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Înãlþarea Sfintei Cruci este cea
mai  veche  sãrbãtoare  creºtinã
închinatã relicvei care ne aminteºte de
jertfa mântuitoare  a  lui  Hristos
Domnul. Dacã în primele trei secole
cultul dedicat  ei  avea un caracter
particular, dupã cum afirmã actele
martirice,  scrierile  lui Origen  ºi
Tertulian  sau  inscripþiile  de  pe
monumentele funerare unde apare în
formã  deghizatã,  ori  ca  simbol,
începând cu secolul al IV-lea cultul ei
se  va  generaliza,  la  acest  lucru
contribuind în mod providenþial douã

evenimente consemnate de istorie:
apariþia pe cer a Sfintei Cruci în anul
313,  în  urma  cãreia  împãratul
Constantin  cel Mare  biruieºte  pe
Maxenþiu  în  lupta  de  la  Podul
Vulturului  ºi  înlocuieºte  vechile
embleme  pãgâne  de  pe  steaguri,
scuturi, monede, diptice etc. cu semnul
crucii, iar al doilea este descoperirea
Crucii originare de cãtre împãrãteasa
Elena, în ruinele unui templu pãgân, în
anul  326,  dupã  cum mãrturiseºte
istoricul Eusebiu. La acestea
se  adaugã  comemorarea



anualã  a  sfinþirii  bisericii-
Martyrion zidite de împãratul

Constantin  cel  Mare  pe  locul
Rãstignirii, la 13 septembrie 335.
Sfinþii Pãrinþi de la Sinodul al VII-lea

Ecumenic sunt cei care au formulat
învãþãtura de credinþã referitoare la
cinstirea Sfintei Cruci arãtând cã ea
trebuie sã fie egalã cu cea datoratã
Sfintei Evanghelii ºi sfintelor icoane. Din
acest moment  se  poate  observa  în
cultul  bizantin  o  dezvoltare  fãrã
precedent a cultului închinat Sfintei
Cruci fiindu-i închinate slujbe speciale,
rugãciuni, imnuri, sãrbãtori, semnul ei
fiind aºezat pe biserici, la rãscruci de
drumuri, la cãpãtâiul celor adormiþi
º.a.m.d.
 

Axa lumii
 
Douã dintre sãrbãtorile închinate

Sfintei Cruci recapituleazã liturgic
momentul Rãstignirii Domnului Iisus
Hristos pe Golgota: Duminica a treia
din Postul Mare ºi Înãlþarea Sfintei
Cruci. În cadrul Utreniei din timpul
celor douã sãrbãtori, Sfânta Cruce
împodobitã  cu  flori  este  scoasã  în
procesiune de cãtre preoþi însoþiþi de
purtãtori de fãclii, în sunetul clopotelor
ºi al cântãrilor sfinte ºi apoi este aºezatã
în mijlocul bisericii. Astfel, Sfânta
Cruce ne aminteºte liturgic de pomul
cunoºtinþei binelui ºi rãului aflat în
mijlocul Raiului,  din care gustând
protopãrinþii ºi-au rãstignit existenþa
purtând stigmatul neascultãrii pânã la
întruparea lui Mesia, dar ºi de Lemnul
Rãstignirii înfipt în locul cãpãþânii, în
centrul lumii ºi al universului, iar de aici
mai adânc în inima Iadului. Astfel,
Sfânta  Cruce  reprezintã  în  acest
moment  scara  pe  care  a  coborât
Dumnezeu la om ºi pe care omul este
chemat sã urce pentru a se îndumnezei,
este Axa  lumii  care  uneºte  pe
Dumnezeu  cu omul  ºi  îi  aduce pe

oameni  în  comuniune  de  iubire
interpersonalã, iubire izvorâtã din
iubirea rãstignitã a lui Dumnezeu.
 

Crucea slavei
 
Sãrbãtoarea din 14 septembrie ne

invitã sã trãim din nou în umbra Crucii
ºi ne aminteºte mereu de starea de
graþie pe care a trãit-o Sfânta Elena,
mama Sfântului Constantin cel Mare,
când a descoperit Lemnul Rãstignirii,
dar ºi de lumina care a izvorât din
Sfânta Cruce când Patriarhul Macarie
al Ierusalimului a înãlþat-o deasupra
amvonului în Biserica Învierii din
Ierusalim, în anul 335 d.Hr. De atunci,
noi creºtinii, încercãm sã recunoaºtem
aceastã slavã a Sfintei Cruci, pe care
Stãpânul vieþii, Domnul nostru Iisus
Hristos, a fost rãstignit.
„Crucea  slavei”  este  expresia

liturgicã pe care imnografii au inserat-o
în cântãrile acestei zile de praznic.
Aceastã  formã  geometricã,  acest
semn a devenit sceptrul ºi mândria
tuturor creºtinilor, determinând pe
Sfântul Apostol Pavel, cel care s-a
întâlnit  cu Dumnezeu  în  luminã
orbitoare pe drumul Damascului, sã
spunã în epistolele sale cã ea este
obiectul mândriei sale apostolice: „Iar
mie sã nu-mi fie a mã lãuda decât
numai în Crucea lui Hristos”(Gal.
6,14), dar ºi sursa puterii care îl animã
în cãlãtoriile misionare ºi înaintea
prigonitorilor: „Cuvântul crucii pentru
cei ce pier este nebunie, iar pentru noi
cei ce ne mântuim este puterea lui
Dumnezeu” (I Cor. 1, 18).
În Evanghelii stã scris cã „Dumnezeu

aºa de mult a iubit lumea, încât pe Fiul
Sãu Cel Unul-Nãscut L-a  dat  ca
oricine crede în El sã nu piarã, ci sã
aibã viaþã veºnicã” (Ioan 3,16). Vedem
aici afirmatã dragostea infinitã a lui
Dumnezeu faþã de lume, o dragoste
liberã, o dragoste dezinteresatã, prin

care se dãruieºte pe Sine lumii întregi în
încercarea de a recupera pe om ºi a-l
reaºeza  în  ipostaza de partener de
dialog,  depozitar  al  darurilor Sale
dumnezeieºti. Dumnezeu  vrea  sã
vedem plenar manifestatã în acest semn
taina Sfintei Treimi, aceastã plenitudine
a relaþiei dintre Tatã ºi Fiu: „Pãrinte...
preaslãveºte pe Fiul Tãu, ca ºi Fiul sã
Te preaslãveascã.” (Ioan 17, 1).
 

Crucea deschide
dialogul

iubirii infinite
 
Aºadar, dragii mei, crucea nu este

o  portiþã  de  scãpare,  nu  este  un
refugiu. Dacã ascultãm cu atenþie acest
dialog al iubirii depline ºi infinite dintre
Tatãl ºi Fiul care existã din veac, ne
dãm seama cã în mijlocul acestei iubiri
vrea Dumnezeu sã ne introducã. Dacã
observãm ceea ce se întâmplã, dacã
ne deschidem cãtre Dumnezeu,  ºi
ascultãm  acest Cuvânt  ultim  care
izvorãºte din profunzimile Sale, pentru
fiecare dintre noi, deci dacã acceptãm
crucea, acest dialog este posibil. Este
un  dialog  al  iubirii  infinite  a  lui
Dumnezeu pentru noi, însã, din cauza
pãcatelor  noastre,  este  un  dialog
dramatic. Cu toate acestea dragostea
Domnului  triumfã peste  toate  „ca
oricine crede în El sã nu piarã, ci sã
aibã viaþã veºnicã” (Ioan 3, 16). Cel
care tinde spre viaþã veºnicã îl are pe
Tatãl, iar cel care Îl are pe Tatãl, Îl are
pe Fiul. Dar Fiul se dãruieºte pe Sine
lumii pentru a o salva: „Cãci Dumnezeu
aºa a iubit lumea, încât pe Fiul Sãu Cel
Unul-Nãscut L-a dat” (Ioan 3, 16).
Aºadar rãul, suferinþa ºi moartea

sunt absorbite în iubirea lui Dumnezeu.
Nu existã afirmaþie mai relevantã decât
aceea  fãcutã  de  Sf. Ap.  Pavel  în
Epistola  Cãtre  Filipeni:
„Dumnezeu L-a preaînãlþat ºi



I-a dãruit Lui nume, care este
mai presus de orice nume; ca

întru numele lui Iisus tot genunchiul sã
se plece, al celor cereºti ºi al celor
pãmânteºti ºi al celor de dedesubt”
(Filipeni 2, 9-10). Aºadar Tatãl a dat
Fiului  propria  Sa  naturã,  dându-I
nume. Sã ne amintim de Evanghelia
dupã Ioan, capitolul 17, versetul 6,
unde Hristos  spune:  „Arãtat-am
numele Tãu oamenilor pe care Mi i-ai
dat Mie din lume”, asta înseamnã cã
Tu eºti taina profundã a iubirii infinite.
Dumnezeu ºi-a dãruit fiinþa Sa, pânã
la  capãt.  Întreaga Sa  atitudine  se
justificã numai prin Cruce. De aceea
crucea este slãvitã. Este pentru noi,
cãci ne oferã mântuirea ºi ne dãruieºte
viaþa binecuvântatã în germenele vieþii
noastre ºi va înflori întru slavã.
Oare credem noi cã viaþa veºnicã

este  în  însãºi  inima  noastrã, mai
puternicã decât orice, depãºind orice
obstacol, animând totul ºi strãbãtându-ne
viaþa ºi libertatea? Acestea toate nu le
vom  putea  descoperi  decât  doar
asumându-ne crucea personalã! De
aceea astãzi, în ziua Înãlþãrii Sfintei
Cruci,  suntem  chemaþi  sã  ne
descoperim crucile noastre, adaptate
vieþii noastre, în perspectiva învierii.
Suntem chemaþi sã ne purtãm ºi sã ne
suportãm crucile, pânã în ziua în care
se vor topi în iubirea infinitã a lui
Dumnezeu Care S-a dãruit pe Sine
pentru mântuirea lumii.
 

Rememorarea
patimilor lui Hristos
 
Sãrbãtoarea de astãzi ne trimite cu

mintea ºi la evenimentul din Vinerea
Mare. Evanghelia zilei (In, XIX, 6-11;
13-20; 25-28; 31-35) ne reaminteºte
pe scurt despre patimile Domnului
Hristos, care a murit rãstignit pe Cruce,
care de atunci a devenit drapelul ºi
simbolul creºtinilor.

Astãzi, aºadar, este o zi de doliu,
de meditaþie, de ajunare, de rugãciune.
Textul  evangheliei  dupã  Ioan  ne
aminteºte despre suferinþele lui Hristos
pe  Cruce. Am  ascultat  din  nou
procesul lui Iisus, crucificarea Sa,
ultimele Sale cuvinte rostite pe Cruce,
scurte, dar pline de semnificaþii. Cele
ºapte cuvinte rostite de pe cruce sunt
de o tulburãtoare durere ºi poartã în
ele un sfâºietor strigãt, nu de neputinþã
ºi fricã în faþa morþii, ci al unei iubiri
totale, dincolo de limitele înþelegerii
umane, al unei iubiri nebune a  lui
Dumnezeu pentru om, dupã cum o
numeºte  teologul  P.  Evdokimov.
Aceste cuvinte concentreazã ca într-o
sãmânþã semnificaþia prezenþei istorice
a lui Dumnezeu-Omul ºi determinã la
rândul lor cutremurul naturii care pare
sã pecetluiascã adevãrul spuselor:
„Sãvârºitu-s-a”.
Cuvântul „Mi-e sete” (In. 19, 28),

rostit înainte de a-ºi încredinþa Duhul
în mâinile Pãrintelui ceresc, este unul
dintre cele ºapte cuvinte rostite de
Hristos  pe  cruce. Aºadar,  Evan-
ghelistul Ioan relateazã în evanghelia
sa cã lui Iisus, suspendat pe Cruce, Îi
este  sete. O exegezã  riguroasã ne
conduce la interpretarea cererii lui
Iisus ca fiind geamãtul suprem al unui
crucificat lãsat pradã chinului de a fi
însetat din cauza epuizãrii fizice, a
durerii, a cãldurii ºi a calvarului la care
fusese  supus.  În  acelaºi  timp,
cunoscând  cã  Sfântul Apostol  ºi
Evanghelist Ioan a fost martor ocular
al ultimelor ceasuri din viaþa istoricã a
Învãþãtorului, ºi cã, prin urmare, în
momentul relatãrii a retrãit momentul,
putem medita, aºezându-ne împreunã
cu el la picioarele Crucii ridicatã astãzi
în mijlocul Bisericii ºi al  inimilor
noastre, la incomensurabila densitate
a acestui strigãt al lui Iisus, cãci el pare
sã reveleze partea cea mai ascunsã a
persoanei Sale ºi a vieþii Sale printre
oameni.

Setea de comuniune
 
„Mi-e sete.” Iisus crucificat este

imaginea perfectã a ascultãrii faþã de
Tatãl, cãci setea aceasta nu L-a pãrãsit
niciodatã.  „Mâncarea Mea”,  nu
înceteazã El sã repete, „este sã fac voia
Celui  ce M-a  trimis  pe Mine  sã
sãvârºesc lucrul Lui” (Ioan 4, 34).
Paharul suferinþei din Ghetsimani i-a
adãpat ºi împlinit lucrarea mesianicã ºi
vocaþia  de Miel  al  lui Dumnezeu
sacrificat pentru ridicarea pãcatului
lumii (In. 1,29). Aºezat în mijlocul
apostolilor El le spune cã trupul ºi
sângele Sãu sunt adevãratã mâncare
ºi  bãuturã  (In.  6,  55)  nu  pentru
întreþinerea vieþii biologice aici pe
pãmânt, ci pentru viaþa cea veºnicã în
Împãrãþia lui Dumnezeu, acolo unde
doar cei care sunt mistuiþi de râvna
pentru dreptatea lui Dumnezeu pot
intra (Mt. 5, 2-12).
„Mi-e sete.” Braþele Sale þintuite pe

cruce de durerea cuielor sunt braþele
iertãtoare deschise spre a întâmpina ºi
înãlþa pe oameni, pentru a îmbrãþiºa pe
pãcãtosul pocãit ºi întors la Pãrintele
ceresc, pentru a cuprinde umanitatea
întreagã într-o îmbrãþiºare a iubirii
nemãrginite, unul ºi acelaºi gest care a
fost prevãzut ºi prorocit: „Eu, când Mã
voi înãlþa de pe pãmânt, îi voi trage pe
toþi la Mine” (Ioan 12, 32). Hristos pe
cruce este de fapt hrana ºi bãutura
celor care în primele secole erau numiþi
în  derâdere  adoratori  ai  crucii
(crucicolae), cãci pentru ei Capul Sãu
era aplecat pentru a asculta ºoapta
umanitãþii îngenunchiate la picioarele
crucii, iar sângele Sãu a curs pentru a
înnoi  sângele  prietenilor  rãniþi  ai
Mielului hristic.
Setea  de  oameni  se  referã  la

dragostea de oameni pe care o are în
comun cu Tatãl, iar aceasta ne duce
cu mintea  la  scena  de  la
fântâna lui Iacov, atunci când



El  cere  samarinencei  apã
zicând: „Dã-mi sã beau”. Aºa
îºi  începe Iisus dialogul cu

femeia samarineancã (Ioan 4, 7). În
acel moment lui Iisus îi era sete pentru
cã mersese prin soare în miezul zilei.
El  voia  sã  Îºi  stingã  setea. Dar
continuarea dialogului ne aratã cã El
era însetat dupã un suflet, cel al femeii
samarinence, ºi, prin acela, de cele ale
tuturor fiinþelor umane. Doar acestea
Îi puteau potoli setea iubirii Sale ºi,
totodatã, Duhul lui Dumnezeu, Cel ce
se putea face în om izvor de apã vie,
putea  potoli  setea  de  veºnicie  a
omului.  Surprinderii  femeii
samarinence referitoare la posibilitatea
ca un iudeu sã îi vorbeascã, Iisus îi
rãspunde astfel: „Dacã ai fi ºtiut darul
lui Dumnezeu ºi Cine este Cel ce-þi
zice: Dã-Mi sã beau, tu ai fi cerut de
la El, ºi þi-ar fi dat apã vie.” (Ioan 4,
10)  ªi,  dacã  ne  aducem  aminte,
dialogul continuã, pânã când femeia
samarineancã recunoaºte în sine însãºi
setea  de  aceastã  apã  vie,  care
izvorãºte din inima Omului pe care Îl
are în faþa ei. Iatã deci Hristosul, care
devine izvor de viaþã vie pentru toate
conºtiinþele ridicate din pãcat, trezite

de iubirea Celui care a murit pentru noi
pãcãtoºii. Dialogul de la Fântâna lui
Iacov devine astfel tabloul în care este
zugrãvitã setea cãutãrii reciproce a
omului ºi a lui Dumnezeu mistuiþi de
dorul regãsirii în comuniune divino-
umanã.
 

Iubirea infinitã
salveazã lumea

 
Cu  adevãrat  setea  lui  Iisus  este

iubirea, este dorinþa imensã pe care o
poartã în inima Sa ºi în misiunea Sa de
mântuire  a  oamenilor,  a  tuturor
oamenilor. Îi este sete de mulþimile de
ºchiopi, infirmi, orbi, surzi ºi muþi, de
toþi pãcãtoºii pãmântului... ªi continuã
sã Îi fie sete de noi toþi. Cel care ºtie
sã iubeascã ºtie ºi cã iubirea te face sã
rãmâi prizonierul celui iubit. Hristos a
fost atât de însetat de oameni, încât a
impregnat  umanitatea Sa  cu  toate
slãbiciunile noastre, cu toatã suferinþa
noastrã, cu toate pãcatele noastre ºi
le-a rãstignit pe cruce.
Iubirea,  când  izvorãºte  din

Dumnezeu, depãºeºte limitele umanului.
Ea ajunge cât infinitul lui Dumnezeu, cât

Pr. Petru Roncea

Literatura profeticã a Vechiului
Testament dezvãluie dependenþa
înfloririi ºi decadenþei marilor imperii
(egiptean, asiro-babilonian, medo-
persan sau roman) de micul stat
evreu, ce avea sã se impunã
înaintea tuturor popoarelor prin
slava de negrãit a Templului din
Ierusalim, zidit de Solomon.

În funcþie de viaþa duhovniceascã
a poporului ales, se nãºteau ºi

sã ridice oamenii din pãcat ºi sã îi
salveze de fatalitatea umbrei morþii.
De aceea astãzi suntem chemaþi sã

vedem  în Sfânta Cruce aºezatã  în
mijlocul bisericii ºi al comunitãþii
noastre un izvor þâºnitor de har, un
izvor care a fãcut sã curgã cu putere
apa vie,  care  a  fãcut  sã  izvorascã
deplina credinþã cã sângele lui Hristos,
vãrsat pe Golgota, a devenit hranã
pentru viaþa veºnicã, medicament al
nemuririi.
Trebuie sã spunem aceasta pentru

toþi cei care au ales sã stea alãturi de
Hristos  cel  rãstignit  pe  cruce. Nu
trebuie sã însetãm dupã confort, plãceri
efemere, bani, succes. Rezultatul unor
astfel de dorinþe  îl  cunoaºtem, din
nefericire, ºi nici una dintre ele nu se
aratã a fi beneficã. Dar ºi-au dovedit
eficacitatea setea de realitãþi superioare,
de valori spirituale, care prin ele însele
stau la baza vieþii umane ºi a societãþii
în ansamblu, cum ar fi setea de adevãr,
de dreptate, de iubire, de speranþã, de
autodepãºire,  setea de Dumnezeu.
Doar aceastã sete ne va ajuta sã ne
înãlþãm simþirea, rãstignindu-ne voinþa
ºi gândirea în încercarea de a urma lui
Hristos cel rãstignit ºi înviat.

mureau marile puteri vecine, în funcþie
de fidelitatea lui Israel în relaþia sa
directã cu Dumnezeu. Observãm
cum idolatria sau orice pãcat pot agita
Nilul, Eufratul sau Tibrul, ca un rãspuns
ameninþãtor de suflare rãzboinicã în
direcþia Templului Domnului. Putem
înþelege dar, cã actuala Pandemie nu-i
nici mai mult, nici mai puþin, decât o
compensare a dezechilibrului ivit, prin
cãlcarea unui legãmânt veºnic dintre

om ºi Creator: „Voi Îmi veþi fi Mie popor,
iar Eu vã voi fi vouã Dumnezeu.”
(Ieremia 11, 4) Prin urmare, încãlcând
termenii înþelegerii, compensarea
putea însemna, odinioarã, orice fel de
robie, aºa cum astãzi, pandemia
poate fi vãzutã ca o plagã.

În toate aceste pedepse de
negrãit, Dumnezeu ºi-a manifestat
dintotdeauna aceeaºi dorinþã,
anume ca mãcar o rãmãºiþã



a lui Israel sã reaprindã
flacãra Templului, ruinat ºi

pãrãsit, spre a oferi lumii calea spre
mântuire. Întoarcerea la Bisericã, din
Robia Pandemiei, va descoperi ºi în
zilele noastre „rãmãºiþa”, de care se
va folosi Hristos în grãbirea Celei de-a
Doua Veniri.

Sã pornim de la o lecþie biblicã,
oprindu-ne atenþia la modul în care
ruinele Ierusalimului s-au refãcut
sub Zorobabel, Ezdra ºi Neemia.1

Ce-au fãcut fiecare din ei, aflãm din
cartea lui Ezdra ºi din cea a lui
Neemia.

Primul lucru, de care s-au
apucat beneficiarii decretului de
eliberare, emis de cãtre Cirus (cca.
538 î.d.Hr.), regele perºilor, sub
comanda lui Zorobabel, a fost
rezidirea din ruine a templului, dupã
modelul prelu-at de la cei mai bã-
trâni evrei, care apucaserã sã-l vadã
zidit de Solomon, mai înainte de a fi
dãrâmat la plecarea în robia
babiloneanã. Dupã o perioadã mai
grea, de staþionare a lucrãrilor,
Zorobabel le reia, odatã cu venirea
la putere a lui Darius (521-486
î.d.Hr.) ºi, mai cu seamã, datoritã
ajutorului moral susþinut de profeþii
Agheu ºi Zaharia, reuºind astfel sã
ridice Cel de-al Doilea Templu,
sfinþindu-l cu mare bucurie ºi-n
acorduri de psalmi (vezi Ps. 145-
148), cunoscuþi pînã astãzi ca
aparþinând lui Agheu ºi Zaharia.

Dupã 70 de ani, sub un nou
edict de repatriere, apare un alt val
de iudei, în frunte cu Ezdra. Acesta
constatã cã Legea ºi Templul sunt
profanate de fãrãdelegile poporului,
între care cãsãtoriile cu femei de
alt neam constituiau o primã cauzã
a pustiirii locului sfânt. Repunerea
Legii de cãtre iudei în prim-plan a
trezit însã un puternic curent ostil,
în fruntea cãruia s-au aºezat
Sanbalat ºi Tobie, lideri ai arabilor
ºi amoniþilor, supãraþi pe Ezdra.

Dar ceea ce a fãcut Neemia dupã
aceea, este de neapãratã trebuinþã sã
aflãm. Fiind paharnic al regelui persan

Artaxerxes (465-424 î.d.Hr.), auzise de la
niºte cãlãtori veniþi din Iudeea de
starea ticãloasã în care ajunsese
iarãºi Ierusalimul. În plus, Ezdra nu
reuºea sã se mai impunã în fruntea
poporului ºi sã-l stãpâneascã, pentru
a nu se întoarce la fãrãdelegile
dinainte. În fruntea altor iudei dornici
de a sãruta pãmântul Canaanului,
Neemia ajunse la Ierusalim ºi
constatarea îi fu nespus de
dureroasã: Incinta Templului fusese
ziditã, însã zidurile de apãrare erau
dãrâmate. Din aceastã cauzã, rãufã-
cãtorii puteau pãtrunde uºor, mai ales
noaptea, pentru a profana Templul
Domnului. ªi ce-a fãcut Neemia, în
aceastã situaþie? A înconjurat în
prima noapte cetatea ºi a observat
în ce stare jalnicã se aflau porþile ei.
Apoi, cu toatã batjocura lui Tobie ºi a
lui Sanbalat, s-a apucat de refacerea
zidului, împãrþind lucrul pe grupe de
muncitori ºi dându-le sfatul sã apere
în acelaºi timp ceea ce zideau, cu o
mânã mânuind mistria, iar cu
cealaltã sabia.

ªi, în timp ce Neemia ridica
zidul de apãrare a curþii Templului
Domnului, preotul Ezdra nu
contenea a citi poporului Legea din
amvonul templului, pânã când toatã
osteneala sa ºi-a atins scopul.
Atunci, ieºind preotul Ezdra
împreunã cu Neemia pe o poartã
din zid, a împãrþit poporul în douã,
în fruntea uneia aºezându-se Ezdra
ºi pornind în cântãri de psalmi sã

înconjoare zidul dintr-o parte, iar
Neemia, cu cealaltã jumãtate, pe
partea cealaltã. ªi înconjurând
fiecare tot zidul, au intrat pe aceeaºi
poartã înãuntru, în Templul
Domnului, aceastã procesiune
însemnând sfinþirea ºi consacrarea
zidurilor ca element de apãrare.

Ce învãþãminte tragem din toate
acestea? Ceea ce ne-a lipsit ºi încã
ne lipseºte nouã, creºtinilor, nu este
Adevãrul, pe care-L avem în noi încã
de la Botez, cãci Sf. Pavel ne
lãmureºte: „câþi în Hristos v-aþi botezat,
în Hristos v-aþi ºi îmbrãcat.” (Galateni
3, 1) Nu mai avem trãirea lui Hristos,
uneori atât de strãinã neamului nostru
de astãzi. Zidurile nu înseamnã, oare,
viaþa de credinþã care certificã
existenþa Adevãrului înãuntrul inimii?
Neemia nu s-a ocupat de Templu;
acesta exista. Ci, a reconstruit zidurile
din jurul templului, consacrând astfel
viaþa culticã într-un spaþiu sacru ºi
neprihãnit. Nu cumva simþim cã azi
Hristos este batjocorit, Biserica nu
este cinstitã ºi Adevãrul este cãlcat
în picioare? Cã viaþa trebuie
schimbatã, prin lupta împotriva
tuturor pãcatelor ce întineazã fiinþa
noastrã spiritualã, pentru ca apoi
Mântuitorul sã strãluceascã în noi în
toatã slava Crucii ºi Învierii Sale?

Pentru ca Adevãrul pãstrat de
Bisericã sã strãluceascã tot mai
mult, sã avem curajul lui Neemia
de a construi ziduri împrejurul
Bisericii, adicã de a înconjura
templul inimii cu faptele credinþei
iubitoare de Dumnezeu.

Prin urmare, întoarcerea la
Bisericã din Robia Pandemiei este
acel ,,nimic nou sub soare”. ªi, vai,
nici nu-i dat a fi tuturor. Vor rãmâne
unii dintre creºtini robi Pandemiei,
mulþumiþi de belºugul vieþii ºi de liniºtea
de dincolo de canoanele Bisericii. Însã,
în mod cert, Hristos va marca istoria
pe mai departe, cu „rãmãºiþa” ce se
întoarce la viaþa liturgicã dinlãuntrul
unei Biserici fortificate, împotriva
tuturor atacurilor Sanbalaþilor
vremurilor de pe urmã.

Celui ce flãmânzeºte
pentru Hristos, harul i se
face hranã; celui ce
înseteazã, bãturã prea-
dulce;  celui ce tremurã de
frig, hainã; celui ostenit,
odihnã; celui ce se roagã,
deplinã încredinþare; celui
ce plânge, mângâiere.
(Marcu Ascetul, Filocalia I,
Ed. Harisma, Bucureºti,
1993, p. 325)



Viişoara văzută de pe Arcaciu

În ziua când Biserica a prãznuit,
printre  alþii,  ºi  pe  Sfântul Arsenie
Capadocianul,  naºul  de  botez  al
Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul,
ocrotitorul spiritual al familiei cântã-
reþului  parohiei Viiºoara, Teofil  ºi
Andreea Roncea,  pe  10 noiembrie
2020, la Catedrala Arhiepiscopalã din
Roman, a avut loc hirotonirea întru
diacon pe seama parohiei Viiºoara a
teologului Teofil Roncea.
Dupã o vreme de slujire în treapta

de diacon, duminicã, 15 noiembrie
2020, în prima zi a Postului Naºterii
Domnului, tot în Catedrala Arhiepis-
copalã  romaºcanã, pãrintele diacon
Teofil a primit darul preoþiei prin punerea
mâinilor Pãrintelui nostru  Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului.
Desfãºurarea misiunii sacerdotale ca

misionar în Parohia Viiºoara vine ºi ca
o afirmare a preþuirii familiei de cãtre
Arhipãstorul nostru romaºcan care a
spus între altele: „Anul acesta, Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a
dat ca temã de dezbatere familia. Astãzi
familia trece printr-o crizã deosebitã.
În familia preotului gãsim ideea de
paternitate, deoarece preotul este tatã
pentru copiii din familia sa, dar este ºi
pãrinte  pentru  copiii  duhovniceºti
încredinþaþi de Dummnezeu, în familia
lãrgitã a parohiei. Familia este cel mai
important eveniment care se petrece în
viaþa Bisericii, deoarece ea este un
nucleu al Împãrãþiei lui Dumnezeu. Fa-
milia  este  biserica  de  acasã  ce  se
strãduieºte sã înmulþeascã darul Duhului
Sfânt,  rãmânând conectatã  la viaþa
lirturgicã.“ Fie ca ºi pãrintele Teofil sã-ºi
înmulþeascã darul primit spre slava lui
Dumnezeu ºi propãºirea Bisericii!



7

Programul  catehetic  anual  în
arealul misionar al parohiei Viiºoara
cuprinde zece popasuri duhovniceºti
la cruci ºi troiþe. Primul astfel de popas
catehetic a  avut loc în seara sãrbãtorii
Sfintei Treimi, luni, 8 iunie 2020 la
troiþa cu acest hram de la locul numit
Valea Podului.

În  aerul  liber  ºi  dominat  de
mireasma florilor de salcâm ºi a teiului
înflorit, în preajma celor douã fântâni

La Troiþa Sfintei Treimi – un nou început catehetic
la Viiºoara

de lângã troiþa Sfintei Treimi, viiºorenii
au fost împreunã-rugãtori la slujba
sfinþirii apei, a resfinþirii celor douã
fântâni ºi la Acatistul Sfintei Treimi,
primind ºi cuvântul catehetic izvorât
din  textul Acatistului:  „Sfânt  eºti,
Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce în
faþa lui Adam cu chipul ºi asemãnarea
Ta,  pe  noi  pe  toþi  ne-ai  cinstit  ºi
bunãtãþilor Raiului moºteni ne-ai fãcut”
(Icosul al 5-lea).

Bucuria revederii dupã însingurarea
din trista primãvarã  a acestui an a nãscut
nãdejdi  de  revenire  la  libertatea
îmbrãþiºãrii în dragostea lui Iisus Hristos.

Fie ca binecuvântarea Arhie-
piscopului  nostru  Ioachim  sã
înnobileze  cu  har  acest  popasuri
duhovniceºti  din  cadrul misiunii
catehetice  a  parohiei  Viiºoara,
popasuri de apropiere ºi cunoaºtere
reciprocã în familia parohiei.



În seara zilei de 29 iunie 2020,
troiþa „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”,
din Viiºoara, ºi-a sãrbãtorit hramul.
Ridicatã de familia Lucian ºi Mihaela
Vrânceanu, în amintirea unicului fiu
Paul Vlãduþ, plecat cu ºapte ani în
urmã la cele veºnice la vârsta de 22
de ani, troiþa aduce aminte trecãtorilor
nu doar de ctitorii ei, ci ºi de evlavia

Al doilea popas catehetic lângã troiþa închinatã
Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel

La bustul ºtefanian de la Viiºoara,
o rugãciune pentru noi altare

Seara zilei de 2 iulie 2020, sub
razele soarelui neîmblânzit, ne-a
plecat la rugãciune cãtre ziditorul de
locaºuri sfinte, Marele ºi Sfântul
Voievod ªtefan al Moldovei, spre
a-i cere, dupã Acatistul de laudã
închinat sfinþeniei sale, sã zideascã
altare lui Hristos în inima creºtinilor
din Viiºoara ºi de pretutindeni în
care sã se actualizeze zilnic Jertfa

iertãtoare  a  Domnului.  Bustul
ºtefanian,  din  curtea  ªcolii  din
Viiºoara, ridicat aici cu osârdia unui
grup de credincioºi animat de prof.
Florica Vleja, ne aduce aminte iar
ºi iar de „atletul lui Hristos” ºi cã
fiinþãm  pe  aceste  meleaguri  în
credinþa  strãmoºeascã  ortodoxã
într-un mod  covârºitor  datoritã
credinþei ºi iubirii lui de Dumnezeu.

ce se cuvine faþã de un astfel de
loc de rugãciune ºi reculegere
sufleteascã. Cuvântul catehetic a
evidenþiat, din cuprinsul Acatis-
tului, starea de îndumnezeire a
celor doi corifei ai Apostolilor prin
care  au  fost  pãrtaºi  vederii
dumnezeieºtii firi a lui Hristos ºi
celui de-al treilea cer.



O searã însoritã la Troiþa Sfântului Ilie

Duminicã, 26 iulie 2020, în fapt
de searã, o parte din credincioºii
Viiºoarei au poposit lângã Troiþa
închinatã Sfintei Cruci (1 august)
pentru  a  participa  la  sãrbãtoarea
hramului acestei Troiþe care se þine
în fiecare an în ultima duminicã a lunii
iulie.  Cuvântului  catehetic  i-a

Al cincilea popas catehetic la Viiºoara, lângã Troiþa
închinatã Sfintei Cruci

precedat  slujba  sfinþirii  apei  ºi
rostirea solemnã a Acatistului Sfintei
Cruci. Dintre  sfinþii  acestei  zile,
Sfânta Muceniþã  Paraschevi  din
Roma, care poartã în icoanã într-o
mânã Sfânta Cruce, în cealaltã, o
tipsie cu ochii vindecaþi ai împãratului
Antonin, ne-a arãtat cum vindecarea

celor  doi  orbi  de Mântuitorul,
minune relatatã în Evanghelia acestei
Duminici, se prelungeºte în viaþa
Bisericii prin faptele minunate ale
sfinþilor a cãror sfântã privire este
Cinstita Cruce (Icosul al 12-lea).
Urmãtorul  popas,  pe  Taborul
parohiei. Doamne ajutã!



Aº ºaselea popas catehetic la Viiºoara lângã
troiþa închinatã Taborului

Pe searã,  în sãrbãtoarea
Sfântului Ilie Tesviteanul a anului

mântuirii  2020,  buna  întocmire  a
vãzduhului de dupã ploaia îmbelºugatã
ne-a fost semn binevoitor al Prorocului
sã ne putem întâlni pe „Carmelul” din
proximitatea Troiþei ce-l odihneºte pe
Omul lui Dumnezeu în mijlocul parohiei
Viiºoara. Dupã tradiþia deja împãmân-
tenitã, s-a sfinþit apa, elementul de lucru al
Sfântului Ilie odinioarã ºi acum, dupã care
s-a înãlþat cântare de laudã Prorocului prin
Acatistul întocmit ºi s-au binecuvântat
prinoasele pãmântului spre a fi împãrþite
celor prezenþi. Am învãþat ºi aici cã nu doar

Sfântul Ilie aºteaptã de la fiecare trãirea
vie a credinþei, ci fiecare sfânt al cãrui
nume-l purtãm ºi fiecare ceatã de sfinþi
din sinaxarul zilnic îºi au privirile spre
poporul lui Dumnezeu ca sã nu se batã

pe cãile pãcatului, ci, urmând calea
mântuirii, sã le înnobileze sãrbãtoarea cu
bucurie nesfârºitã. A fost al patrulea popas
catehetic de peste an la Viiºoara, sub
mantia Arhiepiscopului nostru Ioachim.

În seara zilei de 6 august 2020,
pe culmea dealului Vãratici unde se
aflã troiþa închinatã Schimbãrii la Faþã
a Domnului, credincioºii din þinutul
muntos al parohiei ºi-au sãrbãtorit
hramul acestui loc de închinare ce le
aduce aminte cã, la înãlþime stând,
trebuie sã-ºi punã în lucrare credinþa,

nãdejdea ºi dragostea, cele trei virtuþi
teologice fãrã de care nu pot vedea
lumina taboricã. Prezenþa Duhului
Sfânt s-a aflat pogorând asupra apei
pe  care  a  sfinþit-o  spre oferire de
daruri cereºti celor prezenþi. Cuvântul
catehetic a dezvoltat dialogul dintre
Moise ºi Ilie cu Iisus, despre Patimile

iminente din Ierusalim, punându-se
accentul pe icoana suferinþei lui Mesia
ascunsã în unele fapte petrecute în
viaþa  celor  doi  proroci.  Cu
binecuvântarea Arhipãstorului nostru
Ioachim, al ºaselea popas catehetic din
anul pandemic 2020 s-a sfârºit cu o
agapã frugalã din darurile pãmântului.



Popas duhovnicesc la Troiþa Sfintei
Parascheva, din Viiºoara

La ceasul al IX-lea din ziua de
14  octombrie  2020,  în  parohia
Viiºoara  a  avut  loc  un  popas
duhovnicesc la troiþa închinatã Sfintei

Cuvioase  Parascheva,  al
nouãlea hram de peste an din
panteonul celor zece troiþe ºi
cruci ale parohiei. Dupã slujba
sfinþirii apei, s-a fãcut slujba
Paraclisului Sfintei Cuvioase
Multmilostivei Parascheva ºi s-a
þinut cuvântul catehetic despre
prezenþa  Cuvioasei  care,
„merge-n tainã, ca o mamã, sã
ducã  daruri  divine  celor  ce
numele-i cheamã” (din mesajul
poetic  al  IPS  Ioachim  la
sãrbãtoarea  Sfintei  Paras-
cheva). Bucuria serii s-a împlinit
ºi prin prezenþa la troiþa Sfintei
Parascheva  din  Viiºoara  a
Pãrintelui  protopop  Ioan
Bârgãoanu, cãruia-i mulþumim
cu reverenþã.



De vorbã cu îngerii
Duminicã, 8 noiembrie 2020, de

ziua Sfinþilor Voievozi ºi a tuturor
puterilor  cereºti,  o  parte  dintre
credincioºii Viiºoarei a încheiat ºirul
celor zece popasuri duhovniceºti de
peste an la troiþele ºi crucile parohiei,
ultimul fiind acesta, la troiþa Sfinþilor
Arhangheli Mihail ºi Gavriil, situatã la
intrarea în parohie dinspre Târgu Ocna.

În fapt de searã, dupã sfinþirea apei, a
urmat un dialog cu cei doi Arhangheli
rezumat în Acatistul care  a evidenþiat
numeroasele  prezenþe  angelice  în
cuprinsul istoriei biblice, de la crearea
lumii  nevãzute  ºi  pânã  la  slujirea
îngerilor în Biserica primarã notatã în
cãrþile Noului Testament. Sãvârºite cu
binecuvântarea arhipãstorului nostru

Ioachim, aceste popasuri catehetice
aduc în fiecare an folos duhovnicesc
celor prezenþi. Înscrise deja în tradiþia
localã, popasurile de hram la troiþele
ºi crucile parohiei Viiºoara încununeazã
efortul catehetic misionar, atrãgând în
mreaja  Cuvântului  mulþi  peºti
cuvântãtori  pentru  Împãrãþia  lui
Dumnezeu.

Harul se ascunde, cum am zis, din însãºi clipa în care ne-am botezat în adâncul minþii.
Dar îºi acoperã prezenþa faþã de simþirea minþii. Din moment ce începe cineva sã iubeascã
pe Dumnezeu cu toatã hotãrârea, o parte din bunãtãþile harului intrã într-un chip de
negrãit în comunicare cu sufletul prin simþirea minþii. Prin aceasta, cel ce vrea sã þinã cu
tãrie lucrul pe care l-a aflat, vine la dorinþa sã vândã cu multã bucurie toate bunurile cele
de aici, ca sã cumpere cu adevãrat þarina în care a aflat ascunsã comoara vieþii.

(Diadoh al Foticeii, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 452).



Au primit Taina Sfântului Botez, în anul 2020, la Viiºoara:

În data de 23 august 2020, Patrick-
ªtefan Crãciun, fiul familiei Valentin
ºi Carmen Crãciun, a primit Taina
Sfântului Botez, naºi fiindu-i familia
Cornel ºi Cristina Brandabur, din
Dofteana. Nãscut în Italia, în 20
martie 2020, a intrat în Trupul
Bisericii prin cele trei Taine: Bo-
tezul, Mirungerea ºi Euharistia, fiind
darul dintâi primit de pãrinþii sãi din
partea lui Dumnezeu.
Sã creascã mare ºi sãnãtos
Patrick-ªtefan. La mulþi ani!

Patrick-ªtefan
Crãciun

Alexandru-Vasile
Ababei

Sâmbãtã, 25 iulie 2020, la biserica
din Viiºoara a avut loc botezul lui
Alexandru-Vasile, fiul lui Vasile ºi
Luminiþa Ababei, din Viiºoara, naºi
fiindu-i familia Ciprian ºi Cristina
Gafton, tot din Viiºoara. Nãscut în
11 noiembrie 2019, perioada
pandemiei i-a întârziat primirea
celor trei Taine cereºti ale intrãrii în
arena Bisericii, Botezul, Mirungerea
ºi Euharistia. Dumnezeu a binevoit
sã se întâmple acest eveniment
unic din viaþa omului, Botezul sãu,
în aceastã zi. Sã creascã mare
Alexandru-Vasile ºi sã fie bucurie
pãrinþilor ºi naºilor sãi. La mulþi ani!

Ianis Andrei
Ciobotaru

Sâmbãtã, 27 iunie 2020, în biserica
din Viiºoara a avut loc Taina Botezului
pruncului Ianis Andrei, fiul familiei
Ciprian ºi Mãrioara Simona
Ciobotaru. Purtat de braþele naºilor
Adrian ºi Antonela Ciobotaru, din
Târgu Trotuº, Ianis Andrei a devenit
moºtenitor al Împãrãþiei cereºti prin
cele trei Taine ale iniþierii creºtine:
Botezul, Mirungerea ºi Euharistia. Fie
ca, hrãnit cu dumnezeieºtile Taine,
sã creascã credincios ºi sãnãtor,
spre bucuria pãrinþilor, a naºilor ºi a
întregii comunitãþi în mijlocul cãreia
va trãi cu ajutorul lui Dumnezeu. La
mulþi ani, Ianis Andrei!

Andrei Dãnãilã
Sâmbãtã, 18 iulie 2020, pruncul
Andrei, fiul lui Cezar-Alin ºi al
Florentinei-Elena Dãnãilã, purtat de
naºii Florinel ºi Cornelia Dãnãilã, a
devenit membru al Bisericii prin
primirea celor trei Taine de iniþiere
creºtinã: Botezul, Mirungerea ºi
Euharistia. Crâºmuþa în care a fost
primit de naºi din baia cristelniþei îi
va fi mãrturie peste ani ºi amintire a
nevinovãþiei sufletului curãþit prin apã
ºi prin Duh. Fie ca, pãstratã cu
evlavie în casã, crâºmuþa sã-l
însoþeascã pe Andrei pe tot
parcursul vieþii pãmânteºti. La mulþi
ani, Andrei, cu sãnãtate ºi mântuire!

Rebeca-Andreea
Pruteanu

Sâmbãtã, 31 mai 2020, a avut loc
sãvârºirea Tainei Sfântului Botez
pentru Rebeca-Andreea, fiica
familiei Mihail ºi Camelia-Mariana
Pruteanu, din Vi iºoara, naºi
fiindu-i familia Nicolae-Ciprian ºi
Oana-Mãdãlina Palade, din Bu-
cureºti. Dreptul la moºtenirea
Împãrãþiei Cereºti ºi l-a câºtigat.
Rãmâne sã-ºi punã în lucrare
darur i le pr imite pr in Tainele
iniþierii creºtine spre bucuria
pãrinþilor, a naºilor ºi a Bisericii.
La mulþi ani, Rebeca-Andreea! 

Rebeca Leaºcu
În ziua pomenirii mãritului Ierarh
Spiridon cel sfânt de minuni
fãcãtorul, 12 decembrie 2020, la
Viiºoara a avut loc Taina Sfântului
Botez pentru Rebeca Leaºcu, fiica
pãrinþilor Petricã ºi Lidia, purtatã pe
braþe de naºii Andrei-Constantin ºi
Maria Iamandi, din Roman. De
acum împreunã moºtenitoare a
bunãtãþilor cereºti împreunã cu
ceilalþi patru fraþi ai ei, Ciprian,
ªtefan, Iustina ºi Maria, se va
strãdui ºi ea sã-L afle pe Hristos
împlinindu-I poruncile în spatele
cãrora stã ascuns pentru cei care-L
cautã. Sã creascã mare,
sãnãtoasã trupeºte ºi sufleteºte ºi
înþeleaptã. La mulþi ani, Rebeca!



Nica Andreea, 11 ani

Au primit Taina
Sfintei Cununii,

în anul 2020, la Viiºoara:

Teofil Roncea
ºi Andreea Ioniþã

La finele anului bisericesc, pe 29 ºi
30 august 2020, la Viiºoara a avut
loc o cununã de slujbe având în
atenþie Taina Sfintei Cununii a tinerilor
Teofil Roncea, cântãreþul bisericii din
Viiºoara, ºi Andreea Ioniþã, din
parohia Dumbrãveni, Suceava. Cu
participarea la stranã a mirilor, vineri
seara s-a sãvârºit slujba privegherii
pentru cinstirea sãrbãtorii Tãierii
capului Sfântului Ioan Botezãtorul,
cel care ocroteºte familia creºtinã.
Sâmbãtã, de dimineaþã, s-a sãvârºit

slujba Canonului sãrbãtorii, Sfânta
Liturghie ºi parastasul pentru cei
adormiþi ai ambelor familii, familia
mirelui, a preotului paroh al Viiºoarei,
ºi cea a pãrintelui Vasile ºi Doina
Ioniþã, din parohia Dumbrãveni,
pãrinþii miresei. Dupã seara duhovni-
ceascã de sâmbãtã, Duminicã, 30
august, cu prezenþa mirilor ºi a
nuntaºilor, s-a sãvârºit Utrenia ºi
Dumnezeiasca Liturghie de un sobor
de preoþi sub protia Preacuviosului
pãrinte Vicar Arhimandrit Pimen
Costea. La timpul cuvenit, mirii s-au
împãrtãºit cu Dumnezeieºtile Taine.
La miezul zilei de duminicã, când
soarele era la empireu, a avut loc
Taina Sfintei Cununii, împreunã
slujind ºi pãrintele Ioan Bârgãoanu,
protopop al Oneºtiului.
Dupã masa de obºte la care au
participat ºi enoriaºii parohiei
prezenþi la bisericã, nunþii dându-i-se

astfel un caracter parohial,
plecarea spre searã a duminicii a
avut acelaºi caracter duhovnicesc
ca sâmbãtã seara: cuvântãri
despre nuntã, cântãri duhovniceºti
specifice etc.
Cinstirea punerii în raclã a brâului
Maicii Domnului în ziua de luni,
31 august a fãcut ca cele trei zile
sã ascundã tainic icoana Deisis,
Sf. Ioan Botezãtorul ºi Maica
Domnului stând de-a stânga ºi
de-a dreapta Duminici i ,  ziua
Domnului cel Înviat, în miezul
acestei icoane sãvârºindu-se
Taina Nunþii.
Primeºte, Doamne, cununiile lor în
Împãrãþia Ta ºi binecuvânteazã pe
mirii Teofil ºi Andreea cu pace ºi
bucurie. 



Ion Hoha
ºi Aniºoara Tamaº

Sâmbãtã, 5 septembrie 2020, a
avut loc Taina Sfintei Cununii
pentru tinerii Ion Hoha, din Viiºoara,
ºi Aniºoara Tamaº, din Neamþ,
naºi fiindu-le familia Petru ºi Geta
Hoha, din Viiºoara. Când cei doi
devin un trup prin Taina Nunþii în
care Duhul Sfânt lucreazã în chip
nevãzut, atunci fiecare din cei doi
se bucurã de bucuria celuilalt ºi
suferã când celãlalt are o durere.
Însãºi privirea unuia spre celãlalt
se transformã într-una în care eºti
gata sã-þi dai ºi viaþa pentru
celãlalt, dacã se cere asta. Iubirea
dumnezeiascã dintre soþi e rodul
Tainei Nunþii ºi ea este darul lui
Dumnezeu revãrsat peste cei care
pãºesc cu credinþã pe aceastã
cale îngustã a familiei. Ne rugãm
pentru ca întru mulþi ani sã trãiascã
fericiþi cei doi soþi Ion ºi Aniºoara!
La mulþi ani!

Duminicã,  18  octombrie  2020,
credincioºii parohiei „Sfântul Nicolae”
Viiºoara ºi nu numai au participat la un act
cultural special, deopotrivã ºi catehetic în
arealul misionar parohial: lansarea volumului
al treilea al cãrþii „Cuvântãri funebre” ce
cuprinde cincizeci de rostiri la tot atâtea
înmormântãri, cuvântãri ce se adaugã altor
nouãzeci ºi douã cuprinse în primele douã
volume tipãrite anterior, sub semnãtura
preotului paroh Petru Roncea. Apãrut cu
binecuvântarea IPS Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului, în Editura Filocalia
de la Roman, volumul a fost prezentat de
pãrintele Dr. Petru Pavãl, de la parohia
„Pogorârea Duhului Sfânt”, Oneºti, ºi de
pãrintele Dr. Daniel Nichita, de la parohia
„Sfântul Gheroghe”, Târgu Ocna, cartea
bucurându-se  de  atenþia  credincioºilor

prezenþi care au primit câte un
exemplar în dar.



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

Puluc V.D. Dumitru,
din Viiºoara,

a plecat la Domnul
În data de 12 ianuarie 2020, dupã ce
a participat  la Sfânta Liturghie   în
Duminica dupã Botezul Domnului,
Dumitru Puluc, membru al Consiliului
parohial, a plecat fulgerãtor la cele
veºnice, lãsându-ºi soþia Tinca vãduvã
ºi copiii, Vasile ºi Nicoleta-Adina,
orfani de tatã. Implicat în activitãþile
Bisericii ºi ale comunitãþii, respectat de
consãteni ºi de cei care l-au cunoscut,
ca  odinioarã Lazãr  din Betania,  a
plecat lãsându-le ºi pe surorile sale
Florica ºi Maricica fãrã singurul lor
frate, întocmai ca Maria ºi Marta fãrã
fratele lor Lazãr. O casã a prieteniei,
ca acea din Betania, a fost ºi rãmâne
casa veºnicului de pomenire Dumitru.
Marþi, 14 ianuarie 2020, la ora 12:00,
a fost înmormântarea. Dumnezeu sã-l
ierte!

Balan Gheorghe,
din Viiºoara,

ne-a pãrãsit pentru totdeauna
La doar 64 de ani, Balan Gheorghe,
din Viiºoara, a plecat din aceastã lume.
Singur  în  ultimii  ani,  bolnav  ºi
neajutorat, s-a stins degrab, precum

o lumânare când vânturile puternice
izbesc  flacãra-i  pâlpâitoare. Ne-a
pãrãsit de sâmbãtã, 18 ianuarie 2019,
iar înmormântarea a fost miercuri, 22
ianuarie  2020,  la   ora  10:00.
Dumnezeu sã-l ierte!

La 77 de ani, dupã o grea suferinþã,
Zânca Vrânceanu, din Viiºoara, ne-a
pãrãsit, plecând la Domnul, acolo unde
suferinþa trupului nu mai este ºi lupta
cu pãcatul se sfârºeºte. Rãmâne soþul
ei, Nicolae, vãduv, ºi copiii, orfani de
mamã. O suferinþã îndelungatã a stins-
o încet, încet, pânã când, în noaptea
dintre 27 ºi 28 ianuarie 2020, a pãrãsit
aceastã lume. Joi, 30 ianuarie 2020,
la ora 11:00, a fost înmormântarea. Ne
rugãm lui Dumnezeu sã o ierte ºi cu
sfinþii Sãi sã o odihneascã. 

Vrânceanu Zânca,
din Viiºoara,

a trecut la cele veºnice

La aproape 52 de ani, dupã o suferinþã
apãsãtoare, Cristinel Soponaru, din
Viiºoara, ne-a pãrãsit pe 28 ianuarie
2020. Îºi lasã soþia, Mioara, vãduvã

Soponaru Cristinel
a plecat la Domnul

de prea tânãrã, ne lasã mai puþini în
parohie ºi merge sã guste viaþa veacului
viitor.  Joi,  la  ora  13.30,  a  fost
înmormântarea. Dumnezeu sã-l ierte!

La  87  de  ani, Zamfira Turcu,  din
Viiºoara, a plecat dintre noi la cele
veºnice în seara zilei de 31 ianuarie
2020. Vãduvã, dar nu singurã, ºi-a
purtat crucea suferinþei ajutatã de fiul
ei Dumitru care ºi-a petrecut zilele
anilor din urmã însoþindu-ºi mama ca
vãduvia sã-i fie mai uºoarã. Eliberatã
acum  de  necazurile  vieþii,  stã  sã
primeascã rãspunsul cel bun de  la
Dreptul Judecãtor cãtre care zilnic
înãlþa rugãciuni de mântuire. Marþi, 4
februarie 2020, la ora 12:00, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã o ierte!

Zamfira Turcu,
din Viiºoara,

a trecut la Domnul

La înaintata vârstã de 93 de ani, dupã
o  grea  suferinþã  ºi  o  vãduvie
îndelungatã,  Elena Grozavu,  din
Viiºoara,  a  plecat  la  cele
veºnice în dimineaþa zilei de

Elena Grozavu, la 93 de
ani, a plecat la cele veºnice



6  februarie  2020.  Suflet
milostiv,  neavând  copii,  a

crescut din pruncie pe Mircea ca pe
fiul ei, oferindu-i dragostea de mamã
ce-i lipsea acestuia în singurãtatea în
care se afla. Anii din urmã i-a petrecând
rostind neîncetat rugãciunile pe care le
ºtia pe de rost, ea neputând citi, însã fiind
extrem de atentã la ceea ce se cuvenea
sã facã într-ale credinþei. Sâmbãtã, 8
februarie 2020,  la  ora 9:30,  a  fost
înmormântarea. Dumnezeu sã o ierte!

La doar 51 de ani, singur ºi copleºit
de valurile vieþii, Dan Brãila a pãrãsit
într-un mod necunoscut aceastã lume,
fiind aflat fãrã suflare în dimineaþa zilei
de 14 februarie 2020. A fost prietenul
nostru ºi, parcã presimþind cã sfârºitul
i  se  apropie,  poposea  cu  sfialã  în
bisericã  la  Sfânta  Liturghie,
strecurându-se cu greutate sã aibã ºi
el parte de o fãrâmã de har dupã care-i
tânjea sufletul înstrãinat. Marþi, 18
februarie,  a  fost  înmormântarea.
Dumnezeu sã-l ierte!

Brãila Dan, a plecat
din aceastã lume

La vârsta de 85 de ani ºi dupã o grea
suferinþã, un picior fiindu-i amputat în
vremea bãtrâneþii, Dumitra Costin, din
Viiºoara, a plecat la cele veºnice în ziua
de 23 februarie 2020. Vãduvã, dupã
ce  a  purtat  împreunã  cu  soþul
Mihalache  o  cruce  aparte  a  unei
cãsnicii cu mari jertfe, ºi-a dus ultimii

ani ai vieþii sub atenta grijã a fiilor pânã
când Dumnezeu a hotãrât ca sã se
sfârºeascã ºi calea vieþii ei pe pãmânt.
Marþi, 25 februarie 2020, la ora 12:00,
a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

Dumitra Costin, la 85 de
ani, a plecat la Domnul

În dimineaþa primei zile de primãvarã,
1 martie 2020, la aproape 90 de ani,
Ortansa Ciobotaru, din Viiºoara, a
plecat  la cele veºnice. O suferinþã
îndelungã o þintuise la pat în ultima
vreme, poate ºi urmarea celor aproape
ºase ani de vãduvie, de când soþul ei,
Dumitru, a plecat la cele veºnice în
toamna anului 2014. Îngrijitã de bãiatul
de acasã, Costel, ºi de nepotul Vasile,
ajutatã la nevoile ei de cele douã fiice
ale sale, ºi-a purtat necazurile în tãcere
pânã când Dumnezeu a hotãrât sfârºitul
lor. Marþi, 3 martie 2020, la ora 11:00,
a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

Ortansa Ciobotaru,
din Viiºoara,

a plecat din aceastã lume

La doar 52 de ani, dupã o suferinþã
grea,  Zânica  Cuibar,  nãscutã  în
Viiºoara, fiica familiei Ion ºi Mãrgãrinta
Cuibar,  din  Vãratec,  a  plecat  la
Domnul în data de 16 martie 2020. Ca
un abur e viaþa noastrã. Ce puþin s-a
arãtat pentru Zânica, doar 50 de ani.
O clipã ºi a dispãrut. Sã ne rãmânã în
amintire  trecerea ei  frumoasã prin
aceastã  lume. Miercuri,  18 martie

2020,  la  ora  12:00,  a  fost  înmor-
mântarea. Dumnezeu sã o ierte!

Zânica Cuibar, la 52 de ani,
a plecat la Domnul

În Învierea Domnului stau ascunse
învierile noastre. Ileana Grozavu, dupã
78 de ani de viaþã, soþia venerabilului
Miticã Grozavu, a înviat ºi ea spre viaþa
nemuritoare pe care Hristos cel Înviat
de-a dat-o moºtenire prin moartea ºi
învierea Sa. A plecat dintre noi  în
noaptea pascalã, privegheatã de lumina
Învierii, sã locuiascã de-apururea în
Slava cea neapropiatã a lui Hristos.
Miercuri, 22 aprilie 2020, la ora 12:00,
a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã-i  ierte pãcatele ºi  în
lumina Lui veºnicã sã o aºeze. 

Ileana Grozavu a înviat
spre viaþa cea veºnicã

Dupã o rostuire a vieþii într-un cuptor
nãprasnic încins cu focul purificator al
unei boli nemiloase, Mãrioara Barna,
la doar 64 de ani, a pãrãsit  lumea
aceasta în zorii zilei cinstirii Sfântului
Mare Mucenic Gheorghe, 23 aprilie
2020. Cu sufletul albit, lãsând toate ale
pãmântului, a zburat spre cerul în care
suferinþã sau suspin nu se aflã. Cu un
an în urmã îl însoþea pe acelaºi drum
pe fratele ei Ioan Cornel. Îi urmeazã
acum, obositã de greul drum parcurs
în ultimii ani spre Înviere.
Vineri,  de  sãrbãtoarea

Mãrioara Barna,
la doar 64 de ani, a ieºit
din cuptorul suferinþei



Izvorului  Tãmãduirii,  24
aprilie, a fost înmormântarea,

la ora 12.00. Dumnezeu sã o ierte! 

Vineri, 15 mai 2020, la vârsta de 59
de  ani, Crina Pavalache,  soþia  lui
Costicã Pavalache, din Viiºoara, a
plecat la cele veºnice. Dumnezeu ne
cheamã  la  Sine  când  voieºte,
rânduindu-ne o uºã deschisã spre viaþa
veºnicã. În tot ceasul stãm înaintea unei
uºi  care  stã  sã  se deschidã. Sã ne
pregãtim, aºadar, sã trecem pragul din
prezentul limitat în orizontul nemãrginit.
Luni,  18 mai  2020,  a  fost  înmor-
mântarea la cimitirul din Borzeºti.
Dumnezeu sã o ierte!

Pavalache Crina,
din Viiºoara,

a plecat la cele veºnice

Maria Sergentu, din Viiºoara, locuind
la Oneºti, a plecat la cele veºnice la
vârsta de 70 de ani, pe data de 21
mai 2020. Copiii plecaþi departe, au
revenit îndatã, lãcrimând sub puternica
emoþie a despãrþirii de mama care i-a
nãscut ºi crescut. Dar atâta vreme cât
nu ne uitãm pãrinþii ºi-i pomenim în
rugãciune, ei sunt vii. Mor atunci când
îi trecem în uitare. Sâmbãtã, 22 mai
2020,  la  ora  11:00,  a  fost  înmor-
mântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

Maria Sergentu
a plecat la Domnul

La doar 44 de ani, dupã o suferinþã
copleºitoare, Anicuþa  Puluc,  din
Viiºoara, a plecat la Domnul în seara
zilei de sâmbãtã, 22 mai 2020. Un
cuptor de ºapte ori încins i-a curãþat
pânã la alb sufletul pentru întâlnirea cu
Hristos.  Îl  lasã  vãduv  pe  soþul  ei
Gheorghe ºi orfani pe cei trei copii,
Andreea,  Gabriela  ºi  David.
Înmormântarea a fost marþi, 26 mai
2020, la ora 11.00.
Dumnezeu sã o ierte!

Puluc Anicuþa
a pãrãsit aceastã lume

La doar 65 de ani, o boalã galopantã
ºi incurabilã l-a rãpus pe consilierul
nostru  parohial  Emil Adãmoae,
provocându-i  moartea  care  i-a
survenit  în  data  de  24 mai  2020.
Încercat de dorul celor dragi plecaþi
departe de casã, el însuºi pleacã acum
spre Þara Luminii Eterne, în Duminica
orbului luminat de Hristos, lãsându-ne
tuturor dorul revederii cu care ne vom
încãrca sufletul în lipsa lui. Marþi, 26
mai  2020,  la  ora  14:00,  a  fost
înmormântarea. Dumnezeu sã-l ierte!

Prof. Emil Adãmoae,
din Viiºoara,

a plecat la cele veºnice

O boalã necruþãtoare s-a strecurat în
trupul credincioasei noastre Constanþa
Dumache, astfel cã la vârsta de 57 de

La 57 de ani, Constanþa
Dumache, din Viiºoara,

a plecat la Domnul

ani, a pãrãsit lumea aceasta în data de
22 iunie 2020, lãsându-l vãduv pe soþul
Vasile ºi orfani copiii Oana ºi Vlad
Mihãiþã. Sã ne rugãm împreunã pentru
sufletul ei de mamã, ca Dumnezeu sã-l
aºeze cu cei drepþi în Împãrãþia Sa.
Joi, 25 iunie 2020, la ora 12:00, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã o ierte!

La 73 de ani, dupã o viaþã plinã de
încercãri,  Lenþa  Pavalache,  din
Viiºoara, a trecut la Domnul, în data
de 28 iunie 2020. Vãduvã de multã
vreme, locuia cu fiul ei Marius în cuibul
de lut pe care, iatã, l-a pãrãsit precum
pasãrea scapã din laþ. O suferinþã i-a
fost viaþa, dar la sfârºitul ei aceasta s-a
conturat în boala ce i-a mãcinat trupul
pânã când a devenit prea puþin pentru
lumea  aceasta. O  vom petrece  în
rugãciuni  de  priveghere  la  capela
bisericii, pânã marti, 30 iunie, când a
fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

Lenþa Pavalache
a trecut la Domnul

Dumitru D. Sfârlea, din Viiºoara, a
rãmas, din ziua de 22  iunie 2020,
vãduv. Soþia sa, Liliana, la doar 56 de
ani, a trecut la cele veºnice, pãrãsind
aceastã lume dupã o suferinþã grea în
þarã strãinã. Lucrând la Milano, în
Italia, solul morþii a cerut sufletul ei.
Sâmbãtã, 27 iunie 2020, ne-am rugat
în slujba prohodului, aºezându-i trupul

La 56 de ani,
Sfârlea I. Liliana

pãrãseºte aceastã lume



19

în cimitir, lângã familia soþului, pentru
odihnã  pânã  la  a  doua  venire  a
Domnului. Dumnezeu sã o ierte!

La 79 de ani, Neculai Nuþoiu, din
Viiºoara, a plecat dintre cei vii în prima
zi a lunii Iulie 2020. De o sãptãmânã
cãzuse la pat ºi puterile i se luau încetul
cu încetul pânã când ºi sufletul, puterea
datã de Dumnezeu omului la zãmislirea
lui, i s-a scurs, trupul rãmânând astfel
doar o mânã de þãrânã ce va fi oferit
pãmântului din care a fost luat. Joi, 2
iulie,  la  ora  14:00,  a  fost  înmor-
mântarea. Dumnezeu sã-l ierte!

Neculai Nuþoiu,
 din Viiºoara,

a trecut la cele veºnice

La vârsta de 67 de ani, Gheorghe
Chenciu, din Viiºoara, a plecat la cele
veºnice, la începutul Postului Adormirii
Maicii Domnului, 2020. O suferinþã s-a
strecurat în trupul lui ºi lupta cu viaþa
lui a fost de partea bolii care a fãcut
ca anii lui sã se opreascã aici. Marþi, 4
august  2020,  la  ora  12:00,  a  fost
înmormântarea. Dumnezeu sã-l ierte!

Gheorghe Chenciu,
din Viiºoara,

a plecat la cele veºnice

La 87 de ani ºi vãduvã de 14 ani,
Magdalena Bucãtaru, din Viiºoara, a

plecat la Domnul pe 7 august 2020. Cu
ultimul popas la Centrul rezidenþial de
la  Hârja,  se  întoarce  acasã,  sã
odihneascã lângã soþul ei Vasile ºi lângã
strãmoºii ei. Luni, 10 august, la ora
10:00, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

Magdalena Bucãtaru
a trecut la cele veºnice

Originar  din Viiºoara,  fiu  al  lui
Constantin ºi Maria Drãgan (Nazare),
la vârsta de 72 de ani, Mihai Drãgan a
trecut la cele veºnice în data de 19
septembrie 2020. Plecat de 30 de ani
din Viiºoara, a locuit la Târgu Ocna
unde a  fost ºi prohodit  la Biserica
Rãducanu, joi, 24 septembrie, dupã
care a fost înmormântat la Viiºoara.
Dumnezeu sã-l ierte!

Mihai Drãgan (Nazare),
din Târgu Ocna,

originar din Viiºoara,
a trecut la Domnul

În noaptea dintre 15 ºi 16 septembrie
2020,  a  plecat  la Domnul Maria
Dulhac, soþia venerabilului colonel
Gheorghe Dulhac plecat ºi el nu de mult
la cele veºnice. Patul suferinþei sale din
ultima vreme  i-a devenit  sicriu,  la
aproape  70  de  ani  pãrãsind  ºi  ea
aceastã lume pentru o alta pe care ºi-a
pregãtit-o  prin  credinþã  ºi  pe  care
Hristos  ne-a  fãgãduit-o  tuturor.
Sâmbãtã, 19 septembrie, la ora 13:00,
a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

Dulhac Maria
a plecat la Domnul

La 66 de ani, dupã o suferinþã grea,
Ionel Grozavu, din Viiºoara, fiul lui
Constantin ºi Zamfira, a plecat la cele
veºnice în ziua de 2 octombrie 2020,
când Biserica sãrbãtoreºte pe Sfântul
sfinþit mucenic Ciprian ºi pe Sfânta
muceniþã Iustina fecioara. Sã ne rugãm
pentru odihna lui veºnicã împreunã cu
sfinþii  în  Împãrãþia  lui Dumnezeu.
Duminicã, 4 octombrie 2020, la ora
12:00, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã-l ierte! 

Ionel Grozavu,
din Viiºoara,

a trecut la cele veºnice

La vârsta de 55 de ani, dupã o grea
suferinþã, Fãnicã-Sorinel Sfârlea, din
Viiºoara, a  trecut  la cele veºnice  în
dimineaþa zilei de 12 octombrie 2020.
Îngrijit în ultima vreme de mama sa,
Maria, a pãrãsit aceastã lume pe patul
spitalului unde fusese internat cu douã
sãptãmâni în urmã. Sã ne rugãm pentru
sufletul lui ºi iertarea pãcatelor sale.
Înmormântarea a fost joi, 15 octombrie
2020, la ora 11:00. Dumnezeu sã-l ierte!

Sfârlea Fãnicã-Sorinel
a pãrãsit aceastã lume

Costicã Brãila,
din Viiºoara, a trecut

la cele veºnice
La 77 de ani, dupã o suferinþã fizicã
împletitã cu una spiritualã, fiind
vãduv de ºapte ani, Costicã Brãila,
din Viiºoara, a plecat la cele veºnice
în seara zilei de 13 noiem-
brie 2020, de pe un pat de



azil unde se afla. Lasã tot
ce-i  trecãtor ºi stã sã dea

rãspuns  înaintea  Dreptului
Judecãtor pentru talanþii primiþi ºi
rodirea  lor.  Sã  ne  rugãm  pentru
iertarea pãcatelor lui ºi sã-ºi afle
odihnã în Împãrãþia lui Dumnezeu.
Duminicã, 1 noiembrie 2020, la ora
12:00,  a  fost  înmormântarea.
Dumnezeu sã-l ierte!

Marcela Dãnãilã, la 62 de
ani, a plecat la cele veºnice
Dupã o lungã suferinþã purtatã cu
stoicism,  credincioasa  noastrã
Marcela  Dãnãilã, din Viiºoara, a
pãrãsit lumea aceasta cu chinurile ei
pe data de 4 decembrie 2020. Îºi
lasã soþul Andrei sã guste crucea
vãduviei ºi pe copiii ei sã încerce
crucea lipsei mamei care i-a nãscut
ºi  crescut.  Marþi,  8  decembrie
2020, la ora 12:00, a fost înmor-
mântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

Nãscutã în data de 24 octombrie 1931,
distinsa noastrã enoriaºã învãþãtoare emerit
Florica Vleja urcã pe a 90-a treaptã a vieþii. A avut
bucuria împlinirii, împreunã cu venerabilul soþ
Valeriu, a uneia dintre cele mai nobile aspiraþii a
intelectualitãþii postbelice, aceea de a construi
localuri de ºcoalã în care sã predea tainele ºtiinþei
generaþiilor de copii care se vor perinda înaintea
catedrei de la care informaþia academicã avea
sã se transmitã de-a lungul anilor.

Învãþãtoare la Viiºoara din anul 1951 pânã
la pensionare, a continuat sã trãiascã în spiritul
culturii, elaborând cu o atentã cercetare
«Monografia satului Viiºoara» care a apãrut în

Editura Casa Scriitorilor,
Bacãu, în anul 2004.

Odatã cu apariþia
anuarului parohiei intitulat
«Potirul Viiºoarei», în anul
2008, implicarea învãþãtoa-
rei emerit Florica Vleja a fost
nu doar în domeniul scriitu-
rii, ci, în mod special, prin
sprijinul financiar pentru
tipãrirea ultimelor patru
numere, respectiv din anul
2017,  oferit împreunã cu
fiii, Dan ºi Corneliu.

Ne rugãm lui Dum-
nezeu sã-i dãruiascã
sãnãtate ºi luminã pe
cãrarea vieþii, în aceastã
vreme copleºitã de sem-
nele patriarhalei vârste la
care a ajuns, bucurându-se
ºi în acest an de darul
Naºterii Domnului, dar ºi
de însoþirea recunoscã-
toare a celor dragi care o
înconjoarã cu atenþie.

La mulþi ani cu
sãnãtate ºi pace, doamna
învãþãtoare emerit Florica
Vleja!



A doua zi dupã praznicul Naºterii
Domnului este închinatã soborului
Maicii Domnului,  adicã  tuturora
acelora care o înconjoarã pe Maica
Domnului sau pe fii ei pe care ea i-a
nãscut, precum a nãscut pe fiul ei Iisus
Hristos.  Dimpreunã  cu  Maica
Domnului ºi cu soborul tuturor sfinþilor
care o înconjoarã pe ea cu veneraþie,
sãrbãtorim ºi pe Sfântul Nicodim de
la Tismana  ºi  pe Sfântul Eftimie,
episcopul, în cinstea cãrora auzim al
doilea text din Evanghelie, acela al
cunoaºterii lui Dumnezeu pe care Fiul
o dã cui voieºte. În mod deosebit,
acelora care se odihnesc în Hristos,
care iau jugul Lui asupra lor ºi învaþã
de la El sã fie blânzi ºi smeriþi cu inima.
În mod deosebit, aceºtia sunt cei care,
lepãdând viaþa aceasta pãmânteascã
trecãtoare ºi lumeascã, se retrag în
pustiuri, se adunã în mãnãstiri unde
slujesc  lui Dumnezeu  toatã  viaþa,
învãþând de la Dumnezeu, prin toate
slujbele zilnice ale Bisericii, sã fie blânzi
ºi smeriþi cu inima, luând astfel jugul lui
Hristos pe umerii lor. Unora ca aceºtia,
mai ales, Iisus Hristos le descoperã pe
Tatãl  cel  Ceresc.  ªi  aceastã
descoperire ne-o face ºi nouã, dacã
urmãm exemplul acelora. De aceea
avem în fiecare zi în calendar sfinþi
cãrora le cinstim numele, fiind interesaþi
sã vedem ce viaþã au avut, ºtiind cã,
mergând pe urmele paºilor lor, avem
ºi noi parte  ca  Iisus Hristos  sã ne
descopere ceva din slava Tatãlui. ªi
aceastã cunoaºtere pe care Dumnezeu
ne-o oferã asupra Sfintei Treimi ne
înalþã sufleteºte ºi ne apropie în a ne
asemãna cu Iisus Hristos. El este Fiul

Sfintei Fecioare Maria, Cel zãmislit de
la Duhul Sfânt ºi întrupat în pântecele
ei prin voinþa ei. Care S-a nãscut la
plinirea vremii în Betleem, aºa cum
auzim troparul Naºterii Domnului:
Naºterea Ta, Hristoase, Dumnezeu
nostru,  rãsãrit-a  lumii  lumina
cunoºtinþei… Lumina cunoºtinþei a
rãsãrit prin naºterea lui Hristos. Pentru
cã Hristos, întrupându-Se, a vorbit
oamenilor despre Tatãl. ªi cei care L-
au ascultat ºi cei care Îl ascultã cunosc
pe Dumnezeu, dupã mãsura credinþei
lor.

Primul text al Evangheliei este
rânduit pentru a doua zi de Crãciun ºi
el ne relateazã un episod nu tocmai
plãcut  din  pruncia Mântuitorului.
Întruparea Mântuitorului a pus pe jar
forþele  demonice.  Întruparea
Mântuitorului, care ascundea în sine
mântuirea omului, a trezit la luptã
crâncenã  forþele  rãului  care,  prin
oameni, au încercat sã nimiceascã, sã
frângã  viaþa  Pruncului  nãscut  în
Betleem.  Îndatã  ce  Cuvântul  lui
Dumnezeu ia chip în inima noastrã,
îndatã diavolul cautã sã ni-L ucidã, sã
ni-L fure, sã ni-L nimiceascã.

Când Hristos Se  odihneºte  în
inima noastrã, atunci El provoacã o
bucurie de nedescris fiinþei noastre. O
luminã ne înfãºoarã, o veselie tainicã
umple inima noastrã, aºa precum s-a
întâmplat  în  peºtera  din Betleem
odinioarã când Hristos S-a nãscut.
Darurile magilor prevestesc întreita
slujire a Mântuitorului în viaþa noastrã,
sau, altfel spus, avându-L pe Hristos
în noi, firea Lui dumnezeiascã se uneºte
cu  cea  omeneascã  a  noastrã  ºi  ne

transmite Arhieria Lui, Preoþia Lui
veºnicã asupra pãcatului, asupra morþii
ºi darul Cuvântului pe care El, ca
Învãþãtor, îl are pentru ca, prin cuvânt,
sã înnoiascã lumea. Diavolul se trezeºte
alarmat din prima clipã, când în viaþa
noastrã se întâmplã aºa ceva. Când în
noi se naºte o hotãrâre de schimbare
a vieþii, de înnoire a vieþii, de a primi
pe Hristos în inima noastrã. Atunci
trebuie sã fugim din faþa acestui ispititor.

Îngerul Domnului i-a spus în vis
neprihãnitului Iosif: Ia Pruncul ºi pe
mama Lui ºi fugi în Egipt. În Egipt,
odinioarã, s-au dus evreii, foamete
fiind în þara Canaanului; Fiii lui Iacov
au auzit cã în Egipt este pâine. Pâinea
din cer este Hristos. El S-a dus în
Egipt, pentru ca sã ia de la început
istoria  poporului  evreu,  ca  ieºirea
poporului evreu spre Canaan sã-L
parcurgã  iarãºi  Hristos  Pruncul
împreunã  cu  mama  Sa,  Sfânta
Fecioara Maria, ºi cu Dreptul Iosif. Se
duce în Egipt Pâinea cea din cer, pentru
ca sã binecuvânteze ºi sã rãsplãteascã
ospeþia de odinioarã a egiptenilor care
l-au primit pe Iosif, pe fraþii lui ºi pe
Iacov patriarhul, oferindu-le cel mai
bun loc din Egipt pentru turmele lor,
pentru  ca  ei  sã  se  odihneascã  în
pãmântul Goºenului. Hristos merge în
Egipt pentru ca sã rãsplãteascã bucuria
primirii evreilor atunci când ei s-au
mutat în Egipt în numãr de 70.

Irod, cel care credea cã nu mai
moare, a cunoscut ºi el moartea. Atunci
îngerul Domnului i-a spus lui Iosif:
Acum poþi sã mergi înapoi în þara ta,
poþi sã mergi de aici, din Egipt,
ºi sã urmezi calea poporului



tãu. Odinioarã, stâlpul de foc
ºi norul de fum erau icoanele
lui Hristos Care  cãlãuzea

poporul  spre þara fãgãduinþei, Canaan.
Acum.  Însuºi  Iisus  Hristos  este
împlinirea focului de odinioarã. Cele
închipuite  prin Hristos  ºi-au  aflat
împlinirea. El merge, ducând dupã Sine,
deºi este þinut în braþe, pe Maica Sa
care este icoana Bisericii. El poartã
noul popor al lui Dumnezeu din Egipt
spre Canaan.

Auzind cã în Ierusalim domneºte
fiul lui Irod ºi ºtiind Iosif cã un om rãu
nu poate avea decât niºte copii rãi,
temându-se cã ºi Arhelau ar putea sã-I
urmãreascã Pruncul ca sã-L omoare,
atunci  s-au  hotãrât  ca  sã  nu  se
opreascã în Betleem, ci sã se ducã în
Galileea,  sã  locuiascã  în Nazaret,
acolo unde de astfel  locuia Maica
Domnului mai înainte de a coborî la
Betleem pentru înscrierea la care au
fost supuºi de porunca Cezarului ºi
unde a nãscut pe Iisus. S-a dus  în
Nazaret  ºi acolo a  locuit, ca sã se
împlineascã cuvântul prorocilor, dupã
cum spune Sfântul Evanghelist Matei,
cã Iisus Se va numi nazarinean De
aceea, atunci când iudeii L-au rãstignit
pe Hristos pe cruce, deasupra capului
au pus însemnarea: Iisus Nazarineanul,
Regele  Iudeilor,  adicã  Iisus  din
Nazaret. Au pus acolo însemnarea ca
toþi cei care o vor citi sã râdã de El,
sã-L  batjocoreascã  pe  acest Rege
rãstignit, pe acest Nazarinean Care a
crezut cã va domni peste  Israel.

Irod, vãzând cã au fost înºelat de
magii care nu s-au mai întors pe la
Ierusalim sã-i spunã unde este Pruncul,
a dat poruncã soldaþilor sã omoare toþi
copiii de parte bãrbãteascã de doi ani
ºi mai mici, din Betleem ºi din jurul
oraºului. Soldaþii au împlinit porunca
împãratului, pentru cã-l ºtiau foarte
crunt. Dacã el ºi-a ucis copiii sãi, cât
de uºor îi va fi sã-ºi omoare soldaþii

care nu-i vor asculta porunca. Astfel
au  fost uciºi 14.000 de prunci, un
numãr simbolic care înseamnã toþi
pruncii. Aceºtia au generat un strigãt
din pieptul nesupt al mamelor lor care
s-a auzit la kilometri distanþã, pânã în
Rama, cum spune profetul: Þipãt în
Rama s-a auzit. Rama este la nord de
Ierusalim, cam la aceeaºi distanþã la
care este Betleemul în sud. La aºa
distanþã s-a auzit þipãtul mamelor care
se uitau la pruncii lor fãrã suflare, în
urma atacului nemilos al soldaþilor lui
Irod. Acesta  a  fost  preþul  salvãrii
Pruncului Iisus, preþul pentru care
Hristos, rãmânând în viaþã, ne-a salvat

pe noi toþi, umanitatea întreagã. 14.000
de prunci, adicã toþi oamenii, toatã
lumea, prin sângele Sãu vãrsat pe cruce
în care a adunat sângele care trebuia
noi sã-l plãtim pentru pãcatele noastre.
Cãci plata pãcatului este moartea.

Pentru pãcatele noastre, noi ar
trebui sã fim uciºi. Dar El a plãtit
pãcatele noastre ºi în sângele Lui s-a
concentrat sângele lumii întregi. De
aceea am zis la început cã aceastã
Evanghelie ºi ziua aceasta este un pic
mai  cutremurãtoare  pentru  inima
noastrã. Dar ea ne-a adus aminte, în
acelaºi timp, de faptul cã noi ar fi
trebuit sã murim, dar S-a nãscut un
Prunc Care a murit în locul nostru.
Noi ar fi trebuit sã murim, aºa cum au
murit  cei  14.000  de  prunci. Dar
Hristos ne-a salvat, murind El în locul
nostru  ºi  vãrsându-ªi  sângele
nevinovat ca a unui prunc, pentru ca
noi sã ne curãþãm inima prin sângele
Lui,  cum  spune  cuvântul  Sfinte
Scripturi cã Sângele lui Iisus ne curãþã
de orice pãcat.

Fie  ca  aceastã  Evanghelie
cutremurãtoare pe care de astfel o
vom mai auzi ºi în Duminica de dupã
Naºterea Domnului, aºa au rânduit
Pãrinþii Bisericii ca în douã rânduri sã
auzim  aceastã  Evanghelie,  sã  se
întipãreascã adânc în inima noastrã, O
datã, ca ºi cum ai sculpta în lemn, ºi a
doua oarã, ca ºi cum ai întipãri cu
vopsea ca sã se vadã de la distanþã
scrisul pe care l-a pecetluit pe peretele
inimii, cã sângele lui Iisus Hristos ne
curãþã de orice pãcat. Prin moartea
Lui, ne-a salvat pe noi din moarte.
Pentru aceasta s-a dat preþul celor
14.000 de prunci în locul nostru, pentru
ca Pruncul  Iisus  sã  trãiascã  ºi,  la
plinirea vremii, sã-ª verse sângele pe
cruce pentru noi ºi mântuirea noastrã.
Amin!

Preot Petru RONCEA

Te-am aºteptat

Te-am aºteptat, Iisuse,
Cândva, într-un târziu,

Sã intri ºi la mine,
În sufletu-mi pustiu.

M-am tot uitat în zare
sã Te-aflu rãsãrind,

Preadulcele meu Soare,
Spre inimã-mi zâmbind.

ªi-n cântec de luminã,
mi-ai apãrut în prag,
din slava cea divinã
privindu-mã cu drag.

Vrãjit de-a Ta iubire,
Doream sã nu-mi mai pleci

ªi-n sfânta-Þi nemurire
m-am contopit pe veci.

Rãmâi pe totdeauna,
Doritul meu Iisus,

Sã-Þi cânt mai dulce-n struna
Iubirii de nespus!

Presb. Nina RONCEA



Data  de  15  noiembrie  2020
rãmâne pentru parohia Viiºoara o zi de
referinþã pentru hirotonia întru preot pe

seama ei a pãrintelui diacon Teofil Roncea,
iar data de 6 decembrie 2020, marcând
al 14-lea hram de  la numirea aici a

pãrintelui Petru Roncea, pe 1 decembrie
2007, cu binecuvântarea IPS Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului.



Alexandra Chichiur, 5 ani

În dupã-amiaza Duminicii de
dinaintea Înãlþãrii Sfintei Cruci,
13 septembrie 2020, la Viiºoara
a avut loc pelerinajul tradiþional la
Crucea de pe vârful Arcaciului.
Încãlziþi de soarele unei veri
târzii, credincioºii temerari s-au
plecat sub Crucea ce strãjuieºte

Popas duhovnicesc
la Crucea de pe dealul Arcaciu

parohia ºi împrejurimile, des-
coperindu-ne universal i tatea
mântuirii adusã de Jertfa Crucii.
Cã nu doar viiºorenii se bucurã
de lumina Crucii de pe Arcaciu,
ci întreg orizontul spre care îºi
înt inde ea razele este bine-
cuvântat.

Sfinþirea apei prin întreita
afundare în ea a Sfintei Cruci, lauda
adusã prin Acatist ºi cuvintele vieþii
veºnice izvorâte la umbra Crucii,
toate sub binecuvântarea arhi-
pãstorului nostru Ioachim, au împletit
cununa mãririi adusã Altarului jertfirii
Mântuitorului Iisus Hristos.

În dupã amiaza Duminicii de
dupã Înãlþarea Sfintei Cruci, 20
septembrie 2020, o parte din
credincioºii Viiºoarei au retrãit

Împreunã-rãstigniþi cu Hristos
pe Crucea de pe vârful Docmanei

calea Crucii lui Hristos, urcând
pleºuvul deal al Docmanei spre
Cãpãþâna din vârful lui unde stã de
strajã Crucea aºteptând iar ºi iar

nevoitorii credinþei în Cel Rãstignit
sã-ºi supunã sinele morþii,
împlinind cuvântul paulin a
acestei zile liturgice: „M-am



Corul Buna Vestire, Rãducanu

...la plecare

rãstignit împreunã cu
Hristos ºi nu eu mai trãiesc,

ci Hristos trãieºte în mine” (Galateni
2, 20). Precum la fiecare Sfântã
Liturghie, nu doar ne amintim de un
eveniment istoric, ci trãim însuºi
evenimentul, pãrtaºi fiind la
întruparea, moartea, învierea ºi
înãlþarea la cer a Domnului,
pelerinajul la o Cruce ridicatã pe un
loc înalt este o împreunã-rãstignire
cu Hristos, Crucea respectivã
devenind astfel însufleþitã, datoritã
acestei împreunã-rãstigniri ce
uneºte creaþia cu Creatorul ei pe
aceeaºi Cruce.

Devenit, prin activitatea
pastoral-misionarã a parohiei
Viiºoara statornicitã de ani buni în
tradiþia frumoasã a locului, al  al
optulea popas duhovnicesc de
peste an la Troiþele ºi Crucile
Viiºoarei, pelerinajul de la
Docmana, binecuvântat cu un timp
superb ºi încântând privirea cu
vederea de aici  a îndepãrtatelor
localitãþi din cele patru puncte
cardinale, rãmâne unul de referinþã
pentru comunitatea din Viiºoara,
binecuvântatã de Dumnezeu prin
Dreapta Arhipãstorului nostru
Ioachim cãruia-i sãrutãm Dreapta
cu fiascã supunere.



Duminica a 28-a dupã Rusalii
este întotdeauna aºezatã în
calendar sã fie premergãtoare
aceleia dinaintea Naºterii
Domnului. Duminica aceasta este
specialã în cursul anului bisericesc
pentru cã ea ne pregãteºte sau ne
aduce aminte de toþi cei din Vechiul
Testament care, prin glasul lor
profetic, au vorbit despre Mesia, au
pregãtit calea Domnului prin cuvânt,
þinând treaza conºtiinþa poporului
ales în vederea aºteptãrii
Rãscumpãrãtorului care avea sã
vinã din Betleem, din seminþia lui
Iuda ºi dintr-o Fecioarã, aºa cum
au grãit profeþii Vechiului
Aºezãmânt. Pe toþi aceºti Strãmoºi
dupã trup ai Domnului Biserica îi
pomeneºte astãzi, aºa cum în
Postul Mare pomenim pe toþi cei
dragi ai noºtri adormiþi întru
nãdejdea învierii. ªi aceasta pentru
cã ei au plecat în cealaltã lume cu
credinþa cã vor învia, aºa cum
Hristos a înviat. ªi cã El, Hristos,
Paºtele nostru, îi va învia ºi pe ei la
a doua venire a Lui. Deci aceastã
amintire pe care o facem celor
adormiþi ai noºtri în Postul Mare e
pentru cã ei au adormit în nãdejdea
învierii. Iar noi pregãtim
întâmpinarea praznicului Învierii
pomenind pe cei care au adormit
cu credinþa în înviere. La fel ºi
acum, pregãtindu-ne pentru
întâmpinarea praznicului Naºterii lui
Iisus Hristos, a întrupãrii lui
Dumnezeu în lume, pomenim pe
toþi cei care au adormit cu nãdejdea
venirii lui Mesia, pe toþi cei care au
vorbit despre venirea acestui
Mântuitor Care, la plinirea vremii, S-a
arãtat în lume fãcând astfel ca
Dumnezeu sã fie vãzut de oameni
în chipul fiului Sãu Iisus Hristos.

Astãzi, în duminica a 28-a dupã
Rusalii, facem pomenire, într-un mod
solemn, a Strãmoºilor dupã trup ai
Mântuitorului care, înainte de
Întruparea Mântuitorului, se aflau în
iad. Potrivit hotãrârii dumnezeieºtii
ca porþile Raiului sã fie închise
odatã ce Avraam a fost izgonit
afarã din cauza pãcatului, toþi cei
care au murit fie cu nãdejdea venirii
lui Mesia, fie în necredinþã sau în
idolatrie au ajuns în iad. Dar când
Hristos Domnul ºi Mântuitorul
nostru a murit pe cruce ºi era cu
trupul în mormânt, în Sâmbãta
aceea minunatã, Sâmbãta cea
Mare, a fost cu sufletul Sãu în iad
ºi de acolo i-a scos cu braþ puternic
pe toþi acei Strãmoºi ai Lui care au
adormit în nãdejdea întâlnirii cu El.
Ei bine, pe aceºtia îi pomenim
astãzi. ªi în ziua aceasta iatã
Dumnezeu ne-a pus înainte douã
texte biblice pe care le-am auzit mai
înainte, apostolul de la Coloseni,
capitolul 3, versetele 4-11, ºi
Evanghelia de la Luca, capitolul 14,
versetele 16-24. Apostolul ne-a
vorbit despre arãtarea lui Hristos ºi
cã ºi noi ne vom arãta cu El în
slavã. Dar ca sã ne arãtãm în slavã
cu Hristos, trebuie sã lepãdãm
pãcatele. ªi apostolul ne-a arãtat
ce lepãdãri li se cer creºtinilor
pentru ca sã poatã sã se arate cu
Hristos în slavã.

Evanghelia ne-a pus înainte o
icoanã cum nu se poate mai
frumoasã a istoriei lumii de pânã la
venirea lui Mesia. Acest om
oarecare care a pregãtit o cinã ºi
la care a chemat pe mulþi e
Dumnezeu. La plinirea vremii, când
pregãtirile pentru Cinã au fost gata,
toþi oamenii au fost chemaþi la
ospãþ: cei care au fost invitaþi mai

înainte, cei care erau neputincioºi,
ºchiopi ºi orbi ºi cei care erau la
garduri ºi pe drumuri. Iatã, trei
categorii de oameni au fost invitaþi
ºi sunt aºteptaþi de Dumnezeu la
ospãþul Fiului Sãu Iisus Hristos.
Întâi, oamenii anunþaþi mai înainte,
cei aleºi. Aceºtia suntem noi,
creºtinii, fiii noului Israel, poporul
ales al lui Dumnezeu cãruia
Dumnezeu, prin Botez, i-a conferit
o moºtenire sau i-a fãcut o
chemare la un ospãþ veºnic în
Împãrãþia Lui. Noi, creºtinii cei din
bisericã suntem cei chemaþi, cei
care am fost investiþi cu acest dar
de a fi moºtenitori ai Împãrãþiei lui
Dumnezeu. Pe noi, încã de la
botezul nostru, Dumnezeu ne-a
implicat într-o cursã duhovniceascã
în aceastã viaþã, ca la sfârºitul ei
sã putem intra pe porþile mãririi în
cãmara ospãþului veºnic, la cina
cea mare Iatã, cina este masa de
searã, masa la care te opreºti dupã
ce toatã ziua ai alergat. E vorba
despre alergarea prin valea umbrei
morþii de la naºterea noastrã, de la
rãsãritul soarelui, pânã la apusul
soarelui care înseamnã apusul vieþii
noastre, când suntem invitaþi la
aceastã cinã.

Domnul pomeneºte îndurerat
în prima ceatã pe cei care au
refuzat venirea la ospãþ, care nu
L-au primit ca Mântuitor ºi care au
început sã se scuze fiecare cu
câte ceva. Venind la Sfânta
Liturghie, noi preînchipuim ospãþul
de la sfârºitul vieþii noastre. Când
venim la bisericã, venim dupã o
sãptãmânã de alergare prin lumea
aceasta, cu treburile noastre
pãmânteºti. Iar duminica,
venind la bisericã, arãtãm
lui Dumnezeu cã ne



pregãtim sau cã dorim sã
fim pãrtaºi ospãþului mistic

din cer. Venim la acest ospãþ
liturgic al Mielului lui Dumnezeu
Care Se jertfeºte pe Sfânta Masã,
mãrtutrisind cã suntem doritori sã
fim pãrtaºi ºi chemãrii de la urmã
când cu sufletul nostru vom fi
comeseni cu îngerii ºi sfinþii în
Împãrãþia lui Dumnezeu. Sunt ºi
credincioºi pe acasã, sunt mulþi
care s-au scuzat înaintea lui
Dumnezeu: Doamne, astãzi nu
pot sã merg la Casa Ta. Am un
ogor, mã duc sã-l vãd, am niºte
boi, mã duc sã-i încerc, am
femeie, nu pot s-o las singurã. În
aceste motivaþii se ascund toate
scuzele omenirii de a nu participa
la ospãþul lui Hristos. Nu-i nimeni
obligat sã vinã la bisericã, nu-i
nimeni obligat sã intre în rai, nu-i
nimeni obligat sã moºteneascã
Împãrãþia lui Dumnezeu, totul este
la voinþa noastrã. Dumnezeu ne-a
creat dupã chipul Fiului Sãu, prin
urmare avem ºi voinþa liberã. La
noi este puterea sã alegem raiul
sau iadul, sã intrãm la ospãþul lui
Hristos sau nu.

Sã fim cu mare grijã însã, chiar
dacã suntem prezenþi în bisericã.
În altã Evanghelie se spune cã
stãpânul, intrând în sala ospãþului,
a vãzut pe unul care nu avea haine
de nuntã ºi i-a zis: Prietene, cum
ai venit aici nepregãtit? Adicã poþi
sã vii la bisericã ºi sã spui cã eºti
credincios, nu eºti ca cei cãrora nu
le pasã ºi care stau pe acasã
având alte preocupãri. Te liniºteºti
cã eºti credincios, dar însãºi
aceastã încredinþare sau pãrere de
sine cã eºti cineva înseamnã cã nu
ai haina de nuntã pe tine. A te crede
cã eºti mai bun ca alþii înseamnã
cã eºti dezbrãcat de haina
smereniei cu care ne aºteaptã
stãpânul în casa nunþii, în sala
ospãþului veºniciei. Pe acela
stãpânul l-a scos afarã, ºi nu
oricum. Aduceþi-vã aminte cum le-a

spus slujitorilor: Legaþi-i mâinile ºi
picioarele ºi aruncaþi-l în întunericul
cel mai din afarã! Legarea mâinilor
ºi a picioarelor înseamnã cã nu mai
poþi face nimic pentru tine, dacã ai
crezut cã poþi sã-L înºeli pe
Dumnezeu intrând în bisericã
neîmbrãcat în haina de nuntã. Adicã
sã vii la bisericã cu pãcate care te
opresc de la împãrtãºirea cu Trupul
ºi cu Sângele Domnului, pentru
asta înseamnã cã eºti scos afarã
nu de oameni, ci de Dumnezeu
Însuºii. A sta la Sfânta Liturghie
având asupra ta pãcate care te
dezbracã de haina neprihãnirii ºi te
îmbracã într-una de ocarã e de-
ajuns ca sã fim judecaþi pentru
întunericul cel mai dinafarã unde
este plânsul ºi scrâºnirea dinþilor.
Sã avem deci grijã ca nu cumva cel
viclean sã ne înºele crezând cã,
dacã doar suntem în bisericã,
suntem deja ºi în rai. Sã fim cu
foarte multã grijã cum stãm în
bisericã, cum venim în bisericã.

Dupã  ce aceºtia au refuzat
chemarea la Cinã, stãpânul s-a
mâniat. Dumnezeu Se mânie
atunci când creºtinii nu rãspund la
chemarea Lui de veni la ospãþul
liturgic. Dumnezeu Se mânie pe noi
ºi noi observãm aceasta când
spunem cã Dumnezeu S-a supãrat
pe noi. Când nu mai plouã, când
vin inundaþii, când se cutremurã
pãmântul, Dumnezeu Se mânie pe
noi pentru cã am refuzat ceva foarte
simplu ºi foarte uºor, ceva la
îndemâna fiecãruia Nu ne-a cerut
nimic, El a pregãtit masa, ospãþul
El l-a cheltuit, pe Fiul Sãu L-a dat
sã moarã, pe El L-a junghiat, totul
avem fãrã platã. El ne oferã hranã
cereascã iar noi, creºtinii, o
refuzãm ºi Dumnezeu Se mânie
pentru aceasta.

Stãpânul, mâniindu-se, i-a zis
slujitorului: mergi ºi cheamã sãracii,
betegii, orbii, ºchiopii ºi adu-i aici.
Iatã a doua grupare de oameni, al
doilea fel de oameni, oameni cu

neputinþe, oameni cu pãcate,
oameni care îºi cunosc pãcatele
lor, oameni care nu îndrãznesc sã
intre, ºtiu cã nu sunt vrednici sã
intre la ospãþ, pe aceia i-a chemat
stãpânul prin slujitorii lui. Când îþi
vezi neputinþele, când îþi vezi
slãbiciunile, când te vezi vinovat,
când te vezi pãcãtos, atunci
Hristos te cheamã la ospãþ, ce
mare tainã! ªi nu s-a umplut casa,
mai erau locuri ºi atunci apare al
treilea grup de oameni pe care îi
adunã stãpânul prin slujitorul sãu:
Ieºi la drumuri ºi la garduri ºi
sileºte-i pe toþi sã intre ca sã se
umple casa mea! Sileºte-i, adicã
ia-i cu forþa. A sili pe cineva
înseamnã sã iei pe cineva de braþ
ºi sã-l tragi un pic, sã-l împingi.
Atunci când vin necazuri în viaþa
noastrã, acestea ne apropie de
Dumnezeu. Vedem oameni care
se îmbolnãvesc cum încep sã vinã
la bisericã. Dumnezeu i-a silit sã
intre. N-au venit la chemarea
clopotului, ca unii care sunt creºtini.
N-au venit pentru cã ºi-au cunoscut
pãcatele. Dar Dumnezeu, dacã
vrea sã-ºi umple casa, ne trece
prin încercãri ºi ne sileºte, ne ia de
mânã, ne ia pe sus, aºa cum a fost
luat acel slãbãnog de patru oameni
ºi a fost adus înaintea Mântuitorului
ca sã fie vindecat. Aºa Dumnezeu,
în iubirea Lui de oameni, dacã vede
cã de vorbã bunã nu venim la El,
dacã vede cã nu venim nici prin
pocãinþã, El ne sileºte trecându-ne
prin necazuri.

Necazul este semnul iubirii
celei mai profunde al lui
Dumnezeu. Cel Preaînalt a fost
gata sã-L dea la moarte pe Fiul
Sãu, ca sã ne mântuiascã pe noi.
Cu cât mai mult El ne va iubi pe
noi ºi va dori ca sã fim pãrtaºi
acestei jertfe a Fiului Sãu ca sã ne
mântuim prin Sângele Fiului Sãu.
De aceea Evanghelia
aceasta pusã de Pãrinþii
Biserici i în duminica
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aceasta a 28-a dupã
Rusalii, care este penul-

tima dinaintea Naºterii Domnului,
ne pregãteºte sã pornim cu toatã
inima spre locul în care Dumnezeu
a pogorât cerul pe pãmânt, adicã
la Betleem, la ieslea Betleemului
care este icoana inimii noastre în
care trebuie sã Se întrupeze Iisus
Hristos. În inima noastrã Hristos
vrea sã stea la masã cu noi, dupã
cum a spus în cartea Apocalipsei:
Iatã, Eu stau la uºã ºi bat. Dacã
aude cineva glasul Meu ºi
deschide, voi intra la el, voi cina cu
el ºi el cu Mine. Aceastã cinã din
inima noastrã este cina cea mare

despre care ne-a vorbit nouã
Domnul astãzi. Fiecare dintre noi
avem o inimã, un loc în care Hristos
vrea sã cheme lumea întreagã ca
sã ospãteze cu El. Asta înseamnã
cã în inima noastrã trebuie sã intre
toþi oamenii, ºi cei pe care noi îi
vedem buni ºi credincioºi ºi cei
care sunt pãcãtoºi, care îºi vãd
pãcatele lor sau pe care noi îi
vedem pãcãtoºi, ºi toþi cei care
sunt bolnavi ºi lipsiþi, în încercãri ºi
necazuri, orfanii ºi vãduvele, toþi
trebuie sã intre pânã se umple
inima noastrã. ªi când se umple
inima noastrã cu toþi aceºtia, atunci
Stãpânul intrã ºi începe Cina cea

mare, bucuria comuniunii pe care
El o are cu noi în inima noastrã în
care a intrat lumea întreagã.

Dacã un singur om nu încape
în inima noastrã, Hristos nu vine sã
cineze cu noi. Atunci suntem tulburaþi
ºi nefericiþi pânã în momentul în care
l-am iertat ºi l-am primit ºi pe acela.

Sã nu uitãm niciodatã acest
adevãr: Hristos intrã în inima noastrã,
în acest loc tainic al omului care este
sufletul sãu, doar atunci când s-a
umplut casa cu toþi cei pe care Hristos
i-a chemat, i-a îndemnat sau i-a silit sã
intre în inima noastrã. Amin!

Când pãstrezi dreapta credinþã ºi ai chipul luminos,
Este semnul cã porþi crucea ºi Îl urmezi pe Hristos;

Când descoperi chipul veºnic chiar ºi-n omul pãcãtos,
Înseamnã cã ai iubire ºi te-asemeni cu Hristos.

Când smerit te porþi în lume ºi trãieºti cuviincios,
Mergi pe calea mântuirii, imitându-L pe Hristos;
Daca-n suflet ai iubire ºi vorbeºti mereu frumos,

Viaþa ta e liturghie ºi duci crucea lui Hristos.
...............................................................................

De porþi Crucea cu rãbdare pe pãmântul nemilos,
Vedea-vei cu siguranþã Învierea lui Hristos.
Dacã vom avea credinþã ºi vom fi evlavioºi,

Vom fi, prin participare, dupã har, ºi noi hristoºi.
IPS IOACHIM


