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Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea 
a fost construită pe temelia unor biserici mai vechi 
de la sfârșitul secolului al XIV-lea. Precum indică 
documentele, prima biserică episcopală a fost zidită 
între anii 1576-1586, de către Episcopul Mihail al 
II-lea al Râmnicului, dar a fost arsă și dărâmată de 
turci, în timpul războiului acestora cu austriecii 
(1735-1737). A doua biserică a fost ctitorită de 
Episcopul Climent al Râmnicului, cândva între anii 
1737-1745, dar și aceasta a 
pierit, în urma incendiului 
care a cuprins orașul în 
Duminica Învierii din anul 
1847.

Actuala catedrală a fost 
ctitorită de către Sfântul 
Ierarh Calinic de la Cernica, 
Episcopul Râmnicului, 
între anii 1850-1856, cu 
sprijinul domnitorului 
Barbu Dimitrie Știrbei al 
Țării Românești. Pisania 
acesteia, scrisă în piatră cu 
litere amestecate (chirilice 
și latine), semn al trecerii 
de la vechiul alfabet chirilic 
la cel latin, mărturisește: 
Întru mărirea Sfintei 
Treimi, Tatăl, Fiul şi 
Duhul Sfânt, s-a clădit 
din temelie această sfântă 
biserică, numită din 
vechime Arhiepiscopie a 
Râmnicului-Noul Severin, de iubitorul de Dumnezeu 
Episcop al acestei Eparhii D. D. Calinic Cernicanul, 
întru cinstea Sfântului Ierarh Nicolae de la Mira 
Likiei, în locul în care a fost mai înainte biserica 
clădită de Arhiepiscopul Eftimie al Severinului şi de 
Mihail Episcopul, dar în anul 7243 (1735), în vremea 
războiului turcilor cu nemţii, arzând, s-a făcut a doua 

oară, de părintele Climent Episcopul. Apoi, de atunci 
şi până la anul 1847, stricându-se de vechime, precum 
şi de focul întâmplat în anul acela prin mai multe 
oraşe, cum şi într-aceasta, mistuind atât o parte din 
oraş, cât şi această Episcopie, cu toate împrejurimile ei 
şi Bolniţa, au rămas numai nişte ziduri ruinate, până 
la anul 1850, când, după alegerea făcută de obştescul 
divan al Țării, suindu-se pe scaunul episcopal Prea 
Sfinţia Sa D. D. Calinic, şi văzând cu părere de rău 

dărăpănarea lor, nu după 
mult timp a pus în lucrare 
mai întâi facerea caselor 
arhiereşti, neavând alt loc 
de locuinţă, apoi, împins de 
râvnă, de dragoste şi de zel 
religios, a început această 
sfântă biserică, precum 
se arată, din temelie, şi a 
împodobit-o cu zugrăveli, 
cu odoare şi cu altele, 
precum se vede, prefăcând 
încă şi Seminarul, precum 
asemenea a mai clădit din 
nou casele de lângă Bolniţă, 
pentru şcoala candidaţilor 
la preoţie, şi altele, care se 
văd împrejur, toate acestea 
luând desăvârşire în zilele 
binecredinciosului domn 
stăpânitor al Ţării, Barbu 
Dimitrie Ştirbei Vodă, anul 
1856, noiembrie 3.

Din vara anului 2014, 
când Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a fost 
întronizat ca Arhiepiscop al Râmnicului, ctitoria de 
la Râmnic a Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica 
a intrat într-un amplu proces de restaurare, aceasta 
îmbrăcând haine noi, atât în exterior, cât și în 
interior, unde au fost așezate spre închinare sfinte 
moaște și icoane noi.

Catedrala Arhiepiscopală din Râmnic și-a serbat 
hramul: Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica

În duminica a treia după Paști, a Femeilor Mironosițe, când este prăznuită și Aducerea Moaștelor Sfântului 
Ierarh Calinic de la Cernica, Ocrotitorul Arhiepiscopiei Râmnicului, în Oltenia, Catedrala Arhiepiscopală din 
Râmnicu-Vâlcea și-a serbat hramul. Această sărbătoare locală, închinată Sfântului Ierarh Calinic de la 
Cernica, rememorează evenimentul duhovnicesc petrecut în perioada 28 aprilie - 5 mai 2012, când, la 
inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, și cu binecuvântarea Preafericitului 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, racla cu moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la 
Cernica au poposit în mai multe locuri de închinare din Mitropolia Olteniei, printre care: Catedrala 
Mitropolitană din Craiova, Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea, Mănăstirea Frăsinei, Mănăstirea 
Lainici, Catedrala Episcopală din Drobeta-Turnu Severin și Mănăstirea Clocociov. În perioada 13-15 
mai 2016, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Varsanufie, cu prilejul hramului, 
Arhiepiscopia Râmnicului a organizat o serie de evenimente culturale, artistice și duhovnicești.
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Catedrala Arhiepiscopală din Râmnic și-a serbat 
hramul: Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica
Concert de muzică bizantină: Nicodim Kabarnos
Simpozion naţional: Rânduieli ale vieţuirii monahale 
în ctitoriile Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica
Doi ani de la întronizarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie în demnitatea de Arhiepiscop al 
Râmnicului
Simpozion național dedicat personalității și operei 
Cuviosului Ghelasie de la Frăsinei
Monumentul în cinstea Armatei Române din toate 
timpurile, sfinţit la Râmnic
Ziua Eroilor, zi de recunoștință națională
Simpozion național: Biserica și Armata României
Mănăstirea Hurezi și-a serbat hramul, Sfinții 
Împărați Constantin și Elena
Preasfânta Treime a umplut de lumină ctitoria 
evlaviosului domnitor Mircea cel Mare
Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii, prăznuită la 
Mănăstirea Antim din Troianu
Peste jumătate de secol de la ultima călugărie: 
Biruit-a iarăși dorul după viață pustnicească!
Mănăstirea Stânișoara și-a cinstit ocrotitorul: Sfântul 
Prooroc Ioan Botezătorul
Schitul Maicilor renaște arhitectural la Sfânta 
Mănăstire Suiești
Conferințe de primăvară pentru slujitorii Sfintelor 
Altare din Arhiepiscopia Râmnicului
Poetul național Mihai Eminescu, comemorat la 
Centrul Eparhial din Râmnic
Spectacol de teatru: Quo vadis, după Iona de Marin 
Sorescu
Ia, cămașa străbunilor, simbol universal al culturii 
române
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Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului

Director:
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Redactor-șef:
Pr. Nifon Dorin Iancu

Redactori:
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Pr. Constantin Olariu
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Secretar de redacție:
Silviu Dumitrașcu

Tehnoredactare și grafică:
Pr. Nifon Dorin Iancu

E-mail: praxis@arhiepiscopiaramnicului.ro
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Adresă:
Arhiepiscopia Râmnicului
Str. Arhiepiscopiei, Nr. 1, Râmnicu-Vâlcea
Cod. 240178, O.P. 4, C.P. 419, Județul Vâlcea
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Moaștele Sfântului Ierarh Nifon, întemeietorul 
Eparhiei Râmnicului, au poposit la Râmnic

În anul 1515, moaștele Sfântului Ierarh Nifon, 
Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării 
Românești, au fost aduse de către Sfântul Voievod 
Neagoe Basarab de la Mănăstirea Dionisiu din Sfântul 
Munte Athos în Țara Românească și au fost așezate 
la Mănăstirea Dealu. În anul 1517, după ce moaștele 
sfântului au fost restituite mănăstirii athonite, 
în semn de recunoștință pentru daniile primite, 
părinții de la Dionisiu i-au dăruit Sfântului Voievod 
Neagoe Basarab capul și 
mâna dreaptă ale Sfântului 
Ierarh Nifon, pe care acesta 
le-a așezat în ctitoria sa 
domnească din Curtea de 
Argeș. La 25 octombrie 
1949, moaștele sfântului 
au fost mutate în Catedrala 
Mitropolitană din Craiova.

Sâmbătă, 14 mai 2016, 
cu prilejul hramului, 
Înaltpreasfinţitul Părinte 
Irineu, Mitropolitul 
Olteniei, a adus spre 
închinare la Catedrala 
Arhiepiscopală din 
Râmnicu-Vâlcea moaştele Sfântului Ierarh Nifon, 
acestea fiind întâmpinate de numeroși slujitori ai 
Sfintelor Altare, monahi, monahii și credincioși. Cu 
această ocazie a fost săvârșită slujba de Te Deum, apoi 
slujba Privegherii. După mai bine de cinci secole, 
Sfântul Ierarh Nifon, Mitropolitul Țării Românești 
(~1500-1505), s-a statornicit spre binecuvântare 
în eparhia pe care, cu dumnezeiască insuflare, a 
înființat-o în anul 1503 la Râmnic-Noul Severin.

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica,
făcătorul de minuni,

a adunat întru prăznuire poporul lui Dumnezeu
Duminică, 15 mai, incinta Centrului Eparhial 

din Râmnic a fost însuflețită de mii de credincioși, 
adunați în rugăciune de iubirea lor pentru ierarhul 
cernican. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor 
de 13 ierarhi, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte 
Irineu, Mitropolitul Olteniei. Împreună cu Părintele 
Mitropolit au slujit cu acest prilej încă doisprezece 
ierarhi: Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, 

Arhiepiscopul Tomisului, 
Înaltpreasfinţitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, Preasfinţitul 
Părinte Lucian, Episcopul 
Caransebeşului, Preasfinţitul 
Părinte Nicodim, Episcopul 
Severinului şi Strehaiei, 
Preasfinţitul Părinte Andrei, 
Episcopul Covasnei şi 
Harghitei, Preasfinţitul 
Părinte Visarion, Episcopul 
Tulcii, Preasfinţitul 
Părinte Siluan, Episcopul 
Ungariei, Preasfinţitul 
Părinte Timotei, Episcopul 

Spaniei şi Portugaliei, Preasfinţitul Părinte Varlaam 
Ploieşteanul, Episcop-vicar Patriarhal, Preasfinţitul 
Părinte Ilarion Făgărăşanul, Episcop-vicar al 
Arhiepiscopiei Sibiului, Preasfinţitul Părinte Paisie 
Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei 
şi Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

Arhimandritul Nicodim Kabarnos, prezent 
la festivitățile prilejuite de hramul Catedralei 

Arhiepiscopale, a participat și el la Sfânta Liturghie, 
în cadrul căreia, la chinonic, a interpretat mai multe 
cântări psaltice. Răspunsurile la 
strană au fost oferite de corul psaltic 
al Catedralei Mitropolitane din 
Craiova, dirijat de domnul Profesor 
Victor Şapcă.

În predica sa, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Mitropolit Irineu a 
evidenţiat credinţa mărturisitoare a 
femeilor mironosiţe, cărora Biserica 
le-a închinat duminica a treia după 
Învierea Domnului, arătând în mod 
deosebit dragostea lor nețărmurită 
față de Domnul Iisus Hristos, căci 
nu s-au temut să fie alături de El, 
precum s-au temut Apostolii, în 
toate momentele Pătimirilor Sale, 
și faptul că acestea au imprimat 
curajul lor și celor care au urmat 
după ele, în toate modurile de slujire 
a semenilor: Aducem cinstire și laudă tuturor femeilor 
creștine din toate timpurile și din toate locurile, celor 
care s-au ostenit in Biserica Mântuitorului Iisus 
Hristos, celor care L-au iubit pe Dumnezeu, celor 
care s-au învrednicit de chemarea apostolească, celor 
care au fost apărătoare ale credinței, ucenițe pline de 
biruință împotriva celui rău și împotriva asupritorilor 
și persecutorilor creștinilor. Rămân în Biserica naostră, 
la loc de cinste, prin toate vocațiile lor, de profesoare, 
de călugărițe, de învățătoare, de doctorițe, de 
conducătoare, pentru că Dumnezeu nu alege (în mod 

părtinitor), ci acolo unde găsește un pământ rodnic 
și roditor, acolo așază sămânța Sa cea bună, care dă 

roade bogate și astfel, de multe ori, 
pe cele neputincioase le arată mai 
puternice decât pe cele tari și semețe 
ale lumii.

Ca bucuria praznicului să 
fie deplină, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Mitropolit Irineu i-a 
dăruit Înaltpreasfinţitului Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie o raclă în 
care a așezat o părticică din mâna 
dreaptă a întemeietorului Eparhiei 
Râmnicului - Sfântul Ierarh Nifon, 
Patriarhul Constantinopolului 
și Mitropolitul Țării Românești 
- spre a fi așezată în Catedrala 
Arhiepiscopală, alături de moaștele 
Sfântului Ierarh Calinic de la 
Cernica. Cu acest prilej, Mitropolitul 
Olteniei le-a vorbit credincioșilor 

despre participarea la bucuria și comuniunea 
sfinților ierarhi, care și-au imprimat la Râmnicu-
Vâlcea nu numai pașii, dar și sfințenia: Sfântul Ierarh 
Nifon Patriarhul, împreună cu ceata sfinților ierarhi ai 
Râmnicului, cu Sfântul Maxim Brancovici, cu Sfântul 
Antim Ivireanul, cu Sfântul Calinic de la Cernica, au 
adunat astăzi în rugăciune poporul dreptslăvitor al 
lui Dumnezeu. Sfântul Ierarh Nifon, întemeietorul 
acestei sfinte arhiepiscopii, în anul 1503, se întâlnește 
cu Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, revigoratorul 
vieții bisericești, călugărești și preoțești, arătând astfel 
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Mâna Sfântului Ierarh Nifon,
păstrată la Catedrala Mitropolitană din Craiova
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Arhimandritul Nicodim Kabarnos, profesor de 
muzică bizantină și unul dintre cei mai de seamă 
protopsalți greci în viață, s-a născut în data de 14 mai 
1980, la Mitilene, în insula Lesbos din Marea Egee. 
S-a îndeletnicit încă din copilărie cu studiul muzicii 
bizantine, având ca dascăli mari protopsalți. La vârsta 
de 29 de ani a îmbrățișat viața monahală. Slujitor al 
Sfântului Altar, dar și al strănii, el continuă cu multă 
râvnă propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu prin 
cântarea bisericească de origine bizantină.

Concert de muzică bizantină:
Nicodim Kabarnos
Arhimandritul Nicodim Kabarnos a primit cu 

multă bucurie invitația Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie la Râmnicu-Vâlcea pentru a susține un 
concert de muzică psaltică cu prilejul prăznuirii 
Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. Prin 
organizarea unui nou concert de muzică bizantină 
cu prilejul hramului, ia naștere o frumoasă tradiție, 
având încă vie în suflete bucuria prilejuită de 
concertul și răspunsurile liturgice oferite anul trecut 
la Râmnic de către protopsaltul grec Theodoros 
Vassilikos. 

Sala Consiliului Județean din Râmnicu-Vâlcea 
s-a dovedit neîncăpătoare vineri, 13 mai, când 
protopsaltul grec Nicodim Kabarnos a susţinut un 
concert extraordinar de muzică bizantină, la care a 
participat și Grupul psaltic Ioan Zmeu Protopsaltul al 
Arhiepiscopiei Râmnicului, dirijat de Arhidiaconul 
Codruţ Dumitru Scurtu. În cadrul concertului, al 

comuniunea sfinților, dar și comuniunea noastră cu 
ei, întrucât în Trupul Domnului nostru Iisus Hristos, 
și sfinții, și oamenii, sunt împreună, iar dragostea 
lui Dumnezeu Tatăl, împărtășirea Sfântului Duh și 
iubirea Mântuitorului Iisus Hristos se revarsă neîncetat 
în viața fiecărui mădular. De fiecare dată când ne 
îmbrăcăm în această haină de lumină și îi cinstim pe 
sfinți, avem conștiința că suntem împreună cu ei și că îi 
simțim în interiorul nostru, prin harul care se revarsă 
din ei, care izvorăște din ființa divină și se împărtășește 
cu generozitate tuturor celor care, cu inima deschisă, Îl 
primesc pe Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu.

Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie i-a mulțumit 
Părintelui Mitropolit pentru neprețuitul dar, 
care face din Arhiepiscopia Râmnicului poate 
singura eparhie din țară care are spre închinare 
moaștele sfântului ei întemeietor. Cuvintele pe care 
Mântuitorul Hristos le-a adresat femeilor mironosițe, 
„Bucurați-vă!”, s-au tradus în ziua de astăzi prin 
bucuria duhovnicească a aducerii sfintelor moaște 
ale Sfântului Ierarh Nifon, întemeietorul acestei sfinte 
eparhii, care, de astăzi, prin binecuvântarea, purtarea 
de grijă și dragostea Părintelui Mitropolit, vor străjui 
și vor ocroti și Catedrala Arhiepiscopală din cetatea 
Râmnicului (...). După 513 ani, se întoarce Sfântul 
Ierarh Nifon aici, în această cetate, unde a așezat 
episcop pe Sfântul Ierarh Maxim Brancovici. Eparhia 

noastră, de-a lungul existenței sale, a fost păstorită și 
de alți sfinți episcopi, precum Sfântul Antim Ivireanul 
și Sfântul Calinic de la Cernica, a cărui prăznuire 
încununează astăzi întreaga Mitropolie a Olteniei. A 
venit astăzi Sfântul Ierarh Nifon ca să binecuvinteze 
poporul cel binecredincios, să binecuvinteze ierarhi, 
să binecuvinteze monahi, să binecuvinteze preoți, 
pe această colină, pe care Sfântul Ierarh Calinic de 
la Cernica a rectitorit întregul ansamblu episcopal. 
După ce a trecut la Domnul Voievodul Radu cel Mare, 
ucenicul Sfântului Ierarh Nifon, Domnitorul Neagoe 
Basarab, sfânt și el în calendarul nostru ortodox, a 
adus sfintele sale moaște de la Sfântul Munte Athos și 
le-a pus pe mormântul voievodului de la Mănăstirea 
Dealu, spre a dărui acestuia iertare. De atunci și până 
astăzi, sfintele sale moaște împodobesc și ocrotesc 
pământul binecuvântat al țării noastre. Sfântul Ierarh 
Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul 
Țării Românești, este prezent în conștiința Bisericii 
nu numai la Craiova și Râmnic, ci și în cetatea 
Buzăului, unde a întemeiat episcopie, și în Târgoviște, 
dar și în alte cetăți ale Mitropoliei Țării Românești, 
unde a păstorit și a vestit Evanghelia lui Hristos.  De 
asemenea, Arhiepiscopul Râmnicului le-a adresat 
cuvinte de mulţumire şi tuturor celor care au fost 
prezenți la slujbă, ierarhi, preoţi, reprezentanţi ai 
autorităţilor centrale şi locale, precum și miilor de 
credincioşi care au înălţat rugăciune de mulţumire 
către Bunul Dumnezeu, către Sfântul Ierarh Nifon și 
către Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, ocrotitorul 
Eparhiei Râmnicului și al municipiului Râmnicu-
Vâlcea.

Cuvânt către tineri al Sfântului Ierarh Nifon

„Fiule, tinereţea, dacă are smerenie, destul este ei. 
Că nimic nu cere Dumnezeu de la tânăr, fără numai 
curăţie şi smerenie. Deci tu, fiule, fii blând şi paşnic, 
îndurat şi milostiv, şi ţine-te pe sineţi mai prejos decât 
toți oamenilor şi vei fi întru adevăr sălăşluindu-te cu 
Dumnezeu. (...)

Şi fie-ţi rugăciunea ta, fiule, în toată vremea 
vieţii tale ca a unui păcătos, zicând în fiecare clipă: 
«Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, 
miluieşte-mă»; şi aceea, adică: «Doamne, curăţeşte-
mă pe mine, păcătosul». Zi şi graiul acesta, totdeauna: 
«Doamne, de cele ascunse ale mele curăţeşte-mă şi de 
cele străine fereşte pe robul Tău».

Cunoaşte încă şi aceasta, ca niciodată să nu te 
mulţumeşti cu lucrurile cele bune ale tale, nici a cuteza 
spre dânsele, că nu ştii de sunt plăcute lui Dumnezeu 
sau neplăcute. Pentru aceasta, cutează mai vârtos 
spre Dumnezeu şi spre puterea Lui, ca nişte ţărână 
nefolositoare socotindu-te pe sineţi, şi de aici este 
îndreptarea”.

H
ram

ul C
atedralei A

rhiepiscopale din R
âm

nic
patrulea susținut până acum 
în România, protopsaltul 
grec a interpretat pentru 
prima dată în limba 
română cântările Hristos 
a înviat şi Ziua Învierii. În 
semn de prețuire, Părintele 
Arhiepiscop Varsanufie 
i-a oferit Arhimandritului 
Nicodim Kabarnos o icoană 
cu Sfântul Ierarh Calinic 
de la Cernica, pictată în 
atelierul de pictură de la 
Mănăstirea Bistriţa, şi un 
buchet de flori, întrucât 

acesta a ales să îşi petreacă ziua de naştere în 
Arhiepiscopia Râmnicului și să participe la slujba 
hramului Catedralei Arhiepiscopale. În sală au fost 
prezenți și Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul 
Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Părinte 
Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Ahiepiscopiei 
Râmnicului, autorități locale, reprezentanți ai mai 
multor instituții județene și numeroși oameni 
iubitori de credință și de cultură a duhului.
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Paisie. Precum am văzut, Sfântul Ierarh Calinic le 
cerea călugărilor să aibă neîncetat în gură, în minte și 
în inimă rugăciunea lui Iisus, a precizat în studiul său 
Arhiepiscopul Râmnicului.

Academicianul Emilian Popescu, în urma 
cercetării ultimelor studii asupra vieții și activității 
Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, precum și a 
cunoașterii vieții isihaste a ierarhului de la Râmnic, a 
făcut, potrivit cuvintelor sale, următoarea afirmație: 
În urma simpozioanelor, a cercetărilor și a volumelor 
care se vor publica, se va constata că Sfântul Ierarh 
Calinic a fost mult mai mare decât Sfântul Cuvios 
Paisie Velicicovski. Pe măsură ce trece timpul, ne dăm 
seama de acest adevăr. Găsim, treptat, tot mai multe 
informații despre trăirea cerească a Sfântului Ierarh 
Calinic. Este, așadar, și o datorie a Arhiepiscopiei 
Râmnicului, și o datorie națională, să-l cunoaștem 

mai bine pe 
Sfântul Calinic 
de la Cernica. 
În prelegerea sa, 
academicianul a 

prezentat istoria schitului 
ctitorit la Frăsinei de ierarhul 
cernican, dar mai ales 
motivele isihaste care au 
stat la baza acestei ctitorii 
și minunile care au însotit 
zidirea lui.

Orânduirea vieții de obște 
în mănăstirile Cernica și Căldărușani, în vremea 
curentului paisian, iar mai cu seamă specificul isihast 
al acestor două obști, sintetizat în Diata Sfântului 
Cuvios Gheorghe, care a fost preluat și continuat de 
Sfântul Ierarh Calinic, a constituit tema referatului 

științific prezentat de Părintele Consilier Dr. Florin 
Șerbănescu: În obștile Sfântului Cuvios Gheorghe, 
la Cernica și la Căldărușani, era un duh specific 
isihasmului athonit, în timp ce în obștile paisiene 
din Moldova era un duh mai accentuat sinaitic, 
precum a subliniat și Părintele Dumitru Stăniloae, la 
canonizarea Sfântului Ierarh Calinic, în anul 1955. 
Foarte importat este să înțelegem faptul că nu e vorba 
de două curente diferite, ci de două nuanțe diferite 
ale aceluiași curent isihast. În timp ce Sfântul Cuvios 
Paisie recomanda tuturor călugărilor, îndată ce intrau 
în obște, să înceapă cu rugăciunea inimii, Cuviosul 
Gheorghe punea accent mai întâi pe smerenie, pe 
ascultare și pe asceză, iar abia apoi pe rugăciunea 
inimii. Este, deci, una și aceeași spiritualitate isihastă. 
Iar Diata întocmită de Cuviosul stareț Gheorghe, 
folosită mult de Sfântul Calinic în ctitoriile sale, îl 
face pe ierarhul de la Râmnic un fidel continuator al 
zestrei isihaste moștenite la Cernica.

În cadrul simpozionului a fost lansat volumul 
Lucrarea duhovnicească și culturală a Sfântului 
Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului, 

publicat la Editura 
Praxis a Arhiepiscopiei 
Râmnicului, precum 
și trei compact-discuri 
audio, apărute la 
aceeași editură: Viața 
Sfântului Ierah Calinic 
de la Cernica, în lectura 
actorului Marcel 
Iureș; Călugărul fără 
de arginți, o piesă de 
teatru radiofonic al cărei 
scenariu a fost scris de 
doamna Ina Sterescu, în 

interpretarea unor actori de la Teatrul Național din 
București și de la alte teatre bucureștene; și Slujba 
Paraclisului Sfântului Calinic de la Cernica, făcătorul 
de minuni, în interpretarea Grupului psaltic Nectarie 
Protopsaltul din București.

Simpozion naţional:
Rânduieli ale vieţuirii monahale în ctitoriile 

Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica
În cei 32 de ani de slujire ca stareț al Mănăstirii 

Cernica (1818-1850), cât și în cei 17 ani de păstorire 
ca episcop al Râmnicului (1850-1868), Sfântul 
Ierarh Calinic de la Cernica 
a creat și a lăsat în urma sa o 
zestre cultural-duhovnicească 
de mare însemnătate. Râvnind 
spre cunoaşterea şi actualizarea 
acestei moşteniri duhovniceşti, cu 
binecuvântarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopia 
Râmnicului a organizat cea de-a 
doua ediție a simpozionului 
național dedicat ierarhului sfânt, 
intitulat anul acesta Rânduieli 
ale vieţuirii monahale în ctitoriile 
Sfântului Ierarh Calinic de la 
Cernica.

Simpozionul s-a desfășurat 
vineri, 13 mai, în Sala Iosif 
Episcopul a Centrului Eparhial 
din Râmnicu-Vâlcea, unde 
s-au întrunit numeroși oameni 
de cultură ai Bisericii Ortodoxe, academicieni 
și cercetători, preocupați de viața și activitatea 
culturală și duhovnicească a Sfântului Ierarh Calinic, 
precum Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfințitul Părinte 
Dr. Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, 
Preasfințitul Părinte Dr. Emilian Lovișteanul, 
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, 
Acad. Prof. Univ. Dr. Emilian Popescu, Arhim. 
Dr. Nectarie Șofelea, Exarhul mănăstirilor din 
Arhiepiscopia Bucureștilor, Arhim. Dr. Policarp 
Chițulescu, Directorul Bibliotecii Sfântului Sinod 
din București, Arhim. Dr. Veniamin Micle, Pr. Dr. 
Florin Șerbănescu, Consilier patriarhal, și Dr. Dragoș 
Boicu, redactor la Editura Andreiana din Sibiu.

În studiul său, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie a prezentat moștenirea paisiană în 
rânduielile monahale ale Sfântului Ierarh Calinic 
de la Cernica, Episcopul Râmnicului. Activitatea 
pastoral-misionară și culturală a Sfântului Ierarh 
Calinic de la Cernica s-a desfășurat pe multiple 

planuri, având ca și coordonată 
fundamentală continuarea 
spiritualității paisiene. Ca stareț, 
între anii 1818-1850, sfântul 
a izbutit să reînnoiască viaţa 
duhovnicească de la Mănăstirea 
Cernica, legând-o strâns de 
spiritualitatea filocalică, dar să o 
şi extindă în Țara Românească, 
în mănăstirile ctitorite de el sau 
care se conduceau după rânduiala 
sa. Ca ierarh al Râmnicului, între 
anii 1850-1868, întreaga activitate 
a Sfântului Ierarh Calinic s-a 
constituit într-un program bine 
alcătuit și împlinit cu multă 
acrivie, spre atingerea scopului său 
sfânt: reînnoirea duhovnicească 
și reînvierea culturală a eparhiei 
pe care, prin rânduiala lui 

Dumnezeu, o păstorea. A înțeles în chip admirabil că 
pentru împlinirea acestui scop, zidirea sufletească a 
credincioșilor, este nevoie de rugăciune, de monahi 
cu viață de rugăciune și de mănăstiri, care să le ofere 
celor ce vin în ele pilde de viețuire îngerească. (...) În 
viața Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica vedem, 
în parte, harismele acestuia: rugăciunea inimii, având 
faima de călăuzitor al acestei rugăciuni, povățuirea 
duhovnicească, conducând obști numeroase, dar, 
chiar din timpul vieții, și pe aceea a facerii de minuni. 
(...) În mod evident, Sfântul Ierarh Calinic, urmându-l 
pe Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț, a reînnoit viața 
monahală nu doar la Mănăstirea Cernica, ci și în 
întreaga Oltenie. El a rânduit spiritualitatea isihastă, 
filocalică, la nivel de obște, chinovial, ca și Sfântul 
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Doi ani de la întronizarea
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie

în demnitatea de Arhiepiscop al Râmnicului

Ziua de 8 iunie, prilej de mare bucurie în 
Arhiepiscopia Râmnicului, a marcat împlinirea 
a doi ani de la întronizarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie în demnitatea de Arhiepiscop 
al Râmnicului. Cinstind spre slava lui Dumnezeu 
această zi, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a 
săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală 
din Râmnicu-Vâlcea, înconjurat de un sobor de 
preoți și diaconi. După Sfânta Liturghie, în prezența 
Înaltpreasfinției Sale, Preasfințitul Părinte Emilian 
Lovișteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Râmnicului, a săvârșit slujba de Te Deum, ca 
mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile 
revărsate asupra Arhiepiscopiei Râmnicului şi, în 
mod aparte, asupra Înaltpreasfinției Sale, în cei 
doi ani de slujire. La finalul slujbei, Preasfințitul 
Părinte Emilian Lovișteanul le-a adresat tuturor 
celor prezenți un cuvânt în care a evidențiat lucrarea 

pastoral-misionară, culturală și social-filantropică a 
Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Varsanufie.

Acest pământ al Râmnicului a fost cultivat și, 
iată, dă deja roade, datorită Înaltpreasfinției Sale, 
care păstorește această Eparhie cu multă dragoste 
pentru binele ei, dar mai ales pentru zidirea ei 
sufletească și duhovnicească.  Din punct de vedere al 
activităților culturale, iubitor de cultură și de cult în 
același timp, Înaltpreasfinția Sa a împodobit Eparhia 
Râmnicului cu o mulțime de activități culturale, 
educaționale și spirituale. Editura Praxis, noua 
editură a Arhiepiscopiei Râmnicului, a publicat deja o 
mulțime de volume și își propune cultivarea sufletelor 
prin cărțile și studiile publicate, dar și printr-o 
serie amplă de compact-discuri audio. Activitățile 
culturale - simpozioanele închinate sfinților din 
această eparhie, conferințele, concertele de muzică 
religioasă, piesele de teatru religios, interpretate 

de Trupa Constantin Popian 
a Arhiepiscopiei Râmnicului, 
înființată de Înaltpreasfinția 
Sa - sunt împliniri care ne aduc 
nenumărate bucurii duhovnicești. 
Apar deja, cu binecuvântarea 
Înaltpreasfinției Sale, revistele 
„Praxis” și „Martyria”, iar pe plan 
publicistic amintim colaborarea 
și conlucrarea cu Fundația 
Națională pentru Civilizație 
Rurală „Niște Țărani”, prezidată 
de domnul Dinu Săraru, la 
apariția revistei „Clipa”. 

De asemenea, Înaltpreasfinția 
Sa a binecuvântat înființarea 
unui centru al conlucrării 
Bisericii Ortodoxe Române cu 
Armata României, la Mănăstirea 
Dintr-un Lemn, iar rezultatele 
acestei conlucrări se observă deja 
în cuprinsul revistei „Misiunea”, 
care va fi publicată la Editura 
Praxis. O aplecare deosebită a 
avut Înaltpreasfinția Sa spre momentele culturale 
închinate marelui poet național Mihai Eminescu, 
căruia i-a închinat manifestări special, contribuind 
astfel la păstrarea identității naționale și la afirmarea 
culturii românești în plan național și universal.

Centrul Eparhial, zidit și împodobit vreme 
de peste cinci secole de numeroi ierarhi cu viață 
sfântă, a îmbrăcat aproape în întregime haine noi. 
Crucea ierarhilor Râmnicului, înălțată anul trecut 
în apropierea catedralei, simbolizează această 
frumoasă lucrare a ierarhilor râmniceni, începută 
de primul episcop, Sfântul Ierarh Maxim Brancovici, 
și continuată de Sfântul Ierarh Martir Antim 
Ivireanul, de episcopii cărturari Damaschin, Climent 
și Chesarie, de Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, 
de episcopii Iosif Gafton și Gherasim Cristea, până în 
zilele noastre. Prin această cruce, Înaltpreasfinția Sa 
vrea să ne arate că orice ierarh al Râmnicului are de 
purtat o cruce, deloc ușoară, întrucât de la un episcop 
poporul așteaptă multă dăruire și jertfelnicie.

În plan social-filantropic, Înaltpreasfinția Sa a 
împlinit cuvântul Mântuitorului, care zice: „Să vă 
iubiți unul pe altul, precum Eu v-am iubit pe voi”. 
Anul trecut, în urma inundațiilor petrecute în zona 
Vaideeni, Înaltpreasfinția Sa a implicat factorii 
responsabili din Arhiepiscopia Râmnicului, și nu 
numai, pentru a zidi case pentru sinistrați. La rândul 
lor, numeroși studenți și elevi cu posibilități materiale 
reduse au primit burse.

Catedrala în care ne aflăm, ocrotită de către 
Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, de către Sfântul 

Ierarh Nicolae și de către Sfântul Ierarh Nectarie din 
Eghina, a primit, prin grija Înaltpreasfinției Sale, o 
nouă podoabă - Icoana Maicii Domnului Prodromița, 
pentru ca noi, plecându-ne genunchii în fața ei, să 
simțim cum Maica Domnului ne ocrotește pe toți, 
cum se milostivește spre toți și cum mijlocește înaintea 
Fiului Său pentru noi. Înaltpreasfinția Sa a dăruit 
și altor biserici icoane sfinte și a confecționat racle 
pentru sfintele moaște, pentru a înfrumuseța spiritual 
viața Eparhiei Râmnicului și a ne face să înțelegem 
că noi suntem chemați să devenim sfinți, prin harul 
lui Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt și prin 
participarea la sfintele slujbe.

Înaltpreasfinția Sa a înnobilat eparhia și cu noi 
mănăstiri, iar în frunte stă mănăstirea așezată sub 
ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din satul 
Suiești, pe care a început-o în anul 2015, în dorința de 
a împodobi duhovnicește satul natal al Patriarhului 
Iustinian Marina. Mănăstirea va reprezenta o replică 
arhitecturală a fostului Schit al Maicilor din București, 
mănăstire construită la 1726, în stil brâncovenesc, și 
restaurată integral, între anii 1955-1958, prin purtarea 
de grijă a providențialului Patriarh Justinian. Schitul 
Maicilor, aflat inițial pe Dealul Spirii, pe locul unde se 
află astăzi Palatul Parlamentului (Casa Poporului), a 
fost demolat în anul  1982 de autoritățile comuniste, 
din acesta fiind salvată numai biserica, aflată astăzi la 
mică distanță de Mănăstirea Antim.

O eparhie atât de bogată în sfinți și patrimoniu 
spiritual-cultural, păstorită de Înaltpreasfinția Sa, 
nu putea să crească altfel decât printr-o lucrare 
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Precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor Tăi şi cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile, aşa 
şi de acum înainte învredniceşte-i a spori întru dreapta credinţă, în dragostea cea către Tine şi cea către aproapele 
şi întru toate faptele cele bune şi a dobândi ale Tale binefaceri, împreună cu toţi credincioşii Tăi. Mântuieşte-i de 
toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace şi linişte. Şi ne învredniceşte pe toţi, totdeauna a grăi şi a cânta Ţie şi 
Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi bunului şi de-viaţă-făcătorului Tău Duh, Dumnezeului 
celui slăvit întru o fiinţă. Slavă Ţie, Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Amin!

Fragment din Rugăciunea de mulțumire.
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jertfelnică, plină de dăruire 
și de dragoste, încât adeseori 
Înaltpreasfinția Sa se află 
în mănăstiri și în parohii, 
pentru a impulsiona 
activitățile și mai ales 
pentru a coordona lucrările 
care se desfășoară, atât pe 
plan liturgic, cât și pe plan 
administrativ.

Se cuvine să-I mulțumim 
lui Dumnezeu pentru 
darul făcut Arhiepiscopiei 
Râmnicului, prin alegerea 
Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie ca arhipăstor al acesteia, precum și pentru 
darurile revărsate asupra Înaltpreasfinției Sale în 
acești doi ani de păstorire.

Îi mulțumim Înaltpreasfinției Sale pentru că a lucrat 
cu mult zel și cu mult folos în acești doi ani, încât îl 
felicităm, cler și popor, pentru tot ceea ce a făcut întru 
sporirea duhovnicească a eparhiei și a păstoriților, 
spre slava lui Dumnezeu, a subliniat în cuvântul său 
Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul.

Părintele Arhiepiscop Varsanufie le-a mulțumit 
tuturor celor prezenți pentru dragostea pe care o 
arată Bisericii lui Hristos din Oltenia de sub munte, 
prin participarea la sfintele slujbe. Dumnezeu, atunci 
când a creat lumea, a adus asupra omului nu doar 
suflare de viață, ci și această bucurie de a se întâlni 
cu El, de a vorbi cu El și, de altfel, în viața fiecărui 
om Dumnezeu aduce zile de bucurie. Darurile pe care 

Dumnezeu ni le-a dat sunt cel mai mare și cel mai 
prețios semn al dragostei Sale față de noi, însă zilele 
de bucurie pe care El le-a așezat în viața noastră, fie 
că este vorba de ziua de naștere sau de o zi care ne 
aduce aminte de un eveniment important din viața 
noastră, sunt zile care umplu sufletul nostru nu 
numai de bucurii, ci și de împliniri. În această zi, în 
mintea mea au fost episcopii Râmnicului, în sufletul 
meu a fost pomenirea Înaltpreasfințitului Gherasim, 
păstor de suflete care a luptat în vremuri grele pentru 
a restaura mulțime de mănăstiri și de biserici din 
această eparhie, dar și glasul blând, părintesc și plin 
de dragoste al Patriarhului Teoctist și de asemenea 
și al duhovnicului meu sfânt, părintele Teofil de la 
Mănăstirea Slănic. Atunci când vestești Evanghelia 
lui Hristos, așa cum ți s-a poruncit, ea prinde puteri 
abia atunci când o împlinești și în fapte și de aceea am 

căutat ca faptele mele să împlinească 
ceea ce am făgăduit lui Dumnezeu.

Arhiepiscopia Râmnicului este 
o Eparhie plină de sfințenie, prin 
mulțimea sfinților care sunt trecuți 
în calendarul Bisericii Ortodoxe 
Române. Bucuria mea desăvârșită, 
de când am venit în această eparhie, 
a  fost marcată de două evenimente: 
primul constă în aducerea Icoanei 
Maicii Domnului Prodromița - replică 
a icoanei de la Schitul Prodromu din 
Muntele Athos, iar cel de-al doilea, 
care va avea loc în luna septembrie, 
constă în decizia Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române de a aproba trecerea 
în rândul sfinților din calendarul creștin a Sfinților 
Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu și 
a Sfinților Cuvioși Neofit și Meletie de la Mănăstirea 
Stănișoara.

Este necesar să ne rugăm împreună în aceste 
vremuri, care nu sunt niște vremuri ușor de străbătut, 
vremuri în care unii dintre tinerii noștri pleacă să-
și găsească un rost în afara granițelor țării și satele 
noastre rămân pustii, în care mulți dintre cei care 
trăiesc la sate se confruntă cu multe provocări, în care 
găsim copii și tineri care au nevoie de sprijin pentru 
a se realiza în viață. Vă mulțumesc tuturor pentru 
tot sprijinul pe care mi l-ați acordat și pentru toată 
încrederea și dragostea cu care m-ați înconjurat 
în acești doi ani pe care i-am parcurs împreună, 
a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
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Arhiepiscopul Râmnicului.
Bucuria zilei a continuat cu slujba de sfințire 

a clădirii administrative în care își desfășoară 
activitatea administrația eparhială și cancelaria 
eparhială. Clădirea, zidită în anul 1957, conține mai 
multe birouri grupate în jurul a trei holuri cu ieșire 
într-un pridvor lucrat în stil românesc, sprijinit pe 
stâlpi de stejar. Anul acesta, prin osteneala Părintelui 
Arhiepiscop, clădirea a fost renovată integral, 
existând însă și un proiect de supraetajare a acesteia.

Însemnătatea acestui eveniment din viața 
Arhiepiscopiei Râmnicului a reunit autorități de Stat 
centrale şi locale, reprezentanți ai  instituţiilor publice, 
slujitori ai sfintelor altare, viețuitori ai mănăstirilor, 
profesori și elevi ai Seminarului Teologic Ortodox 
Sfântul Ierarh Nicolae și credincioși, care au dorit să 
se facă părtași bucuriei Chiriarhului lor.
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Simpozion național dedicat 
personalității și operei Cuviosului 

Ghelasie de la Frăsinei
Seminarul cu tema Lumină din Lumină. Ethosul 

iconic în isihasmul carpatin, dedicat Cuviosului 
Ghelasie Gheorghe de la Mănăstirea Frăsinei, aflat 
la cea de-a cincea ediție, a reunit vineri, 27 mai, în 
Sala Iosif Episcopul a Centrului cultural Sfântul Ierarh 
Calinic de la Cernica din Râmnicu-Vâlcea, ucenici 
ai părintelui, oameni care l-au cunoscut şi care i-au 
ascultat îndemnurile duhovniceşti, precum și preoţi şi 
credincioşi interesaţi de viaţa şi de învăţăturile marelui 
duhovnic de la Frăsinei.  
Evenimentul a debutat prin 
cuvântul de binecuvântare al 
Înaltpreasfințitului Părinte  
Varsanufie, intitulat 
Nevoințele monahale și 
deplina lor asumare în 
viața Părintelui Ghelasie 
de la Frăsinei, transmis de 
către Părintele Consilier 
Ștefan Zară. Înaltpreasfinția 
sa ne-a încredințat că în 
societatea actuală, confruntată cu o reală criză de 
modele, chipul duhovnicesc al Părintelui Ghelasie 
de la Frăsinei se descoperă tot mai mult ca un model 

vrednic de urmat, atât pentru cei care l-au întâlnit în 
timpul vieții sale, cât și pentru toți ceilalți. Cuviosul 
Ghelasie de la Frăsinei, nu doar prin scrierile sale, ci mai 
ales prin viața sa deosebită a întărit toate coordonatele 
monahismului românesc, ucenicind pe lângă pustnici 
cu viață deosebită, contemporani nouă, și născând, la 
rândul lui, foarte mulți ucenici, spre trăirea autentică 
în monahismul românesc, pe care cuviosul deseori 
îl numea carpatin. Fuga de lume crează climatul 
propice lepădării grijilor lumești și al cultivării iubirii 
și comuniunii cu Dumnezeu, rămânând în ascultarea 
față de stareț: „Ascultarea față de un Avvă este o 
ascultare ritualică-sfântă, spune Părintele Ghelasie, 
care aduce Harul. Cine face ritualul ascultării față 
de un Avvă primește harul duhului isihiei”. Astfel 
vedem că ascultarea este virtutea monahală cea mai 
înaltă, prin care se combate iubirea de sine, care este 
maica patimilor, cultivându-se smerita cugetare, care 
este izvorul tuturor virtuților. Ascultarea monahală 
este așezată în cadrul mai general al ascultării cu 
care fiecare credincios este dator lui Dumnezeu. Fără 
ascultare, nu există viață monahală, nici posibilitatea 
desăvârșirii monahului, dar nici a creștinului din 
lume, a transmis Chiriarhul Râmnicului, care și-a 
manifestat în același timp bucuria și dorința ca acest 
simpozion să fie organizat în fiecare an în Eparhia 
Râmnicului.

Părintele Ioan Pintea a apreciat în cuvântul său 
calitatea îndrăznelii teologice și profunzimea poeziei 

mistice, precum și punerea în valoare a raportului 
dintre teologie și cultură, la Cuviosul Ghelasie: Avem 
de-a face cu un foarte special teolog, pentru că este un 
teolog creator și trăitor, ceea ce este foarte rar în teologie. 
La Părintele Ghelasie avem această articulare foarte 
personală a teologiei, care nu duce spre erezie, ceea ce 
este foarte important, întrucât atunci când omul 
vine cu interpretări personale, curajoase, el riscă 
să se îndepărteze de dreapta credință. Totodată, 
el este un foarte mare poet mistic și știm bine că, 
precum afirmă Părintele Dumitru Stăniloae, un 
alt creator și trăitor al teologiei, numai poezia este 
definiția deplină a lui Dumnezeu, numai ea poate 
să-L explice pe Dumnezeu.

Ieromonahul Valerian Pâslaru de la 
Mănăstirea Pătrunsa, cel mai apropiat ucenic 
al Părintelui Ghelasie, le-a atras atenția celor 
care s-ar putea sminti de specificul vieții sau al 
cuvintelor părintelui Ghelasie ca, mai înainte 
de a se pronunța asupra acestora, să citească 
scrierile sale și să-i întâlnească pe cei care l-au cunoscut 
în timpul vieții și care i-au fost într-adevăr ucenici, 
întrucât știm că pomul după roade se cunoaște, iar 
roadele părintelui Ghelasie, precum vedem, sunt preoți, 
ieromonahi și mireni exemplari în Ortodoxie. (...) Cu 
adevărat, părintele Ghelasie a fost atipic, dar era atipic 
pentru că încerca să vadă căile care înșeală Ortodoxia 
și căile care te duc la plinirea rugăciunii, le-a testat 
personal, și a reușit să ne lase un tezaur pe care foarte 
puțini dintre cei pe care noi îi numim sfinți ni l-au 
lăsat. Totodată, părintele a reamintit celor prezenți 
mărturia starețului Neonil Ștefan de la Frăsinei, care, 
la înmormântarea părintelui Ghelasie, a afirmat: Să 
știe toți că părintele Ghelasie nu a murit, ci este viu! 
Părintele Valerian și-a încheiat cuvântul povestind 
o întâmplare minunată din viața duhovnicului 
său, căruia i s-a arătat aievea pustnicul Neofit de la 
Stânișoara și i-a descoperit locul din muntele Cozia, 
mai jos de vârful Sălbaticul, în care se afla capul său. 
Întrucât a găsit craniul pustnicului, în urmă cu mai 
bine de 30 de ani, părintele Ghelasie a făcut prima 
icoană a Sfântului Neofit de la Stânișoara, a compus 
un acatist Sfinților Neofit și Meletie de la Stânișoara 

și un al doilea acatist Sfântului Neofit.
Personalitatea duhovnicească a Cuviosului 

Ghelasie a fost evocată și de către Arhimandritul 
Hristofor Bucur de la Mănăstirea Sfântul Ioan 
Botezătorul din Poiana Brașov, Ieroschimonahul 
Varsanufie Gherghel, starețul Mănăstirii Pătrunsa, 

domnul Ștefan Popescu, fratele Cuviosului Ghelasie, 
Părintele Dan Popovici, Părintele Costin Butnar și 
alți invitați. Continuând seria publicațiilor dedicate 
Părintelui Ghelasie, în cadrul seminarului a fost lansat 
volumul al cincilea din colecția de studii intitulată 
Chipul iconic, coordonată de către Părintele Neofit 
Linte de la Așezământul Sfânta Treime din Glimboca, 
volum apărut în anul 2016, la Editura Brumar.

Manifestările dedicate părintelui Ghelasie 
determină și nevoia duhovnicească de recitire a 
scrierilor sale, fapt pentru care actorul Cristi Iacob 
a recitat câteva dintre poemele mistice ale acestuia. 
Totodată, proiectarea gândirii mistice a părintelui în 
noi viziuni grafice a dus la împodobirea sălii cu două 
lucrări semnate de pictorul Cristian Bandi din Bacău.

În încheiere a fost săvârșit parastasul pentru 
Ghelasie Ieromonahul, cel care s-a făcut tuturor celor 
care l-au întâlnit călăuză spre hotarul cel de taină 
dintre lumea văzută și Împărăția lui Dumnezeu, cei 
prezenți amintindu-și cuvântul din urmă al acestuia: 
Să nu căutați la mine nevoințele și harismele vieții 
mele de până acum, ci numai singura neclintire a 
iubirii mele, o iubire care nu mai are nimic din lume.
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Vine un timp când numai 
smerenia și dragostea 
contează, pe ele trebuie să 
lucrezi.  Rostul  suferinței  
este dumnezeiesc, ne 
pregătește de trecere, ne 
apropie de Hristos, ne 
descoperă, prin aparenta lipsire de daruri, cine suntem noi, cât de puțină 
iubire am întrupat. Să pazim, deci, smerenia, dragostea de Dumnezeu și de 
aproapele, căci, în fața bolii și a morții rămân smerenia și iubirea, celelalte 
daruri întorcându-se la Dumnezeu. (Avva Ghelasie)
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Cu prilejul Zilei Independenţei de Stat 
a României, comemorării sfârșitului celui 
de-Al Doilea Război Mondial și sărbătoririi 
Zilei Europei, luni, 9 mai, la Garnizoana 
din Râmnicu-Vâlcea a fost dezvelit şi sfinţit 
Monumentul ridicat în cinstea Armatei 
Române din toate timpurile. Festivitatea 
a debutat pe platoul din faţa Instituţiei 
Prefectului, unde, în prezența unui public 
numeros, s-a desfăşurat o ceremonie militară, 
în cadrul căreia au fost intonate Imnul 
Naţional al României şi Imnul Uniunii 
Europene, fiind arborate drapelul României şi 
cel al Uniunii Europene.

Prezent la eveniment, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Varsanufie a evocat jertfa eroilor care au luptat 
pentru reîntregirea neamului românesc și pentru 
păstrarea integrității acestuia, arătând că Biserica 
Ortodoxă Română îi cinstește nu doar pe eroii care 
au luptat pentru Independența Statului Român, ci 
și pe cei ce s-au jertfit în timpul celui de Al Doilea 
Război Mondial, fixând ca dată de pomenire a 
acestora sărbătoarea Înălțării Domnului. Ziua 
Independenței de Stat a României este un prilej să 
mărturisim identitatea și demnitatea poporului nostru 
și să arătăm, cu timp și fără timp, că valorile noastre 
naționale sunt perene. (...) Dacă vrem cu adevărat să îi 
cinstim, prin sărbători ca acestea, pe cei ce au realizat 
prin jerfa lor Independența de Stat a României, atunci 
se cuvine să fim demni și să le urmăm exemplul, a mai 
subliniat Arhiepiscopul Râmnicului.

În continuare, la Garnizoana Râmnicu-Vâlcea a 
fost organizată ceremonia militară şi religioasă de 
dezvelire şi sfinţire a Monumentului înălțat în cinstea 
Armatei Române din toate timpurile. Monumentul a 
fost înălțat la iniţiativa şi prin contribuţia financiară 
a Colonelului Gheorghe Giurcă, care a dorit să 
lase generaţiilor actuale şi celor viitoare de militar, 
precum şi municipiului Râmnicu-Vâlcea, un simbol 
al respectului care trebuie purtat ostaşilor români din 
toate timpurile, care s-au jertfit pe toate câmpurile 
de luptă. Slujba de sfinţire a monumentului a fost 
săvârșită de Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, 
împreună cu un sobor de preoţi și diaconi. Tot cu 
acest prilej, a fost săvârșită şi slujba parastasului 
pentru pomenirea celor doi militari români care şi-
au piedut viaţa în Afganistan. Ceremonia s-a încheiat 
cu festivitatea de depunere la baza monumentului a 
numeroase coroane şi jerbe de flori.

Monumentul în cinstea Armatei Române din 
toate timpurile, sfinţit la Râmnic
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Ziua Eroilor,
zi de recunoștință națională

Joi, 9 iunie, românii dreptcredincioși de 
pretutindeni au prăznuit Înălţarea Domnului și, 
totodată, Ziua Eroilor. Cu acest prilej, după Sfânta 
Liturghie, în toate bisericile și mănăstirile din 
Arhiepiscopia Râmnicului au fost săvârșite slujbe 
de pomenire pentru toți eroii, ostașii și luptătorii 
români din toate timpurile și din toate locurile, 
care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și 
în deportări, pentru apărarea patriei și a credinței 
ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului și 
pentru libertate și demnitatea poporului român.

După ce a slujit Sfânta Liturghie la Parohia Înălţarea 
Domnului - Ostroveni din Râmnicu-Vâlcea, cu ocazia 
hramului, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, împreună cu un sobor 
de preoţi şi diaconi, a săvârșit slujba de Parastas la 
Monumentul Eroilor din Cimitirul Cetăţuia. La 
această manifestație publică de conștiință națională 
au participat numeroase oficialități, reprezentanți ai 
instituţiilor sociale, culturale şi economice din județul 
Vâlcea, ai asociaţiilor cadrelor militare în rezervă şi 
în retragere, ai partidelor politice şi ai membrilor 
societăţii civile, precum şi numeroşi credincioși, 
elevi și profesori din instituţiile de învăţământ din 
Râmnicu-Vâlcea.

După intonarea Imnului național, a urmat slujba 
de pomenire pentru eroii neamului românesc, 
săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie. 
În continuare, în semn de omagiu pentru cei care 
s-au jertfit pentru noi, cei de astăzi, la Monumentul 
Eroilor au fost depuse mai multe coroane de flori 
din partea autorităţilor publice judeţene şi locale. 
Au depus flori și elevi ai mai multor școli și licee din 
oraș, însoțiți de directorii și profesorii lor de religie. 
În tot acest timp s-a interpretat Imnul eroilor.

În încheiere, cu mare solemnitate, a avut loc 
defilarea Gărzii de Onoare, formată dintr-un 

detaşament constituit din militari genişti de la Centrul 
de Instruire pentru Geniu Panait Donici, și parada 
mai multor unităţi specializate ale Ministerului 
Administraţiei şi Internelor.

Pomenirea eroilor neamului românesc la 
praznicul Înălţării Domnului a fost hotărâtă de 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 
1920. Această decizie a fost consfinţită prin alte două 
hotărâri sinodale recente (1999, 2001), prin care 
această zi a fost proclamată ca sărbătoare naţională 
bisericească. Legea nr. 379 din anul 2003, privind 
Regimul mormintelor şi al operelor comemorative 
de război, a proclamat cea de-a patruzecea zi de la 
Sfintele Paşti, sărbătoarea Înălţării Domnului - Ziua 
Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român.
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Sala Iosif Episcopul din cadrul Centrului cultural 
Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica a găzduit 
sâmbătă, 25 iunie, Simpozionul național Biserica și 
Armata României - Tradițiile 
conlucrării. Aflat la cea de-a 
cincea ediție, simpozionul, 
organizat de Arhiepiscopia 
Râmnicului în parteneriat 
cu Academia Oamenilor 
de Știință din România 
și Centrul de cercetare al 
conlucrării Bisericii Ortodoxe 
cu Armata României General 
Paul Teodorescu, a reunit 
prestigioși profesori de istorie 
de la universități din țară, 
preoți, cercetători și reprezentanți ai instituțiilor de 
comandă, de instrucție și de învățământ militar.

În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, au fost susținute o serie 
de comunicări științifice, în cadrul cărora au fost 
evocate personalități militare și ecleziastice care 
au rămas întipărite în memoria Bisericii Ortodoxe 
Române și a Armatei României, prin devotamentul 
și modul jertfelnic în care au contribuit la păstrarea 
și promovarea identității spirituale și culturale a 
neamului românesc de-a lungul secolelor.

Misiunea comună a Bisericii Ortodoxe și a Armatei 
României este aceea de a apăra omul și valorile 
tradiționale ale neamului nostru, cu atât mai mult cu 

Simpozion național:
Biserica și Armata României

- Tradițiile conlucrării

cât astăzi, datorită secularizării 
excesive, există tendința de a se 
renunța la aceste valori. În acest 
context, conlucrarea Bisericii 
Ortodoxe cu Armata României 
nu este doar un deziderat, ci o 
necesitate stringentă, o datorie 
de împlinit din partea ambelor 
instituții. (...) Anul 2016, declarat 
de către Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române ca fiind Anul 
omagial al educaţiei religioase 

a tineretului creştin-ortodox, trebuie să fie un an în 
care nu avem voie să pasăm responsabilitatea de la 
unii la alții, ci, dacă vrem să depășim pseudovalorile 
consumiste promovate de societatea contemporană, 
trebuie să ne asumăm cu toții creșterea copiilor în 
credință față de Dumnezeu și iubire față de neam și 
patrie și prin efortul nostru conjugat cu siguranță vom 
reuși. Este nevoie să se intensifice acțiunile comune, 
spre binele copiilor noștrii. Biserica strămoșească, 
alături de Armata României, care mereu, de secole 
bune, a întărit misiunea Bisericii, a reușit să crească 
copii demni de numele de român, creștini adevărați, 
integrați pe deplin atât social, cât și eclesial, a subliniat 
Chiriarhul Râmnicului în cuvântul său.

Istoria a arătat cum slujitorii Bisericii 
și ai pământului strămoșesc au avut de 
înfruntat de multe ori aceleași nedreptăți. 
Acuzați de către autoritățile comuniste 
de trădarea intereselor statului român și 
de acțiuni potrivnice statului sovietic, de 
legionarism sau de propagandă creștină, 
un număr însemnat de preoți și militari 
în diferite grade și poziții de comandă au 
fost arestați, li s-au confiscat averile și le-
au fost suspendate drepturile sociale.

Simpozionul, moderat de către Prof. 
Univ. Dr. Valentin Ciorbea, membru 
asociat al Academiei Oamenilor de 
Știință din România, reușește să ofere, 
prin documentele publicate în paginile revistei 
Misiunea, noi perspective asupra istoriei naționale, 
reușind chiar o reparație morală asupra memoriei 
unora dintre personalitățile marcante ale acesteia, 
între care și cea a Generalului adjutant Paul 
Teodorescu.

Dintre participanți pot fi amintiți Lect. Univ. Dr. 
Florian Bichir, Ministru Secretar de Stat și membru 
al Colegiului CNSAS, Prof. Univ. Dr. Radu Ștefan 
Vergatti, reprezentanți ai Statului-Major al Forțelor 
Navale, ai Forțelor Aeriene Române și ai Muzeului 
Marinei Române, Comandor Dr. Marian Moșneagu, 
Comandor (r) Prof. Dr. Aurel Pentelescu, Dr. Silviu B. 
Moldovan, Dr. Alin Spânu, Felicia Țucă și Dr. Cornel 
Țucă, Dr. Luminița Giurgiu, Dr. Teodora Giurgiu, Pr. 
Constantin Mănescu și Radu Petrescu-Muscel.

Înființarea Centrului de cercetare al conlucrării 
Bisericii Ortodoxe Române cu Armata României 
General Paul Teodorescu constituie demersul cultural 
pe care Arhiepiscopia Râmnicului şi Instituţiile de 

comandă, de instrucție şi de învăţământ militar îl 
susţin pentru reafirmarea misiunii jertfelnice pe 
care domnitorii români creştini şi Armata din toate 
timpurile au desfăşurat-o pentru apărarea Bisericii şi 
a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului și 
pentru libertatea şi demnitatea noastră.

Simpozionul a continuat duminică, 26 iunie, 
la Mănăstirea Dintr-un Lemn, unde, după Sfânta 
Liturghie, săvârșită de Chiriarhul Râmnicului, 
împreună cu un sobor de preoți și diaconi, s-a 
desfășurat ședința Consiliului științific al revistei 
Misiunea. Împreună-lucrarea Bisericii Ortodoxe 
Române cu Armata României rămâne o realitate 
a istoriei neamului românesc, drept pentru care 
Centrul de cercetare a conlucrării Bisericii Ortodoxe 
cu Armata României General Paul Teodorescu, cu 
sediul la Mănăstirea Dintr-un Lemn, centru de studii 
încă unic în România, dezbate relaţiile dintre Armată 
şi Biserică și caută noi factori de unitate, în privința 
unei lucrări comune pentru stabilizarea vieții sociale 
și morale din societatea românească contemporană.
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De sărbătoarea luminată a 
Preasfintei Treimi, Mănăstirea 
Cozia şi-a serbat hramul istoric. 
Marele praznic a început în 
ajun, cu slujba Privegherii, şi 
a continuat luni, 20 iunie, cu 
Acatistul Preasfintei Treimi şi 
cu Sfânta Liturghie, săvârşită de 
Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, împreună 
cu un sobor numeros de preoţi şi 
diaconi.

În cuvântul său de învăţătură, 
Înaltpreasfinţia sa a explicat 
însemnătatea dreptei credințe cu privire la 
închinarea Preasfintei Treimi în Biserica Ortodoxă: 
Astăzi Îl preacinstim pe Dumnezeu, Cel închinat în 
Sfânta Treime, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, 
şi, totodată, prăznuim dragostea Lui faţă de oameni, 
acea dragoste care stă la baza creării lumii şi care 
întreţine viaţa noastră. Dumnezeu ne-a făcut fiinţe 
gânditoare şi vorbitoare, iar din dragoste faţă de noi, 
S-a făcut accesibil gândirii şi vorbirii noastre, precum 
afirmă Părintele Dumitru Stăniloae. În opera de 
mântuire a neamului omenesc, Dumnezeu S-a revelat 
pe Sine oamenilor în persoana lui Iisus Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu întrupat, Care s-a făcut tuturor model 
şi cale de urmat spre asemănarea cu El, ca ascultător 
desăvârşit față de Dumnezeu Tatăl, ca dragoste 
desăvârşită şi ca smerenie desăvârşită.

Părintele Arhimandrit Vartolomeu Androni, 
stareţul Mănăstirii Cozia, i-a mulţumit în mod 
deosebit Înaltpreasfinţitului Părinte Varsanufie 
pentru cinstea şi dragostea pe care a arătat-o acestei 

sfinte mănăstiri domneşti, prin prezenţa Sa la slujba 
de hram, și i-a dăruit o icoană cu Preasfânta Treime. 
Totodată, părintele stareț le-a mulțumit și tuturor 
celor care au împodobit cu prezența și cu rugăciunea 
lor incinta sfintei mănăstiri, întru slava și închinarea 
Preasfintei și Celei deoființă Treimi.

Mănăstirea Cozia îşi înalţă crucile biruitoare pe 
malul drept al Oltului încă din anii 1387-1388, când 
a fost ctitorită de evlaviosul domnitor Mircea cel 
Mare. Biserica acesteia este împodobită cu pictura 
originală, restaurată în anul 1517, în vremea Sfântului 
Voievod Neagoe Basarab. Între anii 1706-1707, 
Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu a 
ctitorit pridvorul bisericii și i-a dăruit policandrele, 
păstrate până astăzi. În pronaos, lângă mormântul 
lui Mircea cel Mare, se află mormântul monahiei 
Teofana, mama voievodului Mihai Viteazu.

Preasfânta Treime a umplut de lumină
ctitoria evlaviosului domnitor Mircea cel Mare

Mănăstirea Hurezi, ctitoria de suflet a Sfântului 
Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, și-a 
serbat sâmbătă, 21 mai, hramul istoric, Sfinţii 
Împăraţi și Întocmai cu Apostolii Constantin 
şi Elena. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost 
săvârșită de Înaltpreasfinţitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, împreună cu un 
sobor de preoţi și diaconi.

În predica sa, Părintele 
Arhiepiscop le-a reamintit 
credincioșilor marile fapte de 
credință ale Sfântului Împărat 
Constantin cel Mare, model de 
conducător drept și cinstitor de 
Dumnezeu, dar și evlavia Sfintei 
Împărătese Elena, model de mamă 

și chip iubitor de cele sfinte. Nu putem să cugetăm la 
faptele măreţe ale Împăratului Constantin cel Mare, 
fără a cinsti după cuviință credința și rolul mamai 
sale, Împărăteasa Elena, în creşterea și sfătuirea 
acestuia. Datorită mamei sale, el a ajuns să fie cel 
dintâi împărat creştin, numit de Biserică “întocmai 

cu Apostolii”, apărător al dreptei credințe și ctitor 
al primului imperiu creștin. (...) Și noi, românii, am 
avut domnitori care, pentru credința și faptele lor 
mărturisitoare, pot fi numiți “întocmai cu Apostolii”: 
Ştefan cel Mare, Neagoe Basarab și Constantin 

Mănăstirea Hurezi și-a serbat hramul,
Sfinții Împărați Constantin și Elena
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Chipul Crucii Tale pe cer 
văzându-l şi ca Pavel chemarea 
nu de la oameni luând, cel 
între împăraţi Apostolul 
Tău, Doamne, împărăteasca 
cetate în mâinile Tale a pus-o, pe care păzeşte-o totdeauna în 
pace, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, 
Iubitorule de oameni! (Troparul Sfințitor Împăraţi Constantin și Elena)

Brâncoveanu, canonizați deja de 
Biserică, Mircea cel Bătrân, Alexandru 
cel Bun, Mihai Viteazul, Matei Basarab 

şi alţii. Aceștia toți au avut mame sau soții 
cu viață sfântă. Despina lui Neagoe Basarab, Teofana, 
mama lui Mihai Viteazul, Elena lui Matei Basarab și 
Ana lui Alexandru cel Bun nu sunt decât urmașe în 
făptuire și cugetare ale Sfintei Împărătese Elena. (...) 
Conducătorii orașelor și ai satelor noastre se cuvine 
să-i urmeze Sfântului Constantin şi să-și însemneze 

toate faptele cu puterea Sfintei 
Cruci, iar femeile Sfintei Elena, 
fiind mame credincioase, bune 
educatoare ale fiilor poporului 
român și fiice evlavioase 
ale Bisericii lui Hristos, a 
spus Înaltpreasfinția sa, 
îndemnându-i pe credincioşi 
să urmeze exemplul celor doi 
sfinți împărați, precum şi pe al 
evlavioşilor domnitori români.

După Sfânta Liturghie a fost 
săvârşită slujba de pomenire 
pentru ctitorii sfintei mănăstiri. 
Răspunsurile la strană au fost 
date de Grupul psaltic Nectarie 
Protopsaltul din București.

Lavra Coziei, martoră multiseculară
a vredniciei poporului român
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Vineri, 6 mai, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie a săvârşit Sfânta Liturghie, împreună cu 
un sobor de preoţi şi diaconi, la Mănăstirea Antim 
din cartierul Troianu, Râmnicu-Vâlcea, cu ocazia 
hramului: Izvorul Tămăduirii. Sărbătoarea a început 
joi seara, cu slujba de Priveghere, și a continuat a 
doua zi, cu Acatistul Învierii Domnului nostru Iisus 
Hristos şi cu Sfânta Liturghie.

În predica rostită cu această ocazie, Chiriarhul 
Râmnicului a evidenţiat semnificaţia acestei sărbători 
închinate Maicii Domnului: Acest praznic are la bază 
o minune petrecută în secolul al V-lea. La acea vreme, 

un orb şi-a recăpătat vederea, spălându-se cu apa 
unui izvor spre care l-a îndreptat Maica Domnului. 
Până astăzi, izvorul milosteniei Maicii Domnului 
curge necurmat înaintea oricărei sfinte icoane a 
acesteia, întrucât timpul și locul sunt coordonate 
doar ale acestei lumi, iar nu și ale 
celei veșnice, dar pentru împărtășirea 
de mila ei, fiecare creștin trebuie să 
aibă sufletul împodobit cu dreapta 
credință, cu smerenia și cu dragostea 
de Dumnezeu.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia 
sa le-a făcut cunoscut tuturor celor 
prezenți cel mai mare eveniment 
duhovnicesc al acestui an din viața 
Arhiepiscopiei Râmnicului: În ziua 
de 28 septembrie 2016, biserica nouă 
a Mănătirii Antim va fi sfinţită de 
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 
României, şi de mai mulţi membri ai 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române. În cadrul evenimentului se 

Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii,
prăznuită la Mănăstirea Antim din Troianu

va face şi proclamarea canonizării a patru noi sfinţi 
cuvioși: Sfinţii Cuvioși Daniil şi Misail de la Mănăstirea 
Turnu, prăznuiţi în ziua de 5 octombrie, şi Sfinţii 
Cuvioși Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara, 
prăznuiţi în ziua de 3 septembrie. Totodată, va fi 
sfinţită şi racla cu moaştele Sfântului Mucenic Efrem 
cel Nou, care va deveni ocrotitorul acestui sfânt locaș 

Din izvorul tău cel nesecat, ceea ce ești de 
Dumnezeu dăruită, îmi dăruiești mie, izvorând 
pururea, curgerile harului tău mai presus de 
cuvânt. Căci, ca pe ceea ce ai născut mai presus 

de cuget pe Cuvântul, te rog să mă 
rourezi cu darul tău, ca să strig: 
Bucură-te, apă izbăvitoare!

Duminică, 26 iunie, după oficierea 
slujbei vecerniei, Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, a săvârșit tunderea 
în monahism a tânărului teolog 
Alexandru Salcă, care a primit numele 
de Artemie. Acesta a intrat ca frate la 
Mănăstirea Antim din cartierul Troianu 
al Municipiului Râmnicu-Vâlcea 
la îndemnul și cu binecuvântarea 
Chiriarhului Râmnicului, împlinind 
dorința Înaltpreasfinției sale de a 
întineri obștea acestei mănăstiri.

Tunderea în monahism a părintelui 
Artemie, săvârșită în Duminica Tuturor Sfinților, are 
o însemnătate plină de istorie, fiind chiar prima care a 
avut loc după redeschiderea mănăstirii în anul 2001, 
de către Părintele Arhimandrit Sava Pleșa, starețul 
acestui sfânt locaș de închinare. 

Ziua pomenirii tuturor sfinților marchează 
importanța slăvirii Preasfintei Treimi de către sfinții 
Săi, întru care se conturează chipul omului așa cum 
l-a vrut dintru început Dumnezeu, adică purtător 
în inima sa al dumnezeiescului dor după izvoarele 

credinței și ale harului.
Obștea de călugări 

de la Mănăstirea Antim, 
împodobită cu un nou 
viețuitor, așteaptă acum 
marea bucurie din data 
de 28 septembrie, când 
Patriarhul României va 
sfinți noua biserică.

Biserica veche a fostului Schit Troianu, ctitorită 
în secolul al XVIII-lea, şi casa stăreţiei au fost 
refăcute de părintele Hrisant Penetis, egumenul 
Mănăstirii Hurezi, între anii 1840-1842. În anul 
1848, incinta mănăstirii a găzduit comandamentul 
militar al armatei de panduri şi voluntari condusă 
de generalul Gheorghe Magheru. În anul 1864, odată 
cu secularizarea averilor mănăstireşti, mănăstirea a 
devenit metoc al Mănăstirii Hurezi, iar în primăvara 
anului 1949 a intrat în posesia statului, biserica și 
clădirile suferind mari stricăciuni. Între anii 1973-
1990, după restaurarea acestuia, complexul monahal 
s-a aflat în posesia Muzeului Judeţean Vâlcea, cu 
denumirea Casa Magheru, și a funcționat ca muzeu. 
Troianu redevine mănăstire în anul 2001, odată cu 
rânduirea aici ca stareț a Părintelui Arhimandrit 
Sava Pleşa de la Mănăstirea Cozia. Întregul ansamblu 
monahal a fost restaurat și extins, iar între anii 2008-
2011, o nouă biserică și-a înălțat crucile spre cer.

Peste jumătate de secol de la ultima călugărie:
Biruit-a iarăși dorul după viață pustnicească!

(Condacul Izvorului Tămăduirii)
de rugăciune. Pentru Mănăstirea 
Antim, închinată Sfântului Ierarh 
Martir Antim Ivireanul, ocrotitorul 
Râmnicului, sa află în lucru şi o copie 
după Icoana făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului de la Mănăstirea 
Troianu din Bulgaria.

Îndată după Sfânta Liturghie, 
Arhiepiscopul Râmnicului a săvârşit 
Slujba de sfinţire a Aghiasmei mici, 
prevăzută în rânduiala tipiconală 
a acestei sărbători. La final, 
Părintele Arhimandrit Sava Pleşa, 

stareţul Mănăstirii Antim, i-a mulţumit Părintelui 
Arhiepiscop Varsanufie pentru binecuvântarea şi 
slujirea arhierească oferită monahilor și credincioșilor 
veniți la slujbă în număr mare, cu prilejul hramului.
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Mănăstirea Stânișoara a îmbrăcat haină de 
sărbătoare vineri, 24 iunie, cu prilejul hramului 
paraclisului acesteia, închinat Nașterii Sfântului 
Prooroc Ioan Botezătorul. Sfânta Liturghie a fost 
săvârșită de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie, împreună cu un sobor de preoţi şi 
diaconi.

Pe Înaintemergătorul Domnului, pe cel mai 
mare dintre toți cei născuți din femeie, după 
cuvântul Mântuitorului Hristos (Matei 11, 
11), pe cel numit înger de Proorocul Maleahi 
(3, 1), pe cel mai aproape decât toţi oamenii de 
vieţuirea îngerească, ni-l pune înainte astăzi 
Biserica lui Hristos, atât nouă, călugărilor, cât 
și tuturor celor căsătoriți. Nașterea și viețuirea 
lui îngerească este o reconfirmare a faptului că 
misiunea pe pământ a Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos a fost și rămâne aceea de a face din 
oameni îngeri, din oameni înrobiți simțurilor, 
oameni sfinți, nepătimitori, asemenea îngerilor 
din ceruri, mai ales prin ascultarea faţă de 
Dumnezeu, prin libertatea faţă de lume și prin 
negrija pătimașă faţă de trup. Născut din părinţi în 
vârstă și rămas orfan încă de mic, Sfântul Prooroc 
Ioan Botezătorul nu L-a avut decât pe Dumnezeu ca 
părinte ocrotitor. A mers astfel în pustie (Luca 1, 80), 
dăruindu-se cu totul lui Dumnezeu și numai de la El 
aşteptând mângâierea, pacea și ajutorul. Prin această 
viețuire a dobândit sfântul iubire desăvârșită față de 
Dumnezeu și cuvânt cu putere multă, netemându-
se de ceva și necăutând la fața omului, ci predicând 

tuturor pocăința. Exemplul virtuţilor Sfântului Ioan 
Botezătorul, viaţa şi predica lui despre pocăinţă se 
cuvine să înfrângă egoismul, trufia, goana după 
confort, linguşirea şi alte asemenea patimi, care înjosesc 
firea noastră, a subliniat Arhiepiscopul Râmnicului 
în predica sa.

Mănăstirea Stânișoara și-a cinstit ocrotitorul:
Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a sfințit joi, 
16 iunie, primele chilii ale Mănăstirii Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe - Sueşti din comuna Stăneşti, 
Protoieria Drăgășani. Ca un mult-așteptat prinos 
de recunoștință, această sfântă 
mănăstire ia ființă în satul în care, 
la 22 februarie 1901, s-a născut 
vrednicul de pomenire Patriarh 
Justinian Marina.

Cu osteneala ducerii la bun 
sfârşit a zidirii a fost încredinţat 
Preacuviosul Ieromonah Siluan 
Popescu, stareţul acestei mănăstiri, 
care va fi ajutat de binecredincioșii 
creştini Lucian şi Elena Zmaranda, 
cu copiii lor, Andreea, Ana şi 
Mihai, ctitorii acestui așezământ. 
În incinta mănăstirii va  funcționa 
și  Centrul social-pastoral 
Patriarhul Justinian Marina.

Ansamblul monahal al 
Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe - Suești va reprezenta 
o replică arhitecturală a fostului 
Schit al Maicilor din București, 
mănăstire construită la 1726, în 
stil brâncovenesc, și restaurată integral, între anii 
1955-1958, prin purtarea de grijă a providențialului 
Patriarh Justinian. Schitul Maicilor s-a aflat inițial pe 
Dealul Spirii, pe locul unde se află astăzi Palatul 
Parlamentului (Casa Poporului). În anul  1982, 
clădirile înconjurătoare ale Schitului Maicilor 
au fost demolate de autoritățile comuniste, iar 
biserica a fost translată pe o distanță de 245 de 

metri, aflându-se astăzi pe Strada Mitropolit Antim 
Ivireanu, la mică distanță de Mănăstirea Antim.

În localitatea Suiești, nu departe de mănăstirea 
aflată în construcție, se găsește o veche biserică, 

din lemn, monument 
istoric, construită în 
anul 1700, în localitatea 
Gâlgău din judeţul Sălaj. 
În anul 1939, această 
biserică a fost reașezată 
în localitatea Breaza din 
județul Prahova, unde a 
stat până în anul 1950, când 
Patriarhul Justinian Marina 
a adus-o în satul său natal, 
unde nu exista nicio 
biserică, și a resfințit-o la 
1 mai 1951. Biserica este 
închinată Sfintei Cuvioase 
Parascheva.

Acest pământ sfințit, 
binecuvântat de Dumnezeu 
prin nașterea celui de-al 
treilea patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române, în 
urmă cu mai bine de un 

secol, își primește astăzi prinosul de recunoștință din 
partea noastră, a Bisericii, și a autorităților, prin 
zidirea acestei mănăstiri, care se dorește a deveni 

un centru cultural și social-pastoral, dar mai ales 
unul misionar și duhovnicesc, menit să lumineze 
sufletele și să aducă pacea Duhului Sfânt în inimile 
celor care Îi vor aduce aici închinare lui Dumnezeu, 
a precizat Părintele Arhiepiscop Varsanufie, cu 
ocazia sfințirii primelor zidiri din cadrul viitorului 
așezământ monahal.

Schitul Maicilor renaște arhitectural
la Sfânta Mănăstire Suiești

Potrivit tradiţiei, în jurul anului 1671, Cuvioșii 
Meletie și Neofit, care vor fi canonizați anul acesta, 
împreună cu alți câțiva sihaștri, au construit la 
Stânișoara o biserică de lemn.  Actuala biserică a fost 
zidită între anii 1904-1909, prin osteneala episcopului 
Gherasim Timuș și a starețului Nicandru Manu, iar 
paraclisul mănăstirii, având formă de navă, în anul 
1937, acesta din urmă fiind folosit de călugării din 
obște pentru slujbele săvârșite în vremea iernii.
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Conferințe de primăvară pentru slujitorii 
Sfintelor Altare din Arhiepiscopia Râmnicului

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în zilele de 
16, 17 și 19 mai s-au desfășurat conferinţele pastoral-
misionare semestriale de primăvară ale clerului din 
cele patru protoierii ale Arhiepiscopiei Râmnicului: 
Râmnicu-Vâlcea, Hurezi, Drăgășani și Călimănești, 
având ca temă 2016 - Anul omagial al educaţiei 
religioase a tineretului creştin-ortodox.

Întrucât Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române a declarat anul 2016 drept Anul omagial 
al educației religioase a tineretului creștin-ortodox 
și Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir 
Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești, în cadrul 
conferințelor de primăvară a fost dezbătută mai 
ales tema educaţiei religioase a tineretului, urmând 
ca la conferinţele din toamnă să fie abordată și 
personalitatea și activitatea Sfântului Ierarh Antim 
Ivireanul şi problematica tipăririi de cărţi religioase.

Conferințele s-au desfășurat în Sala Iosif Episcopul 
a Centrului cultural Sfântul Ierarh Calinic de la 
Cernica din Râmnicu-Vâlcea și la Mănăstirea Cozia.

Precedate de săvârșirea Sfintei Liturghii și a 
slujbei de Te Deum, întrunirile au fost prezidate de 
Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, care le-a vorbit 
slujitorilor Sfintelor Altare despre rostul esențial al 
misiunii preotului în catehizarea și educația tinerilor, 
cărora trebuie să le fie sprijin și liman, în primul rând 
prin viețuire pilduitoare, iubitoare, și abia apoi prin 
programe catehetice și organizarea de activități la 
nivel parohial sau zonal. 

Educația religioasă a tineretului creștin-ortodox 
rămâne una dintre prioritățile pastoral-misionare 

desfășurate în viața oricărei parohii. Interesul deosebit 
față de copii şi tineri se justifică cu atât mai mult în 
contextul provocărilor sociale actuale, care au la 
bază total alte considerente decât cunoașterea dreptei 
credințe și moștenirea valorilor familiei tradiționale. 
Pentru aceasta, mai ales preotul este dator să dea 
mărturie înaintea tinerilor de iubirea lui Dumnezeu 
față de ei, iar acest lucru nu se poate împlini decât prin 
reînnoirea râvnei lor spre slujirea Sfintei Liturghii în 
parohiile pe care le păstoresc și prin pregătirea din timp 
a predicilor și cuvântărilor pastorale, care trebuie să 
aibă la bază cunoașterea Sfintei Scripturi, a scrierilor 
Sfinților Părinți și a sfaturilor marilor duhovnici ai 
vremii noastre, a afirmat Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie în cuvântul său de deschidere.

Biserică și Societate
În contextul Anului omagial al educaţiei religioase 

a tineretului creştin-ortodox, cuvântul ierarhului 
s-a adresat și celor care sunt profesori sau care 
se îngrijesc de creșterea și educarea copiilor și a 
tinerilor, pe care i-a îndemnat să le slujească celor 
mici cu multă dragoste, fără de care nici o lucrare 
nu poate rodi spre slava lui Dumnezeu, nici spre 
bunăstarea poporului român. Toți cei care se implică 
în educarea copiilor devin părinți sprirituali ai 
acestora. De aceea, atât părinții, cât și toți cei încadrați 
în sistemul de învățământ național, dintre care în mod 
special profesorii de Religie, au datoria morală de a 

se cunoaște pe sine și de a-L cunoaște în mod real pe 
Dumnezeu, Cel care îi dă omului puterea de a iubi și de 
a se jertfi pe sine pentru aproapele său, întrucât numai 
un părinte spiritual cu sufletul și mintea luminate 
de Harul lui Dumnezeu poate educa în mod sănătos 
un copil. Având dificultăți de exteriorizare a trăilor 
sufletești și de comunicare cu părinții sau cu ceilalți din 
jurul lor, mulți tineri simt nevoia unui prieten sincer, 
în care să aibă încredere și care să nu îi dezamăgească, 
iar acesta nu poate fi altul decât preotul. Doar printr-o 
sfătuire duhovnicească izvorâtă din iubire sinceră și 

dezinteresată față de ei, tinerii pot depăși toate temerile 
și dezamăgirile vârstei, ajungând să cunoască sensul 
vieții lor și să aibă încredere în semenii lor, pentru a 
trăi într-adevăr în comuniune de iubire. (...) Pentru a-i 
convinge pe tineri de grija pe care le-o poartă Biserica, 
trebuie acordată o atenție sporită dezvoltării de către 
profesorii de Religie, dar și de către slujitorii Sfintelor 
Altare, a unei educaţii alternative, care să ia forme 
cât mai diverse, precum: excursii cu tinerii și drumeţii 
montane; ateliere practice coordonate de meșteșugari; 
seri culturale tematice; întâlniri duhovnicești, cu 
invitați de seamă, din domenii cât mai diferite de 

activitate. Pe căi de comunicare de acest 
gen, mesajul Evangheliei lui Hristos poate 
ajunge mult mai lesne la inima tinerilor, a 
mai subliniat Arhiepiscopul Râmnicului.

În cadrul conferinţelor preoţeşti, 
preoți desemnați anterior din cele 
patru protoierii au susţinut prelegeri 
adecvate temei propuse, surprinzând 
aspecte ale contextului social, cultural 
şi religios actual, cu implicaţii directe în 
procesul educaţiei religioase a copiilor 
şi a tinerilor. În cadrul întâlnirii au 
fost discutate şi alte probleme de ordin 
pastoral-misionar şi administrativ, în 
vederea unei mai bune organizări a 

activităților parohiei și a comunicării acesteia cu 
celelalte instituții culturale din comunitate.

Întrucât importanța învățământului teologic în 
viața Bisericii și în educația slujitorilor Sfintelor Altare 
este de netăgăduit, în cadrul conferințelor preoțești 
de primăvară a fost prezentată și oferta educațională 
a Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Ierarh 
Nicolae din Râmnicu-Vâlcea - renovat în ultimii doi 
ani, prin purtarea de grijă a Chiriarhului Râmnicului 
-, instituție de învățământ care pune la dispoziția 
tinerilor condiții bune de studiu și de cazare.
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Comemorarea poetului național Mihai Eminescu 
în data de 15 iunie 2016, la împlinirea a 127 de ani 
de la trecerea la cele veșnice, a constituit în mod 
cert prilejul binemeritat pentru evocarea prezenței 
poetului nepereche, după cum l-a numit George 
Călinescu, între valorile literaturii universale.

Mihai Eminescu rămâne în conștiința neamului 
românesc nu doar prin inegalabila sa operă literară, 
ci și prin convingerile sale religioase și activitatea 
militantă pentru redescoperirea și afirmarea 
identității naționale și religioase căci, 
afirma poetul, de aproape două mii de 
ani ni se predică să ne iubim, iar noi 
ne sfășiem, și iarăși: în loc de a urma 
prescripțiunile unei morale aproape 
tot atât de vechi ca și omenirea, în loc 
de a-L urma pe Dumnezeu, omenirea 
necorijabilă nu-I urmează deloc.

Poetul rămâne un fiu al neamului 
românesc și al Bisericii Ortodoxe, 
despre care el însuși scria: E de 
optsprezece sute de ani păstrătoarea 
elementului latin de lângă Dunăre. 
Biserica a stabilit şi a unificat limba noastră într-un 
mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor 
fără dialecte propriu-zise; ea ne-a ferit în mod egal de 
înghiţirea printre poloni, unguri, tătari şi turci, ea este 
încă astăzi singura armă de apărare şi singurul sprijin 

al milioanelor de români care trăiesc dincolo de 
hotarele noastre. Cine-o combate pe ea şi ritualurile 
ei poate fi cosmopolit, socialist, republican universal şi 
orice i-o veni în minte, dar numai român nu e.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie, la Catedrala Arhiepiscopală 
Sfântul Ierarh Nicolae din Râmnicu-Vâlcea, slujba 
de pomenire a marelui poet a fost săvârșită de către 
Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, înconjurat de un 

sobor de preoți și diaconi, în prezența 
oamenilor de cultură vâlceni, a preoților 
și a elevilor de la Seminarul Teologic 
Ortodox Sfântul Ierarh Nicolae și de la 
Colegiul Național Matei Basarab din 
Râmnicu-Vâlcea. Pomenirii liturgice 
i-a urmat cuvântul de evocare al 
Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie, intitulat Mihai Eminescu, 
luceafăr ce veșnic luminează cultura 
română, transmis de către Preasfințitul 
Părinte Emilian Lovișteanul.

De 127 de ani România este mai 
săracă, „luceafărul poeziei românești”, strălucește de la 
15 iunie 1889 în Țara de peste Veac; însă tot de atunci 
cultura română este cu atât mai bogată, cu cât a primit 
în patrimoniul ei moștenirea incomensurabilă pe care 
el ne-a lăsat-o. Nicio personalitate a culturii noastre 

Poetul național Mihai Eminescu,
comemorat la Centrul Eparhial din Râmnic
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nu a reuşit să exprime mai 
bine spiritualitatea poporului 
român şi de aceea, nu este 
deloc ușor să vorbești despre 
Mihai Eminescu, căruia 
astăzi i-am făcut pomenire, 
rugându-ne pentru odihna 
sa în Lumina cea neînserată. 
Geniu scriitoricesc, mare 
iubitor de neam și patrie, 
Mihai Eminescu a fost - în 
ciuda tuturor celor ce au 
negat acest lucru - apărător 
al Ortodoxiei și mereu aplecat 
asupra valorilor Bisericii 
Ortodoxe. Mihai Eminescu 
este pilonul central al literaturii române și totodată 

un impresionant 
apărător al valorilor 
naționale românești, 
care a avut curajul de 
a spune lucrurilor pe 
nume, devenind astfel 
un model veșnic pentru 
noi, un model mai ales 
pentru cei care astăzi 
simțim că ne pierdem 
identitatea sub tăvălugul 
tot mai apăsător al 
globalismului european. 

Eugeniu Speranția spunea că acela în care Eminescu 
nu a pus nimic, ori nu este cult, ori nu este român. 

Astfel, Eminescu a fost considerat un etalon al culturii 
noastre, dar și un barometru între cei nepăsători 
și iubitorii de neam, a subliniat Arhiepiscopul 
Râmnicului în cuvântul său.

După slujba de pomenire a urmat un moment 
cultural-artistic susținut de către Trupa de teatru 
Constantin Popian a Arhiepiscopiei Râmnicului, 
coordonată de către doamna Doina Miclezi, și de 
către Corul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul 
Ierarh Nicolae, dirijat de Arhidiaconul Codruț 
Dumitru Scurtu, directorul acestuia.

Comemorarea lui Mihai Eminescu la Râmnic a 
împlinit deopotrivă nevoia de rugăciune pentru 
așezarea sufletului poetului în rândul drepților, 
dar și setea de cultură, ostoită prin ascultarea unor 
fragmente esențiale din scrierile sale.

Crăiasă alegându-te,
Îngenunchem, rugându-te,

Înalță-ne, ne mântuie
Din valul ce ne bântuie;

Fii scut de întărire
Și zid de mântuire,
Privirea-ți adorată
Asupra-ne coboară,

O, Maică Preacurată
Și Pururea Fecioară,

Marie!

Noi, ce din mila Sfântului
Umbră facem pământului,

Rugămu-ne-ndurărilor
Luceafărului mărilor;

Asculta-a noastre plângeri,
Regină peste îngeri,
Din neguri te arată,
Lumină dulce, clară,
O, Maică Preacurată
Și Pururea Fecioară,

Marie!
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Spectacol de teatru:
Quo vadis, după Iona de Marin Sorescu

Marți, 31 mai, în Sala Iosif Episcopul a 
Centrului cultural Sfântul Ierarh Calinic de la 
Cernica a avut loc spectacolul Quo Vadis, după 
Iona de Marin Sorescu, susținut de către Trupa 
de teatru Constantin Popian a Arhiepiscopiei 
Râmnicului, care își desfășoară activitatea cu 
binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie.

Prin interpretarea unui text plin de semnificații 
culturale și spirituale, spectacolul și-a descoperit 
valențele sale educative, readucând în actualitate 
un subiect cunoscut din literatura română. Iona, 
parabolă dramatică scrisă de poetul român Marin 
Sorescu și publicată pentru prima dată în anul 1968, 
prezintă viața pescarului Iona, care îl închipuie pe 
omul aflat în fața libertății, a singurătății și a iluziilor, 
dar și a unui orizont necunoscut și nelimitat.

De ce oamenii-şi pierd timpul cu lucruri ce nu le 
folosesc după moarte? Începe să fie târziu în mine. 
Uite, s-a făcut întuneric în mâna dreaptă şi-n 
salcâmul din faţa casei. Trebuie să sting cu o pleoapă 
toate lucrurile care au mai rămas aprinse, papucii de 

lângă pat, cuierul, tablourile. Restul agoniselii, 
tot ce se vede în jur, până dincolo de stele, n-are 
nici un rost s-o iau, va arde în continuare. Şi-am 
lăsat vorbă în amintirea mea, măcar la soroace 
mai mari, universul întreg să fie dat lumii de 
pomană. (...) Nu mi-e frică. Am auzit o poveste 
cu unul înghiţit de un chit. (...) Noi, oamenii, 
numai atâta vrem: un exemplu de înviere. 
Apoi ne vom duce liniştiţi la casele noastre, să 

murim bine, omeneşte, pe la casele noastre. Dar vrem 
să-l vedem mai întâi pe el, spune Iona, cugetând la 
moartea și la viața omului.

Prezența publicului numeros a reafirmat faptul că 
teatrul își păstrează puterea de a reuni oamenii într-o 
comunitate culturală. Din distribuția spectacolului 
au făcut parte Mihai Călugărițoiu (Iona), Lili Ilinca, 
Mădălina Marin, Camelia Popa, Virginia Roman, 
Alexandra Ghindaru, Ecaterina Tomescu, Ana 
Tomescu, Raluca Hongu, Raluca Bunescu, Sarah 
Albinaru, Daniela Streinu, Catrinel Voinea și Vivek 
Marin. Regia tehnică a fost asigurată de domnul 
Andrei Migleczi, iar regia și scenografia au aparținut 
doamnei Eugenia Doina Migleczi.

Ia, cămașa străbunilor,
simbol universal al culturii române

Vineri, 24 iunie, de 
Ziua Universală a Iei, la 
Râmnic s-a desfășurat 

cea de-a doua ediție a manifestării 
culturale Parada iilor. Participanții au 
pornit din Parcul Antonio Copetti, aflat 
lângă Teatrul Anton Pann, și au mers 
până în incinta Centrului Eparhial, 
unde, în fața Catedralei Arhiepiscopale, 
au primit cuvântul de binecuvântare al 
Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie: Bluza tradițională a româncei 
a devenit o paradigmă culturală, un 
simbol al identității naționale și al unității 
de neam. Portul popular este o mărturie a dăinuirii 
neamului nostru, a dăinuirii spiritualității și culturii 
românești în istorie. Din păcate, astăzi se încearcă 
ruperea generației tinere de valorile tradiționale ale 
neamului românesc și, implicit, ștergerea conștiinței 
naționale. Cei care conștientizăm acest lucru avem 
o datorie de împlinit: aceea de a apăra valorile 
noastre eterne; prin aceasta, ne apărăm pe noi înșine, 
familiile noastre, copiii noștri, generațiile de mâine. 
Fără a privi cu respect la înaintașii noștri, fără a avea 
modele vrednice de urmat din trecutul istoriei noastre 
și fără a păstra cu toată puterea valorile tradiționale 
moștenite, vom dispărea ca neam și vom fi judecați de 
aceasta atât de Dumnezeu, cât și de urmașii noștri.

Manifestările au continuat în Sala Iosif Episcopul 
a Centrului cultural Sfântul Ierarh Calinic de la 
Cernica, printr-un moment artistic susţinut de corul 
mixt format din elevi ai Seminarului Teologic Sfântul 
Ierarh Nicolae şi eleve ale Liceului de Arte Victor 
Giuleanu, dirijat de Prof. Monica Valentina Scurtu 
și Arhidiaconul Prof. Dr. Codruţ Dumitru Scurtu. 

Momentul muzical a debutat cu intonarea Imnului 
național Deșteaptă-te, române și a continuat cu mai 
multe cântări special alese, precum Din sânul maicii 
mele și Mugur, mugurel, de Anton Pann. Cântările au 
fost acampaniate de Prof. Irina Stratulat, la pian, de 
Prof. Dorin Farcaș, la oboi, de Arhidiaconul Codruț 
Dumitru-Scurtu, la chitară, și de Stelian Lăzăroiu.

Evenimentul a fost organizat de către Arhiepiscopia 
Râmnicului, împreună cu Biblioteca Judeţeană Antim 
Ivireanul, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Vâlcea, Muzeul Satului din 
Bujoreni, Seminarul Teologic Sfântul Ierarh Nicolae 
şi Liceul de Arte Victor Giuleanu.

Ziua Universală a Iei a fost iniţiată de comunitatea 
La Blouse Roumaine pe 7 ianuarie 2013, declanşându-
se astfel una dintre cele mai importante mişcări 
culturale dedicate portului popular, dar şi culturii 
identitare din România. Evenimentul a devenit în 
scurt timp internațional, fiind organizat astăzi în 
peste 50 de țări din întreaga lume.



34 REVISTA PRAXIS, An I, Nr. 3 35

628 de ani de la prima atestare documentară
a orașului-stațiune Călimănești

Stațiunea balneo-climaterică de sub Cozia - 
orașul Călimăneşti - a aniversat 628 de  ani de 
la prima sa atestare documnetară, când apare în 
două Hrisoave emise la data de 20 mai 1388 de 
Cancelaria domnitorului Mircea 
cel Mare. Manifestările culturale, 
artistice şi sportive dedicate acestui 
eveniment istoric s-au desfășurat 
în perioada 19-22 mai. Sărbătorirea 
oraşului Călimăneşti a fost 
gândită ca o manifestare culturală 
inderdisciplinară, în care îşi găsesc 
locul atât manifestările cultural- 
artistice (lansări de carte, expoziţii 
de pictură) și competiţiile sportive, 
dar şi manifestările artistice și de 
divertisment, a afirmat domnul 
Primar Florinel Constantinescu.

Vineri, 20 mai, la Mănăstirea Cozia a fost săvârșită 
slujba de Te Deum, iar Înaltpreasfințitul Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie a adresat organizatorilor 
evenimentului și locuitorilor din Călimănești 
un cuvânt de binecuvântare: Fără doar și poate, 
localitatea Călimănești este o localitate care își are 
începutul din timpul dacilor, aceștia exploatând 
beneficiile apelor termale din această zonă, chiar 
dacă prima atestare documentară a acesteia datează 
din anul 1388, când voievodul Mircea cel Mare o 
amintește în două hrisoave domnești, împreună cu 
cele două mănăstiri de aici, cărora le face numeroase 
danii: Cozia și Cozia Veche. 

Localitatea este strâns legată de istoria acestor 
două mănăstiri și, într-adevăr, alături de apele 
termale, mănăstirile de aici au jucat un rol important 
în dezvoltarea acestei localități. Nu putem vorbi în 

Călimănești de tradiţie culturală, 
fără a vorbi de spiritualitatea 
monahală din spaţiul acesteia, care 
a făcut posibilă și dezvoltarea acestui 
reprezentativ oraș al județului nostru. 
Continuitatea culturală trebuie să fie 
întărită şi de noi, cei de astăzi. Atât 
Biserica, cât şi instituţiile statului 
din Călimănești, trebuie să susţină 
promovarea spiritualității monahale 
de aici, pentru că fără aceasta 
Călimăneștiul își pierde adevărata sa 
valoare. (...) 

Noi, prin mila lui Dumnezeu, 
am reactivat vechea ctitorie a domnitorului Radu I, 
tatăl lui Mircea cel Mare, Cozia Veche, repunând-o 
în circuitul turistic, acolo unde îi este locul, și am 
refăcut puțin mai jos de această localitate Mănăstirea 
Berislăvești. Cu toate acestea, cea mai importantă 
realizare pentru această zonă este, fără îndoială, 
canonizarea Sfinților Cuvioși Daniil și Misail de 
la Turnu și a Sfinților Cuvioși Meletie și Neofit de 
la Stânișoara de către Sfântul Sinod în ședința sa 
din februarie 2016. Proclamarea oficială a acestei 
canonizări va avea loc în luna septembrie, cu prilejul 
sfințirii Mănăstirii Antim din cartierul Troianu al 
municipiului Râmnicu-Vâlcea.

Zilele Municipiului Râmnicu-Vâlcea
În perioada 16-23 mai, în Municipiul Râmnicu-

Vâlcea au fost organizate manifestări comemorative, 
în vederea marcării a 628 de ani de la prima atestare 
documentară a orașului. Cu această ocazie, Primăria 
Râmnicului a pregătit un bogat program cultural, 
care a inclus lansări de carte și expoziţii de pictură, 
recitaluri muzicale, concursuri sportive 
și spectacole de animaţie pentru copii.

În organizarea evenimentelor 
s-au implicat Primăria Râmnicului, 
Arhiepiscopia Râmnicului, Biblioteca 
Județeană Antim Ivireanul, Serviciul 
Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale, 
Muzeul de Artă Casa Simian, Muzeul 
de Istorie, Muzeul Satului Bujoreni 
și alte instituții din localitate. Joi, 
19 mai, la Biblioteca Judeţeană s-a 
desfășurat Colocviul Sfântul Antim 
Ivireanul şi Râmnicul, în cadrul căruia 
a fost subliniat aportul însemnat al 
ierarhilor râmniceni în cultura locală 
și dezvoltarea vechii localității domnești de pe malul 
drept al Oltului. Vineri, 20 mai, la sediul Primăriei 
municipiului a avut loc Ședinţa festivă a Consiliului 
Local Municipal. Cu această ocazie, Părintele 
Arhiepiscop Varsanufie, a adresat râmnicenilor un 
cuvânt de felicitare și binecuvântare:

Prima mențiune documentară despre această 
localitate datează din 20 mai 1388, când Mircea 
cel Mare confirma Mănăstirii Cozia stăpânirea la 
Râmnic a unei mori și a unei vii, iar prima atestare 
ca oraș este din 4 septembrie 1389, când același domn 

al Țării Românești menționa într-un hrisov că se află 
în „orașul domniei mele (...) numit Râmnic”. Dacă 
vorbim astăzi de 628 de ani de existenţă documentară 
a municipiului Râmnicu-Vâlcea, lucrul acesta este 
datorat fără nicio exagerare și Bisericii de aici, care 
a ştiut nu doar să dubleze activitatea economică din 

oraș, ci să o și susţină, stimulând 
dezvoltarea spiritual-culturală şi 
economică a localității. Fabricile de 
hârtie şi tipografiile din secolul al XIX-
lea, care au făcut să înflorească oraşul, 
îşi aveau izvorul în tiparnița Sfântului 
Ierarh Calinic și în școlile monahale. 
Istoricul Nicolae Iorga a denumit 
Râmnicul capitală a tipografiilor, iar 
un capitol al lucrării sale Literatura 
română veche este numit Epoca lui 
Chesarie de Râmnic. Noi, prin mila 
lui Dumnezeu, vom sfinți anul acesta 
Mănăstirea Antim din cartierul 
Troianu. În cadrul evenimentului, cel 

mai important din viața Arhiepiscopiei Râmnicului 
anul acesta, întrucât se va bucura de prezența 
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, 
va avea loc proclamarea oficială a canonizării a patru 
sfinți cuvioși din județul nostru: Sfinții Cuvioși Daniil 
și Misail de la Turnu și Sfinții Cuvioși Meletie și Neofit 
de la Stânișoara. În vederea împodobirii orașului cu 
opere autentice de cultură, am început lucrarea unei 
statui sculptate a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, 
ocrotitor al acestui oraș, care va fi amplasată în fața 
Bibliotecii Județene.
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Fado, muzică a dorului și a melancoliei
Spectacol muzical oferit de Claudia Duarte

Centrul Eparhial a găzduit sâmbătă, 11 
iunie, un spectacol muzical inedit. Claudia 
Duarte și muzicienii acesteia, Filipe Rebelo 
(chitară portugheză), Jose Elmiro Nunes 
(violă fado) și Gustavo Roriz (bas), au oferit 
publicului iubitor de muzică un recital fado.

Fado, cântecul popular urban al 
Portugaliei, este unul dintre cele mai vechi 
cântece urbane din lume și reprezintă 
sufletul portughez. Având la bază chitara 
portugheză, el are ca surse de inspirație 
destinul, dragostea, tristețea, dorul și 
marea. Denumirea acestuia, fado, vine 
din latinescul fatum, care înseamă soartă, 
destin. Muzică a dorului, a melancoliei și 
a singurătății, fado este caracterizată prin 
melodii și versuri tânguitoare, 
care se referă frecvent la trecutul 
maritim glorios al lusitanilor și 
la viața pescarilor și a săracilor. 
Acest gen muzical este de obicei 
asociat cu cuvântul portughez 
saudade, care descrie dorința 
puternică după ceva anume; 
acest ceva este intraductibil 
în limba noastră, dar cel mai 
probabil desemnează un anumit 
lucru apropiat de semnificația 
cuvântului românesc dor.

În anul 2011, cântecul fado a fost introdus 
pe lista reprezentativă a Patrimoniului 
Cultural al Umanității UNESCO. Cântecul 
fado reprezintă o sinteză multiculturală 
portugheză, alcătuită din dansuri cântate 
afro-braziliene și genuri muzicale din 
zonele rurale ale Portugaliei.

Prin organizarea concertului de muzică 
tradițională portugheză, oferit publicului 
vâlcean de Claudia Duarte, împreună cu 
cei trei muzicieni care au acompaniat-o, 
Arhiepiscopia Râmnicului a dorit să vină 
în întâmpinarea iubitorilor de muzică 
tradițională specifică unor tradiții culturale 
mai puțin cunoscute pe plan local.

Având în suflet bucuria 
prilejuită de Învierea Domnului, în 
ziua de 5 mai, membrii Asociaţiei 
Codrii Mamului - Fumureni 
a Arhiepiscopiei Râmnicului, 
membră a Federaţiei Filantropia a 
Patriarhiei Române, au desfăşurat 
o acţiune social-caritabilă la școlile 
gimnaziale din comuna Lungeşti, 
județul Vâlcea.

Manifestarea s-a bucurat de 
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, și a fost realizată în 
parteneriat cu Şcoala de Subofiţeri 
de Jandarmi Grigore Alexandru 
Ghica din Drăgăşani, reprezentată 
de comandantul acesteia, Colonel Dumitru Cîrjan, și 
cu Setraco Holding SA din Bucureşti.

Beneficiari au fost copiii din clasele primare şi 
gimnaziale ale şcolilor din localitățile Fumureni şi 
Lungeşti, care au primit daruri specifice sărbătorilor 
de Paşti, dulciuri, jucării şi hăinuţe.

La acţiune a participat o delegaţie de cadre din 
partea Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi din 
Drăgăşani, condusă de preotul militar Drăguţ Marin, 
doamna avocat Ramona Băcăran, preşedintele 
Asociaţiei Codrii Mamului - Fumureni, preoţii Mihail 

Popescu şi Dumitru Popa din comuna Lungeşti, 
diaconul Mihai Stelea, din partea Protoieriei 
Drăgăşani, precum și cadre didactice, profesori 
şi învăţători, de la instituţiile de învăţământ din 
comuna Lungeşti.

Această acțiune socială anuală, desfășurată sub 
genericul Daruri din suflet, în Săptămâna Luminată!, 
manifestare a dragostei și solidarității creștine, a adus 
bucurie ca de fiecare dată în inimile copiilor, care, cu 
mult entuziasm, au intrat în dialog cu organizatorii și 
cu cadrele militare, îmbrăcate în uniformă specifică.

Acțiune socială a Asociaţiei Codrii Mamului - Fumureni:
Daruri din suflet, în Săptămâna Luminată!

E soarta mea, nu mai sunt eu,
Să cânt un cântec din altă viață!
Sunt lacrimile mele,
E durerea mea, ea cântă.
E soarta mea, nu mai sunt eu,
Iar vocea mea în fado a crescut.
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Lemnul, izvor de viaţă şi eterne comori
Vineri, 6 mai, de Izvorul Tămăduirii, în localitatea 

Costeşti s-a desfăşurat manifestarea La obârşie, 
la izvoare, sărbătoarea reîntâlnirii fiilor satului. 
În cadrul simpozionului Lemnul, izvor de viaţă şi 
eterne comori a fost lansată cartea Arta sculpturii în 
lemn în Costeştii Vâlcii, scrisă de Dumitru Bondoc. 
La această manifestare de pe Valea Bistriţei, în 
ecourile de clopote potopite dinspre Arnota lui 
Matei Basarab, Bistriţa Craioveştilor şi Hurezii 
Brâncoveanului, ori din vuietul suit spre culmi al 
Govorei, Surpatelor și al Mănăstirii Dintr-un Lemn, 
au participat şi reprezentantele Ligii Femeilor 
Creştin-Ortodoxe din Vâlcea, care au reafirmat 
importanţa tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti.

Terapie prin muzică şi poezie
Luni, 16 mai, la Căminul de Bătrâni din 

Bălceşti s-a desfăşurat manifestarea Terapie 
prin muzică şi poezie, în cadrul proiectului 
Iubirea de aproapele meu. Cu această ocazie a 
fost prezentată cartea Clipe de iubire pentru cei 
uitaţi, realizată împreună cu Irina Grigore şi 
Valerica Păun, în paginile căreia sunt strânse 
cu grijă şi atenţie reportajele, însemnările și 
articolele care au apărut de-a lungul timpului, 
de la iniţierea proiectului Iubirea de aproapele meu. 
Acţiunea a fost organizată de Societatea Culturală 
Anton Pann, Asociaţia Liga Femeilor Creştin-
Ortodoxe Vâlcea, Biblioteca Judeţeană Antim 
Ivireanul Vâlcea și Asociaţia Zâmbete Colorate. 
Domnul Gabriel Popescu, directorul Căminului, și 
doamna psiholog Adela Bădulescu le-au mulţumit 
membrelor Ligii pentru clipele de bucurie şi pentru 
darurile de suflet primite. În încheiere, membrii 
delegaţiei au vizitat Mănăstirea Antim din cartierul 
Troianu al Municipiului Râmnicu-Vâlcea.

Întâlnirea lunară a Ligii Femeilor Creştin-
Ortodoxe a Arhiepiscopiei Râmnicului

Marţi, 24 mai, membrele Ligii Femeilor Creştin-
Ortodoxe din Vâlcea s-au întâlnit la Biblioteca 
Judeţeană Antim Ivireanul din Râmnicu-Vâlcea. În 
contextul declarării anului 2016 ca Anul omagial 
al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox, 
profesorul de Religie Daniel Oprescu de la Liceul 
Teoretic din Govora a rostit un cuvânt de învăţătură. 
La întâlnire a participat și un grup de elevi din clasa a 
VII-a de la Şcoala Generală Tache Ionescu, însoţiţi de 
doamna profesoară Daniela Predişor.

Copilărie, bucurie şi credinţă
În cadrul anului omagial dedicat tinerilor în 

Patriarhia Română, Liga Femeilor Creştin-Ortodoxe, 
în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul 
Vâlcea, a organizat sâmbăta, 28 mai, un pelerinaj 
pentru copiii şi tinerii de la Centrele de Plasament 
Ana şi de Socializare din Râmnicu-Vâlcea, în cadrul 
proiectului Copilărie, bucurie şi credinţă, desfăşurat 
cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului. Bucuria 
pelerinajului s-a împletit armonios cu sfaturile 

duhovniceşti şi cuvintele 
de învăţătură oferite pe tot 
traseul de părintele Florian 
Gavril Dângă de la Parohia 
Sfinții Apostoli Petru şi Pavel 
din localitatea Fedeleşoiu, 
dar şi de părintele Chiril 
Boangher de la Mănăstirea 
Ostrov, de maica stareţă 
Ioana Rogoz de la Mănăstirea 
Înălţarea Sfintei Cruci din  
Malaia şi de părintele Nicolae 
Moga de la Biserica Sfânta 
Treime - Valea Măceşului.

Acțiuni ale Ligii Femeilor Creștin-Ortodoxe
a Arhiepiscopiei Râmnicului
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Zâmbetul și fapta binefăcătoare
Miercuri, 1 iunie, Ziua Internaţională a Copilului 

a fost sărbătorită în toate centrele de plasament aflate 
în structura Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, prin 
organizarea de activităţi cultural-artistice. Liga 
Femeilor Creştin-Ortodoxe a răspuns invitaţiei 
copiilor de a le fi aproape la sărbătoarea dedicată 
lor, în semn de preţuire pentru clipele frumoase 
oferite de-a lungul timpului. Un moment artistic 
emoționant a fost organizat de  către voluntarii 
Asociaţiei SMILE și ai Asociaţiei Orfanilor din 
Casele de Copii.

Clipe de iubire pentru semenii noştri
Marţi, 7 iunie, reprezentanţii proiectului 

Iubirea de aproapele meu s-au deplasat la 
Centrul de Asistenţă Medico-Socială din 
Lădeşti pentru a le oferi asistaților o clipă 
de bucurie, cărţi, alimente şi o icoană cu Sfântul 
Ierarh Nicolae. Domnul Sabin Dragnea, directorul 
Centrului, a mulțumit oaspeţilor pentru vizită şi 
darurile primite. În continuare membrii delegaţiei au 
vizitat Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 
- Sueşti din comuna Stăneşti, pentru a aduce un 

prinos de recunoştiţă 
vrednicului de pomenire 
Patriarh Justinian Marina, 
unde au fost întâmpinați 
de către domnul Ionel 
Michiu, primarul localităţii, 
şi de către părintele Siluan 
popescu, stareţul mănăstirii. 
La final, membrii delegaţiei 
au vizitat și Mănăstirea 
Govora. Manifestarea a fost 
organizată în parteneriat de 
Biblioteca Judeţeană Antim 
Ivireanul, Liga Femeilor 

Creştin-Ortodoxe, Societatea Culturală Anton 
Pann, Asociația Culturală Rusidava din Drăgășani şi 
Asociaţia Zâmbete Colorate din Râmnicu Vâlcea.

Hrană pentru trup şi suflet
Joi, 9 iunie, de sărbătoarea Înălţării Domnului, 

membrele Ligii Femeilor Creștin-Ortodoxe a 
Arhiepiscopiei Râmnicului, la inţiativa doamnei 
nutriţonist Marina Cîrjaliu Murgea, preşedintă a 
Asociaţiei Sănătatea se învaţă, au organizat acţiunea 
Hrană pentru trup şi suflet, la Centrul de Plasament 

Ana din Râmnicu-Vâlcea. 
În cadrul unui atelier de 
lucru, copiii au participat 
la realizarea unei băuturi 
naturale, a unei salate 
de legume, dar şi a unui 
desert din fructe uscate, 
arătându-se interesaţi 
de a învaţa cât mai mult 
despre hrana sănătoasă. 
Acţiunea a fost organizată 
în parteneriat cu Biblioteca 
Judeţeană Antim Ivireanul 
şi cu Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vâlcea.
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Reafirmând importanța lucrării și misiunii 
catehetice în rândul tinerilor, Patriarhia 
Română a inițiat, în contextul Anului omagial 
al educației religioase a tineretului creștin-
ortodox, o serie de proiecte care își propun 
dezvoltarea activităților catehetice și implicarea 
unui număr cât mai mare de tineri. Prin 
purtarea de grijă a Părintelui Arhiepiscop 
Varsanufie, Sectorul Învățământ și Activități cu 
tinerii din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului, 
a implementat și coordonat desfășurarea 
Concursului național de creație Biserica și 
Școala din sufletul meu, a cărui etapă eparhială 
s-a desfășurat joi, 5 mai, la Centrul Eparhial. 
Dintre cele doisprezece portofolii înscrise la cele 

trei secțiuni ale concursului național - secțiunea 
literară, secțiunea artistică și secțiunea multimedia 
- juriul a distins cu mențiune nouă portofolii și a 
acordat următoarele premii: Locul I, Parohia Brezoi, 
Protoieria Călimănești, coordonatori Pr. Daniel 

Preoteasa, Pr. Prof. Marian Vasile Chima și Prof. 
Filofteia Anișoara Marin; Locul al II-lea, Parohia 
Valea Bisericii - Orleşti, Protoieria Drăgăşani, 

coordonator Pr. Luca-Georgian Sîia; Locul al III-
lea, Parohia Sfântul Andrei din Râmnicu-Vâlcea,  
Protoieria Râmnicu-Vâlcea, coordonatori Pr. 
Barbu Daniel și Pr. Olariu Constantin.

Proiectul câștigător, intitulat Să punem osteneli 
peste osteneli întru toate, precum îndeamnă Sfântul 
Ierarh Martir Antim Ivireanu, într-o scrisoarea 
din 13 ianuarie 1712, către Sfântul Voievod Martir 
Constantin Brâncoveanu, a reunit lucrările a zece 
copii: șapte la secțiune literară, doi la secțiunea 
artistică și unul la sectiunea multimedia. Motivați 
de iubirea lor față de Biserică, Școală și familie, dar 
și de gândurile bune ale celor trei coordonatori, 

tinerii au compus poezii, scrisori și eseuri, precum și 
mai multe picturi și un interviu. Proiectul a avut un 
impact puternic asupra copiilor, aceștia descoperind 
în ei înșiși darurile lui Dumnezeu și bucuria de a 
înmulți talanții primiți.

Etapa eparhială a Concursului național de creație
Biserica și Școala din sufletul meu

Premierea câştigătorilor Concursului național 
Biserica şi şcoala din sufletul meu, de către 

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României
Organizat prin Sectorul Învăţământ şi Activităţi cu 

Tineretul, în contextul Anului omagial al educației 
religioase a tineretului creștin-ortodox şi al Anului 
comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim 
Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti, Concursul 
național de creație 
Biserica şi şcoala din 
sufletul meu, desfășurat 
și în Arhiepiscopia 
Râmnicului, s-a adresat 
copiilor înscriși în 
grupele de cateheză ale 
parohiilor, urmărind 
stimularea creativității 
acestora, a lucrului 
în echipă, dar și 
familiarizarea lor cu 
mijloacele moderne de 
comunicare și tehnică 
multimedia.

Cu binecuvântarea 
Î n a l t p r e a s f i n ț i t u lu i 
Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie, trei copii 
din Parohia Brezoi, câştigătoarea locului întâi la faza 
eparhială, însoțiți de Părintele Marian Vasile Chima, 
au participat la festivitatea de premiere a concursului, 
desfășurată la București sâmbătă, 21 mai, cu ocazia 
hramului istoric al Catedralei Patriarhale.

Evenimentul a debutat vineri, 20 mai, 
cu prezentarea în Aula Magna Patriarhul 
Teoctist a Palatului Patriarhiei a unui 
film realizat de televiziunea Trinitas cu 
cele mai frumoase și interesante proiecte 
realizate în cadrul parohiilor. Filmul 
a surprins capacitatea creatoare și 
ingeniozitatea tinerilor în identificarea 
unor mijloace de mărturisire a valorilor 
creștine adecvate propriilor vârste.

Sâmbătă, la finalul Sfintei Liturghii, 
săvârșită în altarul de vară al Catedralei 
Patriarhale, Preafericitul Părinte 
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, i-a premiat pe câştigătorii 
concursului, oferind copiilor premii 
şi Diploma Omagială Sfântul Ierarh 
Martir Antim Ivireanul, iar preoţilor 
şi profesorilor coordonatori, Diploma 
Omagială.

În cuvântul său, Părintele Patriarh i-a îndemnat 
pe copii să participe în continuare la concursurile 
naţionale organizate de Patriarhia Română, subliniind 
faptul că aceste concursuri au drept principal scop 
întărirea dreptei credinţei și implicarea lor activă în 

comunitatea din care fac 
parte.

Felicităm pe toţi 
copiii câştigători, pe 
profesorii şi profesoarele 
care i-au îndrumat, 
şi îi încurajăm să 
participe la următoarele 
concursuri naţionale 
organizate de Patriarhia 
Română, împreună cu 
eparhiile din ţară. Aceste 
concursuri organizate 
de Biserică au ca scop 
întărirea credinţei, dar 
şi scoaterea în evidenţă 
a diferitelor talente, 
mai ales la învăţătură. 
Suntem bucuroşi că 

majoritatea au venit îmbrăcaţi în costume naţionale. 
Aceasta ne dă speranţa că tineretul creştin-ortodox 
din România păstrează tradiţiile noastre, care au 
străbătut veacuri, a afirmat Patriarhul României în 
cuvântul său.
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Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie, sâmbătă, 28 mai, un grup de 
tineri de la Parohia Valea Bisericii - Orleşti, Protoieria 
Drăgășani, însoţiţi de Părintele Luca-Georgian Sîia, a 
participat la sesiunea de activităţi liturgice şi cultural-
educaţionale a Congresului Tinerilor Ortodocşi din 
Mitropolia Olteniei, desfășurată în localitatea Poiana 
din comuna Turburea, judeţul Gorj.

Evenimentul, organizat sub patronajul 
Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul 
Craiovei și Mitropolitul Olteniei, și împodobit de 
prezența a peste două sute de tineri veniți din toate 
cele patru eparhii ale mitropoliei, a debutat cu 
Sfânta Liturghie, săvârșită de Părintele Mitropolit în 
biserica parohială, închinată Sfântului Mare Mucenic 
Dimitrie. Cu anul acesta se împlineşte o frumoasă 
tradiţie aici, la Poiana, în jurul acestei sfinte biserici, 
unde tinerii din Mitropolia Olteniei vin ca împreună 

cu noi, ierarhi, clerici şi credincioşi, să mulţumim lui 
Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care le revarsă 
asupra noastră, cele ştiute şi cele neştiute. E un prilej 
deosebit ca în această frumoasă zi să ne grupăm cu 
toţii, să ne revedem, să ne împărtăşim cunoştinţele, 
ideile şi să plecăm de aici mai bogaţi şi mai îndestulaţi 
pentru viaţa noastră de zi cu zi. Întotdeauna începem 
această întrunire cu Sfânta Liturghie pentru că ea este 
jertfa supremă pe care noi o aducem lui Dumnezeu 
în Duhul Sfânt şi prin mijlocirea Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos către Tatăl; este un lucru deosebit 
de important şi cel mai de valoare de sub cer, a spus 
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu.

După slujbă, tinerii, împreună cu preoţii, prefesorii 
şi coordonatorii lor, au mers în procesiune până 
pe colina din apropierea bisericii, pe care se află 
înălțat Castelul Roşianu, unde, întâmpinat de tineri 
îmbrăcaţi în straie populare olteneşti, Mitropolitul 

Congresul Tinerilor Ortodocși din Mitropolia Olteniei
Educaţia religioasă a tinerilor, în Familie, în Școală şi în Societate

Olteniei i-a binecuvântat pe toți cei prezenți și le-a 
adresat un cuvânt de binecuvântare. Ne-am propus să 
ne reunim aici, pe această colină a speranţei, pentru 
că Învierea este însăşi nădejdea noastră şi dorinţa de 
a împlini ceea ce este necesar sufletului nostru, scopul 
existenţei veşnice: Împărăţia cerurilor. Este aşadar 
o mare bucurie să ne revedem şi de această dată, ca 
să depănăm împreună experienţa de un an de zile. 
Spunem în acest sens că este vorba de un bilanţ al 
activităţii cu tinerii din Mitropolia Olteniei. Acest loc 
a devenit astfel un simbol al tinereţii, al activităţii, al 
credinţei noastre şi o axă care leagă cerul de pământ. Ne 
unim şi suntem uniţi în numele Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos, care în Sfânta Sa Evanghelie arată o grijă 
specială faţă de tineri, aceea de a-i primi la Dânsul şi 
de a-i învia. Aşa se face că, dintre toate aceste etape ale 
vieţii, tinereţea a fost preferată de Mântuitorul, înviind 
pe fiul văduvei din Nain şi pe fiica lui Iair. Deci, tinerii 
sunt efectiv ţinta noastră de activitate şi anul acesta 
în Biserica Ortodoxă preocuparea faţă de educaţie şi 

faţă de tineri are un loc cu totul aparte. Acest mesaj 
îl consemnăm şi noi astăzi şi îl subliniem în cadrul 
activităţilor pe care le-am pregătit. Deci, tinerii sunt 
grija noastră de căpetenie şi aici, în locul acesta, 
sperăm să împământenim aceste eforturi pentru ca, 
ori de câte ori cineva trece pe aici, să vadă activitatea 
tinerilor din Oltenia, din România şi de peste hotare, a 
afirmat Mitropolitul Olteniei.

Tema celui mai important eveniment catehetic 
din Mitropolia Olteniei, aflat deja la cea de-a 
douăsprezecea ediţie, Educaţia religioasă a tinerilor, 
în Familie, în Școală şi în Societate, a fost supusă 
dialogului dintre preoţi sau profesori și tinerii 

împărţiţi pe opt grupe de lucru. Fiecare grupă de 
lucru şi-a ales câte un delegat din rândul tinerilor, 
care a prezentat mai apoi în plen concluziile temei 
menţionate, având ca suport al dialogului cuvântul 
Sfântului Apostol Pavel, care zice: Staţi deci tari, având 
mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă 
cu platoşa dreptăţii (Efeseni 6, 1-14).

Dezbaterile în cadrul celor opt grupuri de lucru au 
fost urmate de un program artistic variat, organizat 
de participanţii la eveniment. Cântecele și dansurile 
populare, compozițiile folk și recitalurile de poezie 
au contribuit semnificativ la cultivarea valorilor 
culturale și morale în sufletele tinerilor.

Întâlnirea s-a încheiat prin prezentarea în plen a 
concluziilor pe care tinerii le-au consemnat în cadrul 
grupurilor de lucru. Pe lângă organizarea şi ambienţa 
inedită de care se bucură de la un an la altul, Congresul 
Tinerilor Ortodocşi din Mitropolia Olteniei reprezintă 
un veritabil moment de bilanţ al activităţilor cu 
tinerii la nivelul celor mai active parohii din Oltenia.

Scopul întâlnirii din acest an a vizat dezvoltarea 
abilităţilor liderilor grupurilor parohiale de tineret 
din Mitropolia Olteniei de a iniţia activităţi de 
voluntariat, educative şi culturale, în parohie.

Responsabilitatea față de propria viață, primită 
în dar de la Dumnezeu, ne face să luăm aminte la 
cum o cheltuim pe acest pământ. Aceste activități la 
care participați sunt, în mod cert, pași importanți pe 
calea cunoașterii de sine și a lui Dumnezeu și fapte 
ziditoare ale unei vieți înțelepte și luminate, a precizat 
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie, 
binecuvântându-i pe tinerii vâlceni participanți, la 
întoarcerea acestora acasă.

Biserica și tinerii
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Absolvenții Colegiului Național Matei Basarab 
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Momentul finalizării studiilor liceale a însemnat 
pentru absolvenții Colegiului Național Matei 
Basarab din Râmnicu-Vâlcea un prilej de promovare, 
în mijlocul comunității în care au crescut și s-au 
format, a valorilor spirituale, culturale și sociale pe 
care le pun în lumină prin activitățile curente și în 
proiectele de voluntariat în care sunt implicați.

Reluând o tradiție din perioadă interbelică, 
în cadrul căreia absolvenții studiilor liceale 
transformau cursurile festive în adevărate sărbători 
ale comunității, joi, 2 iunie, absolvenții Colegiului 

Național Matei Basarab, însoțiți de doamna director 
Prof. Drd. Claudia Bîrzan, precum și de ceilalți 
profesori ai lor au împărtășit momentele de bucurie 
împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie, care le-a binecuvântat eforturile depuse 
de-a lungul anilor de școală în formarea lor spirituală 
și intelectuală.

Cuvântul adresat tinerilor de Înaltpreasfinția sa 
a pus în lumină jertfelnicia și dragostea părinților 
care i-au născut și i-au crescut, lucrarea Bisericii 
Ortodoxe de așezare a valorilor spirituale la temelia 

formării personalității lor și, 
nu în ultimul rând, eforturile 
dascălilor lor, care rămân 
modele vrednice de urmat în 
viețile tuturor elevilor.

Manifestările festive au fost 
înfrumusețate cu cântări alese, 
de către Corala Seminarului 
Teologic Ortodox Sfântul Ierarh 
Nicolae din Râmnicu-Vâlcea, 
instituție care desfășoară o serie 
amplă de proiecte educaționale, 
culturale și artistice cu elevii 
Colegiului Național Matei 
Basarab din Râmnicu-Vâlcea.

Ziua de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, 
a fost serbată și la Centrul Eparhial din Râmnicu-
Vâlcea, în cadrul vizitei a 300 de elevi de la Colegiului 
Național Matei Basarab și de la Colegiul Național 
Alexandru Lahovari, însoțiți de profesorii lor. 
Întâmpinați și binecuvântați de către Înaltpreasfințitul 
Părinte Arhiepiscop Varsanufie, 
copiii au fost felicitați pentru 
rezultatele deosebite obținute la 
învățătură în acest an școlar și 
îndemnați să rămână ascultători 
față de părinții și față de dascălii 
lor, care se ostenesc împreună 
întru educarea și creșterea lor 
sănătoasă.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinția 
sa a așezat în sufletele copiilor 
chipuri de sfințenie ale unor 
tineri, ca și ei, care s-au arătat 
până în sfârșit cinstitori ai 
părinților lor și iubitori fără preget ai lui Dumnezeu, 
precum Sfânta Muceniță Filofteia, care era mult-
milostivă față de cei sărmani, Sfântul Cuvios Paisie 
Aghioritul, care le ascundea încălțările părinților săi, 
pentru a nu pleca fără el la biserică, și Sfântul Ierarh 
Nectarie din Eghina, care, pe când era mic, a scris o 
scrisoare către Domnul nostru Iisus Hristos, în ceruri, 
în care spunea așa: Hristoase al meu, hainele mi s-au 
rupt, pantofii mi s-au stricat și mi-e frig. Din ce-mi dă 
stăpânul, nu-mi ajunge nici de mâncare. N-am reușit 
să trimit aproape nimic mamei mele, care este săracă. 

Ce să mă fac acum? Cum ies eu din iarnă, Doamne? 
Iartă-mă că Te necăjesc. Ajută-mă! Ma închin Ție. 
Robul Tău, Anastasie. Pentru această nădejde și 
credință a sa, Dumnezeu a făcut ca un om bun să 
găsească scrisoarea și să îi dăruiască sfântului toate 
cele pe care le cerea, ba chiar mai mult.

Copiii au primit binecuvântarea
Arhiepiscopului Râmnicului, de Ziua Copilului

Cu sufletele încălzite de faptele de evlavie din 
copilăria sfinților, copiii s-au închinat la replica 
Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului 
Prodromița, așezată în Catedrala Arhiepiscoală de 
către Chiriarhul Râmnicului, precum și la sfintele 
moaște, aducând mulțumire lui Dumnezeu pentru 
ajutorul dat în cursul anului școlar care se apropie de 
final. Ca bucuria să fie deplină, copiii au fost răsplătiți 
de către Părintele Arhiepiscop cu daruri, iar ei, la 
rândul lor, i-au oferit acestuia flori, desene, felicitări 
și alte lucruri confecționate de ei pentru această zi.
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Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie, joi, 12 mai, în Sala Iosif 
Episcopul a Centrului cultural Sfântul Ierarh 
Calinic de la Cernica din Râmnicu-Vâlcea 
a avut loc premierea elevilor participanți 
la concursurile județene și naționale 
organizate de Inspectoratul Școlar Județean 
Vâlcea, de Arhiepiscopia Râmnicului 
și de Patriarhia Română. La activitate a 
participat doamna Inspector Școlar General, 
Profesor Andra Bică, Arhidiaconul Codruț 
Dumitru Scurt, Consilier al Sectorului 
Învățământ și Activități cu tineretul al 
Arhiepiscopiei Râmnicului și director al 
Seminarului Teologic Ortodox din Râmnicu-Vâlcea, 
Părintele Nicolae Moga, Consilier administrativ al 
Arhiepiscopiei Râmnicului, domnul Inspector Școlar 
pentru Religie, Profesor Romeo Popescu, și elevii 
premiați la concursurile școlare, însoțiți de profesorii 
coordonatori.

În anul școlar 2015-2016, în Arhiepiscopia 
Râmnicului s-au desfășurat numeroase concursuri, 
atât la nivel județean, cât și național, precum: 
Concursul Spiritualitate creștină (etapa județeană, 5 
martie); Olimpiada de Religie (etapa județeană, 5 
martie); Olimpiada de Religie (etapa națională, 18-
22 aprilie); Olimpiada de Religie pentru Seminarii 
și Licee teologice (etapa pe școală, 5 martie; 
etapa națională, 4-7 mai); Concursul național 
interdisciplinar Cultură și spiritualitate românească 
(etapa județeană, 12 martie); Concursul național 
interdisciplinar Cultură și civilizație în România 
(etapa județeană, 26 martie); Concursul național 
de creație Biserica și Școala din sufletul meu (etapa 
eparhială, 5 mai; premierea națională, 21 mai).

O bucurie însemnată constituie Premiul I, 
obținut la etapa națională a Olimpiadei de Religie 

Arhiepiscopia Râmnicului i-a premiat pe elevii
participanți la concursurile județene și naționale
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Joi, 23 iunie, Sala Iosif Episcopul a 
Centrului cultural Sfântul Ierarh Calinic 
de la Cernica a găzduit festivitatea de 
premiere a elevilor Seminarului Teologic 
Ortodox Sfântul Ierarh Nicolae din 
Râmnicu-Vâlcea. Festivitatea de premiere 
a debutat cu aprecierile la adresa corpului 
profesoral și a elevilor liceului, din partea 
Părintelui Arhidiacon Codruț Dumitru 
Scurtu, directorul instituției vâlcene 
de învățământ teologic, care a subliniat 
stringenta misiune de a-i apropia pe 
tineri de Biserică: Ne ostenim întru 
revitalizarea vieții educaționale, liturgice 
și culturale a acestei școli de renume, prin 
cât mai multe acțiuni care să-i implice pe 
tinerii seminarişti, cu scopul de a le descoperi acestora 
bucuria și binecuvântata stare de a fi slujitori ai 
Bisericii lui Hristos.

În continuare, în prezenţa Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie, au fost evidențiați elevii care au 
obţinut rezultate deosebite la învăţătură. Diplomelor 
de merit acordate elevilor s-au alăturat și daruri de 
cărți din partea Arhiepiscopiei Râmnicului.

În cuvântul de binecuvântare adresat profesorilor 
ostenitori, elevilor și părinților acestora, Părintele 
Arhiepiscop a apreciat activitatea educațională 
desfășurată de liceul teologic, dar și parteneriatele și 

proiectele culturale derulate în acest an școlar: 
Îi felicităm pe profesori, întrucât cu multă 
râvnă au pus în mintea elevilor cunoștințe 
și învățături prin care pot deveni folositori 
comunităților în care vor sluji. Elevii de la clasa 
de teologie-pastorală sunt viitorii preoți care 
vor îndruma, la rândul lor, bătrâni și tineri, 
oameni din toate categoriile sociale, iar elevii 
de la clasa de științe sociale vor da mărturie 
și ei despre școala care i-a format, prin modul 
responsabil și jertfelnic în care își vor împlini 
misiunea asumată de către fiecare dintre ei în 
parte. Remarcând dorința corpului profesoral 
de a-i îndruma pe elevi în obținerea de noi 

performanțe, Înaltpreasfinția sa a subliniat și faptul 
că atenția Arhiepiscopiei Râmnicului asupra acestei 
instituții de învățământ va continua și în anii următori 
și vom oferi în continuare burse tuturor elevilor 
merituoși.

Festivitatea de premiere a elevilor Seminarului Teologic 
Sfântul Ierarh Nicolae din Râmnicu-Vâlcea

de către eleva Andreea Farcaş de la Colegiul Național 
Gib Mihăescu din Drăgăşani, coordonată de către 
domnul Profesor Lucian Marinescu, și Mențiunea 
obținută la etapa națională a Olimpiadei de Religie 
pentru Seminarii și Licee teologice, la disciplina 
Dogmatică, de către elevul Silviu Mihai Popescu de 

la Seminarul Teologic din Râmnic, coordonat de 
către Părintele Profesor Daniel Apostol.

Cei aproape o sută de copii premiați la aceste 
concursuri locale și naționale de cultură și 
spiritualitate creștină au primit premii și din 
partea Arhiepiscopiei Râmnicului, care dezvoltă 
o serie amplă de proiecte educative în sprijinul 
tinerilor. Cu acest prilej, au fost adresate cuvinte 
de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, pentru sprijinirea formării spirituale 
a tinerilor şi orientarea lor spre însuşirea valorilor 
morale, prin intermediul familiei, al Bisericii şi al 
Şcolii, doamnei Inspector Școlar General Andra 
Bică, pentru implicarea directă și permanentă în 
organizarea tuturor acestor concursuri școlare, 

profesorilor coordonatori, care s-au ostenit de-a 
lungul întregului an școlar, și elevilor, care au luat în 
serios studiul și au depus un efort vrednic de laudă.
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La Colegiul Național de Informatică Matei Basarab 
din Râmnicu-Vâlcea a avut loc marți, 17 mai, 
Examenul pentru obținerea atestatului profesional 
de către absolventele clasei cu profil Pedagogic, 
specializarea Învățători-educatoare, la disciplina 
Religie. 

Din comisia de examinare, constituită la 
propunerea conducerii unității de învățământ, cu 
aprobarea conducerii Inspectoratului Școlar Județean 
Vâlcea, au făcut parte doamna Inspector Școlar 
General, Profesor Andra Bică, în calitate de președinte, 
domnul Inspector Școlar pentru Religie, Profesor 
Romeo Popescu, ca vicepreședinte, Părintele Mihăiță 
Constantin Simion și domnul Profesor Păunescu 
Cristian, în calitate de profesori examinatori. La 
acest examen, Arhiepiscopia Râmnicului a fost 
reprezentată de Părintele Arhidiacon Profesor Codruț 
Dumitru Scurt, Consilier al Sectorului Învățământ și 
Activități cu tineretul al Arhiepiscopiei.

Într-un context social nefavorabil orei de Religie, 
profesorii care se implică în formarea tinerilor își 
mărturisesc credința și dau dovadă de curaj și dragoste 
față de aproapele. Însăși mântuirea profesorilor de 
Religie depinde într-o măsură însemnată de viața 
și faptele elevilor pe care îi învață. De aceea, scopul 
principal al educației religioase rămâne acela de a-i 
îndruma pe copii spre viața liturgică și sacramentală a 
Bisericii. În acest sens, împreună-lucrarea profesorului 
de Religie cu preotul din parohie, pe întreaga durată 

a școlii, este una fără de care nu se poate nădăjdui la 
rezultate încurajatoare în urma terminării studiilor. 
Precum fiecare profesor își asumă rezultatele bune 
ale elevilor săi și are parte de apreciere, tot așa, 
profesorul trebuie să își asume, în aceeași măsură, 
și rezultatele slabe, și eșecurile, și neîmplinirile, 
elevilor săi. Este nevoie de multă răbdare, dragoste 
jertfelnică și rugăciune pentru a putea pune în 
inimile tinerilor, precum semințele într-un pământ 
roditor, cuvintele Evangheliei Domnului Iisus Hristos, 
a  explicat Părintele Arhidiacon Codruț Dumitru 
Scurtu, transmițând cuvântul de binecuvântare al 
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului.

La examen s-au înscris toate cele 25 de eleve 
din clasa a XII-a, profilul Pedagogic, specializarea 
Învățători-educatoare, coordonate de către Părintele 
Alexandru Cristian Bănuță, profesor de Religie, și de 
către doamna Simona Andrei, profesor de Pedagogie, 
în cadrul Colegiului Național de Informatică Matei 
Basarab.

Probele examenului pentru obținerea atestatului 
pentru predarea Religiei au constat într-o probă 
practică - prezentarea şi susţinerea orală a proiectului 
didactic - și una orală - dezvoltarea a două subiecte 
întocmite de comisia de examinare din Metodica 
predării Religiei. Pentru susținerea optimă a probelor 
de examen, precum și pentru efortul și dăruirea lor, 
toate elevele au fost evaluate cu nota maximă.

Examenul pentru obținerea atestatului profesional la 
disciplina Religie, la Colegiul Național Matei Basarab

Momente educaționale din viața
Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ierarh Nicolae

Examenul de Admitere
Luni, 27 mai, la Seminarul Teologic Ortodox 

s-a desfășuat Examenul de Admitere pentru elevii 
absolvenți de gimnaziu care s-au înscris la acesta. 
Candidații pentru clasa de Teologie Pastorală și-
au prezentat pe rând aptitudinile muzicale, iar mai 
apoi, în cadrul probei scrise, cunoștințele teologice 
pe care aceştia le-au dobândit în școlile gimnaziale. 
În anul școlar 2016-2017, liceul va intra cu trei clase: 
o clasă pregătitoare, o clasă a IX-a cu specializarea 
Teologie Pastorală și o clasă a IX-a cu specializarea 
Științe Sociale. Copiilor din clasa pregătitoare, școala 
le va asigura gratuit masa de prânz și supravegherea 
în afara orelor de curs, între orele 12:00 și 14:00. 
După promovarea Examenului de evaluare națională 
- Bacalaureatul, absolvenții Seminarului Teologic se 
pot înscrie la orice facultate, indiferent de profil.

Examenul de certificare a 
Competențelor Profesionale

Cu binecuvântarea Părintelui 
Arhiepiscop Varsanufie, luni, 6 iunie, 
la Seminarul Teologic Ortodox 
Sfântul Ierarh Nicolae din Râmnicu-
Vâlcea a avut loc Examenul 
de certificare a Competențelor 
Profesionale pentru cei 19 elevi 
înscriși la specializarea Teologie 
Pastorală din cadrul acestuia. 
Examenul a constat în prezentarea 
orală a unui Proiect de Diplomă, 
realizat de candidați la una dintre 
disciplinele teologice de specialitate, 
sub coordonarea unui preot profesor, și o probă 
practică, susținută la disciplinele teologice tipic-
liturgică, muzică bisericească, catehetică și omiletică. 
Rezultatele obținute de elevi au fost deosebite, 
întrucât, în viața seminariștilor, studiul se regăsește 
în trăirea lor zilnică și în participarea constantă la 
sfintele slujbe.

Comunicare și cunoaștere interliceală
Coordonați de către Părintele Arhidiacon Codruț 

Dumitru Scurtu, directorul Seminarului Teologic, 
elevii seminariști au prezentat specificul liceului lor în 
cadrul mai multor școli și licee din Râmnicu-Vâlcea. 
În debutul întâlnirilor cu tinerii, corul Seminarului 
Teologic a interpretat cântări patriotice și bisericești, 
după care au urmat discuții atractive, tinerii făcând 
cunoștință asfel cu viața de elev seminarist.
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Marți, 14 iunie, Sala Iosif Episcopul din cadrul 
Centrului cultural Sfântul Ierarh Calinic de la 
Cernica a găzduit Expoziția-concurs Biserica văzută 
prin ochii copiilor. Proiectul educativ-artistic, realizat 
în cadrul parteneriatului 
educațional dintre Școlile 
gimnaziale Nr. 4 și Nr. 5 
din Râmnicu-Vâlcea, s-a 
desfășurat cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului. Vernisarea 
expoziției cu lucrările  
realizate de copii a debutat 
printr-un moment muzical 
prezentat de elevi de la Liceul 
de Arte Victor Giuleanu.

În cuvântul de binecuvântare, transmis 
participanților prin Părintele Consilier Codruț 
Dumitru Scurtu, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie a subliniat necesitatea conlucrării dintre 
familie, Școală și Biserică în educarea tinerilor și 
cultivarea valorilor morale și civice: Activitățile 

Proiect educațional:
Biserica văzută prin ochii copiilor
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catehetice desfășurate cu cei mici își descoperă roadele 
nu doar pe termen scurt, prin organizarea expozițiilor 
și evenimentelor cultural-duhovnicești, ci, poate cel 
mai important lucru, constituie garanția manifestării 

în rândul generației tinere a 
valorilor creștine.

Lucrările realizate cu 
mult entuziasm de cei 180 
de copii implicați în proiect, 
sub îndrumarea doamnelor 
profesoare Samoilă Dana, 
Caraponu Aura, Tudosie 
Adela, Drăghici Antonia, 
Dinu Diana și Deaconu 
Daniela, au fost prezentate 
în expoziția Biserica văzută 
prin ochii copiilor. În cadrul 

activităților catehetice aferente proiectului, au fost 
realizate desene, colaje și diverse alte materiale 
educative cu teme religioase. Acest demers educativ 
a vizat promovarea valorilor creștine în rândul 
tinerilor, prin cultivarea și dezvoltarea simțului 
artistic și a capacității creatoare specifice copiilor.

Eveniment cultural-social în Protoieria Drăgășani:
Raiul este în mâinile noastre!

Evenimentul cultural-social Raiul 
este în mâinile noastre a marcat ziua de 
29 mai în Parohia Valea Bisericii din 
Orlești, Protoieria Drăgășani. Organizat 
de părintele Luca Georgian Sîia, în 
parteneriat cu Asociaţia educaţional-
socială Hrană pentru Trup şi Suflet din 
Orleşti, reprezentată de domnul Profesor 
Dragoş Teodor Zaharia, evenimentul 
s-a desfășurat la căminul cultural din 
comună, îndată după Sfânta Liturghie.

Părintele Luca Georgian Sîia a transmis 
mesajul de binecuvântare pentru 
tineri al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie, cu ocazia Zilei Copilului, cât şi îndemnul 
Înaltpreasfintiei sale, adresat părinţilor, cadrelor 
didactice şi preoţilor, de a se dedica în întregime 

educaţiei religioase 
a copiilor, singura 
care vizează omul 
întreg, trup şi suflet. 
În continuare, prin 
implicarea Părintelui 
Protoiereu Mădălin 
Iulian Bușagă, Corul 
preoțesc Sfinții 
Apostoli al Protoieriei 
Drăgăşani, dirijat 
de părintele Iulius 
Mălinaș, a oferit 
celor prezenți un 
recital de cântări 
bisericești. În acest 
act educațional 

deosebit au fost implicaţi aproximativ o sută de copii 
de la școlile din Orleşti, Scundu, Ionesti şi Sutesti, 
părinţi ai acestora, profesori 
de la cele patru instituţii 
de învăţământ, precum 
și cincisprezece preoți de 
la parohii din Protoieria 
Drăgăşani şi un număr 
însemnat de credincioşi. 

În centrul atenţiei au 
rămas copiii şi tinerii din 
localităţile menţionate, care 
au prezentat un program 
artistic pregătit cu multă 
migală, compus din muzică 
patriotică, populară şi 
folk, dar şi dintr-o scenetă 

de teatru, inspirată din viaţa familiei. Au încântat 
publicul Grupul coral Glasul Satului, un cor reunit, 
format din 45 de copii din parohiile Orleşti şi 
Scundu, coordonat de părintele Luca Georgian Sîia și 
de domnul Profesor Dragoş Teodor Zaharia, Grupul 
muzical Dor, format din tineri din Parohia Capu 
Dealului, îndrumaţi de preoții Daniel-Dumitru 
Stoica şi Silviu-Marian Barboni, și Trupa de teatru 
pentru copii Aşchiuţele din Parohia Scundu.

Scopul acestui proiect educational, devenit deja 
tradiție, a fost unul multiplu: atestarea documentară 
a localităţii Orleşti, la 20 mai 1388, când aceasta apare 
înscrisă într-un document semnat de domnitorul 
Mircea cel Bătrân, dar și Ziua Copilului, cu prilejul 
căreia a fost dăruit un computer unuia dintre elevii 
Școlii Orlești, orfan de mamă și cu tatăl plecat la 
muncă în străinătate.

În încheiere, părintele Sorin Mihai, coordonatorul 
Biroului de cateheză şi activități cu tineretul din 
Protoieria Drăgășani, a oferit diplome copiilor din 
Parohia Valea Bisericii care au participat și au fost 
desemnați câștigători (Premiul I, etapa pe protoierie; 
Premiul al II-lea, etapa pe eparhie) la Concursul 
naţional de creaţie Biserica şi Şcoala din sufletul meu.
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Acțiuni ale Biroului Eparhial de catehizare a 
rromilor al Arhiepiscopiei Râmnicului Biroul Eparhial de catehizare a rrom

ilor

Biroul Eparhial de catehizare a rromilor, înființat 
la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie în 
data de 9 iunie 2015, își continuă activitatea pastoral-
misionară și social-filantropică în comunitățile de 
rromi din Arhiepiscopia Râmnicului, dezvoltând noi 
proiecte destinate recunoașterii identității etnice a 
comunităților de rromi, incluziunii sociale a acestora 
și combaterii actelor și manifestărilor discriminatorii.

Sâmbătă, 14 mai, părintele Nicolae Dorin Buda, 
coordonatorul Biroului de catehizare a rromilor 
al Arhiepiscopiei Râmnicului, le-a oferit elevilor 
Școlii Gimnaziale din Sînbotin o excursie la Grădina 
Zoologică din Râmnicu-Vâlcea. Cu acest prilej, copiii 
au participat la o cateheză desfășurată în aer liber, în 
cadrul căreia au primit îndemnul părintelui de a avea 
grijă de natură și de animale, acestea fiind daruri ale 

lui Dumnezeu pentru om. Totodată, 
copiii au înțeles faptul că numai omul 
este responsabil de stricarea naturii, a 
pădurilor și a apelor, lucru care a dus 
la dispariția mai multor sprecii de 
animale sălbatice.

Luni, 13 iunie, Biroul de catehizare 
a rromilor, în parteneriat cu Parohia 
Înălțarea Domnului - Ostroveni din 
Râmnicu-Vâlcea, a dăruit câteva 
sute de pachete cu alimente și 
îmbrăcăminte familiilor de rromi 
cu situație financiară precară din 
parohiile Goranu și Ocnele Mari. La 
acțiune a participat și reprezentantul 
județean al rromilor, domnul 
Alexandru Diamant.

Joi, 23 iunie, familiile de rromi din comunitatea 
Islaz a Parohiei Goranu din Protoieria Râmnicu-
Vâlcea au beneficiat de o masă caldă, pe această cale 
fiind consolidate atât comunicarea între membrii 
acestei comunități etnice, cât și relația acestora cu 
slujitorii Bisericii, care propovăduiesc tuturor iubirea 
nemărginită a lui Dumnezeu față de om și chemarea 
acestuia la o viață duhovnicească, întemeiată pe 
dreapta credință și faptele milei creștine.

O altă acțiune social-caritativă s-a desfășurat 
miercuri, 29 iunie, de sărbătoarea Sfinților Apostoli 
Petru și Pavel, când, cu sprijinul Parohiei Înălțarea 
Domnului - Ostroveni din Râmnicu-Vâlcea, membrii 
comunității de rromi din localitatea Frâncești au 
primit pachete cu alimente și îmbrăcăminte.

În cadrul Anului omagial al 
educaţiei religioase a tineretului 
creştin ortodox, de o atenție 
deosebită s-au bucurat și elevii 
rromi, care au beneficiat de o 
amplificare a proiectelor dedicate 
lor. Astfel, în zilele de joi și vineri 
ale fiecărei săptămâni, elevii 
rromi ai Școlii Gimnaziale din 
localitatea Dăești au beneficiat 
de cursuri de Limba, Istoria 
și Tradițiile  Rromilor. De 
asemenea, cu prilejul încheierii 
anului școlar 2015-2016, mai 
mulți elevi rromi care au obținut 
rezultate deosebite la învățătură 
au primit câte o bursă de merit în 
valoare de 200 de lei.

În parteneriat cu parohiile și școliile din 
comunitățile de rromi, Biroul de catehizare a 
rromilor a implementat programul Pelerin pentru 
o zi, în cadrul căruia numeroși tineri rromi au 
vizitat obiectivele turistice, culturale și monahale 
din Arhiepiscopia Râmnicului. În cadrul acestor 
călătorii, tinerii au beneficiat de 
dialoguri ziditoare de suflet cu 
preoți și viețuitori din sihăstriile 
vâlcene, dar și cu oameni de cultură 
din zona obiectivelor vizitate.

În cadrul întâlnirilor cu tinerii 
rromi, aceștia au fost învățați cum 
să folosească mijloacele digitale de 
comunicare, cum să recunoască 
riscurile şi avantajele din spaţiul 
digital, dar și care sunt avantajele 
furnizate de o comunicare directă în 
toate domeniile vieţii, în raporturile 
umane, în dezvoltarea emotivă, în 
familie şi în experienţele de grup.

Pentru noi, slujitorii Bisericii, 
cerințele pastorale și misionare 
specifice etnicilor rromi necesită 
intensificarea tuturor activităților 

catehetice în vederea dezvoltării de către 
aceștia a unui comportament moral 
asumat, a susținerii procesului educativ, în 
vederea absolvirea ciclurilor superioare de 
învățământ, și a dezvoltării sistemului de 
asistență socială și sprijin în integrarea lor pe 
piața muncii. În acest sens, în comunitățile 
de rromi din Arhiepiscopia Râmnicului au 
fost susținute cateheze săptămânale.

Urmează să implementăm în comunitățile 
de rromi două proiecte sociale noi. Primul, 
adresat elevilor din clasele a VII-a și a 
VIII-a, urmărește motivarea acestora pentru 
a îmbrățișa o meserie concretă. În acest sens, 
este încurajată continuarea studiilor la un 
liceu de profil, după absolvirea cărora să 
poată exista posibilitatea ocupării unui loc 
de muncă. Al doilea îi vizează pe elevii de 
liceu din comunitățile rurale și are în vederea 
organizarea unor ateliere practice, în cadrul 
cărora tinerii să învețe anumite meșteșuguri, 
precum sculptura sau tâmplăria, a precizat 
coordonatorul  Biroului de catehizare a 
rromilor al Arhiepiscopiei Râmnicului.

Biserica, prin deschiderea și misiunea 
pastorală desfășurată în comunitățile 
etnicilor rromi, reafirmă valoarea veșnică 
a ființei umane, precum și nevoia de 
comunicare și comuniune între oameni, 
indiferent de etnia căreia îi aparțin aceștia, 

însă nu trebuie omis faptul că eforturile lucrării 
catehetice și sociale desfășurate de aceasta vor 
da roade numai prin asumarea moralei creștine, 
a principiilor evanghelice și sociale, care au fost 
impregnate în conștiința poporului român de-a 
lungul veacurilor.
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În primăvara acestui an, la Editura Praxis a 
Arhiepiscopiei Râmnicului au debutat două celecții de 
scrieri care vin în întâmpinarea nevoii credincioșilor 
de a cunoaște modele de sfințenie și pilde de viețuire 
închinată lui Dumnezeu și semenilor, care au biruit 
veacurile și au luminat pagini întregi din istoria 
neamului românesc.

Prima colecție, intitulată Vitae Sanctorum Breves, 
va pune la îndemâna cititorilor versiuni prescurtate 
ale vieților sfinților români, în dorința de a le face pe 
acestea cât mai practice pentru iubitorii de literatură 
duhovnicească, dar și cât mai accesibile celor care bat 
de curând la porțile scrierilor duhovnicești.

Colecția Doamnele Domnilor Români își propune 
să popularizeze acele file de istorie mai puțin 
cunoscute, în care sunt înfățișate credința, curajul și 
iubirea de neam a celor care i-au însoțit de-a lungul 
vieții pe marii voievozi ai poporului român. Este 
vorba despre soțiile celor care s-au jertfit pe ei înșiși 
pentru apărarea pământului străbun şi a dreptei 
credințe, cărora li se datorează, în mare măsură, 
unitatea și libertatea poporului român.

Volumul care deschide colecția Vitae Sanctorum 
Breves, intitulat Viața Sfântului Cuvios Antonie de la 
Iezerul Vâlcii, prezintă viața Schimonahului Antonie, 
acel sfânt românesc al veacului al XVII –lea, cum l-a 
numit Nicolae Iorga. 

Pe acest sfânt, care a trăit 
după pilda sihaștrilor de demult, 
deschizând drumul iubitorilor 
de liniște și rugăciune, l-a 
rânduit pronia lui Dumnezeu 
să reînnoiască duhul cuvioșilor 
pustnici, care dintru început 
au ales Iezerul ca sfânt loc de 
vieţuire. Prin pilda vieții sale, 
Sfântul Cuvios Antonie de la 
Iezerul Vâlcii ne-a lăsat model 
de trăire creștină în lume şi 
cale spre desăvârșire în viața 
monahală.

Despre Sfântul Antonie nu 
vorbesc prea mult izvoarele 
scrise ale istoriei, despre el 
grăiesc în tăcere mai ales, 
peștera sfintelor sale nevoințe, 
care depășesc firea trupului îmbătrânit prin curgerea 
timpului, mormântul său, ascuns sub stânca prăbușită 

Publicații ale Editurii Praxis
Mai - Iunie 2016
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peste el prin îngăduința lui Dumnezeu, bisericuța cea 
mică a Iezerului, închinată Maicii Domnului, dar şi 
mai mult, acum, în vremurile de pe urmă, sfintele sale 
moaște, pe care Dumnezeu le-a scos ca pe o comoară 
de mult preț în timpuri de sărăcie duhovnicească și 
greu încercate ale istoriei neamului nostru.

Sfântul Antonie s-a căsătorit în oraşul Râmnicu-
Vâlcea cu Despina şi a avut cel puţin un fiu, cu numele 
de Mihail. Vreme de 44 de ani, Sfântul Antonie 
a continuat preocuparea părinţilor săi, comerţul, 
făcând multe fapte de milostenie creştinească şi 
îmbogăţindu-şi sufletul cu alese virtuţi. (...) La 64 
de ani, în timpul domniei Sfântului Voievod Martir 
Constantin Brâncoveanu (1688-1714) se prezintă 
vrednicului episcop Ştefan al Râmnicului cerându-i 
binecuvântare pentru a se retrage în mănăstire. Se 
crede că acesta i-a recomandat Mănăstirea Sărăcineşti, 
terminată în 1688 la a cărei construire contribuise şi 
Sfântul Antonie. (...) După o perioadă de trei ani de 
încercare şi vieţuire în această mănăstire, simţindu-se 
încă în putere şi iubind vieţuirea retrasă şi închinată 
cu totul lui Dumnezeu cere blagoslovenie ierarhului 

de la Râmnic, Ilarion (1693-1705), pentru a 
merge în Sfântul Munte Athos. Dar văzând în 
el o personalitate marcantă a monahismului 

românesc, de care ţara avea nevoie în acele vremuri, 
episcopul Ilarion îi recomandă să-și aleagă una 
din mănăstirile de pe cuprinsul Țării Românești. 
Supunându-se voii sfinţitului ierarh şi aflând despre 

Schitul Iezer că se află la munte, 
în pustie, şi fiind în acea vreme cu 
totul părăsit „nelăcuind măcar 
un călugăr sau alt om pământean 
şi biserica fiind surpată”, a cerut 
voie arhiereului să se retragă 
acolo. Astfel că, venind la Iezer 
şi sfătuindu-se monah şi episcop, 
au luat hotărârea să prefacă 
bisericuţa Preasfintei Născătoare 
de Dumnezeu şi chiliile necesare 
vieţii de obşte. În acest fel Sfântul 
Antonie devine cel de-al doilea 
ctitor al Iezerului, deoarece 
toată agoniseala câştigată de 
pe urma negustoriilor sale din 
lume o foloseşte pentru a reface 
schitul, ajutându-l şi preasfinţitul 
Ilarion. Muncind fără odihnă, în 
scurt timp au ridicat biserica, au 

construit chilii, au făcut zid împrejur şi au împodobit 
sfântul lăcaş cu toate „cele de trebuinţă”. A eliberat 

Primul chip feminin pe care 
îl prezintă colecția Doamnele 
Domnilor Români este cel al 
Doamnei Elina, care i-a stat 
alături voievodului Matei 
Basarab, ca împreună-
lucrătoare, la opera de 
ctitorie a Țării Românești. 
Ea se înscrie în galeria 
personalităților feminine 
din secolul al XVII-lea, 
care și-au arătat dragostea 
jertfelnică pentru neam și 
țară, contribuind 
la dezvoltarea 
culturii românești.

Matei Basarab 
este considerat cel mai mare ctitor bisericesc al 
neamului; a zidit 46 de biserici și mănăstiri. 
A sprijinit cultura și, împreună cu Udriște 
Năsturel, a înființat tipografii la mănăstirile 
Govora și Câmpulung-Muscel. 

Lui Matei Basarab, în toată lucrarea sa, 
dăruită lui Dumnezeu și neamului, i-a stat 
alături Doamna Elina: Femeie îndrăzneață, 
ea purta de grijă țării, în 1633, când soțul 
ei, care-și luase Scaunul cu armele, merse la 
Constantinopol șă-și capete întărirea. (...) 

Doamna Elina a iubit literatura, istoria 
și arta, cunoștea foarte bine limbile greacă și 
slavonă, fiind totodată culegătoare de datini și 

apoi preasfinţitul Ilarion pe Sfântul Antonie 
de orice grijă acordându-i binecuvântarea de 
a se retrage în pustie, numind alt egumen şi 
rânduind părinţi vieţuitori în obşte. (...)  După 
28 de ani de aspră vieţuire monahală, mulți 
trăiţi în sihastrie, fiind cu totul înfrumuseţat 
în cele ale Duhului şi ajungând la vârsta 
bătrâneţelor, îi descoperă Dumnezeu mai-
nainte cu patruzeci de zile timpul trecerii sale 
la cele veşnice. Era a 23-a zi a lunii noiembrie 
din anul 1720. După ce a citit toată slujba ce 
se cuvenea, ieromonahul Nicolae fiind biruit 
de oboseală şi de întristare pentru despărţirea 
de părintele său a adormit puţin şi a văzut în 
vedenie pe Cuvios spunându-i: “Nu te întrista 
pentru ducerea mea din lumea aceasta, ci 
mai mult te bucură, că n-am murit precum 
ţi se pare, ci acum am mers la bucurie şi la 
odihnă. Şi pentru ascultarea ce mi-ai făcut, 
îţi multumesc şi mă voi ruga lui Dumnezeu 
pentru voi”. 

Doamnele Domnilor Români
obiceiuri strămoșești. Pentru epoca în care a 
trăit și pentru statutul ei, a fost ocrotitoarea 
Bisericii, literaturii și artei. A ridicat două 

biserici, la Negoiețti și la Fierăști, luând parte totodată 
la refacerea mănăstirii Slătioarele din Vâlcea. (...) 

Sub patronajul Doamnei Elina a apărut în anul 
1649 Pentricostar slavon, din porunca și cu cheltuiala 
principesei Elena, cu mila lui Dumnzeu stăpâna și 
Doamna Țării Românești, soția prealuminatului 
Domn, Io Matei Basarab. (...) Patroana literaturii 
românești, așa cum a numit-o Nicolae Iorga pe Doamna 
lui Matei Voievod, a încetat din viață în anul 1653. Ea 
a fost înmormântată în biserica Curtea Domnească 
din Târgoviște, iar pe piatra ei de mormânt, bătrânul 
voievod a pus să i se sape înduiosătoare cuvinte, că au 
trăit împreună de două ori câte 20 de ani.
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Binecuvântare arhierească în Parohia 
Slătioara
Un moment de sărbătoare și de bucurie 
a avut loc în Parohia Slătioara în a 
doua zi de Paşti, când Înaltpreasfințitul 
Părinte Arhiepiscop Varsanufie a fost 
prezent în mijlocul credincioșilor. 
Înaltpreasfinția sa a fost întâmpinat de 
părintele paroh, împreună cu maestrul 
Dinu Săraru și familia domniei sale, 
de autoritățile locale și de credincioși 
îmbrăcaţi în costume tradiţionale. 
Părintele Arhiepiscop i-a binecuvântat 
pe credincioşii prezenţi la slujbă și i-a 
încredințat de purtarea sa de grijă, 
întărindu-le nădejdea că Domnul Hristos, Cel ce a 
înviat din morţi, poate învia şi sufletele cele ostenite de 
greutatea păcatelor, cât timp acestea arată pocăinţă 
sinceră şi dorinţă de întoarcere către Dumnezeu. 

Lumină de Paște pentru nevoiașii din Parohia 
Foleștii de Sus
Bucuria Praznicului Învierii Domnului nostru Iisus 
Hristos a fost trăită în mod aparte de câteva familii 
de nevoiași din Parohia Foleștii de Sus. În cadrul 
proiectului Dăruind, învățăm să iubim, copiii Școlii 
Gimnaziale Tomșani, coordonați de profesorul de 
Religie Liviu-Bogdan Tudor, împreună cu părintele 
Vasile-Emanoil Găman, au oferit acestora alimente 
și produse de panificație pentru masa pascală.

Meditații la matematică la Parohia Boișoara
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, prin Sectorul 
Învăţământ şi Activităţi cu Tinerii, în Parohia 
Boişoara, la iniţiativa preotului paroh Mihai Cristian 
Mitu, se desfăşoară programul social-educaţional 
de meditaţii gratuite la matematică pentru elevii 
claselor V-VIII.  Programul este susţinut de doamna 
preoteasă Mitu Iuliana Georgeta, profesor de 
matematică.

Cateheză la Parohia Băile Olănești
În ziua de 5 mai, părintele Nicolae Valentin Vișan 
de la Parohia Băile Olăneşti a susţinut, cu prilejul 
hramului, cateheza Izvorul Tămăduirii, o sursă de 

tămăduire sufletească şi trupească. La 
sfârșitul activității catehetice, elevii 
Liceului Tehnologic Justinian Marina 
din Băile Olăneşti au primit din partea 
parohiei daruri.

Activități catehetice și filantropice la 
Parohia Spital Horezu
În Săptămâna Luminată, la Spitalul 
Orășenesc Horezu, părintele Dumitru 
Chera a oferit bolnavilor, alături de 
asistența religioasă, mai multe pachete 
cu hrană. Totodată, la capela spitalului 
au continuat catehezele și întâlnirile 
duhovnicești, în această perioadă 
participând elevi de la Liceul Constantin 
Brâncoveanu din orașul Horezu, 
coordonați de doamnele învățătoare 
Iuliana Badea și  Maria Ceaușescu.

Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor,
aşa încât să vadă faptele voastre cele bune

şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri! (Matei 5, 16)
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Și noi suntem copiii Europei
Luni, 9 mai, de Ziua Europei, 
Biroul de Cateheză al Protoieriei 
Călimănești a desfășurat, sub 
coordonarea părintelui Chima 
Vasile Marian, în parteneriat cu 
Școala Nr. 1 Brezoi, activitatea 
Şi noi suntem copiii Europei.
Activitatea a avut ca scop 
educarea copiilor în vederea 
cunoașterii semnificației şi a 
simbolurilor Uniunii Europene, 
iar dintre activități pot fi amintite 
inițierea copiilor în cunoașterea 
unor elemente specifice U.E.; 
cunoașterea însemnelor U.E.; 
cunoașterea Europei, prin 
intermediul unor filmulețe PPT; implicarea copiilor 
în realizarea drapelelor țărilor membre UE;  intonarea 
Imnului UE și recitarea unor poezii.

Cercul pastoral-misionar Băile Olănești
La Parohia Băile Olănești, în ziua de 10 mai, s-au 
întrunit preoții arondați Cercului pastoral-misionar 
Băile Olănești. Întrunirea a debutat cu săvârșirea 
slujbei de Te Deum, urmată de susținerea temei, 
intitulată Sfântul Antim Ivireanul și tipografiile 
bisericești, de către părintele Bâcu Mircea. Prezent 
la întrunire, părintele Protoiereu Dincă Ion, a supus 
dezbaterii o serie de probleme administrative, 
culturale, misionare și sociale, în vederea intensificării 
activităților desfășurate în parohii.

Expoziția Columna lui Traian la Biserica Toți 
Sfinții din Râmnicu-Vâlcea
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, în contextul aniversării a 628 de ani de 
la atestarea documentară a 
Râmnicului, orașul domniei 
Mele, la Biserica Toți Sfinții 
din Râmnicu-Vâlcea a fost 
organizată expoziția în aer 
liber Columna lui Traian. 
Expusă pe exteriorul 
gardului curții bisericii, cu 
vedere dinspre strada Calea 
lui Traian, expoziția a fost 
organizată în amintirea 
drumului parcurs de 
către împăratul Traian în 
demersul de cucerire a 
Daciei. Panourile expuse 
au prezentat o parte din 
metopele de pe Columna 
lui Traian de la Roma, 

basoreliefuri realizate pe panouri dreptunghiulare de 
calcar, care placau monumentul original, constituind 
o friză cu caracter descriptiv. Războaiele daco-
romane au fost prezentate pe Columna lui Traian de 
la Roma și pe Monumentul Tropheum Traiani de la 
Adamclisi.

Ziua Internațională a Familiei la Parohia Foleștii 
de Sus 
O întâlnire cu tinerii a avut loc vineri, 13 mai, 
la Centrul Educativ Inovativ al Parohiei Foleștii 
de Sus, unde părintele Vasile-Emanoil Găman 
a prezentat învățătura creștină despre familie, 
lucrarea familiei și binecuvântarea pe care aceasta o 
primește de la Dumnezeu, când are loc în Hristos și 
în Biserică. Prezentării i-au urmat dezbateri generale, 
concretizate în desene, în poezii și în eseuri, care au 
fost prezentate și credincioșilor, în Duminica  a treia 
după Învierea Domnului, când sunt cinstite femeile 
mironosițe, exemplu de râvnă și devotament.
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Cateheză despre familia creștină 
la Parohia Mateești II
Vineri, 13 mai, la Parohia Mateești 
II, după slujba Acatistului Învierii 
Domnului, părintele Constantin 
Șandru a prezentat cateheza 
intitulată Familia creștină, mlădița 
cea vie din Trupul lui Hristos, 
explicând rolul şi importanţa 
familiei creştine.

Activități catehetice la Parohia 
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
Cu ocazia prăznuirii Sfântului 
Mare Mucenic Gheorghe, elevilor 
de la Colegiul Energetic din Râmnicu-Vâlcea le-a 
fost prezentată o cateheză despre soldatul martir 
câteva informaţii despre cele două biserici din 
Râmnic al căror ocrotitor este.  Evenimentul s-a 
desfăşurat în cadrul parteneriatului dintre parohii şi 
Colegiul Energetic, urmând ca acesta să fie completat 
de vizitarea locaşurilor de cult amintite, în cadrul 
unor vizite ulterioare de documentare privind 
arhitectura bisericească, cadrul liturgic, dar şi zidirea 
duhovnicească a tinerilor. Cateheza a fost susţinută 
de către părintele Simion Mihăiţă Constantin, cadrul 
fiind oferit de Cabinetul de Religie al colegiului.

Ziua Internațională a Sportului în aer liber
Miercuri, 18 mai, în cadrul activităților cu tinerii, 
mai multe parohii din cadrul Arhiepiscopiei 
Râmnicului au desfășurat activități cu tinerii. 
Astfel, la Parohia Tomșani s-a desfășurat un 
proiect inițiat de părintele Olipiu-George 
Popa, preot misionar al Protoieriei Horezu, 
proiect la care au participat o parte dintre elevii 
Liceului Tehnologic Special Nr.1 Bistrița și elevi 
ai Școlii Gimnaziale Tomșani, împreună cu 
domnii profesori Adrian Romănescu și Lavinia 
Popa. La sfârșitul competiției, sportivii au fost 
recompensați cu diplome, iar părintele misionar 
le-a vorbit tinerilor despre faptul că, pe lângă 
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grija specială față de suflet, omul are și datoria de a-și 
îngriji și păstra sănătos trupul, care este templu al 
Duhului Sfânt (I Corinteni 6, 19). 
Îndrumați de părintele Vasile-Emanoil Găman, 
tinerii din Parohia Foleștii de Sus au marcat 
Ziua Internațională a Sportului în aer liber, prin 
organizarea unor competiții de fotbal, tenis de câmp 
și badminton. 
În sala de sport a Liceului George Ţărnea din oraşul 
Băbeni s-a desfăşurat un mini-turneu de fotbal, 
la care au participat elevi ai școlilor gimnaziale 
din localitate. Organizat de către părintele Emil 

Rădulescu de la Parohia Băbeni I, 
turneul s-a bucurat și de participarea 
unor grupuri de copii din parohiile 
Frânceşti I şi Dianu. În cadrul 
festivităţii de premiere, participanţii 
au fost recompensaţi cu diplome și 
daruri. 
Activități în aer liber cu tinerii au 
fost organizate și la Parohia Mateeşti 
II din Protoieria Horezu și la Parohia 
Runcu din Protoieria Călimănești, 
unde copiii au participat la competiţii 
sportive, împreună cu profesorii de 
educație fizică din cele două localități.

Cinstirea Sfinţilor Împăraţi Constantin 
şi Elena în Arhiepiscopia Râmnicului
Evlavia poporului român pentru 
Sfinții Împărați Constantin și Elena s-a 
manifestat  prin ctitorirea a numeroase 
biserici și mănăstiri, de către domnitori 
evlavioși sau ierarhi, stareți și preoți 
de mir sau boieri. În Arhiepiscopia 
Râmnicului și-au sărbătorit hramul 
câteva zeci de biserici. Între acestea se 
numără și bserica de lemn din incinta 
Muzeului Satului Vâlcean din Bujoreni. 
Momentele de sărbătoare s-au desfășurat 
în cadrul parohiilor atât prin participarea la sfintele 
slujbe, cât și prin susținerea de cateheze tematice și 
organizarea de activități cu tinerii, în cadrul centrelor 
catehetice ale parohiilor sau la școlile din comunități. 
Dintre mănăstiri, lavra Brâncovenilor de la Hurezi a 
îmbrăcat alese haine de sărbătoare, Sfânta Liturghie 
fiind săvârșită cu acest prilej de către Înaltpreasfințitul 
Părinte Arhiepiscop Varsanufie.

Ziua mondială pentru diversitate culturală, pentru 
dialog și dezvoltare
În zilele de 21 și 22 mai, după catehezele despre 
viața și activitatea Sfinților Împărați Constantin și 
Elena, la parohiile Amărăști si Mădulari 
din Protoieria Drăgășani a fost marcată 
Ziua mondială pentru diversitate culturală, 
pentru dialog și dezvoltare. În cadrul 
parteneriatului dintre cele două parohii, 
preoții Catana Adrian și Sichigea Daniel 
Ionuț au organizat o excursie cu un grup 
de 24 de copii din cele două parohii, în 
cadrul căreia au fost vizitate Grădina 
Zoologică și Muzeul de Istorie din 
Râmnicu-Vâlcea. În încheiere, copiii s-au 
închinat la sfintele moaște și la replica 
Icoanei Maicii Domnului Prodromița din 
Catedrala Arhiepiscopală.

Sfințire de biserică în comuna Roeşti
Duminică, 22 mai, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârşit 
Sfânta Liturghie în biserica Parohiei Roeşti din 
comuna Roeşti, Protoieria Horezu. Cu această 
ocazie, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit și Slujba de 
resfințire a bisericii parohiale, de curând repictată. 
Copiii, îmbrăcaţi în straie populare, l-au întâmpinat 

pe Părintele Arhiepiscop cu flori în 
mână. În predica rostită cu această 
ocazie, Înaltpreasfinția sa i-a îndemnat 
pe credincioși să-și manifeste dragostea 
față de Dumnezeu prin fapte de iubire 
față de semenii lor, dar și prin îngrijirea 
bisericii și a mormintelor celor care s-au 
mutat de la noi, precum au făcut până 
acum. Părintele Paroh Grigore Ciucă a 
fost hirotesit iconom stavrofor, iar domnul 
inginer Nicolae Popescu şi domnul Lucian 
Smaranda au primit Gramate de Vrednicie 
pentru osteneala depusă şi dragostea 
arătată faţă de sfântul locaş.

Moment cultural la Conacul Brătienilor
Duminică, 22 mai, părintele Marius Rogoz 

de la Parohia Malaia, prin Biroul de Cateheză al 
Protoieriei Călimăneşti, a coordonat o drumeţie pe 
munte, până la locul numit Conacul Brătienilor, aflat 
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la 12 km de vatra satului, pe Muntele Zmeuret. 
Ajunși la destinație, drumeții au participat 
la slujba de pomenire săvârșită în amintirea 
Brătienilor şi au ascultat cuvântul părintelui 
despre obârşia, activitatea şi implicarea acestei 
familii boierești în comunitatea lor. În acest 
loc a existat un conac al Brătienilor, la care se 
ajungea urcând muntele călare, iar pe platoul 
pe care era așezat conacul era amenajată chiar 
o pistă de aterizare pentru avioane. Pe poteca ce 
urcă muntele, Vintilă Brătianu și soția sa, Lia, au 
amenajat o fântână și au ridicat o cruce de piatră.

Căminul cultural din Zmeurăt, loc de manifestare 
a grijii Bisericii față de cei nevoiași
Duminică, 22 mai, cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, la Parohia Zmeurăt din Protoieria 
Râmnicu-Vâlcea a avut loc sfințirea Căminului 
cultural al satului Zmeurăt din comuna Stoenești. 
Acesta va fi administrat de preotul paroh, ajutat de 
Consiliul parohial, în vederea desfășurării acțiunilor 
social-filantropice ale parohiei.

Cercul pastoral-misionar Loviștea
La Parohia Racovița din Protoieria Călimănești, în 
ziua de 26 mai s-au întrunit preoții arondați Cercului 
pastoral-misionar Loviștea. Întrunirea a 
debutat cu săvârşirea slujbei de Te Deum, 
urmată de susținerea temei, intitulată 
Educaţia religios-morală a tineretului 
creştin ortodox în contextul actual, parte 
integrantă a misiunii Bisericii, de către 
Preotul Paroh Neagoe Gabriel Vasile. 
Prezent la întrunire, Părintele Protoiereu 
Laurențiu Ceaușu a supus dezbaterii o serie 
de probleme administrative, misionare 
și culturale. Totodată, au fost inițiate o 
serie de proiecte catehetice pentru tineri, 
proiecte ce urmează a fi implementate pe 
tot parcursul Anul omagial al educaţiei 
religioase a tineretului creştin-ortodox.

Acțiune de ecologizare la Parohia Bercioiu
La iniţiativa părintelui Dragoș Frunzescu, la Parohia 
Bercioiu din comuna Budești, în data de 27 mai s-a 
desfășurat o acțiune de ecologizare, sub genericul Un 
mediu mai curat, un aer mai sănătos. Activitatea i-a 
reunit pe copiii din grupa de cateheză, precum și pe 
alți voluntari, care au transmis în cadrul comunității 
mesajul că numai printr-o conduită corespunzătoare, 
socială și morală, putem să ne bucurăm de un mediu 
înconjurător mai curat și mai sănătos.

Ziua Mondială Împotriva Fumatului
Vineri, 27 mai, pentru a marca Ziua 
Mondială Fără Tutun, inițiată în dorința 
de a opri sau măcar de a limita fumatul, 
la Parohia Foleștii de Sus din Protoieria 
Horezu s-a desfășurat o activitate catehetică 
organizată de părintele Vasile-Emanoil 
Găman. Întâlnirea cu copiii centrului 
educativ parohial a debutat cu vizionarea 
unui material video despre istoria tutunului, 
despre cum a fost folosit la început în 
industria farmaceutică și cum a ajuns apoi 
viciu, dar și despre urmările fumatului 
asupra trupului și sufletului. Activități 

asemănătoare au fost organizate și la parohiile Brezoi 
I și Greblești din Protoieria Călimănești și la Parohia 
Zătreni din Protoieria Horezu.
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Cercul pastoral-misionar Ocnele Mari
Marți, 31 mai, la Parohia Căzăneşti din 
Protoieria Râmnicu-Vâlcea a avut loc a doua 
întâlnire din acest an a preoţilor din cadrul 
Cercului pastoral-misionar Ocnele Mari. 
Întâlnirea a debutat cu săvârşirea slujbei 
de Te Deum. Tema întâlnirii, intitulată 
Biserica, familia şi şcoala - factorii cei mai 
importanţi în educaţia religioasă a copiilor, 
a fost prezentată de părintele Mihai Florian 
Popescu, preot paroh la Parohia Căzăneşti, 
după care au avut loc dezbateri referitoare la subiectul 
propus, precum şi analizarea unor probleme legate 
de activitatile catehetice şi duhovniceşti, pastoral-
misionare şi administrative din cadrul parohiilor 
arondate acestui cerc pastoral.

Pelerinaj la Parohia Ionești II
Organizatorii pelerinajului la care au participat 
elevi ai Școlii Generale Ionești au fost părintele 
Diaconu Constantin și domnul profesor de Religie 
Mihai Buteață. Au fost vizitate bisericile monument-
istoric din comuna Ionești - Biserica Bucșani (1748), 
Biserica Obeni (1842), biserica de lemn din Ioneștii 
Govorei (1850) și biserica de lemn Marcea (1866) -, 

Alunul din Ionești, trecut în 
lista monumentelor naturii, 
cu o vechime de aproximativ 
150 de ani, fiind cel mai 
bătrân alun din țară, și Castrul 
roman Pons Aluti. Scopul 
acestui itinerar a fost acela de 
a evidenția în sufletele copiilor 
istoria și credința strămoșilor 
noștri, protejarea acestor 
monumente, dar și  îndemnul 
copiilor de a-și iubi neamul, 
țara și Biserica strămoșească.

Pelerinaj la sihăstriile brâncovenești pentru tinerii 
din Protoieria Râmnicu-Vâlcea
În cadrul manifestărilor dedicate Anului omagial 
al educaţiei religioase a tineretului creştin-ortodox 
şi Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir 
Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti, Protoieria 
Râmnicu-Vâlcea a organizat sâmbătă, 4 iunie, un 
pelerinaj pentru tineri la mănăstirile Govora, Bistrița, 
Hurezi, Surpatele și Dintr-un Lemn. Ctitorite sau 
rectitorite de către Sfântul Voievod Martir Constantin 
Brâncoveanu, în perioada păstoririi Sfântului Ierarh 
Antim Ivireanul, mănăstirile au contribuit nu doar la 
păstrarea conștiinței religioase a poporului român, ci 
au avut un rol esențial și în dezvoltarea artei și culturii 

românești.  În cadrul pelerinajului, după 
ce s-au închinat în sfintele locașuri, 
copiii din parohiile Înălțarea Domnului 
- Ostroveni, Sfinții Împărați Constantin 
și Elena - Ostroveni, Sfântul Gherasim 
de la Iordan, Sfântul Andrei, Toți Sfinții, 
Sfântul Gheorghe, Sfântul Gheorghe 
și Binecredinciosul Împărat Justinian, 
Râureni și Goranu, au participat la un 
adevărat curs de literatură și istorie 
bisericească, în care a fost expusă 
activitatea grămăticilor, a copiștilor de 
manuscrise și cea a tipografilor care au 
ostenit în Arhiepiscopia Râmnicului.
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Ziua Copilului, prilej de bucurie în parohiile din 
Arhiepiscopia Râmnicului
Ziua de 1 iunie, zi care prilejuiește bucurie în inima 
fiecărui copil, a adus și anul acesta momente deosebit 
de frumoase copiilor din parohiile 
celor patru protoierii ale Arhiepiscopiei 
Râmnicului, în cadrul cărora, prin 
Sectorul Învățământ și Activități cu 
Tineretul și Birourile de Catehizare, 
s-au organizat și desfășurat numeroase 
activități. Dintre parohii, pot fi amintite 
Foleștii de Sus, Zătreni, Slăvești, 
Grădiștea, Cernișoara, Berbești, Ionești 
II, Gorunești, Bercioiu, Râureni, 
Brezoi I, Trăistari, Vlădești, Greblești 
și Mateești II. Multe dintre activități au 
fost organizate în parteneriat cu școlile 
sau liceele din localitate. Copiii s-au 
bucurat de activități sportive - fotbal, 
tenis de câmp, badminton, handball, 
tir cu arcul -, au recitat poezii și au cântat din nou 
cântecele copilăriei. Cu acest prilej au fost organizate 
și activități social-caritative, copiii oferind daruri de 
haine, jucării și pachete cu alimente copiilor nevoiași 
din comunitățile lor.

Duminica Părinţilor şi a Copiilor la 
Parohia Valea Bisericii: Să ne cinstim 
părinţii, să ne iubim copiii!
Pentru a cultiva comuniunea de iubire 
şi respect dintre părinţi şi copii, Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a 
numit, începând cu anul 2009, prima 
duminică după data de 1 iunie Duminica 
Părinţilor şi a Copiilor, aşa cum găsim 
trecut şi în calendarele noastre. Astfel, 
dumincă, 5 iunie, la Parohia Valea Bisericii 
din Orleşti s-a desfăşurat activitatea 
catehetică Să ne cinstim părinţii, să ne 
iubim copiii! La Sfânta Liturghie au 
participat mai mulţi tineri, purtând straie 

populare, alături de părinţii şi bunicii lor, care au 
adus mulţumire lui Dumnezeu pentru darul vieţii. În 
cuvântul său de învăţătură, părintele Luca-Georgian 
Sîia le-a vorbit celor prezenți despre familia creştină, 

formată din bărbat și femeie, şi despre copii, care sunt 
o binecuvântare şi o icoană a iubirii lui Dumnezeu 
față de om. Părinții au fost îndemnat să acorde mai 
mult timp copiilor lor, prin comunicare şi ajutor în a-şi 
păstra sănătatea sufletească şi trupească, ferindu-se 

de rău, făcând binele şi bucurându-i pe cei 
din jurul lor. La rândul lor, tinerii au fost 
sfătuiți să-i cinstească şi să-i iubească pe 
părinţii şi bunicii lor, rugându-se pentru ei, 
întrucât prin ei Dumnezeu le-a dăruit viaţă 
şi sunt sprijiniţi să crească şi să sporească în 
iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. 
În încheiere, copiii au prezentat un scurt 
recital de cântece religioase şi populare, 
învăţate la orele catehetice săptămânale, şi 
au împărţit celor prezenţi daruri pregătite 
chiar de ei, arătând prin toată implicarea şi 
credinţa lor cât de importantă şi frumoasă 
este familia creştină, consolidată pe temelia 
valorilor evanghelice perene.

V
iața parohiilor

Slujire arhierească în Parohia Runcu
În duminica a şasea după Paşti, 
a vindecării orbului din naştere, 
Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârşit 
Sfânta Liturghie la Parohia Runcu din 
Protoieria Călimăneşti, împreună cu 
un sobor de preoţi şi de diaconi. În 
cadrul Sfintei Liturghii, tânărul teolog 
Ionel Cristian a fost hirotonit întru 
diacon pe seama Parohiei Bujoreni. 
Răspunsurile la strană au fost date de 
psalţii Seminarului Teologic Sfântul 
Ierarh Nicolae din Râmnicu-Vâlcea.

Activități cu tinerii la Parohia Bercioiu:
Ziua Învățătorului
Duminică, 5 iunie, după săvârșirea Sfintei Liturghii, 
la inițiativa preotului paroh Dragoș Frunzescu de 
la Parohia Bercioiu, copiii din grupa de cateheză 
au participat la activitățile prilejuite de Ziua 
Învățătorului. În cadrul întâlnirii au fost parcurse 
texte precum Dascălul și Dăscălița ale lui Octavian 
Goga, Învățătoarea Ninei Cassian, Amintiri din 
copilărie ale lui Ion Creangă, Pedagog de școală nouă 
al lui Ion Luca Caragiale, Domnul Vucea al lui Barbu 
Ștefănescu Delavrancea și Domnul Trandafir al lui 
Mihail Sadoveanu. Călătoria literară a născut emoții 
în inimile celor mari, dar și bucurii în inimile celor 
mici, care au cunoscut figuri luminoase ale unor 
dascăli de odinioară.

Activitate educativă la Parohia Dăești I:
Respect pentru trecut și nădejde în viitor
Biroul de Cateheză al Protoieriei 
Călimănești, prin responsabilul cu 
cateheză, părintele Mitu Vasile-Daniel de 
la Parohia Dăești I, a desfășurat o acțiune 
menită să marcheze Ziua Mondială a 
Învățătorului. După ce copiii din grupa 

de cateheză au desfășurat la biserică programul 
săptămânal de lectură și au discutat despre rolul 
învățătorului în formarea tinerelor generații, s-au 
deplasat, sub coordonarea părintelui Mitu Vasile-
Daniel și a doamnei Mitu Laura, la domiciliul 
doamnei învățătoare Moțoc Elisabeta, în vârstă de 
94 de ani. Doamna învățătoare a fost, timp de 34 
de ani, dascălul mai multor generații de dăeșteni, 
dintre care 19 ani chiar director al Școlii Generale 
din localitate. Persoană înzestrată  de Dumnezeu cu 
o minte genială, doamna învățătoare a dat copiilor 
mai multe sfaturi, împărtășindu-le din experiența sa 
de viață. Voința și credința sunt cele două coordonate 
existențiale care asigură garantat reușita în viață, a 
spus doamna învățătoare. În semn de recunoștință, 
gazda a primit din partea copiilor flori și dulciuri, iar 
din partea Bisericii o icoană cu Maica Domnului.

Cercul pastoral-misionar Valea Lotrului
La Parohia Brezoi I din Protoieria 
Călimăneşti s-au întrunit în data de 7 
iunie preoții din cadrul Cercului pastoral-
misionar Valea Lotrului. Întrunirea a fost 
deopotrivă un moment de comuniune și 
de împreună-slujire a preoților la Sfânta 
Liturghie, dar și un demers cultural și 
misionar, prin susținerea temei, Didahiile 
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Sfântului Antim Ivireanul, de către 
părintele Chima Vasile Marian. 
În cadrul dezbaterilor au fost 
identificate o serie de mijloace 
pastorale care să contribuie la 
redescoperirea valorilor tradiționale 
și culturale din comunitățile de pe 
Valea Lotrului, precum și mijloace 
filantropice și sociale prin care pot 
fi sprijiniți bătrânii uitați de familii, 
copiii ai căror părinți sunt plecați în 
străinătate și copiii aflați în risc de 
abandon școlar.

Simpozion parohial dedicat Zilei Eroilor la Parohia 
Valea Bisericii: Biserica și Școala au înălțat neamul 
românesc
Într-o rodnică lucrare şi colaborare a Bisericii 
cu Şcoala şi Consiliul Local al Primăriei Orleşti, 
la iniţiativa părintelui Luca-Georgian Sîia, joi, 9 
iunie, un număr însemnat de credincioşi, dascăli şi 
reprezentaţi ai administraţiei locale , alături de cei 
aproximativ o sută de tineri şi copii, au participat 
cu bucurie şi recunoștință la Sfânta Liturghie a 
sărbătorii Înălţării Domnului. 
Însemnătatea zilei a fost 
evidenţiată prin organizarea unui 
simpozion parohial dedicat Zilei 
Eroilor, în cadrul căruia au fost 
prezentate filmul documentar 
Preoţii militari și piesa de teatru 
Ion, soldat român. Evenimentul 
s-a încheiat cu procesiunea la 
Monumentul Eroilor, aflat în 
centrul comunei Orleşti, cu 
intonarea cântecelor patriotice şi 
depunerea de coroane și flori de 
către elevii prezenţi, îmbrăcaţi în 
costume populare.

Serbare cu ocazia Zilei Eroilor la 
Parohia Gorunești
Și la Parohia Gorunești din orașul 
Bălcești au  fost organizate activități 
cu tineretul cu prilejul Înălțării 
Domnului și al Zilei Eroilor. 
După Sfânta Liturghie, la care au 
participat numeroși copii și tineri 
din parohie, îmbrăcați în costume 
naționale, s-a desfășurat o serbare, 
sub coordonarea preotului paroh 
și a doamnelor învățătoare, s-au 
depus flori la Monumentul Eroilor 
și, în încheiere, a avut loc agapa 
frățească, organizată în cinstea 
eroilor neamului românesc.

Praznicul Înălțării Domnului și Ziua Eroilor, în 
parohiile din Protoieria Horezu
În parohiile din Protoieria Horezu, marele praznic 
al Înălțării Domnului a reunit sufletele creștinilor 
români de toate vârstele într-un gând și o simțire, 
prin deosebite activități, desfășurate după Sfânta 
Liturghie, precum procesiuni la monumentele 
eroilor, recitarea de poezii și intonarea de cântece 
patriotice. La parohiile Foleștii de Sus, Grădiștea, 

Tomșani și Mateeşti II s-au dezvoltat activități 
educative și patriotice în parteneriat cu școlile și 
liceele din localitate.

Eroii români au fost cinstiți și în parohiile din 
Protoieria Călimănești
Joi, 9 iunie, îndată după Sfânta Liturghie, în parohiile 
din Protoieria Călimănești au fost comemorați 
cu adâncă pioșenie eroii neamului românesc. În 
parohiile Dăești I, Fedeleșoiu, Muereasca de Jos, 
Muereasa de Sus și Rădăcinești, preoții, împreună 
cu elevii și cadrele didactice de la unitățile de 
învățământ din localitate, precum 
și cu autoritățile locale, au organizat 
momente cultural-artistice, tinerii 
manifestându-și bucuria de a fi 
români prin versuri și cântece 
patriotice. Aceste momente de 
introspecție a trecutului mai 
mult sau mai puțin îndepărtat al 
poporului român au avut loc în 
fața Monumentului Eroilor din 
fiecare localitate. Astfel, Înălțarea 
Domnului a devenit și înălțarea la 
cer a rugăciunilor noastre pentru 
jertfa înaintașilor și recunoștința pe 
care le-o purtăm pentru credința și 
iubirea lor de neam, duse până la 
sacrificiul suprem.

Meşteșuguri artistice şi tradiţionale la parohiile 
Fedeleşoiu și Gorunești
Sâmbătă, 11 iunie, la Parohia Fedeleșoiu din comuna 
Dăeşti s-au desfășurat mai multe activităţi cu tinerii, 
sub genericul Întoarcerea la tradiţie, menite să-i facă 
pe copiii din grupul de cateheză să rememoreze 

vremurile în care truda mâinilor, împletită cu 
rugăciunea, era îndeletnicirea de bază a strămoşilor 
noştri cu care îşi asigurau traiul zilnic. Folosindu-
se de zestrea Casei Domneşti şi a satului, fetele 
din grupul de cateheză au apreciat meșteșugul 
broderiei, iar băieții pe cel al cioplitului în lemn 
și pe cel al olăritului. De asemenea, activitatea 
de apicultură a fost pentru tineri o lecţie vie de 
hărnicie şi devotament. Cei doi preoţi ai Parohiei 
Fedeleşoiu, Bănicioiu Gheorghe şi Dîngă Florian, 
le-au vorbit copiilor pe parcursul acestor activităţi 
despre importanţa păstrării vii a ocupaţiilor şi 

meşteşugurilor tradiţionale. Activități asemănătoare 
au fost organizate și la Parohia Gorunești din 
orașul Bălcești, sub coordonarea părintelui Marian 
Bădulescu, unde copiii au fost inițiați în tainele unor 
meșteșuguri precum: sculptura în lemn, olăritul, 
pirogravura și confecționarea manuală a diferitelor 
obiecte de artizanat.
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Cateheză despre Sfânta Treime la Școala Nicolae 
Bălcescu din Drăgășani
Vineri, 17 iunie, în întâmpinarea hramului bisericii 
din Parohia Momotești, în cadrul parteneriatului 
educațional dintre parohie și Școala Gimnazială 
Nicolae Bălceascu din Drăgășani, părintele Ion Irinel 
Dovleac a susținut o cateheză despre Sfânta Treime.

Proiectul social-filantropic Din dragoste pentru 
aproapele, la Parohia Bercioiu
Parohia Bercioiu din Protoieria Călimănești și-a 
continuat seria activităților social-filantropice prin 
derularea programului Din dragoste pentru aproapele. 
Duminică, 19 iunie, parohia a oferit o masă caldă și 
un cuvânt duhovnicesc unui număr de zece familii 
nevoiașe.

Sărbătoarea Sfintei Treimi în Protoieria 
Horezu
Luni, 20 iunie, mai multe parohii din 
Protoieria Horezu și-au serbat hramul. 
Cu acest prilej, în parohiile Bodești II, 
Budele-Săscioara, Pojogi și Slăvești, 
preoții slujitori au desfășurat o serie de 
activități catehetice cu tinerii, incluzând 
cateheze și vizite pastorale în școală. În 
ziua hramului, o parte însemnată din 
tinerii care au participat la cateheze 
au venit la Sfânta Liturghie și la agapa 
frățească.

Ziua Europeană a Muzicii
Marți, 21 iunie, la Parohia Bercioiu 

din comuna Budești, cu prilejul Zilei Europene a 
Muzicii, părintele Dragoș Frunzescu a desfășurat o 
activitate cu copiii grupului de cateheză, cărora le-a 
vorbit despre muzica românească, subliniind locul 
important în peisajul muzical românesc pe care îl 
ocupă muzica corală, mai ales începând cu secolul al-
XIX-lea, când tinerii români au plecat să studieze în 
marile centre culturale de peste hotare.
În Parohia Stoenești din Protoieria Horezu a fost 
organizat un mic spectacol de pricesne, susținut de 
copiii de la Școala Gimnazială Stoenești, îndrumați 
de doamna învățătoare Pelesca Mihaela. Tot cu 
prilejul acestei zile, la Parohia Foleștii de Sus, copii 
care fac parte din Corul Aghiofilia al parohiei, au 
susținut vineri, 24 iunie, în deschiderea serbării de 
sfârșit de an școlar , un spectacol muzical.

Excursii de sfârșit de an școlar pentru copiii de la 
Școala Waldorf
În luna iunie, între Ziua Copilului și sfârșitul anului 
școlar, copiii de la Grădinița și Școala Waldorf  din 
Râmnicu-Vâlcea au beneficiat de excursii la o serie 
de obiective religioase, precum Mănăstirea Curtea de 
Argeș și la Catedrala din Făgăraş, și culturale, precum 
Mausoleul Mateiaş și Planetariul din Piteşti. Elevii au 
vizitat şi Târgul de Promovare a Tradiţiilor Populare 
Româneşti din localitatea Coşeşti, județul Argeş, 
unde au observat stâna și atelierul Meşterul Olar, 
participând la concursuri special organizate pentru 
copii, precum mulsul oilor și prepararea brânzei 
de casă. Copiii au îmbrăcat  straie ciobăneşti, iar la 
final au fost recompensaţi cu o amintire pe măsură, 
Diplomă de Ciobănel Fruntaş.

Serbarea Grădiniței Toți Sfinții
Joi, 23 iunie, Sala de conferințe 
a Bibliotecii Județene Antim 
Ivireanul din Râmnicu-Vâlcea a 
găzduit serbarea Grădiniței Toți 
Sfinții. Momentul festiv, așteptat 
deopotrivă de părinți, de cadrele 
didactice și de preșcolari, a oferit  
momente și sentimente unice 
fiecărui participant, izvorâte din 
candoarea protagoniștilor, din 
neîntrecuta lor spontaneitate 
și sinceritate. Aflată în curtea 
Bisericii Toți Sfinții din Râmnicu-
Vâlcea, instituția de învățământ 
a devenit un model al cooperării 
dintre Biserică și Școală în educarea 
copiilor. Valori precum adevărul, 

binele, ajutorarea semenilor, cinstirea lui Dumnezeu, 
a părinților și a familiei, sunt împărtășite copiilor 
deopotrivă prin povești cu zâne și feți frumoși, cu 
fete harnice și fete leneșe, cu bravi cavaleri care luptă 
cu balauri pentru salvarea prințeselor, dar și prin 
învățarea acestora să se roage pentru părinți și frați, 
prin educarea simțului estetic, în cadrul activităților 
de pictură religioasă, sau prin învățarea colindului 
sfânt și bun, în perioada sărbătorilor de iarnă. Sub 
semnul veseliei, serbarea a încununat activitățile 
didactice desfășurate în anul școlar 2015-2016, fiind 
însă și un moment de exprimare a recunoștinței 
părinților pentru misiunea dascălilor, dar și a 
aprecierii dascălilor față de parteneriatul activ și 
rodnic dintre Școală, Familie și Biserică în educarea 
copiilor.

V
iața parohiilor
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Straie populare la Parohia Jiblea Veche
Vineri, 24 iunie, la Parohia Jiblea-Veche din Protoieria 
Călimănești a fost comemorată și Ziua Internațională 
a Iei. La îndemnul părintelui Constantin Negrea, 
mulți dintre enoriașii parohiei au venit la slujbă 
îmbrăcați în straie populare, simboluri al sufletului 
românesc tradiţional creştin, care dăinuie din 
timpuri străvechi. Întrucât, în acest 
an,  Ziua mondială a Iei a coincis cu 
ultima zi de şcoală, la slujbă au fost 
prezenți și elevii Școlii Gimnaziale 
Șerban-Vodă Cantacuzino. Cu acest 
prilej, după Sfânta Liturghie, elevii 
care au obținut rezultate deosebite 
la învățătură au primit daruri, în 
semn de prețuire față de modul 
serios în care au abordat studiul. 
Aflată la prima ediție, festivitatea de 
premiere Dăruind vei dobândi s-a 
bucurat de multă apreciere din partea 
credincioșilor și a copiilor.

Cercul pastoral-misionar Budești
Joi, 23 iunie, preoții arondați Cercului pastoral-
misionar Budești s-au întrunit în cadrul unei 
conferințe duhovnicești la Biserica Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavriil din Parohia Prodănești-Vegești. 
Întrunirea a debutat cu oficierea slujbei de Te Deum. 
Părintele Mihai Corbeanu a susținut referatul 
Educația religios-morală a tinerilor în familie, Școală și 
Biserică, după care au urmat discuții și comentarii pe 
marginea temei, precum și dezbaterea unor probleme 
de interes misionar, practic și administrativ.

Cateheză cu ocazia hramului la Parohia Toţi Sfinţii
În seara zilei de 25 iunie, la Parohia Toţi Sfinţii din 
Municipiul Râmnicu-Vâlcea, părintele Mihai Cârstea 
a susținut cateheza cu tema Frumuseţea sfinţeniei, 
model de bunătate și conviețuire umană, în care a 

arătat rolulul  și importanța sfinților 
în viața oamenilor, dar și frumuseţea 
sfinţeniei, ca rod al comuniunii 
smerite a omului cu Dumnezeu: Cine 
Îi urmează lui Hristos, cine crede în 
El şi Îl iubeşte, prin rugăciune şi fapte 
bune, acela va  dobândi prezenţa 
netrecătoare a lui Hristos Cel veşnic în 
viaţa lui.

Ziua Drapelului Naţional sărbătorită 
la Parohia Toţi Sfinţii din Râmnic
Duminică, 26 iunie, de sărbătoarea 
Tuturor Sfinţilor, la Parohia Toți 
Sfinții din Râmnicu-Vâlcea a fost 
comemorată şi Ziua Drapelului 

Naţional. În prezența reprezentanților autorităților 
locale a fost sfinţit drapelul care, ulterior, a fost 
arborat în fața Instituției Prefectului Judeţului Vâlcea, 
în cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea 
Drapelului Naţional. Data de 26 iunie a fost aleasă 
în amintirea zilei când, în timpul Revoluţiei de la 
1848, steagul tricolor - roş-galben-albastru - a fost 

adoptat ca simbol al naţiunii române. Astfel, s-a 
stabilit ca Tricolorul să reprezinte steagul naţional 
al tuturor românilor, purtând deviza Dreptate şi 
frăţie, acordându-i-se şi denumirea de stindard al 
libertăţii. Tricolorul, ca simbol al națiunii române, 
apare la începutul secolului al XIX-lea. Poate fi 
văzut în picturile cu drapelul răscoalei lui Tudor 
Vladimirescu, în cadrul căreia i se atribuie pentru 
prima oară semnificația: Libertate (albastrul cerului), 
Dreptate (galbenul ogoarelor), Frăție (roșul sângelui). 
Steagul național capătă tărie când e purtat, în primul 
rând, de militari, dar el ne umple și pe noi de bucurie 
şi ne sprijină în suferinţă, fiind un simbol care se 
transformă în sentiment, atunci când se întâlneşte cu 
momente cheie din vieţile noastre şi din destinul ţării, 
a precizat părintele Constantin Cârstea.

Activități catehetice la Parohia Sfinții Apostoli 
Petru și Pavel
Sărbătoarea hramului Bisericii Sfinţii Apostoli Petru 
și Pavel a cuprins o serie de manifestări liturgice, 
duhovnicești și culturale, ocazie cu care părintele Ion 
Bănuţă i-a vizitat pe copiii de la Grădiniţa Nord 1, 
prezentându-le aspecte din viaţa Sfinţilor Apostoli 
Petru şi Pavel şi moduri ale cinstirii lor de către 
Biserică. Îl cinstim pe Sfântul Apostol Petru, întrucât 
el este unul dintre ucenicii Mântutorului și cel care 
Îl arată pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, iar 
pe Sfântul Apostol Pavel, îl cinstim ca pe cel care, în 
urma convertirii de pe drumul Damascului, devine 
propovăduitor al Evangheliei Mântuitorului Iisus 
Hristos. Cei doi apostoli au primit cununa muceniciei, 
devenind chipuri ale sfințeniei, rugători și mijlocitori 
înaintea Preasfintei Treimi, a subliniat părintele.

Slujire arhierească la Parohia Sfinții 
Apostoli Petru și Pavel din Râmnic
La sărbătoarea hramului Bisericii Sfinții 
Apostoli Petru și Pavel din Râmnicu-Vâlcea, 
preoții și credincioșii parohiei au primit 
vizita arhipăstorului lor. Miercuri, 29 iunie, 
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie, înconjurat de un sobor 
însemnat de preoți și diaconi, a săvârșit 
Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură 
rostit cu acest prilej, Părintele Arhiepiscop 
a descoperit credincioșilor prezenți în 
număr foarte mare la Sfânta Liturghie 

chipurile duhovnicești și activitatea misionară a 
Sfinților Apostoli care, prin lucrarea Sfântului Duh 
au devenit - Sfântul Petru din pescar, iar Sfântul 
Pavel din prigonitor al creștinilor - propovăduitori 
ai Evangheliei Mântuitorul Iisus Hristos, misiune 
căreia și-au dedicat întreaga viață. Înaltpreasfinția 
sa a evidențiat, totodată, și activitatea pastoral-
misionară a Parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel în 
cadrul proiectelor pentru tineri, bătrâni și bolnavi, 
proiecte desfășurate în parteneriat cu diferite 
instituții de învățământ sau de asistență socială. 
La final, Părintele Paroh Ion Bănuță i-a mulțumit 
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, atât pentru 
bucuria adusă enoriașilor parohiei cu prilejul acestui 
popas duhovnicesc în mijlocul lor, cât și pentru 
purtarea de grijă față de parohia pe care o păstorește 
de mai multe decenii.

V
iața parohiilor
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Mii de credincioși aflați pe colina Catedralei 
Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea au primit și în 
acest an Sfânta Lumină adusă de la Îerusalim. Slujba 
Învierii Domnului a fost oficiată de Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

În cuvântul său, Părintele Arhiepiscop a arătat că 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos este Lumina care 
luminează tuturor, 
pentru că numai prin 
Învierea Sa toate s-au 
umplut de lumină, și 
cerul, și pământul, și 
cele dedesubt. Trupul 
lui Iisus Hristos 
cel Înviat, care are 
înlăuntrul Său izvorul 
luminii, strălucind, Îl 
luminează duhovnicește 
pe cel ce crede în El, 
împărtășindu-se de 
Trupul Său. 

Lumina lui Hristos luminează tuturor! Credinciosul 
care primeşte această lumină a scăpat de întuneric. El 
dobândește astfel lumina vieţii, așa cum accentuează 
cântarea bisericească: „Cât este de sfântă, cu adevărat, 
și întru totul prăznuită această noapte de mântuire 
și strălucită, mai înainte vestitoare fiind a zilei celei 
purtătoare de lumină, a Învierii, în care Lumina cea 
fără de ani din mormânt cu trupul, tuturor a strălucit”. 
Însă, din păcate, nu toţi primesc această lumină. 
Cel care nu-L urmează pe Hristos, nu are lumina, și 
implicit nici viața, ci rămâne veșnic în întuneric, adică 
în moarte. Recunoașterea lui Dumnezeu ca singurul 
izvor al luminii lumii, ne dezvăluie scopul vieții, adică 
unirea noastră cu Persoana Mântuitorului Hristos.

În încheierea cuvântului său, Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie le-a adresat tuturor îndemnul ca 
bucuria Învierii Domnului să fie dusă și celor aflați în 

Învierea Domnului,
la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnic

suferință, întrucât creștinul, ca fiu al lui Dumnezeu, 
este chemat să fie lumină și bucurie tuturor celor din 
jurul său: Omul îndumnezeit devine, la rândul lui, 
lumină a lumii: „Voi sunteţi lumina lumii. (...) Aşa să 
lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât 
să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl 
vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 14-16). Omul unit 

cu Hristos primește 
lumina lui Dumnezeu 
și o dă mai departe; 
nu luminează de la 
el însuși, ci lumina 
lui Hristos devine 
strălucitoare în el. Nu 
omul devine izvor al 
luminii, ci el doar o 
face să strălucească 
pentru ceilalți, 
întrucât din singurul 
Izvor al luminii își 
primește strălucirea 

fiecare, după propria măsură. 
Sfântul Maxim Mărturisitorul consideră că 

urmarea lui Hristos este o manifestare de la sine 
înțeleasă a iubirii credinciosului față de El: „Cel care-L 
iubește pe Hristos, desigur că Îl și imită după putere”. 
În acest sens trebuie înțeles și faptul că Hristos Însuși 
Și-a chemat ucenicii să se învețe din pilda Lui și să își 
rânduiască viața după aceasta: „Că v-am dat vouă 
pildă, ca, precum v-am făcut Eu vouă, să faceţi şi 
voi” (Ioan 13, 15). După chipul luminii lui Hristos și 
omul trebuie să se facă lumină lumii, persoana umană 
devenind astfel răspânditoare de lumină în lume, 
vestindu-L pe Hristos prin viața sa.

Sărbătoarea Învierii Domnului a continuat cu 
oficierea în Catedrala Arhiepiscopală, de către 
Chiriarhul Râmnicului, a Sfintei Liturghii a Sfântului 
Ierarh Ioan Gură de Aur.

Duminică, 1 Mai. A săvârșit Slujba 
Învierii și Sfânta Liturghie la Catedrala 
Arhiepiscopală.
Luni, 2 Mai. A săvârșit Sfânta Liturghie la 
Parohia Slătioara din Protoieria Horezu.
Marți, 3 Mai. A săvârșit Sfânta Liturghie 
la Mănăstirea Lainici din județul Gorj.
Miercuri, 4 Mai. A sfințit altarul de 
vară de la Mănăstirea Sfânta Eufimia din 
Protoieria Râmnicu-Vâlcea.
Joi, 5 Mai. A săvârșit Sfânta Liturghie la 
Catedrala Episcopală din Drobeta-Turnu 
Severin.
Vineri, 6 Mai. A săvârșit Sfânta Liturghie 
la Mănăstirea Antim din Râmnicu-Vâlcea.
Sâmbătă, 7 Mai. A supravegheat șantierele 
de lucru de la Centrul eparhial: reședința 
arhiepiscopală, paraclisul arhiepiscopal și 
casele monahale.
Duminică, 8 Mai. A săvârșit Sfânta 
Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din 
Caransebeș.
Luni, 9 Mai. A participat la ceremonia de 
ridicare a drapelelor României și Uniunii 
Europene cu prilejul Zilei Europei. A 
sfințit monumentul ridicat în cinstea 
Armatei Române la Râmnicu-Vâlcea și 
a transmis mesajul pentru comemorarea 
Zilei Independenței României.
Marți, 10 Mai. A acordat audiențe 
mai multor preoți și credincioși din 
Arhiepiscopia Râmnicului. A supravegheat 
șantierele de lucru de la Centrul eparhial: 
reședința arhiepiscopală, paraclisul 
arhiepiscopal și casele monahale.
Miercuri, 11 Mai. A acordat audiențe 

mai multor preoți și credincioși din 
Arhiepiscopia Râmnicului. A supravegheat 
șantierele de lucru de la Centrul eparhial: 
reședința arhiepiscopală, paraclisul 
arhiepiscopal și casele monahale.
Joi, 12 Mai. A prezidat ședința Permanenței 
Consiliului Eparhial.
Vineri, 13 Mai. A participat la lucrările 
simpozionului național Rânduielile 
monahale în ctitoriile Sfântului Ierarh 
Calinic de la Cernica și  la concertul de 
muzică psaltica susținut de protopsaltul 
grec Nicodim Kabarnos.
Sâmbătă, 14 Mai. A primit delegația 
condusă de Înaltpreasfințitul Părinte 
Irineu, Mitropolitul Olteniei, care a 
adus spre închinare sfintele moaște ale 
Sfântului Ierarh Nifon, Întemeietorul 
Eparhiei Râmnicului.
Duminică, 15 Mai. A săvârșit Sfânta 
Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din 
Râmnicu-Vâlcea în sobor de arhierei sub 
protia Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, 
Mitropolitul Olteniei, la sărbătoarea 
hramului Eparhiei Râmnicului.
Luni, 16 Mai. A acordat audiențe mai multor 
preoți și credincioși din Arhiepiscopia 
Râmnicului. A supravegheat șantierele 
de lucru de la Centrul eparhial: reședința 
arhiepiscopală, paraclisul arhiepiscopal și 
casele monahale.
Marți, 17 Mai. A acordat audiențe 
mai multor preoți și credincioși din 
Arhiepiscopia Râmnicului. A supravegheat 
șantierele de lucru de la Centrul eparhial: 
reședința arhiepiscopală, paraclisul 
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arhiepiscopal și casele monahale.
Miercuri, 18 Mai. A acordat audiențe 
mai multor preoți și credincioși din 
Arhiepiscopia Râmnicului. A prezidat 
ședința Permanenței Consiliului Eparhial.
Joi, 19 Mai. A prezidat lucrările conferinței 
preoțești a Protoieriei Călimănești.
Vineri, 20 Mai. A acordat audiențe 
mai multor preoți și credincioși din 
Arhiepiscopia Râmnicului.  A vizitat 
Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din 
Protoieria Râmnicu-Vâlcea.
Sâmbătă, 21 Mai. A săvârșit Sfânta 
Liturghie la Mănăstirea Hurezi.
Duminică, 22 Mai. A săvârșit slujba de 
resfințire a bisericii Parohiei Slăvești din 
Protoieria Horezu.
Luni, 23 Mai. A prezidat lucrările 
conferinței preoțești a Protoieriei 
Drăgășani.
Marți, 24 Mai. A prezidat lucrările 
conferinței preoțești a Protoieriei 
Râmnicu-Vâlcea.
Miercuri, 25 Mai. A acordat audiențe 
mai multor preoți și credincioși din 
Arhiepiscopia Râmnicului. A supravegheat 
șantierele de lucru de la Centrul eparhial: 
reședința arhiepiscopală, paraclisul 
arhiepiscopal și casele monahale.
Joi, 26 Mai. A prezidat ședința Pemanenței 
Consiliului Eparhial. A supravegheat 
șantierele de lucru de la Centrul eparhial: 
reședința arhiepiscopală, paraclisul 
arhiepiscopal și casele monahale. 
Vineri, 27 Mai. A vizitat șantierul de 
lucru de la Mănăstirea Berislăvești din 
Protoieria Călimănești.

Duminică, 29 Mai. A săvârșit Sfânta 
Liturghie la Mănăstirea Mamu din 
Protoieria Drăgășani.
Luni, 30 Mai. A acordat audiențe mai multor 
preoți și credincioși din Arhiepiscopia 
Râmnicului. A supravegheat șantierele 

de lucru de la Centrul eparhial: reședința 
arhiepiscopală, paraclisul arhiepiscopal și 
casele monahale.
Marți, 31 Mai. A acordat audiențe 
mai multor preoți și credincioși din 
Arhiepiscopia Râmnicului. A supravegheat 
șantierele de lucru de la Centrul eparhial: 
reședința arhiepiscopală, paraclisul 
arhiepiscopal și casele monahale. A 
vizionat piesa de teatru Qvo Vadis a trupei 
de teatru creștin Constantin Popian a 
Arhiepiscopiei Râmnicului.
Miercuri, 1 Iunie. A săvârșit Sfânta 
Liturghie la biserica Bolniță de la Centrul 
Eparhial. A prezidat ședința Permanenței 
Consiliului Eparhial. A întâmpinat și a 
binecuvântat mai multe grupe de copii 
din Râmnicu-Vâlcea, oferindu-le daruri 
cu prilejul Zilei Copilului.
Joi, 2 Iunie. A prezidat ședința 
Permanenței Consiliului Eparhial. A 
întâmpinat și binecuvântat absolvenții 
Liceului Pedagogic și ai Seminarului 
Teologic Ortodox Sfântul Ierarh Nicolae 
din Râmnicu-Vâlcea.
Vineri, 3 Iunie. A vizitat parohiile Berbești 
și Mateești din Protoieria Horezu.
Sâmbătă, 4 Iunie. A vizitat parohiile 
Slăvești și Coltești din Protoieria Horezu.
Duminică, 5 Iunie. A săvârșit Sfânta 
Liturghie la Parohia Runcu din Protoieria 
Călimănești.
Luni, 6 Iunie. A participat la Sfânta 
Liturghie și la slujba de Te Deum de la 
Catedrala Patriarhală din București și 
la lucrările Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române.
Marți, 7 Iunie. A participat la lucrările 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române la București.
Miercuri, 8 Iunie. A săvârșit Sfânta 
Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din 
Râmnicu-Vâlcea și a asistat la slujba de 
Te Deum săvârșită cu prilejul împlinirii a 
doi ani de la intronizarea ca arhiepiscop al
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Râmnicului.
Joi, 9 Iunie. A săvârșit Sfânta Liturghie la 
Biserica Înălțarea Domnului din cartierul 
Ostroveni din Râmnicu-Vâlcea și slujba de 
pomenire la Cimirul eroilor din Râmnicu-
Vâlcea.
Vineri, 10 Iunie. A vizitat șantierul 
de lucru de la mănăstirile Bistrița și 
Berislăvești.
Duminică, 12 iunie. A săvârșit Sfânta 
Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală 
Sfântul Ierarh Nicolae din Râmnicu-
Vâlcea.
Luni, 13 Iunie. A prezidat ședința 
Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei 
Râmnicului.
Marți, 14 Iunie. A acordat audiențe 
mai multor preoți și credincioși din 
Arhiepiscopia Râmnicului. A supravegheat 
șantierele de lucru de la Centrul eparhial: 
reședința arhiepiscopală, paraclisul 
arhiepiscopal  și casele monahale.
Joi, 16 iunie. A săvârșit slujba de sfințire a 
primelor chilii de la Mănăstirea Suiești din 
Protoieria Hurezi.
Luni, 20 Iunie. A săvârșit Sfânta Liturghie 

la Manastirea Cozia din Protoieria 
Călimănești.
Vineri, 24 Iunie. A săvârșit Sfânta Liturghie 
la Mănăstirea Stânișoara.
Sâmbătă, 25 Iunie. A participat la 
Simpozionul național Biserica și Armata 
României – Tradițiile conlucrării.
Luni, 27 Iunie. A acordat audiențe 
mai multor preoți și credincioși din 
Arhiepiscopia Râmnicului. A supravegheat 
șantierele de lucru de la Centrul eparhial: 
reședința arhiepiscopală, paraclisul 
arhiepiscopal  și casele monahale.
Marți, 28 Iunie. A acordat audiențe 
mai multor preoți și credincioși din 
Arhiepiscopia Râmnicului. A supravegheat 
șantierele de lucru de la Centrul eparhial: 
reședința arhiepiscopală, paraclisul 
arhiepiscopal  și casele monahale. A prezidat 
ședința de lucru a Permanenței Consiliului 
Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului.
Miercuri, 29 Iunie. A săvârșit Sfânta 
Liturghie la Parohia Sfinții Apostoli Petru și 
Pavel din Râmnicu-Vâlcea.
Joi, 30 Iunie. A vizitat șantierul de lucru de 
la mănăstirile Bistrița și Berislăvești.
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Prima grădină a fost creată de Dumnezeu pentru om. Domnul 
Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, şi l-a pus acolo 
pe omul pe care-l zidise. Şi a făcut Domnul Dumnezeu să răsară 
din pământ tot soiul de pomi, plăcuţi la vedere şi cu roade bune de 
mâncat (Facere 2, 8-9). În acea grădină, unde omul se împărtășea 
nemijlocit de bunătatea iubitoare a Creatorului său, Dumnezeu 
umbla prin rai, în răcoarea serii (Facere 3, 8). Când omul a încetat 
să-I răspundă lui Dumnezeu cu aceeași dragoste neîmpărțită, el 
a fost ispitit de vrăjmaș spre neascultare. Căzând omul în păcat, 
Dumnezeu l-a izgonit și l-a aşezat în preajma grădinii celei din 
Eden (Facere 3, 24), ca, văzându-o, să tânjească după întoarcerea 
la starea cea dintâi.

Omul, în dorul său tainic după grădina cea 
dintru început în care l-a așezat Dumnezeu, s-a 
simțit întotdeauna atras de natura înconjurătoare. 
Castelele și casele domnești din toate timpurile 
și din toate locurile au avut în jurul lor parcuri 
și grădini impunătoare. Grădinile suspendate 
din Babilon, una dintre cele șapte minuni ale 
lumii antice, amenajate pe terase supraetajate, 
suspendate pe coloane de piatră, împodobite cu 
pomi, cu plante rare și cu numeroase curgeri de 
apă și cascade, recreau un peisaj montan. Ele au 
fost construite în secolul al VI-lea î. Hr. sau chiar 
mai devreme, de dragul unei regine căreia îi era 
dor de munții și de grădinile din ținutul natal.

Dar nu numai cei înstăriți și-au împodobit 
spațiul din jurul casei, ci chiar și oamenii simpli, 
întrucât, în adâncul ființei sale, omul s-a simțit 
întotdeauna odihnit în mijlocul naturii. În 
poeziile sale, Mihai Eminescu a personificat 
codrul, izvorul, teiul, floarea, dând naturii 
calitatea de apostol către lumea de dincolo, ca o 
chemare a omului la deșteptare, la conștientizarea stării sale de fiu 
creat al lui Dumnezeu. Sfânta Evanghelie ni-L înfățișează adesea 
pe Mântuitorul Hristos retras în grădina Ghetsimani, împreună 
cu ucenicii Săi. Astfel, grădina apare ca un loc ferit, un loc de 
taină, în care omul se poate regăsi pe sine, spre a se pune în gest 
de închinare înaintea lui Dumnezeu. Casa țărănească, împreună 
cu grădina și curtea, este un loc bun, un loc cu calități specifice, 
calități care îl fac să existe într-un fel propriu, ca și biserica, 
grădina sau mormântul, spune etnograful Ernest Bernea.

Grădina Sfântul Nicolae, aflată în încinta Centrului Eparhial 
din Râmnicu-Vâlcea, între Casa Arhierească și clopotniță, în 

partea de nord a Catedralei Arhiepiscopale, este în mod sigur 
una dintre acele grădini care pot deveni poartă spre Împărăția 
lui Dumnezeu, aflată în inima noastră (Luca 17, 21). Această 
mică grădină este un spațiu în care este concentrat frumosul, ca 
o ofrandă sau ca un gest de închinare, în dorința de a-I înapoia 
lui Dumnezeu, după putință, o mică parte din darurile Sale.

Grădina este străjuită de două cruci de piatră, una veche, care 
păstrează inscripția Pomenește, Doamne, Ion. 15 mai 1880, și alta 
recentă, ctitorită de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie în cel de-
al doilea an de păstorire ca Arhiepiscop al Râmnicului. Aceasta 
din urmă, numită Crucea Ierarhilor Râmnicului, tributară stilului 
voievodal brâncovenesc, poartă încrustate în sine numele tuturor 
ierarhilor care au păstorit Eparhia Râmnicului, de la înființare și 

până astăzi, începând cu Sfântul Ierarh Maxim 
Brancovici (1503-1505).

Gândul care l-a însoțit pe Înaltpreasfinția sa 
la amenajarea acestui spațiu, am îndrăzni să-l 
apropiem de cel al lui Constantin Brâncuși: Aş 
vrea ca lucrările mele să se ridice în parcuri şi 
grădini publice, să se joace copiii peste ele, cum 
s-ar fi jucat peste pietre şi monumente născute 
din pământ, nimeni să nu ştie ce sunt şi cine le-a 
făcut, dar toată lumea să simtă necesitatea şi 
prietenia lor. Cele două cruci de piatră, așezate 
cu evlavie în mijlocul Grădinii Sfântului 
Nicolae, inspiră recunoștință și prietenie 
tuturor acelora care poposesc pe băncuțele 
rânduite de jur-împrejur; recunoștință, pentru 
că orice dar adus lui Dumnezeu poartă în 
sine și chipul jertfelnic al ostenitorului și este 
pecetluit de Sfânta Cruce; prietenie, pentru 
gândul la iubirea cu care ne-a iubit Cel ce a 
îmbrățișat fără preget Crucea, o dată și pentru 
totdeauna, pentru noi și pentru a noastră 
mântuire.

Gardul împrejmuitor al grădinii este străjuit de icoanele în 
mozaic ale sfinților ocrotitori ai Eparhiei Râmnicului. Aleile 
pavate, băncile și sistemul de iluminat au fost amenajate în cursul 
anului 2015. Această grădină cu sfinți înalță gândul pelerinului 
spre cele nevăzute și sfinte, ca o carte în care pot fi citite cuvintele 
lui Dumnezeu înscrise în făpturi încă de la începutul lumii. Dacă 
ai o bibliotecă și o grădină, ai tot ce îți trebuie, spune Cicero, 
indicând calitatea grădinii de carte scrisă cu altfel de litere, 
pentru ca un alt înțelept să vadă tristeţea ca un zid între două 
grădini, înțelegând natura drept un loc de bucurie și de întâlnire 
cu Dumnezeu, întâlnire în stare să alunge orice întristare.

Grădina Sfântului Nicolae


