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Hristos S-a întrupat
ªi lumea a rãscumpãrat,
 
Adam nãscut în Paradis,
Viaþa lui pãrea de vis,
Însã ispita l-a învins.
Din pom oprit el a gustat,
Pe Dumnezeu l-a supãrat,
Din Rai afarã a fost dat.
 
Hristos S-a întrupat,
Iubirea Lui ne-a arãtat.

Protoiereu Ioan Bârgãoanu

Sfântul Simeon
Noul Teolog (949-1022)

 S-a nãscut din pãrinþi de neam
bun ºi îºi trãieºte copilãria la
Constantinopol. La 20 de ani are
prima vedere a Luminii dumne-
zeieºti, iar la 28 de ani intrã în
monahism la mãnãstirea Studion,
sub ascultarea pãrintelui sãu
duhovnicesc Simeon Evlaviosul, pe
care-l cinstea ca pe un sfânt. La 30
de ani este hirotonit preot ºi ajunge

(continuare în p. 2)
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 Din Rai dac-a fost izgonit,
Omul nu a fost pãrãsit

De Dumnezeu ce L-a zidit.
Cãci Dumnezeu, fãptura sa
Nicicum nu o putea lãsa
În mânurile altuia.
 
Hristos S-a întrupat
ªi lumea a transfigurat!
 
În sânul îndumnezeit,
Persoanele S-au sfãtuit
ªi-un plan treimic au tocmit:
Sã caute printre ciulini,
Chipul ajuns între pãgâni,
Purtând coroana cea de spini.
 
Hristos S-a întrupat
ªi chip de om El a luat!
 
Când omul era rãvãºit,
De cãutare obosit,
Plinirea vremii a sosit.
Fecioara scarã s-a fãcut,
Prin ea Cuvântul S-a nãscut,
Rãscumpãrarea a-nceput!
 
Hristos S-a întrupat,
Popoarele le-a adunat!

Dacã din cer El a venit,
Neamuri întregi a convertit,
Prin Duhul Sfânt le-a înnoit.
Plecând pe calea lui Hristos,
În fiecare credincios
Transpare chipul Lui frumos.
 
Hristos S-a întrupat,
Umanitatea a chemat!
 
Vãzând o stea la Rãsãrit,
Mulþimile s-au ºi pornit
Spre Betleemul prorocit.
Cu foc ºi apã curãþiþi,
Cu Sfântul Mir pecetluiþi
ªi din potir împãrtãºiþi.
 **** 
 ªi dacã El S-a întrupat,
Îndatã steaua a plecat!
 
Lumina stelei s-a extins,
În Universul necuprins,
Lumini ºi candele-a aprins.
Strãmoºii noºtri au adus
Lumina pruncului Iisus
ªi-n ieslea inimii au pus.
 
Când Logosul S-a întrupat,
Strãmoºii s-au încreºtinat
 

Pornind din Pontul Euxin,
În tot þinutul carpatin
Apare un popor creºtin.
În tot pãmântul strãmoºesc,
Unde Românii vieþuiesc,
Ortodoxia-nveºnicesc.
 
Hristos S-a întrupat
ªi pe români i-a apãrat.
 
Români, oriunde vã aflaþi,
Îmbrãþiºaþi-vã ca fraþi,
Colinde de Crãciun cântaþi.
În Liturghie, de veniþi,
Sã nu uitaþi sã pomeniþi
Pe-ai voºtri dragi ºi scumpi pãrinþi.
 
Hristos S-a întrupat
ªi România a salvat!
 
Sã nu uitaþi cã Dumnezeu
Vã poartã-n mâna Sa mereu
ªi vã pãzeºte de cel rãu.
Sã-I mulþumiþi în mod deplin,
De ajutorul Sãu divin,
În vecii vecilor. Amin.

(Imn adãugat Scrisorii pastorale la
Sãrbãtoarea Naºterii Domnului, 2022)

Egumenul Mãnãstirii „Sfântul
Mamant“ din Constantinopol. Când
slujea Sfânta Liturghie, vedea pe
Duhul Sfânt coborând ca o luminã
peste capul sãu, luminã pe care a
vãzut-o timp de 48 de ani. Dupã
moartea duhovnicului sãu Simeon
Evlaviosul, i-a alcãtuit o slujbã ºi i-a
pictat o icoanã,motiv pentru care va
avea mult de suferit. La 12 martie
1022, se mutã la Domnul. A fost un
rugãtor fierbinte ºi un vãzãtor al
luminii dumnezeieºti, iar scrierile lui

(continuare în p. 2) aprind focul Duhului ºi aduc Lumina
lui Hristos în sufletele celor râvnitori
de  desãvârºire duhovniceascã.

 Sfântul Grigorie
Palama (1296-1359)

Se naºte într-o familie nobilã cu
viaþã sfântã din Constantinopol
(întreaga familie a fost colonizatã
în 2009). La 21 de ani se cãlu-
gãreºte la Athos, la 30 de ani este
hirotonit preot, iar la 51 devine
Mitropolitul Tesalonicului. S-a

mutat la Domnul în 14 noiembrie
1359. Sfântul Grigorie a avut
experienþa isihastã a întâlnirii cu
Hristos în luminã, prin rugãciunea
minþii. A ajuns la  îndumnezeire
prin rugãciune neîncetatã, isihia
minþi i , ascezã, smerenie ºi
pocãinþã. A fost teologul rugãciunii
minþii ºi al energiilor dumnezeieºti
ºi necreate, iar învãþãtura lui,
pãstratã în scrierile sale, este o
autenticã ºi nerãtãcitoare cale a
cunoaºterii lui Dumnezeu
ºi a îndumnezeirii omului.



Sfântul Paisie de
la Neamþ (1722

1794)

S-a nãscut în anul 1722 la
Poltava, în Ucraina.  La 19 ani intrã
în monahism. Cerceteazã mai
multe mãnãstiri,  ajunge în Moldova
ºi la 24 de ani pleacã în Athos unde

este tuns în monahism de Sfântul
Vasile de la Poiana Mãrului,
duhovnicul sãu, iar la 36 de ani este
hirotonit preot.  Dupã 17 ani se
reîntoarce în Moldova ºi se
stabileºte, pe rând, cu ucenicii sãi,
la Dragomirna, Secu ºi Neamþ.
Traduce din scrierile filocalice ºi ale
Sfinþilor Pãrinþi în limbile românã ºi
slavonã.  Se mutã la Domnul în 15
noiembrie 1794.  A fost un bun
organizator ºi înnoitor al vieþii
duhovniceºti ºi promotor al
isihasmului.

Sfântul Simeon Noul Teolog:

„Dumnezeu este luminã, o
luminã nesfârºitã ºi negrãitã.
Luminã este tot ce se aflã în
legãturã cu El. Tot ce vine de la
Dumnezeu este luminã ºi ni se

dãruieºte ca ºi când vine de la
luminã.

 Luminã este Tatãl, luminã este
Fiul, luminã este Sfântul Duh.
Doamne, Tu care Te-ai pogorât pe
pãmânt tocmai pentru a învia pe cei
ce suspinã ºi care sunt morþi din
pãcat ºi spre a-i face vrednici sã
Te vadã, pe Tine, Lumina cea
adevãratã, pe cât este cu putinþã

omului, trimite-mi un om care sã Te
cunoascã, pentru ca slujindu-l ºi
supunându-mã lui din toate puterile
mele, ca ºi Þie, ºi fãcând voia Ta în
a lui, sã-Þi plac Þie, singurul
Dumnezeu, ºi sã mã învrednicesc
eu, pãcãtorul, de împãrãþia Ta.

Fãrã pãrinte ºi îndrumãtor
duhovnicesc este cu neputinþã unui
om de a pãzi poruncile lui
Dumnezeu, de a trãi bine ºi fãrã
prihanã ºi de a fi mai presus de
mrejele diavolului.“

Sfântul Grigorie Palama:

„Sârguieºte-te sã ai toatã viaþa
un pãrinte duhovnicesc ºi lui sã-i
vesteºti orice pãcat ºi orice gând
ºi de la el sã iei vindecare ºi iertare,
fiindcã lor li s-a dat puterea de a
lega ºi dezlega sufletele, ºi toate

câte le leagã ei pe pãmânt vor fi
legate ºi în cer, ºi toate câte le
dezleagã ei pe pãmânt vor fi
dezlegate ºi în ceruri (Mt 18, 18),
fiindcã de la Hristos au primit har
ºi aceastã putere.

    Sã ne curãþãm fraþilor, mai întâi
trupul,  apoi buzele ºi cugetul ºi sã
ne apropiem de Sfintele Taine cu o
conºtiinþã bunã ºi curatã. Sã ne

aducem pe noi înºine prin fapte
vrednice de pocãinþã Celui Care
poate sã ne facã pe noi vrednici  din
nevrednici. Cãci pâinea aceasta
(împãrtãºania) este ca o
catapeteasmã (iconostas) care
ascunde înãuntru dumnezeirea.“

Sfântul Paisie de la Neamþ:

„Dacã vrei sã te mântuieºti pe tine ºi
dacã vrei sã arãþi ºi altora calea
împãrãþiei, adicã împlinirea poruncilor
lui Hristos, care duc la împãrãþia
cerurilor, atunci  alipeºte-te cu tot
sufletul tãu de învãþãtura cãrþilor
duhovniceºti. Aceste cãrþi, împreunã cu
cererea de poveþe de la duhovnicii
iscusiþi, îþi vor fi þie, ºi celor din casa ta,
dascãl adevãrat, îndreptându-vã pe
calea mântuirii. Mintea noastrã este  ca
preotul care slujeºte pe altarul inimii.“



Excursul Postului Mare este potrivit
sufletului, pentru cã-i oferã un orizont
luminos spre a ajunge sã vadã lumina
învierii lui Hristos. Pãresimile reprezintã
pentru sufletul creºtinului ceea ce pentru
un bolnav este un tratament spre
vindecare, ceea ce este o internare
într-un spital în urma degradãrii trupului
datoritã bolii. Acolo medicii prescriu
tratamente potrivite pentru boala trupului,
uneori foarte intense la început, pentru
a-l aduce la normalitate, dacã este cãzut
grav din cauza bolii. Apoi îl menþin cu
medicamente pânã când omul se face
sãnãtos ºi poate merge pe picioarele sale,
fiind externat pentru a se întoarce în
familie. Aidoma, pãcatul genereazã o
boalã care slãbeºte puterile sufletului
nostru. În cele trei duminici de la
începutul Triodului observãm cât de
nimicitoare este puterea pãcatului asupra
fiinþei omului. Vedem, mai ales în pilda
fiului risipitor, în ce stare jalnicã poate
duce pãcatul pe om, în starea cea mai de
jos ºi în boala cea mai cruntã, aproape
de moarte, cum era fiul risipitor, flãmând
în þarã strãinã  ºi frãmântat în acelaºi timp
de amintirea fericirii de acasã, a pâinii
din belºug din casa tatãlui sãu. Aceastã
aducere aminte îl chinuia mai mult decât
foamea trupeascã în care se afla. Astfel,
el a plecat de acolo spre casa tatãlui sãu.
Postul Mare este un drum pe care îl
facem fiecare din starea de pãcat în care
ne aflãm fiecare spre Acasa cea de sus.

Nimeni nu poate spune cã nu e
vinovat înaintea lui  Hristos de ceva.
Acel ceva puþin al nostru, un pãcat mic,
înseamnã o depãrtare grozavã a noastrã
faþã de Dumnezeu. Înseamnã o pãrãsire
a casei Tatãlui, a legãturii intime cu
Dumnezeu pe care am avut-o în starea
de neprihãnire. Pãcatul face un zid,
pãcatul ne depãrteazã de casa Tatãlui.
Toþi suntem departe de Dumnezeu. Toþi
suntem vinovaþi de moarte. Toþi suntem
flãmânzi dupã cer ºi însetaþi de veºnicie.
Toþi avem în inima noastrã aducerea
aminte a fericirii, a Raiului pãrãsit.
Duminica izgonirii lui Adam din Rai este
duminica în care ne aducem aminte cã

pãcatul a scos pe primul om din grãdina
Raiului. Un singur pãcat al lui Adam l-a
fãcut pe acesta sã pãrãseascã fericirea
în care el a fost aºezat ºi despre care
cântãrile Utreniei ne vorbesc atât de
cutremurãtor de plânsul lui Adam care
a simþit urmarea pãcatului sãu. Un
simplu pãcat în ochii noºtri, faptul cã a
dorit sã guste dintr-un pom oprit, ceva
ce nu trebuia sã facã ºi el a fãcut. Acel
ceva puþin l-a depãrtat pe Adam de la
faþa lui Dumnezeu. Sfântul Efrem Sirul
vorbeºte în imnele sale despre Raiul
pierdut, cã Adam fusese curat foarte în
mândra grãdinã. Aºa am fost noi dupã
botez. Botezul ne-a aºezat într-o grãdinã
a Raiului, ne-a fãcut moºtenitori ºi
împãraþi aºezaþi de Dumnezeu peste
lumea întreagã, precum Adam odinioarã
stãpân peste toatã creaþia lui Dumnezeu.
Adam a fost fãcut a ºasea zi, în ultima
zi a creaþiei, pentru ca sã conducã ca
un împãrat creaþia lui Dumnezeu deja
plinitã. Dar, spune Sfântul Efrem, Adam
a ajuns lepros ºi respingãtor, din pricina
suflãrii ºarpelui peste el. Din pricina
ispitei diavolului, Adam a fost depãrtat
de Dumnezeu, dar însãºi grãdina l-a
alungat din mijlocul ei. Neprihãnirea
creaþiei lui Dumnezeu l-a alungat ea
însãºi pe Adam din mijlocul ei, nu a putut
sã-l mai suporte.

Pãmântul pe care noi cãlcãm, atunci
când pãcãtuim, nu ne poate suporta. El
nu suferã paºii noºtri cãlcându-l, cãci sunt
paºi blestemaþi din cauza pãcatului, paºi
respingãtori ºi leproºi. Acest pãmânt curat
odatã, când l-a fãcut Dumnezeu, este
blestemat cu fiecare pas fãcut de oamenii
care cad în pãcate. Grãdina raiului l-a
alungat pe Adam din mijlocul ei, l-a scos
afarã din ea, atotluminata. Arhiereul Cel
Preaînalt l-a vãzut scos afarã. Dumnezeu
l-a vãzut pe Adam scos afarã din grãdinã
ºi a venit la el, zice Sfântul Efrem, ºi l-a
curãþat cu isop. Venirea lui Dumnezeu la
Adam înseamnã ieºirea Lui din Grãdinã
ºi coborârea pânã la starea în care se afla
Adam, în decãderea cea mai mare,
asemenea fiului risipitor. Iisus Hristos S-a
întrupat, a venit din cer pânã la noi, pe

pãmântul blestemat de cãlcãrile noastre
vinovate. A venit Arhiereul Cel Preaînalt
ºi, vãzându-l în ce stare era, l-a curãþat cu
isop ºi l-a adus înapoi în Rai, spune Sfântul
Efrem Sirul. Cu isop l-a curãþat. Aici este
Taina cea mare a Botezului. Apoi l-a adus
înapoi în Rai unde Adam, eliberat de povara
pãcatului de moarte, trebuia ca în acest
Rai, aducându-ºi aminte de cãderea dintâi,
sã se pãzeascã, nu cumva, pãcãtuind din
nou, sã fie alungat iarãºi afarã.

Mântuitorul zice în Evanghelia
Duminicii izgonirii lui Adam din rai, sau a
lãsatului sec de brânzã, cã Tatãl, Care
vede în ascuns toate ostenelile pe care
le facem ne rãsplãteºte prin sângele Fiului
Sãu Iisus Hristos. Toate faptele fãcute
în ascuns, postul, faptele milosteniei, toate
acestea fãcute în ascuns sunt vãzute de
Tatãl cel Ceresc. Orice efort pe care-l
facem, orice ascezã este la mare cinste
ºi în atenþia lui Dumnezeu Care ne
rãsplãteºte cu pace sufleteascã, cu liniºte
lãuntricã, cu nãdejde a mântuirii, cu un
sentiment puternic de a ierta pe cei care
ne greºesc. Altfel, El renunþã la iertarea
pe care ne-a dat-o sau iertarea aceasta
devine fãrã valoare, iar noi rãmânem cu
pãcatele noastre.

Sã intrãm pe drumul de
întoarcere al fiului pierdut. Cu ochii
þintã la Casa Tatãlui, cu dorul dupã
pâinea Tatãlui, sau dupã Sfânta
Împãrtãºanie. Sã alergãm cu toþii,
umãr lângã umãr, ajutându-ne unii pe
alþii, în acest urcuº spre înviere. Poate
unii vor cãdea, frângând postul. Sã-i
luãm pe braþele noastre, în rugãciunile
noastre pe cei care nu mai pot alerga
sau care nu se mai pot nevoi de prea
multã obosealã, de prea puþinã nãdejde
în Dumnezeu. Sã nu alergãm singuri.
Sã-i ajutãm pe cei care nu mai pot
înainta, rugându-ne pentru ei,
pomenindu-i în rugãciunile noastre,
neîncetat ziua ºi noaptea, pentru ca
sã ne putem cu toþii mântui ºi sã
ajungem cu toþii la orizontul luminos
al învierii lui Hristos. Amin!

Preot Petru RONCEA



Suntem în preajma sãrbãtorii
Praznicului Naºterii Domnului. Din nou
Mântuitorul Hristos Se face prunc,
asemenea nouã, pentru mântuirea
noastrã. Uitându-ne la Pruncul Sfânt,
gândul ne duce la toþii pruncii ce ne
înconjoarã ºi care ne amintesc, prin
gesturile lor, de multe lucruri pe care
noi le-am uitat ºi pierdut, în special
inocenþa ºi curãþia lor.

Cât de frumos poþi sã povesteºti
unui copil de Hristos, cãci a fost ºi El
Prunc precum acela! Luând-o de mic,
va învãþa sã creascã o datã cu El ºi,
inconºtient, îi va deveni prieten. Iar cel
mai frumos este faptul cã Hristos nu vine
niciodatã Singur. Vine cu o armatã
întreagã de prieteni, de „bãieþi ºi fete”
care sunt gata sã se joace cu orice copil.

Mergem mai departe ºi înþelegem
cã dacã doi copii sunt prieteni, ºi
pãrinþii lor ar trebui sã se înþeleagã ºi
sã se cunoascã, cãci cine ºi-ar lãsa
copilul sã se joace cu un necunoscut
în care nu ar avea încredere ºi nu s-ar
înþelege? De altfel, ce bucurie ar fi sã o
ai alãturi pe cea mai bunã prietenã, pe
Maica Domnului, ºi sã ºtii cã oricând
poþi sã îi ceri sfatul ºi sã împarþi cu Ea
toate bucuriile ºi întristãrile, mai ales
legat de copiii tãi? Iar copilul tãu ºã ºtie

cã oricând se poate baza pe mama
prietenului sãu.

Le luãm copiilor jucãrii fel de fel, îi
ducem în locuri de joacã special
amenajate, dar sã-i lãsãm „sã se joace”
ºi cu Hristos, alãturi cu Sfinþii Sãi. Îºi
vor aminti peste ani cã „s-au jucat” cu
Hristos ºi, dacã s-ar întâmpla sã uite,
sã poatã sã-L recunoascã într-o icoanã,
într-o carte, ºi sã le trezeascã amintiri
care poate le vor fi folositoare ºi decisive
în multe momente cheie din viaþã.

Observaþi puþin un prunc care abia
se þine pe picioare cu câtã gingãºie
þine în mânuþele sale o iconiþã ºi cât
de bucuros ºi uimit este când îºi
recunoaºte prietenii în Bisericã, în cãrþi
ºi în alte atâtea locuri. Se plimbã cu
iconiþele prin casã ºi nu le pierde din
ochi, ele sunt cele mai importante
„jucãrii”. Prin acest lucru îþi dai seama
cã acel copil are nevoie „sã se joace”
cu Hristos ºi cu Sfinþii, care sunt
convinsã cã se coboarã la nivelul lui
pentru a-i fi alãturi. Chiar ºi Hristos „Se
joacã” ºi acum cum odatã S-ar fi jucat
cu Maica Sa când a fost Prunc. De-
am privi chiar ºi chipul din icoanã al
sfinþilor, caracterizat prin sobrietate ºi
ascezã, în faþa unui copil chipul
acestora i s-ar preschimba în cel mai
suav surâs de copil.

Unii poate ar spune cã este ceva
greºit în „a te juca” cu Hristos, dar tocmai Presb. Andreea RONCEA

de aici cred cã un copil poate învãþa
multe lucruri pe care, în timp, ºi le va
aminti bineînþeles ºi prin ceea ce va vedea
la cei mari, la pãrinþi. Te va vedea
rugându-te în faþa icoanei Mântuitorului,
a Maicii Sale, a Sfinþilor? Va imita ºi el
aceasta în modul lui copilãresc, pânã
când va ajunge, cu timpul, sã înþeleagã
de ce este bine acest lucru. Te va vedea
cã Le vei cere ajutorul? Nici nu ºtii când
într-o zi îi va veni sã facã ºi el la fel, cãci
aºa a vãzut la pãrinþii sau bunicii lui.
Înþelegem prin aceasta cã un copil are
nevoie sã observe cã ºi cei mari „se
joacã” cu Hristos ºi cu Sfinþii, cãci ei
absorb ºi imitã totul de la cei mari. De
multe ori chiar te uimesc în ceea ce fac
ºi înþeleg ei unele lucruri.

Jucându-se un copil de mic cu
Hristos, va simþi nevoia sã continue
„joaca” ºi mai târziu când va creºte
mare. Aºa cum o fetiþã se joacã de
exemplu de-a gãtitul, mai târziu va
deprinde sã facã acest lucru de-ade-
vãratelea. Nu Se supãrã Hristos cã „ne
jucãm” cu El, chiar Se bucurã ºi ne
aºteaptã oricând sã facem aceasta.

Hristos S-a fãcut Prunc pentru a
noastrã mântuire, deci cuvine-se ca ºi
noi sã ne facem prunci la inimã, sã-L
primim ºi „sã ne jucãm” cu El împreunã
cu copiii.



Viişoara văzută de pe Arcaciu

Sãrbãtoarea Sfintei Treimi
marcheazã la Viiºoara, în fiecare an,
începutul popasurilor catehetice la
troiþele parohiei, prilejuri potrivite pentru
o pastoraþie selectivã, având în vedere
regãsirea la aceste popasuri cu
credincioºi care ajung mai rar la biserica
parohiei. La Troiþa din zona numitã

A început la Viiºoara seria celor zece popasuri
catehetice de peste an - la troiþa Sfintei Treimi

Valea Podului, în extravilanul parohiei,
seara de luni, 13 iunie 2022, a încheiat
cinstirea Sfintei Treimi prin sãvârºirea
aici a slujbei sfinþirii apei ºi rostirea
solemnã a Acatistului Sfintei Treimi,
cuvântul catehetic îndemnând auditoriul
sã preþuiascã lucrarea Duhului Sfânt
din fiecare Tainã a Bisericii. Parastasul

la ºapte ani pentru Gheorghe Sergentu,
care a ctitorit aceastã troiþã, precum ºi
agapa frãþeascã au încheiat acest prim
popas catehetic din seria celor zece
care, cu binecuvântarea Inaltpreas-
finþitului nostru Arhiepiscop Ioachim,
s-au rânduit ca o frumoasã tradiþie în
parohia Viiºoara.
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ªezãtoare cateheticã la troiþa închinatã
Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel

În seara zilei de 29 iunie 2022,
înfruntând arºiþa ºi disconfortul
provocat de o vreme extrem de
toridã, în jurul troiþei închinatã
Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel,
viiºorenii s-au arãtat ºi de aceastã
datã ataºaþi tradiþiei popasurilor
catehetice de peste an la astfel de

locuri consacrate întâlnirilor
duhovniceºti ale parohiei. Hramul
acestei troiþe, ridicatã în memoria
unicului fiu al familiei Lucian ºi
Mihaela Vrânceanu, plecat prematur
din aceastã lume, devine an de an
mai deosebit, arãtându-se astfel ºi
ataºamentul vecinilor ºi nu numai faþã

de aceastã familie ctitor, spre
mângâiere ºi consolare. Slujba
sfinþirii apei ºi Acatistul Sfinþilor
Apostoli, urmate de cuvânt catehetic
despre Sfinþii Apostoli, au fost
împletite cu parastasul pentru Paul
Vlãduþ, în amintirea cãruia s-a zidit
troiþa. Doamne ajutã!



ªezãtoare cateheticã
la bustul ºtefanian de la Viiºoara

Tradiþia localã acordã Sfântului
Voievod ªtefan cinstea numirii satului:
Viiºoara. Drept pentru care nu doar
numele Marelui Ctitor de locaºuri
sfinte s-a dat strãzii principale a
satului, ci i s-a ridicat ºi un bust în
curtea ºcolii care ºi ea s-a dorit a
fi închinatã numelui Sfântului
ªtefan cel Mare.

Credincioºii din Viiºoara au
participat ºi anul acesta, deºi vremea
a fost toridã, în seara duminicii din 3
iulie 2022, la un popas duhovnicesc
în jurul bustului ºtefanian din curtea
ºcolii sãteºti, aducându-ºi aminte
încã o datã de credinþa ºi dragostea
Sfântului ªtefan de neam ºi de
Biserica Ortodoxã a neamului sãu

pentru neatârnarea cãreia a luptat
întreaga sa viaþã.

Fie acest al treilea popas duhovnicesc
de peste an la Viiºoara o floare în cununa
ce va înfrumuseþa anul 2022. Un an
dedicat rugãciunii pentru care Marele
Voievod a ridicat lãcaºuri de închinare.

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



ªezãtoare cateheticã la Troiþa Sfântului Ilie

Sãrbãtoarea Sfântului Proroc Ilie Tesvi-
teanul, din 20 iulie 2022, a adunat o parte
din credincioºii parohiei Viiºoara la
tradiþionalul popas catehetic în centrul satului,
unde se aflã Troiþa cu icoana Sfântului Ilie
stând la gura peºterii ºi primind pâine ºi carne
de la corbul ascultãtor de Dumnezeu.

Ca un al t  al tar  ca cel  din vârful
Carmelului de odinioarã, Troiþa Sfântului Ilie
ne-a adus aminte încã o datã cã nu trebuie
sã pãrãsim credinþa ortodoxã, credinþa
neamului nostru românesc. Mai ales în
vremurile din urmã când semnele  prevestesc
scãderea râvnei creºtinilor de a-I sluji Celui
care a fãcut cerul ºi pãmântul.

Slujba Sfinþirii apei ºi Acatistul profetului
focului de care Dumnezeu asculta în tot ceea
ce el hotãra ca atenþionare pentru întoarcerea
poporului Israel la slujirea adevãratului
Dumnezeu au precedat cuvântul catehetic care
a încheiat ceasul de searã al popasului pe care,
cu binecuvântarea Arhiepiscopului nostru
Ioachim, l-am fãcut ca un alt „Elisei” în preajma
prorocului care se va întoarce pe pãmânt mai
înainte de a doua venire a lui Hristos.

„Bucurã-te, Ilie, mãrite prooroc ºi înain-
temergãtor al celei de a doua veniri a lui Hristos!



ªezãtoare cateheticã la Viiºoara, lângã Troiþa
închinatã Sfintei Cruci

În cinstea sãrbãtorii din 1
august, Scoaterea Sfintei Cruci, în
seara duminicii din 31 august 2022,
o parte din credincioºii parohiei
Viiºoara s-a adunat la Troiþa din
localitate închinatã Sfintei Cruci,
troiþã ce se aflã în dreptul proprietãþii
familiei Pavalache Maricica, ai cãrei
pãrinþi din partea soþului, Arghir ºi
Ileana Pavalache, îi sunt principalii
ctitori, alãturi ce cei care i-au ajutat
la ridicarea acesteia.

Slujba sfinþirii apei ºi citirea
Acatistului Sfintei Cruci, continuând
cu un cuvânt catehetic despre
cinstirea Sfintei Cruci, dar ºi despre
Postul Adormirii Maicii Domnului
care începe cu pomenirea Scoaterii
Sfintei Cruci, 1 august, s-au

desfãºurat sub binecuvântata
aºteptare a ploii ce sta sã reînceapã
a sãtura pãmântul însetat. Acest
popas catehetic a devenit ºi preambul
al sãrbãtorii parohiei din noaptea

dintre 2 ºi 3 august 2022, când Icoana
fãcãtoare de minuni a Maicii
Domnului de la Mânãstirea Giurgeni
va fi oaspetele de seamã al
credincioºilor din Viiºoara.



Amurgul praznicului Schimbãrii la
Faþã a Mântuitorului a aflat pe o parte
din credincioºii Viiºoarei la Troiþa
închinatã acestei sãrbãtori ºi care
odihneºte trecãtorii pe culmea
Vãraticelui. Slujba sfinþirii  apei ºi
Acatistul Schimbãrii la Faþã a Domnului
au precedat cateheza despre dorul
ascuns în inima fiecãrui om de a-L
vedea pe Dumnezeu. Adam ºi Eva se

Popas catehetic la Troiþa de pe „Taborul” Viiºoarei

întâlneau în rãcoarea fiecãrei seri cu
Dumnezeu în grãdina Raiului. Dupã
cãderea în pãcat ºi izgonirea lor din Rai,
le-a mai rãmas doar dorul întipãrit în
strãfundul inimii, acela de a-L mai vedea
iarãºi pe Dumnezeu. Moise ºi Ilie,
ajungând la cunoaºterea lui Dumnezeu,
ºi-au simþit acest dor încãlzindu-le inima
ºi au dorit sã-L vadã pe Dumnezeu.
Dar, neîntrupându-Se încã, Dumnezeu

nu putea fi vãzut în Vechiul Testament.
Dorinþa lor a fost însã împlinitã pe Tabor.

Cateheza ne-a adus tuturor în
atenþie posibilitatea realã de a vedea
lumina taboricã pe mãsura sfinþeniei
vieþii. Seara zilei de 6 august 2022
rãmâne cu o întrebare retoricã în
conºtiinþa tuturor: cât mai simþim
mistuindu-ne dorul de a-L vedea pe
Dumnezeu?

La troiþa închinatã Adormirii Maicii Domnului, din
Viiºoara, reculegere la amurg de praznic



La apus de soare, în ziua
praznicului Adormirii Maicii

Domnului, o parte din credincioºii
Viiºoarei s-au reîntâlnit în fapt de searã
pentru a aduce prinos de recunoºtinþã
lui Dumnezeu la troiþa închinatã
sãrbãtorii din 15 august ºi care se aflã
în dreptul locuinþei familiei Iftime Vasile
ºi Elena, de fapt ctitorii principali ai
acesteia.

Slujbei sfinþirii apei ºi Acatistului
Adormirii Maicii Domnului i-au urmat
cuvinte catehetice despre taina ridicãrii

Popasurile duhovniceºti la Troiþele
din Viiºoara s-au îmbogãþit cu încã unul
rânduit în cinstea Sfântului Ioan
Botezãtorul. Familia Ion Sergentu,
dimpreunã cu fiii, nepoþii ºi cei care i-au
ajutat, a construit o troiþã nouã la
intrarea dinspre Comuna Târgu Trotuº,
la intersecþia strãzii ªtefan cel Mare cu
strada Preot Gheorghe Lupescu,
dorind ca hramul acesteia sã fie în data
de 7 ianuarie a fiecãrui an. În seara zilei
de 29 august 2022, într-o atmosferã
de evlavie creºtinã, prin sfinþirea acestei
Troiþe, numãrul total al locurilor de

O nouã floare în cununa Troiþelor din Viiºoara

Bisericii la cer, la a doua venire a
Domnului, arãtatã mai dinainte prin
ridicarea cu trupul la cer a Maicii
Domnului.

De asemenea, a fost descrisã pe
înþeles taina ajutorului pe care
Preasfânta Fecioarã ni-l dã atunci
când îl cerem cu credinþã.

Bucurã-te, ceea ce eºti plinã de
har,  care întru Adormirea ta nu ne laºi
pe noi! Frumoasa încheiere a imnelor
Acatistului Adormirii Maicii Domnului
sã ne fie nãdejde pe calea mîntuirii!

întâlnire duhovniceascã de peste an s-a
îmbogãþit în parohia Viiºoara, tradiþia
acestor popasuri catehetice arãtându-se
foarte folositoare pentru cunoaºterea
reciprocã ºi promovarea credinþei
creºtine ortodoxe prin programul
slujbelor specifice fiecãrei Troiþe. Sub
mantia de har a Arhiepiscopului nostru
Ioachim aºezãm ºi aceastã nouã Troiþã
spre slava Preasfintei Treimi ºi întru
cinstirea Sfântului Ioan Botezãtorul.
Felicitãm familiile ctitore ºi pe toþi cei
prezenþi la inaugurarea, prin sfinþire, a
acestui nou loc de închinare. 



În seara sãrbãtorii Sfintei
Parascheva, 14 octombrie 2022,
bucuria popasurilor duhovniceºti la
Viiºoara s-a împlinit încã o datã la
Troiþa închinatã Sfintei multmilostivei
Maicii noastre Parascheva care a

adunat în juru-i credincioºii din
preajmã ºi de mai departe pentru
împreuna-comuniune.

S-a sãvârºit slujba sfinþirii apei, ca
de obicei, ºi Acatistul Sfintei Parascheva,
totul încheindu-se cu un cuvânt catehetic

despre folosul cinstirii sfinþilor ºi nevoia
de grijire a sufletului în vremurile actuale.
Agapa de la sfârºit a însemnat ºi o
mulþumire adusã lui Dumnezeu pentru
bogãþia roadelor pãmântului de care
ne-am împãrtãºit fiecare. Doamne ajutã!

În pelerinaj la Troiþa Sfintei Parascheva

Un ultim popas duhovnicesc la
Viiºoara a avut loc la Troiþa închinatã
Sfinþilor Arhangheli, în chiar ziua

Seria popasurilor catehetice la Viiºoara
s-a încheiat la Troiþa Sfinþilor Arhangheli

cinstirii lor liturgice, 8 noiembrie 2022.
Cu acesta se încheie seria întâlnirilor
de peste an din afara zidurilor bisericii

cu credincioºii parohiei. Troiþa la care
facem referire acum aminteºte de locul
unde cu jumãtate de secol în urmã s-a
produs o mare alunecare de teren care
a „înghiþit” câteva case ºi a schimbat
cursul vechi al drumului de acces în
sat dinspre Târgu Ocna.

Binecuvântând locul din preajma
troiþei cu apã sfinþitã ºi cerând ajutorul
Sfinþilor Arhangheli ºi Îngeri pe calea
vieþii, ceasul de tainã petrecut aici în
fapt de searã ne-a adus aminte de
atmosfera familiarã din preajma
cortului lui Avraam când a stat de
vorbã cu cei „trei îngeri” la stejarul
Mamvri (Facere cap. 18).



Potrivit aºteptãrilor pe care tradiþia
de ani buni a popasurilor duhovniceºti
la troiþele ºi crucile Viiºoarei le-a
provocat credincioºilor Viiºoarei, ne-am
odihnit ºi în acest an, 2022, consacrat
rugãciunii de cãtre Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, la poala
Crucii de pe dealul Arcaciu, în seara
duminicii dinaintea Înãlþãrii Sfintei
Cruci, ºi la cea de pe dealul Docmana
în chiar ziua praznicului, 14 septembrie.
Aºadar, douã pelerinaje care se
adaugã activitãþilor catehetice din afara
bisericii la troiþele parohiei ºi care ne-au
îmbogãþit, mai ales cel de la Crucea
de pe Docmana unde l-am avut ca

Popasuri duhovniceºti la Viiºoara,
la Crucile de pe dealurile Arcaciu ºi Docmana

oaspete pe Preacuviosul pro-
tosinghel Claudiu Constantin
Panþiru, de la Schitul „Sfântul
Cuvios Eftimie cel Mare”, Târgu
Ocna.

 Lauda adusã Sfintei Cruci
a Mântuitorului Iisus Hristos prin
Imnul Acatist, dupã sfinþirea apei,
precum ºi cuvintele catehetice
potrivite cu Golgotele vremurilor
din urmã, iatã ancore aruncate
de sub catargul Crucii în adâncul
de har al îndurãrii dumnezeieºti.
Fie puterea Crucii armã împotriva
rãului contemporan ºi mângâiere
sufletelor credincioºilor Viiºoarei

care s-au ostenit cu jugul plãcut al pele-
rinajului. Doamne ajutã!



Au primit Taina Sfântului Botez, în anul 2022, la Viiºoara:

Matei Chiticaru
Familiei Florin ºi Felicia Chiticaru i-a
dãruit Dumnezeu un al treilea copil
cãruia i-au pus numele Matei. Însoþit
de naºii Cãtãlin ºi Alina Miron, din
Bacãu, pruncul Matei a primit Taina
Sfântului Botez la Biserica din Viiºoara
în data de 29 aprilie 2022. Ii dorim sã
creascã mare ºi cu sãnãtate sã-ºi
bucure familia. La mulþi ani, Matei!

Evelin-Maria
Manolescu

Pe data de 14 mai 2022, la Biserica
din Viiºoara a avut loc Taina  Sfântului
Botez pentru Evelin-Maria, fiica lui
Silviu ºi Adina Manolescu, naºi fiindu-i
familia Ionuþ Aristotel ºi Mariana
Cheptãnaru, din Viiºoara. Un copil
înseamnã întãrirea dragostei dintre

Emilia-Estera-Elena
Pãrãoanu

În data de 8 octombrie 2022, prunca
Emilia-Estera-Elena Pãrãoanu a fost
adusã de naºii ei, Toader ºi Georgeta
Pãrãoanu, pentru a intra în Bisericã prin
Taina Sfântului Botez.
Pãrinþilor ei, Mircea ºi Natalia
Pãrãoanu, Dumnezeu le-a oferit un dar
special, dupã primii doi bãieþi, iatã, o
fetiþã care sã-i fie ajutor mamei în tot
decursul vieþii. Sã creascã mare spre

pãrinþi, dar ºi o lãrgire a Împãrãþiei lui
Dumnezeu în lume. Ne rugãm sã
pãstreze nealteratã credinþa mãrturisitã
de naºi în sufletul nevinovat al pruncei
Evelin-Maria. Sã creascã mare ºi
credincioasã, bucurând pe toþi cei
dimprejurul ei. La mulþi ani, Evelin-
Maria!

bucuria pãrinþilor ºi a naºilor. La mulþi
ani, Emilia-Estera-Elena!

Matei-Andrei
Fichitiu

Pe braþele naºei Laura Lungu, pruncul
Matei-Andrei, fiul lui Valentin Fichitiu
ºi al Mihaelei Iftime, nãscut în
Amstelveen, Olanda, în data de 13
septembrie 2021, a fost oferit Bisericii
Ortodoxe prin Taina Sfântului Botez
care s-a sãvârºit în Biserica „Sfântul
Nicolae“, din Viiºoara, în data de 27
decembrie 2022. Marele dar al
Sfântului Botez trebuie pus în lucrare
prin împlinirea poruncilor dumnezeieºti,
iar misiunea de conºtientizare a acestei
sfinte lucrãri apasã pe umerii naºei, ca
pãrinte duhovnicesc, ca ºi pe cei ai
pãrinþilor trupeºti. Sã creascã Matei-
Andrei sãnãtos întru mulþi ani!

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

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

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

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



Nica Andreea, 11 ani

Au primit Taina
Sfintei Cununii,

în anul 2022, la Viiºoara:

Rãzvan-Emilian
ºi Roxana-Georgiana

Andruºcã
Duminicã, 29 mai 2022, la Biserica din
Viiºoara a avut loc Taina Sfintei Cununii
pentru tinerii miri Rãzvan-Emilian
Andruºcã ºi Roxana-Georgiana
Mãgdãlin, devenitã Andruºcã, naºi de
cununie fiindu-le familia Marius-Mihai
ºi Elena Szalontai, din Oneºti. Aceastã
Tainã care „mare este” a unit într-un

Victor
ºi Adina-Gabriela

Jugaru
Sâmbãtã, 4 iunie 2022, în faþa Sfântului
Altar al Bisericii Ortodoxe din Viiºoara au
primit Taina Sfintei Cununii tinerii miri
Victor Jugaru ºi Adina-Gabriela Florea,
devenitã Jugaru, naºi fiindu-le familia Florin
ºi Lenuþa Ababei, din Viiºoara. Împreunã
de acum la bucurii ºi la necazuri, la tot ce
viaþa le va oferi, ne rugãm lui Dumnezeu
ca sã întãreascã cuvântul ce ºi-au dat cei
doi miri ºi sã-ºi þinã jurãmântul fãcut pe
Sfânta Evanghelie ºi pe Sfânta Cruce cã
vor pãstrat legãtura dragostei pânã la
capãtul vieþii.
La mulþi ani, Victor ºi Adina-Gabriela!

trup pe cei doi prin Duhul Sfânt Care
Se aratã lucrãtor în toatã slujirea
Bisericii. Împreunã cu pãrinþii ºi cu toþi
nuntaºii ne rugãm sã aibã temelie tare
casa lor ºi nimic sã nu-i despartã sau
sã le slãbeascã flacãra dragostei.
La mulþi ani, Rãzvan-Emilian ºi
Roxana-Georgiana!

Preot Petru Roncea este deja un nume
consacrat în publicistica creºtinã localã, fiind
unul dintre cei mai activi condeieri ai
Protopopiatului Oneºti. Hãrãzit de
Dumnezeu cu talent scriitoricesc, entuziasm
ºi mai ales cu darul mãrturisirii lui Hristos în
aceste vremuri de restriºte, pãrintele Petru
se vrea a fi autorul care ºi-a înþeles pe deplin
vocaþia, pusã în slujirea Bisericii ºi care face
o teologie a timpului nostru. Talanþii primiþi,

precum ºi roadele înmulþirii lor se vãd în
nenumãratele volume publicate în anii de
pastoraþie, considerate însã de cel care le-
a dat viaþã, doar încercãri smerite ºi
începuturi în ale scrisului.

Lucrarea „70 editoriale sãrate care
îndulcesc sufletul”, pe care dorim sã v-o
prezentãm, este o binevenitã sintezã a
anumitor teme de inspiraþie religioasã,
abordate de autor ºi prezentate ani la rând

(2005-2022) în paginile revistei
„Sarea pãmântului”, al cãrei
iniþiator a fost. Dealtfel, dupã cum

M-aº mira dacã vreunul, sãturân-
du-se cu pâine ºi cu apã, ar mai
putea lua cununa nepãtimirii, Iar
nepãtimire numesc nu simpla
oprire a pãcatului cu fapta, cãci
aceasta se zice înfrânare, ci aceea
care taie din cugetare gândurile
pãtimaºe, pe care Sfântul Pavel a
numit-o ºi „tãiere duhovniceascã
împrejur a iudeului ascuns“.
(Evagrie Monahul, Filocalia I)



citim în Prefaþa semnatã de IPS
Ioachim, Arhiepiscopul Roma-

nului ºi Bacãului, titlul „acestui buletin
misionar-cultural local” este unul inspirat
din cuprinsul biblic, fãcând trimitere la
metafora „sãrii pãmântului”, care de data
aceasta poate fi recunoscutã în toþi cei care
pe Valea Trotuºului Îl mãrturisesc pe
Hristos, prin cuvânt ºi viaþã curatã. Acesta
credem cã este ºi motivul pentru care
pãrintele Petru continuã, de ani buni, sã ducã
greul editãrii periodice a fiecãrui numãr.
Þinem sã precizãm cã „Sarea...” ajunge la
marea majoritate a târgocnenilor ºi nu
numai, prin intermediul preoþilor parohi, mulþi
dintre ei semnatari în paginile periodicului.

Gândul care l-a cãlãuzit pe pãrintele,
mãrturisit încã din articolul inaugural al
revistei,  acela de a da luminii tiparului
volumul de faþã, a fost de a face din revista
„Sarea pãmântului” o alternativã la
producþiile mediatice secularizate, care sã
contribuie la vindecarea societãþii
contemporane româneºti.” (p. 13) De
aceea, dacã ar fi sã urmãrim o tipologie a
colecþiei personale de articole, socot cã
acestea ar putea fi împãrþit în douã mari
grupe, ºi anume cele cu conþinut profetic1

(ex. „Solniþa Europei”, „Douã boli
naþionale”, „Rãspunderea omului de la
conducere”, „Sf. Ioan Românul ºi robia la
homosexuali”, „Solidaritatea generaþiilor”
º.a.) ºi un altul omiletic2 (ex. „Popas duhov-
nicesc la Naºterea Domnului”, „Veºnicia
familiei”, „Scara Deniilor”, „Lucrãrile
Duhului Sfânt în Bisericã”, „Prescurãriþa
din Sarepta” º.a.).

Fiindcã avem de-a face cu genul
publicistic, o menþiune aparte o facem cu
referire la titlurile folosite de autor. În primul
rând, fiecare dintre ele semnificã ceva, dar
desemneazã, în mod simbolic, altceva.
Astfel, „Un pic de sare în mass-media
actualã”, semnaleazã discrepanþa uriaºã
dintre valorile creºtine ºi cele promovate
de mass-media actualã, pierzãtoare de
suflete; numele de fabulã al articolului intitulat
„Cerbul ºi ºarpele”, trimite de fapt, la
modelul scripturistic al cerbului (Psalmul
41,1), simbol al omului drept, care cautã
neîntrerupt sã calce peste ºerpii ce poartã
veninul pãcatului (p. 180); „Sfântul Ioan
Românul ºi robia la homosexuali” (p. 202),
un titlu incitant, care însã se vrea a fi o paginã
emoþionantã de Sinaxar3 ºi, în acelaºi timp,

un manifest împotriva legiferãrii pãcatului;
deziluzia trãdãrii lui Iuda „cel cu douã feþe”
(p. 104) ºi perpetuarea acesteia în lume,
prin lipsa de autenticitate în actul credinþei,
iatã doar unul dintre episoadele dramatice
ale lumii, dezvãluite de pãrintele Petru în
„Pervertirea obrazului”, ºi exemplele pot
continua.

Ca „profet”, pãrintele se dovedeºte a
fi un bun cunoscãtor al temelor sociale ºi
morale ale lumii de astãzi. În articolul
„Evanghelia lui Hristos”, autorul se referã
la omul contemporan secularizat, ,,care
cautã sã se descotoriseascã de Evanghelie”
(p. 112) „Oare se meritã ca cineva sã se
mai osteneascã astãzi cu predicarea
Evangheliei? De ce atâtor de mulþi le este
ruºine a primi Evanghelia lui Iisus Hristos?
Oare ce-i de fãcut? Cum am putea scãpa
de mânia viitoare? - se întreabã preotul ºi
tot el rãspunde - Întoarcerea la Hristos, la
Evanghelia Sfântului Pavel, revenirea la
Bisericã ºi participarea la Sfânta Liturghie,
acesta-i primul pas. Ceilalþi vin firesc la rând.
Dar acest prim pas este un semn la
îndemâna tuturor cã într-adevãr nu ne este
ruºine de Evanghelia Domnului.” (pp. 113,
114) Aºadar, singura cale a omului de a sta
în drumul tuturor relelor acestor vremuri
este de a-L regãsi ºi trãi împreunã cu
Hristos.

 Dupã cum aminteam anterior, alte
articole se constituie în adevãrate predici,
formulate în termeni moderni, însã cu
acelaºi conþinut tradiþional. Vorbind despre
„Hristos, Mirele ºi Biserica, Mireasa” (pp.
167-172) pãrintele încearcã sã fixeze
adevãruri fundamentale ale credinþei
ortodoxe: „Întotdeauna Biserica a nãscut
sfinþi. Este în firea ei sã facã asta, cãci
Hristos este Capul Bisericii, El este
începãtura acestui lanþ de aur al Sfinþilor.
Cu alte cuvinte, pe Dumnezeu Îl poþi vedea,
Se reveleazã în persoana Sfinþilor Bisericii.
El e permanent prezent în lume prin
Bisericã, Care este trupul Sãu.” (p. 168)
Aceastã mãrturisire exprimã preocuparea
teologului Petru Roncea de a arãta
importanþa doctrinei bisericeºti, ce stã la
baza oricãrei tãlmãciri fãcute Revelaþiei.

Trebuie spus, printre altele, cã
articolele din „70 editoriale sãrate care
îndulcesc sufletul” abundã în trimiteri
biblice. De exemplu, în articolul luat anterior
ca exemplificare, ce se întinde pe 4 pagini,

întâlnim 7 pasaje scripturistice; într-un altul,
intitulat „Popas duhovnicesc la Naºterea
Domnului” (pp. 23-29), foloseºte 17 texte
biblice º.a.m.d.. Vorbind despre post,
pãrintele face apel la Sf. Efrem Sirul (+373),
referitor la patimi, îl invocã pe Sf. Ioan
Hrisostom (+404), plângând Rãstignirea, îl
aminteºte pe Isac Sirul (+640), iatã bogãþie
de gândire ºi trãire duhovniceascã în paginile
acestei cãrþi! De remarcat este ºi faptul cã,
pentru a-ºi atinge efectul dorit ºi a demonstra
veridicitatea celor afirmate, acelaºi bun
condeier Petru Roncea apeleazã ºi la unii
teologi moderni, ca: Olivier Clement (p. 168),
Pr. Dr. Constantin Necula (p. 92), Alexander
P. Lopuhin (p. 60) Ioannis Romanidis (p.
237) sau Sf. Episcop Nicolae Velimirovici
(p. 63).

În concluzie, considerãm cã lucrarea
supusã atenþiei cititorilor este nu numai un
îndrumãtor util pentru fiecare creºtin, ci ºi o
lecturã captivantã din punct de vedere
spiritual. Pãrintele Petru Roncea ne invitã
la o profundã meditaþie asupra teologiei ºi
problemelor lumii de astãzi, în care glasul
Bisericii se cere a fi auzit, acum, mai mult
decât oricând.

Preot Daniel NICHITA

1 În lumina Vechiului Testament, profetul, ca
persoanã, este conºtiinþa lucidã ºi responsabilã
a poporului sãu, însuºirea de a prezice viitorul
fiind una secundarã. El este purtãtorul de cuvânt
al lui Dumnezeu, printre semenii sãi, pe toatã
întinderea scãrii sociale, de la rege, pânã la omul
de rând. Este un erou al timpului sãu, menit sã
zguduie ºi sã trezeascã conºtiinþele adormite. ”
(Biblia sau Sfânta Scripturã, diortositã,
redactatã ºi adnotatã de +Bartolomeu Anania,
Ediþie Jubiliarã a Sfântului Sinod, EIBMBOR,
Bucureºti, 2001, p. 886.
2 OMILIA (gr. omilia sau kerygma)= colecþie de
îndemnuri ºi predici rostite de cãtre preoþi, în
Bisericã (ABBÉ  BERGIER, Dictionnaire de
Theologie, tome IV, Paris, 1829, p. 55.)
3 SINAXARUL  (gr. Synaxarion - adunare,
culegere) este o  carte folositã în bisericã sau de
cãtre credincioºi, care cuprinde, pe scurt,
vieþile sfinþilor. În vechime se nu-
mea Martirologiu, deoarece cultul sfinþilor a
început cu mucenicii, iar primele sinaxare erau
culegeri de acte martirice sau relatãri
despre proslãvirea mucenicilor.



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

Drãgan C. Gheorghe,
din Viiºoara, a trecut

la cele veºnice
În vârstã de 71 ani, dupã o suferinþã
trupeascã la care s-a adãugat în ultima
vreme ºi lipsa vederii, luat în grija copiilor
în Anglia pentru îngrijire, Gheorghe C.
Drãgan, din Viiºoara, a trecut la cele
veºnice în ajunul Naºterii Domnului a
anului 2021. Dupã ce soþia Maria l-a
pãrãsit, plecând la veºnice, a luat ºi el drumul
strãinãtãþii unde l-a aflat ceasul sfârºitului.
Adus acasã pe 19 ianuarie 2022, în ziua
de joi, 20 ianuarie, la ora 14:00, a avut loc
înmormântarea. Dumnezeu sã-l ierte!

Paraschiva Livadã
a trecut la cele veºnice

În dimineaþa zilei de 28 ianuarie 2022,
vãduva Paraschiva Livadã, din
Viiºoara, a trecut la cele veºnice la
vârsta de 88 de ani. O suferinþã
adãugatã crucii vãduviei de multã
vreme i-a îndreptat paºii spre ceasul din
urmã care, iatã, i-a sosit. Duminicã, 30
ianuarie 2022, la ora 12:00, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã o ierte!

Paraschiva Mihai
a plecat la Domnul

La vârsta matriarhalã de 94 ani,
Paraschiva Mihai, din Viiºoara, a plecat la

cele veºnice în ziua când Biserica
sãrbãtoreºte pe Sfinþii trei Ierarhi, 30
ianuarie 2022. Trecutã prin multe încercãri
ºi necazuri de-a lungul vieþii, vãduvã de
amar de ani ºi purtându-ºi unicul fiu de
suflet la cimitir, o nouã viaþã îi stã acum
înainte, trimiþând înainte faptele ei milostive
cu care ºi-a pregãtit casa de dincolo de
cimitir. Evlavia ei faþã de slujitorii Sfântului
Altar, dãruind veºminte preoþeºti spre slujba
Sfintelor Taine, sã-i deschidã uºa raiului.
Marþi, 1 februarie 2022, la ora 12.00, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã o ierte!

Miticã Grozavu,
din Viiºoara,

a plecat la Domnul
În data de 6 martie 2022, la vârsta de
83 de ani, Miticã Grozavu, din Viiºoara,
a trecut la cele veºnice. Dupã ce
rãmãsese vãduv, soþia Ileana plecând
fulgerãtor la cele veºnice cu aproape
doi ani în urmã, ºi-a dus crucea vãduviei
cu resemnarea creºtinului care ºtie cã
voia lui Dumnezeu este dreaptã. Marþi,
8 martie 2022, la ora 11.00, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã-l ierte!

A trecut la Domnul
Gheorghe Ghe.

Grozavu, din Viiºoara
La 75 de ani, Gheorghe Ghe Grozavu,
din Viiºoara, a trecut la cele veºnice în

amiaza zilei de 14 martie 2022. O
suferinþã s-a cuibãrit în trupul sãu,
mãcinându-l pânã la suflarea lui cea din
urmã. O lasã pe soþia lui, Tinca, vãduvã,
pe copii, orfani, pe noi mai sãraci în
vremurile tot mai tulburi din care el a
fost izbãvit. Joi, 17 martie 2022, la ora
11:00, a fost înmormântarea. Dumnezeu
sã-l ierte!

Ctitorul
ºcolii din Viiºoara,
Inv. Florica Vleja

a trecut la cele veºnice
La 90 de ani, Florica Vleja, din Viiºoara,
învãþãtor emerit ºi ctitor  al ºcolii
viiºorene, a trecut la Domnul în
Duminica Sfântului Grigorie Palama, 20
martie 2022. Vãduvitã de venerabilul
ei soþ Valeriu cãruia-i purta o
neþãrmuritã recunoºtinþã, ºi-a dus anii
senectuþii cu discreþie ºi nãdejde în
Dumnezeu. Iubitoare de culturã ºi de
istoria neamului, a avut o deosebitã
evlavie faþã de marele voievod al
Moldovei, Sfântul ªtefan cel Mare, de
numele cãruia a dorit sã fie legatã
ºcoala din Viiºoara, ridicând bustul
ºtefanian în curtea acesteia ºi publicând
în anul 2004 Monografia satului
Viiºoara. Cei doi fii gemeni, Dan ºi
Corneliu, rãmân sã-i poarte numele ºi
amintirea, aºezând de acum
înainte douã lumânãri la



mormântul pãrinþilor din curtea
bisericii din Viiºoara. Miercuri,

23 martie 2022, la ora 14:00, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã o ierte!

A trecut la cele
veºnice Mateevschi

Lucian, din Viiºoara
Dupã o îndelungatã suferinþã, Lucian
Mateevschi, din Viiºoara, la vârsta de
76 de ani, a trecut la cele veºnice în data
de 31 martie 2022. Osteneala vieþii ºi
purtarea crucii ei s-au sfârºit pentru
încercatul de suferinþã Lucian. Sâmbãtã,
2 aprilie 2022, la ora 12:00, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã-l ierte!

Ileana Vrânceanu,
din Viiºoara, a trecut

la cele veºnice
La 86 de ani, Ileana Vrânceanu, din
Viiºoara, a trecut la cele veºnice în ziua
de 11 aprilie 2022. Dupã o lungã vãduvie,
28 de ani, ºi o boalã care i-a cerut multã
jertfã, s-a liberat de suferinþa vremelnicã
pentru a se bucura de veºnica odihnã.
Miercuri, 13 aprilie, la ora 13.30, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã o ierte!

Gica Hadâmbu,
din Viiºoara, a trecut

la cele veºnice
La doar 47 de ani, Gica Hadâmbu, de loc
din  Berzunþi, dar locuind la casa lui Vasile
Jugaru, din Viiºoara, a trecut la cele
veºnice în ziua când Biserica sãrbãtoreºte
Intrarea în Ierusalim a Mântuitorului, 17
aprilie 2022. Fãrã de veste patul i-a
devenit mormânt, astfel cã s-a aflat
deodatã înaintea Tronului judecãþii lui

Dumnezeu. Sã ne rugãm pentru iertarea
pãcatelor ei ºi odihnã veºnicã. Miercuri,
20 aprilie 2022, la ora 10:30, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã o ierte!

Gheorghe Munteanu,
din Viiºoara, a plecat

la cele veºnice
La vârsta de 78 de ani, Gheorghe (Gicã)
Munteanu, din Viiºoara, a trecut la cele
veºnice în data de 18 aprilie 2022. Dupã
multe necazuri pe care viaþa i le-a aºezat
în cale, dupã o suferinþã care i-a slãbit
trupul ºi alte greutãþi, ºi-a dat obºtescul
sfâºit, lãsând pe soþia sa Sofica mai
singurã ºi vãduvã. Înmormântarea a avut
loc miercuri, 20 aprilie 2020, la ora 13:00.
Dumnezeu sã-l ierte!

Ioan Dulhac,
din Viiºoara, a trecut

la cele veºnice
La vârsta de 78 de ani, Ioan Dulhac, din
Viiºoara, a trecut la cele veºnice în zorii
zilei celei dintâi a Paºtilor, pe 24 aprilie 2022.
Pe când învia Hristos din mormânt, biruind
moartea prin înviere, Ioan Dulhac învia
spre viaþã veºnicã ca dintr-un mormânt în
care a stat în cele „trei zile” ale suferinþei
sale. Pe soþia sa Elena o lasã vãduvã ºi el
stã sã dea rãspuns înaintea Judecãþii
dumnezeieºti pentru viaþa lui pãmânteascã.
Marþi, 26 aprilie, la ora 14:00, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã-l ierte!

Lupaºcu Sonia
a trecut la cele veºnice
La vârsta de 76 de ani, dupã o suferinþã
 îndelungatã, Lupaºcu Sonia, din
Viiºoara, a trecut la cele veºnice pe 12

mai 2022. Vãduvã ºi încercatã de
necazuri, ºi-a aflat loc de odihnã trupului
în cimitirul Domneasca, din Târgu Ocna,
alãturi de soþul Ion. Înmormântarea a
avut loc sâmbãtã, 14 mai 2022, la ora
13:30. Dumnezeu sã o ierte!

Constanþa Sfârlea,
din Viiºoara, a trecut

la cele veºnice
La 86 de ani, dupã 13 ani de vãduvie,
Constanþa Sfârlea, din Viiºoara a plecat
la Domnul în data de 11 iunie 2022, pe
când Biserica îi pomenea pe toþi cei
adormiþi în Sâmbãta moºilor de varã. Soþul
ei, Pavãl, i-a lãsat pe umeri întreaga cruce
a familiei pe care Constanþa a purtat-o
cu nãdejde în Dumnezeu ºi ajutatã de cele
douã fiice ºi de familiile lor. Marþi, 14 iunie
2022, la ora 15:00, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

Sofia Vrânceanu,
din Viiºoara,

a plecat la Domnul
La 82 de ani, Sofia Vrânceanu, din
Viiºoara, a plecat  la cele veºnice în
Duminica Sfinþilor Români, 26 iunie 2022.
Vãduvia îndelungã ºi greutãþile vieþii i-au
fost crucea pe care a purtat-o cu rãbdare
ºi rugãciune neîncetatã. Miercuri, 29 iunie
2020, la ora 13:00, a fost înmormântarea.
Ne rugãm Domnului Dumnezeu sã o
primeascã în corturile Sale veºnice
Dumnezeu sã o ierte!

Ileana Milea a trecut
la cele veºnice

La vârsta de 85 ani, dupã o
suferinþã îndelungatã pe care



a purtat-o ajutatã îndeosebi de
cele douã fiice ale ei din

Viiºoara, Liliana ºi Georgeta, Ileana
Milea, din Vâlcele, a trecut la cele
veºnice în data de 27 iunie 2022. Ultimii
ani petrecându-i la Viiºoara, mai ales
sub grija fiicei Liliana ºi a cuscrei Tinca
Hoha, a aºteptat prohodirea în ziua de
joi, 30 iunie 2022, ora 10:00, la biserica
din Viiºoara, urmând a-i fi dus trupul
ostenit de alergare la cimitirul din
Vâlcele, lângã cei ai familiei sale.
Dumnezeu sã o ierte!

Neculai Vrânceanu,
din Viiºoara, a trecut

la cele veºnice
La 87 ani, vãduv de doi ani ºi rânduit
 la suferinþã înainte de plecarea spre
viaþa veºnicã, Neculai Vrânceanu, din
Viiºoara, a pãrãsit aceastã lume pe
data de 28 iunie 2022. Din neam în
neam va fi pomenit, aºa cum repetãm
la fiecare pomenire veºnicã în
rugãciunile Bisericii pentru cei adormiþi.
Joi, 30 iunie 2022, la ora 14:00, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã-l ierte!

Vasile I. Puluc, din
Viiºoara, a plecat la

Domnul
La patriarhala vârstã de aproape 92 de
ani,  Vasile I. Puluc, din Viiºoara, a plecat
la Domnul în data de 22 iulie 2022.
Neobosit în alergarea spre cer, rugãtor
neîncetat ºi tatã copleºit necurmat de grija
familiei bogate pe care Dumnezeu i-a
dãruit-o, ºi-a dus crucea vieþii ajutat de
viteaza lui soþie Ileana care rãmâne acum
sã poarte pe deasupra ºi crucea vãduviei
aºezatã pe umerii ei de acum înainte.
Pentru rânduiala liturgicã statornicitã în
biserica parohiei Viiºoara, Moº Vasile are
un merit incontestabil pentru prezenþa sa
luminoasã ºi încurajarea ce þi-o insufla
sã nu dai înapoi în aºezarea slujbelor tot
mai necesare pentru vremurile din urmã.
Dumnezeu sã-i rãsplãteascã, aºezându-l
mai aproape de Altarul cel mai presus
de ceruri, precum i-a plãcut sã-ºi
odihneascã sufletul lângã Altarul Bisericii
Sfântului Nicolae din Viiºoara! Duminicã,
24 iulie 2022, la ora 13.30, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã-l ierte!

Chiriþã Geta-Valeria,
la 93 de ani, a plecat

la Domnul
La 93 ani, Geta-Valeria Chiriþã, dupã o
vãduvie pornind din data de 30 septembrie
1993, când regretatul actor Misail Chiriþã,
soþul ei devotat, ºi-a sfârºit alergarea vieþii,
a trecut la cele veºnice în seara zilei de 30
iunie 2022, când Biserica dreptmãritoare
cinstea soborul celor doisprezece Apostoli
ai Mântuitorului. Un spirit aparte, învãluit
într-o evlavie strãveche adusã din moºi-
strãmoºi pânã în vremea din urmã,
profesoara de muzicã Geta-Valeria,
cunoscutã în mediile academice

bucureºtene nu doar datoritã soþului ei
arhicunoscut în teatrul românesc, ci mai
ales pentru reputaþia ei câºtigatã în
activitatea profesoralã ºi dirijoralã
într-unul din cele mai elevate licee
bucureºtene, a fost chematã în
corurile îngereºti spre a se bucura de
cântarea celor fãrã de trup puteri.
Marþi, 5 iulie 2022, la ora 10:00, a avut
loc înmormântarea la biserica din
Viiºoara. Dumnezeu sã o ierte! 

Sfârlea V. Ion a plecat
la cele veºnice

La vârsta de 70 de ani, Ion V. Sfârlea,
din Viiºoara, a plecat dintre noi pe calea

Neculai Ocneanu, din
Viiºoara, a trecut la

cele veºnice
La înaintata vârstã de 89 ani, Neculai
Ocneanu, din Viiºoara, a trecut la cele
veºnice în dimineaþa zilei de 19 august
2022. Obiºnuit din copilãrie cu greutãþile
vieþii, ducând tradiþia din moºi strãmoºi
a pãstoritului oilor pe culmile Viiºoarei,
drumul vieþii l-a dus mai apoi ajutat de
buna lui soþie Maria care rãmâne acum
vãduvã ºi copiii sãi, orfani de tatã.
Duminicã, 21 august 2022, la ora 14:00,
a fost înmormântarea. Dumnezeu sã-l
ierte ºi cu drepþii sã-l odihneascã!

Elena Chiticaru, din
Viiºoara, a plecat la

Domnul
La 79 de ani, dupã o suferinþã purtatã
cu stoicism, Elena Chiticaru, din
Viiºoara, a plecat la Domnul în dimineaþa
zilei de 19 august 2022. Pe patul
suferinþei sale, avea mereu nãdejdea cã
odatã va putea merge iar la bisericã.
Dumnezeu i-a oferit mai mult dorinþei
neîmplinite aici: a chemat-o în Biserica
biruitoare, cea din cer, unde se
va desfãta fãrã nicio durere sau

pe care merg toate sufletele, azi, 2
august 2022. Dupã o suferinþã care s-a
cuibãrit în trupul sãu, Dumnezeu l-a
lãsat pânã la vârsta psalmistului: „Anii
noºtri s-au socotit ca pânza unui
pãianjen; zilele anilor noºtri sunt
ºaptezeci de ani...” (Ps 89, 10).  De
acum stã sã dea rãspuns pentru anii
petrecuþi pe pãmântul acesta, iar noi
ne rugãm ca Dumnezeu sã-l
odihneascã cu drepþii în Împãrãþia Sa.
Joi, 4 august 2022, la ora 12.00, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã-l ierte!
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suspin, cãci acestea toate au
dispãrut. Marþi, 23 august 2022,

la ora 11:00, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

Toma Ion, din
Viiºoara, a trecut

la cele veºnice
La 65 de ani, fãrã de veste, Toma Ion,
din Viiºoara, a trecut la cele veºnice în
data de 27 august 2022. Fiu al satului,
din familia vrednicului de pomenire
Fãnicã Toma, a locuit la Bacãu, dar în
ultimii trei ani s-a gândit sã stea mai mult
pe la casa pãrinþilor unde l-a ºi aflat,
neaºteptat, ceasul morþii. Marþi, 30 august
2022, la ora 11:00, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã-i ierte pãcatele ºi sã-l
adauge lângã neamul sãu. 

Gheorghe Maºala, din
Viiºoara, a trecut

la cele veºnice
La 77 de ani, Gheorghe Maºala, din
Viiºoara, a trecut la cele veºnice în ziua
de 27 august 2022. O boalã nemiloasã
s-a cuibãrit în trupul sãu ºi inima nu a
rezistat cerinþelor firii, aºa cã firul vieþii
i s-a terminat ºi a fost înmormântat joi,
1 septembrie 2022, la ora 11.00.
Dumnezeu sã-l ierte!

Avadani Iosif a trecut
la cele veºnice

La doar 40 de ani, provenit de la Casa
de copii din Târgu Ocna ºi gãsindu-ºi
liniºtea în ultimii ani la Viiºoara, la
Mitruþ, Iosif Avadani a trecut la cele
veºnice în dimineaþa zilei de 5
septembrie 2022. O boalã nemiloasã
l-a rãpus, astfel încât la apogeul

Ileana Crãciun, din
Viiºoara, a trecut

la cele veºnice
La 72 de ani, vãduvã ºi încercatã în
cuptorul suferinþei, Ileana Crãciun, din
Viiºoara, a trecut din aceastã viaþã la
cea veºnicã în seara zilei de 6
septembrie 2022. Dupã ce soþul ei,
Andrei,  într-un alt  cuptor fiind
încercat, a plecat mai devreme la cele
veºnice, vãduvei Ileana Dumnezeu i-
a rânduit încã o vreme pentru a se
pregãti de marea plecare. S-a sfârºit
orice suferinþã pe aici pãmânt pentru
trupul ei. Sã ne rugãm Domnului ca
pãcatele ei sã-i fie iertate ºi sã fie
primitã în odihna cea veºnicã.
Sâmbãtã, 10 septembrie 2022, la ora
13:00, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte! 

Dragan Vasile, din
Viiºoara, a plecat la

cele veºnice
La aproape 94 de ani, o lunã doar  ºi îi
împlinea, Vasile Dragan, din Viiºoara,
a plecat la Domnul pe data de 20
decembrie 2022, când se sãrbãtoreºte
martiriul Sfântului Ignatie Teoforul, sau
purtãtorul de Dumnezeu. Anii din urmã
au fost mai grei, dar grija soþiei sale
Mariþa care a fost mereu lângã el, ca
ºi a fiilor sãi ºi a celorlalþi din familie, i-au
ajutat sã poarte crucea bãtrâneþii pânã
la aceastã vârstã patriarhalã.
Joi, 22 decembrie, la ora 14:00, a fost
înmormântarea.
Dumnezeu sã-l ierte!

maturitãþii sale a plecat din aceastã
lume. Joi, 8 septembrie, la ora 15:30,
a fost înmormântarea la biserica din
Viiºoara. Dumnezeu sã-l ierte! 

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

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

A scãpa de moarte este cu
neputinþã. Cunoscând aceasta,
oamenii înþelepþi ºi deprinºi în
virtute ºi în cuget iubitor de
Dumnezeu primesc moartea
fãrã suspine, fãrã fricã ºi fãrã
plâns, aducându-ºi aminte de
neînlãturarea ei ºi din izbãvirea
din relele vieþii.
(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 36).

Ia seama deci ca nu cumva
vãzând pe cineva propãºind în
putere ºi avere, sã-l fericeºti,
lãsându-te amãgit de diavolul.
Ci adu-þi îndatã moartea
înaintea ochilor, ºi niciodatã nu
vei pofti vreun rãu sau vreun
lucru lumesc.
(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 38).



Duminicã, 18 septembrie 2022,
Sfânta Liturghie oficiatã în parohia
Viiºoara a fost urmatã de un moment
istoric, anume instalarea noului
paroh al parohiei în persoana
preotului Teofil Roncea. Prin Decizia
nr. 214/2022 semnatã de IPS
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului ºi
Bacãului, pãrintele Teofil Roncea se
transferã din postul de preot slujitor
în cel de preot paroh la parohia
Viiºoara unde, de altfel, doisprezece
ani a fost cântãreþ, ultimii doi ani
slujind ca preot împreunã cu fostul
paroh, preotul Petru Roncea.
Prezenþa pãrintelui protopop Ioan
Bârgãoanu în mijlocul parohiei
pentru marcarea acestui moment

istoric, instalarea celui de-al ºaptelea paroh de la construcþia
noii biserici în anii 1956-1957, a fost aºteptatã cu emoþie de
credincioºii parohiei care i-au oferit, prin fostul paroh, un
album cu anuarul parohiei intitulat „Potirul Viiºoarei” care
cuprinde o parte dintre activitãþile misionar-gospodãreºti din
ultimii cincisprezece ani, precum ºi o cruce întipãritã în lemn
în trei feþe, închipuind Sfânta Treime împreunã cu florile
recunoºtinþei cuvenite, prin noul paroh. De asemenea, ºi
pãrintele protopop Ioan a oferit parohiei Viiºoara ºi preoþilor
slujitori de aici o icoanã a Mântuitorului ºi Sfânta Scripturã,
dimpreunã cu alte cãrþi, ca dar din partea IPS
Ioachim, sub omoforul cãruia stã lucrarea misionarã



a acestei parohii. Epitropul
parohiei Viiºoara, Ionel
Postolache, a mulþumit pã-

rintelui protopop Ioan Bârgãoanu
pentru onoarea adusã parohiei prin
instalarea noului paroh, rugându-l sã
transmitã Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Arhiepiscop Ioachim mulþumirea
parohiei Viiºoara pentru grija
deosebitã ce i-o poartã ºi oferind din
partea parohiei flori ale recunoºtinþei
preoþilor prezenþi ºi doamnelor
preotese. Credincioºii parohiei

Viiºoara au pregã-
tit, ca semn al bu-
curiei pentru acest
moment istoric, o
masã festivã în
casa praznicarã,
la care au luat
parte toþi cei care
au fost prezenþi la
bisericã în aceastã
zi specialã.

Slavã lui Dum-
nezeu pentru toate!



Pelerinajul în Þara Sfântã
- 28 aprilie - 5 mai 2022 -

Pelerinajul este o împreunã-mergere
cu Dumnezeu ºi un continuu dialog, în tot
timpul acestei cãlãtorii duhovniceºti, între
Dumnezeu ºi om ºi între om ºi Dumnezeu.
Având fiecare trup ºi suflet, adicã pãmânt
ºi cer, prin urmare, în firea noastrã este
sãdit dorul pelerinajului, al dialogului lãuntric
între trup ºi suflet, între om ºi Dumnezeu.
Omul întreabã ºi Dumnezeu rãspunde,
ceea ce în practica pelerinajului,
conducãtorul spiritual, în speþã ghidul sau,
mai curând, preotul însoþitor, rãspunde
neliniºtilor lãuntrice ale pelerinilor,
învãluindu-i cu harul înþelegerilor mai
presus de vedere ale celor care se vãd în
itinerarul urmat. Un pelerinaj la Locurile
Sfinte din Israel – asta de fapt cuprinde, în
imagini, paginile ce urmeazã acestui cuvânt

introductiv – e poate apogeul tuturor
pelerinajelor la locurile sfinte ale Umanitãþii,
pentru cã acesta este, dupã cum spune
Preafericitul Daniel, Patriarhul României,
„un memorial-vizual al locurilor unde s-a
arãtat în lume iubirea ºi lucrarea minunatã
a lui Dumnezeu pentru oameni ºi prin
oameni” (Cãlãtorind cu Dumnezeu,
înþelesul ºi folosul pelerinajului, Ed.
Basilica, Bucureºti, 2008, p. 4)

Programat a fi în perioada
postpascalã a Paºtilor anului 2020,
Dumnezeu a voit ca acest mult dorit
pelerinaj la Ierusalim sã se întâmple doi
ani mai târziu, în aceeaºi luminã a
Învierii, în perioada 28 aprilie-5 mai
2022. Mai bine de trei sferturi din
numãrul pelerinilor plecau pentru prima

datã în pelerinajul pe care fiecare
creºtin ºi-l doreºte mãcar o datã în
viaþã. Prin urmare, emoþia profundã a
majoritãþii a cuprins întregul grup, ca ºi
cum pentru fiecare, acest pelerinaj a
pãrut a fi primul. De altfel, precum
fiecare Sfântã Liturghie este unicã ºi o
sãvârºim sau participãm la ea ca la
prima ºi ultima din viaþã, la fel ºi fiecare
pelerinaj la Locurile Sfinte unde s-a
scris actul mântuirii noastre sufleteºti
este simþit ca primul întotdeauna, altfel
el poate deveni turism ºi izvor de plãceri
sau porniri deseori vinovate.

Am fost fericit sã observ feþe
învãluite în bucurie nepãmânteanã la
ieºirea din Peºtera Naºterii sau
din cea a Învierii ºi, mai ales,



acea liniºtitã ascultare de
cuvintele harului pe care

Dumnezeu le inspirã îndrumãtorilor de
grup, poate ºi ca rod al temeliei aºezatã
la plecare prin sãvârºirea Sfintei
Liturghii în biserica din Viiºoara la care
majoritatea pelerinilor au fost prezenþi.

Mulþumim Arhipãstorului nostru
romaºcan, Înaltpreasfinþitului Arhiepiscop
Ioachim, pentru binecuvântarea acestui
pelerinaj care ne-a fãcut pe toþi hagii,
titlu onorific dat creºtinilor care au
cãlãtorit în Þara Sfântã.

Nu în ultimul rând, pãrintelui
protopop de Oneºti, Ioan Bârgãoanu,
pentru ajutorul dat împlinirii numãrului
grupului de pelerini! Acum, iatã, pe zile,
traseul pelerinajului:

Prima zi a pelerinajului în Þara
Sfântã, 29 aprilie 2022!

Cu ajutorul lui Dumnezeu, suntem
în prima zi a pelerinajului, în pustia Iudeii
ºi în Betleem. Ne-am închinat de
dimineaþã la Mânãstirea Sfântului Sava
din pustiul Iudeii. Aici, în interiorul
mânãstirii pot intra doar bãrbaþii, femeile
rãmânând la poartã, unde primesc
cuvânt de binecuvântare.

La Mânãstirea Sfântului Teodosie,
am intrat în peºtera Magilor. Apoi ne-am
închinat la Biserica din Câmpul
Pãstorilor ºi ne-am plecat frunþile, prin
Uºa Umilinþei, în Biserica Naºterii
Domnului din Betleem, încheind ziua
cu vizitarea Grotei Laptelui ºi cu cina
la hotel.

A doua zi de pelerinaj în Tara
Sfântã, 30 aprilie 2022, a avut ca
punct de referinþã copilãria lui Iisus.

În jurul Nazaretului am putut
împleti toate florile înmiresmate ale
Galileii: am urcat pe Tabor, muntele
Schimbãrii la Faþã a Mântuitorului. Am
vizitat Nazaretul, oraºul copilãriei lui
Iisus, oprindu-ne la Izvorul Maicii
Domnului unde marele trimis al Cerului,
Arhanghelul Gavriil, ºi-a împlinit la izvor
misiunea aducerii Bunei Vestiri Sfintei
Fecioare Maria. Dar ºi casa lui Iosif,
neprihãnitul ocrotitor al Sfintei Fecioare
Maria ºi al Pruncului acesteia zãmislit
de la Duhul Sfânt.

Biserica din Cana Galileii, cea de
pe Muntele Fericirilor, ruinele
Capernaumului cu sinagoga în care Iisus
ªi-a început activitatea învãþãtoreascã,
casa Sfântului Petru ºi a soacrei
acestuia, Biserica închinatã Sfinþilor
Apostoli în care, la momentul vizitãrii
noastre, se sãvârºea Taina Nunþii - toate

acestea ne-au pregãtit pentru a încheia
poate cea mai lungã zi de pelerinaj cu
frumoasa croazierã pe Marea Galileii,
pelerinaj început la ora 6:00 ºi încheiat
la ora 21:15. Slavã lui Dumnezeu Care
ne-a ajutat sã vedem frumoasa Galilee!
Dacã e sã înþelegem ce înseamnã „þara
în care curge lapte ºi miere“, apoi florile
Galileii ne-au convins!

A treia zi de pelerinaj în Þara
Sfântã, 1 mai 2022!

Aceastã zi a avut ca punct de
referinþã Botezul Domnului. Dacã prima

zi s-a centrat pe Naºterea Domnului -
Betleemul, a doua zi pe copilãria Lui -
Nazaretul, a treia zi a avut ca ax central
Botezul Domnului - Iordanul.

Pornind de dimineaþã în pustiul
Hozevei, ne-am plecat fruntea pe racla
cu Sfintele Moaºte ale Sfântului Ioan
Iacob Românul din Mânãstirea Sfântului

Gheorghe Hozevitul. Cu rugãciunea
Acatistului, l-am implorat în tainã pe
Sfântul nostru român sã vinã acasã! Am
urcat ºi în peºtera Sfântului Ilie, unde
profetul a fost hrãnit de corb cu carne ºi
pâine, apã bând din pârâul Cherit.

Ne-am deplasat spre Ierihon,
cetatea cea mai veche din lume cu
neîncetatã locuire, am observat munþii
Carantaniei unde Iisus, dupã Botezul Sãu
în Iordan, a postit 40 de zile, dupã care a
biruit pe diavolul care de trei
ori L-a ispitit.

În curtea Mãnãstirii Sf. Sava (aici au acces numai bãrbaþii)

La poarta Mãnãstirii de pe Muntele Tabor



Ne-am închinat la Aºezãmântul
Românesc din Ierihon ºi am poposit
lângã dudul lui Zaheu ºi în biserica din
curtea sicomorului unde am lãudat
învierea Domnului.

Iordanul ne-a fost apoi gazda
miezului zilei unde, dupã sãvârºirea
sfinþirii apei, ne-am afundat cu
smerenie ºi bucurie în apele râului care
odinioarã L-a primit pe Hristos sã fie
botezat de cãtre Sfântul Ioan. De aici,
trecând pe la Qumran, locul aflãrii celor
mai importante manuscrise ale
Vechiului Testament, am cunoscut la
þãrmurile Mãrii Moarte ce rãmâne
dupã ce pãcãtuieºti peste mãsurã
împotriva lui Dumnezeu.

Întoarcerea spre acasã la
Betleem ne-a fost pe la Mânãstirea
Sfântului Gherasim de la Iordan,
sfântul cel cu leul cel credincios ºi cu
mãgarul cel furat, ºi din nou prin
cetatea Ierusalimului care a început
sã ne fie din ce în ce tot mai cunoscut
ºi atractiv.

A patra zi a pelerinajului nostru
în Israel, 2 mai 2022!

Aceastã zi a avut ca temei dorinþa
tuturor de a pãºi pe urmele suferinþei
lui Hristos. Prin urmare, ne-am
deplasat de la Casa Pâinii ,  din
Betleem, la Ierusalim, unde am fãcut
primul popas la Poarta Leilor. Intrând,
ne-am oprit în biserica închinatã
Drepþilor Ioachim ºi Ana, cei care au
nãscut pe noua Evã, Sfânta Fecioarã
Maria, cea care va simþi în suferinþa
ºi sabia trecutã prin inima sa cã
pãcatul Evei celei dintâi va trebui sã
ºi-l asume ºi sã participe lângã Fiul ei
pe drumul Calvarului Acestuia.

Îndatã ne-am oprit la Pretoriu, locul
judecãþii Mântuitorului, am înþeles harta
de atunci a Ierusalimului ºi ne-am pornit
sã facem popasurile Crucii împreunã cu
Mântuitorul. Am plâns cu Veronica cea
milostivã, ne-am unit lacrimile cu cele ale
femeilor Ierusalimului, înþelegând cã datori
suntem sã ne grijim neapãrat de
mântuirea celor care ne urmeazã, a
copiilor noºtri, am dat o mânã de ajutor
lui Simon din Cirena, ca sã-I fie mai uºoarã

povara Crucii Celui osândit la moarte
pentru pãcatele noastre.

Am urcat pe vârful Cãpãþânii -
acum ºtim de ce se cheamã aºa,
datoritã craniului lui Adam care
aºtepta iertarea sub stânca Golgotei –
la al cãrui altar ne-am închinat mai
apoi, vizitând ºi tezaurul Sfântului
Mormânt –, ne-am umilit la Altarul
baterii cuielor, ne-am plecat sub masa
Altarului Golgotei, atingând cu mâna
noastrã vinovatã stânca în care Cel
nevinovat a fost rãstignit pe Cruce. Am
coborât apoi la Piatra Ungerii unde am
vãrsat o lacrimã de bunã mireasmã sã
pregãtim cu femeile mironosiþe Trupul
cel mort al Fiului lui Dumnezeu spre a
fi îngropat în mormântul cel nou al lui
Iosif Arimateianul. Dar când am ajuns

în rotonda Sfântului Mormânt ºi am
intrat în camera îngerului, printre
razele celor douã lumânãri de pe piatra
mormântului, am zãrit mormântul gol.
Hristos a Înviat!

Am sãrutat cu lacrimi lespedea pe
care S-a odihnit Împãratul Slavei,
apoi, ieºind, împreunã cu femeile
mironosiþe, am alergat în Biserica
Învierii, frumoasa Anastasis, din
mijlocul cãreia marcat cu un „izvor al
vieþii” am zãrit acolo,  dincolo de
catapeteasmã, Altarul-Mormânt
înmulþit în nenumãrate locuri în lume,
dar nedespãrþit de cel din Ierusalimul
cel pãmântesc.

Spre searã, ne-am mângâiat cu
vederea exterioarã a Bisericii
de pe muntele Sion care

Urcând din Valea Hozevei (unde se aflã Moaºtele
Sfântului Ioan Iacob Românul)

la râul Iordan



cinsteºte locul Adormirii Maicii
Domnului (biserica era închisã, fiind
în renovare) ºi cu observarea locului
oferit memoriei lui David regele, ca
ºi al aceluia în care Hristos a sãvârºit
întâia Liturghie la Cina cea de Tainã
ºi care, mai târziu, avea sã fie martor
Pogorârii  Duhului Sfânt la
sãrbãtoarea Cincizecimii.

De aici, plini de emoþie sfântã ºi
lacrimi de pocãinþã, ne-am îndreptat
spre locul odihnei noastre din
Betleem. Slavã lui Dumnezeu pentru
aceastã zi minunatã! Doamne, ajutã-
ne ca acest Drum al Crucii Tale sã
nu-l uitãm niciodatã!

A cincea zi a pelerinajului în Þara
Sfântã, 3 mai 2022!

Aceastã zi ne-a purtat pe Muntele
Mãslinilor. De dimineaþã, am urcat la
Mânãstirea ruseascã de pe platoul cel mai
înalt al Muntelui Mãslinilor unde ne-am
închinat la biserica închinatã Înãlþãrii
Domnului ºi în cea închinatã tãierii capului
Sf. Ioan Botezãtorul ºi, mai ales, ridicatã
în cinstea aflãrii a doua ºi a treia oarã a
capului Înaintemergãtorului Domnului.
Am urmãrit mozaicul cel plin de simboluri
creºtine din mijlocul bisericii, închinându-ne
la icoanele de pe catapeteasmã între
care cea cu Sf. Ioan poartã o pãrticicã
din Sfintele lui Moaºte.

Am coborât la biserica „Pater
Noster” unde am slãvit Învierea
Domnului ºi am cântat „Tatãl nostru”  în
locul tradiþional al rostirii cea dintâi a
Rugãciunii Domneºti de cãtre Iisus.

Mai jos, dupã ce am fãcut o
fotografie de grup în faþa Ierusalimului
istoric, ne-am reamintit profeþia
Mântuitorului cu privire la deºertãciunea
tuturor clãdirilor impunãtoare ce erau
admirate de ucenicii Sãi de pe acest
Munte al Mãslinilor. Biserica „Dominus
flevit”, cea în formã de lacrimã, ne-a dat
de gândit ºi în legãturã cu toate cele
trecãtoare ale noastre care pot deveni
oricând pulbere ºi scrum.

Biserica ruseascã „Sfânta Maria
Magdalena” ne-a primit ºi ne-am închinat
aici icoanei Maicii Domnului numitã
„Directoarea” adusã prin înºtiinþare

dumnezeiascã din Liban. De asemenea,
ne-am plecat fruntea ºi asupra noilor
martiri din Rusia.

Coborând în Biserica Naþiunilor,
ne-am plecat în rugãciune lângã piatra
pe care Iisus Mântuitorul S-a rugat cu
lacrimi ºi sânge pentru ai Sãi, în timp de
Iuda, dincolo de bisericã, la un loc marcat
de un stâlp al trãdãrii, ºoptea semnul
vânzãrii: un sãrut spre recunoaºterea
Învãþãtorului. Grãdina cu mãslini ne-a fost
iarãºi prilej de emoþie pentru vechimea
lor, dar mai ales cã au fost martorii actelor
premergãtoare Patimilor Domnului. O
revedere a Sfântului Mormânt ºi a tuturor
locurilor sfinte din incinta mãreþului
monument al Învierii ne-a adunat înspre
searã pentru o duioasã revedere ºi
continuarea închinãrii pentru care sufletul
pelerinului la Ierusalim suspinã toatã viaþa.

Spre searã, un popas la Zidul
plângerii ne-a fost rânduit sã-l facem nu
în locul consacrat pelerinilor, incinta fiind
închisã pentru marile sãrbãtori laice
iudaice: cinstirea tuturor eroilor ºi
sãrbãtoarea independenþei þãrii, ci intrând
prin tunelurile secrete ce duc în interiorul
sacru al evreilor, în prelungirea interioarã
a Zidului. Mâine va fi o nouã zi! Noapte
bunã la Betleem!

Penultima zi a pelerinajului
nostru în Israel, 4 mai 2022!

Aceastã zi s-a consumat, adãugând
harurilor primite în primele cinci zile alte
binecuvântãri ale Ierusalimului. De
dimineaþã, am fãcut popas duhovnicesc

la Mormântul Maicii Domnului, din
Ghetsimani. Mai înainte de a coborî
treptele peºterii, am intrat în grota
rugãciunii celor opt apostoli rãmaºi dupã
ce Mântuitorul împreunã cu trei dintre ei
a mers puþin mai încolo, în grãdina de
mãslini, pentru a Se ruga mai înainte de
prinderea Sa. Coborând apoi în peºtera
Mormântului Maicii Domnului, ne-am
închinat la altarele închinate Dreptului
Iosif, în stânga, ºi (în dreapta) la cel
închinat Dumnezeieºtilor Pãrinþi ai Maicii
Domnului, Ioachim ºi Ana.

Ne-am plecat apoi fruntea pe
mormântul Preacuratei, observând cum
trupul ei nevinovat s-a întipãrit pe piatra
albã pe care a fost aºezat de Apostoli
când l-au adus în cântãri ºi jale de pe
muntele Sionului, din casa lui Ioan
Marcu, unde îºi dãdu sufletul Fiului ei,
pânã aici unde a fost dorinþa ei sã fie
înmormântatã. Dar ºi aici am gãsit un
mormânt gol, aidoma celui al Mân-
tuitorului, pentru cã nu se putea ca ea sã
rãmânã cu trupul aici, în timp ce Fiul ei
cu trupul luat din sângiuirile ei sã Se înalþe
la cer.

Am vizitat apoi din exterior biserica
închinatã primului martir al Bisericii,
Sfântul Arhidiacon ªtefan, pe locul unde,
în afara porþii numitã a Sfântului ªtefan,
martirul a fost scos afarã din cetate ºi
omorât cu pietre de iudeii care-ºi
puseserã deoparte hainele în paza unui
tânãr numit Saul.

Povestea minunatã a
convertirii lui Saul pe drumul

Viiºoreni la intrarea în
incinta Sfântului Mormânt
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Damascului ne-a fost prilej
potrivit sã o ascultãm la trecerea

prin dreptul Porþii Damascului.
La aºezãmântul românesc din

Ierusalim nu am putut intra din cauza
carantinei neaºteptate, dar am lãsat ºi
acolo pomelnice pentru a fi în atenþia lui
Dumnezeu în urma rugãciunilor se ce
înalþã din acest sfânt locaº.

Am ieºit mai apoi din Ierusalim,
spre munþii Iudeii, la localitatea Ein
Karem. Primul popas l-am fãcut la
izvorul Maicii Domnului. Apoi ne-am
apropiat de zona muntoasã unde Sfânta
Elisabeta s-a ascuns cu pruncul ei Ioan
spre a nu fi aflat de soldaþii lui Irod ºi
sã fie ucis, apoi am vizitat mânãstirea
închinatã întâlnirii Sfintei Fecioara
Maria cu Sfânta Elisabeta, în urma
Bunei Vestiri petrecutã la Nazaret. Ne-am
deplasat ºi în cealaltã faþã a muntelui,
în biserica Sfântului Ioan Botezãtorul
ºi ne-am recules la locul unde s-a
nãscut cel mai mare bãrbat al
umanitãþii, cel care avea sã-L boteze
pe Iisus în Iordan.

Întoarcerea la Betleem pentru ul-
tima datã în aceste zile de pelerinaj,
pregãtirea de plecare, ultima noapte la
Betleem, iatã momente emoþionante pe
care le-am trãit în aceastã searã. La
Ein Karem, la Mormântul Maicii
Domnului ºi, în general, în toate locurile
sfinte atinse în aceste zile de pelerinaj
am putut cânta, cum niciodatã nu ne-a
fost dat sã cântãm, Hristos a Înviat ºi
Cuvine-se cu adevãrat! Încã o noapte
la Betleem. De va bate Maica
Domnului la uºa inimii noastre, sã-i
deschidem sã-L nascã pe Iisus în ieslea
sufletului. Doamne ajutã!

Doamne Dumnezeu pãrinþilor
noºtri, Avraam, Isaac ºi Israel, în a
ºaptea zi  a pelerinajului nostru în
Tara Sfântã, Îþi mulþumim cã am ajuns
pânã aici! Eben Ezer! Ne-ai arãtat astãzi
cã minunat esti întru sfinþii Tãi.

La mormântul Sfântului  Gheorghe,
din Lida (Lod), ne-ai dãruit nãdejde sã-Þi
cerem ajutorul prin mijlocirea Sfinþilor.

Ne-am plecat fruntea ºi am sãrutat
lespedea ce acoperã pe marele ostaº al
Tãu, Gheorghe. Am sãrutat sfintele sale
moaºte, ne-am legat ºi noi cu lanþul
muceniciei sale sã-Ti  mãrturisim cã
hotãrârea noastrã este sã urmãm  sfinþilor
Tãi. ªi  cã  suntem gata a pãtimi  împreunã
cu ei de dragul Tãu.

În marea metropolã israelitã, Tel Aviv,
am admirat pietrele aºezate una peste
alta în minunate construcþii, aºa  precum
odinioarã  ucenicii Tãi se uimeau de
frumuseþea Ierusalimului. Dar ne-am
odihnit aici sufletul în biserica Sfinþilor
Arhangheli ridicatã pe locul unde odinioarã
Marele Pescar din Betsaida Galileii
odihnea la þãrmul mãrii în casa lui Simon
tãbãcarul. ªi unde, adus de fraþii din Lida
unde vindecase pe Enea, a înviat pe

milostiva Tavita, aducând bucurie sãracilor
din Iope care au fost îmbrãcaþi cu cãmãºile
cusute de dragostea ei de semeni.
Pãrintele Gherasim, gazda de aici,
dimpreunã cu viiºoreanca noastrã Lenuta
Chiticaru ºi familia ei, soþul  Nicolae ºi
fiul Nicolae-Nectarie, familie de încredere
a pãrintelui, ne-au îmbrãþiºat cu dragostea
fraþilor departe de acasã.

Admiraþia Mãrii Mediterane, pe care
odinioarã Sfântul Pavel pleca în cãlãtoriile
sale misionare, ne-a oferit chemarea de
a înþelege cã ºi în adâncurile mãrii Tu Te
afli. ªi cã Iona, în pântecele fiarei din apã
a închipuit ºederea Ta în mormânt. ªi
învierea Ta! Înserarea ne-a plecat spre
aeroport, cu rugãciunea cãtre Tine sã ne
ocroteºti în cãlãtoria noastrã prin vãzduh,
precum ai însoþit pe Apostoli la Adormirea
Preacuratei.

Slavã Þie, Dumnezeul pãrinþilor
noºtri, pentru acest pelerinaj în Þara
Sfântã! Când vom porni spre
Ierusalimul ceresc, primeºte-ne cu
bucuria care ne-ai dat-o când am pãºit
în cel pãmântesc în  zilele Florarului
anului 2022.

Hristos a Înviat!

Pe malul Mãrii Mediterane, la Tel Aviv


