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GETA-VALERIA CHIRIÞÃ

IN MEMORIAM
Surorile Geta ºi Ortansa aducem,

cu duioºie, un pios omagiu pãrinþilor,
 – tataia Ghiþã Nica 1893-1986

ºi mamaia Margareta 1908-2001 –
mângâind cu lacrimile noastre
floarea albã a recunoºtinþei.

Pãrinþilor sufleteºti,
– preot Evstratie Chiriþã 1888-1941

prezbitera Iuliania 1888-1956
preot Nicolae Teodoriu 1908-1972

prezbitera Maria 1911-2006 –,
Soþului meu, Misail Chiriþã

1922-1993.
Aþi plecat demult de la noi

în lumea nevãzutã de dincolo,
a dumnezeirii veºnice.

Îngenunchem ºi rugãm pe Bunul
Dumnezeu sã vã dãruiascã

liniºte ºi pace. Amin!

Curăţarea picturii
bisericii! Citiţi mai

multe în paginile 20-22



Praznicul Botezului Domnului
a adunat pe viiºoreni la bisericã ºi
în anul mântuirii 2013. Fotografiile
acestea sunt suficiente ca sã ne
dãm seama de bucuria Praznicului
pentru care ne-am pregãtit dupã
putere. Fie ca Agheasma Mare sã
ne fie mãrturie cum nu se poate
mai elocventã a lucrãrii Duhului
Sfânt asupra materiei, crezând cã
în acelaºi fel Acelaºi Duh Sfânt ne
poate îndumnezei dacã ne oferim
ca o jertfã curatã lui Dumnezeu
trupurile noastre. Se ºtie cã avem

apã într-o medie covârºitoare în
trupurile noastre. Aºadar, fie ca
Botezul Domnului sã ne reaºeze
pe fiecare din cei care am fost
prezenþi sau ne folosim cu
vrednicie de Agheazma Mare în
normalitatea de la început, cea de
la Botezul nostru, ºi aºa sã rã-
mânem, cu ajutorul lui Dumnezeu,
pânã la sfârºit.



Dupã demisia colectivã a fostului
Consiliu Parohial al parohiei Viiºoarei,
în prezenþa P.C. pr. protopop
Constantin Alupei ºi a P.C. pr. paroh,
s-a hotãrât, cu binecuvântarea PS. Dr.
Ioachim Bãcãuanul, Episcop Vicar al
Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului,
sã se convoace Adunarea parohialã
din Viiºoara duminicã, 24 februarie
2013, la ora 12:00, când va avea loc
alegerea noului Consiliu Parohial. Toþi
enoriaºii Viiºoarei au fost rugaþi sã se
pregãteascã pentru acest eveniment cu
citirea zilnicã a Acatistului Sfântului
Ierarh Nicolae, patronul spiritual al
Bisericii noastre, ca Dumnezeu sã ne
binecuvânteze cu mila Lui cea mare
pe toþi.

Astfel, de duminicã, 24 februarie
2013, o datã cu începutul Triodului,
parohia Viiºoara are un nou Consiliu
Parohial. Adunarea Parohialã

constituitã în Duminica Vameºului ºi a
Fariseului a desemnat, în unanimitate
de voturi, pe urmãtorii credincioºi ca
membri ai Consiliului Parohial:
Ardeleanu Ion, Chiriac Georgel,
Chiticaru Constantin, Costin Mihai,
Gavriluþã Maricel, Hoha Vasile,
Postolache Ionel, Puluc D. Vasile ºi
Sfârlea Neculai. În urma propunerii ºi
a votului membrilor Consiliului Parohial
nou înfiinþat, credinciosul Postolache
Ionel a fost ales epitrop al bisericii, iar
Chiriac Georgel a fost menþinut în
funcþia de casier. Ne rugãm lui
Dumnezeu sã dãruiascã noilor aleºi
putere de muncã ºi înþelepciune în bunul
mers al activitãþilor parohiale.

Cele zece luni rãmase ale anului
2013 au fost marcate de câteva
realizãri, unele dintre ele fiind

evidenþiate ºi în saitul parohiei „Potirul
Viiºoarei“: desfãºurarea catehezei
«Calea mântuirii», reamenjarea intrãrii
de sub clopotniþã, aducþiunea de apã
potabilã ºi curent electric în cimitir,
procurarea lemnelor de foc prin
intermediul Primãriei Târgu-Trotuº,
organizarea hramului bisericii ºi a mesei
de hram pentru credincioºi, curãþarea
catapetesmei ºi a întregului spaþiu
pictural interior al bisericii, asigurarea
curãþeniei în cimitir ºi în jurul bisericii,
organizarea misiunii filantropice a
parohiei prin colecte materiale ºi
bãneºti necesare etc.

În luna ianuarie 2014 se expirã
scurtul mandat al Consiliului Parohial.
Socotim cã este meritorie activitatea
scurtã a acestuia ºi dorim sã continuãm
împreunã buna desfãºurare a misiunii
pastoral-gospodãreºti în parohie.

La mulþi ani tuturor!

Minunea apariþiei Sfintei Lumini
la Mormântul Domnului din
Ierusalim este o grãitoare dovadã
a existenþei lui Dumnezeu ºi a
adevãrului învierii Domnului nostru
Iisus Hristos. Ea soseºte într-un
mod mai presus de înþelegere în
cripta Sfântului Mormânt al
Mântuitorului Iisus Hristos, în
prezenþa patriarhului ortodox al
Ierusalimului.

ªi în acest an, 2013, în Marea
Sâmbãtã, pe 4 mai, la ora 14:15,
cerul ne-a dãruit Sfânta Luminã la
Ierusalim. De acolo, delegaþia
Patriarhiei Române a adus Sfânta

Luminã ºi în þara noastrã cu ajutorul
avionului. De la Bucureºti, delegatul
Arhiepiscopiei noastre a preluat-o ºi
astfel a ajuns ºi în protoieria
noastrã. Am delegat pe epitropul
parohiei Viiºoara, Ionel Postolache,
sã o preia ºi sã ne-o aducã în
parohie, astfel cã la ora 23:55 a
strãlucit la intrarea bisericii noastre
ºi în acest an Sfânta Luminã
coborâtã din cer la Ierusalim la
Sfântul Mormânt al Domnului.

Cu douã legãturi a câte 33 de
lumânãri, dupã numãrul anilor
Mântuitorului, am preluat Sfânta
Luminã ºi, aprinzând candela de pe

Sfânta Masã, am ieºit sã o oferim
cu bucurie credincioºilor noºtri la
miezul nopþii cu invitaþia pascalã:
Veniþi de luaþi Lumina de la
Ierusalim! Întreaga Sãptãmânã
Luminatã a fost cu adevãrat
luminatã de prezenþa nestinsã a
Sfintei Lumini în Sfântul Altar.

Dorim tuturor credincioºilor
noºtri  ca Lumina lui Hristos sã le
strãluceascã în inimã ºi Paºtile
cele frumoase sã-i fericeascã
întotdeauna pânã la sfârºitul vieþii.
de fapt, lumina candidã a lumânãrii
din ceasul morþii este o prelungire
tainicã a celei pascale.



...în rolul lui Moº Ion Roatã

Procesiune cu icoana ortodoxã la Târgu-Ocna
Duminica Ortodoxiei poartã

pecetea cinstirii speciale a sfintelor
icoane. Dupã amiaza acestei
duminici din acest an, 24 martie
2013, a fost încununatã cu o
procesiune deosebitã cu icoane ºi
imne sfinte pe strãzile oraºului
Târgu-Ocna.

Credincioºii împreunã cu
preoþii lor din parohiile urbei ºi din
împrejurimi, între care au fost ºi

reprezentanþi din Viiºoara,
dimpreunã cu parohul locului, au
dat mãrturie ortodoxã purtând pe
braþe icoane sfinte ºi intonând
cântãri specifice acestui moment
festiv.

Locul reuniunii a fost catedrala
oraºului, biserica Precista. De aici,
pelerinajul a fost pe Calea Victoriei,
apoi spre capela Sfântul Spiridon
ºi de acolo pe bulevardul

Republicii, cu opriri la intersecþii mai
importante, pânã la biserica Sfinþii
Voievozi ºi încheierea la biserica
Buna Vestire, Rãducanu, unde s-a
ºi sãvârºit slujba de searã a
hramului de a doua zi.

Fie ca mãrturia credinþei
noastre sã fie de bun augur pentru
locuitorii oraºului ºi pentru
vremurile pe care le traversãm
astãzi

Pe 14 septembrie 2013, pelerinaj ºi o rugãciune
la Crucea de pe Arcaciu

Sâmbãtã, 14 septembrie,
curent, la ora 16:00 am poposit la
crucea de pe Arcaciu pentru
sfinþirea apei ºi Acatistul Sfintei
Cruci. Vremea ploioasã de dupã
prânz a împiedicat pe mulþi sã urce,

câþiva temerari îndrãznind totuºi sã
înfrunte teama ºi sã ne însoþeascã
în rugãciunea tradiþionalã de la
aceastã sãrbãtoare în acest loc.
Fie ca osteneala lor sã se înscrie
în cartea faptelor bune ºi o

frumoasã rãsplatã sã le dea
Dumnezeu. În Duminica de dupã
Înãlþarea Sfintei Cruci ne-am gândit
sã urcãm pe celãlalt versant, la
Crucea de pe Docmana.

Doamne, ajutã-ne!



Misail Chiriþã în rolul lui
Moº Tãnase din spectacolul

Rãzvan ºi Vidra, 1956

Pelerinaj la Crucea de pe Docmana,
15 septembrie 2013

Duminicã, dupã Înãlþarea
Sfintei Cruci, 15 septembrie 2013,
pe un soare îngãduitor dar pe un
vânt agitat, am fãcut popas
duhovnicesc la Crucea de pe
Docmana. La ora 16:00, având
vederea splendidã a satului
Viiºoara ºi a împrejurimilor înaintea
ochilor, ne-am aplecat ºi de
aceastã datã spre slujba Aghezmei

Mici ºi resfinþirea locului consacrat
Crucii lui Hristos de aici, precum ºi
asupra filei de Acatist al Crucii ºi a
rugãciunilor pentru începerea
ºcolii, având în vedere cã a doua zi
copiii Viiºoarei vor începe ºcoala
dupã datinã.

Am putut retrãi o fãrâmã, dacã
se poate spune, din atmosfera de
pe Golgora când Fiul lui Dumnezeu

privea îndurerat dar ºi plin de iubire
cãtre mulþimile ce-L batjocoreau, în
acelaºi timp suportând arºiþa
miezului de zi ºi lipsa oricãrui mijloc
de apãrare din cauza þintuirii Sale
pe Cruce.

Fie binecuvântaþi ostenitorii
pelerinajului de aici ºi rugãciunea
lor ascultatã de Dumnezeu.

Doamne, ajutã-ne!

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



Soþia lui Misail, la mormântul socrilor

Viişoara văzută de pe Arcaciu

Pe 2 iulie, curent, ziua pomenirii
Sfântului Voievod ªtefan cel Mare, s-a
sãvârºit Sfânta Liturghie arhiereascã la
Borzeºti, Betleemul ºtefanian.

Sub protia P.S. Dr. Ioachim
Bãcãuanul, Episcopul Vicar al Arhie-
piscopiei Romanului ºi Bacãului, soborul
de preoþi prezent dimpreunã cu mulþimea

de credincioºi adunaþi aici au marcat
începutul acestei zile speciale pentru
Atletul lui Hristos ce odihneºte la
Mânãstirea Putna.

Pe searã, la ora 18:00, ne-am
adunat în jurul bustului ºtefanian din
curtea ªcolii din Viiºoara pentru a înãlþa
cãtre cer rugã de Acatist cinstitor al

Voievodului moldovean ºi de cerere ca
Dumnezeu, pentru rugãciunile Sfântului
ªtefan cel Mare, sã ocroteascã de
primejdiile cele dinafarã ºi dinãuntru pe
credincioºii parohiei noastre.

Mulþumim ºi pe aceastã cale
tuturor celor care n-au uitat de acest
popas duhovnicesc, reamintindu-ne iar
ºi iar cã, aºa cum Sfântul ªtefan a
apãrat poarta creºtinãtãþii de invazia
necreºtinilor, datori suntem a apãra cu
acelaºi preþ poarta sufletului creºtin al
românilor de invazia catastroficã a
întunericului acestui veac care prin
internet, televizor etc. sparge liniile
moralei creºtine ºi încearcã sã subjuge
sufletul creºtinilor.

Cu mult mai aprigã este lupta
actualã pe care creºtinii o au de dus
cu duhurile rãutãþii care din cele patru
puncte cardinale þintesc sufletul ortodox
al neamului nostru românesc. Sã stãm
de strajã la hotarele minþii ºi ale
credinþei strãmoºeºti , avându-l pe
mãritul Voievod ªtefan cel Sfânt dãtãtor
de povaþã ºi curaj în lupta mântuirii la
care ne-a angajat pentru totdeauna cu
sabia lui cea biruitoare.



Sãrbãtoarea Sfântului Prooroc
Ilie Tesviteanul s-a încheiat la Viiºoara
cu un popas duhovnicesc la Troiþa
«Sfântul Ilie» de la intersecþia cu
familiile Costicã Dãnãilã, Maria Vieru

Hram la Troiþa «Sfântul Ilie» - 20 iulie 2013

etc. Ziua de 20 iulie a rãmas astfel în
memoria viiºorenilor cu amintirea
neºtearsã a Sfântului Ilie, proorocul
focului cel stãpân peste vãzduhuri ºi
peste numele lui Dumnezeu de care

are grijã sã nu fie profanat. Fie ca
trecerea proorocului prin viaþa
noastrã sã lase amprenta grijii de
cele sfinte ºi dragostea de
Dumnezeu.

Hramul Troiþei «Sfânta Treime»
de la Valea Podului, 21 iulie 2013

Cu ajutorul lui Dumnezeu,
dupã o amânare destul de lungã din
cauza ploilor, duminicã, 21 iulie
2013, am poposit la Troiþa „Sfânta
Treime» de la Valea Podului pentru
împlinirea hramului obiºnuit pentru
cinstirea sãrbãtorii Sfintei Treimi.

Vremea excelentã ne-a fãcut
aceastã searã neuitatã prin popasul
duhovnicesc care ne-a reunit în
acest colþ de rai al Viiºoarei. Lângã
cele douã fântâni de aici, am sãvârºit
slujba sfinþirii apei ºi o parte din
Acatistul Sfintei Treimi, neuitând sã

reaºezãm în normalitate cele douã
izvoare prin resfinþirea lor.

Agapa de dupã slujbã ne-a
apropiat ºi mai mult unii
de ceilalþi, simþindu-ne
cu adevãrat o familie
duhovniceascã aºa



cum se ºi cuvine. Pentru
duminica urmãtoare, ul-
tima a lunii iulie, vom
poposi la troiþa «Scoa-

terea Sfintei Cruci - 1 august», de

lângã poarta familiei Ileana
Pavalache, pentru a cinsti dupã
cuviinþã Crucea Sfântã a lui Hristos.

Fie ca aceste popasuri
duhovniceºti sã ne apropie ºi mai

mult de bisericã, ca lângã mama
noastrã cea duhovniceascã la
sânul cãreia aflãm adânca pace ºi
mântuirea sufletelor noastre.

Doamne ajutã!



Hramul Troiþei «Scoaterea Sfintei Cruci»,
28 iulie 2013

Troiþa din dreptul
gospodãriei familiei Ilea-
na Pavalache ºi-a sãr-
bãtorit hramul.

În seara duminicii
din 28 iulie 2013, ultima
dinaintea datei de 1
august când sãrbãtorim
Scoaterea Sfintei Cruci,
ne-am adunat pentru
rugãciune ºi cuvânt de
folos, potrivit tradiþiei ce
începe sã se contureze
tot mai frumos în parohia
Viiºoara.

Câteva zeci de
credincioºi au încon-

jurat cu evlavie Troiþa participând
la slujba sfinþirii apei ºi a Aca-
tistului Sfintei Cruci ºi fiind în
comuniune atât la ascultarea
cuvântului de învãþãturã cât ºi la
masa ospeþiei oferitã de credin-
cioasele noastre.

Crucea a devenit, prin suirea lui
Hristos pe ea, izvor de viaþã, aºa
cum se vede, de exemplu, din
lucrarea ei asupra apei la slujba unei
sfeºtanii .

Fie ca Sfânta Cruce sã ne
ocroteascã cu puterea ei de ispitele
veacului ºi sã ne fie pod de trecere
cãtre Împãrãþia lui Dumnezeu.

Doamne ajutã!



13 mai 2010

De Schimbarea la Faþã,
hram la Troiþa de la Vãratici

Pe 6 august, curent, la ceasul
al nouãlea din zi, am poposit la

Troiþa «Schimbarea la Faþã» din
cartierul Vãratici pentru rugãciune

ºi cuvânt de folos întru cinstirea
praznicului.

Pentru credincioºii din
Vãratici, popasul duhov-
nicesc din aceastã searã a
însemnat o reaºezare lãun-
tricã în duhul cel bun al
Bisericii, reaprinzându-se
dorul de cer în sufletele
ostenite ºi obosite ale unora
de aici.

Fie ca ºi acest popas de
rugãciune sã rãmânã o
frumoasã amintire în conºtiinþa
Bisericii din Viiºoara.

Doamne ajutã!



Popas duhovnicesc la Troiþa
«Sfânta Parascheva» din Viiiºoara

În seara zilei sãrbãtorii Sfintei
Cuvioase multmilostivei maicii
noastre Parascheva, viiºorenii s-au
adunat la hramul troiþei închinatã
Sfintei, troiþã aflatã la intersecþia de
pe câmp.

La ora 16:00, pe o vreme
nespus de frumoasã, am început
sãrbãtoarea cu slujba sfinþirii apei,
apoi am cântat paraclisul Sfintei
Cuvioase Parascheva, totul
încheindu-se cu un cuvânt de
învãþãturã pornind de la textul
Evangheliei din slujba paracli-
sului, anume despre predispoziþia
lui Dumnezeu de a rãspunde
rugãciunilor celor care cu credinþã
Îi cer ceva.

ªtiind cã sfinþii se roagã lui
Dumnezeu cu cea mai profundã
credinþã ºi cã Dumnezeu le
rãspunde acestora cu mãrinimie,
nãdãjduim ºi noi la ajutorul sfinþilor
în cererile noastre adresându-le
rugãminþi sã mijloceascã la
Hristos pentru mântuirea sufle-
telor noastre. Însãºi cinstirea

sfinþilor la troiþe este un semn al
acestei nãdejdi nestrãmutate în
atenþia lor faþã de noi, ºtiind cã
având mai mulþi rugãtori înaintea
Sfintei Treimi, Dumnezeu Se va
milostivi spre sufletele noastre.

La finalul sãrbãtorii, cei
prezenþi s-au întreþinut gustând din
prinoasele toamnei ºi primind câte
un pomenlnic personalizat al
parohiei Viiºoara ca dar din partea
familiei Sergiu ºi Ortansa Teodoriu.

Dumnezeu sã rãsplãteascã bine-
facerea acestei familii dãruitã cu
multã însufleþire în cinstirea acestei
Troiþe.

Urmãtorul ºi ultimul popas
duhovnicesc de peste an va fi la
Troiþa închinatã Sfinþilor Arhangheli,
pe 8 noiembrie.

Fie ca ºi aceste revederi sã ne
apropie ºi mai mult unii de alþii ºi pe
toþi de Hristos în Biserica slavei
Sale. Doamne ajutã!



Ultimul popas duhovnicesc la o Troiþã la
Viiºoara: 8 noiembrie 2013

Tradiþia specialã a Viiºoarei
care ne adunã la hramul troiþelor din
cuprinsul parohiei a adãugat un
ultim popas pe acest an al mântuirii
2013 la locul consacrat construirii
unei Troiþe închinatã Sfinþilor
Arhangheli Mihail ºi Gavriil, la
intrarea în sat dinspre Târgu-Ocna.

La ora 16:00, în ziua de 8
noiembrie, curent, am rostit cuvânt
de laudã Sfinþilor Arhangheli,

mulþumind lui Dumnezeu pentru
darurile Sale îmbelºugat revãrsate
peste noi.

Am observat dorinþa credin-
cioºilor noºtri de a începe
construirea troiþei de aici ºi
nãdãjduim ca la anul sã fie altfel
cadrul duhovnicesc al acestei
sãrbãtori duhovniceºti.

Dumnezeu sã primeascã
gândurile frumoase ale enoriaºilor

noºtri spre slava Numelui Sãu ºi
mântuirea noastrã. Ctitorirea unui
loc de închinare este o mare
binecuvântare pentru sufletele
acelora care au jertfit ceva pentru
construirea unui loc de rugãciune.
Cã toþi cei care-ºi vor aduce aminte
de Dumnezeu în astfel de locuri vor
contribui la bunãstarea veºnicã a
ctitorilor în veci pomeniþi!

Doamne ajutã!



„În numele Tãu, Doamne,
Dumnezeul Adevãrului, ºi al
Unuia-Nãscut Fiului Tãu ºi al
Duhului Tãu celui Sfânt, pun
mâna mea peste robul Tãu
acesta, care s-a învrednicit a
scãpa cãtre numele Tãu cel sfânt
ºi a se pãzi sub acoperãmântul
aripilor Tale. Depãrteazã de la
dânsul înºelãciunea cea veche
ºi-l umple pe el de credinþa cea
întru Tine, de nãdejde ºi de
dragoste, ca sã cunoascã cã Tu
eºti Unul Dumnezeu, Dumnezeu
adevãrat, ºi Unul-Nãscut este
Fiul Tãu, Domnul nostru Iisus
Hristos, ºi Duhul Tãu cel Sfânt.
Dã-i lui sã umble în toate
poruncile Tale ºi cele plãcute
Þie sã pãzeascã; cã, de va face
omul acestea, viu va fi printr-
însele. Scrie-l pe dânsul în
Cartea Vieþii Tale ºi-l împreunã
cu turma moºtenirii Tale, ca sã
se preaslãveascã de dânsul
numele Tãu cel sfânt ºi al
iubitului Tãu Fiu, al Domnului
nostru IIsus Hristos, ºi al
Duhului Tãu Celui de viaþã
fãcãtor. Sã fie ochii Tãi cãutând
totdeauna cu milã spre el ºi
urechile Tale sã asculte glasul
rugãciunii lui. Veseleºte-l pe el
în lucrul mâinilor lui ºi în tot
neamul lui, ca sã se
mãrturiseascã Þie, închinându-
se ºi slãvind numele Tãu cel
mare ºi preaînalt; ºi sã Te laude
pururea în toate zilele vieþii sale.
Cã pe Tine Te laudã toate
puterile cereºti ºi a Ta este
slava, a Tatãlui ºi a Fiului ºi a
Sfântului Duh, acum ºi pururea
ºi în vecii vecilor. Amin!“

Primul botez pe 2013 la Viiºoara:
Matei-Adrian Sergentu

Pe 16 martie 2013, a avut loc primul botez pe anul 2013 la Viiºoara:
pruncul Matei-Adrian, fiul familiei Mihãiþã ºi Nicoleta Sergentu, a primit
Taina Sfântului Botez, naºã fiindu-i tânãra Gianina-Elena din Cãiuþi. Primul
copil al acestei tinere familii, Matei-Adrian va desãvârºi iubirea dintre cei
doi pãrinþi atrãgându-i spre Biserica în trupul cãreia a devenit azi membru
cu depline drepturi în Împãrãþia lui Dumnezeu.

Sã creascã mare ºi fericit întru mulþi ani!

Radu Ioana-Andreea a primit
Taina Sfântului Botez

Pe 23 aprilie, curent, parohia Viiºoara a primit încã un membru prin
Taina Sfântului Botez: Radu Ioana-Andreea. Nãscutã în 21 februarie 2013
din pãrinþii Iulian-Gabriel ºi Ionela Radu, a fost adusã la bisericã pentru
încreºtinare de familia Ionuþ ºi Nicoleta Radu. Fie ca sãrbãtoarea aceasta
unicã a vieþii ei sã-i rãmânã neºtearsã ºi izvor veºnic de toate
binecuvântãrile cerului de acum înainte. La mulþi ani, Ioana-Andreea!

Botez la Viiºoara:
Matei-Cristian Ciobotaru

În Vinerea Luminatã, izvor de tãmãduire i s-a fãcut baia cristelniþei
pruncului Matei-Cristian Ciobotaru, fiul familiei Ciprian ºi Mãrioara Ciobotaru,
naºi fiindu-i familia Ghibilic Vasile ºi Gina cu fiul Vlãduþ. Ziua de 10 mai 2013
va rãmâne în memoria lui Matei-Cristian ca început al vieþii duhovniceºti, cel
mai mare dar oferit lui de Dumnezeu, acela de a-l fi fãcut fiu al Sãu dupã har.
Taina Sfântului Botez este cu adevãrat izvor de tãmãduire sufleteascã pentru
toþi cei care s-au învrednicit de darul ei. Fie ca Matei-Cristian sã creascã
mare ºi credincios. La mulþi ani, Matei-Cristian!

Au primit Taina Sfântului Botez, în anul 2013, la Viiºoara:



Nica Andreea, 11 ani

ªtefan-David Cristea
a devenit, prin botez,

moºtenitor
al Împãrãþiei cerurilor

Sâmbãtã, 18 mai, curent, Împãrãþia cerurilor a mai
câºtigat un moºtenitor: pruncul ªtefan-David Cristea,
fiul familiei Adrian ºi Margareta Cristea din Viiºoara,
care, prin Taina Botezului, asistat fiind de naºii Dorel
ºi Ramona Grab, din Bucureºti, a câºtigat acest drept
ca pe cel mai mare dar al vieþii lui. A avea o asemenea
moºtenire pentru care atâþia ºi-au dat viaþa ca sã o
câºtige, mã refer la ceata cea mare a martirilor lui
Hristos, este cel mai mare câºtig al peregrinãrii noastre
prin aceastã viaþã trecãtoare. Fie ca ªtefan-David,
nãscut în 3 aprilie 2013, sã ajungã sã punã mâna pe
aceastã moºtenire cu vrednicia aceluia care a înþeles
sensul trãirii lui pe acest pãmânt. Sã-i trãiascã fericiþi
naºii ºi pãrinþii! Sã creascã mare ªtefan-David ºi sã
trãiascã mulþi ani fericiþi cu sãnãtate!

Denisa-Roberta Ababei a
primit Taina Botezului

Sâmbãtã, 1 iunie, curent, de Ziua copilului, la
Viiºoara a avut loc un eveniment al bucuriei creºtine:
botezul pruncei Denisa-Roberta, fiica familiei Vasile
ºi Luminiþa Ababei, naºi fiindu-i familia Ioan ºi Paula
Pricop din Viiºoara. Nãscutã la 28 martie, curent,
Denisa-Roberta a câtigat acum cel mai mare dar al
vieþii: dreptul de a moºteni Împãrãþia Cerurilor. Rãmâne
sã trãiascã astfel încât acest drept sã-i devinã realitate
la plinirea vremii.

Sã creascã mare ºi sã trãiascã mulþi ºi fericiþi ani!

Botez la Viiºoara:
Ioana Sfârlea

Sâmbãtã, 6 iulie, curent, prunca Ioana Sfârlea, fiica
familiei Ionuþ ºi Roxana-Andreea Sfârlea, a primit Taina

sfântã a Botezului. Purtatã de naºii Costicã ºi Lucica
Serea, din Bacãu, Ioana a devenit membrã a Bisericii,
primind acest mare dar ce concentreazã în sine
sublimul trãirii duhovniceºti pe care trebuie sã-l
«activeze» pe toatã perioada vieþii sale pãmânteºti.
Ne rugãm lui Dumnezeu sã o creascã mare ºi
sãnãtoasã. La mulþi ani, Ioana!

Munteanu Diana-Alexia
a primit botezul creºtin

în Biserica Ortodoxã
din Viiºoara

Prunca Diana-Alexia Munteanu, fiica lui Florin
Munteanu ºi a Violinei Pruteanu, a primit botezul
creºtin în Biserica Ortodoxã din Viiºoara. Purtatã de
naºii Cristina Scurtu ºi Valentin din Slãnic Moldova,
Diana-Alexia s-a înscris în cursa pentru Împãrãþia
Cerurilor. De drept deja este membrã a acestei
Împãrãþii prin întreitele Taine ale iniþierii creºtine,
Botezul, Mirungerea ºi Sfânta Împãrtãºanie, Rãmâne
sã se facã ºi de fapt prin trãirea credinþei creºtine ºi
comuniunea ei necurmatã cu Iisus Hristos, Mirele
Bisericii.

Sã creascã mare ºi sã trãiascã întru mulþi ani
fericitã ºi sãnãtoasã! 

Botez la Viiºoara:
Matei-Alexandru Chelaru

Pe 5 octombrie, curent, pruncul Matei-Alexandru, fiul
familiei Romeo ºi Cãtãlina Chelaru, a fost adus de naºii
Laurian ºi Florentina Lambã, din Bucureºti, în biserica
parohiei Viiºoara pentru Taina Sfântului Botez. Aceastã
Tainã este un hotar între douã lumi, de aceea ea se
sãvârºeºte la intrarea în bisericã însemnând trecerea
de la o stare la altã stare a omului, o naºtere din nou
pentru viaþa veºnicã. O moarte ºi o înviere împreunã cu
Hristos în apa cristelniþei devenind astfel cel botezat un
fiu al lui Dumnezeu. Sã creascã mare Matei-Alexandru
ºi sã fie bucurie pãrinþilor ºi naºilor lui! La mulþi ani!



Botez la Viiºoara:
Tisescu ªtefan-Vasile

Sâmbãtã, 9 noiembrie, curent, naºii Adelina
Cãpraru ºi George au adus la biserica din Viiºoara pe
pruncul ªtefan-Vasile, fiul lui Vasile Tisescu ºi al
Mihaelei-Mirela Fichitiu, spre a primi Taina Sfântului
Botez.

Nãscut în 18 octombrie 2013, iatã acum a doua
oarã se naºte spre viaþã veºnicã prin taina creºtinãrii.
Fie ca pruncul ªtefan-Vasile sã creascã mare, sãnãtos
ºi credincios. Haina luminoasã a botezului sãu sã-i
rãmânã curatã pe tot restul vieþii.

La mulþi ani, ªtefan-Vasile Tisescu!

Încã un botez la Viisoara:
Enea Daniel ªtefan

Sâmbãtã, 23 noiembrie, curent, la Viiºoara s-a
sãvârºitTaina Sfântului Botez pruncului Enea Daniel-
ªtefan, fiul pãrinþilor Enea Cornel ºi Loredana-
Lãcrãmioara, naºã fiindu-i Enea Luminiþa, tot din
Viiºoara. Botezul unic cu apã ºi Duh Sfânt ne trimite
la celãlalt permanent, cel al lacrimilor pocãinþei prin
care Dumnezeu, în lucrarea haricã a Spovedaniei, ne
iartã pãcatele, spãlându-ne în Sângele Lui haina
Botezului. Fie ca Daniel-ªtefan sã-ºi pãstreze
neîntinatã haina cu care s-a îmbrãcat acum ºi aºa sã
trãiascã întru mulþi ºi fericiþi ani!

Tot cel ce s-a botezat dupã
dreapta credinþã a primit tainic tot
harul. Dar se umple de cunoºtinþa
sigurã a acestui fapt, dupã aceea, prin
lucrarea poruncilor (Marcu Ascetul,
Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti,
1993, p. 322).

Cãci Sfântul Botez este desãvârºit,
dar nu desãvârºeºte pe cel ce nu
împlineºte poruncile (Marcu Ascetul,
Filocalia I, Ed. Harisma, Bcuureºti,
1993, p. 346).

Înainte de Sfântul Botez harul
îndeamnã sufletul din afarã spre cele bune,
iar Satana foieºte în adâncurile lui,
încercând sã stãvileascã toate ieºirile
dinspre dreapta ale minþii. Dar din ceasul
în care renaºtem, diavolul e scos afarã,
iar harul intrã înlãuntru. Ca urmare, aflãm
cã precum odinioarã stãpânea rãtãcirea
asupra sufletului, aºa dupã Botez
stãpâneºte adevãrul asupra lui. Lucreazã

desigur Satana asupra sufletului ºi
dupã aceea ca ºi mai înainte, ba de
multe ori chiar mai rãu. Dar nu ca unul
ce se aflã de faþã împreunã cu harul
(sã nu fie!), ci învãluind prin mustul
trupului mintea, ca într-un fum, în
dulceaþa poftelor neraþionale. Iar
aceasta se face din îngãduinþa lui
Dumnezeu, ca trecând omul prin
furtunã, prin foc ºi prin cercare, sã
ajungã astfel la bucuria binelui (Diadoh
al Foticeii, Filocalia I, Ed. Haris-
ma, Bucureºti, 1993, p. 451-452).

Mintea nu este suflet, ci dar de la
Dumnezeu, care mântuieºte sufletul.
Ea cãlãuzeºte sufletul ºi-l sfãtuieºte la
ceea ce-I plãcut lui Dumnezeu: sã
dispreþuiascã cele vremelnice, trupeºti
ºi stricãcioase ºi sã râvneascã bunurile
cele veºnice, nestricãcioase ºi
netrupeºti. Ea învaþã pe om sã umble
în trup, dar sã înþeleagã prin minte cele
cereºti, cele din jurul lui Dumnezeu ºi

toate îndeobºte. Mintea iubitoare de
Dumnezeu este binefãcãtoarea ºi
mântuitoarea sufletului omenesc (Sf.
Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 39).

Mintea vede toate, chiar ºi cele din
Ceruri. ªi nimic nu o întunecã fãrã
numai pãcatul. Prin urmare, celui curat
nimic nu-i este de neînþeles, iar
cuvântului sãu nimic nu-i este cu
neputinþã de exprimat (Sf. Antonie cel
Mare, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 42).

Este o rânduialã a lui Dumnezeu,
ca pe mãsurã ce creºte trupul, sufletul
sã se umple de minte, iar omul sã poatã
alege dintre bine ºi rãu ceea ce îi place.
dar sufletul care nu alege binele nu are
minte. Toate trupurile au suflet, nu însã
ºi toate sufletele minte (Sf. Antonie cel
Mare, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 46).



Când nu se fac nunþi?
În toate zilele de post de peste an.
În zilele Praznicelor împãrãteºti ºi în ajunul acestora.
În Sãptãmâna Albã.
În Postul Sfintelor Paºti.
În Sãptãmâna Luminatã.
În Postul Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel.
În Postul Adormirii Maicii Domnului.
În Postul Naºterii Domnului.
În perioada de la Crãciun pânã la Boboteazã.

S-au cununat Marius-
Ionuþ Nica ºi Tatiana
Vrînceanu la Viiºoara

Ziua de 8 iunie, curent, va rãmâne neºtearsã din
amintirea lui Marius-Ionuþ Nica ºi a Tatianei Vrînceanu:
însoþiþi de naºii lor, familia Cosmin-Constantin ºi Teodora
Marcu, din Târgu-Ocna, au pãºit în faþa Sfântului Altar al
bisericii din Viiºoara pentru a fi consacraþi lui Dumnezezu
ca familie prin Taina Nunþii.

Icoanele de pe catapeteasmã le vor rãmâne veºnic în
amintire cãci au stat în dreptul lor ca în faþa unor modele de
urmat pentru tot restul vieþii: mirele cu naºul în faþa icoanei
Mântuitorului, mireasa cu naºa în faþa icoanei Maicii

50 de ani de împreunã vieþuire sunt tot mai greu
de atins astãzi. Spun aceasta pentru cã de la un an la
altul tot mai puþine familii ajung sã aibã parte de a-I
mulþumi lui Dumnezeu pentru aceastã împlinire. La
Viiºoara, în acest an, 2013, doar o familie a fost care
sã trãiascã acest eveniment ºi aceastã familie este
cea formatã din soþii Neculai ºi Stela Mihai. Duminicã,
19 mai, curent, însoþiþi de copii, nepoþi, rudenii ºi alþi
credincioºi ai parohiei, cei doi soþi Neculai ºi Stela Mihai
au stat în faþa Sfântului Altar pentru a-I mulþumi lui
Dumnezeu cã au ajuns sã vieþuiascã împreunã 50 de
ani. Aceastã nuntã de aur devine pentru noi toþi ceilalþi
mai tineri o frumoasã mãrturie ºi încurajare sã ne
ducem traiul vieþii cu credinþã ºi nãdejde în ajutorul lui
Dumnezeu. Dupã slujirea Tedeumului de mulþumire
s-a rostit cuvânt de bucurie, apoi cei aniversaþi au fost
felicitaþi de toþi cei prezenþi. Pe lângã darurile din partea
Bisericii, fie ca atmosfera de bucurie de acasã sã fie

o piatrã de frumoasã aducere aminte pentru familia
Neculai ºi Stela Mihai la împlinirea a 50 de ani de
împreunã-vieþuire.

La mulþi ºi fericiþi ani!

Domnului. Cu toþii au stat înaintea uºilor împãrãteºti deschise
de-acum ºi aºteptându-i sã-i înveºniceascã în noua stare
de familie prin împãrtãºirea din acelaºi Potir.

Le dorim celor doi miri sãnãtate ºi fericire îndelungã.
La mulþi ani!



Despre moarte, Pãrintele Dumitru Stãniloae
spune urmãtoarele: „Moartea este prãpastia sau
puntea universalã de trecere spre o altã existenþã,
spre existenþa veºnicã. Din rostul acesta obiectiv al
ei decurge ºi unul subiectiv. În general moartea dã
sens ºi adâncime vieþii noastre pãmânteºti, ajutând
chiar prin aceasta la maturizarea spiritualã ºi la
mântuirea noastrã“. Meditând în tãcere la aceste
adevãruri despre moarte, sã ne rugãm lui Dumnezeu
sã dea odihnã veºnicã ºi iertare de pãcate celor ce
au rãposat ºi în acest an, 2013.

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

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

Maria Munteanu
a lãsat în urmã
lumea aceasta

La 92 de ani, Maria Munteanu a
plecat dintre noi pe 1 ianuarie 2013.
Vãduvã de multã vreme, suferindã
ºi aproape lipsitã de vedere ºi de
auz, ºi-a dus crucea vieþii pânã în
prima zi a anului care a început,
ocrotitã de nora Niculina. Joi 3
ianuarie, curent, la ora 14:00, a fost
înmormântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

Lucica Cofaru, din
Viiºoara, a plecat

la cele veºnice
Dupã o boalã necruþãtoare care

i-a istovit trupul, Lucica Cofaru, din
Viiºoara, a plecat dintre noi la cele
veºnice sâmbãtã, 6 aprilie, curent.
Dupã ce trei ani ºi-a dus vãduvia,

obositã de crucea suferinþei, ne-a
pãrãsit. Pe copii i-a lãsat orfani, pe
noi lipsiþi de prezenþa ei tot mai activã
în preajma Bisericii, aici gãsindu-ºi
parcã tot mai mult alinul sufletesc în
singurãtatea adâncã în care trãia în
ultima vreme. Luni, 8 aprilie, la ora
14:00 a fost înmormântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

Livadã A.
Gheorghe-Mihai
a sfârºit drumul

vieþii pe acest pãmânt
Dupã o lungã suferinþã ºi o cruce

aparte pe umerii familiei, Gheorghe
(Mihai) A. Livadã din Viiºoara a
pãrãsit aceastã lume pe 11 aprilie,
curent. La vârsta de 75 de ani, o lasã
pe soþia sa Tincuþa vãduvã ºi pe fiii
sãi Mihãiþã ºi Gabriel orfani de tatã.
Sâmbãtã, 13 aprilie, la ora 12:00, a
avut loc înmormântarea.

Dumnezeu sã îl ierte!

În Vinerea Mare,
Magdalena Brãila a

plecat la cele
veºnice

În Vinerea cea Mare, 3 mai
2013, Magdalena Brãila, din
Viiºoara, la doar 31 de ani, s-a
mutat la cele veºnice. Cãsãtoritã
fiind cu Cosmin ºi având un fiu, pe
Alexandru, i-a lãsat pe amândoi fãrã
de veste ºi s-a dus în drumul ei. Cu
o searã înainte de a-i veni ceasul
morþii se spovedise în vederea
împãrtãºirii, împreunã cu fiul
Alexandru. Poate presimþea cã
trebuie sã se elibereze de povara
pãcatelor ca sã poatã zbura spre
cer în ziua în care retrãim în mod
aparte moartea Domnului.

Fie ca Dumnezeu s-o pri-
meascã la Sine aºa cum odi-
nioarã, într-o Vineri ca
aceasta Hristos l-a luat
pe rãstignitul din dreapta



Frãþilã C. Maria
a sfârºit de purtat

crucea vieþii
Dupã ce a participat la Prohodul

Domnului, în Sâmbãta cea Mare, a
adormit întru Domnul Maria C.
Frãþilã, din Viiºoara, în vârstã de 71
de ani. Singurã ºi-a dus toatã calea
vieþii, cu credinþã în Dumnezeu ºi
nãdejde în ajutorul Lui. Acum
crucea vieþii nu-i mai apasã pe
umeri. I-a fost anevoioasã crucea
singurãtãþii de-o viaþã pe care a
dus-o ajutatã de Dumnezeu Cel
care S-a numit al vãduvelor ºi al
orfanilor.

Marþi, 7 mai, la ora 14:00, a fost
înmormântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

Barna M. Neculai
a pãrãsit

aceastã lume
Azi, în Duminica Învierii

Domnului, Neculai M. Barna a plecat
la cele veºnice. În vârstã de 84 de
ani, o lasã vãduvã pe soþia sa Olguþa
ºi orfani copiii.

O boalã îndelungatã i-a mãcinat
sãnãtatea, deºi a dus-o pe picioare.
Înmormântarea a fost marþi, 7 mai,
la ora 17:00.

Ne rugãm lui Dumnezeu sã-l
ierte ºi cu sfinþii sã-l odihneascã!

În urma
unui tragic accident,

Paul-Vlãduþ
Vrânceanu,
la 22 de ani,

a plecat dintre noi
O tragedie a zguduit Viiºoara:

Vlãduþ Vrânceanu, la numai 22 de
ani, unicul fiu al familiei Lucian ºi
Mihaela Vrânceanu, a murit în urma
unui tragic accident. ceasul din
urmã sosindu-i lui Vlãduþ în mod
neaºteptat luni, 17 iunie, curent.

Student la Agronomia din
Bucureºti, era la fel de priceput ºi
la studiul ºtiinþelor ca ºi la munca
câmpului. Dumnezeu l-a chemat la
o altã slujire, aceea de a atrage pe
cei rãmaºi acasã mai mult spre
cele de Sus unde s-a dus sã-i
aºtepte. Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-
i odihneascã sufletul în sânul lui
Avraam. Joi, 20 iunie, a fost
înmormântarea, eternu-i solstiþiu,
ziua lui veºnicã.

Dumnezeu sã îl ierte!

Mihai Ion,
din Viiºoara,
la 52 de ani,

a plecat
la cele veºnice

Dupã o suferinþã apãsãtoare
care i-a topit trupul, Mihai Ion din
Viiºoara, la numai 52 de ani, a
plecat la cele veºnice pe 21 iunie.
O lasã pe soþia Adriana vãduvã ºi
unica fiicã orfanã de tatã.

Dumnezeu l-a trecut printr-un
cuptor încins al suferinþei, timp în
care s-a îngrijit mai mult de sufletul
sãu, spovedindu-se, împãrtãºindu-se
ºi chiar fiind pãrtaº Slujbei unui Sf.
Maslu care a avut loc miercuri, pe
19 iunie.

Acum el nu mai este printre cei
vii. trupul ostenit fiind dus al locul
odihnei din cimitir, iar sufletul sãu
va sta în faþa Judecãtorului celui
nemitarnic.

Sã ne rugãm ca Dumnezeu sã-l
ierte ºi cu sfinþii sã-l odihneascã!

Niculai Costin,
la 53 de ani,

pleacã la Domnul
Neaºteptat, cu o zi înainte de a

împlini 53 de ani, lui Niculai Costin,
locuitor al Oneºtiului, dar fiu al
Viiºoarei, din familia Costin Maria ºi
rãposatul tatã Ion, patul odihnei din
noaptea de luni spre marþi, 15-16
iulie, curent, i s-a fãcut sicriu. Inima
n-a vrut sã mai batã ºi s-a întâmplat
ca primul fiu al mamei Maria Costin
sã îndolieze nu doar casa copilãriei,
ci ºi multe alte case ale multelor
rudenii din Viiºoara.

Soþia Ana ºi copiii i-au rãmas
mai singuri de acum înainte. Dar nu,
el este viu în cer. Ne regãsim de-
acum cu toþii în Sfânta Liturghie
pomenindu-ne ºi simþindu-ne
împreunã, în trupul tainic al lui
Hristos, prin credinþã.

Joi, 18 iulie, la ora 12:00 a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã îl
ierte ºi cu sfinþii sã-l odihneascã în
locaºurile veºnice unde
suferinþã ºi durere nu mai
sunt!

Lui în Rai. Miercuri, 8 mai,
la ora 12:00, a fost în-

mormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!



Încercat
de suferinþã,

Toma Fãnicã
s-a mutat la Domnul

La 86 de ani, dupã o viaþã de
suferinþã, Fãnicã Toma, din Viiºoara,
s-a dezlipit de cele vremelnice,
mutându-se la Domnul. Pe 21
august 2013, alergarea lui prin valea
umbrei morþii a ajuns la capãt.

Obiºnuit cu suferinþa din pruncie,
a ales sã fie mai tare decât ea
adâncindu-se în cunoaºterea
Cuvântului lui Dumnezeu ºi iubind
cartea cum rar gãseºti astfel de
creºtini în vremea din urmã.
Devenise un stâlp al Bisericii din
Viiºoara, omul cu mintea lucidã care
judeca nu dupã aparenþe, ci dupã
voia lui Dumnezeu pe care o
cunoºtea mai altfel ca toþi ceilalþi.
ªtia ce înseamnã sacrilegiu în Casa
Domnului ºi cum trebuie sã trãiascã
creºtinul potrivit Evangheliei lui
Hristos. Acum el a plecat dintre noi.
Un far s-a stins în Viiºoara. Socotim
cã s-a aprins însã în Împãrãþia
Cerurilor de unde ne va ajuta,
eliberat de povara unui trup prea
chinuit de boalã ºi de necazuri.
Sâmbãtã, 28 august, curent, la ora
13:00, a fost înmormântarea.

Dumnezeu sã îl ierte!

Costicã Drãgoi, din
Vãratici, a trecut la

cele veºnice
În noaptea dintre joi ºi vineri, 29

spre 30 august, curent, patul lui
Costicã Drãgoi i-a fost sicriu. A

trecut la cele veºnice la 85 de ani,
din care ultimii ºapte i-a petrecut în
vãduvie, soþia sa Tasica plecând
mai repede la Domnul. Nãscut în 5
mai 1928, a trãit toatã perioada
comunistã cu necazurile ºi
încercãrile ei. A avut ºapte copii,
Maria, Costicã, Elisabeta, Valentina,
Dumitru ºi Rodica ºi Geta care a
fost înfiatã. Înmormântarea a avut
loc duminicã, 1 septembrie, la ora
13:00. Dumnezeu sã îl ierte!

Dumitrache
Grozavu a trecut

la Domnul
La vârsta de 81 de ani,

Dumitrache Grozavu, din Viiºoara, a
trecut la cele veºnice, luni, 4
noiembrie 2013. Împovãrat de anii grei
ai vãduviei ºi ai singurãtãþii, a lãsat
vremelnicul loc pentru cel veºnic.
Strãin ºi cãlãtor pe acest pãmânt,
omul este în cãutarea patriei celei
veºnice. Ne rugãm lui Dumnezeu sã-i
aºeze sufletul cu drepþii în Împãrãþia
Sa. Marþi, 5 noiembrie, la ora 14:00,
a fost înmormântarea.

Dumnezeu sã îl ierte!

Zamfira Pascaru
a pãrãsit ºi ea
aceastã lume

Dupã o suferinþã îndelungatã,
Zamfira Pascaru, în vârstã de 78 de
ani, a terminat alergarea pe acest
pãmânt marþi, 5 noiembrie, curent.
Joi, 7 noiembrie, a fost înmor-
mântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

Ion Forcoº, din
Viiºoara, a trecut la

cele veºnice
În noaptea dintre 26-27

noiembrie, curent, obosit de o
îndelungã suferinþã, Ion Forcoº, din
Viiºoara, a trecut la cele veºnice. În
vârstã de 79 de ani, ducea de multã
vreme o grea cruce a neputinþei de
a umbla, chinuindu-ºi sufletul sub
greutatea ei. Acum Dumnezeu i-a
luat povara de pe umeri. Rãmâne
soþia Aneta vãduvã ºi copiii sãi orfani
de tatã. Vineri, 29 noiembrie, la ora
11:00, a fost înmormântarea.

Dumnezeu sã îl ierte!

Sãrbãtoarea sfinþilor 40 de mucenici
uciºi în Sevastia Armeniei a cãzut în acest
an 2013 odatã cu Moºii de iarnã, în
sâmbãta dinaintea Dumincii Înfricoºatei
Judecãþi. Aºadar, în acea sâmbãtã, din 9
martie, curent, între orele 7:30-10:00 ,
s-a sãvîrºit slujba Utreniei Sfinþilor 40 de
mucenici ºi Sfânta Liturghie dupã care
s-a oficiat slujba parastasului pentru toþi
cei adormiþi pe care i-am adus înaintea
lui Dumnezeu în rugãciune. ªtiind cã la
Dreapta Judecatã din Urmã cu toþii vom
sta înaintea Judecãtorului celui
Nemitarnic, Biserica a rânduit ca sã fie
pomeniþi în sâmbãta premergãtoare
Duminicii Lãsatului sec de carne ºi toþi
cei adormiþi pentru ca Dumnezeu sã le
ierte ºi lor pãcatele ºi la dreapta Sa sã-i
aºeze în ziua aceea. Fie ca cele douã zile
sã ne fie de folos spre mântuire tuturor.

Moºii de iarnã
– 9 martie 2013–



Noul an bisericesc începe la 1
septembrie. În anul mântuirii 2013,
acest început a fost chiar în zi de
duminicã. Am pornit aºadar un nou
excurs duhovnicesc cu primul praznic
împãrãtesc, Naºterea Maicii Dom-
nului, pe 8 septembrie, pe care-l vom
încheia pe 31 august, anul viitor, cu

ultimul praznic împãrãtesc, Adormirea
Maicii Domnului, pe 15 august.
Observãm cã în curgerea anului
bisericesc trece ca o umbrã însãºi
viaþa omului, de la naºterea sa pânã la
moarte. ªi în lãuntrul acestui timp
avem la îndemânã toate posibilitãþile
mântuirii sufleteºti, aºa cum  pe
parcursul unui an retrãim toate
evenimentele mântuirii pe care
Domnul nostru Iisus Hristos le-a
împlinit în trupul Sãu.

Am dorit sã ne pregãtim la
Viiºoara pentru noul an bisericesc cu
câteva lucrãri înnoitoare care sã
marcheze oarecum intrarea în noul
ciclu al sãrbãtorilor mântuirii care ne

stã în faþã. Prima
lucrare a fost intro-
ducerea curentului
electric în cimitir. Era
ºi mai înainte o reþea
din domeniul public
ºi care asigura ºi
asigurã doar ilumi-
natul pe timpul nopþii
în perioada când ºi în
sat este cuplat ilumi-
natul stradal. Am
dorit însã ºi o conec-
tare permanentã cu
contor propriu pen-
tru nevoile zilnice
(lucrãri de construc-
þii, reparaþii etc.).
Dumnezeu ne-a
ajutat ºi am realizat
aceasta. Trebuia însã
ºi apã sã avem în
cimitir ºi cu ajutorul

credincioºilor noºtri s-a realizat ºi
aceastã necesitate care credem cã va
fi de mult folos tuturor celor care vor
poposi o clipã în cimitir. O altã lucrare
înnoitoare s-a sãvârºit în zona
clopotniþei la bisericã, anume
s-a turnat un planºeu de beton
armat sub clopotniþã ºi încã o

Alexandra Chichiur, 5 ani



porþiune spre
curtea bise-

ricii pentru a se faci-
lita intrarea maºinilor
mici înlãuntru, mai
ales când se fac
praznice la casa
praznicarã a paro-
hiei. Dacã ne va ajuta
Dumnezeu, poate
vom continua vreo-
datã aceastã alee
pânã la uºa bisericii.

În lãuntrul loca-
ºului de cult, s-a fãcut
curãþenie generalã,
credincioasele paro-
hiei punând mult
suflet la spãlatul
covoarelor, curãþarea mochetei ºi a
stranelor ca ºi a întregului mobilier din
bisericã. Nu în ultimul rând, dar poate
cea mai frumoasã lucrare înnoitoare
dinainte de începerea noului an
bisericesc a fost curãþarea minuþioasã

a catapetesmei, lucrare la care au
participat câþiva credincioºi ºi
credincioase cu bucuria vãditã a
împlinirii unui lucru deosebit la care au
fost chemaþi. Ambientul dinlãuntrul
Casei Domnului din Viiºoara trebuie

sã atragã pe credincioºii ei la
rugãciune, oferindu-le ºi o atmosferã
iconograficã care sã-i determine. Le
mulþumim tuturor celor care au ajutat
pe epitropul nostru Ionel
Postolache la împlinirea tuturor



acestor lucrãri înnoitoare din
parohie care au fost menþi-

onate mai sus. Dumnezeu sã rãs-
plãteascã tuturor cu binecuvântãrile
Sale cereºti ºi pãmânteºti pentru
dragostea jertfelnicã arãtatã faþã da
Biserica «Sfântul Nicolae» din
Viiºoara! se cuvine sã-i amintim aici
pe cei care au participat la curãþarea
catepetesmei: Lenuþa Postolache,
Andreea Postolache, Gabriela Radu,
Lenuþa Dãnãilã, Anica Drãgan,
Andreea Vrânceanu, Roxana-Georgi-
ana Mãgdãlin, Liliana Rusu, Daniela
Chiticaru, Gigi Dãnãilã, Mihai Costin,
Teofil Roncea, Adriana Sfârlea,
Costicã Dãnãilã, Constantin C.
Cuibar, Maria Dediu, Adela Axenia,
Maricica Drãgan, Ileana Puluc ºi
Nicuºor-Daniel Chiticaru.

Astfel am intrat în noul an
bisericesc. Dar începutul curãþeniei
fãcutã catapetesmei a fost suportul
moral care ne-a determinat sã oferim
ºansa parohienilor noºtri spre a
întâmpina praznicul hramului bisericii,
sãrbãtoarea Sfântului Ierarh Nicolae,
cu o hainã curatã ºi în iconografia
muralã a bisericii. De la Dumnezeu a
fost gândul acesta cãci, îndatã ce a fost
fãcutã propunerea, ca un vânt cald de
primãvarã care trezeºte la viaþã
întreaga naturã aºa s-a simþit cã a sosit
vremea sã punem în lucrare un gând
vechi al nostru, acela de a curãþa
pictura muralã de toate depunerile de
fum ºi praf aºezate de-a lungul celor
peste 30 de ani de la ultima repictare
a bisericii. Oricâtã curãþenie s-ar fi
fãcut în bisericã, dupã un foarte scurt
timp, întreaga suprafaþã a picturii
murale readucea în sfântul locaº un
miros vechi ºi nepotrivit cu mãreþia
Casei Domnului.

Chiar de a doua zi, pe 2 sep-
tembrie, în urma chemãrii fãcutã sã
pornim aceastã acþiune de curãþenie,
23 de credincioºi, elevi de ºcoalã

generalã ºi de liceu,
tineri studenþi, pã-
rinþi mai tineri ºi mai
în vârstã au luat pe
inimã acþiunea cu
deosebitã bucurie,
vãzând cum în urma
radierelor purtate cu
hãrnicie pe supra-
faþa picturii rãmâne
imaginea iconogra-
ficã curatã aºa cum
a fost cu 30 de ani
în urmã. Pentru unii
mai tineri aceastã
vedere a fost o ade-
vãratã revelaþie,
stratul destul de
gros de fum ºi praf
reþinând privirii fru-
museþea dintâi a
imaginilor sfinte. Pereþii verticali ai
bisericii au fost astfel curãþaþi chiar din
prima zi, spre bucuria ºi uimirea tuturor.

În zilele urmãtoare au fost efectu-
ate lucrãrile de curãþire a bolþilor din
Sfântul Altar ºi din strane, lucrarea cea
mai anevoioasã fiind curãþarea boltei
pronaosului ºi  a sufrafeþei integrale a
turnului central. Aici au luat parte mai
puþini credincioºi care au îndrãznit sã-ºi
asume riscul lucrului la înãlþime, dar
cãrora Dumnezeu le-a oferit atât aju-
torul cât ºi bucuria amintirii spaþiului
iconografic pe care mâna lor în chip
personal a atins-o. Sãrbãtorile lunii
octombrie ne-au aflat aºadar cu bise-
rica  înveºmântatã în hainã curatã ºi
însãºi atmosfera dinãuntru s-a schimbat
radical, mireasma tãmâiei ºi aerul curat
creând într-adevãr un cadru cu mult mai
atrãgãtor pentru credincioºi de a parti-
cipa de-acum înainte la rugãciune.

Cu teama de a nu fi scãpat vreun
nume, dorim totuºi sã înveºnicim în
acest anuar pe ostenitorii acestei acþiuni
voluntare care se face atât de rar într-o
bisericã. Ne-a ajutat cu schela ºi cu

bucuroasã participare familia epitro-
pului bisericii, Ionel ºi Lenuþa Posto-
lache la care s-au adãugat pentru o zi
sau pentru mai multe cântãreþul nostru
Teofil Roncea dimpreunã cu doamna
preoteasã Nina Roncea ºi urmãtorii
credincioºi ai parohiei noastre: Mihai
Costin, Tinca Puluc, Daniela Chiticaru,
Costicã Dãnãilã, Elena ºi Ionuþ
Balaban, Paul ºi Ecaterina Puluc,
Ramona ºi Alexandra Chichiur,
Andreea ºi Laurenþiu Avãdãni, Maria
Sfârlea, Roxana-Georgiana Mãgdãlin,
Andreea Vrânceanu, Sergiu-Gabriel ºi
Cristina Gavriluþã, Felicia, Maria ºi Pe-
tru Roncea, Victoria Puluc, Georgeta
Secarã, Lenuþa Dãnãilã, Denisa Moacã,
Gheorghiþã Iftimie, Gabriel Sergentu. La
curãþarea turnului ne-a ajutat ºi Gigi
Postolache din Târgu-Trotuº, cãruia-i
mulþumim aparte.

Desigur, nu-i putem uita pe toþi
credincioºii parohiei care au contribuit
financiar pentru procurarea mate-
rialelor de curãþenie ºi fie ca Dumnezeu
sã le înnoiascã inima, aºa cum ei I-au
înnoit Biserica. La mulþi ani, tuturor!



Parastas la un an la mormântul pãrintelui Costicã Barna

Parastas în cimitirDuminicã, 31 martie, curent, a
avut loc la Viiºoara prima întâlnire în
cadrul catehezei pentru adulþi «Calea
mântuirii». Acest program catehetic se

desfãºoarã cu binecuvântarea PS Dr.
Ioachim Bãcãuanul, Episcopul Vicar
al Arhiepiscopiei Romanului ºi
Bacãului, fiind promulgat prin Patri-

arhia Românã în colaborare cu
Institutul Ortodox din Cambridge. Au
fost prezenþi mai mulþi credin-
cioºi care au dorit sã cunoascã



acest program de catehezã, unii
dintre ei acceptând de la

început sã se înscrie pentru a urma
acest curs catehetic. Duminica din 7
aprilie a fost rânduitã pentru des-
fãºurarea primei lecþii: Cãutarea
mântuirii.  Au fost prezenþi u-
nii.credincioºi din parohie care au ales
sã parcurgã cu regularitate toate lecþiile.

Era necesar un minim de materiale
didactice pentru desfãºurarea acestui
program de catehezã: laptop, video-
proiector, ecran etc. Trebuie sã
admirãm disponibilitatea cu care
Primarul comunei noastre, Domnul
Ioan Anton, ne-a oferit video-
proiectorul, celelalte mijloace tehnice
obþinându-le prin bunãvoinþa altor
persoane, astfel încât toate temele s-au
putut prezenta în condiþii destul de
prielnice pentru buna asimilare a lor.
E interesant sã cunoaºtem temele
dezbãtute: 1. Cãutarea credinþei; 2.
Dumnezeu - Sfânta Treime: „Iubitorul
de oameni”; 3. A fi uman, pe deplin viu.
Omul ca împlinire a vieþii; 4. De ce a
venit Iisus la noi?; 5. Mântuirea în
Hristos; 6. Duhul Sfânt; 7. Ce este
Biserica? Nu este Dumnezeu de ajuns?;
8. Trãirea credinþei.  I. Dumnezeiasca
Liturghie, un mãrgãritar de mare preþ;
9. Trãirea credinþei. II. Sfintele Taine;

10. Trãirea credinþei. III. Sfânta
Scripturã, rugãciunea ºi postul; 11.
Comportamentul creºtin; 12. Cerul pe
pãmânt, membri ai Bisericii ºi cetãþeni
ai raiului.

Acum sã-i cunoaºtem ºi pe cei
care au trãit o adevãratã revelaþie a
învãþãturii de credinþã pe tot parcursul
acestei cateheze: Chiticaru Ionel-
Viorel, Puluc V.D. Dumitru, Puluc
Gheorghe, Hoha Vasile, Dãnãilã
Costicã, Gavriluþã Viorel, Chiticaru
Maria ºi fiica Cristina, Ardeleanu
Daniela, presb. Roncea Nina, Frãþilã
Veta ºi Drãgan Anica.

Unul din iniþiatorii acestei cateheze
spunea urmãtoarele despre înþelesul
titlului acestor lecþii misionare: „«Calea»
este un drum pe care unii au pornit de
ceva vreme. Alþii poate au parcurs o

bunã parte din el, dar au întâlnit un
obstacol pe care acum vor sã-l
depãºeascã. Alþii poate cã au prieteni
cãrora vor sã le arate Calea, dar nu
ºtiu cum sã procedeze. Iar alþii poate
cã doar scruteazã intrarea pe «Cale»,
întrebându-se dacã existã ceva acolo
pentru ei. «Calea» este drumul de
urmat: o cale de a-þi trãi viaþa în aºa
fel încât sã afli în ea înþeles, împlinire,
bucurie ºi pace. Este calea care ne
aratã sensul vieþii, al oamenilor, al lumii
în care trãim, cine suntem ºi încotro
ne îndreptãm.“

Ne rugãm lui Dumnezeu sã umple
de înþelepciune pe toþi cursanþii pentru
a se bucura de cunoºtinþele ce le vor
acumula ºi de trãirile duhovniceºti ce
vor izvorî din aceastã cunoaºtere de
Dumnezeu



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

În acest an, 2013, s-au împlinit
100 de ani de la înfiinþarea primei
ºcoli în Viiºoara.

Momentul festiv a fost marcat
duminicã, 10 noiembrie, curent, la
ªcoala din Viiºoara. Prin strãdania
fostului cadru didactic Florica Vleja,
s-a amenajat un colþ memorialistic
ºi s-a marcat evenimentul prin
dezvelirea unei plãci comemo-
rative, o slujbã religioasã ºi o
prezentare a istoricului ªcolii din
Viiºoara.

Deºi astãzi ºcoala este
desfiinþatã, în clãdire funcþionând
doar o clasã de preºcolari,
nãdãjduim sã vinã vremea când sã
iubim iarãºi copiii cu sentimentul
celor de demult, astfel încât sã fie

nevoie a se redeschide porþile
ªcolii din Viiºoara.

Sentimentul de iubire a copiilor
este mãsura existenþei dorului de
Paradis în noi. Dacã ªcoala din
Viiºoara, renumitã altãdatã prin
mulþimea elevilor, a ajuns golitã de
sens, vina aparþine atât
propovãduirii care n-a
accentuat grozãvia
pãcatului uciderii de
prunci ºi a feririi de a-i
primi ca dar de la
Dumnezeu, cât, mai
ales, a educaþiei ateiste
din ªcoala româneascã
în perioada comunistã
când, fie prin constrân-
gere, fie de bunã-voie,

dascãlii de culturã româneascã au
vestit de la catedrã moartea lui
Dumnezeu, neºtiind cã de fapt au
contribuit personal prin aceasta la
moartea ºcolii. Reînvierea ºcolii din
Viiºoara rezidã, în final, în reînvierea
credinþei în Dumnezeu.



Locuinþã distrusã de furia apelor la Schineni

Consilierii împãrþind ajutoare

Cinstirea Sfântului ocrotitor al
parohiei noastre, Nicolae, marele Ierarh
al Mirelor Lichiei, se cuvine a se face an
de an tot mai dãruit din partea bunilor
noºtri credincioºi, ca semn de
recunoºtinþã adusã lui Dumnezeu Care
se preamãreºte minunat întru Sfinþii Sãi.

Vecernia ºi Litia praznicului s-au
sãvârºit dupã rânduialã, fiind prezenþi
urmãtorii preoþi: Ilarion Mâþã, de la
Hârja, Samuel Pricaz, de la Bâlca, Vasile
Avasilcãi, de la Cotumba, Agãº, Lucian
Vartolomei, de la Sf. Treime, Târgu-
Ocna, Gabriel Drug, de la Gura-Vãii,
Bârsãneºti, Valentin Ilie, de la capela Sf.

Spiridon, Târgu-Ocna, Paul Vamanu, de
la Spitalul penitenciar Târgu-Ocna, ºi
Cãtãlin Ilie, de la Slãnic Moldova. Dupã
slujba Litiei, s-a sãvârºit slujba
parastasului în casa praznicarã, iar
preoþii prezenþi au fost invitaþi la o cinã
frugalã în incinta parohiei.

A doua zi, în chiar ziua praznicului
de hram, au fost prezenþi la slujba
Utreniei, a Acatistului Sfântului Nicolae
ºi la Sfânta Liturghie preoþii: Ioan
Sãtulu, pensionar din Târgu-Ocna,
Dãnuþ Zogoreanu, de la parohia
Târgu-Trotuº, ºi pãrintele diacon
Marian Vrânceanu. Predica zilei a fost

rostitã de pãrintele nonagenar Ioan
Sãtulu, seara, la Vecernie, rostind
cuvânt de bucurie pãrintele Ilarion.

Tot dupã slujba de searã, pe 5
decembrie, a fost lansatã ºi cartea
noastrã «Lumini în umbre», prezen-
tarea fiind fãcutã de pãrintele Cãtãlin
Ilie. Mulþumim deosebit de frumos
tuturor slujitorilor prezenþi la hramul
nostru de la Viiºoara ca ºi credin-
cioºilor din parohie ºi din alte
localitãþi care s-au bucurat de
ospitalitatea viiºorenilor atât în
bisericã cât ºi la casa praznicarã la
masa de hram.



Duminica a 24-a după Rusalii ne pune
înainte două lucruri, două lucruri
extraordinare o înviere şi o vindecare.
Cererea unei învieri din boală pe care o
face un tată, oarecum puţin credincios, în
sensul că cerea lui Hristos să intre în casa
lui să-i vadă fiica şi să pună mâna pe capul
ei, să rostească un cuvânt să o vindece. În
contrast cu un sutaş care era păgân de
neam şi care a zis lui Hristos odată: Doamne
spune un cuvânt şi sluga mea se va
tămădui că nu sunt vrednic să intri în casa
mea! Mântuitorul spune: vă spun vouă că
nici în Israel n-am găsit aşa credinţă ca şi
în acest sutaş ei bine Iair era un sutaş al
sinagogii, era un evreu de seamă care avea
grijă de sinagoga lor din cetate. Ce impor-
tant este că acest evreu cunoscător de lege
şi la marea sinagogii şi a călcat pe fire şi a
venit la Iisus Hristos să-l roage pentru fiica
lui care era bolnavă de moarte. Căci în
general oamenii simpli din evrei veneau la
Hristos. Dar cei care erau cu funcţie înaltă
nu veneau atât pentru necredinţa lor cât şi
pentru teama de ceilalţi mai mari ai
sinagogilor care-i puteau apostrofa: Cum
de te-ai dus la Nazarineanul şi eşti
împotriva lui Moise. Şi că El calcă ziua
Sâmbetei şi altele asemenea învinuiri care
I se aduc.

Ne aducem aminte că, odată, când
a fost vindecat orbul din naştere, aceştia
au avut o discuţie cu el zicându-i: A crezut
vreodată cineva din mai-marii noştri în
Iisus? Era o frică între cei mari ai Sinagogii
iudaice să creadă în Iisus Hristos. Totuşi
Iair vine la Iisus şi-I spune: Doamne, vino
la mine că am o fiică bolnavă de
doisprezece ani! Mântuitorului nu i-a
plăcut credinţa lui Iair, nu era aşa de
puternică. Şi întârziind, i-a îngăduit lui Iair
să vadă o credinţă puternică cum ar fi
trebuit să fie şi a lui. Şi o femeie bolnavă
de doisprezece ani – vedeţi, numărul
doisprezece este foarte interesant, are o
simbolistică deosebită: fetiţa aceasta era
de doisprezece ani fiind pe moarte,
femeia aceasta bolnavă de doisprezece
ani, Mântuitorul Şi-a ales doisprezece
Apostoli, noaptea are doisprezece ore,

întunericul păgânătăţii trebuia alungat de
aceşti doisprezece Apostoli, boala unei
lumi trebuia vindecată în ceasul al
doisprezecelea de Hristos etc. – această
femeie deci bolnavă de doisprezece ani
se atinge de poala hainei lui Hristos cu o
credinţă puternică că doar dacă se va
ating se va vindeca. Într-adevăr, doar
atingându-se de haina Lui ea s-a
vindecat. A primit o putere miraculoasă
din puterea veşmintelor lui Iisus Hristos.
De aceea în Biserică o mare cinste au
veşmintele preoţeşti. Şi credincioşii au
totdeauna dorinţa aceasta ca preoţii lor
să aibă veşminte care să imite hainele lui
Hristos şi de care atingându-se cu evlavie
şi cu credinţă să capete vindecare.

Veşmintele, ca şi trupurile sfinţilor ,
au putere vindecătoare, aşa cum au
avut veşmintele lui Hristos care erau pe
trupul Lui.  Ne aducem aminte de
Sfântul Pavel despre care se spune în
Faptele Apostolilor că bolnavii doreau
să se atingă de şorţurile pe care le
purtase Pavel şi se vindecau. Nu era el
prezent, dar un veşmânt de-al lui era
adus şi bolnavii se atingeau de el şi se
vindecau. În altă parte se spune că
numai umbra lui Petru trecând peste
bolnavi, aceştia se vindecau. Adică
vedeţi, până şi umbra sfinţilor are putere
vindecă toare asupra celor care cu
credinţă se lasă atinşi de ea.

Femeia aceasta din Evanghelie s-a
vindecat şi ea a simţit aceasta, dar şi
Mântuitorul a simţit că o putere a ieşit din
El şi a zis: Cine s-a atins de Mine? Toţi Îl
îmbulzeau. Vă daţi seama că toată lumea
se atingea de El. Petru Îi ş i spune
Mântuitorului: Doamne, nu vezi că Te
înconjoară mulţimile, toţi se ating de Tine!
Da, dar dintre toţi s-a atins cineva de Mine
cu credinţă. Că am simţit din Mine o
putere ieşind! Femeia aceasta, care era
foarte credincioasă, ştia că Mântuitorul o
cunoaşte. Putea să-i spună: Tu, cea de
acolo, vino încoace, tu te-ai atins de Mine!
Ea n-a aşteptat să fie chemată de Domnul,
ci s-a prăbuşit la picioarele lui Iisus
zicându-I: Doamne, eu m-am atins de

Tine! Iar Mântuitorul i-a zis atunci:
Credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace!

Iair a văzut această credinţă. Şi-a dat
seama că el este mai slab în credinţă.
Dar, în clipa aceea, cineva a venit
şoptindu-i la ureche: Nu-L mai chinui pe
Învăţătorul că fiica ta a murit. Boala ei a
fost spre moarte şi de-acum zadarnică
mai este orice osteneală. Şi Iair Îi şopteşte
Mântuitorului: Doamne, fiica mea a murit,
nu mai veni la mine! Dar Mântuitorul îi
spune doar cinci cuvinte: Nu te teme,
crede numai! Cu aceste cinci cuvinte El
a întărit în credinţă inima lui Iair. Aceste
cinci cuvinte sunt cele cinci pietre pe
care le-a avut David în traista lui atunci
când s-a dus înaintea lui Goliat să-l
înfrunte pe câmpul de bătaie. O piatră din
cele cinci a lovit pe uriaşul Goliat în frunte
trântindu-l la pământ. Acum, cu aceste
cinci cuvinte, Hristos îl învinge pe Goliatul
din inima lui Iair, ucigându-l pe diavolul
îndoielii şi al necredinţei.

Hristos merge împreună cu Iair la
casa lui. Acolo erau lacrimi şi multă
tulburare, aşa cum plângem noi la
căpătâiul unui mort fără nicio nădejde
uneori şi fără nicio măsură a credinţei.
Întotdeauna plânsul nostru trebuie să fie
împletit cu credinţa în Înviere, cu
nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu.
Hristos S-a tulburat când a văzut aceasta
şi i-a scos afară, mai ales pe aceia care
râdeau de El şi-L batjocoreau. Plângeau
cu toţii de copila moartă şi-n acelaşi timp
râdeau de Mântuitorul Care zicea că
doarme copila.

Scoţându-i pe toţi afară, au intrat
înăuntru doar El cu trei Apostoli, Petru,
Iacov şi Ioan – care sunt cei trei stâlpi ai
Bisericii. A constituit înăuntrul acelei case
Biserica al cărei cap este El, Hristos. Şi
părinţii copilei, Iair şi nevasta lui, adică
Familia care-şi pierduse rostul şi viitorul.
Pentru că singura copilă a acestei familii
era moartă. Familia aceasta nu mai avea
viitor. Nu mai avea rost în
lume. Dacă-ţi mor toţi copiii,
s-a îngropat şi familia cu ei
în mormânt. Când îţi mor

Hristos asigură viitorul Familiei
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copiii ai murit şi tu ca mamă
şi ca tată. Nu mai ai rost în
viaţa aceasta.

Mântuitorul reaşază
Familia în normalitate dându-i sens prin
aducerea la viaţă a fiicei acesteia care
murise la doisprezece ani. Prin Biserică
este redată Familiei fiica înviată. Căci erau
înăuntrul casei cei trei stâlpi, Petru, Iacov
şi Ioan – deşi când se vorbeşte despre
stâlpii Bisericii este vorba de Iacov, fratele
Domnului, primul episcop al Ierusalimului,
nu de fratele lui Ioan care era aici de faţă,
dar acum se prefigura Biserica –, cu
Hristos în mijloc ca şi cap al Bisericii. În
această armonie eclesială se redă
Familiei rostul existenţei sale în lume. Ori
de câte ori primim un copil de la
Dumnezeu, primim un ţel, avem un viitor.
Evanghelia aceasta ne arată că Hristos
asigură viitor Familiei prin salvarea copiilor
ei de la moarte. De la moartea spirituală,
de la moartea păcatelor.

Pentru aceasta trebuie şi noi, ca părinţi,
să alergăm la Hristos rugându-L: Doamne,
fiica mea este bolnavă! E pe moarte!
Doamne, copiii mei sunt bolnavi! Nu mă
ascultă, nu vin la biserică, nu cred în Tine. I-a
cuprins valul lumii şi chipul veacului aces-
tuia, nu ne mai înţelegem cu ei, sunt pe
moarte! Mântuitorul ne va spune fiecăruia:
Nu te teme, crede numai aceste cinci cuvinte
şi se vor vindeca de boala păcatului copiii tăi
şi se va recăpăta sens famila ta.

Să ne rugăm Domnului Dumnezeu ca
această Evanghelie să fie de învăţătură
părinţilor  pentru copiii lor, pentru generaţia
ce urmează, pentru aceia care va trebui
să se roage pentru noi după ce vom pleca
din lumea aceasta. Amin.

Preot Petru RONCEA

În fiecare an, în preajma
sãrbãtorilor de Crãciun, Biserica îi
cheamã pe creºtini sã reguste din
fructul bucuriei dumnezeieºti,
pentru cã  în aceastã zi, „în cetatea
Ierusalimului S-a nãscut Mântui-
tor”. Slava lui Dumnezeu a rãsãrit
prin Hristos în  peºtera din Betleem,
iar de acolo lumina s-a revãrsat
peste toatã  creaþia. Suntem che-
maþi din nou sã vedem sau sã
percepem aceastã luminã, iar
mintea noastrã sã înþeleagã
adevãrul cã Dumnezeu S-a aplecat
cãtre noi luând chip de om ºi cã
vine sã ne transforme din interior.

Naºterea Domnului înseamnã
re-crearea lumii întru luminã, cãci
prin descoperirea tainei lui Dumne-
zeu, avem posibilitatea sã devenim
fiinþe noi prin Duhul Sfânt. Biserica
ne invitã sã intrãm în taina luminii,
a pãcii ºi a bucuriei aduse de
Hristos pentru a fi iluminaþi de harul
lui Dumnezeu. Inimile noastre
trebuie sã tresalte de bucurie în
ziua Crãciunului, pentru darurile
care se revarsã peste noi din
prisosul iubirii Sale dumnezeieºti
nesfârºite. Chiar dacã suntem  sã-
raci, sã nu ezitãm a ne apropia de
peºtera lui Iisus unde ne vom
împlini de adevãrata bogãþie cea în
veci nepieritoare.

Naºterea lui Hristos este cea
mai mare dintre taine, cea mai
densã, care a fost revãrsatã, din

iubirea Tatãlui, peste lume. Deci sã
nu avem teamã, ci sã lepãdãm
toate grijile lumii ºi sã intrãm în taina
iubirii lui Hristos, adicã în acest
fluviu de luminã ºi iubire, sã o
percepem, ºi apoi, încãrcaþi cu
energie, sã o revãrsãm mai departe
peste lumea care este încã în
umbra morþii ºi în valea plângerii.

Mã rog Pruncului Iisus ca Anul
mântuirii, 2014, sã vã aducã tuturor
multã sãnãtate sufleteascã ºi tru-
peascã, sã vã umple vistieria inimi-
lor cu bogãþii sufleteºti neperisabile,
sã vã dea puteri înnoitoare izvorâte
din energia necreatã a lui Dumne-
zeu, sã vã aducã pacea ºi liniºtea
din pacea cea pe care El a revãrsat-o
peste lume la plinirea vremii, ca sã
aveþi dragoste unii faþã de alþii, iar
iubirea milostivã a Preasfintei Tre-
imi sã aprindã candela stinsã în
inimile celor care din cauza neºtiin-
þei sau  sau a nerodirii credinþei s-au
îndepãrtat de Dumnezeu.

Sãrbãtori binecuvântate!
LA  MULTI  ANI !

Episcop Ioachim Bãcãuanul

Gând de Crăciun – 2014

Fericitele sărbători dintre ani
să aducă în casele şi-n inimile
viişorenilor pacea Betleemului
şi bucuria uimitului Iordan.

La mulţi ani vă urează Părintele!


