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Naºterea Fiului lui Dumnezeu în
istorie este forma cea mai concretã de
manifestare a iubirii infinite a lui
Dumnezeu pentru noi, oamenii. Cea
de-a doua persoanã a Preasfintei
Treimi, Fiul, Unul Nãscut mai înainte
de toþi vecii, intrã în timpul efemer
pentru a descoperi întregii creaþii „taina
ascunsã din veºnicie ºi neºtiutã de
îngeri”.

Atunci când Logosul cel veºnic
intrã în timpul nostru prin naºterea Lui
din Fecioarã neprihãnitã, Dumnezeu
dãruieºte omului capacitatea de

*Mesaj pastoral la sãrbãtoa-
rea Naºterii Domnului din anul
mântuirii 2021

îndumnezeire, iar întregului univers,
însuºirea transfigurãrii. Dumnezeu cel
veºnic coboarã în timpul efemer
pentru a dãrui omului timpul
mântuirii.

Prin întruparea Logosului în
istorie, timpul curgãtor se varsã în
timpul lui Dumnezeu, iar omul,
rãscumpãrând timpul, îl face
sã nu mai fie o povarã, ci sã



devinã asemenea unui râu cu
apã cristalinã, care, în curgerea

lui, transportã faptele noastre în spaþiul
etern al lui Dumnezeu, adicã în
acel prezent continuu, a cãrui miºcare
nu se mai mãsoarã cu mijloacele
convenþionale inventate de om, ci cu
infinitatea ºi eternitatea lui Dumnezeu.

Aºadar, prin praznicul luminos al
Crãciunului, Dumnezeu ne cheamã sã
participãm la viaþa Mântuitorului
Hristos, ne cheamã la smerenie, la
iubire, la mãrturisire, El fiind Calea,
Adevãrul ºi Viaþa.

Când trãieºti într-un imperiu al
nesiguranþei, al fricii, al bolilor
incurabile, al zvonurilor apocaliptice,
iubirea, frumosul, curãþia, bunãtatea
devin doar amintiri. Dar Dumnezeu,
prin Naºterea Fiului Sãu în lumea
aceasta, doreºte sã ne aducã aminte
cã El este Creatorul ºi Stãpânul vieþilor
noastre, care ne-a lãsat liberi sã
chivernisim darurile Sale pe pãmânt,
aºteptând întru rãbdare sã facem
diferenþa între libertate ºi libertinaj, sã
ne reamintim cã am fost creaþi ca
împãraþi ºi cã tot Universul este
impregnat de raþiuni divine.

Sã mulþumim lui Dumnezeu care
ne-a adus pacea cereascã ca Dar pe
pãmânt. Însã puþini mai sunt cei care o
cautã încã. Dar Hristos ºi Biserica Sa
cheamã lumea la pacea ºi liniºtea
hristicã, la buna înþelegere între oameni
ºi la rugãciune.

De aceea, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, urmând
o frumoasã tradiþie statornicitã în viaþa
ecleziasticã româneascã de-a lungul
a 14 ani, a declarat anul 2022 ca fiind
„Anul omagial al rugãciunii în viaþa
bisericii ºi Anul comemorativ al
sfinþilor isihaºti”, readucând în
actualitate importanþa capitalã a
rugãciunii în viaþa liturgicã a Bisericii,
dar ºi în viaþa fiecãrui credincios,
comemorând, totodatã, pe sfinþii care
au descoperit tainele ºi frumuseþea
acestei nevoinþe care aºazã în dialog
pe om cu Dumnezeu.

Urmând întru totul aceste
predanii ºi, dând ascultare
necondiþionatã Sfântului Sinod, cu
pãrinteascã dragoste vã îndemn,
zicând:

Începe Anul rugãciunii,
Prilej în care noi, românii,
Ne vom ruga în Casa Pâinii
Sã fim ce-am fost, fiii luminii,
Primind ºi noi har peste har,
Ca sfinþii toþi din sinaxar.
 
Bunul Dumnezeu sã ne ajute sã

petrecem cu pace ºi bucurie zilele
Crãciunului pânã la Teofanie, când
începe o altã perioadã liturgicã a
Anului bisericesc. Anul 2022 sa fie
pentru toþi ºi pentru toate un An al milei
Domnului!

La mulþi ani!

În «Maica Domnului, Apãrãtoarea
noastrã» am citit despre o minune a
Maicii Domnului care s-a petrecut,
de vreo câþiva ani, cu un preot.

Preotul s-a lovit cu o sapã. Redau
mai jos întreaga povestire.

„Doctorii i-au spus cã nu e nici
o problemã, dar apoi rana s-a

cronicizat, iar o jumãtate de an mai
târziu a fost diagnosticat cu cancer.

Uluit ºi înfricoºat, preotul nu a
acceptat diagnosticul, ci a mers la
Tg. Mureº ºi la Bucureºti, peste tot
primind aceeaºi sentinþã, ba mai
mult spunându-i-se cã boala s-a
întins, având metastaze în
organism. 

Se apropia de moarte. Înnebunit
de durere, având doi copii mici,
preotul nu a disperat.

Auzise de la o credincioasã de
icoana fãcãtoare de minuni de la
Hadâmbu, care plânge cu mir ºi
vindecã toatã durerea ºi întristarea.

A plecat cu maºina la Hadâmbu,
la Iaºi, a mers toatã noaptea ºi a
cãzut la picioarele Maicii Domnului,
rugând-o sã îi dea viaþã pentru a-ºi
creºte copiii.

Dupã o jumãtate de ceas de
plâns ºi de rugãciune, a simþit o
adiere de vânt rãcoritor pe faþa lui,
ca o mireasmã de mir ceresc, ºi a
înþeles cã Maica Domnului îl
ascultase.

S-a ridicat în picioare, a mulþumit
Fecioarei îndurãrilor ºi a plecat
acasã. Aici a postit post negru,
numai cu apã, timp de ºapte zile,
rugându-se mereu Maicii lui Hristos.
Dupã cele ºapte zile, a mers, cu
inima strânsã, la Spital pentru o
nouã expertizã.

Doctorul  – care îl cunoºtea – i-a
zis:

– Hai Dom’ Pãrinte, te vãd om
serios, ce te mai controlezi atâta?
Þi-am spus. Ai cancer ºi metastaze.
Pregãteºte-te de moarte. Ce mai,
eºti om în toatã firea!

Dupã radiografie, doctorul
plictisit, s-a uitat aºa într-o doarã la
filme. 

A încremenit. Gura i s-a
încleºtat. Arãta speriat

Protoiereu Ioan Bârgãoanu



Aceastã povestire pe care o voi
relata în cele ce urmeazã cred cã
mulþi din cei care aveþi acces la
internet aþi citit-o, dar, pentru cã aici
se poate vedea cum lucreazã
Dumnezeu într-un fel cum nimeni
nu ar fi putut gândi, am sã redau
aceastã întâmplare aºa cum o
povesteºte un preot, pentru a
ilustra „misterioasele cãi ale
Domnului”. Iatã povestirea.

„Într-o zi de octombrie, un tânãr
preot ºi soþia lui, trimiºi la prima lor
parohie, ajung acolo ºi constatã cã
biserica este într-o stare deplo-
rabilã...

Plini de entuziasm, îºi propun
sã o restaureze pânã în Ajunul
Crãciunului, când vor sã orga-
nizeze prima slujbã...

Muncesc din greu, reparã
pereþii, tâmplãria, refac picturile,
curãþã… ºi terminã totul pe 18
decembrie.

Însã, a doua zi, pe 19
decembrie, se porneºte o vijelie
cumplitã, care desprinde o bucatã
din acoperiº, iar apa scursã le
distruge o porþiune mare dintr-un
perete lateral...

Întristat cã trebuie sã amâne
slujba de inaugurare, preotul pleacã
spre casã. Dar, pe drum, se
opreºte la o licitaþie în scopuri
caritabile ºi acolo îi atrage atenþia
o faþã de masã brodatã, de o mare

filmul, iar preotul nu
pricepea nimic. Într-un
târziu, a exclamat:

– Minune a lui Dumnezeu! În loc
de formaþiunile canceroase, nu mai
sunt decât niºte cicatrici. Aºa ceva
n-am vãzut în treizeci de ani de
meserie!!!

Preotul a izbucnit în plâns. Era
atât de zdrobit de durere ºi de
cutremur, încât a cãzut jos, acolo în
spital, ºi a rãmas aºa multã vreme.
Apoi a simþit din nou adierea de
luminã pe care o simþise la
Hadâmbu. Aºa i s-a confirmat
lucrarea minunatã a Maicii Domnului.
S-a ridicat ºi a plecat acasã. O putere
nevãzutã, o bucurie îi susura în
suflet, un izvor de îndurãri se
deschisese în el. Simþea nevoia sã
strige pe strãzi minunea întâmplatã
cu el, sã salte de bucurie, sã spunã
tuturor cum s-a nãscut din nou. 

Simþea nevoia sã ajute ºi el pe
alþii, sã dãruiascã luminã ºi bucurie,
ajutor celor în suferinþã. Dar ºtiind
cã este neputincios, a jurat în faþa
icoanei Maicii Domnului cã va purta
cu el toatã viaþa filmele care arãtau
clar cã era nãpãdit de cancer ºi
diagnosticul multiplu declarat
indubitabil la Sibiu, la Tg. Mureº ºi
la Bucureºti, ºi filmele de dupã
minune, cu cicatricile de pe trupul
lui, ca niºte urme de rãni ale
pãcatului, tãmãduite, miruite de
mâinile Maicii lui Dumnezeu. 

ªi oriunde se va afla a jurat cã
va povesti, ca un misionar, minunea
cea mare pe care Maica Domnului
a sãvârºit-o cu el. Aºa mi-a istorisit
ºi mie. ªi îmi spunea:

– E atât de simplu sã ceri cu toatã
inima! E atât de simplu sã te vindeci!
E atât de uºor sã ceri de la mama ta
laptele cel sfânt al vindecãrii.

Oameni paralizaþi, bolnavi de
cancer, sfâºiaþi de greutãþile vieþii
sau care ºi-au pierdut sensul pe
acest pãmânt, oameni cu pãcate
grele, cu neputinþã de purtat pe
pãmânt, au cãutat o ultimã alinare
la icoanele fãcãtoare de minuni.

Ajutaþi de cei dragi, au venit de la
sute de kilometri sã se roage la
icoana Maicii Domnului de la
Hadâmbu.

Dumnezeu, pentru credincioºi,
este mai viu ca niciodatã, iar
minunile se petrec într-o tainã greu
de înþeles pentru o minte care nu
cunoaºte tainele dumnezeieºti.”

Creºtine dragã, nu uita: Citeºte,
când poþi, cu multã credinþã,
Paraclisul Maicii Domnului! Maica
Domnului este nu numai vinde-
cãtoarea trupului, ci mai întâi a
sufletului. Deci sã ne rugãm pentru
toþi cei aflaþi în suferinþã trupeascã ºi
sufleteascã ºi Maica Domnului este
gata oricând sã ne vinã în ajutor…

fineþe, care avea în mijloc o cruce.
Îºi dã seama cã are exact
dimensiunea porþiunii de perete
avariat ºi o cumpãrã, întorcându-se
la bisericã.

Între timp, începuse sã ningã,
iar în staþia de autobuz zãreºte o
doamnã în vârstã care tocmai
pierduse autobuzul. Fiindcã afarã
era frig ºi ningea, preotul o invitã
pe bãtrânã sã aºtepte urmãtorul
autobuz în bisericã, iar el începe sã
fixeze faþa de masã pe peretele
avariat. Doamna stãtea absentã
într-un colþ, când deodatã îºi ridicã
ochii ºi, ºocatã, îl întreabã pe preot
de unde are faþa de masã cu
iniþialele ei (EBG)... Ii povesteºte
apoi cã ea o brodase în Austria în
urmã cu 35 de ani, în timpul
rãzboiului. La venirea naziºtilor e
nevoitã sã plece în grabã ºi-ºi lãsã
în urmã soþul, care era arestat ºi
trimis în lagãr... De-atunci nu l-a mai
vãzut pe soþul ei.

Impresionat, preotul vrea sã-i
returneze faþa de masã, dar ea îi
spune cã e mai bine sã rãmânã în
bisericã... Atunci preotul s-a hotãrât
sã o conducã pe doamna întristatã
acasã...

Slujba de inaugurare a bisericii
se sãvârºeºte aºa cum fusese
programatã, iar la sfârºit preotul îºi
conduce spre ieºire noii
enoriaºi. Când revine,



La o mãnãstire frumoasã din
Moldova veneau mereu în vizitã
pelerini din toatã þara. Intr-un
cerdac, la o chilie de lemn, stãtea
un monah bãtrân, care binecuvânta
ºi dãdea cuvânt de folos oricui
cerea de la dânsul. Intr-o zi, se
abãtu pe la acest monah ºi o familie
venitã în pelerinaj: soþ, ºotie ºi doi
copii. Soþia, foarte evlavioasã,
merse la pãrinte ºi primi
binecuvântare împreunã cu copiii,
însã soþul stãtea retras, fi ind
necredincios ºi chiar împotriva
acestor gesturi de evlavie faþã de
un om.

Femeia zãbovi puþinã vreme
alãturi de bãtrânul monah,
încercând sã afle cum sã-l îndrepte
pe soþul ei pe calea credinþei.

La un moment dat ,  soþu l
nervos, pentru cã el venise în
pelerinaj doar ca simplu turist,
merse spre monah cu gândul
de-al ispit i  ºi a-i pune într-o
luminã proastã întreaga credinþã,
zicându-i:

– Auzi, bãtrâne, spune-mi te
rog frumos, Dumnezeul ãsta al
vostru, care-L tot propovãduiþi ºi cu
care prostiþi lumea, ar putea sã
creeze ceva atât de greu, încât El
Însuºi sã nu poatã ridica?

observa pe un scaun un
domn în vârstã cu ochii

pironiþi spre faþa de masã...
Bãrbatul îi povesteºte îndurerat

cã faþa de masã fusese brodatã de
soþia lui, care dispãruse pe timpul
ocupaþiei naziste ºi pe care o
credea moartã...

Preotul îl roagã pe bãtrân sã-l
însoþeascã într-o scurtã plim-
bare cu maºina ºi astfel îl duce
la domiciliul bãtrânei doamne,

unde a putut asista la cea mai
impresionantã revedere de
Crãciun...”

Din aceastã întâmplare putem
vedea cum nu se poate mai
limpede cã Iubirea Domnului este
mereu cu noi; promisiunile Lui se
împlinesc. Iar dacã avem
încredere în El sã-I prezentam
problemele noastre, sã-i spunem
toate pãsurile noastre, El are
întotdeauna grijã de noi...

Bãtrânul zâmbi cu faþa seninã
ºi rãspunse necredinciosului
bãrbat:

– Dumnezeu cel Adevãrat
este un Dumnezeu al iubirii, El nu
creeazã lucruri abstracte; toate au
un rol în lumea asta. Priveºte
Universul ºi minuneazã-te de el...
Toate se miºcã într-o armonie
perfectã. Dumnezeu este armonie,
El aduce pacea, bunãtatea,
înþelegerea ºi tot binele din lumea
aceasta. Rãul nu este creat de
Dumnezeu. Acolo unde apare rãul
înseamnã cã nu existã binele. De
ce? Pentru cã pe om l-a fãcut liber
ºi-i respectã libertatea. Avem un
Dumnezeu tandru ºi iubitor ºi am
putea spune cã e atât de gentil,
încât nu intrã în sufletul omului cu
bocancul.

– Vezi, zise bãrbatul, i-am
spus eu nevestei mele cã sunteþi
niºte înºelãtori ºi vrãjiþi lumea cu
limbajul ãsta sofisticat. Eu þi-am pus
o întrebare, iar tu ai ocolit
rãspunsul, precum politicienii.

– Frãþia ta nu m-ai lãsat sã
termin. Eu încercam sã-þi explic
câteva lucruri despre Dumnezeu
înainte sã-þi dau rãspunsul. De
aceea þi-am spus cã Dumnezeu nu
face lucruri nesãbuite. Tu mi-ai pus

o întrebare prin care încerci sã mã
ispiteºti.

– Gata, m-am lãmurit, bãtrâ-
nule! Nu eºti capabil sã-mi rãspunzi
ºi te-ai fãcut de râs ºi faþã de copiii
aceºtia care aºteptau ºi ei un
rãspuns concret de la mata.
Adunaþi în jurul vostru toþi proºtii, toþi
naivii ca sã-i pãcãliþi voi. Dacã vine
unul mai deºtept, aºa ca mine,
gata, vã pune cu botul pe labe!

Monahul, cu faþa seninã ºi
zâmbitoare spuse:

– Da! Dumnezeu poate sã
creeze ceva ce nu poate ridica nici
El…

– Ha, ha, ha. Auzi, un
Dumnezeu care poate face ceva pe
care nu-l poate ridica. ªi ce ar putea
face El aºa de greu sã nu poatã
ridica? Te rog sã-mi rãspunzi!

– UN PROST CA TINE NU
POATE RIDICA. Dumnezeu te-a
fãcut, þi-a dat inteligenþã, raþiune,
suflet viu, sãnãtate ºi tot ceea ce-þi
trebuie ca sã poþi rãzbate în viaþã
ºi sã-L recunoºti ca ºi Creator al
tãu. Vrea sã te ridice din prostia în
care zaci ºi nu poate, cã tu nu vrei.
El îþi respectã libertatea ºi nu te
ridicã cu forþa, iar tu eºti atât de
prost ºi greu, cã nu te poate
ridica…

– Atunci copiii au început sã
râdã, fiind ºocaþi de înþelepciunea
monahului ºi de felul în care l-a
ruºinat pe tatãl lor necredincios.

Ruºinat, omul necredincios i-a
zis atunci bãtrânului:

– Vreau, pãrinte, sã stãm de
vorba! Aveþi timp ºi pentru mine?!!

În viaþã sunt situaþii identice la
o scarã de valori mult mai mare!
Le vedem, le simþim...

Mergeþi sã vã spovediþi, apoi
primiþi Euharistia lui Hristos! Aºa
închinându-vã lui Dumnezeu cel
Adevãrat, mergeþi ºi cinstiþi pe
Sfinþii Bisericii ºi Sfintele Moaºte!

Citiþi Sfânta Scripturã!
Aºa veþi înþelege mai mult ºi mai

multe!



Duminicã, 25 iulie 2021, la
Viiºoara, dupã Sfânta Liturghie, s-a sfinþit
un nou steag tricolor care-l va înlocui pe
cel vechi de pe catargul din dreptul
Sfântului Altar. Noul steag tricolor a fost

oferit de tânãrul Sebastian Sârbu,
credincios al Viiºoarei, ºi va transmite
de la înãlþimea crucii din turla bisericii
dragostea de neam a viiºorenilor
împletitã cu dragostea de Dumnezeu

arãtatã providenþial în cuvintele Sfântului
Filaret al Moscovei cã Tatãl este iubirea
care rãstigneºte, Fiul, iubirea rãstignitã,
iar Duhul Sfânt, puterea de nebiruit a
Crucii. Doamne ajutã!

De la an la an, Praznicul Botezului
Domnului (Boboteaza) s-a dorit a fi
cinstit ºi la Viiºoara cu pregãtiri cuvenite
mãreþului act liturgic ce se sãvârºeºte în
aceastã zi unicã de peste an. Încã din
ajun, dupã o zi de ajunare, s-a sãvârºit
Vecernia unitã cu Sfânta Liturghie a
Sfântului Vasile cel Mare, când s-au

împãrãtºit credincioºii care s-au pregãtit
pentru aceastã comuniune cu Cel Care
la Iordan a venit sã Se boteze de cãtre
Sfântul Ioan. În însãºi ziua Praznicului,
scena de afarã a fost împodobitã cu
crengi de brad, cu icoane ºi cu un ban-
ner special înfãþiºând râul Iordan peste
care stau trei icoane impunãtoare, la

mijloc una cu Botezul Domnului flancatã
de icoana Maicii Domnului ºi cea a
Sfântului Ioan Botezãtorul. Vasul mare
de apã din dreptul sau în prelungirea
picioarelor Mântuirului a închipuit apa
Iordanului sfinþitã de afundarea
Mântuitorului în ea prin mâinile preoþilor.

Doamne, slavã Þie!



Viişoara văzută de pe Arcaciu

La Troiþa Sfintei Treimi – au început ºezãtorile
catehetice la troiþele Viiºoarei

La apus de soare în sãrbãtoarea
Sfintei Treimi, la troiþa de la locul numit
Valea Podului, din Viiºoara, a avut loc
deschiderea ºezãtorilor catehetice din anul
2021, cu binecuvântarea
Înaltpreasfinþitului Pãrintele
nostru Ioachim, de care se
folosesc credincioºii
parohiei „Sfântul Nicolae,
Viiºoara. Troiþa închinatã
Sfintei Treimi se aflã în
preajma a douã fântâni,
într-un loc extravilan,  dar
cãlcat zilnic de paºii multora
ce-ºi lucreazã þarinile de pe
aceste locuri. Popasul
duhovnicesc a fost inaugurat
cu slujba sfinþirii apei, cu
rugãciuni de binecuvântare
a izvoarelor din cele douã

fântâni ºi cu citirea Acatistului Sfintei Treimi,
dupã care a urmat partea cateheticã ce a
cuprins învãþãturi despre lucrarea Duhului
Sfânt în cele ºapte Taine ale Bisericii.

Ofrandele binecuvântate au constituit
partea Martei de care s-au bucurat toþi
cei prezenþi la acest eveniment
duhovnicesc. Doamne ajutã!
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ªezãtoare cateheticã la troiþa închinatã
Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel

Pe 29 iunie 2021, în fapt de
searã, dupã ce parohia Viiºoara a fost
cercetatã de Dumnezeu prin semne ale
vremii necunoscute pânã acum de cei
mai în vârstã locuitori, tornadã, grindinã
prelungitã, ploaie nãprasnicã, lãsând
pe mulþi cu pagube nemãsurate, la
troiþa închinatã
Sfinþilor Apostoli
Petru ºi Pavel a
avut loc un moment
de rugãciune ºi de
mângâiere sufle-
teascã.

Ridicatã în
amintirea unicului
fiu, Paul-Vlãduþ, al
familiei Lucian ºi
Mihaela Vrân-
ceanu, troiþa devine
an de an semn de
mângâiere ºi alina-
re a dorului pãrin-
þilor prin prezenþa

tainicã a fiului lor în comuniunea de
rugãciune a tuturor celor prezenþi.

Tematica cateheticã a acestui
popas duhovnicesc a avut în atenþie
diversele chemãri pe care Hristos i
le-a fãcut celor doi sfinþi Apostoli,
Petru ºi Pavel sã-L urmeze, de la

calea cea uºoarã a ascultãrii pânã
la cea mai grea, a jertfei ºi a crucii.

Încheierea celei de-a doua
ºezãtori catehetice din acest an,
2021, a constituit-o masa de obºte
oferitã de familia Vrânceanu tuturor
celor prezenþi. Sã fie binecuvântatã!



ªezãtoare cateheticã
la bustul ºtefanian de la Viiºoara

La vremea asfinþitului, pe data de
2 iulie 2021, cu binecuvântarea

Arhipãstorului nostru Ioachim, am
cinstit  la Viiºoara înveºnicirea întru

slava sfinþilor a
marelui Voie-
vod moldovean
ªtefan, la mo-
n u m e n t u l
închinat lui ºi
ridicat în faþa
ºcolii sãteºti.
Acatistul Sfân-
tului ªtefan cel
Mare ne-a des-
coperit dorinþa

Voievodului de a ridica altare sfinte în
inima fiecãruia dintre noi, mãrturii ale
biruinþelor ori înfrângerilor noastre pe
frontul luptelor duhovniceºti. Cât am
apãrat credinþa strãbunã ºi hotarele
fiinþei de risipire ºi înstrãinare, iatã
rãspunsuri pe care le aºteaptã Sfântul
ªtefan de la fiecare la judecata de
obºte. Bustul ºtefanian de la Viiºoara
a fost ridicat la iniþiativa fostei
directoare a ºcolii, Înv. Florica Vleja,
cu ajutorul credincioºilor parohiei,
întru memoria Voievodului de care
legenda leagã numele satului.



ªezãtoare cateheticã la Troiþa Sfântului Ilie

În seara zilei de 20 iulie 2021, cu
binecuvântarea IPS Ioachim, Arhie-
piscopul Romanului ºi Bacãului, a avut
loc a patra ºezãtoare cateheticã din
acest an la troiþa închinatã Sfântului
Proroc Ilie, din Viiºoara.

Laudelor aduse în imne de Acatist
prorocului „cu râvnã fãrã limite” pentru
Dumnezeu le-a urmat cateheza despre
cele douã altare zidite pe Carmel,

altare la care contribuim fiecare, fie
zidindu-l pe cel închinat adevãratului
Dumnezeu, fie construind false altare
în care ne punem nãdejdile ºi credinþa
noastrã. Fie slujind Altarului Bisericii
peste care coboarã focul Duhului Sfânt
asupra jertfei celei nesângeroase, fie
oprindu-ne la alte altare adesea ale
idolatriei vremurilor din urmã care ni
se par a fi mai actuale ºi mai atrãgã-

toare. Din nefericire, noul Israel,
poporul creºtin se împarte ºi azi între
cele douã altare de pe Carmelul
marilor alegeri.

ªezãtoarea cateheticã din 20 iulie
de la Viiºoara ne cheamã pe toþi sã ne
regãsim lucrarea noastrã în mâinile lui
Ilie, ziditoare de altar Dumnezeului lui
Avraam, Isaac ºi Iacob.

Doamne ajutã!



ªezãtoare cateheticã la Viiºoara, lângã Troiþa
închinatã Sfintei Cruci

A ºasea ºezãtoare cateheticã la Viiºoara: pe
culmea Vãratecului, la troiþa închinatã

Schimbãrii la Faþã a Mântuitorului

În seara zilei de 1 august 2021,
la Viiºoara a avut loc a cincea
ºezãtoare cateheticã din acest an la
troiþa închinatã Sfintei Cruci.

În aceastã zi, Biserica a fãcut
amintire de Sfânta Cruce care a fost
purtatã odinioarã spre ajutor în rãzboi,
rânduiala liturgicã repetând ºi în aceastã
zi procesiunea solemnã a scoaterii
Sfintei Cruci spre închinare, ca la
sãrbãtoarea Înãlþãrii Sfintei Cruci ºi ca

în Duminica a 3-a din Postul Mare.
Troiþa închinatã acestei sãrbãtori a
adunat în fapt de searã, în prima zi a
Postului Adormirii Maicii Domnului, pe
o parte din credincioºii Viiºoarei care
ºi-au împletit glasurile în armonia
cinstirii Sfintei Cruci ºi care au primit
cuvânt despre semnificaþia sãrbãtorii
ºi despre puterea Sfintei Cruci. De
asemenea, s-a fãcut iarãºi invitaþie
tuturor pentru a participa la slujbele

rânduite pentru noaptea dintre 3 ºi 4
august, când la biserica din Viiºoara
va poposi Icoana fãcãtoare de minuni
a Maicii Domnului de la Mânãstirea
Giurgeni, Neamþ.

Fie ca ºi acest popas duhovnicesc
devenit ºezãtoare cateheticã sã fie de
folos pentru pastoraþia viiºorenilor, mai
ales cã el are loc cu binecuvântarea
arhipãstorului nostru Ioachim.

Doamne ajutã!

În seara zilei de 6 august 2021,
am urcat pe culmea Vãratecului la
troiþa pe care credincioºii locului o
cinstesc în mod special la praznicul

Schimbãrii la Faþã a Mântuitorului.
Imnologia liturgicã a sãrbãtorii (în
mod special paremiile Vecerniei) ne-a
amintit cã Moise ºi Ilie ºi-au dorit în

timpul vieþii lor pãmânteºti sã vadã
Faþa Domnului ºi nu le-a fost dat.
Dar pentru cã au plecat din
aceastã lume cu aceastã



În pelerinaj la Troiþa Sfintei Parascheva

dorinþã pe care de altfel o
are fiecare om în inima lui

încã de la actul creaþiei, li s-a dat sã
vadã Faþa Domnului, chemaþi fiind
pe Tabor în ziua Schimbãrii la Faþã
a Mântuitorului.

Dupã slujba sfinþirii apei ºi citirea
Acatistului Praznicului, lecþia cateheticã
ce a urmat a avut ca temã tocmai
actualizarea acestei dorinþe care necesitã
nevoinþã duhovniceascã, dupã exemplul
vieþii sfinþilor cãrora Dumnezeu li S-a

arãtat în slava luminii Sale încã din aceastã
viaþã. Titlul sugestiv al cãrþii semnatã de
Arhim. Sofian Boghiu: „Caut Faþa
Domnului” reprezintã quintesenþa
sãrbãtorii ºi scopul vieþii duhovniceºti.

Doamne ajutã!

În parohia Viiºoara, Sfânta
Parascheva este cinstitã ºi printr-un
pelerinaj care a avut loc în dupã amiaza

sãrbãtorii din 14 octombrie 2021.
Situatã la o intersecþie generoasã de
drumuri, troiþa cu hramul Sfintei

Parascheva a adunat ºi în acest an,
deºi vremea a fost neprielnicã,
pe credincioºii de aproape ºi



Popas catehetic la Viiºoara: Troiþa
Sfinþilor Arhangheli

de mai departe, care au
participat la slujba sfinþirii apei

ºi a Acatistului Sfintei Parascheva,
încheierea fãcându-se cu rugãciune pentru
toþi cei prezenþi ºi cu o pomenire pentru o
parte din ctitorii troiþei plecaþi dintre noi.
Cuvântul catehetic rostit cu aceastã ocazie
a pus în luminã mijlocirea sfinþilor înaintea
lui Dumnezeu pentru fiecare dintre cei care
le cer ajutorul. A fost al nouãlea popas
catehetic de peste an la Viiºoara, ultimul,
al zecelea, urmând sã aibã loc pe 8
noiembrie, la troiþa închinatã Sfinþilor
Arhangheli. Doamne ajutã!

Ultimul popas catehetic la parohia
Viiºoara în anul 2021 l-au fãcut
credincioºii la troiþa „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil” ce ne întâmpinã la
intrarea în localitate dinspre Târgu
Ocna. Deºi vremea ploioasã de toamnã
târzie nu ne-a fost un aliat în seara zilei

de luni, 8 noiembrie, totuºi popasul
duhovnicesc a avut loc, sãvârºindu-se
sfinþirea apei ºi intonându-se Acatistul
Sfinþilor Voievozi, seara întâmpinându-ne
degrabã ºi purtându-ne la ale noastre
cu nãdejdea însoþirii sfinþilor îngeri în
toate cãile vieþii. O trecere în revistã a

celor zece popasuri catehetice din anul
2021 în parohia Viiºoara a evidenþiat
lucrarea binecuvântãrii IPS Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului în
desfãºurarea acestor cateheze speciale
la troiþele ºi Crucile parohiei.

Slavã lui Dumnezeu pentru toate.



În seara praznicului Adormirii
Maicii Domnului, 15 august 2021, a
fost sfinþitã o nouã troiþã la Viiºoara,
ridicatã de familia Vasile ºi Elena Iftimie
în spaþiul public din dreptul locuinþei
proprii.

Dorinþa creºtinilor viiºoreni de a
ridica o troiþã cât mai aproape de
locuinþa lor s-a împlinit la majoritatea
troiþelor construite. Dar una special
inãlþatã pentru cinstirea Maicii
Domnului ºi-a aflat locul în inima ºi
lângã locuinþa acestei familii care a
construit-o cu forþe proprii ºi cu toatã
dragostea.

Mulþimea credincioºilor viiºoreni
adunatã la praznic de sfinþire a
încununat cum nu se poate mai fericit
osteneala acestei familii.

O nouã troiþã s-a sfinþit la Viiºoara

Dupã slujba sfinþirii apei ºi a
consacrãrii spre închinare a acestei
mici troiþe, a avut loc obiºnuitul cuvânt
catehetic care a arãtat cum Maica
Domnului este prezentã de-a lungul
întregului timp al Vechiului Testament,
pentru a se arãta cu adevãrat la plinirea
vremii ºi a-I fi Maicã Fiului lui
Dumnezeu întrupat în pântecele ei. Din
partea familiei ctitor, toþi cei prezenþi
au primit un dar, troiþa rãmânând
pentru trecãtorii de aici nu doar
aducere-aminte de Cer, ci ºi o poartã
a Cerului prin care rugãciunile lor sã
intre în Sfânta Sfintelor. Felicitãm
familia ctitor ºi pe toþi credincioºii
participanþi la eveniment!

Preasfântã Nãscãtoare de Dum-
nezeu, mântuieºte-ne pe noi!



„Precum ceara, dacã nu e încãlzitã
ºi înmuiatã multã vreme, nu poate primi
pecetea întipãritã în ea, aºa ºi omul nu
poate primi pecetea virtuþii lui
Dumnezeu, dacã nu e cercat prin
dureri ºi neputinþe. De aceea zice
Domnul cãtre dumnezeiescul Pavel:
«Îþi este de ajuns harul Meu. Cãci
puterea Mea în neputinþe se
desãvârºeºte»... Apostolul numeºte
neputinþe nãpustirile vrãjmaºilor crucii,
care se întâmplau necontenit lui ºi
tuturor Sfinþilor, ca sã nu se înalþe, cum
însuºi zice, de bogãþia covârºitoare a
descoperirii, ci sã stãruiascã mai
degrabã prin smerenie în chipul
desãvârºirii, pãzind prin desele umiliri,
cu evlavie, darul dumnezeiesc. Iar noi
numim neputinþe gândurile rele ºi
slãbiciunile trupeºti. Cãci atunci
trupurile Sfinþilor ce se nevoiau
împotriva pãcatului, fiind predate
bãtãilor aducãtoare de moarte ºi altor
felurite chinuri, erau cu mult deasupra
patimilor intrate în firea omeneascã
prin pãcat. Dar acum bisericile având
pace multã din mila Domnului, trebuie
sã fie cercat trupul celor ce se nevoiesc
pentru evlavie cu multe slãbiciuni, iar
sufletul cu gânduri rele. Aceasta se
întâmplã mai ales celor în care
cunoºtinþa lucreazã întru multã simþire
ºi încredinþare, ca sã fie feriþi de toatã
slava deºartã ºi mândria, ºi sã poatã
primi, cum am zis, cu multã smerenie,
pecetea frumuseþii dumnezeieºti, dupã
Sfântul care zice: «însemnatu-s-a peste
noi lumina feþei Tale, Doamne». Deci
trebuie sã rãbdãm cu mulþumire voia
Domnului. Cãci în felul acesta ni se va
socoti drept a doua mucenicie
necontenita supãrare din partea bolilor
ºi lupta cu gândurile drãceºti... Cel ce
aducea atunci chinuri peste trupurile

drepþilor ºi ocãra cumplit pe cinstiþii
dascãli prin cei ce slujeau socotinþelor
sale diavoleºti, aduce ºi acum felurite
pãtimiri mãrturisitorilor evlaviei,
împreunã cu multe ocãri ºi umiliri, mai
ales când aceºtia ajutã cu multã putere
sãracilor ce suferã pentru slava
Domnului“ (Diadoh al Foticeii,
Filocalia I, Ed. Anastasia,
Bucureºti, 1993, pp. 468-469)

Mai întâi  roagã-te pentru
dobândirea lacrimilor, ca prin plâns
sã înmoi sãlbãticia ce se aflã în
sufletul tãu; ºi, dupã ce vei fi
mãrturisit astfel împotriva ta
fãrãdelegile tale înaintea Domnului,
sã primeºti  iertare de la El.
Foloseºte-te de lacrimi pentru a
dobândi împlinirea oricãrei cereri.
Cãci foarte mult se bucurã Stãpânul
când te rogi cu lacrimi. Dacã verºi
izvor de lacrimi în rugãciunea ta, sã
nu te înalþi întru tine, ca ºi cum ai fi
mai presus de mulþi .  Cãci
rugãciunea ta a primit ajutor ca sã
poþi rãscumpãra cu dragã inimã
pãcatele tale ºi sã îmblânzeºti pe
Stãpânul prin lacrimi.Deci sã nu
întorci spre patimã înlãturarea
patimilor, ca sã nu mânii ºi mai mult
pe Cel ce þi-a dãruit harul. Mulþi
plângând pentru pãcate uitã de
scopul lacrimilor; ºi aºa, pierzându-ºi
mintea,  au rãtãci t  (Evagrie
Monahul, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 104-105).

Când socoteºti cã nu ai nevoie de
lacrimi în rugãciunea ta pentru pãcate,

gândeºte-te cât de mult te-ai îndepãrtat
de Dumnezeu, având datoria sã fii
pururea în El, ºi vei lãcrima cu ºi mai
multã cãldurã (Evagrie Monahul,
Filocalia I, Ed. Harisma, Bucreºti,
1993, p. 116).

Sã nu te înalþi când verºi lacrimi în
vremea rugãciunii, cãci Hristos este Cel
ce S-a atins de ochii tãi de ai putut
vedea cu mintea (Marcu Ascetul,
Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucuereºti, 1993, p. 286).

Când dracul lãcomiei pântecelui,
luptând mult ºi adeseori nu izbuteºte
sã strice înfrânarea întipãritã, atunci
împinge mintea la pofta nevoinþei
celei mai de pe urmã, aducându-i
înainte ºi cele privitoare la Daniil,
viaþa lui sãracã ºi seminþele, ºi-i
aminteºte ºi de viaþa altor oarecari
pustnici care au trãit întotdeauna aºa,
ºi sileºte pe ascet sã se facã
urmãtorul acelora. Astfel, urmãrind
înfrânarea peste mãsurã, va pierde
ºi pe cea mãsuratã, de la o vreme
trupul nemaiputând-o pãstra din
pricina slãbiciunii. ªi aºa va ajunge
sã binecuvânteze trupul ºi sã
blesteme inima (Evagrie Monahul,
Filocalia I,  Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 96).

Ia-þi gândul de la orice lãcomie ºi
atunci vei putea sã vezi uneltirile
diavolului (Marcu Ascetul, Filocalia I,
Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 305).



Au primit Taina Sfântului Botez, în anul 2021, la Viiºoara:

Darius-ªtefan
Semeniuc

Pe 8 mai 2021, la Viiºoara a avut
loc botezul pruncului Darius-
ªtefan, fiul familiei Alexandru ºi
Diana Semeniuc. Purtat de naºii
Bogdan ºi Anca Matei însoþiþi de
Liviu Ciocan, Darius-ªtefan a
devenit membru al Bisericii
Ortodoxe prin întreita scufundare în
apa botezului, prin Taina Sfântului
Mir ºi prin cuminecarea cu
Dumnezeiasca Împãrtãºanie. Sã
creascã mare, cu sãnãtate ºi
credinþã puternicã în Iisus Hristos
cu Care s-a îmbrãcat în Taina
Botezului.
La mulþi ani, Darius-ªtefan! 

Pe 8 mai 2021, la Viiºoara a primit
Taina Botezului pruncul David-
Gabriel, fiul familiei Vasile ºi
Mihaela-Mirela Tisescu. Pe braþele
naºilor Costel ºi Mihaela Puluc ºi
ale lui Florin Fichitiu, David-Gabriel
a primit o moºtenire în cer care nu
i se va lua. Pãstrând curatã haina
botezului sãu, punând în lucrare
darurile Duhului Sfânt cu care a
fost miruit ºi pãstrând ca leac de
mântuire Dumnezeiasca Împãrtã-
ºanie primitã ca încununare a
Tainei Botezului, frumoasa moºte-
nire care este viaþa lui veºnicã în

David-Gabriel
Tisescu

sânul Sfintei Treimi îi va fi rãsplãtirea
pentru credinþa lui nestrãmutatã în
Hristos.
Sã creascã mare David-Gabriel
întru mulþi ani!

Marþi, 10 august 2021, pruncul
Andrei-Iosif, fiul familiei Pãrãoanu,
a fost adus spre a primi Taina
Sfântului Botez, naºi fiindu-i familia
Ionel ºi Lenuþa Postolache, din
Viiºoara. Miruit peste toate
mãdularele trupului chemate sã-I
slujeascã Domnului Dumnezeu,
Andrei-Iosif, noul membru al
Bisericii Ortodoxe, s-a împãrtãºit
cu Dumnezeieºtile Taine, devenind
astfel el însuºi modelul sfinþeniei
pentru cei din preajma sa. Sã
creascã mare ºi sã punã în lucrare
darurile primite, pentru a moºteni
Împãrãþia lui Dumnezeu.
La mulþi ani, Andrei-Iosif!

Andrei-Iosif
Pãrãoanu

Sâmbãtã, 28 august 2021, familia
pãrintelui Teofil ºi Andreea Roncea
a avut bucuria încreºtinãrii fiicei lor
Veronica, purtatã fiind pe braþele
naºilor ei, Iulian ºi Ecaterina Toader,
din Bucureºti. Cu un suflet nou
nãscut pe lume, Parohia Viiºoara

Veronica Roncea

ºi-a îmbogãþit tezaurul sãu duhov-
nicesc, pentru cã fiecare copil
trecut prin baia sfântã a Botezului
devine un mãrgãritar luminos în
salba de pietre preþioase ce
împodobesc Biserica lui Hristos.
Sfântul ºi Marele Mir i-a pecetluit
darurile Duhului Sfânt pentru
totdeauna în omul dinlãuntru al
inimii înnoit în apa sfântã a
Botezului, iar Sfânta Împãrtãºanie
a unit-o mai cu adevãrat în Taina
Bisericii. Sã creascã mare,
sãnãtoasã ºi credincioasã, spre
bucuria pãrinþilor ei trupeºti ºi
sufleteºti ºi spre slava lui
Dumnezeu. La mulþi ani, Veronica!

În 25 septembrie 2021, la Viiºoara
a avut loc botezul pruncei Theona-
Maria Costin, fiica pãrinþilor Cãtãlin
ºi Cristina Costin, naºi fiindu-i
familia Rãzvan ºi Corina Pava-
lache, din Oneºti. Ce poate fi mai
fericit moment al vieþii decât acela
în care devii creºtin prin Taina
Botezului? Când ai devenit
moºtenitor al Împãrãþiei Cereºti
pentru care toatã viaþa de aici
înainte trebuie sã o trãieºti în aºa
fel ca sã ºi dobândeºti la urmã
aceastã moºtenire fãgãduitã. Ne
rugãm lui Dumnezeu sã creascã
mare pe Theona-Maria, credincioa-
sã ºi sãnãtoasã.
La mulþi ani, Theona-Maria!

Theona-Maria Costin



Nica Andreea, 11 ani

Au primit Taina
Sfintei Cununii,

în anul 2021, la Viiºoara:

Pe 8 mai 2021, în faþa Sfântului
Altar al bisericii din Viiºoara au
primit Taina Cununiei tinerii Vasile
Tisescu ºi Mihaela-Mirela Fichitiu,
amândoi din Viiºoara, în prezenþa
martorilor naºi Costel ºi Mihaela
Puluc, tot din Viiºoara. Contem-
plând icoanele Mântuitorului ºi a
Maicii Domnului de pe catape-
teasmã, modelele iubirii lor desã-
vârºite, mirii Vasile ºi Mihaela ºi-au
jurat iubire veºnicã cu mâinile
încruciºate pe Sfânta Evanghelie ºi
pe Sfânta Cruce, fãgãduindu-ºi
unul altuia, în faþa lui Dumnezeu, cã
vor pãstra legãtura dragostei lor
nezdruncinatã pânã la mormânt. Le
urãm la mulþi ani cu sãnãtate ºi
bucurie duhovniceascã.

Vasile Tisescu
ºi Mihaela-Mirela

Fichitiu

Duminicã, 23 mai 2021, la Viiºoara
a avut loc  cununia tinerilor Adrian-
Cristian Nicolau, din Braºov, ºi
Felicia Roncea, din Târgu Ocna.
Însoþiþi de naºii preot Elisei ºi Maria

Adrian-Cristian
Nicolau ºi Felicia

Roncea

Roncea, din Târgu Ocna, au intrat
în bisericã de dimineaþã, la
începutul Utreniei, citind alternativ
psalmii judecãþii ºi punând temelie
nunþii lor Dumnezeiasca Liturghie,
dupã care soborul de preoþi condus
de pãrintele protopop Ioan Bârgã-
oanu a sãvârºit slujba Nunþii,
învrednicindu-i pe tinerii miri Adrian-
Cristian ºi Felicia de binecu-
vântãrile cerului ºi ale pãmântului
ºi încununându-i împreunã într-un
trup în taina iubirii nemuritoare.
Potrivit chemãrii lor profesionale,
punem la începutul vieþii lor
împreunã primele 15 versete din
capitolul 38 al cãrþii: Înþelepciunea
lui Isus, fiul lui Sirah, din Vechiul
Testament. Le dorim ca bucuria pe
care a avut-o Sfânta Elena la
aflarea Sfintei Cruci sã-i
însoþeascã pe cãrarea vieþii pãnã
la capãt. La mulþi ani cu sãnãtate
ºi mântuire de la Dumnezeu,
Adrian-Cristian ºi Felicia! 

Duminicã, 22 august 2021, parohia
Viiºoara a trãit un eveniment
înãlþãtor ºi folositor pentru suflet,
unirea prin Taina Nunþii a tinerilor
ªtefan Roncea, fiul familiei
pãrintelui paroh al Viiºoarei, ºi
Gabriela Roncea (Necula), din
Pechea, Galaþi. Nunta a fost
precedatã de înrudirea celor plecaþi
mai înainte la cele veºnice din cele
douã familii prin parastasul oficiat
sâmbãrã dimineaþa, dupã Sfânta

ªtefan Roncea
ºi Gabriela Necula

Liturghie, cu ocazia unirii prin Taina
Nunþii a nepoþilor lor. Sâmbãtã
seara, programul duhovnicesc de
dupã Vecernie a pregãtit intrarea în
sãrbãtoarea Învierii când, dupã ce
mirii au citit psalmii Utreniei ºi au
participat la Slujba Utreniei ºi a
Sfintei Liturghii, s-a sãvârºit slujba
Cununiei, strana fiind condusã de
corul tinerilor din Galaþi din care
mireasa face parte. Le dorim
copiilor noºtri, noii familii întemeiate
la Viiºoara, iubire nemuritoare ºi
bucurie în Hristos, Mirele Bisericii.
La mulþi ani, ªtefan ºi Gabriela!

Însoþiþi de naºii Rãzvan ºi Corina
Pavalache, viiºoreni locuind la
Oneºti, mirii Cosmin-Cãtãlin ºi
Elena-Cristina Costin, din Viiºoara,
au primit Taina Sfintei Cununii în
data de 25 septembrie 2021, în
biserica din Viiºoara. A deveni un
trup prin însoþirea nunþii este cu
adevãrat o tainã neînþeleasã, dar
simþitã prin modul în care, dupã
sãvârºirea ei, fiecare din cei doi
este gata sã-ºi dea chiar ºi viaþa
pentru celãlalt. Dacã pânã la acest
moment solemn, aceastã respon-
sabilitate nu-ºi afla locul, de-acum
înainte dragostea devenitã dumne-
zeiascã se va manifesta aºa
precum Hristos ªi-a arãtat-o faþã de
Bisericã, Mireasa Sa. Sã trãiascã
cei doi miri fericiþi ºi sãnãtoºi întru
mulþi ani!

Cosmin-Cãtãlin ºi
Elena-Cristina Costin



Parohia Viiºoara ºi-a sãrbãtorit
hramul sub mantia darnicã a
Sfântului Nicolae care s-a arãtat ºi în
acest an chip al milostivirii ºi mare
fãcãtor de minuni. Cu binecu-
vântarea Înaltpreasfinþitului nostru
Ioachim, hramul Sfântului Nicolae
înscris pe Sfântul Antimis cu
pecetluire arhiereascã a adãugat ºi
în acest an, 2021, la Viiºoara, o
paginã de istorie la împlinirea aici a
14 ani de slujire a noastrã
sacerdotalã. Vecernia ºi Litia din
seara zilei de 5 decembrie a
continuat cu Utrenia, Acatistul
Sfântului Nicolae ºi Dumnezeiasca
Liturghie în însãºi ziua praznicului în
sobor, având ca protos pe pãrintele
militar Ioan Roncea, care a ºi rostit
cuvântul de învãþãturã, înconjurat de
pãrintele Dãnuþ Zogoreanu, de la
parohia Târgu Trotuº, pãrintele Vasile
Ioniþã, de la parohia Dumbrãveni,
Suceava, pãrintele Elisei Roncea, de
la capela Sfânta Varvara, din Mina
Salina, pãrintele Teofil Roncea ºi cel
ce consemneazã evenimentul.
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Iatã Cuvântul

ce vi l-am dat!

Pagina de istorie a acestei zile a
înscris ºi un act de culturã prin
lansarea cãrþii de predici în anii din
urmã la Viiºoara intitulatã: „Iatã
Cuvântul ce vi l-am dat!”, carte oferitã
ca dar de Sfântul Nicolae tuturor
familiilor din parohie ºi oaspeþilor
prezenþi la sãrbãtoarea hramului.
Cuvântul autorului dezleagã enigma
apariþiei acestei cãrþi:

„Cu ºapte ani în urmã, am
marcat timpul  pastoraþiei la
Viiºoara cu o bornã de hotar, o
carte cu rostiri de duminicã lãsatã
parohiei ca „rod al împlinirilor“,
cum aprecia atunci vlãdica Ioachim
de la Roman în prefaþa intitulatã:
«ªapte ani de belºug la Viiºoara».
În viziunea profeticã a ierarhului
nostru romaºcan, acea carte era
socotitã ca belºugul duhovnicesc
al primilor ºapte ani pe care Iosif
i-a vãzut în visurile lui Faraon.

De atunci au mai trecut ºapte ani.
Cartea de faþã intitulatã: «Iatã
Cuvântul ce vi l-am dat! - predici în
duminicile anilor din urmã la

Viiºoara» poate fi socotitã ca o dare
de seamã înaintea Marelui Pãstor
Iisus Hristos de cum am împãrþit
pâine ºi sare din jitniþele inimii în anii
mai altfel din urmã, parcã tot mai
asemãnãtori cu cei ºapte ani de
dezastre vãzuþi de Iosif ca lucru
hotãrât de Dumnezeu, prin îndoitul
vis al lui Faraon (vezi Facerea, cap.
41). Dupã cei de douã ori câte ºapte
ani care, simbolic, poate însemna
pentru orice preot vremea rânduitã
pastoraþiei unei comunitãþi, sfatul dat
de Sfântul Pavel ucenicului sãu
Timotei: „Ia aminte la tine însuþi ºi la
învãþãturã; stãruie în acestea, cãci
fãcând aceasta ºi pe tine te vei
mântui, ºi pe cei care te ascultã“ (I
Tim 4, 16) trebuie sã se vadã în trepte
cãtre cer urcate de credincioºi pe
urma pãstorului lor. Cartea de faþã
devine, prin urmare, chemare
stãruitoare pentru fiii duhovniceºti
ai Viiºoarei cãtre hambarele harului
celui neîmpuþinat.

Timpul trece ºi, odatã cu el,
trecem fiecare, cartea însã rãmâne,
invitându-ne din bibliotecã sã o
rãsfoim spre neuitare.

Preotesei Nina ºi copiilor noºtri,
mai ales lui Petru care a transcris
cele mai multe rostiri din
înregistrãrile audio, calde
îmbrãþiºãri. Protosinghelului
Claudiu Constantin Panþiru, cãruia
i se datoreazã apariþia tipãritã a
acestei cãrþi prin suportarea cu
mãrinimie a cheltuielilor tipografice,
recunoºtinþã ºi de-a pururea
pomenire. Dar toate s-au împlinit sub
mantia binecuvântatã a Arhiereului
nostru Ioachim cãruia-i sãrut
recunoscãtor Dreapta ºi Umãrul,
pentru darul liturgic al Cuvântului.“

Aºadar, lângã celelalte cãrþi oferite
de-a lungul pastoraþiei, o aºezãm ºi
pe aceasta, socotind-o ca un semn
de prietenie în Hristos spre neuitarea
pomenirii în rugãciune.  Sã nu-l uitãm
nici pe sponsorul nostru pe cheltuiala
cãruia s-a tipãrit cartea, Preacuviosul
pãrinte protosinghel Claudiu
Constrantin Panþiru, de la Schitul
„Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare“. Noi
trecem, cartea însã rãmâne. Iatã
cuvântul ce vi l-am dat!



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

La vârsta de 77 de ani, Victor
Hâncu, de loc din pãrþile Tecuciului,
ºi locuind la Oneºti împreunã cu
soþia sa viiºoreancã Tasica, din
familia Chiriac, a trecut la Domnul
pe data de 7 februarie 2021, dupã
o scurtã suferinþã. Înmormântarea
a avut loc la cimitirul din Viiºoara
marþi, pe data de 9 februarie, la ora
10:00. Dumnezeu sã-l ierte! 

Hâncu Victor
a trecut

la cele veºnice

Dupã aproape ºapte ani de vãduvie,
Constanþa Semeniuc, din Viiºoara, a
trecut la cele veºnice în dimineaþa zilei
de 21 februarie 2021. În vârstã de 82
de ani, dupã multã experienþã cu
purtarea destinelor comunei Târgu
Trotuº ca primar înainte de anul 1989,
a simþit nevoia comuniunii cu parohia
participând la nevoile ei, dar ºi
folosindu-se de darurile Bisericii,
îngrijindu-se pentru acest ceas care,
iatã, i-a sosit în duminica în care
începea Triodul, sau vremea pocãinþei

Constanþa
Semeniuc a trecut

la cele veºnice

în rânduiala sfintelor slujbe. Joi, 25
februarie 2021, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

La vârsta de 81 de ani, vãduv ºi
bolnav, Dumitrache Crãciun, din
Vãrateci, Viiºoara, a trecut la cele
veºnice în seara zilei de 27 martie
2021. Tatã a cinci copii împreunã cu
soþia Zamfira care l-a lãsat vãduv,
ºi-a dus anii bãtrâneþii împletiþi cu
suferinþa pânã când Dumnezeu l-a
eliberat de sub crucea ei. Luni, 29
martie, la ora 15:00, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã-l ierte!

Dumitrache
Crãciun,

din Vãratec,
a trecut la cele

veºnice

La doar 53 de ani, Costicã
Vrânceanu, din Viiºoara, a trecut la
cele veºnice în dimineaþa zilei de 29

Costicã Vrânceanu,
din Viiºoara,

a trecut la cele
veºnice

martie 2021. Încercat de suferinþã,
a pãrãsit cele vremelnice pentru a
primi cele veºnice. Sã ne rugãm
pentru sufletul lui. Miercuri, 31
martie 2021, la ora 12:00, a fost
înmormântarea.
Dumnezeu sã-l ierte!

La vârsta de 92 de ani, Maria Mihai,
din Viiºoara, a plecat la Domnul în
noaptea dinspre 2 aprilie 2021. Dupã
o viaþã împletitã din necazuri ºi
bucurii, înconjuratã cu dragoste de cei
dragi ai familiei, ºi-a sfârºit alergarea
pe acest pãmânt pe un pat de
suferinþã din care s-a ridicat biruitoare
spre a se odihni în Împãrãþia lui
Dumnezeu. Duminicã, 4 aprilie, la ora
12:30, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

Mihai Maria,
din Viiºoara,

a plecat la Domnul

Vãduvã ºi socotind 81 de ani
ai vieþii ei, Maria Costin, din

Maria Costin, din
Viiºoara, a plecat la

cele veºnice



Viiºoara, a plecat la Domnul
în data de 22 aprilie 2021.

Trecutã prin focul suferinþelor de tot
felul, ºi-a mutat mai dinainte inima la
cer, îngropându-ºi soþul ºi o parte din
copii, împlinind astfel cuvântul
Mântuitorului cã unde este comoara
noastrã acolo ne e ºi inima. Duminicã,
25 aprilie 2021, la praznicul Intrãrii
Domnului în Ierusalim, a fost
înmormântarea, la ora 12.30.
Dumnezeu sã o ierte ºi cu sfinþii sã o
odihneascã în Împãrãþia Sa!

La doar 60 de ani, dupã o suferinþã
purtatã cu stoicism ºi împletitã cu
singurãtatea, Nicolae V. Puluc, din
Viiºoara, a plecat la cele veºnice în
dimineaþa zilei dintâi a Sãptãmânii
Patimilor a anului mântuirii 2021. O
lasã pe unica fiicã Oana orfanã de tatã,
îºi lasã familia ºi pãrinþii îndureraþi ºi
merge pe calea din urmã a oricãrui
suflet sã stea înaintea Dreptului
Judecãtor ca sã-ºi ia partea pentru
cele ce le-a lucrat în viaþã. În Sfânta ºi
Marea zi de Miercuri, 28 aprilie 2021,
la ora 12:00, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã-l ierte! 

Nicolae V. Puluc,
din Viiºoara,

a pãrãsit aceastã
lume

La vârsta de 66 de ani, dupã o grea
suferinþã, Mariana Drãgan, din

Mariana Drãgan,
din Viiºoara, a

plecat dintre noi

Viiºoara, a pãrãsit aceastã lume pe
data de 11 mai 2021. Soþul ei,
Gheorghe, ºi el greu bolnav, rãmâne
singur pe patul suferinþei, cei patru
copii orfani de mamã îi vor da
sprijinul cel din urmã, mângâindu-se
împreunã pentru despãrþirea de
mama Mariana. Joi, 13 mai 2021, la
ora 13.00, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

La vârsta de 83 de ani, Ioan Lupaºcu,
din parohia Viiºoara, a trecut la cele
veºnice în dimineaþa zilei de 5 iulie
2021. Solul neaºteptat al morþii i-a
trecut pragul pe nepregãtite,
lãsându-ºi soþia Sonia fãrã ajutorul
de care avea mare nevoie ºi
pãrãsindu-ºi vecinii ºi întreaga
comunitate pentru a se prezenta
înaintea Dreptului Judecãtor în faþa
Cãruia toþi vom sta la rândul nostru.
Miercuri, 7 iulie 2021, la ora 12:00, a
fost înmormântarea la biserica
Domneascã din Târgu Ocna.
Dumnezeu sã-l ierte!

Ioan Lupaºcu, din
Viiºoara, a trecut la

cele veºnice

Maricica Barna, fiica Stãnicãi Barna
(Drãgoi), în vârstã de 59 ani, a
trecut la cele veºnice pe data de 21
iulie 2021. Dupã o suferinþã
apãsãtoare, sufletul i s-a eliberat de
trupul neputincios ºi stã sã dea

Maricica Barna
a trecut la cele

veºnice

socotealã de faptele vieþii. A locuit
în Oneºti, dar se va odihni lângã
strãmoºii ei din Viiºoara,
înmormântarea fiind vineri, 23 iulie,
la ora 16:00. Dumnezeu sã o ierte! 

La aproape 70 de ani, inima
 credinciosului nostru Ioan Pricop, din
Viiºoara, a încetat sã mai batã. Ziua
de 29 iulie 2021 va rãmâne în
conºtiinþa familiei sale ca zi a
despãrþirii vremelnice de cel care a
fost soþ ºi tatã distinsei familii ce-ºi
acoperã cu vãlul de doliu zilele ce
urmeazã. Soþia Paula rãmâne
vãduvã, copiii, orfani de tatã, cu toþii
însã suntem în mâna lui Dumnezeu
Care ne poartã de grijã. Sâmbãtã, 31
iulie 2021, la ora 17:00, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã-l ierte!

Ioan Pricop, din
Viiºoara, a trecut
la cele veºnice

La vârsta de 61 de ani, Doina
Chenciu, din Viiºoara, a trecut la
cele veºnice pe 21 august 2021,
dupã o scurtã suferinþã venitã
neaºteptat ºi care i-a grãbit
plecarea din aceastã lume. Singurã
de multã vreme, avea compasiune
faþã de cei în suferinþã, ea însãºi
simþind greutatea suferinþei ºi
îngrijindu-ºi familia cu toatã
puterea ce-i mai rãmãsese
pânã când Dumnezeu a

Doina Chenciu
a trecut

la cele veºnice



La 98 de ani, dupã o viaþã plinã de
evenimente care au marcat istoria
însãºi a neamului românesc, ultimul
veteran de rãzboi din comuna Târgu
Trotuº, venerabilul nostru credincios
Nicolae Drãgoi a plecat la Marele
Comandant Ceresc Iisus Hristos,
fiind convocat prin ordin de Sus în
dimineaþa zilei când Biserica
prãznuieºte Naºterea Nãscãtoarei

Veteranul de rãzboi
Neculai Drãgoi, din
Viiºoara, a plecat la

Domnul

de Dumnezeu, 8 septembrie 2021.
Cu o sensibilitate aparte, îngrijit cu
multã afecþiune de cei ai familiei,
prezenþa lui a fost o binecuvântare
pentru parohie. Mãrturiile vii ale celor
ce-au cunoscut ororile Celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial s-au stins
odatã cu plecarea lui, fiind ultimul
martor al ultimei conflagraþii mondiale
la care a participat. Ne vom ruga ca
Dumnezeu sã-l primeascã în rândul
eroilor credinþei în Împãrãþia Sa
veºnicã. Sâmbãtã, 11 septembrie
2021, la ora 12:00, cu onoruri militare,
a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã-l ierte!

La vârsta de 74 ani, dupã o suferinþã
purtatã ani de-a rândul cu stoicism,
Ioan Nica, din Viiºoara, a plecat la
cele veºnice în data de 5 octombrie
2021. Viaþa pãmânteascã este
limitatã, dar ea ni s-a dat sã ne
pregãtim pentru viaþa cea veºnicã
în care intrãm dupã moartea fizicã.
Fie ca Dumnezeu sã-i dãruiascã
iertarea pãcatelor ºi odihnã veºnicã
în sânul lui Avraam. Joi, 7 octombrie
2021, la ora 12.00, a fost înmor-
mântarea.
Dumnezeu sã-l ierte!

Nica Ioan, din
Viiºoara, a trecut la

cele veºnice

La 69 de ani, dupã o viaþã singuraticã,
Mihai Chiticaru, din Viiºoara, a trecut

Mihai Chiticaru, din
Viiºoara, a trecut la

cele veºnice

la cele veºnice în dimineaþa ultimei
zile a lunii octombrie din anul
mântuirii 2021. Dupã ce a trecut prin
încercarea focului cu locuinþa lui din
Viiºoara, a petrecut ultimii ani ai vieþii
la sora sa din Tg. Trotuº unde ºi-a
aflat ºi obºtescul sfârºit. Ne vom ruga
pentru sufletul sãu, cãci ca un alt
Lazãr a petrecut ºi el viaþa sa
singuraticã printre noi pânã când
Dumnezeu l-a luat la Sine. Marþi, 2
noiembrie 2021, la ora 11.00, a fost
înmormântarea.
Dumnezeu sã-l ierte!

La doar 60 de ani, Gheorghe Gavriluþã,
din Viiºoara, a pãrãsit singurãtatea
acestei lumi în data de 4 noiembrie
2021. Rãmas singur, purtându-ºi
crucea în tãcere, ºi-a sfârºit alergarea
pe acest pãmânt. Sâmbãtã,
6 noiembrie, la ora 11.30, a

Gheorghe
Gavriluþã, la vârsta

de 60 de ani,
a plecat la cele

veºnice

La vârsta de 71 ani, singur ca un
ascet de demult, Nicu Rusu, cum
îl cunosc viiºorenii, a trecut la cele
veºnice în ziua de 26 august 2021.
Dupã ce viaþa ºi-a consacrat-o
îngrijind ºi ajutând pe mama Maria,
pânã a plecat ºi  ea la cele
veºnice, restul ani lor ºi  l -a
petrecut în intimitatea locuinþei
pãrinteºti pânã când îngerul morþii
a trecut ºi pe acolo, chemându-l
la Judecata lui Hristos. Sã ne
rugãm ca Dumnezeu sã-i ierte
pãcatele ºi sã-l odineascã în cer.
Duminicã, 29 august 2021, la ora
12:00, a fost înmormântarea.

Neculai Rusu, din
Viiºoara, a trecut la

cele veºnice

chemat-o la Sine. Marþi, 24
august, la ora 11:00, a avut
loc înmormântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

 Abrudean Mihaila
a trecut la cele

veºnice
Fiicã a satului Viiºoara, din familia
Hoha, Abrudean Mihaila, la 84 de
ani, a trecut la cele veºnice în data
de 31 octombrie 2021, fiind
înmormântatã în cimitirul Viiºoara
la data de 2 noiembrie 2021.
Dumnezeu sã o ierte!
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La doar 44 de ani, rãpus de o boalã
nemiloasã, Laurenþiu-Bogdan
Ladaru, de loc din Slãnic Moldova,
dar mutat la Viiºoara în casa Monicãi
Minghiriº, a trecut la cele veºnice în
data de 7 noiembrie 2021. Într-
adevãr, un abur este viaþa omului.
Înmormântarea a avut loc în data de
9 noiembrie, la cimitirul din Viiºoara.
Dumnezeu sã-l ierte! 

Laurenþiu-Bogdan
Ladaru, din

Viiºoara, a trecut la
cele veºnice

La doar 61 de ani, Gheorghe Crãciun,
din Vãratec, Viiºoara, a plecat la cele
veºnice în ziua de 15 decembrie
curent. O clipã i s-a odihnit inima ºi
viaþa ºi-a încheiat alergarea pe acest
pãmânt. Ce însemnatã este viaþa pe
acest pãmânt! O, de-am lua aminte
la preþuirea fiecãrei clipe ce poate fi
ultima. Duminicã, 19 decembrie
2021, la ora 12.30, a avut loc
înmormântarea. Dumnezeu sã-l ierte!

A trecut la cele
veºnice Gheorghe

Crãciun, din
Viiºoara

fost înmormântarea. Dumne-
zeu sã-l ierte!

Cu binecuvântarea IPS Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
ºi cu purtarea de grijã a pãrintelui Ioan
Bârgãoanu, protopop de Oneºti,

Icoana fãcãtoare de minuni a Maicii
Domnului de la Mânãstirea Giurgeni a
poposit ºi în biserica din Viiºoara la
începutul Postului Adormirii Maicii
Domnului, în acest an 2021, în noaptea
dintre 3 ºi 4 august. Au fost rostite
cuvinte de bucurie ºi de bun-venit din
partea preotului paroh ºi de istorie a
acestei nepreþuite Icoane de la Giurgeni
din partea pãrinþilor însoþitori. În armonia
imnelor de Acatist rostuite de pãrintele
Elisei, credincioºii s-au apropiat de
Sfânta Icoanã ºi de Sfânta Cruce cu
închinare cucernicã, astfel încât întreaga
noapte  cât  a durat popasul Maicii

Domnului la Viiºoara atmosfera
sãrbãtoreascã s-a putut ridica la
înãlþimea celei mai sfinte îmbrãþiºãri pe
care Maica Domnului o oferã cu
mãrinimie maternã sufletelor fiilor ei
duhovniceºti. La miezul nopþii s-a
sãvârºit Taina Sfântului Maslu, dupã
care s-a continuat citirea Psaltirii pânã
spre dimineaþã când s-a sãvârºit Sfânta
Liturghie. Cu binecuvântarea Sfântului
Ierarh Nicolae, patronul Casei
Domnului din Viiºoara, Icoana Sfântã a
fost ridicatã în zorii zilei ºi purtatã pe
braþele cuvioase ale pãrinþilor giurgenari
spre bucuria altor comunitãþi parohiale.



Duminica a 21-a dupã Rusalii
poartã, deodatã cu amintirea
parabolei semãnãtorului, preþuirea
cuvântului rugãciunii Mântuitorului
din Ghetsimani, rugãciune care
este pusã spre citire întru
pomenirea ºi cinstirea Sfinþilor
Pãrinþi de la Sinodul al 7-lea
Ecumenic de la Niceea din anul
787, care au statornicit în Bisericã
cinstirea sfintelor icoane.

Ne apropiem de Întruparea
Mântuitorului, de Praznicul Naºterii
Domnului, ºi Biserica ne pregãteºte,
aºezând temelia Întrupãrii Mântu-
itorului prin multe sãrbãtori, duminici
pregãtitoare ºi una din ele este
aceasta de astãzi prin care, cinstind
icoana, dãm mãrturie a credinþei
noastre în Întruparea Mântuitorului
nostru Iisus Hristos. Cã, dacã nu S-ar
fi Întrupat Fiul lui Dumnezeu, noi n-am
fi putut cunoaºte ºi ºti cum sã facem
o icoanã a lui Dumnezeu, pentru cã
nimeni nu L-a vãzut vreodatã pe
Dumnezeu. Dar, Întrupându-Se Fiul
Lui, Domnul nostru Iisus Hristos
venind în lumea aceasta ºi luând
chipul nostru omenesc, luând
asupra Sa umanitatea noastrã ºi
omenitatea noastrã pentru a le
îndumnezei, El ne-a arãtat chipul lui
Dumnezeu pe faþa Lui. ªi de-atunci,
de la Întruparea Mântuitorului,
oamenii au putut sã zugrãveascã,
sã aºeze în icoanã, în imagine chipul
lui Dumnezeu. Pânã atunci era o
blasfemie, era un blestem sã-þi
închipui cã poþi zugrãvi pe
Dumnezeu. Diavolul a înºelat
oamenii în multe rânduri sã-L arate
pe Dumnezeu în chipul unui animal
ºi aceºtia au cãzut în idolatrie, în
slujirea la idoli ºi la închinarea în faþa

unui viþel, a Soarelui, a Lunii, a
lucrurilor vãzute.

Privind la popoarele pãgâne,
chiar ºi poporul evreu, care avea
Legea lui Moise ce îi interzicea cu
desãvârºire închinarea la lucruri
vãzute, la idoli, cu toate acestea,
poporul acesta mai degrabã îºi
apleca urechea ºi inima spre a-ºi
închipui pe Dumnezeu printr-un
lucru vãzut. ªi atunci, ºtim foarte
bine, chiar ºi când au ajuns sub
Muntele Sinai, dupã ce au ieºit din
Egipt, aducându-ºi aminte de idolii
Egiptului la care se închinau
egiptenii, evreii, deºi Moise le zicea:
Mã duc pe munte sã vã aduc Legea
lui Dumnezeu, sã aºteptaþi aici în
rugãciune ºi-n evlavie!, dacã au
trecut 40 de zile ºi Moise încã n-a
coborât de pe munte, poporul a zis:
Ce Dumnezeu este acesta? Poate
a murit Moise. Hai sã ne facem noi
un dumnezeu! ªi l-au rugat pe
Aaron sã le facã un viþel, un chip
turnat la care sã se închine. ªi
Aaron s-a speriat auzind dorinþa
poporului care se leapãdã aºa uºor
de Dumnezeu, de Dumnezeul lui
Avraam, al lui Isaac ºi al lui Iacov,
ºi cautã sã se închine unui
dumnezeu fãurit de mâna lui. ªi a
întârziat sãvârºirea idolului, rugând
pe popor sã aducã aurul pe care îl
are, crezând cã poporul va da greu
aurul pentru turnarea idolului. Dar
poporul îndatã a scos tot aurul ºi l-a
fãcut grãmadã ºi i-a zis: Iatã, ai aur!
Fã-ne un viþel de aur! ªi Aaron s-a
trudit sã toarne, ca sã nu fie omorât
de popor ºi crezând cã întârzierea
aceasta îl va ajuta ca sã nu se
întâmple nelegiuirea. ªi când Moise
cobora cu Tablele Legii pe care le-a

primit de la Dumnezeu, cu cele 10
Porunci, iatã, jos, poporul deja
începuse sã joace în jurul viþelului
de aur. ªi atunci Moise a sfãrâmat
tablele de piatrã pe care le-a primit
de la Dumnezeu Însuºi ºi s-a
mâniat pe poporul acesta care n-a
ºtiut sã pãstreze credinþa în
Dumnezeul cel Adevãrat.

Aceasta era tendinþa poporului,
a oamenilor, de a vedea pe
Dumnezeu cu ochii trupului. Pe altã
parte, era ºi un semn al aºteptãrii
întrupãrii lui Mesia, a Fiului lui
Dumnezeu. ªi, la plinirea vremii, El
S-a Întrupat ºi atunci, vãzându-L,
Sfântul Evanghelist Luca, ca primul
pictor de icoane, a zugrãvit chipul
Maicii Sfinte cu Pruncul Hristos, Fiul
lui Dumnezeu, în braþele ei. ªi apoi,
în Bisericã, s-a fãcut o tradiþie în a
se ilustra în icoanã chipul lui
Dumnezeu ºi al sfinþilor Sãi. Dar
diavolul s-a speriat ºi de-aceastã
predicã nouã prin icoane. Cãci aºa
cum este predica prin cuvinte grãite,
ea poate fi ºi prin culori care se
aºazã pe o suprafaþã ºi aratã chipul
lui Dumnezeu sau minunile
sãvârºite de Hristos ºi chipurile
sfinþilor care sunt imaginea prezen-
þei lui Dumnezeu în lume de-a
lungul istoriei. ªi el, diavolul, s-a
luptat împotriva icoanelor ca sã le
scoatã din casele creºtinilor, sã le
scoatã din biserici. ªi a fost o luptã
foarte mare împotriva icoanelor în
secolele V-VII ale primului mileniu
creºtin. De aceea, Pãrinþii Bisericii
s-au întâlnit în acel Sinod al 7-lea,
Pãrinþi pe care-i pomenim astãzi, ºi
au stabilit pentru totdeauna, în
Bisericã, învãþãtura sfântã
cu privire la cinstirea



sfintelor icoane care
reprezintã Cuvântul revelat

al lui Dumnezeu predat nouã prin
intermediul culorilor. ªi noi, privind
la icoanã, trecem dincolo de
suprafaþa ei, de ceea ce este
zugrãvit pe ea, la persoana care
este zugrãvitã, adicã, prin credinþã,
trecem dincolo, la imaginea lui Iisus
Hristos. Venind în bisericã, vedem
de-o parte ºi de alta, pe pereþi,
icoane cu sfinþi, cu Mântuitorul, cu
Maica Domnului. Toate acestea
sunt predici pentru noi. Unul care
nu ºtie limba româneascã, dacã
intrã în bisericã ºi ascultã predica
nu înþelege nimic. Dar, când intrã ºi
priveºte icoana Mântuitorului,
înþelege ºi vede chipul lui
Dumnezeu ºi se proºterne în faþa
icoanei ºi zice rugãciunea în limba
lui. Pruncii noºtri pe care îi aducem
la bisericã nu înþeleg prea multe din
cele ce se cântã ºi se rostesc, dar,
privind la icoanele de pe pereþi, ei,
cel mai mult, îºi recunosc
nevinovãþia în chipul sfinþilor ºi pe
faþa Maicii Domnului, mai mult
decât ne-o recunoaºtem noi, cei
care suntem atinºi de pãcate în
cursul vieþii.

De aceea, ziua de astãzi este
deosebitã ºi pregãtitoare pentru
Naºterea Domnului, cãci ea ne
învaþã sã cinstim icoana care este
un semn al credinþei Bisericii în
Întruparea Mântuitorului, în venirea
lui Dumnezeu în lume, în arãtarea
Lui în lume prin Fiul Sãu Iisus
Hristos.

Cuvântul lui Dumnezeu a fost
totdeauna prezent în Bisericã în
istoria lumii. Evanghelia de astãzi,
cu semãnãtorul, vrea sã ne arate
cã acest cuvânt care este ca o
sãmânþã s-a aruncat întotdeauna în
inimile oamenilor. Dumnezeu a
vorbit cu Adam în Eden. Cuvântul
pe care Dumnezeu îl vorbea cu
Adam era tocmai aceastã sãmânþã
pe care El o arunca în inima lui
Adam. Apoi, în decursul istoriei

Vechiului Testament, mereu
Dumnezeu a vorbit prin Cuvântul
Lui, prin profeþi, prin semne, prin
minuni, prin cutremure, prin potop.
Prin câte feluri n-a vorbit El
oamenilor? Toate acestea erau
cuvintele Lui, era sãmânþa aceasta
pe care El o arunca în inimile
oamenilor. Dar nu toþi oamenii au
ascultat Cuvântul lui Dumnezeu,
pentru cã nu toate inimile erau
pregãtite pentru aceasta. Unele
inimi erau inimi-piatrã, împietrite.
Cuvântul cãdea, dar nu intra
înãuntru, rãmânea deasupra, iar
pãsãrile gândurilor rele ºi ale
ispitelor diavolului furau sãmânþa
aceasta ºi, astfel, sãmânþa
rãmânea fãrã rod. Alte inimi erau
inimi-spini, inimi cu pietre, inimi-
cãrare bãtãtoritã de alte lucruri, de
alþi paºi strãini, vinovaþi, ºi sãmânþa,
chiar dacã pãrea cã rãsare, cã
înfloreºte, cã face un fir firav, curând
acesta era acoperit de spini, sau
murea asfixiat ori topit de razele
soarelui, neavând unde-ºi înfige
rãdãcinile, din cauza pietrelor din
pãmântul inimii oamenilor. Numai
una din cele patru pãrþi era
pãmântul cel bun, în care cuvântul
a cãzut ºi a adus rod însutit.

Ei bine, acest cuvânt care este
asemãnat în Evanghelia de astãzi
cu sãmânþa cade ºi în inima
noastrã, a fiecãruia dintre noi. ªi,
dupã roadele vieþii noastre
duhovniceºti, se cunoaºte ce fel de
inimã am avut în timpul vieþii la
primirea Cuvântului lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne-a vorbit nouã chiar
dacã nu am venit la bisericã prea
des. El ne-a vorbit prin cutremure,
prin vânturi, prin ploi, prin
frumuseþea florilor, prin cântecul
pãsãrelelor, toþi am avut parte de
aceste manifestãri ale cuvântului
dumnezeiesc. Sigur cã, în mod
sublim, El ne vorbeºte prin cuvântul
Bisericii. De aceea noi venim la
bisericã ca la o încununare a
revelaþiei dumnezeieºti cãtre noi,

bucurându-ne de ceea ce vedem în
jurul nostru, de ceea ce creaþia ne
inspirã ca ºi cuvânt al lui
Dumnezeu. Venim în bisericã ca
într-o Duminicã, ca într-o zi de
odihnã, ca în ultima zi în care
Dumnezeu, dupã ce creeazã toate
ºi vorbeºte prin toatã creaþia, ne
vorbeºte nouã prin Fiul Sãu cel Înviat
din morþi. Cu toate acestea, faptele
noastre dovedesc ce fel de pãmânt
este în inima noastrã. Noi spunem:
Am o inimã bunã. Foarte bine! Dar
aceasta se vede prin faptele
noastre, prin roadele credinþei care
se vãd în noi. Noi spunem cã-L
avem pe Hristos în inima noastrã.
ªi e foarte bine. ªi aºa este, sau
trebuie sã fie! Dar aceste cuvinte
trebuie sã se acopere cu mãrturia
vieþii noastre, cu faptele noastre de
credinþã, cu smerenia noastrã, cu
evlavia noastrã, cu rãbdarea
noastrã, cu blândeþea noastrã, cu
dragostea noastrã de oameni ºi de
Dumnezeu ºi cu toate virtuþile care
trebuie sã ne prezinte pe noi ca
oameni care am primit Cuvântul lui
Dumnezeu ºi care a cãzut într-un
pãmânt bun al inimii noastre.

Cuvântul lui Dumnezeu cãzut
în inima noastrã trebuie sã facã sã
Se întrupeze în noi Iisus Hristos. În
pântecele Maicii Domnului, care era
foarte curat, desãvârºit, a venit din
Cer Fiul lui Dumnezeu, a cãzut
Cuvântul lui Dumnezeu ºi S-a
sãlãºluit în pântecele ei ºi S-a fãcut
trup, prin lucrarea Duhului Sfânt.
Pentru cã a gãsit un pãmânt
pregãtit, un pãmânt curat în
pântecele Maicii Domnului. Ei bine,
ºi noi fiecare în parte avem o inimã
care trebuie sã fie ca un pântece al
Maicii Domnului ºi Cuvântul lui
Dumnezeu, când intrã în inima
noastrã prin urechile noastre, prin
ochii noºtri, prin toate simþurile,
trebuie sã se întrupeze, sã devinã
faptã, sã Se nascã Hristos în inima
noastrã. ªi astfel sã
devenim noi înºine o icoanã



a dumnezeirii, o icoanã a lui
Dumnezeu în lumea aceasta.

Iatã cum se leagã Evanghelia
de astãzi cu cinstirea Pãrinþilor
Sinodului al 7-lea Ecumenic care
au pus bazele ºi au stabilit dogma
cinstirii icoanelor în Bisericã. Noi
înºine trebuie ºi suntem chemaþi sã
devenim icoanã a Dumnezeului
celui Viu prin întruparea Fiului Sãu
în inima noastrã, prin transfor-
marea cuvântului pe care îl auzim
în roade însutite din pãmântul cel
pregãtit al inimii noastre. ªi cum ne
pregãtim noi pãmântul? ªtim foarte
bine. Suntem cu toþii lucrãtori ai
pãmântului. Scoatem piatra,
scoatem spinii, sãpãm ºi îngrãºãm
pãmântul. Pregãtim inima noastrã
scoþând gândurile rele din ea prin
pocãinþã, toate pãcatele, toate
împietririle noastre le dãm afarã, le
scoatem, le alungãm. Pregãtim
pãmântul ca sã poatã Cuvântul sã

rodeascã în viaþa noastrã. Este o
împreunã lucrare între Hristos
Dumnezeu ºi voinþa noastrã. Noi ne
pregãtim inima, iar Dumnezeu vine
cu Cuvântul Lui ºi Se face trup în
noi, Se face faptã în viaþa noastrã.

Aºadar, nu trebuie sã stãm cu
mâini le în sân! Cine aruncã
sãmânþa într-o þarinã nearatã, în
paraginã? Nimeni. Atunci de ce
noi venim la bisericã, uneori, cu
inima nepregãtitã, cu gânduri rele,
certaþi cu semenii noºtri, împietriþi
la inimã, nemulþumiþi ºi stãm ºi
aºteptãm sã rodeascã Cuvântul în
noi? N-are cum sã rodeascã.
Preotul aruncã sãmânþa cuvân-
tului, Biserica ne vorbeºte, dar
inima noastrã, dacã nu-i pregãtitã,
ne întoarcem acasã tot goi, tot
nefericiþi. De aceea, unii oameni
se întorc acasã ºi înjurã ca înainte,
se întorc la certurile cu vecinii de
la care au plecat la bisericã, se

întorc ºi îºi bat soþiile, copiii, sau
fac lucruri rele, se îmbatã, la fel
ca ºi înainte. Pentru cã au venit la
bisericã cu o inimã cu spini, cu
pietre, cu patimi, fãrã sã se
osteneascã câtuºi de puþin sã
cureþe, sã înceapã sã cureþe ceva
în inima lor. Dar Dumnezeu e
Acela Care, prin Cuvântul
Evangheliei, ne învaþã ce sã
facem. ªi, dacã n-am murit încã
ºi dacã n-am ajuns încã în sicriu
ºi avem încã o zi, sã începem sã
facem lucrurile acestea care ne
aparþin nouã, pentru ca sã putem
astfel sã ne prezentãm înaintea
lui Dumnezeu cu coºurile pline
de roade, aºa cum, toamna,
oamenii gospodari, þãranii cei
harn ic i  º i  în þe lepþ i  merg în
grãdin i le  lor  º i  se în torc  în
hambare cu coºurile pline de
roade, ca rãspuns al muncii lor
jertfelnice de peste an. Amin!

Prin credinþã omul cunoaºte toate
cele nevãzute ºi gândite. Credinþa
este consimþirea de bunãvoie a
sufletului (Sf. Antonie cel Mare,
Filocalia I, Ed Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 49).

Credinþa neclintitã este un turn
întãrit. Iar Hristos se face toate celui
ce crede (Marcu Ascetul, Filocalia
I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993,
p. 284).

Definiþia credinþei: cugetare
nepãtimaºã despre Dumnezeu
(Diadoh al Foticeii, Filocalia I, ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 412).

Cel ce iubeºte pe Dumnezeu, acela
crede totodatã cu adevãrat ºi
sãvârºeºte faptele credinþei cu

evlavie. Iar cel ce crede numai ºi nu
este întru dragoste, nu are nici credinþa
însãºi, pe care socoteºte cã o are. Cãci
crede cu o minte uºuraticã ce nu
lucreazã sub greutatea plinã de slavã a
dragostei. Drept aceea, credinþa
lucrãtoare prin dragoste este marele
izvor al virtuþilor (Diadoh al Foticeii,
Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti,
1993, p. 422).

Cãci precum moara, câtã vreme e
miºcatã de apã, nu se poate opri de la
sine, dar stã în puterea morarului sã
macine grâu sau neghinã, tot aºa ºi
cugetarea noastrã, fiind mereu în
miºcare, nu poate sta fãrã gânduri, dar
stã în puterea noastrã sã gândim cele
duhovniceºti sau cele trupeºti (Casian
Romanul, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 167).

De aceea chiar de la început nu
trebuie sã se lase trecere spre
cugetare nãlucirilor, care obiºnuiesc
sã vateme gândul, precum nu trebuie
lãsatã cugetarea sã coboare în Egipt,
cãci de acolo este dusã cu sila la
Asirieni. Cu alte cuvinte, dacã
cugetarea a coborât în întunericul
gândurilor necurate (cãci acesta e
Egiptul), e dusã la lucru cu sila ºi fãrã
sã vrea de cãtre patimi (Nil Ascetul,
Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 235).

Când cauþi tãmãduire, ia seama la
conºtiinþã ºi tot ce-þi va spune ea sã
faci ºi vei avea folos. Dumnezeu ºi
conºtiinþa ºtiu cele ascunse ale fiecãruia,
deci prin acestea sã primim îndreptarea
(Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 293).



„Duminica Ortodoxiei, prim
popas în cãlãtoria duhovniceascã
a Marelui Post, a fost instituitã de
Sfântul patr iarh Metodie al
Constantinopolului,  în urma
Sinodului Local de la Constan-
tinopol din 11 martie 843, care a
consfinþit oficial proclamarea
defini t ivã a cinst ir i i  sf intelor
icoane...  datori tã faptului cã
lucrãrile Sinodului din anul 843 s-au

încheiat în sâmbãta dinaintea
primei Duminici a Postului Mare
(11 martie), documentul oficial
denumit Synodiconul Ortodoxiei a
fost ci t i t  solemn în ziua
urmãtoare, în Duminica întîi a
Postului.  De atunci s-a luat
hotãrârea ca în f iecare an,
începând cu anul 843, în prima
Duminicã a Sfântului ºi Marelui
Post, numitã Duminica Ortodo-

xiei, sã fie celebrat triumful sau
Biruinþa Oretodoxiei în întreaga
lume ortodoxã.“ (ci tat din
Pastorala Sfântului Sinod adre-
satã credincioºilor în Duminica
Ortodoxiei a anului 2021).

Potrivit acestui aºezãmânt
bisericesc, ºi la Viiºoara s-a cinstit
icoana în aceastã zi deosebitã,
credincioºii de toate vârstele
purtând în mâini câte o icoanã, ca

act de mãrtu-
risire a adevã-
rului Întrupãrii
Fiului lui Dum-
nezeu, dar ºi
ca semn al
comuniunii cu
toþi sfinþii zu-
grãviþi în icoa-
ne ºi îndemn
de urmare a
vieþii acesto-
ra. Sã deve-
nim fiecare o
icoanã izvo-
râtoare de har
pentru cei din jur.
Doamne ajutã!



Alexandra Chichiur, 5 ani

Popas duhovnicesc
la Crucea de pe dealul Arcaciu

În dupã amiaza Duminicii dinaintea
Înãlþãrii Sintei Cruci, 12 septembrie
2021, am urcat pe dealul Arcaciu despre
care un copil pelerin cu noi, zãrind
Crucea în vârful lui, a exclamat: ªtiu!
Acesta este dealul Golgota! Pe aceastã
„golgotã” ne-am plecat la piciorul Crucii,
sãvârºind dupã rânduialã sfinþirea apei
ºi, dupã intonarea Acatistului Sfintei Cruci,

am adãugat ºi cateheza specialã despre
ce a însemnat moartea pe Cruce a Fiului
lui Dumnezeu.

Credincioºii prezenþi s-au bucurat
de atmosfera superbã ºi de panorama
deosebitã a Vãii Trotuºului, aºteptând ca
duminica viitoare, în cea de dupã Înãlþarea
Sfintei Cruci, sã priveascã de la Crucea
de pe dealul Docmana orizontul mai

extins ºi sã audã ce înseamnã a-þi lua
crucea ºi a-L urma pe Iisus Hristos. Cu
binecuvântarea Arhiepiscopului nostru
Ioachim, aceastã înºiruire de popasuri
catehetice de peste an conferã
credincioºilor parohiei Viiºoara
oportunitatea unor popasuri duhovniceºti
de care se pot folosi, în afara slujirilor
liturgice din bisericã.



Corul Buna Vestire, Rãducanu

...la plecare

În seara Duminicii de dupã
Înãlþarea Sfintei Cruci, 19 septembrie
2021, o parte din credincioºii
Viiºoarei, înfruntând vântul de pe
culmile purtãtoare de cruci ale
parohiei, a urcat pe vârful Docmanei
pentru îngenunchierea de peste an la
Crucea ce strãjuieºte de aici largi
orizonturi ce încântã privirea oricui

Popas catehetic la Crucea de pe dealul
Docmana, parohia Viiºoara

ajunge aici. Un popas duhovnicesc pe
un astfel de vârf, lângã o astfel de
Cruce, devine prilej potrivit pentru
aducerea aminte a Patimilor Mântui-
torului ºi a puterii Sfintei Cruci care a
devenit altar de jertfã pentru Fiul lui
Dumnezeu.

S-a sfinþit apa, s-au preamãrit
Patimile Domnului în slove de Acatist

ºi s-a grãit despre taina Crucii, toate
desfãºurându-se sub mantia de har a
Arhiepiscopului nostru Ioachim. Acest
al optulea popas duhovnicesc ºi
catehetic al parohiei Viiºoara s-a
încheiat cu binecuvântarea prinoaselor
ºi bucuria fãcutã copiilor plimbaþi cu
ATV-ul pe pajiºtea din vârful
Docmanei. Doamne ajutã!

Sã nu dãm pricinã de smintealã conºtiinþei noastre, ci sã luãm aminte la noi înºine întru frica lui
Dumnezeu, pânã când se va dezrobi ºi ea dimpreunã cu noi, ca sã se facã între ea ºi noi unire
deplinã. Ea va fi atunci paznica noastrã, arãtându-ne fiecare lucru de care trebuie sã ne ferim.
Dacã însã nu o vom asculta, se va depãrta de la noi ºi ne va pãrãsi ºi vom cãdea în mâinile
vrãjmaºilor, care nu vor mai avea milã de noi. Cãci iatã cum ne-a învãþat Stãpânul nostru,
zicând: „Împacã-te cu pârâºul tãu, pânã eºti încã pe cale cu el“… ºi cele urmãtoare. Pârâºul
este conºtiinþa, fiindcã se împotriveºte omului ce vrea sã facã voia trupului, iar dacã acesta nu
vrea sã o asculte îl dã pe mâna vrãjmaºilor sãi.
(Isaia Pustnicul, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 479).



M-am nãscut în Viiºoara, comuna
Târgu Trotuº, judeþul Bacãu, în 24
octombrie 1931, din pãrinþii Dumitru
Nica ºi Maria Lupaºcu, eu fiind cea mai
micã din fraþii: Paraschiva, Maria, Adela,
Alexandru, Georgeta, Drãgan ºi
Andrei. Satul Viiºoara era foarte mic la
început. Cu timpul, satul s-a dezvoltat.
Tata a primit de la pãrinþi locul din
mijlocul satului, între ªtefan Vrânceanu
ºi Costicã, iar peste drum, între Livadã
Andrei ºi Crãciun Dumitru. Tata era
considerat mijlocaº, muncind în
agriculturã, având cinci clase primare
la ªcoala nr. 2 din Târgu Ocna.

Pe trei din noi ne-a dat la ºcoalã
mai departe. La ªcoala de meserii pe
Drãgan ºi Andrei ºi pe mine la Liceul
Industrial de fete din Târgu Ocna.

Liceul Industrial de fete dupã ºapte
clase fiind desfiinþat, am urmat Liceul
Pedagogic din Focºani un an, având
cursuri dimineaþa, iar dupã amiazã
þinând lecþii deschise cu elevii din clasele
I-IV.

Bineînþeles cã am urmat clasele I-
IV de la ºapte ani, la ªcoala Andrei ºi
Florica Lupescu, socotit ºi ctitor prim
în satul Viiºoara. Dupã ce am terminat
ªcoala de la Focºani, am fost
repartizatã în judeþul Ialomiþa, comuna
Cocargeaua, deoarece refuzasem sã
merg la studii în URSS. Tata a cerut
Ministerului Învãþãmântului sã fiu
transferatã în judeþul Bacãu. Am fost
repartizatã la ªcoala Cerdac din
comuna Slãnic Moldova. De aici, m-a
repartizat la ªcoala veche din Târgu
Trotuº ºi de aici la Viiºoara. Soþul meu,
Vleja Valeriu, a funcþionat mai întâi la
Poiana Sãratã ca învãþãtor un an. Apoi,
la ªcoala din Slãnic Moldova ca
profesor de matematicã, fiind învãþãtor.
De aici a fost dat la ªcoala Târgu
Trotuº. Eu, fiind în Viiºoara,

domniºoarã, unde
aveam construitã
de mine cu oamenii
din sat o ºcoalã în
centru pentru patru
clase la început ºi
fiind ºi director opt
ani, soþul fiind ºi
secretar la ªcoala
Târgu Trotuº, tot
venea dupã situ-
aþii. În Viiºoara
funcþiona în mai
multe locuri ºcoala, în casele oamenilor
astfel: la ºcoala veche Lupescu Andrei,
la Nemeºiu ºi la Varatici în casa Dumitru
Crãciun. Când am terminat de construit
ºcoala de patru clase cu douã sãli ºi o
cancelarie, i-am adunat pe toþi elevii în
ºcoala de la centru. Opt ani a funcþionat
ºcoala cu învãþãtori calificaþi ºi
suplinitori, apoi, fiind elevi mulþi, am
construit împreunã cu soþul meu ºi cu
oamenii din sat încã o aripã a ºcolii care
devenise în formã de L. Aºa s-a înfiinþat
gimnaziul cu opt clase. Lucrând
împreunã la aceste construcþii, pânã la
urmã am acceptat sã mã cãsãtoresc cu
Valeriu Vleja, la 28 de ani. Am nãscut
doi bãieþi gemeni, Dan ºi Corneliu. Dan
a urmat Academia militarã tehnicã, fiind
repartizat întâi la Suceava, la avioane,
apoi la AEROSTAR Bacãu, pensionat
locotenent-colonel, lucrând ºi acum mai
departe la avioane cu echipe de ingineri
ºi muncitori la verificarea avioanelor
care vin ºi pleacã.

Corneliu este tehnician stomatolog,
având lucrãri cu diferiþi medici
stomatologi din Timiºoara. Dan are doi
copii, Daniela ºi Valeriu, fiecare cu
facultate, Daniela lucrând la Dacia-
Renault, actualmente lucrând în Anglia
în acelaºi domeniu. Valeriu este inginer
cadastral la Cluj. Corneliu are un bãiat

Sebastian, lucrând în domeniul
calculatoarelor la Timiºoara.

Soþul meu Valeriu s-a calificat la
Iaºi, doi ani, în vacanþe, ca profesor plin
de matematicã ºi fizicã, predând mulþi
ani în ªcoala Viiºoara, încât elevii cei
buni reuºeau la facultãþi de matematicã,
de istorie, geografie. Nu exista vreun
elev de-al nostru fãrã vreo meserie.

Am fost douãzeci de ani director.
În ºcoalã era ordine, muncã ºi
disciplinã.

Se ajunsese la 300 de elevi ºi
aveam ºi clase paralele. Dupã ce soþul
a murit, am realizat bustul lui ªtefan cel
Mare cu contribuþia mea, a copiilor mei
ºi a multor foºti elevi. La ieºirea la
pensie am avut gradul I în învãþãmânt ºi
am scris monografia satului Viiºoara ºi
mai multe albume din viaþa ºcolii. S-a
sãrbãtorit ºi centenarul ºcolii din
Viiºoara împreunã cu preotul Petru
Roncea.

Sunt bucuroasã de ceea ce am
realizat ºi, dacã aº mai trãi o viaþã, aº
lua-o de la început.

Trecând de 90 de ani, mulþumesc
lui Dumnezeu pentru tot ajutorul dat în
realizãrile mele ºi ale celor care m-au
ajutat.

Înv. Florica Vleja

Prof. Valeriu ºi Florica Vleja -
iunie 1964



Despre Sfântul Nicolae trebuie
sã scriem cu blânde cuvinte nu atât
cã el este chip blândeþelor, ci pentru
cã ochii lui ne obligã sã poposim
lângã icoana-i arhiprezentã
pretutindeni cu privirea unui copil ce
aºteaptã daruri fãrã sã se îndoiascã
de primirea lor. Ochii Sfântului
Nicolae sunt ochii Ortodoxiei. Blânzi
totdeauna, chiar ºi atunci când au
în faþã limbi viclene ce trebuie tãiate
cu sabia ascuþitã a Duhului.
Blândeþile ochilor lui fac parte din
fãrâmãturile Ortodoxiei pe care
icoana arhiereului din Mira Lichiei ni
le descoperã la acest popas
duhovnicesc din 6 decembrie, când
toatã lumea se foloseºte cel puþin
de dãrnicia recunoscutã a Sfântului
Nicolae.

Când eram copil, gândeam ca
un copil ºi aºa l-am cunoscut în
icoana blândului sãu chip: dãruind
veºnicã binecuvântare cu dreapta
ridicatã spre cer, arãtând de unde
ne vine tot ajutorul. Mai târziu, am
aflat cã-n blândeþea ochilor lui stã
ºi râvna pentru pãstrarea Adevãrului
în cuminþenia-i caracteristicã
Bisericii de a-l þine. ªi dacã pentru
cei mici ochii Sfântului Nicolae din
icoanã au blândeþe bucuroasã când
ei sunt cuminþi ºi iarãºi una tristã
când sunt obraznici, aidoma ochii
lui privesc peste noi, cei mai mari,
cu aceeaºi blândeþe veselã ori
îndureratã. ªi dupã cum copiii sunt
îndrumaþi sã priveascã cu atenþie
icoana Sfântului Nicolae ca sã se
cunoascã pe sine dacã au fost buni
sau rãi, dupã cum le apare pentru
fiecare privirea blândului Nicolae,
acelaºi semn îl putem observa ºi
noi, dacã în sinceritatea inimii de
copil vom cere aceasta de la ochii
bãrbatului doririlor, cum l-au numit
în rugãciunile lor creºtinii din vremea
aceea, când au cerut de la
Dumnezeu sã le dea un episcop sã-i
pãstoreascã.

În cele mai multe biserici, pe
catapeteasmã, icoana mare din
dreapta uºii diaconeºti dinspre
nord, adicã acolo unde ne aducem
darul la altar, ni-l aºazã înaintea
ochilor pe Sfântul Nicolae. Cred cã
nici nu se putea sã aibã un loc mai
fericit decât acolo unde trebuie
sã-þi aduci aminte mereu dacã nu
cumva ai probleme nerezolvate
care-þi împiedicã primirea ofrandei
pentru Liturghie. ªi când, mai
înainte de a-þi duce darul, îi sãruþi
icoana ºi privirea þi se întretaie cu
a lui, înþelegându-i amãrãciunea, ce
uºor îþi vei aminti cã fratele tãu are
ceva asuprã-þi ºi-þi va încolþi în
inimã cuvântul Domnului care a
spus cã mai întâi trebuie sã te duci
sã te împaci cu fratele tãu ºi numai
dupã aceea sã te întorci ca sã-þi
aduci darul la altar (cf. Mt 5, 23-24).
ªi cred cã-n faþa fiecãrui amvon
trebuie sã ne stea înainte nu ochii
adesea perverºi ai mulþimii care-n
privirea ei nesãþioasã ºi adesea
ispititoare te face sã te crezi ceea
ce nu eºti, ci ochii din icoana
Sfântului Nicolae, privindu-ne-n
adâncul inimii pe care n-o poate
cunoaºte altcineva mai bine decât
noi ºi Duhul lui Dumnezeu. De
aceea ne ºi rugãm Sfântului
Nicolae într-o stihirã a Stihoavnei
Vecerniei Mici: „Nicolae fericite,
îndurã-te de mine, cel ce cad la
tine, ºi te rog: Lumineazã, înþelepte,
ochii sufletului meu, ca limpede sã
privesc pe atotmilostivul Dãtãtor de
luminã“.

Despre viaþa Sfântului Nicolae
toþi cunoaºtem câte ceva, mai ales
din minunile sale pe care Acatistul
ni le prezintã pe rând, patru dintre
cele mai mari care pun în uimire
evlavia creºtinã: „Nu pricep de
unde voi începe a-þi aduce laudã,
pãrinte. Care cântare îþi voi cânta?
Sau cu ce cununi te voi încununa?
Cãci, de-mi voi aduce aminte de

voievozi, mã minunez; de Vasile,
mã mir; despre fecioarele acelea,
nu mã pricep ce sã grãiesc; de toþi
mã minunez...“ (Condacul al 9-lea)
ªi alta, lângã cele trei enumerate,
cea cu Arie care, „având vicleanã
cunoºtinþã, a început a învãþa
eresurile cele fãrã de Dumnezeu ºi
a intrat în turma ta ca un lup, vrând
ca o fiarã sã o apuce; dar tu,
prealãudate, degrab alergând cãtre
Stãpânul, cu rugãciunile tale ai
izgonit toatã nebunia lui ºi ca pe o
fiarã cumplitã l-ai surpat...“ (Condacul
al 7-lea) Dar pe cât de dureroasã-i
palma blândeþii cãzutã peste
conºtiinþa vinovatã a omului
credincios, pe atât de ofensatoare-i
când cade peste inima îndãrãtnicã!
Obrazul eretic al lui Arie nu s-a
plecat dogmei celei drepte ce-l
vestea pe Fiul de o fiinþã cu Tatãl.
El avea încredinþãrile lui pe care nu
le putea schimba. De aceea,
bãrbatul doririlor celor din Mira a
înfipt în calea nebuniei lui Arie un
stâlp al credinþei ortodoxe într-un fel
neînþeles de cei din vremea sa. Ba
chiar condamnabil, drept pentru
care contemporanii l-au ºi pedepsit
cu închisoarea pe Sfântul Nicolae,
socotindu-i palma datã obrazului
ereziei neconformã cu cinstea
omoforului arhieresc. Însã
adevãratul pãstor nu þine la
libertatea lui, ci la libertatea Bisericii
peste care Dumnezeu l-a pus
ocrotitor. Dar felul în care pãstorul
cel blând ridicã toiagul este adesea
neînþeles de oameni. Evanghelia
Utreniei, de la Ioan 10, 9-16, tocmai
modelul bunului Pãstor ni-l
prezintã. Unul ca acesta îºi pune
sufletul pentru oile sale, ca lupul sã
nu le împrãºtie. ªi, mai mult, îl
doare inima de cele împrãºtiate,
dorindu-le înapoi în staulul pe care
l-au pãrãsit.

Arie era un om ca unul
dintre noi. Dar în ochii
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fericitului Nicolae el era
lupul ce intrase în turma lui
Hristos. Fiarã cumplitã ºi al

doilea Iuda, aºa-l socotea întâiul
stãtãtor pe scaunul Mirelor, fãcãtorul
de minuni Nicolae. Pesemne cã
trudise mult cu el sã-l întoarcã la
fãrâmãturile Ortodoxiei, cel puþin cât
pretindea Evanghelia. Acum nu doar
strãin ºi vameº ajunsese bietul Arie,
ci de trei ori blestemat, datoritã
învãþãturii eretice ce-o susþinea, ºi
nevrednic de a se mai numi
membru al Bisericii.

Cititorule, în orice poziþie te-ai afla
faþã de icoana Sfântului Nicolae,
ochii lui te privesc special pe tine, ei
te urmãresc mereu. Scrutând
veacurile, privirea stâlpului Bisericii
din Mira Lichiei pãtrunde în orice
adunare a creºtinilor. Ea pune
întrebãri ºi aºteaptã rãspunsuri.
Negura înºelãciunii o împrãºtie ºi
reaºazã credinþa în hotarele
dogmelor sfinte. Ochii lui nu
negociazã învãþãtura cea sãnãtoasã
cu nimeni. Mai degrabã pedepseºte
ºmechereala vicleanã care crede
cã poate trece neobservatã, neºtiind
cã duhul Sfântului Nicolae a fost lãsat
de Dumnezeu ca dar Bisericii peste
veacuri, cum spune o cântare a
Vecerniei: „Cu ce cântãri proroceºti
vom lãuda pe ierarhul, care pe cele
ce sunt departe de mai înainte le
vede ºi pe acestea ca ºi cum ar fi
de faþã, de mai înainte le vesteºte ºi
le hotãrãºte; pe cel ce toatã lumea
o vede...“ (stihirã de la Doamne,
strigat-am).

Dar nu doar duhul lui blând ºi
lumina feþei din icoanã ne-au rãmas
nouã  mângâieri în tumultul vieþii, ci,
în adormirea lui, ºi trupul ne-a rãmas
chivot plin de mireasmã, întâi celor
din Mira, apoi, dupã o istorie veche,
creºtinilor din oraºul Bari, din Italia.

Uneori, dorinþa de a avea
moaºtele unui Sfânt a ocupat un loc
mai important decât conformarea
cu dogmele credinþei susþinute de
acesta. Mutarea Sfintelor Moaºte
de la Mira la Bari s-a fãcut cu
justificarea cã ele ar fi putut cãdea
în mâinile musulmanilor. Niºte
negustori italieni din Bari se
îmbarcarã pe trei vase ºi sosirã la
Lichia. Urmãrind când musulmanii
nu erau în preajmã, au alergat la
biserica pãzitã de câþiva cãlugãri,
au sfãrâmat sicriul de marmurã ºi,
luând trupul Sfântului Nicolae, l-au
dus la vasele lor. Între timp, locuitorii
din preajmã, fiind anunþaþi, alergarã
dupã italieni, strigând cu toatã
puterea sã le întoarcã odorul cel sfânt.
Dar negustorii, vãzându-ºi dorinþa
împlinitã, n-au fost miºcaþi de
lacrimile amare ale creºtinilor din
Lichia sãrãciþi fãrã voia lor de darul
ierarhului lor iubit. Italienii au sosit
la Bari, pe 9 mai 1087, unde au
predat ºi depus Moaºtele fãcãtoare
de minuni ale Sfântului Nicolae în
biserica Sfântului ªtefan1.

Spusesem la început cã
Sfântului Nicolae nu-i poþi zugrãvi
alt chip decât unul blând, chiar ºi
când eºti ameninþat de privirea-i
ce-þi rãscoleºte adâncurile inimii.

ªi cã ochii lui mustrãtori nu-i poþi
cunoaºte decât dacã-i urmãreºti
cu privire de copil sensibilizat de
apropierea sãrbãtorii Sfântului din
6 decembrie. Cred cã nici cã
gãsim alte culori mai blânde decât
cele oferite de paremiile Vecerniei
(Pilde 10, 8; 3, 13-16; Pilde 10, 32
– 11, 12 ºi Înþelepciunea lui
Solomon 4, 7-15) pentru a-i
zugrãvi icoana din cuvinte. ªi
contururi mai pronunþate decât
cele oferite de textul Apostolului din
Evrei 13, 17-21 pentru Sfinþii care
au grijã de sufletele noastre nici cã
pot fi mai clare pentru a-i privi cu
multã evlavie ºi atenþie icoana în
care mâna-i binecuvântând stã sã
cadã peste neobrãzarea viclenelor
duhuri întrupate-n fãpturi.

1 Vieþile Sfinþilor, 1898, p. 612.


