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Duminica Întoarcerii Fiului
Risipitor, cea de a doua din perioada
Triodului, dezvoltã temele pocãinþei
ºi iertãrii, deja abordate prin
pericopa evanghelicã a Vameºului
ºi Fariseului, cãci toate aceste
duminici care premerg Postului
Mare sunt prezentate ca un timp de
formare spiritualã ºi iluminare,
pentru a intra pregãtiþi în perioada
Sfântului ºi Marelui Post.

Parabola Fiului Risipitor este cu
siguranþã una dintre cele mai
emoþionante, poate pentru cã fiecare
dintre noi ne recunoaºtem în
personajele ei.

Ceea ce nu realizãm întotdeauna
este punctul central al acestei
parabole. El este reprezentat de
schimbarea spiritualã a tânãrului care
pãrãseºte casa pãrinteascã, îºi
iroseºte averea într-o viaþã
nestatornicã ºi, înfrânt de foame,
ajunge sã invidieze pânã ºi pe porcii
care mâncau roºcove, dupã care,
decide sã se întoarcã la tatãl sãu.

Desigur, cuvintele fiului risipitor:
„Sculându-mã, mã voi duce la tatãl
meu ºi-i voi spune: Tatã, am greºit la
cer ºi înaintea ta” (Luca 15,18),
meritã o analizã mai atentã, fiind
expresia emoþionantã a
pocãinþei sale.



 Salvarea sufletului începe
prin asigurarea nevoilor

primare
Întoarcerea fiului spre trecutul sãu

este rezultatul înfometãrii. Când cade
pradã foamei el ia decizia de a reveni în
casa tatãlui sãu cu scopul de a-ºi asigura
subzistenþa, de a supravieþui. Acesta
este, de altfel, comportamentul obiºnuit
al tuturor oamenilor. Salvarea sufletului
începe prin asigurarea nevoilor sale
primare. Nici chiar Iisus nu a ignorat acest
aspect. De exemplu, dupã ce a înviat-o
pe fiica lui Iair, El a poruncit sã i se dea
sã mãnânce (Luca 8, 41), iar atunci când
a vãzut mulþimile adunate sã Îl asculte, I
s-a fãcut milã ºi le-a spus apostolilor:
„…daþi-le voi sã mãnânce!” (Matei 14,
16). Hrana este însãºi viaþa pe care ne-a
dãruit-o Dumnezeu ºi pe care nu
înceteazã sã ne-o asigure, El, Cel care,
aºa cum spune psalmistul, pe sãraci îi
va sãtura cu pâine (Ps 131, 15).

Dar hrana nu este doar alimentul
material care susþine viaþa noastrã
trupeascã. Evreii au mâncat manã în
deºert, spune Iisus, ºi totuºi sunt morþi
(Ioan 6, 49). Aceastã manã nu a fãcut
decât sã prefigureze adevãrata hranã,
Cuvântul lui Dumnezeu, „ca sã-þi arate
cã nu numai cu pâine trãieºte omul, ci
cã omul trãieºte ºi cu tot Cuvântul ce
iese din gura Domnului.” (Deuteronomul
8, 3). Când fiul risipitor exclamã: „Voi
muri de foame!”, nu pierde din vedere
nici hrana materialã, dar nici pe cea
spiritualã.

Dar, mai mult decât de pâine, fiului
pierdut îi era foame de iubire, de iubirea
dãtãtoare de viaþã  pe care o gãsea lângã
tatãl sãu, iubirea pe care i-a dedicat-o
tatãl sãu. Dacã era în pericol sã moarã
de inaniþie, la fel de mare era pericolul
de a muri de singurãtate ºi de lipsa iubirii.
Tatãl, prin simpla sa prezenþã, este sursã
de viaþã ºi în acelaºi timp sursã de iubire.
Fiul risipitor este incapabil sã se salveze
pe el însuºi. Pentru el ruptura de tatãl –
abia acum înþelege – înseamnã moarte
trupeascã cu siguranþã, dar, mai presus
de aceasta, aneantizare a sufletului ºi
spiritului.

Fiul risipitor se regãseºte pe sine.
Se regãseºte în suferinþa foamei, motivul
principal al revenirii sale, dar aceasta

este profundã ºi integratoare. Din toatã
inima sa, fiul ia decizia de a se întoarce
la tatãl, recunoaºte amploarea greºelii
ºi îºi o mãrturiseºte cu smerenie. Iar
tatãl îl iartã fãrã nicio reþinere. Plin de
fericire, tatãl îi redã fiului regãsit toate
prerogativele vieþii ºi iubirii.

Astfel trebuie sã înþelegem
mesajul suferinþelor noastre. Dincolo de
a se adãuga amãrãciunilor ºi disperãrii
din viaþa noastrã, aºa cum se întâmplã
uneori, dincolo de a ne oferi un motiv
pentru a-i putea reproºa ceva lui
Dumnezeu, suferinþele ne sunt date
pentru a ne smulge din non-sensul
obiºnuit al vieþii noastre, pentru a ne
deschide ochii asupra absurditãþii
mortale a unei existenþe separate de
Dumnezeu, rupte de iubirea ºi de
singura viaþã adevãratã. Ele ne sunt
date pentru cã în afara lui Dumnezeu
nu existã decât eºec ºi moarte.

 
Pocãinþa, un strigãt de iubire

Ca ºi tatãl fiului risipitor, Dumnezeu
se aflã în aºteptarea pocãinþei noastre.
Nu a unei umilinþe servile, ci a unui
strigãt de iubire izvorât din toatã inima
noastrã zdrobitã, strigãtul de iubire al
unui om care se regãseºte în postura
de copil al lui Dumnezeu, care se vede
în sfârºit liber sau care, mai curând, cere
sã fie eliberat de el însuºi, de propria sa
încãpãþânare. Ne irosim viaþa în
inutilitate ºi împrãºtiere ºi Îl credem pe
Dumnezeu absent, retras în cerul Sãu
îndepãrtat. Îndrãznim uneori sã gândim
cã El este indiferent la soarta noastrã,
dar Dumnezeu este mereu prezent ºi
este mereu aproape de noi. El, Cel care
hrãneºte pãsãrile cerului, dãruieºte tot
ce este mai bun fiilor Sãi, cu toatã
milostivirea Sa. Dumnezeu Se
preocupã mereu de fiecare dintre noi,
în mod nevãzut, inefabil, fiindu-ne
mereu aproape. Prezenþa Sa este
sensibilã ºi evidentã pentru cei care o
cautã din toatã inima.

În aºteptarea revenirii noastre,
Dumnezeu precede deja pocãinþa
noastrã. Nu acceptã sã ne vadã
renunþând la noi înºine. Hristos bate la
uºa inimii noastre pentru a ne chema la
El, pentru a ne smulge morþii ºi a ne
reda viaþã în El Însuºi.

Am vãzut cã tatãl fiului risipitor,
din iubire, îi redã fiului sãu toate
prerogativele dinainte de plecare. Îi
redã haina inocenþei regãsite, cãci
iertarea tatãlui ºterge pãcatul fiului. Îi
dãruieºte un inel, pecetea dragostei lui,
semnul iubirii pe care fiul a ignorat-o,
dar care acum îi este redatã intactã.
Îi dãruieºte sandalele, care îl
elibereazã pentru veºnicie de apãsarea
morþii. Îi dãruieºte viaþã, aºa cum ne
va dãrui ºi nouã, celor care participãm
la viaþa divinã. Îi redã locul de fiu, aºa
cum vrea sã ne facã pe toþi fii ai Sãi.
ªi noi avem ºansa de a auzi cuvântul
iertãrii, al vieþii ºi al mântuirii: „acest
fiu al meu mort era ºi a înviat, pierdut
era ºi s-a aflat” (Luca 15, 24), cu
condiþia de a ne demasca propria
noastrã falsitate, începând cu
idolatrizarea propriului eu, cu condiþia
ca, recuperându-ne inima, sã o oferim
în întregime iubirii arzãtoare a Tatãlui.

Patru taine care explicã
aceastã istorisire

Descoperim concentratã în
aceastã Parabolã a Fiului Risipitor toatã
spiritualitatea ortodoxã descrisã într-un
fel foarte expresiv, spiritualitate care se
bazeazã în mod esenþial pe penitenþã,
metanoia, renunþare la sine ºi adoptarea
unei noi grile de valori, cea a lui Hristos,
presupunând o veritabilã reclãdire a
personalitãþii noastre dupã
personalitatea lui Iisus.

Gândindu-mã la fiul risipitor, îmi
amintesc cuvintele lui Iisus pe cruce:
„Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu,
pentru ce M-ai pãrãsit?” (Matei 27,
46). Prin aceste cuvinte atât de
omeneºti Iisus îºi aratã apartenenþa la
condiþia umanã, îl apãrã pe om, iar prin
pogorârea Sa în lume, prin chenozã ºi
cruce, El îl face pe om capabil sã
rãspundã afirmativ la chemarea Sa
mântuitoare. Acest rãspuns este
vocaþia fiecãrui om de a deveni un ales
al lui Dumnezeu. Dar acest „Da”, pe
care fiul risipitor, ca orice om, este
capabil sã-l pronunþe ºi a cãrui vocaþie
o are, rãmâne pentru noi o mare tainã.

În fapt, parabola relatatã în
aceastã Evanghelie este
bazatã pe patru taine care



explicã aceastã istorisire a
fiului risipitor.

Prima tainã este plecarea fiului
din casa pãrinteascã (prima pãrãsire a
casei tatãlui este cea din Rai, când
Adam nu a mai ascultat de cuvântul
Domnului). Este dorinþa de a cunoaºte
ºi de a se cunoaºte, de a-ºi cãuta
identitatea rupându-se de vieþuirea în
odihna casei pãrinteºti ºi, de asemenea,
efortul de a înþelege ºi experimenta
rostul lumii coborând treptele umilirii ºi
compromisului, pierzând în acelaºi timp
curãþirea lãuntricã. Dumnezeu Îºi
împarte bogãþiile Sale, dãruieºte daruri
fãrã numãr fiilor Sãi, dintre acestea cel
mai mare fiind libertatea. Dar aceastã
libertate este cel mai mare obstacol al
omului, cãci el nu ºtie sã o utilizeze. În
libertate noi alegem mereu eul nostru
egoist. Libertatea se transformã în
sclavie ºi omul pierde astfel cel mai
mare dintre daruri.

A doua tainã este cea a eºecului.
Când totul pãrea a fi terminat, când
toatã opera omului se prãbuºea, a
apãrut o soluþie, cãci eºecul nu are doar
o parte negativã, ci mereu presupune
o nouã oportunitate. Fiul risipitor se
întoarce cãtre sine însuºi, realizeazã,
prin comparaþie, cã decizia de a pãrãsi
casa pãrinteascã a fost greºitã, cã a
pierdut tot ce a avut ºi cã este în
pericolul de a se pierde ºi pe sine însuºi,
de a-ºi pierde identitatea. Ajunsese
într-o stare inferioarã chiar celei a
robilor din casa tatãlui sãu. Când ºi-a
dat seama ce a fãcut ºi-a recunoscut
greºeala, s-a smerit ºi a decis:”mã voi
întoarce în casa tatãlui meu”.

Aceasta este cea de a treia
tainã – cea a întoarcerii fiului. Este o
tainã pentru cã acest demers nu îi
aparþine în totalitate omului. Amintirea
bucuriei ºi împlinirii din casa
pãrinteascã îl face pe fiu sã gândeascã
nostalgic la îndestularea din timpul în
care vieþuia lipsit de griji, iar acest gând
este salvator, pentru cã îi oferã
posibilitatea de a reanaliza starea
decãzutã în care se aflã ºi îl determinã
sã-ºi doreascã sã revinã la starea cea

dintâi. Gândul la demnitatea pierdutã îl
face sã renascã ºi sã regrete toate
faptele sãvârºite, sã conºtientizeze
starea deplorabilã în care a ajuns
încrezându-se în propria voinþã ºi
putere. Porneºte spre casa pãrinteascã
purtând cu sine ruºinea eºecului,
regretul faptelor, umilinþa, distanþa ºi
judecata, dar ºi speranþa iertãrii. Calea
este lungã ºi povara este grea, dar nu
este singur, ci împreunã cu pãrintele
sãu care, de altfel, nu l-a pãrãsit nicio
clipã în tot timpul cât ºi-a risipit viaþa.
Bunul Pãstor este cel care nu doar
aºteaptã întoarcerea oii rãtãcite, ci
pleacã în cãutarea ei, o gãseºte, o
poartã pe umerii Sãi ºi se bucurã pentru
ea mai mult decât pentru cele din staul.
Aºadar, aceastã tainã a întoarcerii fiului
este împlinitã din punctul sãu de vedere
de Pãrintele blând ºi iubitor care simte
pocãinþa curatã a fiului înstrãinat ºi vine
în întâmpinarea sa.

A patra tainã este întâlnirea cu
pãrintele sãu ºi reintegrarea în starea
cea dintâi. Forþa iubirii paterne ºi regretul
profund al fiului pentru viaþa risipitã în
plãceri, se contopesc într-o îmbrãþiºare
a comuniunii regãsite, a iubirii milostive
ºi iertãtoare a lui Dumnezeu, care îl
aºazã în demnitatea de fiu ºi de
moºtenitor al iubirii neþãrmurite a
pãrintelui sãu. Pocãinþa profundã are

darul de a renaºte sufletul scãldat în
lacrimi ºi de a reînnoda misterul
comuniunii de iubire între Dumnezeu ºi
pãcãtos. Reaºezarea fiului regãsit în
demnitatea pierdutã aratã  iertarea
nemãrginitã a lui Dumnezeu, care
aºteaptã permanent întoarcerea omului
ºi bucuria pãrinteascã la vederea familiei
reîntregite.

Cele patru taine nu sunt altceva
decât calea dezrãdãcinãrii ºi reinte-
grãrii omului în relaþia sa cu
Dumnezeu, reprezintã calea nevoin-
þelor prin care fiecare dintre noi trece
de-a lungul vieþii, rãtãcind ºi regãsind
sensul reîntâlnirii cu Dumnezeu. Sunt
icoana vieþii omului ºi a umanitãþii care
mai înainte de a simþi darul comuniunii
cu Dumnezeu recurge la cãutãri
eºuate ce îi aratã limitele vieþuirii
secularizate, decepþiile ºi neîmplinirile.
Pilda Fiului Risipitor este parabola
permanentei reîntoarceri a omului din
propriile sale cãutãri ºi, totodatã,
exemplul cel mai evident al adevãrului
cã, de cele mai multe ori, taina vieþii,
pe care o cãutãm risipind resursele
cele mai mari de care dispunem,
rãscolind teorii, precepte, culturi ºi
civilizaþii, se aflã în proximitatea
noastrã.

(Cuvânt la Duminica a 34-a dupã
Rusalii, a Întoarcerii Fiului Risipitor)



Valeriu Gafencu, supranumit
„Sfântul închisorilor”, a fost
comemorat luni, 18 februarie 2019,
la biserica „Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena” din Târgu
Ocna. Aºteptând învierea în groapa

comunã de lângã spitalul penitenciar
de aici, aflatã în proximitatea bisericii,
comemorarea a început de la orele
dimineþii cu Sfânta Liturghie ºi
parastasul cuvenit cu alocuþiunile ce
au elogiat personalitatea mãrturi-

sitorilor din temniþele comuniste
dintre care unii ºi-au sfârºit viaþa la
Târgu Ocna. Fie ca amintirea lor sã
se înscrie în panoplia faptelor
recunoscãtoare ale generaþiei de
azi.

Marele Praznic al Epifaniei Dom-
nului, Botezul Mântuitorului la râul
Iordan, a fost sãrbãtorit la Viiºoara cu
bucuria ºi emoþia de odinioarã ºi în anul
mântuirii 2019. Suportând cu stoicism
vicisitudinile unei ierni deslãnþuite ca în
anii cei de demult, anunþând gerul
Bobotezei, credincioºii viiºoreni s-au
împãrtãºit de harul Sfinþirii celei mari a
apei sau de Botezul Domnului Cel care,
luând asupra Sa pãcatul lumii, S-a lãsat
botezat de mâna robului, inaugurând
astfel, prin Taina Botezului, întrarea în
Împãrãþia lui Dumnezeu.



Pelerinajul este un exerciþiu
duhovnicesc de mare folos sufletesc
pentru credincioºii ce-l împlinesc cu
jertfa lor. Un astfel de pelerinaj a fost
organizat de Protoieria Oneºti în zilele
de 14-15 mai 2019, în Bucovina,

apogeul pelerinajului constituindu-l
participarea la sãrbãtoarea Sfântului
Ierarh Iacob Putneanul, la Mânãstirea
Putna, pe 15 mai. Au participat ºi 17
credincioºi viiºoreni, împreunã cu
parohul lor, care s-au închinat la

mânãstirile: Râºca,
Humor, Voroneþ,
Moldoviþa, Suceviþa,
Putna, Cãmârzani ºi
Roman (la Catedrala
Arhiepiscopalã).
Închinarea la mor-
mân tu lu i
Sfântului

La chilia Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul



Viişoara văzută de pe Arcaciu

ªtefan cel Mare, la Putna, sunetul aparte al
vestitului clopot Buga de la Putna, chilia Sfântului
Cuvios Daniil Sihastrul ºi toate cele vizitate au

rãmas întipãrite cu litere neºterse în inimile pelerinilor
viiºoreni care au primit un dar de la Mânãstirea Putna ºi
o diplomã de Pelerin în Bucovina din partea parohiei.

Mânãstirea
Voroneþ

În sobor la Putna,
cu IPS Ioachim



La Valea Podului, hramul Troiþei Sfintei Treimi

7

Hramul Troiþei Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel

Luminã linã la bustul
ºtefanian din Viiºoara

Anul 2019, an omagial al satului
românesc, a fost consemnat la Viiºoara
prin zece popasuri catehetice la troiþele
ºi crucile ridicate în arealul pastoral al
satului. Cu binecuvântarea arhipãs-
torului nostru Ioachim, primul popas
catehetic a avut loc în amurgul sãrbãtorii
Sfintei Treimi, pe 17 iunie 2019, la troiþa
de la locul numit Valea Podului, troiþã
cãreia i s-a dat hramul Sfintei Treimi.
Popasul catehetic a început cu slujba
sfinþirii apei, rostirea solemnã a
Acatistului Sfintei Treimi ºi prezentarea
unei cateheze despre lucrarea
Proscomidiei în cadrul Sfintei Liturghii.
Temeiul catehezei a fost crucea de lemn

din lãuntrul Troiþei ce are sculptate
însemnele pãrticelelor aºezate pe
Sfântul Disc în jurul Sfântului Agneþ
arãtat aici în trupul Mântuitorului
rãstignit pe Cruce. Ofrandele aduse de

credincioºi ºi binecuvântate s-au împãrþit
tuturor ca icoanã preînchipuitoare a
Euharistiei dãtãtoare de nemurire ce se
oferã ca merinde duhovniceascã tuturor
la încheierea actului liturgic.

29 iunie 2019 - în amintirea unicului fiu, Paul Vlãduþ, al familiei Lucian ºi Mihaela Vrânceanu

În faptul serii din ziua de 2 iulie 2019,
credincioºii Viiºoarei au cinstit memoria Sfântului
Voievod ªtefan cel Mare, la bustul sãu ridicat în
curtea ªcolii din Viiºoara. Mare ºi Sfinte Voievod
ªtefan, roagã-te pentru noi!



Popas catehetic la troiþa închinatã Sfântului Ilie

În seara sãrbãtorii Sfântului
Proroc Ilie Tesviteanul, din anul
mântuirii 2019, sâmbãtã, 20 iulie, la
ora 18:00, la Viiºoara a avut loc un al

patrulea popas catehetic al anului,
lângã troiþa închinatã prorocului, troiþã
refãcutã în întregime în anul 2018, prin
osteneala ºi cheltuiala enoriaºilor.

Dupã rânduiala tradiþionalã, s-a
sãvârºit slujba sfinþirii apei ºi
Acatistul Sfântului Proroc Ilie, urmat
de rugãciuni ºi cuvânt de învãþãturã

pornind de la
istoria biblicã
a faptelor mi-
nunate sãvâr-
ºite de Sfântul
Ilie.

Popasurile
catehetice de
la Viiºoara au
loc sub man-
tia binecuvân-
tatã a Arhipãs-
torului nostru
Ioachim. Fie
ca aceste po-
pasuri duhov-
niceºti sã tre-
zeascã în fie-
care dorul de
Acasã!



Popas duhovnicesc la Troiþa închinatã Sfintei Cruci

În seara Duminicii a 6-a dupã
Rusalii, pe 28 iulie 2019, la Viiºoara a
avut loc un al cincilea popas catehetic
al anului, lângã troiþa închinatã Sfintei
Cruci, troiþã reîmpodobitã în anul 2018,
prin osteneala ºi cheltuiala familiei
Maricica Pavalache cu fiii sãi. Dupã
rânduiala tradiþionalã, s-a sãvârºit
slujba sfinþirii apei ºi Acatistul Sfintei

Cruci, urmat de rugãciuni ºi cuvânt de
învãþãturã despre importanþa însem-
nãrii corecte a Sfintei Cruci ºi istoria
aflãrii Sfintei Cruci de cãtre Sfânta
Împãrãteasã Elena la Ierusalim.

Popasurile catehetice de la
Viiºoara au loc sub mantia bine-
cuvântatã a Arhipãstorului nostru
Ioachim. Doamne ajutã!



Popas catehetic lângã Troiþa „Schimbarea la
Faþã”, din Vãratici

În seara zilei de 6 august 2019,
pe culmea Vãraticilor, la Viiºoara,
la al nouãlea ceas al zilei, a avut

loc al ºaselea popas catehetic al
anului, lângã troiþa închinatã
praznicului Schimbãrii la Faþã a

Mântuitorului, Sub norii care tocmai
îºi descãtuºaserã zãgazurile
asupra pãmântului, s-a sãvârºit

slujba sfinþirii apei ºi
Acatistul Schimbãrii la
Faþã, urmat de rugãciuni ºi
cuvânt de învãþãturã des-
pre însemnãtatea celor trei
virtuþi teologice, credinþa,
nãdejdea ºi dragostea,
întrupate simbolic în
persoana apostolilor invitaþi
pe Tabor. De reþinut este
cã aceste popasuri cate-
hetice de la Viiºoara au loc
sub mantia binecuvântatã
a Arhipãstorului nostru
Ioachim.



Popas catehetic la Troiþa din Viiºoara închinatã
Sfintei Cuvioase Parascheva

În seara zilei de 14 octombrie 2019,
viiºorenii au serbat hramul troiþei
închinatã Sfintei Parascheva, fãcând
un popas duhovnicesc, potrivit
tradiþiei, în jurul ofrandelor de toamnã
ca dar adus în cinstea Cuvioasei.
Dupã slujba sfinþirii apei, s-a cântat

Paraclisul Sfintei Parascheva, dupã
care au fost rostitã o catehezã
despre viaþa Sfintei ºi despre modul
aflãrii cinstitelor ei moaºte. Socotit
al nouãlea popas catehetic al anului
în Viiºoara, hramul troiþei Sfintei
Parascheva rãmâne unul de

referinþã în activitatea misionarã a
parohiei, activitate ce poartã
amprenta binecuvântãrii ierarhului
nostru Ioachim.

Fie ca, pentru rugãciunile multmi-
lostivei Parascheva, Dumnezeu sã
ne miluiascã cu darurile Sale!



Popas catehetic la hramul Troiþei
Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavriil

La al nouãlea ceas al zilei de 8 noiembrie 2019, al
zecelea popas duhovnicesc ºi ultimul din anul Domnului
2019 a avut loc la Troiþa închinatã Sfinþilor Arhangheli
Mihail ºi Gavriil, din Viiºoara. Timpul superb al unei
toamne târzii s-a arãtat a fi binecuvântarea lui Dumnezeu
transmisã prin dragostea arhipãstorului nostru Ioachim
pentru activitatea cateheticã a parohiei, însãºi prezenþa
pãrintelui Ioan Bârgãoanu, protopopul Oneºtiului, fiind
semnul acestei binecuvântãri sub care tradiþia
popasurilor duhovniceºti la troiþele ºi Crucile Viiºoarei a
devenit faptã.

 S-a sãvârºit slujba Aghiasmei, dupã care s-a sfinþit
icoana Sfinþilor Arhangheli oferitã bisericii parohiale de
familia Maria Chiticaru cu fiii ei Cristina ºi Virgil. Apoi a
fost cântat Acatistul Sfinþilor Arhangheli ºi, dupã
rugãciunile pentru nevoile celor prezenþi, au fost rostite
cuvinte de învãþãturã de cãtre pãrintele paroh ºi pãrintele
protopop. Agapa frãþeascã din roadele pãmântului a
încheiat, în apus de soare, sãrbãtoarea îngerilor la
Viiºoara. Doamne ajutã!



Au primit Taina Sfântului Botez, în anul 2019, la Viiºoara:

Ecaterina STANCIU
Primul botez sãvârºit la Viiºoara în anul
2019 a fost pe data de 5 mai, când
Ecaterina, fiica familiei Ionatan ºi Eliza
Stanciu, a fost purtatã spre bisericã de
braþele naºei Cristina Roncea, din
Târgu Ocna. Copiii sunt un dar de la
Domnul oferit fiecãrei familii pentru
mântuirea ei. Sã primim întreg darul,
ca sã fim pãrtaºi mântuirii, iatã rostul
revãrsãrii harului în Tainele Bisericii.
Ecaterina duce numele strãbunicii dupã
mamã mai departe. Sã creascã mare
ºi înþeleaptã ca Sf. M. M. Ecaterina!

Nicolae HOHA

Dupã 21 de ani, în sfârºit, o familie
din parohia Viiºoara ocrotitã de Sfântul
Ierarh Nicolae pune numele Nicolae
primului ei bãiat. E vorba de familia
Vasile ºi Lidia Hoha care, dupã ce le-a
primit pe Maria ºi Elena de la
Dumnezeu, primeºte acum ºi un bãiat
cu numele milostivului Nicolae. Purtat
de braþe de naºa Elena Benchiu,
Nicolae devine astfel mãdular al
Bisericii ºi moºtenitor al Împãrãþiei
Cereºti prin mijlocirea Tainei Sfântului
Botez primit în data de 19 mai 2019.
Sã creascã mare ºi credincios,
asemenea patronului spiritual al cãrui
nume-l va purta neîncetat. La mulþi ani,
Nicolae!

Carina-Elena
PAVALACHE

Pe 25 mai 2019, s-a sãvârºit Taina
Sfântului Botez pruncei Carina-Elena,
fiica familiei Andrei ºi Daniela-
Alexandra Pavalache, din Viiºoara.
Nãscutã în 17 aprilie 2019 ºi purtatã
acum pe braþele naºei Daniela-Ioana
Necula, din Proviþa de Sus, Prahova,
Carina-Elena s-a îmbrãcat în haina
luminoasã a lui Hristos, prin Botez, ºi-a
asumat darurile Duhului Sfânt prin
dumnezeiasca Mirungere ºi a gustat
din veacul viitor prin comuniunea
euharisticã cu Trupul ºi Sângele
Domnului. Sã creascã mare,
credincioasã ºi întru mulþi ani cu
sãnãtate sã ne facã bucurie tuturor!

Leonard George
BUCURICÃ

În data de 2 noiembrie 2019, pruncul
Leonard George, fiul familiei Costel ºi
Mihaela Bucuricã, din Viiºoara, a fost
adus la biserica din Viiºoara de naºii
lui, Dorel ºi Ramona Grab, din
Bucureºti, spre a primi Taina Sfântului
Botez. Devenit fiu al Împãrãþiei cereºti,
pecetluit cu harismele bogate ale
Duhului ºi unit cu Hristos prin
dumnezeiasca Împãrtãºire, Leonard
George porneºte pe drumul mântuirii

Matei Alexandru
SEMENIUC

În 26 octombrie 2019, pruncul Matei
Alexandru, fiul familiei Mircea
Alexandru ºi Diana Valentina
Semeniuc, din Viiºoara, a fost adus de
naºii Bogdan ºi Anca Matei, din
Bacãu, pentru a primi dumnezeiasca
Tainã a Botezului în biserica ortodoxã
din Viiºoara. Îmbrãcat în Hristos la
ieºirea din apa botezului ºi pecetluit cu
Duhul Sfânt prin mirungerea sfântã,
Matei Alexandru a devenit moºtenitor
al Împãrãþiei cereºti prin împãrtãºirea
cu dumnezeieºtile Taine. Sã creascã
mare ºi sãnãtos. La mulþi ani, Matei
Alexandru!

proprii, încins fiind cu toate armele de
apãrare ºi de atac oferite de Dumnezeu
prin Biserica Lui. Sã creascã mare ºi
credincios, spre slava lui Hristos ºi
bucuria alor sãi. La mulþi ani, Leonard
George!

Samuel Gabriel
PÃRÃOANU

În data de 7 noiembrie 2019,
pruncul Samuel Gabriel, fiul



Nica Andreea, 11 ani

Au primit Taina Sfintei Cununii,
în anul 2019, la Viiºoara:

Patrick Nicholas ACARU

Ziua de sâmbãtã, 28 decembrie 2019, a fost pentru Patrick-
Nicholas Acaru, pruncul nou nãscut al familiei Vlad-Gabriel
ºi Valentina Acaru, prima a vieþii celei noi pe care i-a
conferit-o Taina Botezului. Purtat pe braþe de naºii Florin ºi
Lenuþa Ababei, din Viiºoara, a primit dreptul de moºtenitor
al Împãrãþiei Cereºti prin cele trei Taine: Botezul, Mirungerea
ºi Euharistia, Taine de iniþiere în viaþa creºtinã. Sã creascã
mare ºi credincios Patrick-Nicholas. La mulþi ani!

lui Mircea Pãrãoanu ºi al Nataliei, din Viiºoara,
purtat pe braþele naºilor lui, Toader ºi Georgeta

Pãrãoanu, tot din Viiºoara, a primit dumnezeiescul Botez la
biserica ortodoxã din Viiºoara, devenind astfel fiu al
Împãrãþiei cereºti ºi moºtenitor al Raiului. Întãrit cu darurile
Duhului Sfânt ºi hrãnit cu Trupul ºi Sângele lui Hristos, nu-i
rãmâne decât sã punã în lucrare prezenþa haricã ºi tainicã a
lui Hristos din sufletul sãu pentru a moºteni bucuriile
fãgãduite. Sã creascã mare, credincios ºi sãnãtos. La mulþi
ani, Samuel Gabriel!

Vasile ºi Margareta BARNA

Pe 27 iulie 2019, la Viiºoara a avut loc cununia tinerilor
Vasile ºi Margareta Barna, naºi fiindu-le familia Viorel
ºi Rodica Vrânceanu, din Oneºti. Având ca modele în
viaþã pe Hristos ºi pe Maica Domnului înaintea cãrora
au stat la Taina Nunþii, noua familie va putea sã urmeze
calea frumoasã a dragostei pânã la sfârºitul vieþii. La
mulþi ani, Vasile ºi Margareta!

Vasile ºi Vasilica Lãcrimioara
MÃRÃLOIU

Sâmbãtã, 20 iulie 2019, la Viiºoara a avut loc cununia
tinerilor Vasile ºi Lacrimioara Vasilica Mãrãloiu. Taina
Nunþii este mare pentru cã ea are corespondent în
legãtura tainicã dintre Hristos ºi Bisericã, Mirele ºi
Mireasa. Sã fie fericiþi ºi întru mulþi ani sã trãiascã în
dragostea revãrsatã din Hristos cãtre lume arãtatã în
jertfa supremã pe Cruce. La mulþi ani!

Mircea Alexandru ºi Diana Valentina
SEMENIUC

În data de 26 octombrie 2019, tinerii Mircea Alexandru
Semeniuc ºi Diana Valentina Matei ºi-au dat mâna în
faþa Sfântului Altar al bisericii din Viiºoara cã vor
rãmâne nedespãrþiþi pentru totdeauna în Biserica cea
micã a familiei pe care au întemeiat-o. Însoþiþi de naºii
Bogdan ºi Anca Matei, din Bacãu, au primit Taina
Cununiei în frumoasa rânduialã ortodoxã. Fie
sãrbãtoarea lor o neuitatã clipã ºi un hotar de plãcutã
aducere aminte. La mulþi ani!

Costel ºi Mihaela BUCURICÃ

În 2 noiembrie 2019, tinerii Costel Bucuricã ºi Mihaela
Lazãr ºi-au unit destinele prin Taina Nunþii sãvârºitã
în biserica din Viiºoara, avându-i ca naºi pe Dorel ºi
Ramona Grab, din Bucureºti. Modelele supreme ale
mirilor, Hristos ºi Maica Domnului, le vor sta mereu
înainte la fiecare Sfântã Liturghie când îi vor privi din
dreptul Uºilor Împãrãteºti cum pãºesc în Casa
Domnului. Fie sãrbãtoarea zilei nunþii lor prelungitã în
veºnicie ºi dragostea lor mereu urcând pe scara
desãvârºirii. La mulþi ani, Costel ºi Mihaela!



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

Dãnãilã Gheorghe,
din Viiºoara,

a plecat la cele veºnice

La 85 de ani, Dãnãilã Gheorghe, din
Viiºoara,a plecat neaºteptat la cele
veºnice. Singur acasã, solul morþii l-a
întâmpinat cerându-i sufletul, astfel încât
ziua de 15 martie 2019 i s-a înscris ca
fiind ultima de pe aceastã lume. A fost
înmormântat luni, 18 martie, la ora
12:00. Dumnezeu sã-l ierte!

Anastasia Buzenchi,
din Viiºoara,

a plecat la Domnul

Anastasia (Tasica) Buzenchi, din
Viiºoara, la vârsta de 79 de ani, a plecat
la Domnul în data de 22 martie 2019.
Un cuptor al suferinþei i-a curãþat fiinþa
de ceea ce-i prisosea pentru zborul
ultim spre cele veºnice. Duminicã, 24
martie, la ora 12:30, a fost înmor-
mântarea. Dumnezeu sã o ierte!

Nica Aneta,
din Viiºoara,

a plecat la cele veºnice

La vârsta de 82 ani, singurã ºi trecutã
prin multe necazuri, Aneta (Monica)

Nica, din Viiºoara, a plecat la cele
veºnice în ziua de 27 martie 2019.
Lângã suferinþele trupeºti, a îndurat
despãrþiri dureroase de doi dintre fii
ei, dupã ce rãmãsese vãduvã. Acum
s-a eliberat de toate acestea, rãmâ-
nând sã dea rãspuns bun înaintea
Dreptului Judecãtor ºi sã-ºi
primeascã odihna veºnicã. Sâmbãtã,
la ora 12:00, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

Pavel Dorian,
din Viiºoara,

a plecat la cele veºnice

La doar 61 de ani, într-un fel
neaºteptat, Dorian Pavel, din
Viiºoara, a plecat la cele veºnice pe
data de 9 aprilie 2019. Deodatã
solul morþii i-a anunþat ziua Paºtelui
sãu, a marii treceri din pustia acestei
vieþi în Împãrãþia lui Dumnezeu. O
necurmatã pregãtire pentru acest
Paºti este viaþa noastrã. Oricând ar
suna acest ceas, sã ne gãseascã gata
pentru a ne întâlni cu Dumnezeu. De
altfel, de la Botezul nostru pânã în ziua
morþii, fiecare ne pregãtim pentru
aceastã trecere. Pentru Dorian Pavel
acest ceas a sunat. Joi, 11 aprilie
2019, la ora 14:00, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã-l ierte!

Colonelul Gheorghe
Dulhac a plecat

la Comandantul ceresc

Dupã 80 de ani de viaþã, colonelul
Gheorghe Dulhac, din Viiºoara, s-a
prezentat înaintea Comandantului
Ceresc la ordinul primit în ziua de 29
martie 2019. Moartea este cu
adevãrat un ordin la care sufletul se
supune necondiþionat, precum s-a
întâmplat în familia Dulhac prin
plecarea din aceastã lume a capului
familiei, soþul ºi tatãl deopotrivã, cãtre
Împãrãþia cea de Sus. Luni, 1 aprilie
2019, la ora 12:00, a fost înmor-
mântarea. Dumnezeu sã-l ierte!

Grozavu Mariþa,
din Viiºoara,

a plecat la cele veºnice

La vârsta de 87 de ani, dupã o
suferinþã grea ºi o viaþã cu multe
lacrimi, Mariþa Grozavu, din
Viiºoara, a plecat la Domnul, în data
de 13 aprilie 2019. Cu toþii sã ne
rugãm ca Dumnezeu sã o aºeze în
locuri fãrã suferinþã, iertându-i
pãcatele ºi odihnind-o cu sfinþii Sãi.
Miercuri, 17 aprilie 2019, la ora
12:00, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!



Cornel Barna,
din Viiºoara,

a plecat la cele veºnice

La doar 64 de ani, dupã o suferinþã
fulgerãtoare, Cornel Barna, din
Viiºoara, a plecat la Domnul, pe data
de 19 mai 2019. Om gospodar, cu
gânduri frumoase pentru viitor, le lasã,
iatã, pe toate ºi începe o nouã viaþã
fãrã de sfârºit, dupã ce va primi de la
Judecãtorul Hristos hotãrârea ce-o va
lua, dupã ce îi va cântãri viaþa
pãmânteascã. Ne rugãm ca sã-i ierte
pãcatele ºi cu sfinþii sã-l odihneascã în
Împãrãþia dragostei Sale. Marþi, 21
mai 2019, la ora 12:30, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã-l ierte!

Jugaru Zânca,
din Viiºoara,

a plecat la cele veºnice

În seara zilei de 25 mai 2019, Zânca
Jugaru, din Viiºoara, la vârsta de 74
de ani, a plecat la cele veºnice.
Trecuse, la sfârºitul anului 2018,
printr-o grea încercare din care
Dumnezeu a izbãvit-o, dându-i câteva
luni de reaºezare ºi pregãtire pentru
ceasul din urmã care tocmai i-a sosit.
Marþi, 28 mai 2019, a fost înmor-
mântarea. Dumnezeu sã o ierte!

Veteranul de rãzboi
Nicolai Drãgan,

din Viiºoara,
a trecut la cele veºnice

La aproape 100 de ani, la Naºterea
Domnului împlinea un veac, veteranul

de rãzboi Nicolai Drãgan a trecut
graniþa acestei lumi în Împãrãþia lui
Dumnezeu pe 14 iulie 2019.
Enciclopedie a istoriei conflagraþiei
mondiale din urmã la care a participat,
din Rãsãrit pânã în Apus, Nicolai
Drãgan uimea de fiecare datã când
depãna amintirile de pe fronturile
bãtãliilor din anii 1939-1945. Penultim
veteran din Viiºoara plecat la
Comandantul Ceresc sã dea socotealã
de lupta dusã contra pãcatelor acestei
vieþi, a fost înmormântat cu onoruri
militare joi, 18 iulie 2019, la ora 11:00.
Dumnezeu sã-l ierte!

La 92 de ani, Ana Filip,
din Viiºoara,

a trecut la Domnul

Dupã o scurtã suferinþã, sub povara
celor 92 de ani, Ana Filip, venitã de
câþiva ani în Viiºoara din pãrþile
Bacãului, a trecut la Domnul în data
de 8 iulie 2019. ªi-a dus crucea
vãduviei 15 ani, fiind de ceva vreme
împreunã rugãtoare cu obºtea
credincioºilor parohiei noastre, locuind
în curtea cuscrei sale Ileana
Vrânceanu, urmând ca ºi odihna sã-i
fie tot în cimitirul parohiei Viiºoara,
Marþi, 9 iulie, la ora 14:00, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã o ierte!

Maria Cazacu, mama lui
Vasilica Sfârlea,

a trecut la cele veºnice

A trecut la Domnul Maria Cazacu,
mama lui Vasilica Sfârlea, din Viiºoara,

care ºi-a purtat crucea suferinþei în casa
fiicei sale pânã la vârsta de 85 de ani
când a survenit moartea, în data de 23
iulie 2019. Ultimii ani aici i-a petrecut,
sub grija fiicei sale Vasilica, în cimitirul
Viiºoarei urmând a se odihni pânã la a
Doua Venire a lui Hristos. Joi, 25 iulie,
la ora 12:00, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

Vasile Chiriac,
din Viiºoara,

a plecat la cele veºnice

Dupã o copleºitoare suferinþã, semn al
milei dumnezeieºti faþã de sufletul sãu,
Vasile Chiriac, din Viiºoara, la vârsta
82 de ani, a trecut la cele veºnice în
ziua de 26 iulie 2019. Îngrijit la patul
suferinþei de soþia sa Elena, dupã ce i
s-au citit rugãciunile de ieºire cu greu
a sufletului, a adormit, încheind astfel
lupta vieþii ºi stând de acum sã
primeascã rãspunsul Judecãtorului cel
Drept pentru faptele credinþei sale.
Luni, 29 iulie 2019, a fost înmor-
mântarea. Dumnezeu sã-l ierte!

Dumitru Puluc,
din Viiºoara,

a trecut la cele veºnice

Dupã o lungã suferinþã, vãduv ºi singur
dupã plecarea soþiei Virginia la cele
veºnice, fiii Valentin ºi Ionel ostenindu-se
la casele lor, Dumitru Puluc, din
Viiºoara, a pãrãsit aceastã lume
deºartã, miercuri, 21 august 2019.
Sprijinindu-se în bastonul anilor din
urmã, venea în fiecare
duminicã la bisericã, înfruntând



neputinþele trupului ºi devenind
astfel mãrturie bunã într-o lume

a nepãsãrii de cele duhovniceºti.
Sâmbãtã, 24 august 2019, la ora 11.00,
a fost înmormântarea. Dumnezeu sã-l
ierte!

Ion Enea,
din Viiºoara,

a plecat la cele veºnice

Dupã o suferinþã îngrozitoare, singur în
chilia lui, ducându-ºi crucea cu stoicism,
Ion Enea ºi-a dat sufletul, izbãvindu-se
din chinul unui sfârºit de nedorit, în ziua
de 20 septembrie 2019. Raþiunea
dumnezeiascã cine poate sã o pãtrundã?
Duminicã, 22 septembrie, la ora 12:00,
a fost înmormântarea. Fie ca Dumnezeu
sã-i ierte pãcatele ºi, socotindu-i
bunãtatea inimii ºi cuptorul suferinþelor
sale de neînchipuit, sã-l odihneascã în
Împãrãþia Sa!

Pavel Elena,
din Viiºoara,

a plecat la cele veºnice

La doar 62 de ani, dupã ce soþul ei
Dorian, cu ºase luni în urmã plecase
subit dintre noi, Elena Pavel ºi-a dat
sufletul îngerului trimis de Dumnezeu
în singurãtatea vãduviei sale, neaºteptat
de repede, în taina nopþii dintre 6 ºi 7
septembrie 2019. Hotãrârile lui
Dumnezeu nu le putem înþelege în acest
veac, ci doar în cel ce va sã vinã. Fie
ca sufletul ei sã se odihneascã, dupã
alergarea asiduã de pe acest pãmânt.
Dumnezeu sã o ierte!

Zamfira Mihai, la 93 de
ani, a trecut la Domnul

Cea mai vârstnicã credincioasã a
Viiºoarei, Zamfira Mihai, de 93 de ani,
a plecat la cele veºnice în noaptea
dinspre 11 spre 12 octombrie 2019.
Vãduvã de amar de vreme ºi îndureratã
de plecarea fiului Sandu, ºi-a dus anii
bãtrâneþii în apropierea norei Feliciana
ºi a fiicelor care i-au mângâiat anii grei
din urmã. Înmormântarea a fost luni,
14 octombrie, la ora 12:00. Dumnezeu
sã o ierte!

Ion Ghibilic, din Viiºoara, a
plecat la cele veºnice

În ultima zi de Brumãrel, 31 octombrie
2019, soarele nu i-a mai rãsãrit lui Ion
Ghibilic, din Viiºoara, el mutându-se
la cele veºnice. Bolnav ºi apãsat de
povara anilor, 84 la numãr, dupã toate
greutãþile ºi bucuriile vieþii, s-a eliberat
ca o pasãre din cursa vânãtorului. O
lasã vãduvã pe soþia Elena ºi orfani pe
copiii ce i-a crescut ºi aºezat la casa
lor. Acum stã sã fie aºezat ºi el în Casa
cea de Sus pe care ºi-a pregãtit-o din
timpul vieþii acesteia pãmânteºti.
Duminicã, 3 noiembrie 2019, la ora
13:00, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã îl ierte! 

Maria Veru, din Viiºoara, a
plecat la Domnul

În data de 17 noiembrie 2019, vãduva
Maria Veru, din Viiºoara, la 81 de ani,
a trecut la cele veºnice, dupã o suferinþã

care i-a marcat ultimii ani de viaþã.
Rãmasã fãrã soþul Iordache, de opt
ani, zdrobitã ºi de pierderea fiului
Neculai, ºi-a dus anii vãduviei cu
credinþã ºi nãdejde în Dumnezeu. Sã
ne rugãm pentru iertarea pãcatelor sale
ºi odihna ei veºnicã. Marþi, 19
noiembrie, la ora 12:00, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã o ierte!

Ioan Crãciun,
din Vãratici, Viiºoara,
a plecat la cele veºnice

La vârsta de 83 de ani, Ioan Crãciun,
din Vãratici, Viiºoara, a plecat la cele
veºnice în data de 28 noiembrie 2019.
Dupã o suferinþã îndelungatã care l-a
þinut legat de plaiurile Vãraticilor, în
grija soþiei Zamfira ºi a celor trei fii, a
zburat, în sfârºit, spre înãlþimile de
dincolo de cuprinderile omeneºti,
aºteptând cuvântul Dreptului Judecãtor
sã fie primit în locaºurile cereºti. Sã ne
rugãm pentru odihna lui veºnicã în sânul
lui Avraam. Sâmbãtã, 30 noiembrie
2019, la ora 11:00, a fost înmor-
mântarea. Dumnezeu sã-l ierte!

Grozavu T. Ioan-Nicolae,
din Viiºoara,

a plecat la cele veºnice

La 82 de ani, dupã o suferinþã
îngãduitã de Dumnezeu, Ioan T.
Gozavu, din Viiºoara, a trecut la cele
veºnice în data de 24 noiembrie
2019. Lãsându-ºi soþia Ileana
vãduvã ºi copiii orfani de tatã, merge
sã stea înaintea judecãþii lui
Hristos, cum este rânduit



fiecãrui om din aceastã lume.
Fie ca rãspunsul cel dorit de

suflet sã-l fericeascã în Împãrãþia lui
Dumnezeu. Înmormântarea a fost
marþi,  26 noiembrie 2019.
Dumnezeu sã-l ierte!

Steliana Iftimie,
din Viiºoara,

a plecat la Domnul

La 82 de ani, dupã o suferinþã
apãsãtoare, Steliana Iftimie, din
Viiºoara, a plecat la cele veºnice în
prima zi a lunii decembrie 2019.
Sufletul ei, curãþit prin cuptorul
suferinþei în care Dumnezeu a binevoit
sã-l treacã, a devenit prinosul jertfei
parohiei adusã pe altarul ceresc. Fie
primitã aceastã jertfã de Marele
Arhiereu Iisus Hristos. Miercuri, 4
decembrie 2019, la ora 12:00, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã o ierte!

Lupaºcu Elena,
din Viiºoara,

a plecat la cele veºnice

La 88 de ani, dupã o suferinþã amarã,
Elena Lupaºcu, din Viiºoara, a plecat
la cele veºnice în data de 5 decembrie
2019. De mulþi ani vãduvã, ºi-a dus
crucea singurãtãþii ajutatã de ai casei
cu multã afecþiune pânã când
Dumnezeu a hotãrât sfârºitul alergãrii
sale pãmânteºti. De acum stã sã
primeascã locul pregãtit în viaþa cea
veºnicã. Duminicã, 8 decembrie 2019,
la ora 12:00, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

Enea Grigore,
din Viiºoara,

a pãrãsit aceastã lume

La 73 de ani, dupã o suferinþã
apãsãtoare, Enea Grigore, din Viiºoara,
a pãrãsit lumea aceasta pentru a moºteni
cealaltã viaþã care este nemuritoare ºi
pentru care ne pregãtim în tot cursul
acestei vieþi. O lasã vãduvã pe soþia sa,
Ileana, ºi orfani copiii, rãmânându-le
tuturor ca sprijin braþul cald al lui Iisus
Hristos la sânul Cãruia trebuie sã-ºi plece
fiecare fruntea. Înmormântarea a fost
marþi, 10 decembrie, la ora 11:00.
Dumnezeu sã-l ierte!

Ileana Bârlãdeanu,
din Viiºoara,

a plecat la cele veºnice

La vârsta de 87 de ani, Ileana
Bârlãdeanu, din Viiºoara, a plecat la cele
veºnice în timp ce aºtepta vestea bunã a
Naºterii Domnului în camera de oaspeþi
unde a ºi fost privegheatã pentru ziua
înmormântãrii. Vãduvã de multã vreme,
cunoscând necazurile ºi sãrãcia unei vieþi
cu multe greutãþi, ºi-a dus crucea proprie
tãcut ºi paºnic, cum a ºi plecat din
aceastã lume. Înmormântarea a fost joi,
26 decembrie 2019, la ora 12:00.
Dumnezeu sã o ierte!

Maria Grozavu,
din Viiºoara,

a plecat la cele veºnice

Cu ultima filã a calendarului anului
2019, s-a stins din viaþã ºi Maria

Grozavu, din Viiºoara, la vârsta de 79
de ani. Ultimii ani petrecuþi în casa
fratelui sãu Andrei Dãnãilã ºi ajutatã
de el ºi de soþia lui, Marcela, i-au alinat
oarecum greutatea crucii suferinþelor
pe care a purtat-o pânã în 31
decembrie, când a plecat dintre noi.
Joi, 2 ianuarie, 2020, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã o ierte!

Dacã întrebuinþãm orice
sârguinþã ºi iscusinþã ca sã
scãpãm de moartea trupeascã,
cu atât mai vârtos suntem
datori sã ne strãduim ca sã
scãpãm de moartea sufle-
teascã, pentru cã cel ce
voieºte sã se mântuiascã nici
o piedicã nu are, fãrã numai
negrija ºi lenea.
(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 26)

Moartea, de-o va avea omul în
minte, nemurire este; iar
neavând-o în minte, moarte îi
este. Dar nu de moarte trebuie
sã ne temem, ci de pierderea
sufletului, care este necu-
noºtinþa de Dumnezeu. Aceasta
este primejdioasã sufletului.
(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 27)

A scãpa de moarte este cu
neputinþã. Cunoscând aceasta,
oamenii înþelepþi ºi deprinºi în
virtute ºi în cuget iubitor de
Dumnezeu primesc moartea
fãrã suspine, fãrã fricã ºi fãrã
plâns, aducându-ºi aminte de
neînlãturarea ei ºi de izbãvirea
din relele vieþii.
(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 36)
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În parohia Viiºoara, praznicul Înãlþãrii
Sfintei Cruci din anul 2019 a consemnat
douã pelerinaje la înãlþime sãvârºite în 14,
respectiv în 15 septembrie, la crucile
ridicate pe vârfurile Arcaciu ºi Docmana,
dupã o tradiþie deja încetãþenitã în arealul
misionar-pastoral al parohiei. În chiar ziua
Praznicului, 14 septembrie 2019, deºi
vremea era potrivnicã, câþiva temerari
viiºoreni au hotãrât sã îmbrãþiºeze
crucea Arcaciului, ascultând ºi o catehezã
despre asemãnarea dintre Scara lui Iacov
ºi Crucea Mântuitorului. A doua zi,

duminicã, 15 septembrie, crucea de pe Docmana a fost
martora rugãciunilor tradiþionale ºi catehezei despre
asemãnarea dintre toiagul minunilor lui Moise ºi
Crucea de pe Golgota. Trecerea prin Marea Roºie, la
începutul peregrinãrii prin pustiu, ºi a Iordanului la
intrarea în Þara fãgãduinþei marcheazã prin Cruce
intrarea ºi ieºirea omului din viaþã prin Sfintele Taine
ale Bisericii, Botezul ºi Euharistia. Cu binecuvântarea
Arhiepiscopului nostru Ioachim, se adaugã ºi aceste
douã pelerinaje catehetice ºirului popasurilor la cele
opt troiþe din cuprinsul parohiei Viiºoara în cursul
acestui an consacrat satului românesc.

Slavã lui Dumnezeu pentru toate!

pe Arcaciu...

...pe Docmana



Alexandra Chichiur, 5 ani

În dreptul Sfântului Altar al
bisericii din Viiºoara, lângã
monumentele eroilor din cele douã
conflagraþii mondiale, a fost arborat
un tricolor sfinþit în bisericã încã din
data de 29 noiembrie 2018 ca semn
al dragostei de neam în an centenar.

Evenimentul a prefaþat privegherea
de toatã noaptea ce a avut loc joi,
11 iulie, de la ora 22:00, întru
pomenirea Sfântului Paisie Aghioritul
ºi cinstirea Icoanei Maicii Domnului
Prodromiþa. Cu binecuvântarea IPS
Ioachim, aceastã priveghere,

sãvârºitã întâia oarã în anul 2018,
se doreºte a deveni o frumoasã
tradiþie a parohiei Viiºoara. Doritorii
sunt aºteptaþi mereu cu bucurie la
aceastã noapte a Domnului. Sã
avem binecuvântarea Maicii
Domnului ºi a Stareþului Paisie!

Stânga, sus:
în pragul unui
nou an ºcolar,
2019-2020;

Dreapta, sus:
priveghere la
Sfântul Acope-
rãmânt al Maicii
Domnului, 1
octombrie 2019

Jos, stânga ºi dreapta: o noapte a
Domnului la Viiºoara,  în cinstea Sfântului
Cuvios Paisie Aghioritul ºi a Icoanei
Prodromiþa, 11-12 iulie 2019



Corul Buna Vestire, Rãducanu
În Casa Mirelui o noapte
Ca o Reginã sta Mireasa
De la Giurgeni, sã-i cânte-n ºoapte,
Cum se desfatã-n vers aleasa.
 
Venit-a pe-nserat, când luna,
Stãpâna nopþii, rãsãrise
ºi crinii câmpului cununa
i-o împleti, cum o zãrise.

În mijloc sta Împãrãteasa
În Adevãr, cum i se cade,
Cum se cinsteºte preoteasa
Când soþu-i preot cumsecade.

La Viiºoara, într-o noapte,
Veni Mireasa-n Cort la Mire
ºi-un gând mã du spre miazãnoapte,
tocmind poeme de nuntire.

Privegherea din noaptea din 11 spre 12
august 2019 la Viiºoara, împreunã cu
Maica Domnului de la Giurgeni, s-a
încheiat cu Sfânta Liturghie la ivirea zorilor.

...la plecare

La sosire...



„În mormânt, Viaþã,
pus ai fost, Hristoase,
ºi s-au spãimântat
oºtirile îngereºti,
Plecãciunea Ta cea multã
preamãrind.
....
Neamurile toate
Laudã-ngropãrii
Þi-aduc, Hristoase al meu.



Prohodul Domnului reprezintã pentru
credincioºii ortodocºi Denia cea din urmã,
din Ziua cea Mare de Vineri. Hristos,
„fratele cel mare“ al creºtinilor, în acelaºi
timp Mântuitorul lumii, a fost rãstignit ºi a
murit pe Crucea de pe Golgota, fiind acum
coborât de pe ea ºi aºezat în mormântul cel
nou al lui Iosif din Arimateea. Slujba
Prohodului constituitã din tot atâtea cântãri
câte versete are psalmul 118 ce se citesc
inaintea fiecãrei strofe intonate apleacã inima
spre adâncã umilinþã ºi nãdejde deodatã în
fãgãduinþa Învierii ce þâºneºte în partea finalã
a excursuluiDeniei de Vineri.

Împãrþiþi în ºase coruri, împreunã copiii
ºi tinerii parohiei Viiºoara cu pãrinþii lor au
înãlþat glasul cu plângere din inimã pentru
Mirele Bisericii care a murit, din dragoste
pentru Mireasa Sa, Biserica. L-au luat apoi
pe braþe ºi, într-un convoi mortuar, L-au
aºezat în mâinile preoþilor, ca odinioarã în
ale lui Iosif ºi Nicodim, spre a Se odihni trei
zile ºi trei nopþi pe Sfânta Masã, Mormântul
cel din Sfântul Altar, de unde va izbucni ca
o flacãrã nepãmânteanã în Noaptea Învierii.
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Dupã 40 de zile de umblare împreunã
cu Ucenicii Sãi ºi de arãtare doar unora
din marile mulþimi care Îl urmaserã pânã
la moartea Sa, Hristos Domnul S-a înãlþat
la Cer, ridicând de-a dreapta Tatãlui trupul
Sãu îndumnezeit pe care l-a înviat din morþi,
conferindu-i o altfel de stare decât cea
dinainte de pãtimirea Sa. Acum putea intra
prin uºile încuiate, putea s-aparã deodatã
într-un loc, dar avea ºi capacitatea de a
Se arãta Ucenicilor ca fiind în carne ºi
oase, putând fi atins ºi simþit ca un Om ºi
mâncând înaintea lor, ca sã le dovedeascã
faptul cã nu-i o nãlucã sau o înfãþiºare a
unui duh ceea ce vãd ei, ci este El Însuºi
cu trupul Sãu înviat din morþi. Dar aceastã
asumare a umanitãþii pe care Hristos o
fãcea în trupul Sãu înviat din morþi era doar
pentru ca Ucenicii Sãi sã-L poatã
recunoaºte ºi simþi cã este El, Omul
adevãrat. Dar Hristos, dupã Înviere, avea
un alt trup, un trup spiritualizat, un trup
care avea sã se îndumnezeiascã deplin
atunci când Se va înãlþa la cer. În trupul
Lui care a pãtimit pe cruce au fost adunate
ºi purtate pãcatele întregii lumi, inclusiv
pãcatele noastre. În trupul Lui pe cruce
erau trupurile noastre pãtimind din cauza
pãcatelor. Cãci mãdulare ale trupului Lui
suntem. În trupul Lui îngropat în mormânt
erau, sunt ºi vor fi trupurile strãmoºilor
noºtri, ale pãrinþilor noºtri ºi ale noastre,
când vom pleca din lumea aceasta. În acel
trup aºezat în mormânt, în odihna acelui
trup este odihna noastrã din cimitir. Cele
trei zile pe care Hristos le-a petrecut în
mormânt cu trupul înseamnã timpul pe
care îl petrecem în cimitir, de la moartea
noastrã pânã la Învierea cea de obºte.

Mântuitorul a ieºit din mormânt
cu un trup spiritualizat care a trecut prin

lespedea mormântului fãrã sã o dea
deoparte, nestricându-i peceþile – dupã
aceea a venit îngerul din cer care a dat
piatra la o parte, pentru ca mironosiþele
sã vadã cã mormântul este gol ºi ca
Apostolii sã se încredinþeze de Învierea
Domnului –, în acelaºi fel în care El S-a
ºi nãscut, ieºind din pântecele Maicii
Domnului fãrã sã-i strice pecetea fecioriei
sale, ea rãmânând de-a pururea fecioarã.
O, ce icoanã a mormântului de pe
Golgota care avea sã rãmânã pecetluit,
dupã ce Hristos a înviat din el! ªi cele
trei zile pe care El le-a petrecut în
mormânt sunt zilele, anii sau veacurile
pe care noi le vom petrece într-un
mormânt, pentru ca la sfârºitul veacurilor,
când se vor încheia cele „trei zile” ale
noastre de odihnã, Trupul lui Hristos,
constituit din trupurile noastre ale
fiecãruia, va învia. Noi toþi vom învia, cum
spune Evanghelia de la prohodirea
morþilor: „vine ceasul când toþi cei din
morminte vor auzi glasul Lui; ºi vor
ieºi…” (Ioan 5, 28-29).

Dupã ce Mântuitorul a înviat din
morþi ºi S-a arãtat Ucenicilor Sãi în multe
rânduri, dãruindu-le pacea Lui ºi
încredinþându-i cã le va trimite un Dar
deosebit dupã ce Se va înãlþa la cer, i-a
dus pe aceºtia pe Muntele Mãslinilor. De
pe acest Munte tocmai coborâse în
Duminica Floriilor, venind din Betania, ca
sã intre în Ierusalim, atunci când a fost
întâmpinat cu stâlpãri ºi cu osanale.
Acum El iese din Ierusalim ºi merge pe
Muntele Mãslinilor, pe calea inversã, ºi,
în locul cel mai înalt al lui, binecuvântând
pe Ucenici cu mâinile Sale, Hristos S-a
Înãlþat la Cer. Un nor L-a îmbrãþiºat ºi El
S-a fãcut nevãzut de la ochii Ucenicilor

care, cu mâinile întinse spre cer, ar fi dorit
sã-L prindã, rugându-se ºi strigând:
„Doamne, nu ne lãsa pe noi singuri!”, aºa
cum citim în Acatistul Înãlþãrii Domnului.
La Vecernia Înãlþãrii, ridicarea mâinilor
Ucenicilor cãtre Mântuitorul Care Se înalþã
la cer se aratã atunci când preotul,
scoþând Sfântul Aer de pe Sfânta Masã
ºi purtându-l prin procesiune în mijlocul
bisericii, credincioºii prezenþi îºi ridicã
braþele având flori în mâini, stând deoparte
ºi de alta a cãii din mijloc a bisericii pe
care se poartã Sfântul Aer. Hristos, prin
acest gest liturgic, Se înalþã la Cer, preotul
intrând înãuntru pe aceeaºi cale, cãdind
ºi împrãºtiind mireasma Duhului Sfânt
peste credincioºii care se uitã spre cer,
cãtre locul unde a dispãrut Iisus Hristos,
Mirele Bisericii.

Va veni vremea când îngerii vor
trâmbiþa ºi puterile cerului se vor zgudui.
Atunci Se va arãta pe cer Fiul Omului,
Iisus Hristos, Care va coborî din Cerul în
care S-a înãlþat ºi va ridica la Sine Biserica
Lui, adicã Trupul Lui înviat ºi format din
mãdularele cele sfinte care sunt
credincioºii adormiþi în nãdejdea învierii.

Praznicul Înãlþãrii Domnului sã se
întipãreascã în conºtiinþa noastrã aºa cum
s-a întipãrit în conºtiinþa Apostolilor care,
„închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim
cu bucurie mare ºi erau în toatã vremea în
bisericã, lãudând ºi binecuvântând pe
Dumnezeu.” Vedeþi ce înseamnã aceastã
întipãrire a bucuriei Înãlþãrii în inimile
creºtinilor! O nespusã bucurie care sã-i
copleºeascã în toatã vremea vieþii lor
printr-o prezenþã necurmatã în bisericã,
lãudând ºi binecuvântând pe Dumnezeu.

Preot Petru RONCEA


