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„Când intri în bisericã, sã-þi aduci
aminte cã ea este casa lui
Dumnezeu. Sã stai în ea cugetând
neîncetat în mintea ta cã te afli în
casa Lui. ªi sã nu laºi nici o clipã
sã fugã din mintea ta gândul cã
Dumnezeu Se aflã alãturi de tine.
ªi sã nu-þi îngãdui niciodatã, sub
nici un motiv, vreo libertate ºi
vreun confort în miºcãrile tale, cât
timp te afli înlãuntrul bisericii.”
(Stareþul Varsanufie de la Optina)

În 16 decembrie 2014 a fost ales noul Arhiepiscop al Romanului ºi Bacãului.
Binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a coborât peste
vlãdica Ioachim, aºezându-l Arhiepiscop al istoricei noastre Eparhii.

2014, un an al marilor înnoiri



Praznicul Botezului Domnului din
anul 2014 a adunat pe credincioºii
parohiei la biserica din Viiºoara, la
slujbele sãvârºite seara, în ajun, Vecernia
ºi Litia, ºi în dimineaþa Praznicului,
Utrenia, Acatistul Botezului Domnului,
Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel
Mare ºi slujba sfinþirii celei mari a apei.

Aghiazma Mare ne va fi tuturor
izvor de credinþã ºi de putere peste
an. Fie ca prezenþa ei în casele noastre

Botezul Domnului la Viiºoara, în 2014

sã ne consacre locuinþele a fi biserici
ale lui Dumnezeu, biserica din casã în
care sã ne ducem o atât de mare parte
din calea vieþii pãmânteºti.

Sã ne îngrijim aºadar de sfinþenia
casei în care locuim cu aceeaºi atenþie
cu care trãim fiecare clipã în Casa
Domnului. Cãci prezenþa Aghiazmei
mari în locuinþa fiecãruia ne obligã la
pãstrarea harului ce se odihneºte prin
ea în sânul familiei care este de aceeaºi

importanþã în ochii lui Dumnezeu ca ºi
clãdirea însãºi a bisericii.

Dupã ce ne însemnãm timpul
acestei vieþi, ºapte zile dupã Praznic,
ºi încã una, a opta, însemnând veºnicia
pe care-o trãim încã de aici, gustând
pe nemâncate din acest odor de mare
preþ, la loc de cinste îl aºezãm pentru
a ne aduce aminte cã strãini suntem
pe acest pãmânt ºi Acasa noastrã e
Dincolo de mormânt.



Duminicã, 12 ianuarie, curent, a
avut loc la biserica din Viiºoara
întrunirea Adunãrii parohiale în
vederea alegerii membrilor noului
Consiliu Parohial  ºi al Comitetului
Parohial pentru perioada 2014-2018.

Noul Consiliu Parohial are
urmãtorii membrii: Ardeleanu Ion,
Chiticaru Constantin, Chiticaru I.
Viorel, Gavriluþã Maricel, Hoha Vasile,
Postolache Ionel, Puluc C.
Gheorghe, Puluc V. Dumitru ºi
Sfârlea Fãnicã. Ca membri supleanþi

S-a ales noul Consiliu Parohial
ºi noul Comitet Parohial la Viiºoara

au fost aleºi Puluc D. Vasile ºi Axenia
Neculai. În unanimitate de voturi
exprimate de membrii Consiliului
Parohial nou ales, Ionel Postolache
a fost ales în rãspunderea de epitrop
al Bisericii, casier fiind Dumitru V.
Puluc.

Comitetul Parohial are urmãtorii
membri: Postolache Lenuþa, Radu
Gabriela, Dãnãilã Lenuþa, Drãgan
Anica, Rusu Liliana, Chiticaru Gh.
Daniela, Sfârlea Adriana, Axenia
Adela, Dediu Maria, Puluc Tinca,

Puluc Victoria, Secarã Georgeta,
David Maricica, Vrînceanu Andreea,
Mãgdãlin Roxana-Georgiana, Puluc
Adina, Chiticaru I. Daniela, Pavalache
Ileana, Ciobanu Maria-Elisabeta,
Gavriluþã Cristina, Ghibilic Gina,
Iftimie Stela, Chiriac Doina, Chichiur
Ramona ºi presb. Roncea Nina.

Dumnezeu sã-i umple pe toþi de
har pentru a-ºi îndeplini fiecare
chemarea cu vrednicie spre slava lui
Hristos ºi bunãstarea Sfintei Sale
Biserici. La mulþi ani tuturor!

Între prioritãþile pastoral-misionare
ale parohiei Viiºoara era înscrisã de
multã vreme ºi cateheza biblicã atât de
aºteptatã de unii credincioºi, dar
derulatã doar în cadrul predicilor din
bisericã ºi în întâlnirile ocazionale din
casele enoriaºilor noºtri.

În anul trecut, 2013, s-a desfãºurat
în bisericã programul catehetic «Calea
mântuirii» care a dat un puternic imbold
spre cunoaºterea Sfintei Scripturi ºi a
învãþãturii de credinþã a Bisericii noastre
Ortodoxe celor care au luat parte. Prin
urmare, în noaptea trecerii dintre ani,
2013-2014, ne-am gândit sã oferim
tuturor doritorilor de hranã duhovni-
ceascã ocazia aprofundãrii Sfintei
Scripturi prin derularea unui program
duhovnicesc de ªcoalã Biblicã care sã
se þinã duminica dupã masã.

Începutul a avut loc duminicã, 12
ianuarie 2014, tema fiind cunoaºterea
Sfintei Scripturi ºi a cãrþilor din care
este ea constituitã. Credincioºii
prezenþi au fost foarte implicaþi în
dialog, punând întrebãri ºi aflând
lucruri noi care nãdãjduim cã-i vor
întãri ºi mai mult în credinþã ºi în
cunoaºterea lui Dumnezeu ºi a rolului
Bisericii în mântuirea sufletului.

A început ªcoala Biblicã la Viiºoara
Aceste ªcoli Biblice s-au desfãºurat

pe tot parcursul anului 2014, aproape în
fiecare duminicã dupã masa, timp de
aproximativ douã ore, deºi uneori
subiectele deveneau atât de interesante
cã nu observam cum timpul se ducea mult
peste cel propus. Am simþit mereu nevoia
de a încerca sã activãm ºi în alþi credincioºi
setea dupã cunoaºterea Cuvântului lui
Dumnezeu care adesea ne-a copleºit pur
ºi simplu prin frumuseþea descoperirilor
care ni s-au fãcut, parcurgând verset cu
verset  cãrþile sfinte ale Bibliei.

Am rugat pe cei care au fost prezenþi
sã revinã urmãtoarea duminicã, dar nu
singuri, ci aducând fiecare ºi pe alþii ca
sã se bucure ºi aceia de ceea ce au trãit
ei înºiºi la aceste întâlniri duhovniceºti.

Pe parcursul anului 2014, am reuºit,
cu ajutorul lui Dumnezeu, sã citim la rând
cãrþile Facerea ºi Ieºirea precum ºi pãrþi
însemnate din Leviticul ºi Numerii,
primele patru cãrþi ale lui Moise.

 Dumnezeu sã binecuvânteze ºi acest
început de program misionar-pastoral cu
folos de mântuire!



...în rolul lui Moº Ion Roatã

În ziua de 14 septembrie 2014, la ora
16:00, de Praznicul Înă lţări i Sfintei
Cruci, câţiva temerari viişoreni şi nu
numai au urcat pe creasta Arcaciului
pentru rugăciune, în preajma Crucii ce
stră juieşte aici plaiurile Viişoarei ş i
celelalte împrejurimi. Mai mul ţ i  ca
altădată, pe o vreme superbă, ne-am

  În Duminica Sfintei Cruci, 23 martie
2014, o parte dintre credincioºii din
Viiºoara au urcat pe dealul Arcaciu,
acest tabor al parohiei noastre, pentru
rugãciune la Crucea înãlþatã aici.
Vremea prielnicã a adunat pe cei mai
curajoºi care au fost cu noi rugãtori
cãtre preabunul Dumnezeu sã ne ajute
la purtarea crucii personale pe urmele
lui Hristos. Dupã citirea Acatistului
Sfintei Cruci ºi un cuvânt de învãþãturã,
am coborât de pe acest munte al crucii
celei luminate cu nãdejde cã
Dumnezeu ne va ajuta sã trecem

Pelerinaj la Crucea de pe Arcaciu
în Duminica Sfintei Cruci

biruitori peste ispitele din valea umbrei
morþii pe unde ne petrecem fiecare
timpul scurt al vieþii. Fie acest prim

pelerinaj al anului 2014 bunã piatrã de
temelie celorlalte ce vor urma pânã la
finele lui. Doamne ajutã!

Popas duhovnicesc pe muchia Arcaciului,
la Înălţarea Sfintei Cruci

împletit glasurile în unduiri de Acatist al
Sfintei Cruci, rugându-ne lui Dumnezeu
să  adape deopotr ivă  cu suf letele
noastre şi pământul însetat de lipsa
ploilor din ultima vreme.

Câteva referinţe vechi-testamentale
cu privire la Crucea Domnului cum ar fi
Pomul vieţii din Rai, mâinile încrucişate

ale lui Iacov, toiagul lui Moise, mâinile
ridicate ale profetului Moise ca să
biruiască evreii pe amaleciţi etc. ne-au
încrustat şi mai adânc în carnea inimii
însemnătatea Crucii ca armă împotriva
diavolului.

Fie ca şi aceste osteneli să ne fie
spre mântuire!



Misail Chiriþã în rolul lui
Moº Tãnase din spectacolul

Rãzvan ºi Vidra, 1956

Vedere panoramicã, de pe dealul Docmana,
a unei pãrþi din satul Viiºoara

Duminica de dupã Înãlþarea
Sfintei Cruci ne-a chemat sã ne
arãtãm ºi noi, oamenii, iubirea faþã
de Dumnezeu, aºa cum în
Duminica dinaintea Înãlþãrii Sfintei
Cruci Dumnezeu ne-a arãtat cum
ne-a iubit El pe noi, dând la moarte
pe Fiul Sãu Unul-Nãscut, pentru
ca în ziua însãºi a Praznicului sã
ne arate Fiul Însuºi Iubirea
rãstignitã.

La Crucea-altar de pe Docmana,
în Duminica de dupã Înãlþarea Sfintei Cruci

Îndemnaþi a ne lua crucea ºi sã-L
urmãm pe Mântuitorul, am urcat ºi
noi, viiºorenii, în aceastã duminicã de
dupã Praznicul Crucii, din 21
septembrie 2014, la ora 16:00, dealul
Docmana pentru a face un popas
duhovnicesc la Crucea-altar ridicatã
acolo pentru rugãciune ºi ºedere
pentru o clipã mai aproape de cer
chiar ºi fizic. Ne-am adus aminte de
munþii minunaþi din Sfânta Scripturã;

Ararat, Horeb, Moria, Sinai, Nebo,
Carmel, Golgota, Sion ºi alþii deveniþi,
prin prezenþa lui Dumnezeu pe ei,
altare de aducere-aminte. Am
sãvârºit pe acest altar al Docmanei
slujba sfinþirii apei ºi am înãlþat laudã
de acatist Patimii lui Hristos pe
Crucea Golgotei, nãdãjduind în harul
revãrsat peste toþi ostenitorii care au
cutezat sã urce pe acest vârf al
nãdejdii.



Soþia lui Misail, la mormântul socrilor

Viişoara văzută de pe Arcaciu

Miercuri, 2 iulie 2014, la ora 19:00,
s-a sãvârºit slujba sfinþirii apei ºi
Acatistul Sfântului ªtefan cel Mare
înaintea monumentului ºtefanian din
curtea ªcolii din Viiºoara.

Marele Voievod zideºte ºi azi
altare în sufletele românilor ºi an de
an le împodobeºte cu alese daruri,
cum se cuvine pentru mãreþia Jertfei
Iubirii ce se aduce necurmat în inima
celui credincios.

Sfântul ªtefan cel Mare zideºte altare la Viiºoara
Deºi ºcoala în curtea cãreia se aflã

bustul ºtefanian a încetat sã mai
funcþioneze (doar o clasã de
preºcolari mai pãstreazã deschisã
deocamdatã uºa acestei ºcoli cândva
de mare cinste la Viiºoara), prezenþa
tãcutã a Sfântului Voievod ªtefan ne
dã nãdejdi cã, de vom fi credincioºi
lui Dumnezeu precum cei din vremea
sa, de vom primi copiii ca pe un dar
de la El, fãrã sã-i respingem sau sã-i

ucidem, vom readuce odatã vremurile
de demult când curtea acestei ºcoli
vibra a viaþã, ºi nu a pustiu ºi moarte
ca acum.

Fie ca ºi acest popas duhovnicesc
sã fie prilej de înnobilare sufleteascã
pentru cei care n-au uitat cã în aceastã
zi se cinsteºte memoria Sfântului ªtefan
cel Mare.

Sfinte Mare Voievod ªtefane,
roagã-te lui Dumnezeu pentru noi!



Hramul Troiþei «Sfânta Treime»
de la Valea Podului, 9 iunie 2014
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Tradiþia parohiei Viiºoara cu
hramurile troiþelor ºi-a reînceput
activitatea ºi în anul mântuirii 2014.
Prima troiþã adumbritã cu harul
hramului este cea de la Valea
Podului, fiind închinatã Sfintei Treimi.

Pe 9 iunie 2014, la ora 17:00,
mai mulþi ca niciodatã - poate ºi cã
vremea ne-a fost deosebit de
frumoasã - am înãlþat rugãciune de
sfinþire a apei ºi de slãvire a Sfintei

Treimi prin citirea Acatistului Sfintei
Treimi, totul încheindu-se cu
pomenirea în rugãciune cãtre
Dumnezeu a  celor prezenþi ºi cu un
cuvânt de folos duhovnicesc la acest
sfârºit de praznic împãrãtesc,
despre prezenþa lui Dumnezeu în
istoria lumii.

Fie ca acest prim popas
duhovnicesc la o troiþã, poartã a
cerului, sã fie un frumos început al

întâlnirilor noastre spirituale cu
credincioºii care, mai departe fiind
de bisericã, pot veni aici mai lesne
ca sã ne privim  ºi sã ne întãrim
sufletul cu seminþele de foc ale
Evangheliei.

„Sfânt, Sfânt, Sfânt eºti,
Doamne Dumnezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi, zidirea Ta
cea cãzutã, pentru numele Tãu
cel sfânt!“



Hram la Troiþa «Sfântul Ilie» - 20 iulie 2014

Seara superbã a zilei de 20 iulie 2014
ne-a adunat în jurul troiþei închinatã
Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, cea
aflatã la intersecþia drumurilor din dreptul
familiilor Gigi Cristea, Costicã Dãnãilã.
Maria Vieru ºi Floarea Jugaru. Mai mulþi
ca altãdatã, sub bolta înseninatã, cupolã
de catedralã a lumii, Iisus Hristos a vorbit
cu Ilie ºi cu Moise despre semnele
sfârºitului ºi cã antihristul lucreazã în lume
prin totalitatea celor care luptã împotriva
lui Dumnezeu printr-o multitudine de
moduri, începând cu înjurãturille, viciile

morale ale societãþii ºi toate pãcatele
care sunt o ofensã la adresa lui
Dumnezeu.

Jertfa de pe Carmel, dupã cei trei
ani ºi jumãtate de secetã, ce poate fi
mai frumoasã asemãnare cu Jertfa
Mântuitorului pe altarul Crucii, dupã
trei ani ºi jumãtate de propovãduire a
Împãrãþiei Cereºti prin multe minuni ºi
semne.

La sfârºitul veacurilor, glasul Bisericii
va copleºi lumea fãcându-se astfel glasul
lui Ilie venit în lume înaintea celei de a

doua veniri a lui Hristos. Prigonirea
Bisericii în vremurile din urmã, ce semn
mai potrivit va fi ca sã se împlineascã
cuvântul lui Iisus Hristos cã Ilie va veni
înaintea Sa în lume ca sã fie omorât pentru
cuvântul mãrturisirii sale. Am sãvârºit slujba
sfinþirii apei ºi Acatistul Sfântului Ilie,
rugându-ne apoi pentru sãnãtatea ºi
mântuirea celor prezenþi ºi care s-au
pomenit. Fie ca mesajul acestui hram
tradiþional de acum la Viiºoara, la o troiþã,
sã fie o piatrã de hotar pentru viaþa noastrã
duhovniceascã spre aducere aminte.

Nu doar biserica din Viişoara şi-a
schimbat culoarea şi farmecul pe interior
şi exterior. O bună parte din credincioşii
parohiei au contribuit la revederea Crucii
pe pe Arcaciu într-o lumină nouă, lucrare
realizată prin osteneala epitropului nostru
Ionel Postolache şi a câtorva consilieri şi
credincioşi ai Viişoarei. De zece ani străjuie

Crucea de pe Arcaciu într-o nouă lumină
împrejurimile noastre, dar în ultima
vreme instalaţia electrică dădea semne
de oboseală prin arderea frecventă a
becurilor şi culminând cu un scurtcircuit
pe reţeaua de alimentare. Ostenitorii
punerii în valoare a Crucii pe timp de
noapte au optat pentru un sistem
modern de iluminare, mult mai

economicos, dar şi mai special, o lumină
alb-albăstruie proeminentă proiectând
acum Crucea pe cerul Viişoarei.

Mulţumim donatorilor şi ostenitorilor. Fie
Crucea de pe Arcaciu un semn de aducere-
aminte despre dragostea lui Dumnezeu faţă
de lume. Doamne Iisuse Hristoase, cu
Crucea Ta păzeşte pe robii Tăi!
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Hramul Troiþei «Scoaterea Sfintei Cruci»,
27 iulie 2014

Pe 1 august pomenim Scoaterea
Sfintei Cruci. În cinstea acestei
sãrbãtori ne adunãm de câþiva ani la
troiþa din dreptul casei familiei Ileana
Pavalache, în ultima duminicã a lunii
iulie, pentru cinstirea hramului ei.

Duminicã, 27 iulie 2014, la ora
18:00, un numeros grup de

credincioºi din jurul troiþei ºi nu
numai am fãcut popas duhov-
nicesc cu slujbã de Sfeºtanie ºi
Acatist în cinstea Sfintei Cruci,
totul încheiat cu un cuvânt de
învãþãturã din care am aflat cum
Dumnezeu a arãtat semnul
Sfintei Cruci în multe locuri din

Vechiul Testament, mai ales atunci
când Iacov a binecuvântat pe fiii lui
Iosif ºi când Moise a despãrþit
Marea Roºie ºi apoi a împreunat-o,
dupã trecerea poporului Israel prin
adâncul ei.

De altfel, prezenþa lui Hristos, a
Bisericii ºi a Sfintei Cruci trece ca
un fir roºu prin paginile întregii
Sfinte Scripturi, copleºindu-ne de
mãreþia lucrãrii iubirii dumnezeieºti
pentru întreaga Creaþie.

Fie ca ºi acest popas de hram
sã fie o plãcutã aducere aminte
pentru credincioºii din Viiºoara
pentru care Crucea lui Hristos le
este armã împotriva diavolului..

„Moise, vrând preamult
truditul neam a-l mântui din
stricãciune, te-ai dat lui ca un
toiag, dar te-ai cunoscut lui ºi
semn dumnezeiesc. Pentru
aceea s-a spãimântat, Cruce
cinstitã, de tãria ta, cântând:
Aliluia!“ (Condacul al 7-lea)



13 mai 2010

De Schimbarea la Faþã, la Troiþa de la Vãratici

Praznicul Schimbãrii la Faþã ne-a
adunat la Troiþa din Vãratici, miercuri,
6 august 2014, la ora 14:00, potrivit
tradiþiei de la Viiºoara ca fiecare troiþã
sã-ºi sãrbãtoreascã hramul. Sub norul
îmbelºugat care ne-a rãcorit cu ploaia
binecuvântatã pentru pãmânt am simþit

cã Însuºi Dumnezeu ne grãieºte în
ropotul domol al picãturilor ce
deveneau aghiazmã atingându-ne.

Am citit Acatistul Schimbãrii la
Faþã a Mântuitorului ºi apoi am
sãvârºit slujba sfinþirii apei, totul
încheindu-se cu o rugãciune pentru

nevoile tuturor ºi un cuvânt de
învãþãturã pentru cei prezenþi la acest
popas duhovnicesc.

Fie ca micul nostru tabor de la
Vãratici sã umple de bucurie sfântã
sufletele prezente la acest mare praznic
împãrãtesc de peste an.



Popas duhovnicesc la Troiþa
«Sfânta Parascheva» din Viiiºoara

Tradiþia popasurilor duhovniceºti
la troiþe statornicitã de ºapte ani la
Viiºoara devine tot mai interesantã
ºi binevenitã pentru credincioºii
dornici de viaþã duhovniceascã.

De Sfânta Parascheva 14
octombrie 2014, popasul duhovni-
cesc l-am fãcut la troiþa de pe
câmp, închinatã multmilostivei
ocrotitoare a Moldovei. Cei mai
mulþi credincioºi prezenþi în dupã
amiaza acestei zile de sãrbãtoare
au continuat ospãþul duhovnicesc
de dimineaþã la biserica parohiei cu
cina cuvântului rostit în fapt de
searã în jurul troiþei ºi a ofrandelor
aduse ca prinos de recunoºtinþã ºi
mulþumire lui Dumnezeu.

Am sãvârºit slujba sfinþirii apei
ºi paraclisul Sfintei Cuvioase
Parascheva, amintindu-ne de viaþa
evlavioasã a patroanei spirituale a
troiþei acesteia ºi, mai ales,
punându-ne pe inimã sã purtãm
peste generaþii credinþa strãmoºilor
noºtri credincioºi ca sã ne poatã
primi ºi pe noi în corturile veºnice
ºi în sânul lui Avraam.

Ne-am adus aminte cã Sfânta
Parascheva n-a primit sã se
odihneascã  peste sfintele ei moaºte
trupul urât mirositor al acelui om ce
murise în pãcate. Prin urmare,
fiecare trebuie sã ne întrebãm dacã
strãmoºii credincioºi din cimitir ne vor
primi cu bucurie peste ei sau ne vor

respinge, dacã sânul lui Avraam ne
va odihni sau nu, când vom pleca din
aceastã lume.

Mult-folositoarea Parascheva sã
ne fie tuturor rugãtoare fierbinte
cãtre Dumnezeu.

„Bucurã-te, cea de-a pururi
aºezatã între sfinþi,

Bucurã-te,cã tu-n slavã laude
Domnului cânþi,

Bucurã-te, cea prin care Cerul
coboarã la noi,

Bucurã-te, cã prin tine lumea
scapã din nevoi,

Bucurã-te, bucurie multora
ajutãtoare,

Bucurã-te, Parascheva, Sfântã
mult folositoare!“



Prohodul Domnului cântat la Viişoara
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Nica Andreea, 11 ani

Daria-Maria Chiticaru
Sâmbătă, 6 septembrie 2014, a avut loc la biserica din Viişoara

botezul pruncei Daria-Maria, fiica familiei Costel şi Florentina Chiticaru,
naş findu-i Dragoş Faraon, din Oituz. Fie binecuvântată familia ce şi-a
înmulţit darul de prunci şi Biserica înnobilată cu încă un membru pretendent
la Înviere. Să crească mare Daria-Maria şi să trăiască întru mulţi ani!

Denis-Gabriel Foldi
Pe 20 septembrie 2014, a avut loc la Biserica din Viişoara Taina

Sfântului Botez pentru pruncul Denis-Gabriel, fiul lui Marius Foldi şi al
Nicoletei, naşi fiindu-i familia Ababei Vasile şi Luminiţa din Viişoara.
Rugăciunea de dinaintea tunderii părului ne-a adus aminte că împreună
cu pruncul şi naşii trebuie să umble în calea lui Dumnmezeu călăuziţi de o
curată raţiune a minţii şi o însufleţită aprindere a dragostei de cer. Fie ca
exemplul naşilor să fie de bun augur pentru finul acum intrat în Biserică
prin porţile împărăteşti ale Botezului. Să crească mare Denis-Gabriel şi să
trăiască fericit şi sănătos întru mulţi şi frumoşi ani!

Denisa-Silvia Aboriţei
Sâmbătă, 4 octombrie 2014, pe braţele naşului Adrian Ganea a fost

purtată spre Taina Botezuluui prunca Denisa-Silvia Aboriţei, fiica familiei
Vasile şi Violeta Aboriţei din Văratici. Cele trei Taine de iniţiere, Botezul,
Mirungerea şi Sfânta Împărtăşanie au fost darul cel mai de preţ primit
vreodată de Denisa-Silvia. Să crească mare şi credincioasă, făcând cinste
verişorului ei Adrian, naşul de botez, părinţilor şi Bisericii. La mulţi ani,
Denisa-Silvia!

Petronele-Elena Ungureanu
Ziua de 4 octombrie 2014, ne-a mai adus o întărire Bisericii: prunca

Petronela-Elena Ungureanu care, prin botez, a devenit creştină. Adusă
pe braţe de naşul ei, Ionuţ Ciobanu, din Târgu-Ocna, fiica familiei Petru şi
Nicoleta-Elena Ungureanu a fost binecuvântată cu o mare moştenire:
Împărăţia lui Dumnezeu oferită prin Taina Botezului şi, mai ales, prin Taina
Euharistiei de care s-a învrednicit întâia oară în viaţa ei. Ne rugăm lui
Dumnezeu să o crească mare, sănătoasă şi credincioasă legământului
sfânt făcut la botezul ei, prin gura naşului. La mulţi ani, Petronela-Elena!

Adriana-Denisa Avadanei
Sâmbătă, 11 octombrie 2014, prunca Adriana-Denisa, fiica familiei

Adrian şi Monica Avadanei, a primit Taina Sfântului Botez,
naşi fiindu-i familia Eugen şi Delioara Vrânceanu, din Viişoara.
Botezul, Mirungerea şi Împărtăşania au fost cele trei mari

Au primit Taina Sfântului Botez, în anul 2014, la Viiºoara:

 Andreea-Teodora Drăgan
Familia Drăgan Gheorghe şi Liliana a primit de la Dumnezeu încă un

dar: o fetiţă lângă Georgiana, primul dar de Sus. Primind numele Andreea-
Teodora, a fost adusă de naşii Ioan şi fiul Armand Harapu la biserică pe 15
februarie 2014, pentru a primi Taina Sfântului Botez. De-acum, părinţii va
trebui să-i ofere mai altfel decât până în această zi hrana cea duhovnicească
pe lângă cea trupească: să o aducă la biserică, să o obişnuiască cu
imnologia liturgică şi, mai ales, s-o aducă la Sfânta Împărtăşanie, hrana
cea mai de folos pentru creşterea sufletească dar şi trupească. Să crească
mare Andreea-Teodora şi să trăiască întru mulţi ani!

Adelina-Elena Sitaru
Sâmbătă, 12 aprilie 2014, familia Mocanu Petrică şi Adina-Cristina

din Târgu-Ocna au adus spre încreştinare pe prunca Adelina-Elena Sitaru,
fiica viişorenilor Constantin Sitaru şi a Paulinei-Adelina Tremel, la biserica
din V iişoara. Născută în 19 martie, curent, Adelina-Elena este de acum
fiică a Împărăţiei Cereşti, părinţii trebuind să-i ofere şansa creşterii
duhovniceşti sub cupola de har a Bisericii. Să crească mare Adelina-
Elena întru mulţi ani fericiţi cu sănătate!

Nica George-Ioan
Sâmbătă, 7 iunie 2014, am retrăit frumuseţea de demult a Rusaliilor:

botezul catehumenilor după pregătirea necesară cunoaşterii dreptei
credinţe. Şi acest moment l-am retrăit printr-un botez săvârşit asupra
pruncului George-Ioan Nica, din Viişoara, fiul familiei Marian-Ionuţ şi Tatiana
Nica pe care naşii Constantin-Cosmin şi Teodora Marcu l-au adus spre
creştinare la biserică. De aceea se cântă până azi, la Sfânta Liturghie a
Cincizecimii, în loc de Sfinte Dumnezeule..., imnul baptismal: Câţi în Hristos
v-aţi botezat... Să crească mare pruncul George-Ioan şi să trăiască sănătos
şi fericit întru mulţi ani!



Simina-Maria Sergentu
Sâmbătă, 25 octombrie 2014, la Viişoara a avut loc botezul lui Simina-

Maria, fiica familiei Gabriel şi Anişoara Sergentu, naşi fiindu-i familia Ionuţ-
Aristotel şi Mariana Cheptănaru din Viişoara. Haina luminoasă cu care s-
a îmbrăcat după ieşirea din scăldătoare, icoană a sufletului pur îmbrăcat în
Hristos, trebuie păstrată la loc de mare cinste în casă, ea putând fi mereu
elementul de comparaţie între ceea ce am fost oarecând, în vremea prunciei
şi a copilăriei, şi ceea ce suntem într-un anumit timp al vieţii pământeşti.
Simina-Maria ne-a îmbogăţit parohia cu botezul ei. Fie binecuvântată şi să
trăiască întru mulţi şi fericiţi ani!

Ungureanu Petru
ºi Nicoleta-Elena

Sâmbãtã, 14 iunie 2014, tinerii Petru Ungureanu, din
Viiºoara, ºi Ciobanu Nicoleta-Elena, din Târgu-Ocna, au
format o familie prin Taina Nunþii sãvârºitã la biserica din
Viiºoara. Însoþiþi de naºii Anton ºi Liliana Anton, din Târgu-
Trotuº, precum ºi de pãrinþii lor ºi de nuntaºii prezenþi, cei
doi tineri miri s-au bucurat de revãrsarea de har a Preasfintei
Treimi care i-a unit pentru totdeauna într-un trup spre
fericirea lor ºi binecuvântarea sub care-ºi vor duce de acum
înainte viaþa împreunã.

Ne rugãm Domnului Dumnezeu sã-i fericeascã în tot
lungul cãlãtoriei lor împreunã pe acest pãmânt. La mulþi
ani!

Vasile ºi Luminiþa Ababei
Pe 23 august 2014 a avut loc la biserica din Viiºoara Taina

Sfintei Cununii pentru tinerii Vasile Ababei ºi Luminiþa Dorboº,
naºi fiindu-le familia Cãtãlin ºi Brânduºa Pavalache din
Viiºoara. O nouã familie binecuvântatã de Bisericã se adaugã
astfel trupului eclesial al parohiei noastre. Fie ca iubirea lui
Hristos faþã de Bisericã sã creascã ºi în nucleul binecuvântat
al acestei noi familii. Dumnezeu sã le dãruiascã sãnãtate ºi sã
trãiascã împreunã binecuvântaþi întru mulþi ºi fericiþi ani!

Drãgan Costicã ºi Irodi
Carmen-Amelia

Pe 30 august 2014, tinerii Costicã Drãgan, din Viiºoara,
ºi Carmen-Amelia Irodi, din Târgu-Trotuº, asistaþi de naºii Florin
ºi Mihaela Pãdure, din Oneºti, au primit Taina Sfintei Cununii
în biserica ortodoxã din Viiºoara. Cei doi pornesc împreunã pe
calea vieþii având ca model pe Hristos ca Mire al Bisericii ºi pe
Maica Domnului, sau Biserica drept Mireasã a Lui. Iubirea
dintre Hristos ºi Bisericã sã le fie þinta iubirii celor doi tineri
acum uniþi într-un trup, prin binecuvântarea Bisericii, însãºi
Mâna lui Dumnezeu prin dreapta preotului unindu-i pentru
totdeauna. Sã trãiascã întru mulþi ani ºi sã-ºi vadã pe fiii fiilor
lor cu sãnãtate!

Adrian ºi Monica Avadanei
Sâmbãtã, 11 octombrie 2014, a avut loc, la Viiºoara, Taina

Sfintei Cununii sãvârºitã pentru tinerii Adrian Avadanei, din
Viiºoara, ºi Monica Þenchiu, din Caraclãu, naºi findu-le familia
Eugen ºi Delioara Vrânceanu, din Viiºoara. Mirele, orfan de
ambii pãrinþi, nu mai este singur, o are pe Monica de mamã,
sorã ºi soþie, cu  binecuvântarea Bisericii. Sã ajungã bãtrâneþi
fericite ºi sã-ºi vadã nepoþii cu bucurie. La mulþi ani!

daruri primite ca arvună a Împărăţiei Cereşti pe care Adriana-
Denisa le-a câştigat, devenind pretendentă la Înviere.

Să o crească mare Dumnezeu şi părinţii să o poarte cu
evlavie pe braţele rugăciunii, aşa cum naşii au purtat-o în această fericită
zi a vieţii ei.

La mulţi ani, Adriana-Denisa!

Hotãrându-se sã rãmânã împreunã pânã la moarte, ducându-ºi crucea
familiei cu iubire, au primit Taina Sfintei Cununii, în anul 2014, la Viiºoara:



Sevastiþa Costin
a trecut

la cele veºnice
Dupã o asprã suferinþã,

Sevastiþa Costin, din Viiºoara, la
vârsta de 72 de ani, a plecat la cele
veºnice pe 3 ianuarie 2014. Vãduvã
de trei ani ºi ceva, de când soþul
Constantin, trecut ºi el prin cuptorul
suferinþei, a lãsat-o singurã, ºi-a
dus crucea singurãtãþii ajutatã cu
multã afecþiune de cei doi fii Ionel
ºi Mihai pânã în ceasul cel din urmã.
Înmormântarea a fost duminicã, 5
ianuarie 2014, la ora 13:00.

Dumnezeu sã o ierte!

Victoria Dãnãilã
a trecut la Domnul

La aproape 84 de ani, dupã o
îndelungatã suferinþã, în ultima
vreme ºi în stare de vãduvie,
Victoria Dãnãilã din Vãratici,
Viiºoara, a plecat la Domnul luni, 13
ianuarie 2014. Ajutatã necontenit de
fiica Maria ºi sprijinitã de aproape
de fiii sãi Costicã ºi Gigi, acum îi
lasã singuri sã-ºi ducã fiecare
crucea vieþii neuitând de pãrinþii lor
care i-au nãscut ºi crescut. Joi, 15
ianuarie, la ora 12:00, a fost
înmormântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

Viorica Brãila,
la 65 de ani,

a plecat dintre noi
La doar 65 de ani, Viorica Brãila

ne-a pãrãsit pe 16 ianuarie 2014.
Ce este viaþa noastrã? Un abur ce
apare puþin ºi apoi piere. Aºa a
trecut ºi adormita întru Domnul care
l-a lãsat vãduv pe soþul ei Costicã
ºi orfan singurul bãiat ce-i mai
rãmãsese. Sâmbãtã, 18 ianuarie,
la ora 11:00, a fost înmormântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

Neculai Axenia
ne-a pãrãsit

pentru totdeauna
La doar 62 de ani, Neculai

Axenia, din Viiºoara, a plecat la cele
veºnice pe data de 19 februarie
2014. Pe neaºteptate, deºi boala îl
atenþionase din vreme, ne-a pãrãsit
pe totdeauna. Ne vom aduce cu toþii
aminte de moarte ºi de data asta.
Fie ca nimeni sã nu rãmânã
surprins de apariþia ei. Cãci cine a
vãzut soarele va vedea ºi moartea,
acesta este urmarea fireascã a
pãcatului. Sâmbãtã, 22 februarie, a
fost înmormântarea.

Dumnezeu sã-l ierte!

Ne-a pãrãsit
ºi Vasile Tisescu

Mãcinat de o boalã purtatã ani
de zile cu rãbdare, Vasile Tisescu,
la aproape 77 de ani, ne-a pãrãsit
ºi el în zorii Sãptãmânii Albe a anului
mântuirii 2014. Vãduv ºi singur de
trei ani, dupã ce ºi-a condus soþia
Maria pe ultimul drum, crucea vieþii
ºi-a dus-o nãdãjduind în mila lui
Dumnezeu care nu lipseºte pe
nimeni de tot binele. Miercuri, 26
februarie, la ora 12:00, a fost
înmormântarea.

Dumnezeu sã-l ierte!

Elena Gavriluþã,
la 86 de ani,

a trecut la Domnul
Dupã o suferinþã izvorâtã din

greul vieþii ºi al vãduviei de trei ani,
Elena Gavriluþã, la vârsta de 86 de
ani, a plecat dintre noi sâmbãtã, 29
martie 2014. Îi lasã pe copiii ei orfani
ºi de mamã, dar mai ales pe Viorel,
fiul cel de acasã, care a îngrijit-o
cu dãruire pânã în ultimul ceas.
Luni, 31 martie, la ora 15:00, a fost
înmormântarea. Sã fie mângâiaþi
de dragostea dumnezeiascã fiii ºi
nepoþii cu ochii înlãcrimaþi.

Dumnezeu sã o ierte!

Cu sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele adormiţilor robilor Tăi, unde
nu este durere, nici întristare, nici suspin. Ci  viaţă fără de sfârşit.



Sfârlea ªt. Dumitru
a trecut

la cele veºnice
În noaptea de dupã Duminica

Slãbãnogului, 11-12 mai 2014,
Dumitru ªt. Sfârlea, din Viiºoara, în
vârstã de 85 de ani, a trecut la cele
veºnice. Vãduv ºi bolnav, ajutat
îndeaproape de fiul sãu Dumitru, ºi-a
dus crucea bãtrâneþii pânã când
Dumnezeu a hotãrât eliberarea cea
din urmã care vine prin moarte.
Înmormântarea a fost marþi, 13
mai, la ora 13:00.

Sã-i ierte Dumnezeu pãcatele
sale ºi sã-i primeascã sufletul în
Împãrãþia Sa, odihnindu-l cu sfinþii Sãi.

Mircea Semeniuc
ne-a pãrãsit
fãrã de veste

Pe neaºteptate, Mircea
Semeniuc, din Viiºoara, la 76 de ani,
ne-a pãrãsit în dimineaþa zilei de
luni, 19 mai 2014. Plecase de
acasã, dar s-a întâlnit pe drum cu
solul morþii ºi astfel sufletul i-a
zburat spre cer, trupul rãmânându-i
lipsit de viaþã în aºteptarea
înmormântãrii. Înmormântarea a
fost joi, 22 mai, la ora 13:00.

Sã ne rugãm lui Dumnezeu ca
sã-i ierte pãcatele cele de voie ºi
cele fãrã de voie ºi cu sfinþii Sãi sã-l
odihneascã.

Nistor Viorel
nu mai e printre noi

La doar 47 de ani, singur ºi
însingurat, apãsat de vremi peste

Alexandrina
Tisescu a pãrãsit

lumea aceasta
La 74 de ani, Alexandrina

(Sãndina) Tisescu a plecat în
cealaltã lume pe 29 iunie 2014,
lãsându-ºi copiii, doi bãieþi ºi douã
fete, orfani ºi de mamã. Inima
obositã a încetat sã-i mai batã,
sufletul însã rãmânându-i viu în veci
mergând sã stea înaintea lui
Dumnezeu pentru rostirea judecãþii
particulare. Înmormântarea a avut
loc marþi, 1 iulie, la ora 13:00.

Dumnezeu sã o ierte!

Ciobotaru Dumitru
a plecat la Domnul

Apãsat de greutatea crucii
suferinþelor, Dumitru Ciobotaru, din
Viiºoara, la o vârstã înaintatã, 84 ani,
a trecut la cele veºnice pe 7
septembrie 2014. Fost consilier al
parohiei noastre când putea sã vinã
la bisericã, ºi-a dus crucea unei boli
incurabile pânã când, iatã,
Dumnezeu a socotit cã-i de-ajuns

puteri, Viorel Nistor, din Viºoara, la
doar 47 de ani, ne-a pãrãsit pentru
totdeauna. Când a zis Dumnezeu
cã nu e bine ca omul sã fie singur,
o spunea cu gândul la Mirele pe
Care Îl va oferi Bisericii ca sã nu fie
lipsitã de Cãlãuzã spre cer. Viorel
ºi-a dus viaþa singur, singurel. De
acum va aºtepta Învierea cea de-a
doua lângã tatãl ºi strãmoºii sãi.
Duminicã, 25 mai 2914, la ora
14:00, l-am condus la locul de
odihnã. Dumnezeu sã-l ierte!

vremea suferinþei sale. Marþi, 9
septembrie, la ora 12:00, a fost
înmormântarea.

Dumnezeu sã-l ierte!

Tisescu Sandu
ne-a pãrãsit

pentru totdeauna
Sandu Tisescu, din Viiºoara, a

trecut la cele veºnice pe 11
noiembrie 2014, la vârsta de 71 de
ani. Dorinþa lui de a ne mai vedea
la Casa Domnului a sfârºit a se
împlini. Soþia Viorica intrã de-acum
în rândul vãduvelor ºi mângâierea
ei ºi-o va afla la fiecare Sfântã
Liturghie când îl va pomeni înaintea
milei dumnezeieºti. Ce este omul
dacã nu doar un abur ce se aratã
puþin ºi apoi piere! Aºa a fost ºi
preumblarea lui Sandu Tisescu
printre noi: ca un fulger pe
firmament care dispare într-o clipã.
Fie-i iertate pãcatele ºi odihneascã-l
Dumnezeu în sânul lui Avraam. Joi,
13 noiembrie, la ora 11:30, a fost
înmormântarea.

Dumnezeu sã-l ierte!

Fulgerãtor a
dispãrut dintre cei

vii Neculai Veru
Nicolae Veru a pãrãsit neaº-

teptat aceastã lume. Chiar de
Sfântul Nicolae a anului 2014 i-a
sosit ºi ziua morþii. În aceeaºi zi,
bucurie ºi tristeþe, desfãtare ºi
plângere. Pe 11 decembrie 2014 a
avut loc înmormântarea. Sã ne
rugãm pentru sufletul lui ºi odihna
sa veºnicã.

Dumnezeu sã-l ierte!



Pe 17 noiembrie 2007, un trãznet
ca din senin a cutremurat parohia
Viiºoara: alunecând într-o prãpastie,
parohul de atunci al satului, pãrintele
Costicã Barna, la doar 57 de ani, s-a
mutat la cele veºnice. Luni, 17

În ziua de 17 noiembrie 2014, în
parohia Sfântul Nicolae din Viiºoara,
comuna  Tg. Trotuº, a avut loc un
schimb de experienþã între parohiile din
protopopiatul Oneºti organizat ºi condus
de pãrintele protopop Constantin
Alupei, în pelerinaj fiind la rând parohia
noastrã cu pãrintele Petru Roncea.

Liturghia euharisticã s-a oficiat de
cãtre un sobor de preoþi slujitori,
completatã de rãspunsul unui cor de
preoþi; armonios, emoþionant ºi înãlþãtor,

Apostolat misionar în parohiile
din protopopiatul Oneºti

cãtre Domnul nostru Iisus Hristos
sensibilizând sufletele enoriaºilor.

Aceastã liturghie a avut o dublã
semnificaþie, fiindcã s-a omagiat ºi
memoria celor ºapte ani de la
trecerea la cele veºnice a celui ce-a
fost slujitor al parohiei noastre,
pãrintele Costicã Barna, cãruia i s-a
oficiat un parastas.

În încheiere a luat cuvântul
pãrintele Constantin Alupei apreciind
efortul comunitãþii noastre ºi a

pãrintelui Petru Roncea pentru
curãþenia ºi pãstrarea în bune condiþii
a bisericii. Pãrintele Roncea a oferit
tuturor colegilor câte o carte. –
Lumini în umbre – apariþie recentã,
a cãrei autor este.

Sperãm ca ospitalitatea noastrã
ºi a pãrintelui Petru Roncea (de ºapte
ani la noi) sã fi fost pe mãsurã.

Cu mulþumiri!

Înv. Florica Vleja

Eveniment comemorativ la Viiºoara: 7 ani de la
dispariþia fulgerãtoare a pãrintelui Costicã Barna

noiembrie 2014, s-au împlinit
ºapte ani de la cumplita tragedie
din familia pãrintelui ºi din
comunitatrea parohiei Viiºoara.

Am dorit sã marcãm aceastã
comemorare într-un mod liturgic

ºi astfel ne-am hotãrât sã sãvâr-
ºim în aceastã zi de pomenire
Sfânta Liturghie ºi parastas de
veºnicã pomenire pentru sufletul
pãrintelui Costicã. Pãrin-
tele Constantin Alupei,



protoiereul Oneºtiului,
înconjurat de ºase preoþi,
a constituit soborul Sfintei

Liturghii, alþi cincisprezece preoþi
cântând la stranã, aducând astfel
cea mai înaltã rugãciune lui
Dumnezeu pentru acest moment
comemorativ.

Dupã parastasul sãvârºit pentru
odihna ºi iertarea pãcatelor pãrintelui
Costicã, prin grija parohiei, preoþii
oaspeþi au fost invitaþi la masa de
praznic în casa praznicarã a
parohiei.

Am remarcat cuvântul de bucurie
pe care l-a rostit Pãrintele protopop
felicitând, între altele, pe enoriaºii
parohiei care au contribuit la munca
de curãþare a picturii interioare de
depunerile de peste vremi ºi de haina
nouã cu care au împodobit pe
dinafarã clãdirea bisericii.

Fie ca ºi acest eveniment
spiritual sã fie o piatrã de aducere-
aminte pentru cei care au jertfit din
timpul lor participând la acest
program duhovnicesc întru pome-
nirea celui care timp de 27 de ani
a pãstorit comunitatea ortodoxã
din Viiºoara.

Fie veºnicã pomenirea lui!
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Alexandra Chichiur, 5 ani

Dupã peste optzeci de ani în slujba Bisericii, IPS Eftimie
Luca, Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului, a trecut la
cele veºnice pe 4 noiembrie 2014, la ora 12:00. Mai avea
cinci zile ºi împlinea 100 de ani, dar Dumnezeu a voit ca
la ceasul al doisprezecelea din ziua cinstirii Sfântului
Cuvios Ioanichie cel Mare sã-l cheme Acasã. Darul
preoþiei prin mâinile lui l-au primit nenumãraþi preoþi care-l
poartã acum în rugãciune cãtre Dumnezeu. Ne rugãm ºi
noi, cu recunoºtinþã pentru acelaºi dar primit cu douãzeci
de ani în urmã, ca Dumnezeu sã-l primeascã în ceata
bunilor ierarhi care au pãstorit Biserica Fiului Sãu. Cu
nãdejde în înviere, sãrutãm Dreapta Arhiepiscopului
nostru pentru revederea de Dincolo. Dumnezeu sã-l ierte!

Înaltpreasfinþitul nostru Eftimie Luca,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,

a plecat la cele veºnice

(urmare din p. 1)

2014, un an al marilor înnoiri
(continuare în p. 20)

Ne este al 77-lea ierarh al nostru,
cifra 7 chemându-ne sã ne odihnim iar
ºi iar în inima pãrintelui nostru
duhovnicesc. Mi se pare cã nu
întâmplãtoare e ºi simbolistica numericã
a datei alegerii: 16 decembrie 2014.
Dacã adunãm cifrele zilei ºi ale anului,
obþinem iarãºi doi de 7, miraculoasã
coincidenþã cu ordinea pe scaunul
vlãdicesc  de la Roman. ªi dacã ar mai
fi sã adunãm cifrele lunii a
douãsprezecea din an, am afla numãrul
Sfintei Treimi în jurul Cãreia sã-ºi

odihneascã lucrarea pastoral-misionarã
Arhiepiscopul nostru. De fapt a ºi
fãgãduit asta îndatã dupã alegere, zicând:
„Trebuie sã continuãm lucrarea
misionarã a Bisericii în parohii, în
mânãstiri, în toate comunitãþile care
aparþin acestei istorice eparhii ºi,
totodatã, sã ne angajãm la a rãspunde
cu acrivie la exigenþele timpului, ale
societãþii, ale Sfântului Sinod ºi ale tuturor
regulamentelor bisericeºti. Totodatã,
având conºtiinþa cã au fost sfinþi care
au stat pe scaunul vlãdicesc de la Ro-
man, mã simt impulsionat sã duc mesajul

ºi stindardul Ortodoxiei în eparhie.“
Nãscut în 29 martie 1954, încã de la

vârsta de 16 ani ºi-a aflat Calea mântuirii
cãlãuzindu-l spre poarta strâmtã a
Mânãstirii Sihãstria din judeþul Neamþ,
chemat fiind de Dumnezeu treaptã cu
treaptã în slujirea Bisericii pânã la cea
de Arhiereu pe care a urcat în anul
2000. De atunci ºi pânã azi, s-au scurs
14 ani, de douã ori 7, semn indubitabil
al vredniciei unei împliniri desãvârºite
în Hristos Domnul!

Întru mulþi ani, Înaltpreasfinþite
Pãrinte Ioachim!
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„Singurul criteriu de apreciere a
valorii este valoarea însãºi…”

 Aurelian Silvestru

În înþeleapta pronie a Sa faþã de
creaþie, Dumnezeu lucreazã, de multe
ori, prin oameni, îndeosebi prin oameni
providenþiali, a cãror viaþã în slujire îºi
pune pecetea ºi amprenta asupra
timpului, locurilor ºi semenilor. Oamenii
dãruiþi, devotaþi, harismatici, jertfelnici
devin, astfel, nu numai purtãtori ºi
creatori de valori ce îºi gãsesc împlinirea
ºi rostul în slujirea lui Dumnezeu ºi a
aproapelui, ci ºi paradigme pentru cei
cãrora le sunt pãstori, îndrumãtori,
slujitori, cãlãuzitori sau pãrinþi
duhovniceºti.

Arhiepiscopia Romanului ºi
Bacãului, binecuvântata ºi pãzita de
Dumnezeu eparhie din inima Moldovei,
a avut, de-a lungul existenþei sale
istorice de peste 600 de ani,
întâistãtãtori ºi ierarhi providenþiali,
slujitori jertfelnici ºi devotaþi, fãuritori
de istorie bisericeascã, culturalã ºi
naþionalã, creatori, pãstrãtori ºi
apãrãtori ai valorilor sacre ºi spirituale
ale Bisericii, slujitori misionari ai
cuvântului ºi faptei, ºi nu în ultimul
rând, trãitori ai adevãrului credinþei pânã
la sfinþenie.

În acest context de continuitate
providenþialã ºi de lucrare a lui Dumnezeu
pentru eparhia noastrã, se înscrie ºi
alegerea de cãtre Sfântul Sinod, în data
de 16 decembrie 2014 – datã ce va fi
consemnatã ca istoricã – în demnitatea
de  Arhiepiscop al Romanului ºi Bacãului
a Preasfinþitului  Ioachim Bãcãuanul, în
urma vacantãrii scaunului arhiepiscopal
prin mutarea la cele veºnice a vrednicului
de pomenire ÎPS Arhiepiscop Eftimie.
Astfel, Preasfinþitul Ioachim Bãcãuanul
a devenit primul Arhiepiscop ales al
Arhiepiscopiei Romanului ºi
Bacãului, din momentul ridicãrii eparhiei
de la rangul de episcopie la cel de
arhiepiscopie, în septembrie 2009, ºi al
77-lea ierarh rânduit sã pãstoreascã
la Roman.

Binecuvântare ºi providenþã pentru
Arhiepiscopia Romanului ºi Bacãului

Numirea Preasfinþiei Sale în
aceastã înaltã demnitate a fost, fãrã
îndoialã, lucrarea ºi binecuvântarea lui
Dumnezeu, dar ºi recunoaºterea,
încununarea meritelor unei slujiri
jertfelnice deosebite ºi rodnice, cu multã
trudã ºi ostenealã, pe care Preasfinþia
Sa a desfãºurat-o timp de 14 ani ca

arhiereu ºi episcop vicar al eparhiei
noastre. Cuvintele ar fi prea puþine ºi
neputincioase (deºi multe de-am rosti,
ele nu ar fi cuvinte goale care sã „sune”
într-o laudã nepotrivitã, ci ar exprima o
realitate mai mult decât evidentã ºi
bazatã pe fapte), timpul prea scurt ºi
spaþiul revistei insuficient pentru a
enumera, fãrã a intra în vreun mic detaliu,
câteva din realizãrile activitãþii misionar-
pastorale, filantropice, liturgice, culturale
ºi administrative desfãºuratã de
Preasfinþia Sa, în acest timp. De la
cuvântul – de înaltã þinutã teologicã ºi
academicã – rostit sau scris, în zeci,
sau mai bine zis, sute de predici, cãrþi
în limba românã sau cea a lui Voltaire,
referate, articole în publicaþiile eparhiei
sau Patriarhiei, conferinþe, simpozioane
etc., ºi pânã la slujbele de târnosire a
locaºurilor de cult sau aºezãminte
filantropice, vizitele canonice ºi pastorale

în toatã eparhia ºi nu numai, grija,
dragostea ºi îngãduinþa faþã de pãstoriþi,
toate sunt dovada unei vieþi închinate
slujirii duse pânã la jertfã ºi izvorâtã dintr-o
credinþã puternicã, vie ºi iubire faþã de
Dumnezeu.

Cu rãdãcini adânci în neamul
românesc – dintr-o  familie de buni
creºtini ce a dãruit slujitori de referinþã
Bisericii noastre – ºi în vechi „vetre de
sihãstrie româneascã” (Bistriþa
Neamþului), doctor în teologie, misionar
în Occidentul secularizat, ierarh de înaltã
þinutã, Preasfinþitul Ioachim s-a dovedit
a fi iniþiatorul ºi „motorul” neobosit al
tuturor activitãþilor desfãºurate de centrul
eparhial, aducând necontenit duh de
înnoire, revigorare, dinamizare ºi
reaºezare pe temelii solide ºi
actualizate a slujirii apostoleºti ºi
preoþeºti, în contextul vieþii contem-
porane ºi „moderne”, cu multe provocãri
noi sau încercãri dificile. Zi ºi noapte,
cu timp ºi fãrã timp, neþinând cont de
vreme, obosealã sau lucruri potrivnice,
Preasfinþia Sa a „lucrat în ogorul
eparhiei” facându-l sã aducã „multã
roadã”; iar alãturi de IPS Eftimie, s-a
dovedit, pe drept, a fi pãrintele ºi
sfãtuitorul multora, fãcându-se „tuturor

toate” ºi adunând pe toþi pãstoriþii – clerici
ºi mireni – într-o frumoasã, binecuvântatã
ºi unitã familie.

Prin urmare, suntem îndreptãþiþi sã
credem cã, prin alegerea fãcutã, Sfântul
Sinod a împlinit voia Celui de Sus Care
a dorit ca, în continuare, „familia mare”
a eparhiei noastre sã fie pe mâini bune,
harnice ºi binecuvântate! Iar prin
intermediul cuvântului tipãrit ce
alcãtuieºte revista noastrã, aflatã la
numãr aniversar, în numele ostenitorilor
condeiului ºi a cititorilor dorim, din toatã
inima, Înaltpreasfinþiei Sale, dar de
sãnãtate, putere, ani mulþi, îndelungatã,
rodnicã ºi frumoasã slujire in misiunea
binecuvântatã ce I-a fost încredinþatã!

Sã ne trãiþi întru mulþi ani,
Înaltpreasfinþite Stãpâne!

Preot Ioan Vasile PANÞÎRU



Născut la Tg. Trotuş, Viişoara, la data
de 8.01.1927, a absolvit în 1946 Colegiul
Naţional Costache Negruzzi din Iaşi şi
în 1953  Institutul de Ingineri pentru
Căi de Comunicaţie din Moscova,
obţinând brevetul şi insigna acordate celui
mai merituos absolvent al institutului.

În 1967, cu ajutorul unei burse CEE-
ONU, a efectuat o specializare în Italia pentru
concepţia şi realizarea de autostrăzi. In 1973
a efectuat în Belgia, Olanda şi RFG studii
privind căile navigabile interioare. În 1978 şi
1980 a urmat, în cadrul CEPECA, cursul
„Planificarea/realizarea proiectelor pentru
transporturi”. A lucrat ţn activitatea de studii
şi proiectare timp de 49 de ani şi în activitatea
de execuţie timp de 9 ani. În perioada 1953-
1960 a activat şi ca asistent cu jumătate de
normă în cadrul Institutului de Căi Ferate
Bucureşti şi al Universităţii Politehnica
Bucureşti. În perioada 1967-1973 a avut şi
calitatea de membru în Comitetul Tehnic
pentru şosele suple din cadrul Asociaţiei
Internaţionale Permanente a Congreselor
de Drumuri (AIPCR) Paris.

A participat şi la lucrări efectuate în
colaborare cu RSF Iugoslavia şi Republica
Moldova (soluţii pentru Porţile de Fier II,
pentru lucrarea Stanca - Costeşti şi pentru
amenajarea Prutului ca arteră navigabilă).
A fost angajat succesiv în cadrul Direcţiei
Generale a Construc-ţiilor - Intreprinderea
de Construcţii Căi Ferate Bucureşti,

A plecat din aceastã lume
ºeful echipei de proiectare a

Canalului Dunãre-Marea
Neagrã, inginer Chiriac

Avãdanei, originar din Viiºoara
Institutului de Proiectări Transporturi (IPT)
din Ministerul Transporturilor Rutiere,
Navale şi Aeriene, Direcţiei Generale a
Construcţiilor din MTTc, Institutului de
Proiectări transporturi Auto, Navale şi Aeriene
din M.T.Tc şi Institutului de Proiectări
transporturi Auto, Navale şi Aeriene, unde
până în ultimele zile a lucrat în calitate de
consilier al directorului general şi şef de
proiect complex pentru documentaţii
importante. Activitatea profesională depusă
în acest cadru a prezentat un volum şi o
varietate rar întalnite. A condus execuţia de
lucrări civile, studiile privind condiţiile locale
pentru concepţia de construcţii şi lucrări de
infrastructură, elaborarea de documente
normative, printre care sunt de menţionat
proiectul complex al „Canalului navigabil
Dunăre - Marea Neagră”, apoi pentru
„Canalul navigabil Poarta Albă - Midia,
Năvodari”, iar din anul 1984 şi pentru
„Amenajarea râului Argeş pentru navigaţie,
irigaţii şi alte folosinţe”.

Este autor a peste 50 de articole de
specialitate şi a peste 10 comunicări la
manifestări de specialitate naţionale şi
internaţionale. Deţine 16 brevete de invenţie
şi inovaţie. Privită pe ansamblu, activitatea
pe plan profesional a  inginerului Avădanei
poate fi apreciată ca o contribuţie reală şi
utilă, deosebită, la dezvoltarea activităţii de
construcţii şi poate justifica primirea sa în
cadrul membrilor de onoare ai Academiei
de Ştiinţe Tehnice din România.

A decedat în 2014, la vârsta de 87 de
ani. El a participat chiar în acest an la
evenimentul prilejuit de aniversarea a
treizeci de ani de la inaugurarea canalului.

La evenimentul companiei din acest an,
prilejuit de cele trei decenii de la
inaugurarea canalului, inginerul Chiriac
Avădanei îşi amintea: „Am început
proiectarea Canalului în 1973, pe 9 iulie,
când mi s-a încredinţat sarcina să mă ocup
de această proiectare. Am făcut-o împreună
întâi cu 182 de ingineri şi tehnicieni ai
Institutului de Proiectări Transporturi Auto,
Navale şi Aeriene, iar în final, după doi ani,
am ajuns la 215 ingineri şi tehnicieni şi am
elaborat până la final 33.000 de proiecte
pentru realizarea lucrărilor”. Când a fost
desemnat şeful echipei de proiectare a
Canalului Dunăre-Marea Neagră, Chiriac
Avădanei avea 46 de ani şi era inginer la
Institutul de Proiectări Transporturi Auto,
Navale şi Aeriene din Capitală, iar până să
înceapă lucrările propriu-zise a făcut sute
de studii şi a desenat mii de planşe.
Povestea Magistralei Albastre, aşa cum este
supranumit Canalul Dunăre-Marea Neagră,
a început în iulie 1973, când inginerul
Chiriac Avădanei, de la Institutul de Proiectări
Transporturi Auto, Navale şi Aeriene
(IPTANA) din Bucureşti, a primit ordin să
meargă la Neptun, unde avea să participe
la o întâlnire cu însuşi tovarăşul Nicolae
Ceauşescu. La această reuniune, unde au
fost prezenţi reprezentanţi din conducerea
Partidului Comunist Român, Avădanei a
primit sarcina să se ocupe de proiectarea
Canalului Dunăre – Marea Neagră.
Lucrurile nu au fost uşoare, dar în cele din
urmă proiectul a fost finalizat, inaugurarea
oficială având loc în 1984.

În ultimii ani, Chiriac Avădanei
lucra la un nou proiect de



Parastas la un an la mormântul pãrintelui Costicã Barna

amploare, este vorba de Canalul
Dunăre – Bucureşti. Acesta a fost
început în perioada comunistă,

dar abandonat după Revoluţia din 1989. În
ultimii ani, diverşi oficiali au anunţat că
intenţionează să-l ducă la bun sfârşit. Chiriac
Avădanei fusese de acord că colaboreze la
acest proiect, având în vedere vasta sa
experienţă în acest domeniu. Construcţia
Canalului Dunăre-Marea Neagră a costat

Aºadar, un mare om s-a stins,
dupã o boalã copleºitoare:
inginerul horticol Soos Carol,
managerul fãrã seamãn al
recunoscutei livezi de meri din
Târgu-Trotuº. Dupã ce cu câþiva
ani înaine ºi-a însoþit unicul fiu pe
drumul din urmã, acum a plecat ºi
el, în brumãrelul lui 2014. O boalã
nemiloasã s-a cuibãrit în trupul lui
ºi aceasta i-a cauzat prematur
moartea. De aproape 40 de ani a
fost inima ºi creierul livezii, fãcând-o
de renume în þarã, datoritã capa-
citãþii lui uimitoare de a o gestiona
dupã cele mai ºtiinþifice reguli pe
care le aplica într-un mod
admirabil. Sâmbãtã, 18 octombrie,
a fost aºezat lângã fiul sãu spre
odihnã, în cimitirul Bisericii Orto-
doxe din Târgu-Trotuº.

Veºnicã fie-i pomenirea ºi
Dumnezeu sã-l ierte!

O veste tristã pentru viiºoreni ºi nu numai:
a trecut la cele veºnice Soos Carol,

managerul „Fructoprod” Târgu-Trotuº

24 de miliarde de lei, iar la realizarea lui au
lucrat, în prima etapă, de trei ani, 22.000 de
oameni, iar în ultimii ani, efectivul de personal
a ajuns la 32.000 de oameni. Cei mai mulţi
dintre aceştia erau conducători de utilaje şi
şoferi – peste 23.000. Personalul tehnic, de
execuţie, a fost format din 470 de ingineri,
240 de subingineri şi 700 de tehnicieni
constructori.

(informaţii luate de pe internet)

Soos Carol s-a nãscut în anul
1954, luna iunie, ziua a ºasea, în
comuna Tileagd, judeþul Bihor, din
pãrinþii Carol ºi Etelca Soos. Fiu ai
unor þãrani ce se ocupau cu
pomicultura ºi legumicultura, a
primit de la aceºtia ºi dragostea de
muncã în agriculturã. A absolvit
ºcoala generalã de opt clase în
cumuna Tileagd, cursurile liceale în
Oradea, iar în perioada 1974-1978
a urmat cursurile Facultãþii de
Horticulturã din Cluj Napoca.

În data de 8 noiembrie 1978 a fost
repartizat în judeþul Bacãu la CAP
Târgu-Trotuº, ca inginer stagiar. Aici
cunoaºte pe economista Dorina
Cernea cu care se cãsãtoreºte civil
în 19 septembrie 1980, iar în luna
urmãtoare vor fi cununaþi religios la
biserica „Sfântul Nicolae” din
Viiºoara, având ca naºi familia
Dumitru ºi Maria Sârbu, din Viiºoara.

În anul 1980 împreunã preiau
proiectul de înfiinþare a livezii
superintensive Târgu-Trotuº ºi
încep pregãtirile în vederea plantãrii.
În toamna anului 1980 s-a executat
lucrarea de împrejmuire ºi de

desfundare în vederea plantãrii
suprafeþei de 53 ha livadã cu meri.
În primãvara anului 1981 a început
plantarea unui numãr de 66.625
pomi care au fost plantaþi într-un
timp record de 18 zile.

Dupã 1991 s-a înfiinþat
Societatea agricolã „Fructoprod”,
continuând activitatea în livadã,
schimbarea fãcutã fiind doar
trecerea din proprietatea de stat în
proprietate privatã a membrilor
asociaþi – a deþinãtorilor de teren.
Pentru aportul deosebit adus
comunitãþii locale, Consiliul Local
Târgu-Trotuº i-a decernat titlul de
Cetãþean de Onoare al comunei în
anul 2003.

Singurul copil, Carol, nãscut în
11 april ie 1985, absolvent al
Facultãþii de Arhitecturã din Dallas,
USA, a plecat neaºteptat din
aceastã lume, în 13 noiembrie
2011, la vârsta de 26 de ani, lãsând
în inima pãrinþilor o grea suferinþã
care pe tatãl l-a afectat aparte,
accelerând starea de boalã ce a
culminat cu decesul în data de 14
octombrie 2014.
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Cu ocazia Anului Omagial
Euharistic, Patriarhia
Românã a organizat

proiectul duhovnicesc Sfânta
Euharistie - lumina vieþii creºtine.
Parohia Viiºoara a implementat acest
concept de proiect cu denumirea
personalizatã: SFÂNTA EUHARISTIE
- COMUNICARE ªI COMUNIUNE
ÎNTRE GENERAÞII.

Desfãºurat în luna martie 2014,
proiectul a vizat stabilirea unei legãturi
duhovniceºti între copiii parohiei ºi
persoanele aflate în suferinþã ºi
singurãtate din cuprinsul canonic al
parohiei. Comunicarea între generaþii a
fost împletitã ºi cu împreuna-împãrtãºire
la Sfânta Liturghie, comuniunea
euharisticã fiind atât de necesarã zidirii
Trupului lui Hristos care este Biserica.

Proiectul a fãcut obiectul concursului
iniþiat de Patriarhia Românã ºi el se

Sfânta Euharistie - comunicare ºi comuniune între
generaþii, proiect de educaþie misionar-filantropicã

desfãºurat la parohia Viiºoara

adreseazã copiilor, preoþilor ºi
profesorilor de religie implicaþi
în programul catehetic Hristos
împãrtãºit copiilor ºi urmãreºte
sã educe copiii privind
participarea la Sfânta Liturghie
ºi la lucrarea filantropicã a
Bisericii, sã înveþe cum sã ne
spovedim, de ce ne împãrtãºim
etc. Fie cu folos duhovnicesc ºi
aceastã activitate eclesialã
desfãºuratã la Viiºoara în anul
mântuirii 2014!

SFÂNTA EUHARISTIE - COMUNICARE
ªI COMUNIUNE ÎNTRE GENERAÞII

Comunicare cu
Ion Pavalache

Comunicare cu
Ileana Puluc

Comunicare cu
veteranul de rãzboi

Neculai Drãgan

Comunicare cu
veteranul de rãzboi

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

Hramul bisericii din Viiºoara a
trecut. De sãrbãtoarea Sfântului
Nicolae, parohia Viiºoara a retrãit încã
o datã bucuria cinstirii patronului
spiritual care ocroteºte întinderile
localitãþii ºi familiile viiºorenilor.
Vecernia ºi Litia din ajun au fost urmate
de un moment unic în viaþa parohiei:
lansarea unei cãrþi-mãrturie cuprinzând
predici rostite de parohul Viiºoarei la
amvonul Bisericii în cei ºapte ani de
pãstorie în fiecare duminicã de peste
an. Cartea a apãrut la Editura Filocalia

Lansarea unei cãrþi-mãrturie de sãrbãtoarea
Sfântului Nicolae: „ªapte ani la Viiºoara - rostiri de

duminicã”, autor, preot Petru Roncea
a Arhiepiscopiei Romanului ºi
Bacãului, având binecuvântarea PS
Dr. Ioachim Bãcãuanul, Episcopul
Vicar al Arhiepiscopiei Romanului ºi
Bacãului ºi un cuvânt de bucurie al
Ierarhului nostru. Doritã a fi ajutor în
pastoraþie, cartea a ajuns în mod gratuit
în casele tuturor enoriaºilor parohiei
care au dorit-o, mutând cuvântul din
amvonul Bisericii în amvonul fiecãrei
locuinþe de unde se va adresa
chemãtor la mântuire fiecãrui  mãdular
al Bisericii. Au participat la slujba

Vecerniei, a Litiei ºi la prezentarea
cãrþii pãrinþii Vasile Panþiru, Gabriel
Drug, Gheorghe Aramã, Ilarion Mâþã,
Cãtãlin Ilie, Daniel Nichita, protos.
Claudiu Panþâru, iar a doua zi, la
Sfânta Liturghie, pãrinþii Paul Vamanu
ºi Dãnuþ Zogoreanu. Prezentarea cãrþii
s-a fãcut de preoþii Daniel Nichita ºi
Cãtãlin Ilie.

Prin grija enoriaºilor, dupã Sfânta
Liturghie, toþi cei prezenþi au rãmas la
masa de obºte a hramului, mulþumind
lui Dumnezeu pentru toate.



Consilierii împãrþind ajutoare

O mare surprizã, dar ºi o aleasã
binecuvântare a trimis Dumnezeu
la sfârºit de an 2014 Viiºoarei:
Sfânta Liturghie din duminica de
dupã Naºterea Domnului am slujit-o
împreunã cu profesorul de Noul
Testament de la Facultatea de

Evanghelia de astăzi ne spune că Hristos e prigonit chiar
din momentul în care Se naşte, pentru că diavolul voia să

nimicească lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu. Diavolul găseşte
întotdeauna agenţi prin care să lucreze, aşa cum s-a întâmplat în
toată istoria lumii şi în toată istoria Bisericii. Am pomenit ieri pe
Sfântul Arhidiacon Stefan, întâiul mucenic, cel care a inaugurat o
lungă şi nesfârşită serie de oameni, de credincioşi care au fost
omorâţi pentru că sunt creştini şi seria aceasta continuă până astăzi.
Auziţi de uciderile, de martirizările care se petrec acum în Orientul
Apropiat, în Siria, în Irak, unde faptul că eşti creştin e destul ca să îţi
aducă o moarte cruntă. Sunt omorâţi şi copii, recent, am citit de
omorârea a patru copii ai unui preot de lângă Mosul. Copii mărunţei,
trei băieţei şi o fetiţă. Când a venit părintele de la biserică, i-a găsit
pe toţi omorâţi în sânge în casă. Alţi patru copii au fost omorâţi cu
puţină vreme înainte, copii de 12-13 ani care au fost mai întâi
înfometaţi şi apoi li s-au pus în faţa mâncări şi le-au cerut să treacă
la islam, dar ei au răspuns: Pentru dragostea lui Iisus nu putem, noi
Îl iubim pe Iisus. Şi au fost omorâţi toţi patru, li s-au tăiat capetele .
Deci seria de martiri nu s-a terminat şi astăzi sunt omorâţi mulţi
creştini. La fiecare 4 minute este omorât un creştin în lume. N-a fost
în ultimele decenii o aşa prigoană împotriva creştinilor cum este
chiar acum în aceste zile, repet, la fiecare 4 minute este omorât un

Ultima Sfântã Liturghie la Viiºoara, în 2014,
împreunã cu pãrintele profesor dr. Vasile Mihoc

Teologie Ortodoxã din Sibiu,
pãrintele profesor Dr. Vasile Mihoc.

Pelerin în toatã lumea ºi
cunoscut pe toate meridianele
pãmântului, iatã-l prezent, prin
pronie dumnezeiascã, ºi în biserica
noastrã, aducând prin prezenþa

Sfinþiei Sale parcã întreg pãmântul
ºi Cerul la noi.

Sã ne facem timp ºi sã citim pe
îndelete cuvântul rostit de pãrintele
profesor cãtre cei prezenþi în bisericã,
în cadrul Sfintei Liturghii ºi pe care-l
redãm, integral, în continuare:

creştin. Dar iată că Hristos este prigonit mai întâi. Abia S-a născut şi
prigoana s-a şi pornit şi prigonitor este Irod. Irod acesta care îşi
temea aşa de cumplit tronul. Un istoric evreu, Iosif Klausner, spune
despre Irod că s-a suit pe tron ca o vulpe, a domnit ca un tigru şi a
murit ca un câine. A furat tronul cu ajutorul roman, asta se întâmpla
pe la anul 40, înaintea erei creştine, dar a trebuit să-şi cucerească
tronul cu trupe străine. Abia la anul 37, înainte de Hristos, a început
să domnească efectiv. Şi a domnit ca un tigru, întradevăr, mereu
temându-se că cineva ar putea să-i i-a tronul, luat pe nedrept de
către el. Istoria înregistrează crimele cumplite ale lui Irod.
Nenumăraţi cetăţeni au fost omorâţi, inclusiv 10 membri din propria
lui familie, pe soţia lui, Mariamne,  singura din cele zece soţii pe
care le-a avut şi pe care a iubit-o, doi cumnaţi ai lui, pe soacra lui,
pe ultimul rege, Ioan Hircan al II-lea, şi pe trei dintre fii lui, trei dintre
proprii lui copii. Pe ultimul dintre ei l-a omorât chiar cu cinci zile
înainte de a muri el însuşi, după ce îl ţinuse în închisoare. Octavian
Augustus, care era stăpânul lui de la Roma, încerca să-l oprească,
când a primit dosarul pentru al treilea prinţ, al treilea fiu, care trebuia
să fie executat. Împăratul a mai amânat lucrurile. A încercat să-l
îmbuneze pe Irod, dar Irod a insistat prin trimişii lui, prin avocaţii lui
şi până la urmă împăratul a cedat şi, repet, a fost ucis
acest al treilea fiu al său cu cinci zile înainte de a muri



Irod însuşi. Era grav bolnav şi totuşi
a pus să fie ucis prinţul. Dar

Octavian Augustus, împăratul, când şi-a dat
acordul, a rostit aceste cuvinte care au
rămas în istorie: Mai bine să fii porcul lui
Irod decât fiul lui. Nu vă miraţi deci că Irod,
când a auzit că S-a născut Mesia, el nu
credea bineînţeles în Mesia, dar ştia că un
zvon ca acesta era destul ca să-l răstoarne
de pe tron. A luat îndată măsuri şi a poruncit
ca Pruncul să fie neapărat găsit. Fiindcă
nu a fost găsit, a pus să fie ucişi toţi pruncii
din Betleem şi împrejurimi unde aflase că
S-a născut Iisus. Ş i atunci s-a împlinit
profeţia lui Ieremia de care vorbeşte evan-
ghelistul în Evanghelia pe care am citit-o:
Glas în Rama s-a auzit,plângere şi tânguire şi ţipăt mult. Rahila îşi
plânge copiii şi nu vrea să fie mângâiată,  pentru că nu mai sunt.
Rahila îşi are pânâ astăzi mormântul lângă Betleem. De aceea
oamenii în Betleem îşi spun cu mândrie că sunt fiii Rahilei şi o
cinstesc pe Rahila evreii şi arabii deopotrivă. Mormântul Rahilei e
păstrat până astăzi într-o clădire care este o construcţie anume şi
înlăuntru este un cenotaf pe care scrie în limba ebraică: „Rahila,
mama noastră”. Betleemiţii se consideră fiii ei. Ea plânge, îşi plânge
copiii acum şi nu se mângâie pentru că nu mai sunt, spune
Evanghelia. E adevărat că Irod a murit îndată după uciderea pruncilor,
la câteva luni numai şi a murit ca un câine întradevăr, că avea o
boală cumplită, aşa de cumplită încât oamenii nu găsesc nicio
paralelă pentru boala lui Irod şi a rămas în istorie ca boala lui Irod.
Un fel de cancer, dar care a cuprins intestinele şi părţile de jos ale
trupului. În carnea lui era plin de viermi, iar medicii lui puneau fleici
de carne proaspătă de viţel ca să atragă viermii în carnea aceasta
mai bună decât a lui Irod, ca să scoată viermii din rănile lui. Aşa a
murit Irod, în palatul lui de iarnă de la Ierihon, după ce a ucis şi pe
fiul său, după ce îşi ucisese copii. Chiar Augustus a făcut confuzia,
a crezut că fiul său a fost omorât odată cu ceilalţi copii din Betleem
şi istoria înregistrează această ucidere a pruncilor prin istoricul
latin Macrobiu. El ne vorbeşte de uciderea copiilor de doi ani şi mai
în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi, dar Iisus avea o
anumită vârstă deja. Prigoana lui Irod n-a pornit imediat, magii au
venit, a durat până au ajuns ei din Răsărit şi Iisus avea câteva luni
sau poate un an, dar Irod, ca să fie sigur, a omorât pe copiii până la
doi ani.

 Iubiţi credincioşi, ar fi multe de spus despre prigonitorul
acesta, dar el nu este singurul. Au fost atâţia alţi prigonitori, atâţia
oameni care se fac unelte ale diavolului ca să pună cumva stavilă
lucrării de mântuire a lui Dumnezeu şi noi pomenim în fiecare zi o
mulţime de martiri. Astăzi pomenim printre alţii pe douăzeci de mii
de martiri din Nicomidia care au fost omorâţi în jurul anului 300, în
timpul ultimei mari prigoane din partea romanilor, în vremea
împăratului Diocleţian. I-au ucis pe toţi laolaltă numai într-o zi.
Nimeni nu ştie câte milioane de creştini au murit pentru că au fost
creştini. În Rusia am fost în două locuri în care au fost omorâţi
oameni în anii 1937-1938 din porunca lui Stalin pentru orice motiv,

unii că sunt chiaburi, alţii că sunt foşti
comunişti de ăştia troschişti, dizidenţi, alţii
că sunt preoţi sau călugări, sau credincioşi
creştini. Într-un loc la Butinovo, nu departe
de Moscova, din întâmplare, s-a păstrat o
bucată din registrul pe care îl aveau aceşti
judecători. Ştiţi că Stalin, în 1937, a instituit,
împotriva legii, în fiecare judeţ cum ar fi un
tribunal special, o troica cum se spune în
limba rusă, adică trei persoane: adjunctul
partidului bolşevic din locul respectiv,
procurorul şef şi şeful KGB-ului. Şi aceşti
trei judecau pe oricine era văzut dintr-un fel
sau altul. Repet, toate felurile: foşti nobili,
preoţi, călugări, credincioşi, cei care erau
socotiţi că rezistă regimului. Au fost omorâţi

atunci timp de 2 ani nimeni nu ştie câte milioane de ruşi, ucrainieni
şi din alte neamuri, şi români, bineînţeles. Lui Stalin ruşii îi atribuie
astăzi 60 de milioane de morţi. Repet, la Butinovo s-a păstrat din
întâmplare o bucată de registru, că s-a ars totul. Tribunalele acestea
judecau foarte repede, erai în faţa tribunalului şi completai un
formular: numele, prenumele, meseria, vârsta. Să fie împuşcat!
Asta era scurt. Judecau între 100 şi 600 pe zi fără avocat, fără drept
de apel, fără nimic. În fiecare judeţ au creat un loc special îngrădit
cu gard şi păzit cu câini unde se petreceau judecăţile, împuşcările
şi îngropările. Am văzut în Rusia zeci de hectare de gropi comune.
Nu le ştie nimeni numele la toţi. Acolo s-a păstrat o bucată de
registru şi s-a văzut: erau rubrici la fiecare, cutare împuşcat pentru
ce. S-au decoperit peste 300 numai din bucăţica aia de registru
care s-a păstrat aşa din întâmplare, s-a văzut că 300 şi ceva muriseră
pentru Hristos. Biserica Rusă i-a canonizat pe toţi şi a construit
acum o biserică foarte frumoasă ce are trei sute şi ceva de icoane
să ştie în care zile au murit aceştia. Şi icoanele lor sunt puse în faţă,
la închinare, în ziua respectivă din an. Mare recoltă de ucişi a avut
diavolul şi mare mulţime de ucenici şi rugători are Biserica. Şi
aceasta ne pune pe noi în situaţia de a ne întreba cum stăm noi în
faţa lui Dumnezeu? Că atâţia Îl vând pe Hristos pe nimic. Şi ne
întrebăm cum suntem noi în faţa lui Hristos?

Citeam în jurnalul unui preot care a fost canonizat recent de
biserica catolică şi el spunea la un moment dat: Doamne ţine-mă
de urechi că, dacă nu, Te vând ca Iuda. A zis el, care era un credincios:
Ţine-mă strâns. De câte ori Îl vând oamenii pe Hristos, de fiecare
dată când acceptă păcatul şi mai ales când acceptă păcatul mare
Îl vând pe Hristos. Suntem în România care este o ţară ortodoxă dar
şi ţara care e pe locul întâi la avorturi. Cum îşi face Irod treaba
astăzi! Irod a omorât copiii din Betleem, dar Irozii de astăzi ucid
milioane. Să ştiţi că de la revoluţie încoace sunt 23 milioane de
avorturi care sunt înregistrate în clinicile de stat, fără celelalte multe
care sunt în alte părţi făcute. Ce să mai socotim de uciderile care
nu sunt numite avorturi, dar care sunt tot avorturi, uciderile chimice,
aşa numitele anti-concepţionale care sunt de fapt pesticide umane,
sunt avort chimic. Să nu creadă cineva că dacă ia pastile
nu face avort, este tot avort, însă chimic. Poţi să-l omori pe
un om cu cuţitul sau poţi să-l omori cu otravă şi în atâtea
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Fericitele sărbători dintre ani
să aducă în casele şi-n inimile
viişorenilor pacea Betleemului
şi bucuria uimitului Iordan.

La mulţi şi fericiţi ani!

alte feluri. Femeile se fac ucigaşe
ale propriilor prunci. Vă daţi seama,

noi, preoţii,  luptăm ca să vă apărăm pe
dumneavoastră şi copiii dumneavoastră.
Nu se cade să ucizi un prunc, nu se poate,
nici un animal nu face treaba asta, nici lupul
nu-şi ucide puiul. Cum poate o mamă să-şi
ucidă copiii? Oare n-au loc copiii în casa
ta, n-au loc nepoţii în casa ta? Complotează
uneori şi tatăl, şi mama, şi bunicii, şi sistemul
medical, complotează cu toţii împotriva unui
copil care n-are apărare. Dacă întrebi:
Mamă unde-s copiii ceilalţi? Vine mama la
preot şi se plânge ce necazuri îi face copilul
acela, unul şi rău. Pentru că e rău dacă e

unul singur, odată ce i-a omorât pe ceilalţi.
Dar ceilalţi unde sunt? Sunt la canal. Atunci
ce să vorbim de Irod, când lumea noastră e
plină de Irod, nu mai puţin ticăloşi şi ucigaşi
decât Irod de care citim în Evanghelie.

Iubiţi credincioşi, e vremea să ne trezim,
e vremea să nu ucidem. Porunca a 6-a spune
scurt: SĂ NU UCIZI! Trei cuvinte în care se
cuprinde totul. Irod a murit ca un câine. Dacă
noi trăim ca Irod şi noi vom muri ca nişte
câini şi ne vom pierde sufletul. Să ne ferească
Dumnezeu de aşa ceva, iar cei care poartă
pe inimă păcatul acesta să se întoarcă prin
pocăinţă şi sunt datori să mărturisească
tuturor împotriva acestui păcat şi să lucreze

de aşa fel ca în familia lor să nu mai fie păcatul
uciderii de prunci. Bunul Dumnezeu să ne
ajute să ne trezim cu adevărat şi să nu-L
vindem pe Hristos ca Iuda. Venim la
împărtăşanie şi spunem acest cuvânt: Nici
sărutare îţi voi da ca Iuda. Să ne întrebăm,
oare nu minţim, oare nu L-am sărutat pe
Hristos ca Iuda dându-L la moarte? Pentru
că, ucigând un prunc, Îl ucizi pe Hristos.
Hristos moare în fiecare prunc ucis de către
oamenii inconştienţi şi prinşi de lanţul satanei
cel ucigaş. Ne apropiem de Anul Nou. Să
ne ajute Dumnezeu să punem cu adevărat
început bun şi să primim harul cel mare şi
negrăit al lui Hristos Mântuitorul nostru.Amin!

În anul 2014 biserica din Viiºoara a fost înnoitã
ºi în exterior. Rãmâne pridvorul pentru anul 2015

De la crucea de pe turnul cel
mare, tot ce înseamã suprafaþã
vopsitã sau vãruitã, viiºorenii au
înnoit locaºul Bisericii în anul
2014. Pridvorul, însemnând
înlocuirea uºilor ºi a ferestrelor
ºi celelalte reparaþii aferente
vor fi în planul lucrãrilor pe anul
2015. Dumnezeu sã rãsplãteascã
ostenelile fiecãruia dupã mare
mila Sa!
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