohia noastrã. Fie binecuvântat
începutul lor care s-a înscris ca un frumos exemplu pentru
parohie. Fie-le Sfânta Împãrtãºanie, primitã cu o sãptãmânã
mai înainte spre unirea lor fericitã cu Hristos ºi vrednicia
curãþiei cu care au stat în faþa Sfântului Altar, o piatrã
nestematã în cununa biruinþei lor.

La mulþi ani fericiþi!

Prima cununie pe 2012 la Viiºoara:
Ionuþ Sergentu ºi Cristina

Cununia a doua:
Matievschi Lucian ºi Toma Maria

Nuntã la Viiºoara: Ciobotaru
Adrian ºi Rotãraºu Antonela

Altã nuntã la Viiºoara: Mihai Ionuþ-
Florin ºi Ojog Andreea-Elena

O nouã familie la Viiºoara:
Lascãr (Crãciun) Ciprian

ºi Fotache Nicoleta

naºii Avãdanei Constantin-Gabriel ºi Ionela-Monica din Târgu-
Ocna au primit în Biserica Ortodoxã din Viiºoara Taina Sfintei
Cununii.

Fie ca bucuria acestei zile sã rãmânã ca un ecou peste
toatã viaþa lor pe care Dumnezeu sã o binecuvânteze. Le
dorim sã trãiascã ani mulþi ºi fericiþi împreunã!

Cununie la Viiºoara: Ionuþ
Sfârlea ºi Roxana-Andreea

Biliboc



Evanghelia începe sã lucreze la Viiºoara.
Strãpungând crusta rece, ghioceii nãdejdii vestesc
vremuri mai calde, semn cã mântuirea e tot mai
aproape de noi.

Duminica Judecãþii din Urmã ne-a adus aminte
cã fãrã milostenie postul ºi pocãinþa n-au finalitate.
Aºadar, având aproape Aºezãmântul de la Hârja,
credincioºii din Viiºoara au înþeles cã vieþuitorii de
acolo au nevoie de ei. De prezenþa lor. De mângâierea
ºi ajutorul lor. Astfel ne-am deplasat în numele lor ºi
cu dãrnicia lor spre Hârja, pe 24 februarie 2012,
semãnând bucurie ºi mângâiere celor de acolo.

Fie ca ofranda dragostei viiºorenilor sã fie semn
de primãvarã ºi cale împãrãteascã spre Postul Mare.

«Bolnav am fost ºi aþi venit la Mine“ la Hârja

Viiºoreni în vizitã  la Hârja -
24 februarie 2012

Viiºoreni în vizitã la Hârja -
24 februarie 2012

Mângâiere de la Viiºoara la Hârja



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 crucea 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».

Gheorghe Puluc, soþul Lenþicãi,
cum îl ºtiu viiºorenii, a plecat din lumea
aceasta la doar 60 de ani.

Încercat de suferinþã, a îndurat
povara ei pânã pe 28 noiembrie 2011,
când sufletul i s-a despãrþit de trup.

Pe 3 decembrie 2011, a trecut la
cele veºnice Victoria Grozavu, în vârstã
de 84 de ani.

Vãduvã de 22 de ani, a lãsat orfani
de mamã pe cei trei copii Gheorghe,
Ion ºi Luminiþa, fãrã bunicã pe nepoþii
ei ºi pe noi toþi fãrã prezenþa-i printre
cei vii.

O grea suferinþã a sfârºit firul vieþii
lui Ileana Drãgan din Viiºoara.

La doar vârsta de 69 de ani, dupã
ce ºi-a dus vãduvia timp de 11 ani,
pleacã dinre noi pe data de 5 decembrie
2011. Rãmân s-o plângã fetele
Domnica, Maricica ºi Georgeta, nepoþii
ºi toþi cei au cunoscut-o. Pe 7
decembrie, la ora 12:00 a avut loc
înmormântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

Miercuri, 30 noiembrie 2011, de ziua
Sfântului Apostol Andrei, dupã
sãvârºirea Sfintei Liturghii, i-a fost
petrecut trupul la cimitir ºi sufletul cu
rugãciune de prohod la cer.

Dumnezeu sã îl ierte!

Victoria Grozavu a sfârºit cu lupta vieþii
Cuptorul suferinþei din ultimii ani a

pregãtit-o pentru întâlnirea cu Dreptul
Judecãtor. Dumnezeu sã-i ierte
pãcatele ºi cu sfinþii sã o odihneascã.
Pe 6 decembrie 2011 a avut loc
înmormântarea, la ora 13:30.

Împreunã cu pãrinþii Valentin ºi
Cãtãlin Ilie am condus-o spre locul

Gheorghe Puluc a trecut la cele veºnice

Ileana Drãgan,
în vârstã de 69 de ani,

a plecat la Domnul

odihnei ei veºnice în cimitir. Dumnezeu
sã o ierte!



Vãduvã de multã vreme ºi cu o cruce
greu de purtat, Zamfira Coman din
Vãratici a sfârºit sã mai sufere pe acest
pãmânt. Ziua de 29 decembrie 2011 a fost
prima zi de doliu în casa ei, vineri, 30
decembrie 2011, la ora 13:00, fiind purtatã
pe braþele rugãciunii spre bisericã ºi apoi
la cimitir. Dumnezeu sã o ierte!

Pãuceanu Mihai, nãscut în 25
aprilie 1945, legat prin rudenie de
cuscrie cu familia Gheorghe V. Puluc
din Viiºoara, a plecat din lumea aceasta
pe data de 21 ianuarie 2012. Tatã a trei
copii, Vasile-Cristian - ginerele familiei
Gheorghe V. Puluc -, Mihai ºi Gabriel,
a fost trudit de singurãtatea vieþii din
ultimii ani, trecând, iatã, la doar 66 de
ani, la cele veºnice. Marþi, 24 ianuarie,
a fost înmormântarea, la ora 12:00.

Dumnezeu sã îl ierte!

Bãtrânul Ion Ciobanu, singur pe
lume, pãrãsit de-ai sãi, ne-a pãrãsit ºi

Vãduv de patru ani, Gheorghe
Bucur, nenea Gicã cum îl ºtiam noi, în
vârstã de 78 de ani, a plecat din lumea
aceasta pe 6 februarie 2012. Inima n-a
vrut sã-i mai batã ºi astfel ºi-a aflat
obºtescul sfârºit în singurãtatea
vãduviei - soþia lui, Aglaia, plecase din
martie 2008 la cele veºnice - ºi cu dorul
de a-ºi mai vedea unica fiicã plecatã în
strãinãtate pentru pâinea cea de toate
zilele. Înmormântarea a fost duminicã,
12 februarie, la ora 12:30. Dumnezeu
sã-l ierte ºi cu sfinþii sã-l odihneascã!

În miezul zilei de 8 februarie 2012,
în timp ce i se sãvârºea la patul
suferinþei Taina Sfântului Maslu, Maria
Crãciun, din Vãratici s-a slobozit de
suferinþa amarã ce-a þintuit-o de multã
vreme la pat, dându-ºi sufletul în mâinile
lui Dumnezeu.

 A fost însoþitã la ceasul plecãrii de
copiii ei ºi de vecinii care participau cu

Vasile Puluc din Vãratici, la cei 78
de ani, a ieºit pe 8 februarie 2012 din
cuptorul suferinþei.

Sabia morþii s-a abãtut la douã case
vecine în ziua de 8 februarie: la miezul
zilei la casa Mariei Crãciun, dupã douã
ore la casa lui Vasile Puluc. Zilele de
doliu au adunat rudeniile ºi cunoscuþii
la capãt de Vãratici, vineri, 10 februarie,
la ora 12:00, purtând spre bisericã ºi
cimitir trupul adormitului robului lui
Dumnezeu Vasile, apoi sâmbãtã pe al
Mariei Crãciun.

Ne rugãm Domnului sã-i ierte
pãcatele ºi sã-l odihneascã ºi pe el în
Împãrãþia Sa!

Iordache Vieru, din Viiºoara, a
plecat neaºteptat dintre noi. Pe 15
februarie 2012, dupã o suferinþã de
câteva sãptãmâni, a adormit în
aºteptarea învierii celei de-a doua. A
lãsat-o vãduvã pe Maria, soþia sa, ºi
orfani pe fiii sãi. Sâmbãtã, 18 februarie
2012, a fost înmormântarea.

Dumnezeu sã îl ierte!

Coman Zamfira, din
Vãratici, a sfârºit

sã mai sufere
pe acest pãmânt

Legat prin cuscrie
de parohia noastrã,

Mihai Pãuceanu
se va odihni

în cimitirul Viiºoarei

Pãrãsit de-ai sãi,
Ion Ciobanu

ne-a pãrãsit ºi el pe noi

el pe noi pe toþi pe 23 ianuarie 2012, la
vârsta de 83 de ani. a lãsat locuinþa lui
de lângã ºcoalã ºi s-a mutat în cealaltã
vremelnicã din cimitir. Înmormântarea
a avut loc miercuri, 25 ianuarie, la ora
11:00.

Dumnezeu sã îl ierte!

Bucur Gheorghe
ne-a pãrãsit

pentru totdeauna

Dupã o lungã
suferinþã, Maria

Crãciun, din Vãratici,
a plecat la odihna

veºnicã

rugãciunea lor la slujba Sfântului Maslu.
Fie ca Dumnezeu sã-i ierte pãcatele ºi
sufletul sã i-l odihneascã la locul fãrã
de suferinþã. Înmormântarea a fost
sâmbãtã, 11 februarie, la ora 12:30.

Dumnezeu sã o ierte!

Vasile Puluc,
din Vãratici, a ieºit

din cuptorul suferinþei

Iordache Vieru
ne-a pãrãsit

pentru totdeauna



Venerabila vãduvã Maria
Cheptãnaru, ajunsã la vârsta de 88 de
ani, a trecut la Domnul în noaptea
dintre 29 februarie-1 martie 2012.
Vãduvã de 62 de ani, rãmãsese doar
cu un fiu din cei doi, Chiriac plecând
neaºteptat la cele veºnice cu trei ani
în urmã. Dumnezeu sã-i rãsplãteascã
jertfa purtãrii jugului vãduviei cu
veºnica bucurie din cer.

Înmormântarea a fost sâmbãtã, 3
martie. Dumnezeu sã o ierte!

Maria Cheptãnaru
a ajuns la capãtul vieþii

Trecut prin suferinþã ºi singurãtate,
de peste 21 ani fiind vãduv, Ion Ciobanu
din Vãratici a trecut la cele veºnice pe
14 martie 2012, la vârsta de 88 de ani.
Cei patru copii i-au rãmas orfani. Însã
plecarea tatãlui trebuie sã-i apropie ºi
mai mult de Dumnezeu ºi de Biserica
lui cea sfântã pentru a-l purta în
rugãciune pentru iertarea pãcatelor
sale. Vineri, 16 martie, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã îl ierte!

La vârsta de 75 de ani, Ioan Brãila
din Viiºoara a încheiat alergarea lui pe
acest pãmânt. Pe 14 martie2012, singur
ºi fãrã sã ºtie nimeni, a plecat sã stea
în faþa tronului judecãþii lui Hristos. I-a
lãsat orfani pe cei patru copii, nurorile,
nepoþii, fraþii, surorile ºi rudeniile toate

De ziua Înãlþãrii Domnului, sufletul
Mariei Bucãtaru s-a înãlþat ºi el la
ceruri. Vãduvã ºi suferindã, a plecat
din lumea aceasta lãsând în urmã
familia ºi parohia pentru a se adãuga
Bisericii din cer. Înmormântarea a fost
Duminicã, 27 mai 2012, la ora 14:00.

Dumnezeu sã o ierte!

La 36 de ani, Maria Pânzaru, soþia
lui Vasile Drãgoi, a plecat fulgerãtor
dintre noi în urma unei ciroze galopante
care i-a curmat firul vieþii în dimineaþa
zilei de luni, 4 iunie 2012. Unica fiicã,
Adina, a rãmas astfel orfanã de mamã
ºi soþul Vasile lipsit de ajutorul pe care
ºi-l luase în persoana ei la vremea
tinereþii. Joi, 7 iunie, a fost înmormân-
tarea. Dumnezeu sã o ierte!

Un eveniment sfâºietor de inimã
s-a petrecut la Viiºoara: Cristina Hoha,
soþia lui Valentin, a plecat fulgerãtor
dintre noi în cealaltã lume pe 16 iunie
2012. La 42 de ani, a lãsat orfani de
mamã pe cei doi copii ai sãi ºi vãduv

Suferinþa vieþii a luat sfârºit ºi
pentru Valeria ªiloche (Valerica Lupu,
cum era cunoscutã de viiºoreni). În
data de 16 iunie 2012, solul morþii a
aflat-o în pribegia vieþii pe care o trãia
dupã putere ca o vãduvã lipsitã de
ajutor. Marþi, 19 iunie, a fost înmor-
mântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

Duminicã, 29 iulie 2012, în timpul
încheierii Sfintei Liturghii în bisericã,
Tinca (Cocuþa) Sergentu, la vârsta de
84 de ani, ºi-a dat obºtescul sfârºit pe
patul ei de suferinþã din casa de la
marginea parohiei, acolo unde
Dumnezeu a aºezat-o pentru viaþa
aceasta.

Însoþitã pânã în ultimul ceas de fiul
Neculai, unicul fiu din cei trei care mai
este în viaþã, care a vegheat la
cãpãtâiul ei, a fãcut ultimul drum
pãmântesc purtatã de dragostea celor
care au cunoscut-o marþi, 31 iulie, la
ora 9:00.

Dumnezeu sã o ierte!

Ion Ciobanu,
din Vãratici, a trecut

la cele veºnice

Ioan Brãila
ºi-a sfârºit lupta vieþii

ºi s-a dus în calea lui. Sâmbãtã, 17
martie 2012, a fost înmormântarea.

Dumnezeu sã îl ierte!

Maria Bucãtaru
a trecut la cele veºnice

Pânzaru Maria din
Viiºoara a trecut

la cele veºnice

O veste tristã:
Cristina Hoha
ne-a pãrãsit

soþul cu care forma de altfel o fericitã
familie. Fãrã de milã coasa morþii i-a
curmat viaþa printr-o galopantã
suferinþã care a îndoliat familia ei ºi
parohia întreagã. Înmormântarea a
avut loc miercuri, 20 iunie, la ora 10:30.

Dumnezeu sã o ierte!

ªiloche (Lupu)
Valeria a ajuns
la capãtul vieþii

Tinca (Cocuþa)
Sergentu ne-a pãrãsit

pentru totdeauna



Pe data de 6 septembrie 2012,
Ileana Puluc, soþia lui Sandu Puluc din
Vãratici, a trecut la cele veºnice. În
vârstã de 68 de ani, a avut parte de o
suferinþã grea care a slobozit-o de
necazurile vieþii acesteia. Credincioasã
fidelã a Bisericii, a plecat acum dintre
noi sã se adauge pãrinþilor ei de
Dincolo. Duminicã, 9 septembrie 2012,
la ora 13:00, a fost înmormântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

Ileana Puluc, din
Vãratici, a sfârºit
cu alergarea vieþii

În noaptea de duminicã spre luni,
30 sept-1 octombrie 2012, inima lui
Chiriac V. ªtefan a încetat sã mai batã.
În vârstã de 71 de ani, lasã pe unicul
fiu, Georgel, orfan ºi de tatã, dupã ce
mama îi plecase din aceastã lume încã
din anul 1989. A trecut ºi el printr-un
cuptor al suferinþei ºi nãdãjduim ca
acesta sã-i fi fost de folos pentru
curãþirea sufletului sãu ºi ºederea cu
vrednicie în faþa scaunului de judecatã
a lui Iisus Hristos. Înmormântarea a
avut loc marþi, 2 octombrie 2012.

Dumnezeu sã îl ierte!

Pe 20 octombrie 2012, Pavel Ioan
din Viiºoara, plecat fiind cu familia în
Italia la muncã, a trecut la cele veºnice

O viaþã frântã la jumãtate de
moartea soþului i-a purtat paºii lui
Zamfira Popa pânã la praznicul
Sfântului Nicolae a anului 2012 când
s-a încheiat printr-o scurtã suferinþã.
De peste cincizeci de ani vãduvã, a avut
o cruce aparte. Câte n-a suportat ea
într-o jumãtate de secol singurã fiind?
O istorie întreagã i-a fost viaþa ei încã
de la naºtere pãrãsitã fiind de mama ei
ºi crescutã de o altã mamã trimisã de
Dumnezeu. Avea însã mereu conºtiinþa
nevredniciei în faþa lui Dumnezeu.
Ajunsese pe al 94-lea an al vieþii, când
o boalã neaºteptatã i-a curmat repede
firul vieþii. Sâmbãtã, 8 decembrie, a
avut loc înmormântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

Încercat de o grea suferinþã,
Dumitru Forcoº, din Vãratici, la doar
71 de ani, a plecat din lumea aceasta

Dupã o îndelungatã suferinþã,
Dãnuþ Rusu din Viiºoara, în vârstã de
50 de ani, a trecut la cele veºnice în
dimineaþa zilei de 31 decembrie 2012.
Înmormântarea a fost pe 2 ianuarie
2013, la ora 13:00.

Dumnezeu sã îl ierte!

Chiriac ªtefan
a trecut la Domnul

Pavel Ioan din
Viiºoara a plecat

la cele veºnice

dupã o grea suferinþã. Nãscut  în 5 mai
1952, a fost cãsãtorit cu Maria Regulã,
din Vãratici, Dumnezeu dãruindu-le
douã fete, Alina ºi Cristina, care rãmân
acum orfane de tatã. În seara zilei de
25 octombrie trupu-i obosit de suferinþã
a ajuns din Italia acasã, la Viiºoara, iar
duminicã, 28 octombrie, la ora 12:00, a
fost înmormântarea.

Dumnezeu sã îl ierte!

La 93 de ani, Zamfira
Popa din Viiºoara

a trecut la cele
veºnice

Dumitru Forcoº,
din Vãratici,

a plecat la Domnul

pe 8 decembrie 2012. Toatã viaþa i-a
fost pecetluitã de nevoi ºi necazuri,
boala din urmã nemaiputând însã sã o
rabde. O suferinþã grea l-a topit pur ºi
simplu, ajungând la o greutate în jur de
30 de kilograme. Dupã  ce soþia sa l-a
lãsat vãduv, cu doi ani în urmã, acum
i-a lãsat ºi el pe copiii sãi orfani ºi de
tatã. Marþi, 11 decembrie, a fost
înmormântarea.

Dumnezeu sã îl ierte!

Rusu Dãnuþ,
la 50 de ani,

ne-a pãrãsit în ultima
zi a anului 2012

«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



«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

Denia de Duminicã:
Iosif cel preafrumos

ºi smochinul blestemat
 
Prima denie din Sãptãmâna

Patimilor ne descoperã imaginea
profeticã a lui Hristos pe care Vechiul
Testament o aratã în persoana lui Iosif.
Asta, pe o parte. Pe altã parte, denia
din aceastã searã ne zugrãveºte ºi
starea jalnicã a poporului evreu care
s-a arãtat ca un smochin fãrã roade ºi
care nu I-a fost nicicum de folos lui
Hristos. Mântuitorul l-a blestemat
pentru aceasta ºi într-o clipã s-a uscat.
Ceea ce înseamnã cã venirea lui
Hristos s-a fãcut sfârºitul Legii,
sfârºitul aºteptãrii ºi al închipuirilor.
Aceasta este prima treaptã a scãrii
deniilor. Luni seara, urcãm pe treapta
a doua. De fapt, urcuºul nostru spre
Jertfa Domnului este presãrat cu
cântãri de nuntã. În seara dintâi, îndatã
dupã psalmii Utreniei se cântã: Iatã
Mirele vine în miezul nopþii… Noi ne
pregãtim de moarte cu Hristos, ne
pregãtim sã mergem spre Jertfã, spre
Cruce ºi spre Patimi ºi iatã cã Hristos
ne conduce spre Nuntã. El vrea ca sã
fie Mirele Bisericii. ªi-n toate aceste
zile El ne aratã cum Se pregãteºte
pentru aceasta. ªi cum ne pregãtim ºi
noi pentru unirea cu El. În prima searã
L-am vãzut pe Mirele sub chipul lui
Iosif cel preafrumos.

Cãmara Ta, Mântuitorule,... se
cântã mai înainte de Laude. Cãmara
nunþii este pregãtitã, Mirele anunþã cã
vine în curând. Oare ce face Mireasa?
La denia de luni vedem cum Îl aºteaptã
Mireasa.

 

Procesiunea nupþialã a Deniilor

Denia de Luni:
Icoana Bisericii

în chipul Fecioarelor
 
Noi nu putem sã-L cunoaºtem pe

Hristos altfel decât prin asemãnare. ªi
Biserica ni l-a pus pe Iosif despre care
am vãzut la denia de Duminicã cã a fugit
fãrã sã se ruºineze de goliciunea lui.
Pentru cã El era atât de curat în conºtiinþa
lui, cum era Adam înainte de cãdere,
neruºinându-se de faptul cã era gol.

Astãzi, Biserica ne pune înainte
imaginea Miresei, a ceea ce trebuie sã
fie Biserica, nu în chipul celor cinci
fecioare neînþelepte care, deºi îºi
pãstraserã ºi ele fecioria, mai trebuia
ceva sã facã; poþi adicã sã faci lucruri
mari, cã a-þi pãstra fecioria pânã la nuntã
este un lucru cu anevoie în vremuri de
desfrânare, în vremuri de tulburare, de
neliniºte. ªi cu toate cã aceste fecioare
ºi-au pãstrat curãþia sufletului lor,
venirea Mirelui nu le-a învrednicit sã fie
cu El la ospãþ. Cãci nu aveau 
untdelemn în vase, n-aveau milostenia
la inimã, dupã cum spune sinaxarul
zilei cã erau lipsite de milostenie. Alþi
Pãrinþi ai Bisericii spun cã untdelemnul
din vase înseamnã ºi Duhul Sfânt pe
Care trebuie sã ºi-L agoniseascã
fiecare creºtin în inima ºi în fiinþa lui
pentru ca sã poatã fi comesean cu
Hristos la ospãþul veºniciei.

 
Denia de Marþi:

Mirele înmiresmat
 
Trupul înmiresmat al lui Hristos

este Biserica Lui. El a luat asupra Sa
ºi frumuseþea Cuvântului propovãduit,

ºi urâþenia pãcatului care se aratã cel
mai grozav în actul trãdãrii pe care Iuda
l-a sãvârºit în tainã ducându-se ºi
vânzându-L pe Hristos. Vânzând
Biserica pentru câþiva arginþi. Hristos
Se pregãteºte pentru rãstignire atât cu
frumuseþea cât ºi cu plãcuta mireasmã
a mirului pe care femeia pãcãtoasã cu
lacrimile pocãinþei ei, cu pãrul ei
despletit, cu toatã inima ei deschisã ºi
înlãcrimatã I le-a adus lui Hristos. El
se umple cu mireasma aceasta, pe de
o parte, ºi pe alta cu actul trãdãrii lui
Iuda. Astfel Se pregãteºte pentru
moarte sau pentru nuntã, cãci noi am
cântat de Mire cã vine curând, în
miezul nopþii. Pe de o parte, ia asupra
Sa pãcatele lumii, pe de alta, împrãºtie
în lume mireasma plãcutã a Cuvântului
Sãu. Ceea ce a fãcut femeia pãcã-
toasã în casa lui Simon leprosul a fost
un act de pregãtire a lui Hristos pentru
îngropare mai înainte de a muri.

Aºa S-a pregãtit Hristos, aºa Se
pregãteºte Mirele pentru nunta Lui.
Miercuri seara vom vedea cum se
pregãteºte Mireasa, ne vom cutremura
de discrepanþa pregãtirii Mirelui întru
mireasma plãcutã a mirului ºi întru slava
Crucii ºi ticãloºia Miresei care va
vinde, va prinde, va lovi, va scuipa, va
batjocori pe Mirele sãu. O, ce Mireasã
ticãloasã! Într-adevãr, cum au spus
profeþii de demult despre poporul Israel,
logodnica lui Mesia, ea întotdeauna
s-a purtat urât faþã de El. ªi astãzi,
ºi-n vremea aceasta ea se va purta
dupã obicei. ªi vom vedea cã se va
întoarce de la cântarea cea plinã de
bucurie de duminicã când
L-a întâmpinat pe Hristos
intrând în Ierusalim, se va

Sãptãmâna Patimilor Domnului nostru Iisus Hristos, pe lângã alte slujbe zilnice, este marcatã
în mod accentuat de acele slujbe de searã numite denii la care creºtinii participã cu multã evlavie
ºi care-i pregãtesc pentru marele praznic al Învierii. În rândurile urmãtoare vom puncta temele
speciale ale fiecãrei denii, aºa cum le observãm din rânduiala conþinutã în cartea numitã Triodul.

Fie ca serile Deniilor sã ne fie tuturor trepte de înãlþare spiritualã spre Înviere.



Parastas la un an la mormântul pãrintelui Costicã Barna

întoarce cu urã nestãpânitã
împotriva Lui ºi-ºi va arãta

adevãrata ei faþã pentru care a venit
Hristos în lume sã o spele, sã o cureþe
ºi sã o sfinþeascã.

 
Denia de Miercuri:
Mirele euharistic

Mirele se pregãtea ieri pentru nuntã
prin ungere cu mir din cap pânã-n
picioare. Astãzi Mireasa se pregãteºte
vânzându-L pe Mire, refuzându-L. Ce
pregãtire îngrozitoare ºi cutremu-
rãtoare totodatã!

Un aºa Mire avea nevoie de o
astfel de iubire din partea Miresei Lui,
din partea noastrã, a oamenilor? Totuºi
El are parte de vânzare. Cu toate
acestea El nu-ºi lipseºte Mireasa de
prezenþa Sa în tot timpul veacurilor pânã
la sfârºitul lumii.

De aceea S-a gândit ca în ziua
dinaintea morþii Lui reale sã închipuie
moartea tainicã a Lui printr-o Cinã de
Tainã pe care o pregãteºte în Joia
dinaintea Vinerii junghierii mielului pascal.
Pentru ca El, Care este Paºtele cel nou,
sã poatã fi mâncat mai înainte de a mânca
evreii Paºtele cel vechi. Pentru cã Paºtele
cel vechi pe care aveau sã-l mãnânce
evreii vineri seara sã fie în zadar. Cãci
Paºtele cel nou avea sã fie adus în mod
tainic cu o zi înainte, joi, anulându-l pe
cel vechi, când pe mâinile lui Hristos avea
sã se arate pâinea ºi vinul, Trupul ºi
Sângele Sãu, închipuirea morþii Lui pe
care avea sã o împlineascã a doua zi pe
Cruce, pe Golgota.

 
Denia de Joi:

Hristos S-a nuntit

Iatã, Mirele a venit! L-am dorit,
L-am aºteptat precum fecioarele cele
înþelepte la miezul nopþii. De Duminicã
seara, de la prima Denie, de când am
vãzut închipuirea Mirelui din Vechiul
Testament în persoana lui Iosif cel
neprihãnit; ºi din seara a doua, la Denia
de Luni, când am vãzut Biserica,

Mireasa, sub chipul fecioarelor
înþelepte aºteptându-L pe Mire, noi am
cântat acest cântec al aºteptãrii
Mirelui: Iatã Mirele vine…

Iatã Mirele a venit ºi ce-am fãcut
noi cu El? El stã în mijlocul nostru acum
pe Cruce. Pe Acesta L-am aºteptat.
ªi iatã El a venit la plinirea vremii.

Iatã dar Mirele nostru, iatã nunta
noastrã! Ne-am pregãtit de nuntã.
Hristos S-a nuntit acum cu noi. El, în
iubirea Lui, ªi-a întins mâinile pe Cruce
ºi rãmâne aºa chemându-ne la Sine.
Priviþi-L cum ne cheamã! Priviþi-L cum
ne aºteaptã! Priviþi-L cu mâinile întinse
în tot cursul istoriei aºteptând
umanitatea sã vinã la Sine. În aceastã
searã credincioºii vin la bisericã ºi se
închinã cu metanii înaintea Crucii
Domnului. Dar El ne aºteaptã în fiecare
zi sã facem aceasta. De aceea pânã
la sfârºitul istoriei suferã pentru noi, stã
pe Cruce pentru noi. ªi El nu se
desprinde de Cruce, pentru cã S-a legat
de ea prin veºnicã iubire.

 
Denia de Vineri:

Prohodul Domnului
 
În Vinerea Mare avem Piatra

Ungerii cu Trupul lui Hristos întins pe
ea, spãlându-L cu lacrimile noastre, cu
mirul pocãinþei noastre. Lacrimile
pocãinþei sunt mirul cu care Hristos Se
unge pentru înmormântare. Lacrimile
pocãinþei sunt mireasma plãcutã a
Bisericii, mireasma Trupului lui Hristos.
Dupã ce se face procesiunea de
înmormântare, intrând în Bisericã,
trecem pe sub Sfântul Aer, fãgãduind ºi
arãtând prin aceasta cã murim cu
Hristos, intrãm ºi noi în mormânt cu El.
ªi-L aºezãm pe Hristos pe Sfânta Masã
care devine mormântul Domnului de
unde, noi stând ºi aºteptând în Bisericã,
ne rugãm sã vinã lumina, sã rãsarã din
Mormânt Lumina Sfântã în noaptea
Învierii. Iisus Hristos, Cel care va sta
cu trupul în mormânt trei zile, sã învie ºi
sã ne dãruiascã ºi nouã bucuria biruinþei
depline asupra morþii prin moartea Lui.
ªi viaþa veºnicã prin Învierea Sa. Amin!

c-am înþeles pocãinþa! Cã adesea, în
loc sã ne acuzãm pe noi înºine, dupã
cum ne ºi miºcã conºtiinþa, degrab
gãsim pricinã de vinã la alþii, nu în noi,
pentru sângele vãrsat. Atunci, pe lângã
jalea dupã Iosif pe care ºi-aºa o purta
Iacov, i s-a mai adãugat ºi aceea dupã
Simeon, apoi ºi jalea dupã Veniamin,
urmare a învinuirilor dintre fraþi, aºa
cum am vãzut. Sau, cum am zice
despre noi, cei de azi, ca sã ajungem la
smerita pocãinþã pentru nelegiuirile
noastre, trebuie iar ºi iar sã pãtimeascã
Biserica pentru ca sã ni se aplece
încetul cu încetul grumazul împietrit de
orgolii pânã la pãmânt.

Nu zic asta numai cu privire la noi
ca neam. Vedeþi cum se ceartã oamenii
între ei pentru un crez sau interes pe
care vor sã ºi-l apere? Dar ºi-n viaþa
duhovniceascã se întâmplã aidoma.
Satan, vrãjmaºul cel vechi aruncã
zâzania pe drumul îngust al pocãinþei.
ªi dacã Dumnezeu ne oferã ºansa
redresãrii spirituale prin trezirea
conºtiinþei pãcãtoºeniei noastre în urma
a tot felul de încercãri ºi semne, oare
de ce se întâmplã ºi-ntre fiii Bisericii sã
se audã învinuiri în vremea pocãinþei?

Suntem în pragul Postului Mare. Cã
trebuie sã ne plecãm cu toþii  în faþa
Aceluia care ne dã Pâine din cer o ºtim.
Dar realizãm oare cã Acela pe Care
L-am vândut vrea sã Se convingã cu
adevãrat cum ne purtãm noi unii faþã
de alþii? Ne va vedea El pe toþi la
Canonul cel Mare al pocãinþei plecaþi
înaintea Lui? Dar dacã va observa cã
acuzatorul cel dinlãuntru nu ni-e treaz
la fiecare, nu va fi mulþumit de noi. ªi
nu ne va primi sã ni Se descopere, pânã
nu vom aduce ºi ultima mãrturie a
dragostei noastre de fraþi, de la cei mai
mari pânã la cei mai mici ºi firavi din
familia noastrã duhovniceascã.

Sã bãgãm de seamã cum ne învaþã
în aceastã vreme Biserica: „Aºa,
Doamne, împãrate, dãruieºte-mi ca
sã-mi vãd greºalele mele ºi sã nu
osândesc pe fratele meu, cã binecu-
vântat eºti în vecii vecilor. Amin.“

„Sã nu osândesc
pe fratele meu“

(urmare din p. 12)



Hristos. În fiecare an repetãm sau
învãþãm lecþia vieþii acesteia pe care o
trãim fiecare în parte ca ºi creºtini. În
fiecare an, Postul Mare ne-aduce
aminte cum trebuie sã trãim nu numai
în aceste patruzeci de zile pânã la
Intrarea în Ierusalim ºi în celelalte ce
urmeazã pânã la slãvita Înviere a lui
Hristos, ci cum trebuie sã trãim toatã
vremea vieþii noastre de la botez pânã
la moarte. De aceea noi venim în Postul
Mare la bisericã în fiecare duminicã, la
fiecare slujbã deosebitã pe care o
sãvârºim în bisericã, sã învãþãm ce
n-am fãcut de la botezul nostru pânã în
clipa respectivã a vieþii noastre ºi care
ar putea fi chiar penultima dinaintea
celeia a morþii.

Perioada Postului Mare se
sfârºeºte în ziua morþii care poate fi
mâine, peste un an sau peste cincizeci
de ani, Dumnezeu ºtie. Alergãm la
bisericã în vremea Postului Mare la
fiecare chemare de clopot, pe toate
lãsându-le îndatã ºi multã bucurie ºi
mult dor având pentru ca sã ne întâlnim
cu Acela cu Care ne vom cununa în ziua
morþii noastre, ziua din urmã a vieþii
acesteia pãmânteºti. Cine-L iubeºte pe
Hristos cu adevãrat acela nu poate sta
liniºtit când El îl cheamã la comuniunea
dragostei cu Sine.

Perioada dintre botez ºi moarte
este asemãnatã cu cea dintre logodnã
ºi nuntã. Din momentul în care Hristos
ne-a fãgãduit cã ne-a luat pe numele
Lui suntem ai Lui pe totdeauna ºi ºtim
cã El ne iubeºte cu o iubire veºnicã.
De atunci inima noastrã tânjeºte de dor
dupã El, dupã unirea cu El din ziua nunþii
care este aceeaºi cu a morþii noastre
pãmânteºti. Atunci Biserica-Mireasã se
uneºte cu Mirele-Hristos într-o comu-
niune nesfârºitã în Împãrãþia Sa, în
cãmãrile cereºti. În aceastã perioadã
dintre botez ºi moarte noi avem mereu
dorinþa de a ne întâlni tainic cu Hristos-
Mirele nostru, pentru cã-L iubim, pentru
cã suntem arºi de dor dupã El, pentru
cã inima noastrã clocoteºte de iubirea
Lui ºi nu putem sta nepãsãtori. Cineva
stã nepãsãtor atunci când în perioada
vieþii lui pãmânteºti clopotul îl cheamã
la întâlnirea cu Hristos, dar el zice:

n-am timp, Hristoase, de Tine acum.
Am alte probleme mai importante. De
fapt el vrea sã spunã altceva: Hristoase,
eu nu Te iubesc pe Tine, eu nu vreau
sã fii soþul meu veºnic, eu am alþi
ibovnici, alþi idoli pe care-i iubesc, am
alþi dumnezei strãini la care mã închin
ºi nu am timp de Tine. O, de câte ori
am spus noi acestea? De câte ori
n-am venit la Liturghie când Hristos
ne-a chemat ca sã ne îmbrãþiºeze
tainic, sã ne întãreascã nãdejdea în ziua
din urmã a nunþii noastre cu El, tot de
atâtea ori noi am spus cu alte cuvinte:
Hristoase, nu Te iubesc, nu vreau sã
fiu cu Tine la moarte, vreau sã fiu cu
celãlalt stãpânitor al lumii, cu diavolul.

Cu totul de neînchipuit însã,
Dumnezeu ne iubeºte cu o iubire
veºnicã. El nu este ca unul dintre noi
care atunci când soþia sau soþul ne
înºealã într-un fel sau altul noi spunem:
nu mai am treabã cu tine ºi divorþez.
Hristos nu gândeºte aºa, ci spune: Eu
te iubesc cu o iubire veºnicã. ªi deºi
zice prin proorocul Osea cã M-ai înºelat
de atâtea ori ºi ai mers la dumnezeii
strãini iubindu-i pe aceia, Eu tot te
aºtept, pentru cã iubirea Mea nu are
sfârºit, Eu nu vreau sã mã rup de tine,
cãci iubirea Mea este dumnezeiascã
ºi veºnicã. ªi Dumnezeu aºteaptã pe
Israel sã se pocãiascã, sã se întoarcã
la El, iar când Israel se întoarce la
Dumnezeu, El îl îmbrãþiºeazã ºi-i aratã
iubirea uitând de tot ce-a fost în urmã.
La fel ºi noi, chiar dacã L-am înºelat ºi
L-am întristat pe Hristos în vreun fel
vreodatã, El ne aºteaptã ºi Se bucurã
foarte mult când ne vede cã venim sã-I
arãtãm iubirea noastrã, cã ne-am întors
la El ºi cã vrem sã rãmânem cu El.

Prima sãptãmânã din Postul Mare
este una ca dupã logodnã, ca dupã clipa
în care logodnica ºi logodnicul ºi-au zis
da unul altuia în faþa pãrinþilor. Iubirea
dintre ei creºte nemãsurat ºi dorul lor
de a se întâlni este tot mai aprins, clipã
de clipã. N-aþi simþit în Sãptãmâna
Mare, prima din Sfântul Post, retrãirea
acelei pãrþi a vieþii duhovniceºti marcatã
de înflãcãrata dragoste dintâi în care
Mirele ne-a copleºit nemaivãzut cu
dragostea-I iertãtoare!?

Mult doritul timp de desfãtare a
sufletului e Postul Mare, sânul cald al
mamei la care sufletul, ca un prunc, îºi
aflã liniºtirea. Sã petrecem Sãptãmâna
Mare, cea dintâi a Postului Mare,
gândindu-ne la cele trei Duminici
trecute, astfel ca smerenia Vameºului
sã ne izvorascã pocãinþa fiului celui
tânãr care sã ne aºeze de-a dreapta
Stãpânului la Înfricoºata Judecatã.
Aºezaþi astfel pe cale, sã intrãm în
arena pocãinþei din vremea Postului
Mare, aºa cum ne vor spune ºi
urmãtoarele cuvinte: Am ajuns cu mare
bucurie la vremea mult-aºteptatã ºi
veneratã de cãtre credincioºi: perioada
Postului Mare, perioadã în care devenim
liberi, ne eliberãm de poftele cãrnii ºi
ale pântecelui care robesc pe om mai
ales în afara posturilor. Intrând  în post,
omul devine liber, liber sã zboare spre
înãlþimile trãirilor divine, liber sã cugete
– dezlegat de patimi – la cele
nepãtimaºe, liber sã zboare spre
culmile la care n-ar putea ajunge când
este atras spre cele de jos ale
pãmântului. De aceea Postul este
pentru creºtinii cei iubitori de Hristos
vreme prielnicã mântuirii, vreme
aºteptatã, vreme în care ei trãiesc nu
oricum, ci cu nãdejde cã la sfârºitul
acestei perioade de cincizeci de zile
se vor bucura de lumina Învierii ºi ei
înºiºi vor simþi cã trãiesc o viaþã nouã
pe care ºi-o câºtigã în urma acestui
post ascetic, din perioada acestor zile
de jertfã ºi de umblare pe urmele lui
Iisus Hristos.

Perioada Postului Mare este
prototip al vieþii pãmânteºti pe care o
trãim în lumea aceasta ca ºi oameni,
de la botezul nostru, când am primit o
nouã viaþã duhovniceascã, pânã la
moartea noastrã. Postul Mare coincide
în chip tainic cu viaþa noastrã de când
intrãm în arena mântuirii, în lupta contra
pãcatelor, la începutul Pãresimilor, ºi
sfârºim în noaptea Învierii când ieºim
dintre cei morþi sau încheiem viaþa
aceasta ºi trecem de la moarte la viaþã.
Dacã am petrecut perioada Postului
Mare în credinþã, urmându-L pe Hristos,
atunci ºi sfârºitul vieþii noastre este unul
al învierii ºi al înveºnicirii în lumina lui

Postul ne face liberi



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

„Trebuie sã cercetãm cum
întipãresc dracii nãlucirile cele din somn
în mintea noastrã ºi-i dau o anumitã
formã. Una ca aceasta obiºnuieºte sã
se întâmple minþii, fie privind prin ochi,
fie auzind prin auz, fie printr-o simþire
oarecare, sau fie prin amintire, care
întipãreºte în minte, miºcându-le, cele
ce le-a agonisit prin mijlocirea trupului.
Deci dracii, mi se pare, rãscolind
amintirea o întipãresc în cuget. Cãci
organele trupului stau în nelucrare,
þinute de somn. Dar iarãºi, trebuie sã
cercetãm cum rãscolesc amintirea?
Sau poate prin patimi? Aºa trebuie sã
fie, deoarece cei curaþi ºi nepãtimaºi
nu mai pãþesc una ca aceasta. Este
însã ºi o miºcare simplã a amintirii,
stârnitã de noi sau de sfintele Puteri.
Prin ea vorbim ºi petrecem cu Sfinþii.
Sã fim însã cu atenþie. Cãci chipurile
pe care sufletul, împreunã cu trupul, le
primeºte întru sine, amintirea le miºcã
fãrã sã se mai ajute de trup. Aceasta
se vede din faptul cã adesea pãtimim
una ca aceasta ºi în somn, când trupul
se odihneºte“

(Evagrie Monahul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 76).

„Visurile de cele mai multe ori nu
sunt nimic altceva decât chipuri ale
gândurilor, sau, precum am zis,
batjocuri ale dracilor. Chiar dacã ni
s-ar trimite vreodatã de cãtre bunãtatea
lui Dumnezeu vreo vedere ºi n-am
primi-o, nu s-ar supãra pentru aceasta
preadoritul Domn Iisus pe noi. Cãci ºtie
cã facem aceasta pentru vicleºugurile
dracilor. Desigur, deosebirea arãtatã
mai înainte este precisã. Dar se
întâmplã cã sufletul, întinându-se pe
nesimþite, din pricinã cã, furat de vreun
gând (lucru de care cred cã nimeni nu
e cruþat), nu mai poate distinge precis
ºi crede celor care nu sunt bune, ca ºi
cum ar fi bune“

 (Diadoh al Foticeii, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 430).

 „Sufletul care cunoaºte pãcatul
îl urãºte ca pe o fiarã atotputuroasã.
Dar dacã nu-l cunoaºte, îl iubeºte.
Acesta duce apoi în robie pe
îndrãgitorul lui, iar nefericitul acela
nu-ºi vede interesul sãu ºi nu-l
înþelege, ci socoate cã se împodobeºte
cu pãcatul ºi se bucurã“

(Sf. Antonie cel Mare, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 27)

„Sufletul curat, bun fiind, se
lumineazã de Dumnezeu. Atunci
mintea cugetã cele bune ºi dã naºtere
cuvintelor iubitoare de Dumnezeu. Dar
dacã se întineazã sufletul de patimi, îºi
întoarce Dumnezeu faþa de cãtre el,
mai bine zis sufletul însuºi se desparte
pe sine de Dumnezeu. Atunci vrãjmaºii
draci intrã în cuget ºi pun înaintea
sufletului fapte necuviincioase:
preacurvii, ucideri, rãpiri, profanãri de
cele sfinte ºi cele asemenea, câte sunt
lucruri ale dracilor.“

(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I,
Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 28).

„Precum trupul nu poate fiinþa fãrã
suflet, aºa toate cele ce se vãd ºi sunt
nu pot fiinþa fãrã Dumnezeu.“

(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I,
Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 28).

„Sufletul pãtimeºte împreunã cu
trupul; dar trupul nu pãtimeºte
împreunã cu sufletul. De pildã,
tãindu-se trupul pãtimeºte ºi sufletul,
iar de va fi trupul tare ºi sãnãtos, se
bucurã ºi sufletul. Dar când înþelege
sufletul nu înþelege ºi trupul, ci
rãmâne pãrãsit în el însuºi. Cãci a
înþelege este o pãtimire a sufletului,
ca ºi  neºt i inþa sau mândria,
necredinþa, lãcomia, ura, pizma,
mânia, nepãsarea, slava deºartã,
cinstea, dezbinarea, simþirea binelui.

Pentru cã cele de felul acesta se
lucreazã prin suflet.“

(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia,
Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 36-
37).

„Sufletele care nu sunt þinute în frâu
de raþiune ºi nu sunt cârmuite de minte,
ca sã sugrume, sã stãpâneascã ºi sã
cârmuiascã patimile lor, adicã: întris-
tarea ºi plãcerea, se pierd ca dobi-
toacele cele necuvântãtoare, raþiunea
fiind târâtã de patimi ca vizitiul biruit
de cai.“

(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I,
Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 40).

„Precum trupul fãrã suflet este
mort, aºa ºi sufletul fãrã puterea minþii
este nelucrãtor ºi nu poate moºteni pe
Dumnezeu.“

(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I,
Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 47).

„Sufletul se aflã în lume fiind
nãscut. Mintea este mai presus de
lume fiind nenãscutã. Sufletul care
înþelege lumea ºi vrea sã se mântu-
iascã în fiecare ceas are o lege pe
care nu o calcã. El cugetã întru sine
cã acum e vreme lungã ºi de cerce-
tare ºi nu aºteaptã sã o facã aceasta
judecãtorul. El ºtie cã-ºi poate pierde
mântuirea primind cea mai micã
plãcere urâtã.“

(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I,
Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 48).

„E mai uºor a curãþi un suflet
necurat decât a readuce din nou la
sãnãtate pe unul curãþit ºi iarãºi rãnit,
dracul întristãrii neîngãduind, ci
aducând pururea înaintea ochilor, în
vremea rugãciunii, idolul pãcatului.“

(Evagrie Monahul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 97).

DESPRE VIS DESPRE SUFLET



Locuinþã distrusã de furia apelor la Schineni

Consilierii împãrþind ajutoare

„Adevãrat vã spun vouã cã nici
unul din bãrbaþii aceia nu vor gusta
din Cina Mea“.

În duminica a 28-a dupã Rusalii,
care este ºi duminica Sfinþilor
Strãmoºi ai Domnului, adicã a
tuturor acelora care în istoria
poporului Israel ºi nu numai, de la
crearea lumii, au avut în conºtiinþa
lor ziua venirii lui Mesia ºi care au
pregãtit calea venirii lui Mesia prin
cuvintele  pe care le-au rostit
oamenilor din jurul lor, cu privire la
iubirea dumnezeiascã ce se va
arãta prin trimiterea unui rãscum-
pãrãtor în lume, în aceastã
duminicã noi auzim Evanghelia de
la Luca cu Cina cea Mare. De fapt
e o împlinire a aºteptãrii tuturor
sfinþilor strãmoºi, o împlinire a
vremii, cãci ospãþul despre care
Hristos vorbeºte este tocmai
Împãrãþia Sa pe care a adus-o în
lume ºi la care i-a chemat pe
oameni sã vinã, sã participe, sã
intre, sã fie pãrtaºi ºi sã moºte-
neascã veºnicia. Mântuitorul avea
în faþa Lui fariseii, cãrturarii,
oamenii din Iudeea care erau
cunoscãtori ai legii ºi care ºtiau
foarte bine ce au spus profeþii de
demult cu privire la venirea lui
Mesia. De aceea Mântuitorul se
foloseºte de o parabolã pentru a
trezi conºtiinþa  acestui popor
adormit care n-a cunoscut
vremea cercetãrii sale, vremea
când a venit Însuºi Mesia printre
ei ºi în mijlocul lui.

Textul parabolei ne vorbeºte
despre o cinã pe care un fariseu
bogat a fãcut-o într-o sâmbãtã,
chemându-l la sine ºi pe Iisus. ªi
acolo erau oaspeþi de seamã,
oameni care locuiau în acele locuri
ºi Mântuitorul începu sã le spunã
acestora: Nu cãutaþi locurile dintâi

ca nu cumva stãpânul casei sã-þi
zicã: Prietene, am un invitat de
onoare! Te rog treci mai în spate
ca sã meargã acesta mai în faþã.
Atunci va fi o ruºine pentru tine care
te-ai înghesuit la un loc din faþã,
trebuind sã cedezi locul altuia mai
de cinste decât tine, dar nu numai
atât. Fariseul care invitase pe Iisus
la cinã a avut ocazia sã invite ºi un
sãrac la cina lui, dar n-a fãcut-o.
La uºa fariseului era un bolnav de
idropicã, un om care avea apã în
þesuturile sale, iar Mântuitorul îl
vindecã de boala lui mai înainte de
a intra în casa fariseului. ªi fariseul
a separat la uºa lui pe invitaþi. L-a
invitat pe Hristos, dar pe sãrac l-a
lãsat afarã, pe bolnavul acesta
vindecat care în starea în care se
afla avea nevoie atât de mult de
mâncare ºi de mângâiere
duhovniceascã. ªi fariseul nu l-a
invitat ºi pe el înãuntru sã stea la
masã cu el,  pentru cã avea
oaspeþi deosebiþi, oaspeþi de
seamã din Ierusalim ºi nu-ºi putea
permite sã strice atmosfera cu un
sãrãntoc, un murdar care era la
uºa lui ºi care nu venise pentru
ca sã stea la masã la bogatul
acesta, la fariseul acesta, ci
pentru ca sã se întâlneascã cu
Hristos. Pe Domnul L-a ºi întâlnit
ºi a fost vindecat de El.

Unul dintre cei care stãtea
acolo la masã, vãzând pe Hristos
cã vorbeºte despre cina din
Împãrãþia Cerurilor, ca unii care
credeau cã ei ca oameni înstãriþi ºi
împlinitori ai legii vor moºteni
aceastã împãrãþie, exclamã: Fericit
cel ce va prânzi în împãrãþia lui
Dumnezeu! Asta ºi credeau
fariseii, cã ei sunt membrii ºi
participanþii la ospãþul Împãrãþiei
cereºti. Atunci Mântuitorul a început

sã spunã o parabolã, o pildã, ca sã
înþeleagã cei din faþã cât de greu e
sã moºteneºti aceastã Împãrãþie ºi
cã cei bogaþi ºi cei cãzuþi în patimi
nu vor putea intra acolo. ªi începu
pilda aceasta: Un om bogat a fãcut
o cinã mare, a fãcut o masã mare
ºi a chemat mai înainte pe mulþi la
masa lui. Cum era obiceiul în
Ierusalim ca atunci când cineva
face o masã, cu mai multã vreme
înainte sã anunþe pe oaspeþii sãi :
Voi face praznic în cutare zi! Sã
veniþi la praznic! Ca oamenii sã se
pregãteascã, cu hainele curate, sã
se pregãteascã ei înºiºi spãlân-
du-se ºi aºa mai departe. Poate ºi
cu cadouri pe care sã le aducã
stãpânului care dãdea masa. Iar
înainte de ceasul ospãþului a trimis
iar slugile ca sã spunã celor invitaþi
mai înainte cã toate sunt gata, sã
vinã la masã. ªi când a trimis
slugile lui, au început oamenii sã se
scuze. Unul a spus: Mi-am luat
pãmânt ºi nu pot veni. Erau acolo
împreunã cu fariseul mari
latifundiari, oameni care aveau
pãmânturi întinse, care cu greu îºi
fãceau timp de a merge la ospãþul
cuiva. N-aveau timp fizic pentru cã
trebuiau sã se ocupe de pãmântul
lor cel mult pe care-l aveau. Între
cei invitaþi la masa fariseului bogat
erau ºi astfel de oameni, de aceea
Mântuitorul începe cu scuza unora
ca aceºtia, mari latifundiari care au
spus slugilor: Nu putem veni!

Altul au spus : Mi-am luat cinci
perechi de boi ºi trebuie sã mã duc
sã-i încerc! Nu pot veni! Cu toate
cã era sâmbãta, zi de odihnã la
evrei când n-avea voie sã facã
lucrul acesta, sã-ºi încerce boii,
precum nu avea nici cel
care avea mari pãmânturi
sã meargã ºi sã le vadã

- predicã þinutã la Viiºoara în Duminica Sfinþilor Strãmoºi ai Domnului -
- 14 decembrie 2012 -

BOLNAVUL DE LA POARTA FARISEULUI



mãcar. Dar ei încãlcau
sâmbãta, încãlcau ziua de
odihnã mergând sã-ºi

încerce boii pe care îi cumpã-
raserã. De obicei în Þara Sfântã în
acea vreme marii moºieri care
aveau pãmânturi, marii latifundiari
aveau atât încât sã le trebuiascã
douã perechi de boi sã are cu ei,
sã le ajungã, dar acesta era mult
mai bogat decât toþi ceilalþi ºi îºi
cumpãrase cinci perechi de boi.
Dar ºi dintre aceºtia erau la masa
fariseului. ªi a zis: Nu pot veni!

Atunci altul a zis: Mi-am luat
femeie! Nu pot veni! Femeia, în
înþelesul patristic al Evangheliei,
înseamnã pofta trupeascã de care
suntem legaþi, nu adicã faptul cã
avea femeie ºi trebuia sã aibã grijã
de ea, ci era legat de cele trupeºti,
motiv pentru care nu putea sã fie
pãrtaº ospãþului ceresc al
Împãrãþiei lui Dumnezeu. ªi au
venit slugile la stãpânul lor ºi i-au
zis: Doamne, i-am invitat ºi toþi
s-au scuzat! Atunci s-a mâniat
stãpânul slugilor ºi a trimis slugile
pe la garduri, pe la uliþi, sã aducã
pe toþi sãracii, pe toþi bolnavii, pe
toþi necredincioºii. Vedeþi, fariseul,
care era gazda cinei, va fi zis în
gândul lui: Ce vorbeºte Acesta? Nu
cumva vrea sã mã oblige pe mine
sã-l chem pe bolnavul de la poartã
la masã? Hristos chiar asta ºi vroia
sã facã fariseul. ªi continuã
parabola zicând cã slugile au mers
sã aducã la ospãþ pe toþi care erau
bolnavi. ªi încã mai fiind loc,
stãpânul a zis: Mergeþi la uliþe ºi la
garduri ºi pe toþi cei care stau
degeaba siliþi-i sã intre pentru ca sã
se umple masa mea. ªi încheie
cutremurãtor pentru cei care erau
de faþã la ospãþul fariseului:
Adevãrat vã spun vouã cã nimeni
din cei chemaþi nu va gusta din cina
Mea.

Cuvântul Mântuitorului vorbeºte
despre  mântuirea sufletului nostru
ºi parabola aceasta priveºte

lucrarea mântuitoare a lui Hristos.
Aceastã invitaþie ne-o face nouã
tuturor la comuniunea cu El. În
parabola fiului risipitor se spune cã
tatãl a tãiat un viþel îngrãºat ºi l-a
pus pe masa ospãþului, de bucuria
întoarcerii fiului sãu. Mântuitorul
dorea sã ne arate comuniunea
noastrã veºnicã cu El hrãnindu-ne
cu trupul Lui, cãci viþelul cel gras
este icoana Mântuitorului Care Se
jertfeºte, Se dãruieºte lumii spre
hranã veºnicã. Fariseii din casa
acestui bogat care a fãcut cina ºi
care credeau cã vor moºteni
Împãrãþia Cerurilor s-au vãzut rând
pe rând identificaþi ca pãcãtoºi ºi
cã nu puteau sã acceadã la
aceastã împãrãþie. Foarte mulþi
dintre ei erau mari latifundiari,
bogaþi, legaþi de pãmântul lor. Alþii
erau atât de lacomi încât erau legaþi
mai mult de lucrurile pãmânteºti ºi
ºi-au adunat mai mult decât le
trebuia. Alþii erau senzuali, erau
desfrânaþi cu alte cuvinte. De aceea
Mântuitorul le-a spus cã foarte greu
oamenii vor putea sã intre în
Împãrãþia Cerurilor.

Evanghelia aceasta este pusã
în duminica în care Biserica îi
pomeneºte pe Sfinþii Strãmoºi ai
Domnului, pe cei care au pregãtit
calea Domnului din veac, începând
cu Adam, cu Noe, Avraam, Isaac,
Iacov, regii poporului evreu David,
Solomon ºi toþi ceilalþi credincioºi
care au fost în Ierusalim, profeþii
mari ºi mici care au þinut treazã
conºtiinþa poporului acestuia cu
privire la venirea lui Mesia. Dar
poporul Israel n-a cunoscut vremea
naºterii lui Mesia, a Fiului lui
Dumnezeu. De aceea Mântuitorul
zice pilda aceasta ca sã înþelegem
cât de greu e pentru oameni, deºi
se pregãtesc oarecum pentru
mântuire, sã ajungã sã câºtige
Împãrãþia Cerurilor! Cãci cunoaº-
terea lui Hristos înseamnã sme-
renie, înseamnã coborâre, înseam-
nã iertare, înseamnã iubire, ceea ce

fariseii care erau în casa acestui om
nu le aveau ºi asta se vedea din
faptul cã sãracul stãtea la uºã ºi
lor nu le pãsa de asta.

Hristos este sãracul istoriei
Care, în altã parte, avea nevoie sã
fie spãlat pe picioare. ªi fariseul
Simon atunci nu I-a spãlat
picioarele. Avea nevoie sã fie
sãrutat ca unul Care venise pentru
mântuirea lumii. ªi nu L-a sãrutat
fariseul în casa cãruia a venit. ªi
nu a luat ºtergarul sã-I ºteargã
picioarele ºi aºa mai departe. Ba
dimpotrivã, poporul care trebuia
sã-L primeascã cu bucurie pe
Mesia L-a dat la moarte pe Domnul
Slavei ºi L-a rãstignit pe cruce. Au
strigat atunci ºi copiii, ºi pãrinþii ºi
toþi ai lui Israel: Rãstigneºte-L!
Rãstigneºte-L pe acest Prunc care
peste câteva zile Îl vom vedea
nãscându-Se din nou în ieslea
Betleemului.

Sã ne rugãm lui Dumnezeu ca
aceastã pildã pe care Hristos ne-a
spus-o astãzi, cu câteva zile doar
înainte de Sfânta Lui Întrupare, sã
ne fie tuturor un semnal de alarmã:
chemare la smerenie ºi la iubire de
fraþi, la iubire între noi. Sã putem
sã facem pãrtaºi ospãþului ºi iubirii
inimii noastre pe toþi semenii noºtri,
neuitând vreodatã cã Hristos este
Acela Care are nevoie de dragostea
noastrã, de iubirea noastrã, de
pâinea noastrã, de paharul nostru
de apã, de dragostea noastrã.

Dumnezeu, Cel care a creat
veacurile, a venit printre noi prin
Întruparea Sa. ªi în trupul Lui ne va
reaºeza în normalitatea aºteptãrii
Împãrãþiei Cereºti.

Sã ne ajute Domnul Dumne-
zeu ca sã primim cu adevãrat nu
doar cântecele îngereºti atât de
frumoase ºi colindele cele sfinte,
ci, mai ales într-o stare fericitã a
unei inimi calde, sã primim a Se
naºte ºi în noi  Pruncul cel
dumnezeisc, I isus Hr istos
Domnul. Amin
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Duminicã, 30 septembrie 2012, la sfârºitul Sfintei
Liturghii, s-a sfinþit un set de vase liturgice - potir, disc, steluþã
ºi linguriþã - restaurate prin grija unor credincioºi ai Bisericii
noastre. Menþionãm aici spre recunoºtinþã ºi binecuvântare
familiile Angheluþã ºi Elena din Bucureºti, Diana-Maria
Vrânceanu, din Bucureºti, Neculai ºi Daniela Chiticaru ºi
Cornel ºi Gabriela Radu, din Viiºoara, care au participat cu
darul lor la aurirea Sfântului Potir, precum ºi pe Dumitru
Sfârlea din Viiºoara care a contribuit financiar pentru
manopera acestei restaurãri efectuale la Monetãria Statului
din Bucureºti. Credinciosului Dumitru Sfârlea îi mulþumim ºi
pentru suportul de liturghier donat Sfântului Altar. Fie ca ºi
aceastã jertfã sã fie o floare la cununa rãsplãtirilor pe care
Dumnezeu o va aºeza pe capetele celor rãscumpãraþi prin
Sângele Fiului Sãu Iisus Hristos.

Duminicã, 4 noiembrie 2012, la Viiºoara am sãrbãtorit
împlinirea a 50 de ani de împreunã-vieþuire pentru familiile
Gheorghe ºi Paraschiva Grozavu ºi Ion ºi Zamfira Crãciun.
La slujba cununiei de aur, cele douã familii au primit o
diplomã din partea parohiei ºi o carte ca semn de
recunoºtinþã a noastrã pentru exemplul dãinuirii familiei
vreme de jumãtate de secol prin toate meandrele vieþii.

Tot în acest an, ºi familia Mircea ºi Constanþa
Semeniuc a trãit bucuria  împlinirii a 50 de ani de
împreunã-vieþuire.

Dumnezeu sã le dãruiascã bãtrâneþi fericite ºi sãnãtate.
La mulþi ani!

Hramul parohiei
la sãrbãtoarea

Sfântului Nicolae

Vase liturgice
restaurate

ºi resfinþite la Viiºoara

50 de ani de împreunã-
vieþuire la Viiºoara

„Bãrbatul gãseºte în femeie o tainã indefinitã.
Ea îºi cunoaºte niºte insuficienþe care se cer dupã
o întregire prin bãrbat, de aceea îl iubeºte pe
bãrbat; ºi bãrbatul, la fel. Cãsãtoria e în acelaºi
timp dragoste ºi ajutor, bucurie de celãlalt ºi
rãbdare a lui. Pentru toate acestea se dã celor doi
harul dumnezeiesc. Iubirea uneºte uimirea în faþa
tainei celuilalt ºi rãbdarea neputinþelor lui ºi
ajutorarea lui în ele. În iubire, amândoi devin tari“

Pr. Dumitru Stãniloae

6 decembrie înseamnã pentru parohia Viiºoara
încununarea strãduinþelor pastoral-misionare ºi administrative
pentru un an de zile, sãrbãtoarea Sfântului Ierarh Nicolae
fiind ºi hramul parohiei. Am putea spune cã evenimentele
sãrbãtorii s-au derulat încã de miercuri dimineaþa, 5
decembrie, în ajunul sãrbãtorii, când s-a oficiat slujba sfinþirii
apei ºi Taina Sfântului Maslu. Seara s-a sãvârºit slujba
Vecerniei ºi a Litiei precum ºi slujba parastasului pentru cei
adormiþi, a doua zi, în chiar ziua sãrbãtorii sãvârºindu-se
Utrenia, Acatistul Sfântului Nicolae ºi Sfânta Liturghie.

La toate aceste slujbe ale hramului bisericii au participat
preoþii Ioan-Vasile Panþiru, Valentin Ilie, Claudiu Panþâru,
Adrian Þuglea, Dãnuþ Zogoreanu ºi Ioan Sãtulu. Le mulþumim
ºi pe aceastã cale ºi, nu în ultimul rând, lui Dumnezeu Îi
suntem datori recunoºtinþã pentru prezenþa-I binefãcãtoare
ºi lucrãtoare. La sfârºit, dupã Sfânta Liturghie, toþi credincioºii
prezenþi, atât cei din afara parohiei cât ºi cei ai noºtri au luat
masa de obºte în casa praznicarã, prin osteneala ºi dragostea
parohienilor noºtri. Mulþumim ºi pe aceastã cale
credincioaselor ce s-au ocupat de gãtirea hranei ºi tuturor
celor care s-au implicat la buna desfãºurare a tuturor
activitãþilor parohiei la hramul acesteia.

Fie ca acest hram sã fie o treaptã urcatã pe scara
desãvârºirii noastre duhovniceºti spre slava Preasfintei Treimi
ºi în cinstea Sfântului Ierarh Nicolae, fãcãtorul de minuni.


