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Marți, 16 august 2016, zi în care Biserica Ortodoxă 
Română i-a prăznuit pe Sfinții Martiri Brâncoveni: 
Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi: Constantin, 
Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache, Mănăstirea 
Hurezi a îmbrăcat haine de sărbătoare. Cu acest prilej, 
închinători din întreaga țară au participat, alături 
de numeroși slujitori ai sfintelor altare și viețuitori 
ai mănăstirilor vâlcene, la hramul mănăstirii 
brâncovenești de la poalele Munților Căpățânii.

În seara zilei de 15 august, în atmosfera plină de har 
prilejuită de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, 
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul 
Craiovei și Mitropolitul Olteniei, împreună cu 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, și cu Preasfințitul Părinte Visarion, 
Episcopul Tulcii, s-au aflat în mijlocul viețuitoarelor 
Mănăstirii Hurezi și a închinătorilor care au venit de 
pretutindeni să aducă jertfă de seară lui Dumnezeu și 

Sfinților Martiri Brâncoveni, în rugăciune și cântare 
duhovnicească.

Când pășim într-o mănăstire ne simțim ca în cer, 
pentru că mănăstirea este locul unde călugării și 
călugărițele se roagă neîncetat lui Dumnezeu, ca în 
viața lor pământească să fie asemenea îngerilor care 
trăiesc în Împărăția cerurilor, a afirmat Părintele 
Mitropolit Irineu, călcând pe urmele Brâncovenilor 
săpate în piatră la Hurezi, după care a adăugat: 
Sărbătorile sunt popasuri duhovnicești unde ne oprim 
pentru câteva clipe, ca să luăm pentru mai departe 
elan și putere, ca apoi să pornim iarăși cu o dinamică 
duhovnicească spre Împărăția care ne așteaptă.

Sfinții Martiri Brâncoveni i-au reunit
în ceată duhovnicească pe iubitorii de mucenici

la Sfânta Mănăstire Hurezi
Sfinţii Martiri Brâncoveni, de la al căror martiriu au trecut peste trei secole, sunt prăznuiți în mod solemn la fiecare 
16 august în Arhiepiscopia Râmnicului, unde amprenta lor asupra vieții călugărești, culturale și artistice este încă 
vie și lucrătoare. Însuflețiți de dragostea față de Dumnezeu, de râvna spre a ctitori pridvoare ale Împărăției lui 
Dumnezeu, asemeni celor de la Hurezi și Surpatele, de osteneala întru tipărirea cuvintelor purtătoare de lumină și 
de rânduirea familiei după gândul și voia cea dintru început ale lui Dumnezeu, viața și martiriul Sfinților Martiri 
Brâncoveni străbat istoria neamului românesc, precum un drum săpat în piatră pe care sunt chemați să pășească 
cu încredere toți iubitorii de Dumnezeu și de mucenici, conducătorii țării noastre și întregul popor român cel 

binecuvântat, toți urmași ai unor părinți cu inimă bună, făcători de pace și sfinți.
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Racla din argint aurit în care au fost așezate
părticele din sfintele moaște ale Sfântului Voievod Martir 

Constantin Brâncoveanu, dăruite Mănăstirii Hurezi
de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
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Slujba de Priveghere a fost precedată de sfințirea 
noii racle din argint aurit, în care a fost așezată o 
părticică din moaștele Sfântului Voievod Martir 
Constantin Brâncoveanu, săvârșită de către 
Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu. Sfintele 
moaște au fost dăruite Mănăstirii Hurezi, în data 
de 12 octombrie 2014, de către Preafericitul Părinte 
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu 
prilejul comemorării a 300 de ani de la martiriul 
Sfinților Brâncoveni.

Noua raclă de la 
Hurezi, copie fidelă 
a raclei de la Biserica 
Sfântul Gheorghe - 
Nou din București, 
în care sunt păstrate 
părticele din moaștele 
Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, 
a fost împodobită cu scene din viața și martiriul 
Sfinților Brâncoveni, precum și cu trei emailuri care 
înfățișează Biserica Sfântul Gheorghe - Nou, chipul 
Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu și biserica 
mare a Mănăstirii Hurezi. Ea  a fost așezată în partea 
de miază-noapte a pronaosului bisericii mari, la mică 
distanță de mormântul pe care voievodul martir și 
l-a zidit încă din timpul vieții, profetic, sub bolta 
zugrăvită cu viețile sfinților martiri.

În continuare, slujba Privegherii a fost săvârșită, 
în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit 
Irineu, de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie, împreună cu un sobor de preoți și 

diaconi. Cântările la strană au fost oferite de Grupul 
psaltic Nectarie Protopsaltul din București.

Sărbătoarea a continuat a doua zi, marți, 16 august, 
când, încă din zorii zilei, incinta Mănăstirii Hurezi a 
fost însuflețită de o mulțime de închinători, care au 
venit să-i cinstească pe Sfinții Martiri Brâncoveni și să 
le ceară ajutorul acelora care, prin moarte martirică, 
au învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să 
poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către un sobor 
de șase ierarhi, mai mulți 
preoți și diaconi. Sub protia 
Înaltpreasfințitului Părinte 
Irineu, Arhiepiscopul Craiovei 
și Mitropolitul Olteniei, au 
slujit Înaltpreasfințitul Părinte 

Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, 
Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului 
și Strehaiei, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul 
Tulcii, și Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, 
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

În cuvântul de învățătură adresat celor care au 
participat la sărbătoarea Sfinților Martiri Brâncoveni, 

Slava lumii, Voievodule, mucenicește biruindu-o, 
ca Avraam, Constantine, i-ai adus pe fiii tăi A-toate-
Ziditorului, mulțumind, înțeleptule; Acestuia, ca 
un bun, rugându-te, îndrăznire multă la Dânsul 
câștigând, de șederea de-a dreapta învrednicește-ne!
(Troparul Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu)

Voia Tatălui Mântuitorul, răstignindu-Se, a împlinit-o, 
rămânând întru dragostea Tatălui; ci pe Acesta urmând, 
Brâncovenilor, și slava lumii călcând-o, Slăviților, voia 
tatălui mucenicește ați împlinit, cu care încununându-vă, 
Stăpânului-a-toate pomeniți-ne!

(Troparul Sfinților Mucenici Brâncoveni, al fiilor)
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Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a 
subliniat faptul că Sfântul Voievod Constantin 
Brâncoveanu a domnit în momente grele, 
când imperii vecine țării noastre doreau să 
cotropească pământul, credința și poporul 
nostru: Sfântul a stat ca un stâlp de nădejde, cu 
rugăciunea și cu mintea îndreptată spre ceruri, 
iar cu mâinile a lucrat permanent pentru 
statornicia credincioșilor în dreapta credință. 
În felul acesta, el și-a alcătuit un chip frumos, 
un chip duhovnicesc, pentru că de felul cum 
privim noi spre Dumnezeu și de felul cum ne 
pregătim de întâlnirea cu El depind frumusețea 
și strălucirea noastră; cu cât omul se pregătește 
mai mult, cu atât el își alcătuiește viața sa în așa 
fel încât să se asemene cu a sfinților din ceruri; 
cu cât suntem mai conștienți de slava pe care o 
purtăm, cu atât ne dăm seama de responsabilitatea pe 
care o avem înaintea lui Dumnezeu.

Părintele Mitropolit a arătat mai departe cum 
voievodul sfânt a sădit în inima fiilor săi dreapta 
credință și i-a învățat pe aceștia să-L iubească într-
adevăr pe Dumnezeu mai mult decât oricare alt lucru 
din lumea aceasta: Sfântul Constantin Brâncoveanu 
și-a educat fiii, i-a pregătit încă din copilărie să ajungă 
sfetnici în ceruri. După mintea omenească, ar fi trebuit 
ca fiii săi să urmeze la tron tatălui lor, însă Dumnezeu 
a ales altceva pentru ei, mult mai de preț, și i-a luat 
la Sine, pentru ca nu cumva răutatea să întunece 
mintea lor. Sfinții Brâncoveni au fost luminați de 
Sfântul Duh, au fost întăriți în momentul în care 

Dumnezeu i-a chemat și s-au arătat grâu bineplăcut 
lui Dumnezeu, întocmai ca Sfântul Ierarh Ignatie 
al Antiohiei, care a sfârșit ca martir. Au fost duși la 
Constantinopol, iar acolo, în cetatea bizantină, au dat 
mărturie înaintea lumii, nu doar a păgânilor. Sfinții 
martiri au învățat că de toate te poți lepăda, numai de 
Dumnezeu, nu. Te poți lepăda de popor, te poți lepăda 
de slavă deșartă, te poți lepăda de demnitate, de toate 
te poți lepăda, în afară de Dumnezeu. Dacă L-am 
pierdut pe Dumnezeu, am pierdut totul, după cum ne 
învață Domnul nostru Iisus Hristos: „Cine va voi să-
şi mântuiască sufletul său îl va pierde; iar cine-şi va 
pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, 
acela îl va mântui” (Marcu 8, 35).
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Voievodul cel tare, atât de lăudat 
de sfetnici, de apropiați, ovaționat 
de popor și de mulți alții, ajunge 
în mâinile păgânilor. Momentul 
sfânt și final este încununarea 
operei. Momentul martiriului este 
sărbătoarea, deși aceasta este plină de lacrimi, de 
durere, de suspin, de străpungeri până la moarte. Nu 
este ușor să-ți vezi copiii cu capetele tăiate în fața ta. 
Trebuie să ai o voință de fier și o credință mai tare 
decât diamantul. Trebuie să fii cu adevărat pregătit și 
cu o atât de mare nădejde că Dumnezeu îți dă putere 

să treci peste aceste lucruri, și nu numai, ca din această 
vistierie de credință și de putere să dai și celor de lângă 
tine. Aceste lucruri le cunoștea Sfântul Voievod din 
viețile de sfinți pe care le asculta în mănăstiri, atunci 
când le vizita și în care locuia adesea. Știa câți au murit 
și câți și-au vărsat sângele, ca să primească fericirea 
cea veșnică în împărăția lui Dumnezeu. Sfințenia 
însă depășește întotdeauna logica omenească. Omul 
alege ca pentru viața lui Dumnezeu să-și piardă viața 
biologică. Sfinții martiri au ales calea cea bună, L-au 
ales pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și au arătat 
că sunt oameni adevărați, oameni care gândesc la 
mai mult decât la spațiul acesta trecător și la limitele 
acestea ale timpului. Sfinții Brâncoveni au arătat 
că sunt înțelepții lumii, care vorbesc prin faptele lor 
despre o realitate sădită de fapt în inima noastră, 

dar de care nu luăm 
aminte întotdeauna. 
Sfinții Martiri 
Brâncoveni I-au 
urmat Mântuitorului 
și n-au greșit, pentru 
că Dumnezeu i-a ales 
să devină exemple și 

modele sfinte pentru noi, românii. Ei sunt învățătorii 
noștri care ne urcă de pe o treaptă pe alta, ca să 
ajungem în Împărăția cerurilor.

În cuvântul împărtășit închinătorilor și slujitorilor, 
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie 
i-a mulțumit mai întâi lui Dumnezeu, pentru că a 

Mai înainte de a primi cununa muceniciei, Sfântul 
Voievod Constantin Brâncoveanu a grăit către fiii săi:

Fiii mei, iată, toate avuţiile le-am pierdut! Să nu ne 
pierdem şi sufletele! Staţi tari, bărbăteşte, dragii mei, şi nu 
băgaţi seamă la moarte. Priviţi la Hristos, Mântuitorul 
nostru, câte a răbdat pentru noi şi cu ce moarte de ocară 
a murit! Credeţi tare în aceasta şi nu vă mişcaţi din 
credinţa ortodoxă pentru viaţa şi lumea aceasta! Aduceţi-
vă aminte de Sfântul Pavel, care zice că nici sabie, nici 
îmbulzeală, nici moarte, nici oricare alt necaz nu-l va 
despărţi de Hristos (Romani 8, 35) și că nu sunt vrednice 
muncile şi nevoile acestea de aici de mărirea aceea pe 
care o va da Hristos (Romani 8, 18). Acuma dară, o dulcii 
mei fii, cu sângele nostru să spălăm păcatele noastre. (...) 
Din sângele nostru n-a mai fost nimeni care să-şi piardă 
credinţa. Dacă este cu putinţă, să mori de o mie de ori, 
decât să-ţi lepezi credinţa strămoşească pentru a trăi 
câţiva ani mai mulţi pe pământ.

În inimile fiilor lui, ca în patru Evanghelii, 
așezat-a Constantin pe Cuvântul lui Dumnezeu; 
iar mai apoi, prin mucenicie la Dânsul ducându-i, 
zis-a Stăpânului: Iată, Mântuitorule, eu și pruncii 
pe care mi i-ai dat, Doamne, Dumnezeul meu, 
Mielule al Tatălui, slavă Ție!   (Stihire, la Litie)
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rânduit ca în viața Sfântului Constantin Brâncoveanu 
să existe această ctitorie, cea mai importantă lavră a 
Țării Românești, apoi Sfântului Voievod Constantin 
Brâncoveanu, a cărui domnie a început nu întâmplător 
sub semnul apariției în limba română a Bibliei de la 
București, în anul 1688, căci el și-a asumat în întreaga 
sa viață rolul de neobosit apărător al dreptei credințe 
și de protector al tiparului și al școlilor din Țara 
Românească și din Transilvania, dând Bucureștiului 
chiar o nouă Academie Domnească, în locul Școlii 
Sfântul Sava. Reafirmând locul unic al voievodului 
martir în istoria și cultura neamului românesc, 
Părintele Arhiepiscop le-a mulțumit apoi ierarhilor, 
care i-au binecuvântat prin prezența și slujirea lor 
pe monahiile ce se ostenesc 
în această mănăstire și pe 
închinătorii care au participat 
la această mare sărbătoare din 
viața Mănăstirii Hurezi și a 
Arhiepiscopiei Râmnicului, 
precum și reprezentanților 
autorităților locale, care, 
asemenea Sfinților Martiri 
Brâncoveni, contribuie la 
apărarea demnității persoanei 
umane și la promovarea 
valorilor morale, și tuturor 
credincioșilor, care au 
contribuit la înfrumusețarea 
sărbătorii.

Mănăstirea Hurezi, cel mai reprezentativ ansamblu 
monastic al artei brâncoveneşti, a cărei biserică a fost 
târnosită la 8 septembrie 1693, a fost ctitorită de către 
Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu 
între anii 1690-1694, precum însuși mărturisește 
într-un hrisov domnesc din anul 1695: Și găsind loc ca 
acela ce se cheamă Hurezii, ot sud Vâlcea, luat-am pre 
Dumnezeu într-ajutor şi într-al doilea an din Domnia 
noastră pus-am temelie şi am zidit mănăstire întru 
slava lui Dumnezeu şi întru numele marilor Împăraţi 
şi tocmai cu Apostolii Costantin şi Elena. Și până la 
al şaselea an din domnia noastră săvârşindu-se toată 
zidirea mânăstirii și cu cele ce împrejurul ei sunt.
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Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Ierarh Nicolae 
din Râmnicu-Vâlcea s-a aflat în sărbătoare marți, 
12 iulie, când poporul lui Dumnezeu a prăznuit-o 
pe Născătoarea de Dumnezeu și Pururea Fecioara 
Maria, cu prilejul Cinstirii Sfintei Icoane a Maicii 
Domnului „Prodromița”. Privegherea de toată 
noaptea, după rânduiala Sfântului Munte Athos, 
a început în seara zilei de 11 iulie și a fost săvârșită 
de către Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmniclui, împreună cu un sobor 
de preoți și diaconi. Reafirmând rolul esențial al 
privegherii în viața duhovnicească, prin alungarea 
gândurilor rele, îmblânzirea patimilor și descoperirea 
în sufletele ostenitorilor a inimii înfrânte, blânde 
și smerite, Chiriarhul Râmnicului a săvârșit în 
continuare, către dimineață, Sfânta Liturghie.

Cântările la strănă au fost interpretate de Grupul 
psaltic Nectarie Protopsaltul din București. În cadrul 
Sfintei Liturghii, ierodiaconul Antim Motorga a 
fost hirotonit ieromonah, pe seama Catedralei 
Arhiepiscopale din Râmnic, iar tânărul teolog ...........
................................, diacon, pe seama Parohiei ............
................................. din Protoieria .....................

Alăturând rugăciunii cuvântul duhovnicesc de 
binecuvântare și îmbărbătare a tuturor celor care 
s-au ostenit cu privegherea, Părintele Arhiepiscop 
a arătat că, în timpul vieții pământești, Maica 

Domnului ni s-a înfățișat drept un model de viață 
sfântă trăită în continuă ascultare față de Dumnezeu, 
în rugăciune și în adâncă smerenie. Biserica a cinstit-o 
pe Maica Mântuitorului nostru Iisus Hristos ca pe o 
permanentă ajutătoare și ocrotitoare a călugărilor și 
a credincioșilor evlavioși, care îi cer ajutorul și care 
împodobesc icoanele sale mai ales cu rugăciunile lor 
de mulțumire. De aceea, împlinirea rugăciunilor 
și mulțimea vindecărilor și a minunilor săvârșite 
de Născătoarea de Dumnezeu, unele cunoscute, 
altele păstrate în taina sufletelor smerite, au izvorât 
sărbători de cinstire a Maicii Domnului, închinate nu 
doar unor momente din preasfânta ei viață, ci și unor 
minuni și icoane făcătoare de minuni ale sale, precum 
este și Icoana Prodromița.

Icoana, așezată spre închinare în Catedrala 
Arhiepiscopală cu prilejul slujbei vecerniei Adormirii 
Maicii Domnului din anul 2015, la iniţiativa şi cu 
binecuvântarea Părintelui Arhiepiscop Varsanufie, 
este o replică a Icoanei nefăcută de mână omenească 
a Maicii Domnului de la Schitul românesc Prodromu 
de la Sfântul Munte Athos.

Istoria acestei icoane începe în anul 1863, în 
timpul lucrărilor de construire ale schitului, precum 
a subliniat Înaltpreasfinția sa, când cuvioșii ctitori 
Nifon şi Nectarie îi cer iconarului Iordache Nicolau 
din Iași, om bătrân și credincios, să le picteze o 

Priveghere de toată noaptea înaintea
Icoanei Maicii Domnului Prodromița
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icoană cu Maica Domnului pentru biserica schitului. 
Potrivit dorinței ctitorilor, icoana a fost pictată în 
condiții duhovnicești deosebite, în curăție trupească 
şi sufletească, spovedanie deasă, postire și rugăciune 
continuă către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. 
După ce a terminat de zugrăvit veșmintele şi fondul 
icoanei, pictorul a început a lucra și chipul Fecioarei 
Maria şi pe cel al Pruncului Iisus Hristos, silindu-se 
cu toată priceperea, însă în mod inexplicabil acestea 
nu au putut fi zugrăvite. Uimit și mâhnit totodată 
de neputința sa, bătrânul iconar a acoperit icoana, a 
încuiat atelierul şi a amânat lucrul pentru a doua zi. În 
dimineața următoare însă, el a aflat icoana desăvârșit 
pictată, iar chipurile pline de 
dumnezeiesc har. Într-adevăr, chiar 
cercetată la microscop, chipurile din 
icoană nu prezintă urme de pensulă. 
Până astăzi, înaintea acestei icoane, 
numită „Prodromița”, după numele 
schitului românesc athonit, au aflat 
mângâiere, tămăduire și întărire 
nenumărați credincioși. De-a 
lungul vremii au fost zugrăvite mai 
multe replici ale acestei minunate 
icoane, unele rămânând în Sfântul 
Munte Athos, iar altele fiind aduse 
și așezate spre închinare în biserici 
și mănăstiri din România, toate 
arătându-se făcătoare de minuni.

În încheierea cuvântului său de învățătură, 
Chiriarhul Râmnicului a reafirmat importanța 
privegherii în viața duhovnicească a fiecărui 
creștin: Sunt bune rugăciunea și cugetarea la 
Dumnezeu în timpul zilei, dar mai folositoare 
sunt cele făcute în timpul nopții, căci ziua 
felurite ocupații solicită mintea, iar atenția este 
împărțită; abia când încetează preocupările 
lumești, creștinul poate sta întreg înaintea lui 
Dumnezeu. Nu trebuie să pară împovărâtor și 
greu de suportat, chiar pentru trupurile firave, 
ca să închinăm lui Dumnezeu, Maicii Domnului 
și sfinților, câte o noapte de priveghere, deoarece 
aceasta este „o curățire a zilelor și a nopților în 
care ne îngreuiem printr-o amorțire trupească 
sau ne întinăm prin fapte lumești”, precum spune 
Sfântul Niceta de Remesiana. Privegherea este de 
trebuință fiecărui creștin, întrucât „dacă ești sfânt, 
iubește privegherile, ca să păstrezi comoara ta, 
priveghind, iar dacă ești păcătos, cu atât mai mult 
silește-te ca să te cureți, priveghind și rugându-te 
cu căință, zicând așa: De cele nevăzute ale mele, 
curățește-mă, Doamne, și de vrăjmași apară pe 
robul Tău!”, precum îndeamnă același sfânt.

Nicicând până la moarte nu poate omul să aibă 
certitudinea mântuirii, nici pe cea a statorniciei 

în virtute, așadar, „atât timp cât te afli în trup, să nu fii 
fără de grijă și să nu te încrezi în tine însuți, chiar dacă 
ai simți uneori o eliberare de patimi, căci vrăjmașul 
întrerupe uneori năvălirea, cu intenții viclene, pentru 
un timp oarecare, pentru ca noi să slăbim râvna și 
privegherea, iar atunci se aruncă asupra noastră 
cu mai multă furie, ca să ne rostogolească în păcate 
grele”, precum spune Avva Isaia Pustnicul. Să iubim, 
așadar, privegherile, după exemplul sfinților, întrucât, 
priveghind împreună cu sfinții lui Dumnezeu, teama 
dispare, nădejdea se întărește, dragostea se aprinde, 
înțelegerea minții se ascute, smerenia se sălășluiește în 
inimă, iar diavolul este izgonit afară.
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Duminică, 3 iulie, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a resfințit 
biserica închinată Preasfintei Treimi a Mănăstirii 
Surpatele, ctitorită de Doamna Maria Brâncoveanu 
între anii 1703-1706. Împreună cu un sobor de preoți 
și diaconi, Înaltpreasfinția 
sa a săvârșit slujba de 
resfințire a bisericii, cu 
prilejul încheierii lucrărilor 
de restaurare a exteriorului 
și a acoperișului acesteia, 
precum și Sfânta Liturghie, la altarul de vară din 
incinta mănăstirii. Răspunsurile la strană au fost 
oferite de Grupul psaltic Nectarie Protopsaltul din 
București. În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul teolog 
Cosmin Cristian Pisaru a fost hirotonit diacon, pe 
seama Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, 
Chiriarhul Râmnicului a arătat că Duminica sfinţilor 
români, ce urmează marelui praznic al Pogorârii 
Sfântului Duh și Duminicii Tuturor Sfinților, este 
închinată acelora din neamul nostru românesc în 
care s-a sălășluit cu prisosință puterea și harul lui 
Dumnezeu: Darurile lui Dumnezeu, revărsate în lume 
prin Pogorârea Sfântului Duh la Cincizecime, au rodit 
și continuă și astăzi să rodească în neamul nostru. 
După ce Sfinții Apostoli Andrei și Filip au semănat în 

inimile credincioșilor de pe aceste meleaguri sămânța 
Evangheliei lui Hristos, rodul misiunii acestora nu 
s-a lăsat mult așteptat. Astfel, încă din secolul al 
III-lea se cunosc nume de sfinți care s-au nevoit pe 
pământul românesc. Cu siguranță, mulți au dobândit 

sfințenia în acest neam încă 
dinainte de secolul al III-lea, 
dar numele lor au rămas 
necunoscute.

Înaltpreasfinția sa a 
subliniat și faptul că tradiția 

cinstirii sfinților români nu este nouă, întrucât 
sfințenia și faptele luminoase ale acestora au fost 
păstrate întotdeauna în memoria poporului și a 
slujitorilor sfintelor altare, întrucât există liste de 
sfinți, atât în Țara Românească, cât și în Moldova, 
încă din secolul al XVII-lea: Datorită însă vitregiilor 
vremurilor, a jugului otoman și a regimului ateu-
comunist, s-a întâmplat ca primele canonizări în 
Biserica Ortodoxă Română să aibă loc abia începând 
cu 10 octombrie 1955, când au fost trecuţi în 
calendarul nostru opt noi sfinţi români, între care și 
Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, cel care vreme de 
optsprezece ani a păstorit această eparhie.

Numai din ținutul acesta binecuvântat al Vâlcii 
avem un număr foarte mare de sfinți, nemaivorbind 
de Moldova și de celelalte zone ale țării noastre. Astfel, 

A fost resfințită ctitoria Doamnei Maria 
Brâncoveanu de la Mănăstirea Surpatele
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Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te!
Ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine.

Binecuvântată ești tu între femei
și binecuvântat este rodul pântecelui tău,

că ai născut pre Mântuitorul sufletelor noastre!
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între ocrotitorii eparhiei 
noastră avem sfinți 
ierarhi, precum sfinții 
Calinic de la Cernica și 
Antim Ivireanul, sfinți 
cuvioși, precum sfinții 
Grigorie Decapolitul de 
la Bistrița și Antonie de 
la Iezer, sfinți voievozi, 
precum sfinții Constantin 
Brâncoveanu, cu fiii săi, 
și Neagoe Basarab, care 
și-a petrecut copilăria 
în ținuturile Vâlcii și 
a cărui soție, Despina, 
călugărindu-se, a trăit ca 
viețuitoare la Mănăstirea 
Ostrov.

Procesul de canonizare 
nu aparține doar trecutului, 
ci reprezintă o constantă 
a Bisericii noastre, anul 
acesta, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, fiind canonizați 
de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, 
patru dintre cuvioșii secolului al XVII-lea, patru mari 
sihaștri, Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu 
și Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stănișoara, 
canonizare care va fi proclamată oficial în luna 
septembrie a acestui an. Toți 
sfinții aceștia sunt rugători 
în cer pentru noi. Sfinții 
români mijlocesc nu numai 
pentru bisericile care le-au 
fost închinate, dar și pentru 
întreg neamul românesc care 
trăiește pe aceste meleaguri.

Descoperind semnificația 
slujbei de resfințire a bisericii 
Mănăstirii Surpatele, 
Părintele Arhiepiscop a 
afirmat că dacă pictura 
acestei biserici a fost 
restaurată, se cuvenea ca și 
exteriorul ei să fie reînnoit, 
precum și tabla de plumb 
cu care este acoperită. 
Apreciind eforturile obștei 
monahale în lucrarea de 
restaurare a locașului de 
cult, precum și sprijinul altor 
binefăcători și noi ctitori.

Întrucât în data de 12 iulie Mănăstirea Surpatele 
își serbează cel de-al doilea hram, Cinstirea icoanei 
Maicii Domnului „Smolenskaia”, tot acum s-a 

desfășurat și procesiunea în 
jurul bisericii cu acest odor 
de mare preț păstrat spre 
închinare în sfântul locaș. 
Am rânduit ca în fiecare 
an, prima duminică din 
luna iulie să fie duminica 
în care să prăznuim 
Icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului 
„Smolenskaia”, darul cel 
mai de preț al acestei sfinte 
mănăstiri, a mai precizat 
Înaltpreasfinția sa.

Icoana Maicii Domnului 
de la Mănăstirea Surpatele 
este o icoană în fața 
căreia, secole de-a rândul, 
nenumărați credincioși s-au 
rugat și au primit binefaceri 
și mângâiere. În anul 1953, 
monahia Antonina Oprea, 
care se nevoia în obștea 
Mănăstirii Surpatele, a 

mers pentru o vreme cu ascultare la Mănăstirea 
Brâncoveni din județul Olt. La întoarcere, maica a 
adus cu sine această icoană a Maicii Domnului, aflată 
părăsită în podul unei magazii, pe care a așezat-o 
mai întâi în chilia sa. Când icoana a izvorât lacrimi 

frumos mirositoare, iar minunea a fost confirmată, 
Preasfințitul Iosif Gafton a hotărât ca icoana să fie 
declarată făcătoare de minuni și așezată în biserică.
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Vineri, 5 august, Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob - 
Țara Loviștei și-a sărbătorit hramul. Cu acest prilej, 
slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită de către 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, înconjurat de un sobor de preoți și 
diaconi, în prezența a numeroși monahi, monahii 
și pelerini, care au dorit să-l prăznuiască pe Sfântul 
Cuvios Ioan Iacob de la Neamț în acest sfânt locaș de 
închinare.

Întrucât Sfântul Ioan Iacob a manifestat încă din 
tinerețe o nemărginită dragoste față de cuvântul scris, 
împlinind pentru o vreme ascultarea de bibliotecar, 
mai întâi la Mănăstirea Neamț, apoi la Mănăstirea 
Sfântul Sava cel Sfințit de lângă Betleem, în anul 2014, 
la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, el 
a fost ales ocrotitor al celor care slujesc semenilor 
prin cuvântul scris și care își desfășoară activitatea 
în bibliotecile din Arhiepiscopia Râmnicului. 
Sărbătorirea ocrotitorului spiritual a însemnat pentru 
personalul Bibliotecii Județene Antim Ivireanul din 
Râmnicu-Vâlcea, precum și pentru cel al bibliotecilor 
locale din județul Vâlcea, un binecuvântat prilej de 

a fi împreună în rugăciune, la mănăstirea închinată 
Sfântului Cuvios Ioan Iacob din Țara Loviștei 
- comuna Racovița.

În cuvântul de învățătură împărtășit 
celor prezenți, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie a vorbit despre viața Sfântului 
Ioan Iacob, exemplu de smerenie și de 
permanentă ascultare față de duhovnicii și 
de părinții cu viață sfântă pe care i-a întâlnit 
de-a lungul vieții sale: S-a dovedit încă din 
copilărie a fi un copil ales și binecuvântat de 
Dumnezeu, întrucât, deși rămâne orfan de 
părinți, deprinde experiența rugăciunii curate, 
precum și o bogată știință de carte. Simțindu-

Bibliotecarii vâlceni, uniți în rugăciune 
de către Sfântul Ioan Iacob de la Neamț
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se chemat la o viețuire 
duhovnicească, sfântul 
a intrat în obștea 
Mănăstirii Neamț, 
unde i-au fost rânduite 
ascultări la infirmerie 
și la bibliotecă. Dorind 
viață pustnicească, 
merge în mai multe 
vetre de sihăstrie din 
țară, ajungând și la 
Mănăstirea Turnu 
din județul Vâlcea, 
unde se interesează 
de rânduiala ascetică 
a Sfinților Cuvioși 
Daniil și Misail (...). În 
cele din urmă, fericitul 
monah Ioan a plecat în Țara Sfântă, nevoindu-se 
duhovnicește mai întâi în Lavra Sfântul Sava cel 
Sfințit, apoi în mai multe locuri pustnicești și, la final, 
în Mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul din pustiul 

Hozeva, unde, slujirii semenilor, rugăciunii 
și privegherilor, el a adăugat cu prisosință 
citirea Sfintelor Evanghelii și a Sfinților 
Părinți, precum și alcătuirea de stihuri și 
scrieri duhovnicești. Ultimii șapte ani din 
viață, până la 5 august 1960, și i-a petrecut 
sfântul într-o peșteră din apropierea 
mănăstirii. Dumnezeu l-a numărat pe 
Sfântul Ioan Iacob în ceata sfinților și l-a 
descoperit tuturor, dar mai ales nouă, 
celor de un neam cu dânsul, drept pildă 
de urmat. An de an, hramul mănăstirii 
devine un mijloc tot mai eficient de 
împrospătare a vieții spirituale locale 
și de zidire a unui dialog roditor între 

Evanghelia lui Hristos și cultura universală.

Să nu creadă cineva că numai 
clericii şi monahii sunt datori a 
se ruga neîncetat! Toţi creştinii 
suntem datori a ne afla totdeauna 
întru rugăciune, adică în 
pomenirea cu mintea a numelui 
lui Dumnezeu. Dar ce zic unii: 
„Suntem împovăraţi de treburi 
şi de griji în mijlocul lumii şi 
nu putem să ne rugăm mereu!” 
Sfintele Scripturi însă ne arată 
că Dumnezeu nu cere de la noi 
niciodată lucruri cu neputinţă 
de îndeplinit. Pentru cel ce are 
râvnă fierbinte pentru mântuire, 
rugăciunea minţii nu este un 
lucru cu neputinţă. Dacă această 
lucrare tainică ar fi cu neputinţă 
de îndeplinit, atunci nu s-ar fi găsit 
nimeni din lume, dintre mireni, ca 
s-o aibă, însă vedem că au fost şi 
sunt încă mulţi care o au. (Sfântul 
Cuvios Ioan Iacob de la Neamț)
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Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe data de 
11 august pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul 
Constantinopolului (1486-1488; 1496-1498) și 
Mitropolitul Țării Românești (1498-1505). Întrucât, 
în anul 1503, Sfântul Ierarh Nifon a întemeiat 
Episcopia Râmnicului, așezându-se în felul acesta în 
rândul ocrotitorilor eparhiei, el a fost cinstit în mod 
deosebit la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-
Vâlcea, unde se află așezată spre închinare o părticică 
din sfintele sale moaște, dăruită 
de către Înaltpreasfințitul Părinte 
Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și 
Mitropolitul Olteniei, la data de 
15 mai 2016, cu prilejul hramului 
Catedralei Arhiepiscopale.

Prăznuirea sfântului a început în 
seara zilei de 10 august, cu slujba 
Privegherii și procesiunea în jurul 
catedralei cu sfintele sale moaște, 
și a continuat a doua zi, cu Sfânta 
Liturghie, săvârșită de către un 
sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși 
credincioși.

În anul 1503, pe când Sfântul Ierarh Nifon se 
afla exilat la Adrianopol, prin mijlocirea înaintea 
sultanului a voievodului Radu cel Mare, el a fost adus 
în Țara Românească și numit mitropolit al acesteia. 
Sfântul a întemeiat dintru început două episcopii, 
una la Râmnic și alta la Buzău, și le-a rânduit  câte 

Sfântul Ierarh Nifon, prăznuit la Catedrala Arhiepiscopală
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor!

un episcop cu viață duhovnicească, la Râmnic fiind 
înscăunat Sfântul Ierarh Maxim Brancovici, astfel 
încât, precum citim în biografia sa, „toată țara să se 
îndrepteze de la arhierei”. Sfântul a inițiat apoi o amplă 
revigorare a vieții călugărești și preoțești, precum și a 
credincioșilor din popor, pe care i-a întărit în dreapta 
credință și în iubirea de Dumnezeu, el însuși fiindu-le 
exemplu întru toate faptele cele mântuitoare. Din anul 
1515, când sfintele sale moaște au fost aduse în țara 

noastră de către ucenicul său, Sfântul 
Voievod Neagoe Basarab, ele ocrotesc 
poporul lui Dumnezeu de pe aceste 
meleaguri și izvorăsc har, precum 
au făcut și odinioară, în Sfântul 
Munte Athos și în Țara Românească, 
a subliniat Ieromonahul Antim 
Motorga, în cuvântul de învățătură 
După mutarea ta la cele veşnice, nu după 
multă vreme, monahii Mănăstirii Dionisiu, 
unde te-ai săvârşit întru Domnul, Sfinte 
Părinte, au scos sfintele tale moaşte, care s-au 

arătat pline de putere dumnezeiască şi izvorâtoare de tămăduiri, 
pe care le-au aşezat cu evlavie spre închinare, mulţumind lui 
Dumnezeu şi cântând: Aliluia! (Condacul 9)

împărtășit credincioșilor veniți în număr mare la 
Catedrala Arhiepiscopală pentru a-l cinsti pe Sfântul 
Ierarh Nifon, care, precum spune o cântare închinată 
acestuia, îi umple de dumnezeieşti daruri pe cei care cu 
credinţă îl cinstesc pe el.
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Dorința de a-i aduce închinare și rugăciune de 
mulțumire Născătoarei de Dumnezeu, precum și 
bucuria de a se odihni sufletește în ctitoria Sfântului 
Ierarh Calinic de la Cernica, i-au determinat pe 
numeroşi pelerini să participe 
luni, 15 august, de praznicul 
Adormirii Maicii Domnului, la 
hramul Mănăstirii Frăsinei. Cu 
acest prilej, Sfânta Liturghie a fost 
săvârșită de către Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, împreună cu un 
sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură 
împărtășit celor prezenți, 
Înaltpreasfinția sa a subliniat 
faptul că numirea de Născătoare 
de Dumnezeu atribuită Maicii 
Domnului pune în evidență, mai 
mult decât toate celelalte numiri, 
legătura unică dintre Pururea-Fecioara Maria și Fiul 
lui Dumnezeu, Cel născut la plinirea vremii dintr-însa, 
Domnul nostru Iisus Hristos. Cinstea pe care Biserica 
i-o aduce Maicii Domnului se numeşte „preacinstire” 
sau „supravenerare”, arătând prin aceasta faptul că 
dânsa nu este cinstită ca și toți ceilalți sfinți, cărora li 
se cuvine numai „venerarea”, ci cu mult mai mult, ea 

fiind numită de cântările liturgice „Maica Vieții”, „Ușa 
Raiului”, „Bi serică nefăcută de mână omenească”, 
„Scară și Pod către Dumnezeu”. Preasfintei Fecioare 
Maria i se dă o astfel de preacinstire deoarece ea 
s-a învrednicit să fie aleasă de către Dumnezeu a fi 
Maica Fiului Său, Acesta din urmă luând întreaga fire 

Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii
a fost prăznuită la Mănăstirea Frăsinei
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omenească dintr-însa, pentru mântuirea neamului 
omenesc, fapt pentru care și suntem cu toții chemați  
„pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii, 
întru cântări cinstindu-o, să o mărim”. De aceea, în 

Ortodoxie, icoana Maicii Domnului este întotdeauna 
icoana Născătoarei de Dumnezeu, purtând Pruncul 
în brațe și arătându-L lumii, pentru că toată cinstea 
și prețuirea ei vin din faptul ca ea L-a născut pe El 
în lume, ca Mântuitor al lumii (...). Timpul și modul 
Adormirii Maicii Domnului nu sunt consemnate în 
Sfânta Scriptură, dar Sfântul Dionisie Areopagitul dă 

mărturie despre faptul că acesteia 
i-a fost descoperit momentul 
adormirii sale, iar Apostolii, care 
se aflau în diferite colțuri ale 
lumii, spre a împlini misiunea de 
propovăduire a Evangheliei, au 
fost aduși pe nori la Ierusalim, 
unde au rostit rugăciuni și cântări 
până în momentul îngropării 
Maicii Domnului în satul 
Ghetsimani (...). Postul Adormirii 
Maicii Domnului, rânduit de 
Biserică spre aducerea aminte de 
postul cu care, potrivit tradiției, 
Născătoarea de Dumnezeu s-a 
pregătit pentru trecerea sa la cele 
veșnice, este un post al bucuriei și 
al evlaviei noastre faţă de Maica 

Domnului (...). Precum arată istoria Bisericii și noianul 
minunilor, Maica Domnului este ocrotitoarea întregii 
Biserici, a fecioarelor și a călugărilor, a orfanilor și a 
văduvelor, a pruncilor și a părinţilor, în rugăciunea ei 
fiind neostenită și nebiruită, a mai precizat Părintele 
Arhiepiscop.
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Mănăstirea Cornet și-a serbat ocrotitorul:
Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul

Luni, 29 august, cu prilejul sărbătorii Tăierii 
Capului Sfântului Ioan Botezătorul, Mănăstirea 
Cornet din Protoieria Călimănești și-a prăznuit 
ocrotitorul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită la noul 
Altar de vară al mănăstirii, de către Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, 
împreună cu un însemnat sobor de preoți și diaconi.

Câteva sute de închinători au împodobit cu 
prezența lor incinta mănăstirii și s-au împărtășit din 
cuvântul de învățătură al Părintelui Arhiepiscop, 
care a subliniat faptul că mesajul Sfântului Prooroc 
Ioan Botezătorul este mai actual decât 
oricând; este îndemnul închinării 
vieții noastre lui Dumnezeu fără 
niciun compromis, fără a deraia de la 
mărturisirea Adevărului și a dreptei 
credințe (...). Viața Sfântului Ioan 
Botezătorul ne învață că fiecare dintre 
noi trebuie să fim prezenți în Biserica 
lui Hristos, că trebuie să ne pocăim, să 
ne schimbăm viețile și să nu rămânem 
în păcatele noastre. Nimic nu-i poate 
mântui pe oameni, decât mărturisirea 
păcatelor, schimbarea vieții și 
încredințarea lor în mâinile unui 
părinte duhovnicesc, care să le poarte 
de grijă, spre dobândirea Împărăției 

lui Dumnezeu (...). Nu este greu să ne mântuim. 
Trebuie numai să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. 
Mântuitorul le spune ucenicilor: „Să vă iubiţi unul pe 
altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă 
iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi 
că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii 
faţă de alţii” (Ioan 13, 34-35). Modelul de iubire este 
modelul lui Hristos, Care S-a jertfit pentru noi. Așa 
cum Sfântul Ioan Botezătorul s-a jertfit pentru Adevăr, 
adică pentru Hristos, așa trebuie să ne jertfim și noi, 
călcând cu smerenie pe urmele sfântului.
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e Simpozion dedicat Centenarului Primului Război Mondial:

Idealul național, temeiul intrării României în Primul Război Mondial
Sala Iosif Episcopul a Centrului 

cultural Sfântul Ierarh Calinic de la 
Cernica a găzduit joi, 4 august, lucrările 
Simpozionului Idealul național, temeiul 
intrării României în Primul Război 
Mondial. Evenimentul, organizat cu 
sprijinul Arhiepiscopiei Râmnicului, 
de către Academia Oamenilor de 
Ştiinţă din România, Forumul Cultural 
al Râmnicului și Asociaţia Stefadina 
din Bucureşti, în contextul aniversării 
Centenarului Primului Război Mondial, se 
alătură activităţilor naționale desfășurate 
în luna august, pentru comemorarea 
victimelor primei conflagraţii mondiale.

Cuvântul de binecuvântare al 
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, intitulat Unitatea, caracteristică a 
neamului românesc și datorie a demnității naționale, a 
fost transmis de către Părintele Consilier Ștefan Zară 
și a subliniat faptul că Biserica a apărat dintotdeauna 
demnitatea și integritatea persoanei umane. De 
asemenea, Părintele Arhiepiscop a evidențiat o serie 
de aspecte teologice potrivit cărora participarea 
creștinului la orice fel de război vine în vădită opoziție 
cu credința sa, dar şi tolerarea nedreptăţii ce se face 
celor nevinovaţi este culpabilă; în cele din urmă, 
se dovedește că în lumea aceasta omul nu poate 
trăi autentic creștinește, cum afirmă teologul grec 
Georgios Mantzaridis. În epoca noastră, din păcate, 
s-au înmulțit tot mai mult amenințările împotriva 
vieții umane, dar mai ales a demnității umane și a 
respectului reciproc. Acum, în aceste vremuri tulburi, 
care s-au abătut asupra întregii lumi, când se încearcă 

prin orice mijloace destabilizarea noastră ca neam, 
dar și a Bisericii ca instituția ce a avut și are puterea 
păstrării unității poporului român, avem datoria să 
privim în istorie și să continuăm ceea ce înaintașii 
noștri au făcut: să punem viața noastră în slujba 
păstrării unității neamului nostru.

În cadrul simpozionului, moderat de către Prof. 
Dr. Gheorghe Dumitrașcu, au susținut comunicări 
Prof. Univ. Dr. Ioan Scurtu, Preşedintele Secţiei de 
Ştiinţe Istorice şi Arheologie din cadrul Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România, Prof. Univ. 
Dr. Corneliu Mihail Lungu și Prof. Drd. Mihai 
Nicolae. La simpozion au participat preoți, istorici și 
reprezentanți ai mai multor instituții de cultură.

La 4 august 1916 a fost semnată Convenţia de 
alianţă între România, pe de o parte, şi Franţa, Marea 
Britanie, Rusia şi Italia, pe de altă parte. Prin acest 
document, Antanta recunoştea dreptul României de 

a-şi anexa teritoriile locuite de 
români din Austro-Ungaria, 
iar România se angaja să intre 
în război alături de Antanta. 
Jertfa Armatei Române nu 
a fost una neînsemnată, 
întrucât la finalul Primului 
Război Mondial erau 
înregistrați peste 334.000 
de militari morţi în luptă 
sau în prizonierat, înhumaţi 
pe teritoriul României şi al 
altor 20 de state europene, în 
cel puţin 900 de cimitire ale 
eroilor, gropi comune, osuare 
şi mausolee.
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responsabili.
După rostirea alocuțiunilor, participanții la 

sărbătoare au mers într-o procesiune solemnă de 
la Primăria Râmnicului până la Biserica Toţi 
Sfinţii, unde a avut loc slujba de sfințire a 
drapelului național de către un sobor de preoți 
și diaconi. Procesiunea a continuat apoi, prin 
fața Casei Memoriale Anton Pann, până în 
Parcul Zăvoi, unde, în spațiul în care, la 29 
iulie 1848, a fost intonat pentru prima dată 
Imnul Național, Arhiepiscopul Râmnicului a 
săvârșit slujba de Te Deum.

În cadrul manifestărilor, actorii Teatrului 
Municipal Ariel au defilat în costume de epocă, 
recreând imaginea de demult a pașoptiștilor, 
care, în urmă cu 168 de ani, s-au unit și au 
cântat pentru prima dată Deșteptă-te, române! 

Ceremonialul s-a încheiat cu intonarea Imnului 
Național, de către Corul Academic Euphonia al 
Filarmonicii de Stat Ion Dumitrescu din Râmnicu-
Vâlcea, condus de maestrul Mihail Ștefănescu.

Sărbătorirea Imnului Național al României 
reprezintă un eveniment cu totul aparte pentru 
autoritățile locale și pentru locuitorii din cetatea 
Râmnicului, întrucât la data de 29 iulie 1848 
imnul Deşteaptă-te, române! a fost cântat pentru 
prima dată în Parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea.

În mijlocul autorităților județene și locale s-a 
aflat vineri, 29 iulie, și Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, care, 
în cadrul Ședinţei festive a Consiliului Local 
Municipal, desfășurată la Primăria Municipiului 
Râmnicu-Vâlcea, a subliniat: Imnul național 
reprezintă oglinda istoriei, dar și aspirațiile spre 
viitor ale unui neam; el este principalul simbol 
prin care se identifică orice stat, alături de stemă 
și drapel. Ziua Imnului Național este un bun prilej 
să mărturisim identitatea noastră românească și să 
abordăm cu toată seriozitatea problema păstrării 
valorilor identitare, cu atât mai mult cu cât astăzi, 

în Europa, se văd mișcări îngrijorătoare de grupuri 
sociale, care încearcă să-și impună propria tradiție, 
religie și cultură. Întotdeauna poporul român a știut 
că ceea ce conferă durabilitate unui neam este mai ales 
credința în Mântuitorul nostru Hristos 
și în Biserica întemeiată prin Jerfa Sa pe 
Cruce. Astfel, strofele Imnului Național 
„Deșteaptă-te, române!” i-au făcut pe 
români în diferite momente de cumpănă să 
se unească și să arate că nimic nu este mai 
presus decât libertatea și credința moștenite 
de la străbunii conduși de către „preoți, cu 
crucea-n frunte” (...). Noi, cei de astăzi, 
suntem datori să reafirmăm cu tărie că 
numai valorile tradiționale ale neamului 
nostru mențin vie ființa națională. Astfel, 
numai credința mărturisită prin fapte, 
după exemplul înaintașilor noștri, este cea 
care ne sfințește viața și ne face cetățeni 

Ziua Imnului Național, sărbătorită la Râmnicu-Vâlcea
Deșteaptă-te, române!

Români din patru unghiuri, acum ori niciodată,
Uniți-vă în cuget, uniți-vă-n simțiri!

Preoți, cu crucea-n frunte, căci oastea e creștină,
Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt.
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A fost sfințită noua Piață Centrală
din vechea cetate a Râmnicului

Vineri, 12 august, a avut loc inaugurarea noii Piețe 
Centrale din Râmnicu-Vâlcea. Noua clădire a fost 
inaugurată în prezența Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a primarului 
municipiului, domnul Mircia Gutău, a doamnei 
subprefect Aurora Gherghina, a reprezentanților 
instituțiilor administrative locale și a numeroși 
locuitori din Municipiu.

Momentul tăierii panglicii inaugurale a fost urmat 
de slujba de sfinţire, săvârșită de către Arhiepiscopul 
Râmnicului, înconjurat de un sobor de preoți și 
diaconi, care a rostit și un cuvânt de binecuvântare.

Am sfințit acest spațiu comercial, într-un moment 
important pentru comunitatea noastră, deoarece 
munca omului, în special cea depusă în vederea 
obținerii hranei, are trebuință de binecuvântarea 

lui Dumnezeu, care vine în momentul în care omul 
îi aduce Acestuia rugăciune de mulțumire. Munca 
omului este roditoare abia atunci când strădaniei lui i se 
adaugă harul lui Dumnezeu. Omul muncește, sădește 
și îngrijește natura, dar Dumnezeu este Cel care crește 
și rodește, precum spune Însuși Hristos Domnul: „Un 
om aruncă sămânța în pământ, și doarme, și se scoală, 
noaptea și ziua, și sămânța răsare și crește, cum nu 

știe el. Pământul rodește de la sine: 
mai întâi pai, apoi spic, după aceea 
grâu deplin în spic; iar când rodul 
se coace, îndată trimite secera, că 
a sosit secerișul” (Marcu 4, 27-
29). Având în vedere purtarea 
de grijă a lui Dumnezeu față de 
noi, se cuvine să luăm hrana cu 
mulțumire, având măsură în 
toate și evitând lăcomia, cât și 
risipirea alimentelor, a subliniat 
Înaltpreasfinția sa.

În urma reconstruirii, Piața 
Centrală a Râmnicului se distinge 
prin elemente de modernitate 
urbanistică, dar și prin utilitatea 
variată a spațiilor acestui amplu 

proiect edilitar. În spațiul destinat comercianților de 
flori, fructe şi legume, au fost amenajate aproximativ 
două sute de mese pentru expunerea produselor. 
Noua clădire are o parcare subterană de 50 de locuri 
şi dispune de toate utilităţile, în jurul acesteia fiind 
montate dispozitive de iluminat stradal, bănci de 
odihnă și scuaruri cu plante și flori.
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Părintele Ion Florescu,
model de preot slujitor al Bisericii strămoșești

Părintele Ion Florescu, model de preot slujitor, 
misionar vrednic în ogorul Bisericii lui Hristos și 
mărturisitor al lui Hristos în vremuri de restriște, a 
trecut la cele veșnice marți, 26 iulie 2016, la vârsta de 
94 de ani. Acesta s-a născut la data de 24 februarie 
1922 în comuna Crețeni, județul Vâlcea. După ce a 
absolvit cursurile școlii primare, a urmat cursurile 
Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Ierarh Nicolae 
din Râmnicu-Vâlcea, iar în anul 1943 s-a căsătorit cu 
Maria Al. Mărgăritescu din comuna 
Amărăști, fiind binecuvântați cu 
nașterea a doi copii: Cornel și 
Liliana. În aceeași perioadă a urmat 
cursurile Facultății de Teologie 
Ortodoxă din București, absolvind 
în anul 1946, cu aprecierile Magna 
cum Laude. A fost hirotonit preot 
la data de 6 iunie 1943, pe seama 
Parohiei Mănăstirea Sadaclia, 
județul Tighina. La data de 1 iunie 
1946, a fost evacuat din Republica 
Populară Moldovenească, fapt 
ce l-a determinat să revină acasă, 
fiind încadrat ca preot slujitor la 
Parohia Nemoiu. În anul 1948 a fost 
transferat la Parohia Amărăști, unde a desfășurat o 
bogată activitate administrativă, pastoral-culturală 
și misionară. Atunci când era nevoie, a fost delegat 
să slujească și la alte parohii din Protopopiatul 
Drăgășani, slujindu-L cu râvnă pe Dumnezeu și pe 
credincioșii pe care îi avea în păstorire.

Fericită este calea în care mergi astăzi, suflete,
că s-a gătit ţie loc de odihnă!

„Cu profundă durere creştinească, am aflat vestea 
trecerii la cele veşnice a Preacucernicului Părinte Ion 
Florescu, preot harnic și evlavios, soţ devotat, tată 
jertfelnic şi slujitor neobosit al Bisericii strămoșești 
(...). Fiindu-i recunoscută și apreciată activitatea 
administrativă desfășurată la parohie, el a fost distins 
cu rangul onorific de iconom stavrofor, iar pentru zelul 
pastoral cu totul deosebit, în perioada 1982-2005, 
a împlinit slujirea de protopop al Protopopiatului 
Drăgășani. După o îndelungată slujire pastorală, s-a 
pensionat la data de 1 aprilie 2010.

La fiecare Sfântă Liturghie, în ectenia cererilor, îi 
cerem lui Dumnezeu „sfârşit creştinesc vieţii noastre, 
fără durere, neînfruntat, în pace, şi răspuns bun la 
Înfricoşată Judecată a lui Hristos”. Credem faptul 

Biserică și Societate

că sfârşitul vieţii omului este şi rămâne creştinesc, 
indiferent de timpul şi modul în care se petrece, câtă 
vreme omul a trăit o viaţă întru Hristos, jertfindu-Se 
pentru El și pentru semenii săi. Sfântul Ioan Gură de 
Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, care a pătimit 
numeroase nedreptăţi şi a trecut la cele veşnice în 
timpul unei călătorii aspre, fiind exilat, L-a mărturisit 
pe Dumnezeu chiar şi cu ultimele sale cuvinte, zicând: 
„Slavă lui Dumnezeu pentru toate!” Despre sfârşitul 

vieţii omului, el spune: „Ce rău are 
moartea în sine?! Oare, pentru că te 
duce mai repede la port liniştit şi la 
acea viaţă tihnită?! Căci, dacă nu 
te ucide vreun om, nu vine însăşi 
legea firii, ca să desfacă trupul 
de suflet?! Şi, chiar dacă nu se 
întâmplă acum, va veni puţin mai 
pe urmă lucrul de care ne temem 
acum. Să nu ne temem de moarte, 
ci numai de păcat, şi din pricina 
lui să ne îndurerăm. Ioan a murit 
rău?! Căci i s-a tăiat capul! Ştefan 
a murit rău?! Căci a fost ucis cu 
pietre! După părerea noastră, au 
murit rău toţi mucenicii, fiindcă 

şi-au sfârşit viaţa prin foc sau fier; şi unii au murit 
aruncaţi fiind în mare, alţii în prăpăstii, alţii în gura 
fiarelor?! Dar, omule, a muri rău nu înseamnă a muri 
de moarte năpraznică, ci a muri în păcate”.

Deşi fiecare dintre noi ne dorim o moarte bună, 
adică petrecută la bătrâneţe, în pace şi fără suferinţă, 
numai Dumnezeu este Cel care ştie ce fel de sfârșit este 
mai bun pentru fiecare în parte, adică mai rodnic spre 
mântuire. În definitiv, nici numărul anilor, nici fuga 
de suferinţă nu trebuie să constituie scopul principal al 
vieţii noastre pe acest pământ, ci mai ales cunoaşterea 
lui Dumnezeu şi aşteptarea în stare de pocăinţă a 
intrării în Împărăţia Sa cea cerească.

Chemat la veşnicele lăcaşuri, la acest ceas de 
vremelnică despărţire, întru aşteptarea Învierii de 
obşte, adresăm, cu părintească dragoste, cuvânt de 
condoleanţe, binecuvântare şi consolare, atât familiei 
preacucerniciei sale, cât şi tuturor celor care l-au 
cunoscut şi l-au preţuit. Ne rugăm Mântuitorului 
nostru Hristos, Cel înviat din morţi, să aşeze sufletul 
părintelui Ion, slujitorul lui Dumnezeu, în ceata 
sfinţilor Săi, în lumina şi pacea Împărăţiei cerurilor!”

Fragment din cuvântul la prohodirea 
Părintelui Ion Florescu, al Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.
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Bucuria de a dărui şi puterea de a iubi
Marți, 5 iulie, reprezentanţii proiectului 

Iubirea de aproapele meu s-au deplasat la 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială 
Lungeşti din județul Vâlcea, unde au 
desfășurat acțiunea social-filantropică 
Bucuria de a dărui și puterea de a iubi. 
Beneficiarii centrului au simțit cum 
dragostea izvorâtă din iubirea Domnului 
Hristos mângâie și tămăduiește sufletul. Pe 
lângă darurile oferite din suflet, membrii 
delegaţiei au organizat şi un spectacol 
de muzică şi poezie. Acţiunea a fost 
organizată de către Liga Femeilor Creştin-
Ortodoxe a Arhiepiscopiei Râmnicului, 
împreună cu Societatea Culturală Anton 
Pann, Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul 
și Asociaţia Zâmbete Colorate din Râmnicu-Vâlcea, 
în colaborare cu DGASPC Vâlcea.

Satul şi Arta Populară Vâlceană
Sâmbătă, 9 iulie, la Muzeul Satului 

Vâlcean din Bujoreni s-a desfăşurat 
evenimentul cultural Satul şi Arta 
Populară Vâlceană. Promovând portul 
național și iscusința meșteșugarilor 
din satul românesc de odinioară, 
manifestarea s-a bucurat de un public 
variat, tineri de toate vârstele dorind 
să cunoască și să participe la atelierele 
organizate cu acest prilej. Membrele 
Ligii Femeilor Creştin-Ortodoxe au 
contribuit la buna desfășurare a 

Acțiuni sociale și culturale ale Ligii Femeilor 
Ortodoxe a Arhiepiscopiei Râmnicului

evenimentului, alături de doamna Claudia Balaş, 
şeful Secţiei de Etnografie a Muzeului Judeţean 

Olt, de membre ale Grupului Oltenia 
coase ie şi de copiii participanţi la atelierul 
de vacanţă Micul jurnalist, organizat de 
Biblioteca Județeană. Satul și vatra străbună 
au fost şi rămân păstrătoare ale tradiţiilor şi 
obiceiurilor strămoşeşti, leagăne ale doinelor 
şi ale meşteşugurilor, izvoare de bună-creştere 
şi de dreaptă credinţă. În cadrul aceluiași 
eveniment, la începutul lunii iulie, membrele 
Ligii Femeilor Creştin-Ortodoxe au participat 
la atelierul Mâini talentate, care s-a desfăşurat 
la Biblioteca Judeţeană din Râmnicu-Vâlcea, 
în dorința de a deprinde meşteşugul străvechi 
al confecţionării iei româneşti.
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Întrunirea Biroului de Cateheză și Activități cu 
Tineretul al Arhiepiscopiei Râmnicului

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie, joi, 21 iulie, Biroul de 
Cateheză și Activități cu Tineretul din cadrul 
Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei Râmnicului 
s-a întrunit pentru o nouă ședință de lucru, conform 
programului întocmit şi aprobat la începutul anului 
calendaristic. Pe ordinea de zi a întâlnirii s-au regăsit  
puncte importante care au vizat evaluarea activității 
catehetice din cele patru protopopiate ale Eparhiei 
Râmnicului și elaborarea programului de cateheze 

și activități pe următoarele şase luni calendaristice, 
necesitatea înființării Ligii Tineretului Ortodox 
Râmnicean, dezbaterea programului taberelor de 
vară care urmează a se derula în luna august a acestui 
an, selecția eparhială a tinerilor care vor reprezenta 
Arhiepiscopia Râmnicului în cadrul Taberelor de 
tineret Tradiție şi noutate, organizate în toate cele 
şase mitropolii ale Patriarhiei Române, dar şi selecția 
tinerilor care vor participa la 
Întâlnirea Internațională a 
Tineretului Ortodox, organizată 
la Bucureşti, în perioada 1-4 
septembrie 2016.

Taberele de tineret organizate 
anul acesta de către Arhiepiscopia 
Râmnicului, care se vor desfășura 
în atmosfera duhovnicească a 
celor mai vechi mănăstiri din zona 
de nord a Olteniei, adună tineri 
din întreaga țară și beneficiază de 
un program al activităților foarte 
variat. Atelierele organizate în 
cadrul taberelor din acest an 
pun un accent deosebit pe știința 
comunicării și pe dezvoltarea 

abilităților organizatorice, în vederea unei cât mai 
roditoare încadrări a tinerilor în viața Bisericii și 
în programele sociale care se desfășoară în cadrul 
parohiilor din care fac parte (...). Dăm slavă 
Bunului Dumnezeu pentru toate acțiunile săvârșite 
împreună cu tinerii, acțiuni pe care le dorim sporite și 
intensificate, atât în tinda Bisericii, şcoala şi leagănul 
de odinioară ale neamului românesc, cât şi în celelalte 
instituții de cultură ale societății românești actuale, 
a subliniat Părintele Arhidiacon Codruț Dumitru 

Scurtu, coordonatorul Biroului Eparhial de 
Cateheză.

Oriunde există tineri credincioşi, 
care participă în mod activ la viaţa şi 
activităţile misionare ale Bisericii, fie în 
mod individual, fie prin organizaţii de 
tineret, acolo există în mod cert slujitori ai 
Sfintelor Altare împodobiți cu o neostenită 
râvnă misionară. În urma activităților cu 
tinerii se vădește faptul că glasul șoptit cu 
care Evanghelia lui Hristos îi cheamă pe 
tineri spre Împărăția lui Dumnezeu este 
mai puternic decât cântecul de sirenă al 
lumii acesteia.

Întrunirea preoților responsabili cu 
coordonarea activităților de catehizare din 

cele patru protoierii ale Arhiepiscopiei Râmnicului 
s-a încheiat cu identificarea celor mai eficiente 
mijloace pastorale pentru intensificarea activităților 
catehetice în rândul tinerilor și dezbaterea unor 
aspecte organizatorice privitoare la Întâlnirea 
Tinerilor Ortodocși din Arhiepiscopia Râmnicului, 
eveniment ce va avea loc la sfârşitul lunii septembrie.

Biserica și tinerii
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În contextul Anului omagial al educației religioase 
a tineretului creștin-ortodox, la nivelul fiecărui 
centru mitropolitan din țară, cu beneficiari din 
fiecare eparhie, Patriarhia Română a organizat 
Programul Național de tabere de vară Tradiție și 
noutate. Tabăra organizată în Mitropolia Olteniei s-a 
desfășurat în perioada 15-21 august, la Mănăstirea 
Arnota din Arhiepiscopia Râmnicului, deschiderea 

oficială având loc în cadrul manifestărilor spiritual-
culturale organizate la Mănăstirea Hurezi, cu 
prilejul sărbătoririi Sfinților Martiri Brâncoveni. 
În cadrul acestui eveniment, tinerii au participat 
la Sfânta Liturghie, după care, binecuvântați de 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, au vizitat Mănăstirea Hurezi, pentru ca 
ulterior să participe la un tur de prezentare a zonei 

Horezu, vizitând culele de la Măldărești, Târgul 
Olarilor și atelierele de olărit din zonă.

Sosiți din toate colțurile țării în tabăra de la Arnota, 
tinerii au participat la atelierele de management de 
proiecte și comunicare, susținute de către doamnele 
Roxana Croitoru, Inspector pe proiecte în cadrul 
Inspectoratului Școlar al Județului Vâlcea, și Laura 
Lăcraru, Profesor la Şcoala Take Ionescu din Râmnicu-

Vâlcea, la atelierele culturale coordonate de 
către Părintele Consilier Cristian Bănuță, 
Părintele Vasile-Emanoil Găman și Profesorii 
Floriana Șerban și Bogdan Tudor, precum și 
la pelerinajele și întâlnirile duhovnicești cu 
Părintele Arhimandrit Laurențiu Popa, starețul 
Mănăstirii Stânișoara, Părintele Dumitru 
Diaconu de la  Parohia  Foleştii de Jos  și  
Părintele Arhidiacon Codruț-Dumiru Scurtu.

Valorile unui spațiu în care lucrurile capătă 
sens doar privind spre Dumnezeu devin valori 
ale tuturor pelerinilor într-un mod atât de 
firesc, încât nu se simte nevoia de acomodare, 
ci fiecare trăiește sentimentul că îl cunoaște 

pe celălalt de o viață întreagă, întrucât, atunci când 
ai disponibilitatea de a-l prețui pe cel de lângă tine, 
Dumnezeu te împrietenește cu ceilalți. Astfel, într-un 
spațiu în care lipsa prietenilor online a fost asumată 
de fiecare, Dumnezeu i-a împrietenit pe tineri și le-a 
împodobit sufletele cu amintiri scumpe, a precizat 
Părintele Inspector Constantin Olariu, unul dintre 
coordonatorii tinerilor în această tabără.

Tabăra Tradiţie şi noutate a adunat
la Mănăstirea Arnota tineri din toată țara



23

Biserica și tinerii

În perioada 15-20 august, la Mănăstirea Turnu 
s-a desfășurat o tabăra de sculptură și pictură care 
și-a propus descoperirea de către tineri a valorilor 
tradiționale din zona Olteniei, prin 
intermediul artei sculpturii în lemn și a 
pictării icoanelor pe sticlă. 

Atelierele, coordonate de către doamna 
Profesor Filofteia 
Pisăru, restaurator 
plastic, și de către 
Părintele Arhidiacon 
Cosmin Pisăru, s-au 
desfășurat în aer liber, 
copiii bucurându-se 
atât de cadrul natural 
oferit de defileul 
Oltului și de pădurile 
de la poalele Masivului 
Cozia, cât și de 
dialogurile ziditoare de 
suflet purtate cu cei doi 
coordonatori. În cadrul 
atelierelor, copiii şi-
au cultivat abilităţile 
creative, cunoscând în același timp resorturile și 
tainele universului meșteșugăresc autohton.

Organizată de Arhiepiscopia Râmnicului, tabăra 
a dorit să insufle participanților, pe lângă pasiunea 
pentru cele două meșteșuguri, și dragostea faţă de 
Dumnezeu și față de cultura populară românească. 

În cadrul taberei, tinerii au beneficiat și de o serie 
de drumeții montane și pelerinaje la mănăstirile 
Stănișoara, Cozia și Ostrov, precum și de convorbiri 

adecvate vârstei  lor 
cu viețuitori ai acestor 
străvechi vetre de 
cultură și spiritualitate 
românească. 
  Participând la slujbele 
săvârșite la Mănăstirea 
Turnu, tinerii au vizitat 
și peșterile săpate în 
piatră ale Sfinților 
Cuvioși Daniil și Misail, 
a caror viață plină de 
râvnă și iubire față de 
Dumnezeu au aflat-o 

de la Părintele Stareț Misail Dumitrașcu, care le-a 
arătat și locul de sub temelia Sfântului Altar al 
bisericii vechi în care, în anul 1676, Mitropolitul 
Varlaam al Ţării Româneşti a îngropat sfintele lor 
moaşte, care așteaptă să fie scoase și așezate spre 
închinare, spre binecuvântarea credincioșilor.

Prin această tabără, organizată sub ocrotirea 
Sfinților Cuvioși Daniil și Misail de la Turnu, 
mănăstirea își afirmă încă o dată rolul ei misionar, prin 
contribuția adusă la formarea copiilor și a tinerilor 
pentru încadrarea lor activă în viața Bisericii, alături 
de rolul ei duhovnicesc, prin participarea tinerilor la 
sfintele slujbe și la convorbiri duhovnicești.

Sculptura și pictura au fost împletite cu rugăciunea,
lângă peșterile Cuvioșilor Daniil și Misail de la Turnu
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În perioada 11-16 iulie s-a desfășurat la Mănăstirea 
Hurezi tabăra pentru copii și tineri Bucuria sfântă 
a meşteşugului, organizată de către Arhiepiscopia 
Râmnicului, care s-a bucurat de prezența a 16 
elevi veniți de la Liceul Sfântul Antim Ivireanul din 
Bucureşti, însoţiţi de doamnele profesoare Elena 
Badea şi Ioana Nantcu.

Tabăra a prilejuit participanților redescoperirea 
unor vechi meşteşuguri românești, precum olăritul şi 
broderia, dar și a portului, a obiceiurilor și a tradiţiilor 
specifice zonei Horezu, elemente care reflectă foarte 
bine modul în care comunitățile aflate în apropierea 
mănăstirilor au transpus în viața cotidiană valorile 
artei și spiritualității creștine. Regăsind motivele 
creștine în portul popular românesc, precum și 
motivele specifice civilizației rurale autohtone 
în broderia veșmintelor liturgice și în toată arta 
bisericească, tinerii au înțeles că înfrumusețarea vieții 
noastre, a veșmintelor, a caselor și a tuturor lucrurilor 
trebuie să aibă la bază armonia dintre aceste realități 

și arta bisericească specifică vechilor locașuri de cult, 
care este o artă curățitoare și pururi înnoitoare.

Deși atelierele au avut rezultate frumoase, pilonul 
de rezistență al taberei nu l-au constituit acestea, ci 
comunicarea constantă dintre tineri și a acestora cu 
viețuitoarele mănăstirii, întrucât apartenenţa la un 
grup creştin constituie piatra de temelie în căutările 
spirituale inevitabile din perioada adolescenţei. 
Sentimentul că aparține unei comunități anume de 
tineri care gândesc și trăiesc la fel îi dă tânărului 
puterea de a rezista în fața multor ispite și rătăciri. 
Formarea unui grup de tineri creștini în fiecare 
comunitate asigură împlinirea unor nevoi existenţiale 
specifice tinerilor, precum prietenia și joaca, acestea 
conducând la o dezvoltare personală sănătoasă.

În cadrul taberei, tinerii au beneficiat de un 
adevărat curs aplicat de artă brâncovenească, prin 
vizitarea Mănăstirii Hurezi, a paraclisului și a 
schiturilor adiacente, a muzeului și a cuhniei, dar 
și prin participarea la o serie de cateheze, în cadrul 

cărora a fost prezentată viața, 
credința și curajul Sfinților 
Martiri Brâncoveni. În același 
timp, participarea tinerilor la 
sfintele slujbe și mai ales la 
Sfânta Liturghie a reafirmat 
rolul formativ pe care îl au 
taberele creștine în viața 
tinerilor.

Tabără pentru tineri la Mănăstirea Hurezi:
Bucuria sfântă a meşteşugului
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Tabără pentru tineri la Mănăstirea Bistrița:
Educaţie, Sfinţenie, Cultură

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Sectorul Învăţământ şi Activităţi cu 
Tineretul din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului a 
organizat în perioada 1-8 iulie, la Mănăstirea Bistrița, 
Tabăra pentru tineri Educaţie, Sfinţenie, Cultură. În 
cadrul acesteia, 20 de copii, elevi ai Liceului Sfântul 
Antim Ivireanul din Bucureşti, însoţiţi de către 
doamnele profesoare Iordache 
Valentina şi Popa Nicoleta, au 
participat la ateliere de pictură 
pe lemn şi pe sticlă, la ateliere de 
fotografie, precum și la o serie 
de drumeții organizate pe Cheile 
Bistriței și în împrejurimi.

În mijlocul tinerilor s-a 
aflat și Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, care le-a oferit 
daruri și le-a vorbit despre 
necesitatea cunoașterii valorilor 
creștine, valori care au contribuit 
atât la dezvoltarea spirituală 
a poporului român, cât și la 
dezvoltarea culturii române, prin 
numărul însemnat al tipăriturilor 
bisericești, prin organizarea de 
școli pentru tineri în așezămintele 
bisericești și prin dezvoltarea artei 
în lucrarea de ctitorire și înfrumusețare a locașurilor 
de cult. Totodată, Părintele Arhiepiscop i-a îndemnat 
pe tineri ca, în perioada copilăriei și a adolescenței, 

să rămână ascultători față de părinții și profesorii lor, 
să-și cultive darurile vocaționale cu care Dumnezeu 
i-a înzestrat și să-și aleagă între îndrumători și 
preoții din parohiile în care locuiesc. La finalul 
taberei, Părintele Arhidiacon Codruț-Dumitru 
Scurtu a organizat întâlnirea festivă, în cadrul căreia 
au fost vernisate lucrările copiilor. Activităţile din 

cadrul acestui proiect au pus în 
lumină creativitatea şi imaginaţia 
elevilor, prin intermediul 
lucrărilor realizate cu dorința 
de a promova cultura, tradiţiile 
şi valorile creştine râmnicene. 
Bucuria participării la această 
tabăra a fost mărturisită atât 
prin împărtășirea gândurilor 
de mulțumire, cât și prin 
consemnarea experiențelor trăite 
în jurnalul de tabără: Este prima 
dată când vizitez mănăstirile din 
Vâlcea și sunt plăcut impresionată 
de frumusețea lor, de modul în 
care maicile pictează icoane și 
brodează veșminte pentru biserici. 
Am pictat și noi icoane, am vizitat 
muzeul mănăstirii, ne-am jucat și 
am făcut drumeții prin apropiere. 

Ne dorim ca și în anii următori să venim aici. Mi-ar 
plăcea să-mi aduc și părinții în vizită, a scris Ioana, 
una dintre participante.
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Tabără de excelenţă pentru elevii olimpici din 
Mitropolia Olteniei la Mănăstirea Tismana
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În perioada 1-4 iulie s-a desfăşurat 
la Mănăstirea Tismana cea de-a 
doua ediţie a Taberei naționale 
Science. Intelligence. Research, tabără 
de excelenţă pentru elevii olimpici 
din cele cinci judeţe ale Mitropoliei 
Olteniei: Dolj, Gorj, Vâlcea, Olt 
și Mehedinţi. Cu acest prilej, 11 
copii olimpici din Arhiepiscopia 
Râmnicului, însoţiţi de către 
Părintele Inspector Mihai Florian 
Popescu, reprezentantul Biroului 
Eparhial pentru Cateheză şi Activităţi 
cu Tineretul din Protoieria Râmnicu-
Vâlcea, şi de către domnul Profesor 
Tiberiu Pană de la Liceul Tehnologic Oltchim din 
Râmnicu-Vâlcea, au petrecut la Tismana patru zile 
deosebite, participând la diferite activități.

Copiii au vizitat Mânăstirea Tismana, unde li 
s-a prezentat istoricul mânăstirii, viața și activitatea 
Sfântului Cuvios Nicodim cel Sfințit și au participat 
la Sfânta Liturghie. În cadrul atelierelor de creație, 
copiii au pictat, au modelat diferite obiecte decorative 
din lut, au realizat forme din hârtie, prin tehnica 
origami, au croșetat și au confecționat diverse lucruri. 
Au interacționat astfel prin jocuri de cunoaștere 

și de comunicare, s-au împrietenit cu colegii din 
celelalte judeţe, au lucrat în echipe, propunând 
fiecare câte un imn al taberei, iar în cele din urmă 
au cântat la focul de tabără. De asemenea, tinerii 
studioși au participat la o parte dintre activitățile 
Taberei internaționale Matrice culturală și spirituală 
românească, organizată de Arhiepiscopia Craiovei, 
în parteneriat cu Institutul Cultural Român, unde au 
întâlnit copii din Bulgaria şi Serbia. La final, copiii 
au primit diplome de participare şi şi-au manifestat 
dorinţa de a reveni în această tabără binemeritată.
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În perioada 5-31 iulie, la Parohia Valea Bisericii 
din localitatea Orleşti s-a desfăşurat Şcoala de vară 
Sfântul Evanghelist Luca, ale cărei activități, la care 
au participat 70 de tineri din localitățile Orleşti, 
Scundu, Ionești şi Drăgăşani, precum și 18 voluntari, 
au fost coordonate de către profesori şi studenţi din 
România şi din Franţa.

Pentru buna desfășurare a școlii de vară, la 
iniţiativa Părintelui Paroh Luca-Georgian Sîia şi 
a domnului Dragoş-Teodor Zaharia, Profesor de 
Limba și literatura română, s-a încheiat un protocol 
de colaborare în educaţie şi voluntariat cu tinerii între 
Parohia Valea Bisericii din Orlești, Parohia Blejani 
din Scundu, Parohia Ionești II, Școala Gimnazială 
Orleşti, Școala Gimnazială Scundu, Școala Gimnazială 
Ionești, Asociația World Vision România - Biroul 
Zonal Vâlcea, Asociația Hrană pentru trup şi suflet și 
primăriile din localităţile menţionate.

Acest proiect educațional, care 
a debutat la Căminul cultural 
din localitatea Orlești, prin 
săvârșirea slujbei de Te Deum, s-a 
desfăşurat în bisericile parohiilor 
şi în şcolile partenere, tinerii 
participând la ateliere de pictură, 
activități de catehizare, lecţii 
de Limba și literatura română, 
Matematică, Limba Engleză, 
Limba Franceză, cor, ansamblu 
şi meşteşuguri tradiţionale, lecţii 
de chitară, dezvoltare personală 
şi comunicare, sport şi jocuri de 

echipă. În ultima zi a școlii de vara a fost susţinut 
evenimentul intitulat Iubeşte să fii educat!, un 
îndemn la moralitate şi educaţie creştină, adresat 
de copii tuturor participanţilor, printr-un spectacol 
de teatru, fotografie, muzică populară şi ansamblu 
folcloric.

La finalul proiectului, toți participanții au 
efectuat un pelerinaj tematic la mănăstirile Turnu şi 
Stânişoara. Festivitatea de încheiere a Școlii de vară 
Sfântul Evanghelist Luca a avut loc duminică, 31 
iulie, la Parohia Valea Bisericii, unde toți tinerii au 
primit diplome și daruri.

Desfășurată în contextul Anului omagial al 
educaţiei religioase a tineretului creştin-ortodox, 
Școala de vară Sfântul Evanghelist Luca a reafirmat 
necesitatea și bunele rezultate ale conlucrării dintre 
Biserică, familie, Școală și autoritățile locale în 
educarea și formarea tinerilor.

Școala de vară Sfântul Evanghelist Luca,
la Parohia Valea Bisericii din Orlești
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Aspecte misionare în activitatea Biroului de 
catehizare a rromilor din Arhiepiscopia Râmnicului
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Activitatea Biroului de catehizare a rromilor al 
Arhiepiscopiei Râmnicului relevă faptul că misiunea 
Bisericii Ortodoxe își găsește menirea în contextul 
globalizării actuale prin permanenta mărturisire 
a faptului că Evanghelia lui Hristos se adresează 
tuturor, aceasta având o valoare 
și o destinație universală.

Evanghelia nu este rezervată 
unui grup, unui popor sau 
unei nații, nici unei anumite 
vârste, ci aparține tuturor, fapt 
pentru care Sfânta Scriptură a 
fost tradusă în limbile tuturor 
popoarelor la care a fost 
predicată, iar slujbele divine 
sunt săvârșite în limba grupului 
etnic aparținător, fie că acesta 
se află în spațiul în care s-a 
format ca și popor, fie că se 
află în diaspora. Traducerea 
dintr-o limbă în alta devine 
acea legătură dintre forme de 
cultură diferite, care permite 
împărtășirea valorilor și 
înțelegerea nevoii de a fi solidar 
cu celălalt. În Biserică este 
cunoscut deja faptul că procesul 
sfințeniei este pentru majoritatea sfinților ortodocși 
procesul slujirii samarinene, al experienței filantropiei, 
al urmării lui Hristos pe drumul jertfei pentru orice 
om, iar asceza, atât de caracteristică Ortodoxiei, este 

nu numai un exercițiu solitar de despătimire, ci și 
expresia conștiinței solidarității cu cel aflat în lipsă, 
precum subliniază Mitropolitul Antonie Plămădeală.

Misiunea socială a Bisericii însă nu poate și nu 
trebuie să fie despărțită de misiunea ei sacramentală, 

fapt pentru care activitatea 
filantropică apare drept 
continuitate a slujirii liturgice, 
primind denumirea de 
Liturghie după Liturghie. În 
acest sens, poate fi subliniat 
faptul că activitățile sociale 
desfășurate de Biroul de 
catehizare a rromilor, cu 
sprijinul Parohiei Înălțarea 
Domnului din cartierul 
Ostroveni al Municipiului 
Râmnicu-Vâlcea, reprezintă o 
împlinire a mesajului Bisericii, 
că opera de mântuire nu poate 
face abstracție de nevoile 
semenului, iar comuniunea 
realizată în mod euharistic 
trebuie continuată și prin 
manifestarea bunăvoinței, 
a milosteniei, a blândeții 
și a celorlalte virtuți pe 

care creștinul le așază în viața sa duhovnicească. 
Milostenia săvârșită în smerenie își arată roadele 
sale, însă activitățile comune descoperă cu o anumită 
promptitudine receptarea cuvântului revelat și 
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împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Darurile de 
haine și alimente colectate în diferite etape de către 
Consiliul Parohial al Parohiei Înălțarea Domnului, 
la îndemnul Părintelui Protoiereu Ion Dincă, au fost 
oferite în cadrul activităților misionare desfășurate 
de către reprezentanții Biroului de catehizare 
comunităților din Bucșani, comuna Ionești, Lunca, 
comuna Bujoreni, Muereasca și Dăești. 

Activitățile sociale desfășurate de către Părintele 
Nicolae-Dorin Buda nu urmăresc doar împlinirea 
unor aspecte materiale, ci și dezvoltarea unor 
proiecte educaționale și duhovnicești care propun, 
prin pelerinajele efectuate la mănăstirile din 
cuprinsul Arhiepiscopiei Râmnicului, cunoașterea 
rolului Bisericii în promovarea educației, a artei 
și a culturii, sau, prin oferirea unor burse elevilor 
merituoși, păstrarea tinerilor în sistemul educațional 
și sprijinirea lor în absolvirea studiilor superioare.

Prin activitățile desfășurate, reprezentanții Biroului 
eparhial de catehizare 
a rromilor își propun 
deopotrivă sprijinirea 
c o m u n i t ă ț i l o r 
familiilor rrome în 
afirmarea identității 
culturale și a integrării 
sociale și identificarea 
situațiilor de criză 
cu care se confruntă 
membrii acestei etnii,  
oferind în același timp 
sprijin, în vederea 
promovării toleranței 
și a respectului în 
cadrul comunităților 
parohiale, fapt pentru 
care toate proiectele 
amintite se desfășoară în parteneriat cu reprezentanții 
etniei rrome la nivel județean și local.
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La Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului a 
debutat în luna iunie o nouă publicație, Martyria. 
Revistă de teologie și spiritualitate ortodoxă, periodic 
științific eparhial, care pune la îndemâna cititorilor 
studii de teologie și cultură, în dorința de a păstra 
și promova credinţa ortodoxă nealterată și tradiţiile 
românești autentice, dar și de a întări conștiința de 
neam și unitate a românilor.

În lunile iulie și august ale acestui an, Colecția 
Studia Academica s-a îmbogățit cu două noi volume, 
care pun la îndemâna cititorilor studiile științifice 
susținute în cadrul a două simpozioane naționale 
organizate de către Arhiepiscopia Râmnicului, iar 
Colecția Vitae Sanctorum Breves cu viețile a patru 
sfinți cuvioși români, de curând canonizați de către 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Volumul al patrulea din Colecția Studia Academica 
pune la îndemâna cititorilor referatele științifice 
susținute în cadrul Simpozionului național Tradiție 
și noutate în cultura și spiritualitatea epocii 
brâncovenești, organizat de către Arhiepiscopia 
Râmnicului în cadrul Centrului de Studii 
Brâncoveneşti de la Mănăstirea Hurezi, în zilele 
de 4 și 5 septembrie 2015.

Epoca brâncovenească, considerată de Nicolae 
Iorga o „monarhie culturală”, se remarcă mai 
puțin prin fapte de arme, cât printr-o prioritate 
culturală absolută. Domnitorul sfânt, Constantin 
Brâncoveanu, martir pentru credința sa, reușește 
să construiască  o  serie de  biserici și  mănăstiri 
care vor marca arta românească, constituindu-
se în această perioadă curentul artistic care 
îi și poartă numele. Arta brâncovenească are 
ca fundament tradiția artei muntenești, cu 
izvor în cea bizantină, integrând în aceasta 
în chip admirabil elemente orientale, dar și 
occidentale, îndeosebi venețiene. Sfântul Martir 
Constantin Vodă Brâncoveanu a promovat 
valori culturale nu doar în artă, ci a arătat un 
interes deosebit față de cartea tipărită, dar și 
pentru istoria literaturii patristice. Astfel, la 
Hurezi, Domnitorul Martir a avut colaborator 
pe un cuvios cărturar și iubitor de artă, chip 
al vieții monahale autentice, Cuviosul Ioan 
Arhimandritul, pe care nădăjduim ca în timp 
scurt să îl avem în sinaxarul Bisericii noastre, 
afirmă în cuvântul său Înaltpreasfinţitului 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Publicații ale Editurii Praxis
Iulie - August 2016
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Studia Academica

Epoca brâncovenească s-a caracterizat prin 
străduințe depuse în această direcție. Brâncoveanu 
a pus temei Academiei domnești în 1693 și tot el a 
fost cel dintâi sprijinitor al tiparului care a luat un 
apreciabil avânt. Chiar dacă el n-a ajuns, ca unchiul 
său, stolnicul, să culeagă învățătura la Padova, 
l-a avut pe acesta în preajma sa și prin actele sale 
a dezvăluit că și cultura, ca și arta, reprezenta o 
componentă de seamă a existenței sale. Aș vrea să mă 
mai opresc asupra străduinței domnitorului pentru 
a se pregăti în viitor un alt destin țării și neamului 
său. El a fost neîndoielnic conștient de unitatea 
românilor. Politica sa matrimonială în privința 
urmașilor săi demonstrează cu prisosință aspirațiile 
sale și spre Moldova, iar atenția dată Transilvaniei, 
unde și-a achiziționat proprietăți și a ctitorit este și ea 
edificatoare. El gândea românește, ca și contemporanii 
săi, Cantacuzino stolnicul, ori Dimitrie Cantemir. 
Dar învățătoare este și activitatea sa strălucită pe plan 
extern. Serviciile sale de cancelarie și relații externe, 
inclusiv translatorii, trimișii și emisarii săi dincolo 
de hotare, corespondența sa diplomatică, dezvăluie 
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o dominantă a domniei sale, dar și o viziune a 
domnitorului asupra drumului ce trebuia urmat 
și a nădejdiilor sale. Este însă și o învățătură 
transmisă dincolo de veac a însemnătății pentru 
orice stat a politicii din afară. Sfânt și domnitor, 
Constantin Brâncoveanu continuă a fi cu noi, a 
ne sfătui și a ne dojeni, a ne da învățăturile sale, 
a ne îndruma pe drumurile atât de grele pe care 
ne-a dus cursul istoriei noastre, a ne îndemna 
a nu uita ceea ce suntem și mai ales ceea ce 
datorăm neamului nostru și nici a uita vreodată 
neînfricata jertfă a acestui domnitor și a fiilor 
săi!, subliniază Academicianul Prof. Univ. Dr. 
Dan Berindei, în studiul său.

Pe lângă studiile celor doi semnatari 
amintiți, volumul cuprinde și studii semnate de 
către renumitul publicist Dinu Săraru, membru 
fondator al Academiei Oamenilor de Știință din 
România, Pr. Dr. Florin Șerbănescu, Consilier 
patriarhal, Dr. Ioana Iancovescu, Arhim. Dr. 
Policarp Chițulescu, Consilier patriarhal și 
Director al Bibliotecii Sfântului Sinod, Lect. 
Dr. Ion Marian Croitoru, Pr. Prof. Univ. Dr. 
Nicolae Chifăr, Prof. Univ. Dr. Mihaela Palade, 
Dr. Florin Epure, Dr. Gheorghe Mănucu-
Adameșteanu și Conf. Univ. Dr.  Ion St. Lazăr.

Volumul al cincilea din Colecția Studia Academica 
este dedicat Simpozionului naţional Rânduieli ale 
vieţuirii monahale în ctitoriile Sfântului Ierarh Calinic 
de la Cernica, organziat de către Arhiepiscopia 
Râmnicului la Centrul Eparhial, în data de 13 mai 
2016, simpozion închinat vieții și activității culturale 
și duhovnicești a ocrotitorului Arhiepiscopiei 
Râmnicului, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica.

Viaţa spirituală care s-a dezvoltat aici a pornit de 
la un stadiu modest, dar a evoluat spre o comunitate 
monahală chinovitică foarte puternică, iar Episcopul 
Calinic a fost îndrumătorul monahismului de 
tip athonit. La Cernica, unde Calinic condusese 
mânăstirea timp de 32 de ani, a moştenit tradiţii 
monahale de nuanţă paisiană (desigur şi aceasta cu 
influenţe athonite), peste care s-au aşezat rânduielile 
Stareţului Gheorghe. Peste toate acestea el a implantat 
normele sale proprii, dar mai puţine. În fond, este greu 
de distins ceea ce a moştenit Stareţul Calinic de la cei 
care l-au precedat în conducerea mânăstirii şi ceea ce 
s-a introdus în timpul său, din experienţa proprie, dar 
tot legată de Athos.

Ţelul duhovnicesc al Mănăstirii Frăsinei a fost 
mai ambiţios decât cel de la Cernica, deoarece aici 
aveau să trăiască şi să se formeze sihaştri, ca formă 
superioară de asceză. Episcopul Calinic le-a pus la 

dispoziţie întreaga bază materială pentru o astfel de 
evoluţie. Neobositul ctitor a fost un ascet dublat de 
omul practic, care a dorit ca mânăstirea să poată 
deveni şi o pepinieră de o asemenea structură. De 
aceea a şi aşezat la graniţa mânăstirii o lespede de 
piatră cu prevederi aspre împotriva femeilor, care 
ar încerca să pătrundă în spaţiul ei. Deşi n-a vorbit 
de regimul alimentar al călugărilor, acesta reiese din 
numeroasele sale povăţuiri, porunci şi canoane. Una 
dintre cele mai aspre prevederi era interdicţia totală 
de a se consuma carne.

Ascetul Calinic, dublat de aptitudinile omului 
practic este un caz unic pe teritoriul românesc şi se 
poate asemăna cu Sfântul Vasile cel Mare, care, 
pe lângă asceza aspră practicată, a fost prezent 
în societate şi a avut realizări epocale, aşa cum a 
fost complexul medical-filantropic de la Cezareea 
Capadociei, cunoscut sub numele de Vasiliada. 
Mănăstirea Frăsinei reflectă, aşadar, îngemănarea 
dintre viaţa duhovnicească şi cea practică a Sfântului 
Calinic, este locul unde virtuţile sale de mare 
îndrumător de obşte monahală pot fi zărite distinct de 
cele ale predecesorilor săi cernicani. Totodată, această 
mănăstire ne dezvăluie jertfa spirituală şi materială de 
care el s-a făcut vrednic, devenind model de viaţă greu 
egalabil, afirmă Academicianul Emilian Popescu.

Volumul însumează studii semnate de oameni 
de cultură ai Bisericii noastre, ierarhi, academicieni 
și cercetători, precum: Înaltpreasfințitul Părinte 

Studia Academica
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În luna iunie a apărut primul număr al publicației 
Martyria. Revistă de teologie și spiritualitate ortodoxă, 
periodic științific al Arhiepiscopiei Râmnicului. 
Însuși numele revistei exprimă în chip lămurit scopul 
ei. Termenul de „martyria” (gr. μαρτυρία, ας, ἡ) în 
Noul Testament este folosit cu sensul de „mărturisire, 
mărturie, declaraţie, certificare a adevărului”, sinonim 
cu latinescul „testimonium, -ii”, martirul fiind cel care 

N
ou

tă
ți 

ed
ito

ria
le

Revistă de Teologie și 
Spiritualitate Ortodoxă a 
Arhiepiscopiei Râmnicului 

Îl mărturisea pe Hristos Domnul și depunea garanţie 
a adevărului învăţăturii prin sângele său, prin viaţa 
sa (...).

În teologia patristică, martirajul reprezintă 
asumarea viețuirii întru Hristos în modul cel mai 
concret. Revista Martyria încearcă să sublinieze acest 
fapt, anume că mărturisirea dreptei credințe și în 
zilele noastre este o formă de martiraj. Într-adevăr, 
manifestarea curajului mărturisirii credinței într-o 
societate care încearcă să se distanțeze tot mai mult de 
Dumnezeu este, orice s-ar spune, o formă de martiraj.

Revista de teologie și spiritualitate a Arhiepiscopiei 
Râmnicului se vrea a fi o mărturie, în societatea 
secularizată de astăzi, că actul de cultură trebuie să 
fie un act de mărturisire a dreptei credințe, pentru 
că, fără a-L mărturisi pe Hristos ca singur Adevăr, 
cultura este trunchiată, că nu se poate face cultură 
stând departe de Biserica lui Hristos, întrucât în afara 
lui Hristos ești gol. Raportul dintre cultură și credință 
reprezintă o problemă misionară tot mai actuală 
la care Biserica nu poate sta pasivă, ci trebuie să se 
implice la modul cel mai serios. Cultura trebuie să 
contribuie la întărirea legăturii omului cu Dumnezeu, 
ca izvor al cunoașterii, dar și ca subiect al acesteia: 
„Și aceasta este viaţa veșnică: Să Te cunoască pe Tine, 

singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos 
pe Care L-ai trimis” (Ioan 17, 3).

Cultura europeană este, prin rădăcinile ei, în 
acord cu duhul creștinismului. Dacă se depărtează 
de acesta, se depărtează de însăși ființa ei și de 
ceea ce îi este constitutiv: cunoașterea Adevărului, 
subliniază Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, în Argument la 
primul număr al revistei, intitulat Mărturisirea 
dreptei credințe ca lucrare culturală.

Periodicul științific al Arhiepiscopiei 
Râmnicului oferă cititorilor studii de teologie 
și cultură, în dorința de a păstra și promova 
credinţa ortodoxă nealterată și tradiţiile 
românești autentice, dar și de a întări conștiința 
de neam și unitate a românilor.

Primul număr al Revistei Martyria este 
împodobit cu studii semnate de numeroase 
personalități ale culturii vremii noastre, precum: 
Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Irineu, Mitropolitul 
Olteniei, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, Dan Zamfirescu, 
Dinu Săraru, Dan Ciachir, Nae Georgescu, 
George Anca și alții.

Tot în acest număr poate fi citit și un interviu 
realizat cu Bătrânul Gavriil Aghioritul, de la 
Mănăstirea Cutlumuș, un scenariu de teatru, 
Părinții pustiului, dramatizare a Patericului, 
semnat de Alex Ștefan, și o serie de poeme 
semnate de Horia Zilieru și Tiberiu Păun.

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, 
Pcuv. Arhim. Dr. Nectarie Șofelea, Exarhul 
mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, Pcuv. 
Arhim. Dr. Policarp Chițulescu, Directorul Bibliotecii 
Sfântului Sinod, Pcuv. Arhim. Dr. Veniamin Micle, 
Pr. Dr. Florin Șerbănescu, Consilier Patriarhal, și 
Dr. Dragoș Boicu, redactor la Editura Andreiana din 
Sibiu.
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Vitae Sanctorum Breves

acești cuvioși ai Bisericii de pe tărâmurile vâlcene au 
dus o viață bineplăcută lui Dumnezeu și, prin darul lui 
Dumnezeu, sunt făcători de minuni, a hotărât trecerea 
lor în rândul sfinților din calendarul Bisericii noastre, 
cu dată de prăznuire la 5 octombrie, subliniază 
Părintele Arhiepiscop Varsanufie în cuvântul înainte 
al volumului.

Sfinții Cuvioși Neofit și Meletie au sihăstrit în  
Muntele Sălbaticul, din preajma Mănăstirii Cozia, iar 
ucenicii lor au întemeiat Mănăstirea Stânișoara. În 
munții din preajma Mănăstirii Cozia s-au nevoit mulţi 
sihaștri iubitori de Dumnezeu, atât înainte de zidirea 
sfântului locaș de către fericitul întru pomenire domnitor 
Mircea cel Mare al Ţării Româneşti, cât și după aceea. 
În preajma anului 1600, săpându-și chilie în stâncile 
munților, acești doi bineplăcuți ai lui Dumnezeu 
s-au ostenit peste treizeci de ani, slăvind neîncetat pe 
Dumnezeu. Ostenelile lor erau nenumărate: lacrimi, 
suspine, metanii, postiri, privegheri şi lupte împotriva 
duhurilor necurate. Șase zile se nevoiau în chiliile pe 
care și le săpaseră în munte, iar duminica mergeau la 
Cuviosul Daniil, duhovnicul de la Turnu, şi primeau 
Sfânta Împărtăşanie. Viaţa şi nevoinţele Cuvioşilor 
Neofit și Meletie îi arată a fi preamăriți de Duhul Sfânt 
și moştenitori ai Împărăţiei cerurilor, ca purtători de 
daruri duhovniceşti şi rugători înaintea lui Dumnezeu 
pentru sufletele noastre. Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române i-a canonizat în ședința de lucru 
din 24-25 februarie 2016, rânduindu-le zi de pomenire 
la data de 3 septembrie, se afirmă în cuvântul înainte 
al volumului.

Volumele al doilea și al treilea din Colecția Vitae 
Sanctorum Breves cuprind Viața Sfinților Cuvioși 
Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu și Viața 
Sfinților Cuvioși Neofit și Meletie de la Mănăstirea 
Stânișoara, patru sfinți cuvioși canonizați de către 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în 
ședința de lucru din 24-25 februarie 2016.

La câteva sute de ani după trecerea Cuvioșilor 
Daniil și Misail la cele veșnice, credincioșii,  convinși de 
sfințenia vieții lor, încă mai caută locurile nevoințelor, 
fie chilii săpate în piatră cu multe jertfe, fie crăpături 
ale pământului. Toți credincioșii din ținutul Olteniei de 
sub Munte, și nu numai ei, îi cinsteau pe acești cuvioși 
pustnici ai Bisericii noastre strămoșești ca sfinți. Acest 
fapt era mărturisit mai ales de toți cei care într-un fel 
sau altul au aflat mult ajutor de la aceștia, existând 
până în zilele noastre mărturii ale minunilor săvârșite 
de ei, dar l-am și găsit ca realitate concretă în momentul 
în care am fost chemat la slujirea ca arhipăstor al 
ținutului vâlcean, loc unde s-au nevoit Sfinții Cuvioși 
Daniil și Misail. Am considerat a fi datoria mea de a 
cerceta viața acestora și, constatând, la rândul meu, 
sfințenia vieții cuvioșilor amintiți, am alcătuit o 
comisie care să se ocupe de elaborarea argumentelor 
pentru canonizarea lor oficială de către Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române, care, constatând că 
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Acțiuni sociale în Protoieria Drăgășani
Sâmbătă, 2 iulie, Părintele Ștefan Cristian 
Irimia de la Parohia Giulești din Protoieria 
Drăgășani a organizat o colectă de alimente, 
în desfășurarea căreia au fost implicați 
tinerii care participă la proiectele catehetice 
ale parohiei. Alimentele au fost donate 
persoanelor asistate de la Căminul de bătrâni 
din comuna Bălcești. La începutul vacanței de 
vară, în Parohia Mădulari-Bănțești, din aceeași 
protoierie, Părintele Ion Pungă a organizat 
mai multe activități catehetice pentru copii, 
în vederea redescoperirii valorilor creștine 
prin intermediul povestirilor biblice și al 
pildelor cu caracter moralizator.

Activități spirituale în campul cercetașilor vâlceni
Părintele Mihai Cristian Mitu de la Parohia Boișoara 
a fost prezent în mijlocul tinerilor cercetași din 
Campul Trofeul Haiducilor, desfășurat în comuna 
Boișoara, în perioada 30 iunie - 3 iulie. Întrucât 
cercetășia oferă tinerilor șansa de a se angaja în 
activități diverse și creează noi oportunități pentru 
aceștia, în vederea dezvoltării spirituale, sociale și 
personale, în campul de la Boișoara, Părintele Mihai-
Cristian le-a vorbit tinerilor despre importanța 
cultivării darurilor cu care au fost înzestrați de către 
Preamilostivul Dumnezeu, dar și despre respectul 
față de semeni și familie, precum și despre cultivarea 
recunoștinței față de părinți, dascăli și binefăcători.

Cercul pastoral-misionar Horezu 2
Pentru intensificarea activităţii pastoral-misionare 
din Protopopiatul Horezu, membrii Cercului 

pastoral-misionar Horezu 2 s-au întâlnit marți, 5 
iulie, la biserica cu hramurile Izvorul Tămăduirii și 
Sfinții Doctori Fără-de-arginți Cosma și Damian din 
Parohia Spital Horezu, oraşul Horezu. Întâlnirea a 
debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii și a continuat 
cu Taina Sfântului Maslu şi cu prezentarea temei, 
Educația religioasă a tineretului. Integrarea tinerilor 
în viața și misiunea Bisericii, susţinută de către 
Părintele Paroh Dumitru Chera.

Acțiuni sociale în Parohia Bercioiu
La începutul lunii iulie, la Parohia Bercioiu s-a 
desfășurat prima etapă a Proiectului social Iubește-l și 
ajută-l pe aproapele tău, coordonat de către Părintele 
Paroh Dragoș Frunzescu. Proiectul vine în sprijinul a 
două cazuri sociale aparte din comunitatea parohială, 
o tânără cu handicap psiho-motor, imobilizată 
la pat, și o alta cu handicap mintal. Familiile celor 
două tinere primesc săptămanal produse alimentare 

și medicamente. Tot în această perioadă s-a 
desfășurat și cea de-a patra etapă a Proiectului 
social-filantropic Din dragoste pentru 
aproapele, prin acesta venindu-se în sprijinul 
familiilor nevoiașe cu pachete alimentare.

Cercul pastoral-misionar Orlești
Joi, 7 iulie, la Parohia Ionești II din 
Protopopiatul Drăgășani s-au întrunit preoții 
din cadrul Cercului pastoral-misionar Orlești. 
Întrunirea a debutat cu săvârșirea slujbei 
de Te Deum, după care a urmat susținerea 
temei, Cultivarea iubirii, a prieteniei și a 
respectului față de aproapele, precum și 
ajutorarea oamenilor nevoiași - valori esențiale 

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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în vederea formării tineretului 
creștin-ortodox, de către Părintele 
Diaconu Constantin. În cadrul 
dezbaterilor au fost identificate 
o serie de mijloace pastorale care 
să contribuie la redescoperirea 
valorilor tradiționale și culturale 
ale comunităților din zona 
Drăgășani, 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.

Binecuvântare arhierească în 
Parohia Horezu 1
În Duminica a patra după Rusalii, 17 iulie, 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia 
Horezu I din Protopopiatul Horezu, împreună cu 
un sobor de preoți și diaconi. Biserica cu hramurile 
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sfântul 
Ioan Botezătorul a fost împodobită cu rugăciunile 
a numeroși credincioși, precum și cu prezența 
autorităților locale prezente la eveniment. În cuvântul 
său de învățătură, Părintele  Arhiepiscop a reliefat 

valoarea rugăciunii în vindecarea spirituală a fiecărei 
persoane și a semenilor: Sutașul din Evanghelie devine, 
prin atitudine, un model pentru fiecare creștin în 
misiunea de cercetare a bolnavilor. El se alătură tuturor 
celor care au mijlocit înaintea Milostivului Dumnezeu 
pentru semenii lor, sfinților care în timpul vieții s-au 
rugat în permanență pentru cei aflați în suferință. De 
altfel, rugăciunile și pericopele evanghelice rânduite 
a fi rostite pentru vindecarea bolnavilor descoperă o 
întreagă teologie asupra modului în care Dumnezeu 
Se milostivește de cei bolnavi, în urma rugăciunilor 

săvârșite de către cei apropiați în biserică și în plan 
personal. Înaltpreasfinția sa a subliniat și necesitatea 
mărturisirii dreptei credințe, așa cum a fost fixată 
în cadrul hotărârilor și canoanelor Sinoadelor 
Ecumenice, arătând cât este de necesară mărturisirea 
continuă, prin cuvânt și prin faptă, a învățăturii de 
credință revelate. În aceeași duminică, Chiriarhul 
Râmnicului a săvârșit și slujba de sfințire a noii 
capele mortuare construită la Parohia Târgu Horezu. 
Prezența Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie în 

mijlocul preoților și a credincioșilor din 
parohiile orașului Horezu a constituit 
un moment de bucurie duhovnicească 
și de binecuvântare a lucrărilor realizate 
prin implicarea și în folosul comunității.

Ziua Internațională a Șahului
Sâmbătă, 19 iulie, în cadrul programelor 
de catehizare desfășurate în parohiile 
Brezoi I și Bercioiu din Protoieria 
Călimănești s-au desfășurat și activități 
de promovarea a șahului, supranumit 
sportul minții. Prin activitățile catehetice 
pe care le desfășurăm la parohie ne 
propunem să cultivăm în rândul copiilor 
atât valori spiritual-culturale, cât și 
valori precum: respectul de sine și față de 

aproapele, dezvoltarea spiritului competitiv și lucrul 
în echipă, a precizat Părintele Preoteasa Daniel.

Activități catehetice în Parohia Laloșu
Părintele Marian Bădulescu, reprezentantul 
Protoieriei Drăgășani în cadrul Biroului de cateheză și 
Activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Râmnicului, 
împreună cu Părintele Paroh Ilie Băbeanu au 
organizat la Parohia Laloșu mai multe activități 
catehetice, cu ocazia prăznuirii Sfântului Prooroc 
Ilie Tesviteanul, ocrotitorul bisericii parohiale. După 
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săvârșirea Sfintei Liturghii, Părintele Ilie Băbeanu a 
susținut cateheza Sfântul Ilie, exemplu de rugăciune 
și credință. Manifestările duhovnicești au continuat 
în așezământul social al parohiei, prin prezentarea 
unor lucrări realizate de către tineri.

Cercul pastoral-misionar Horezu 4
Joi, 21 iulie, la biserica cu hramul Sfântul Dimitrie, 
Izvorâtorul de Mir a Parohiei Obrocești din comuna 
Stroiești, s-au desfășurat lucrările Cercului pastoral-
misionar Horezu 4. Întrunirea a 
debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului 
Maslu, urmată de susținerea temei, 
Sfântul Antim Ivireanul, slujitor al 
Bisericii lui Hristos prin cuvânt și 
faptă, de către Părintele Nicolae-
Bucur Avram.

Proiecte sociale la Parohia Bercioiu: 
Pâinea noastră cea de toate zilele
În a doua jumătate a lunii iulie, la 
Parohia Bercioiu din Protopopiatul 
Călimănești au continuat proiectele 
sociale Iubește-l și ajută-l pe 
aproapele tău și Pâinea noastră cea 
de toate zilele, în cadrul cărora mai 
multe familii aflate în condiții sociale 
grele au primit din partea parohiei sprijin financiar 
și pachete cu alimente. Pe lângă darurile materiale 
oferite, Părintele Paroh Dragoș Frunzescu a efectuat 
vizite pastorale săptămânale la domiciliul familiilor 
incluse în cele două proiecte sociale.

Școală de vară în Parohia Jiblea Veche
În perioada 24 iulie -6 august, în contextul proclamării 
anului 2016 drept Anul omagial al educaţiei religioase 
a tineretului creștin ortodox, în Parohia Jiblea-Veche 
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s-a derulat Proiectul educațional Școala de vară, 
din dorința de a promova și pune în valoare, prin 
intermediul copiilor, cultura, tradițiile, obiceiurile 
și valorile religioase. Grija pentru viitor pleacă în 
primul rând de la grija pentru asigurarea unei educații 
morale, iar pentru a se asigura eficienţa educaţiei pe 
termen lung, procesul educativ poate fi maximizat 
prin corelarea acestuia cu  Familia şi Biserica, a 
subliniat Părintele Negrea Constantin. Timp de două 
săptămâni, cu un program zilnic de aproximativ  

patru ore,  copiii împărțiți în două grupe de vârstă au 
parcurs activități în cadrul următoarelor șase ateliere 
educative:  Cunoaștere prin credință, Educație pentru 
sănătate/Sport, Educație civică, Muzică religioasă,  
Pictură și  Limba engleză/germană. În cadrul 
proiectului au fost implicați elevi voluntari, cadre 
didactice, părinți și reprezentanți ai comunității 
locale. Vineri, 5 august, copiii au participat la slujba 
de hram la Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Hozevitul 
- Țara Loviștei, unde au primit binecuvântarea 

Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului. Sâmbătă, 
6 august, a avut loc 
festivitatea de încheiere 
a Proiectului educațional 
Școala de vară din cadrul 
Parohiei Jiblea-Veche, 
copiii primind diplome 
și daruri. În pridvorul 
bisericii s-a realizat o 
frumoasă expoziție cu 
obiectele realizate de copii 
în cadrul atelierelor, oferind 
astfel celor prezenți bucuria 
de a descoperi emoția și 
creativitatea copiilor prin 
forme și culori.
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Activități catehetice în Parohia Băile Olăneşti
Marţi, 26 iulie, după slujba Vecerniei, cu ocazia 
hramului bisericii parohiale, Sfântul Mare Mucenic 
Pantelimon, Părintele Bâcu Nicolae Mircea de la 
Parohia Băile Olăneşti a susţinut cateheza Sfântul 
Mare Mucenic Pantelimon, ocrotitor şi tămăduitor 
și a oferit ajutoare materiale și daruri mai multor 
familii nevoiașe din parohie.

Cateheză de hram în Parohia Sfântul Mucenic 
Pantelimon din Râmnicu-Vâlcea
Marți, 26 iulie, după slujba Vecerniei, la Parohia 
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din Râmnicu-
Vâlcea, Părintele Paroh Cârstea Dan Valentin a 
susţinut cateheza Sfântul Pantelimon, ocrotitorul 

bolnavilor, după care a citit 
mai multe rugăciuni pentru 
tămăduirea celor bolnavi. La 
această întâlnire duhovnicească 
de seară au participat cadre 
medicale şi bolnavi internaţi la 
Spitalul Municipal Nr. 2.

Binecuvântare arhierească la 
Mănăstirea Cozia
În Duminica a șasea după Rusalii, 
31 iulie, Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie a săvârșit 
Sfânta Liturghie la Altarul 
de vară al Mănăstirii Cozia, 
împreună cu un sobor de preoți 
și diaconi. La slujbă au participat 
numeroși pelerini aflați în 

această perioadă în stațiunile balneo-climaterice de 
pe Valea Oltului. În cuvântul de învățătură împărtășit 
celor prezenți, Părintele Arhiepiscop a descoperit 
iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu față de oameni, 
iubire care, în Evanghelia Vindecării slăbănogului 
din Capernaum, devine tămăduitoare. Mântuitorul 
Iisus Hristos îl vindecă pe slăbănog înainte ca acesta 
să-și  manifeste dorința de a deveni sănătos și, mai 
mult decât atât, vindecă mai întâi cauza neputinței 
trupești, păcatul, atunci când i se adresează, ca un 
părinte: „Îndrăzneşte, fiule! Iertate îţi sunt păcatele 
tale!” (Matei 9, 2). Abia după aceea ridică și starea 
de neputință a bolnavului. Sfântul Evanghelist Matei 
evocă faptul că această minune s-a petrecut și în 
urma mărturisirii de credință a prietenilor acestui om 
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bolnav, mărturisire realizată nu prin cuvânt, ci prin 
modul în care se îngrijesc de sănătatea prietenului 
slăbănogit sufletește și trupește, pe care îl înfățișează 
înaintea Doctorului sufletelor și trupurilor. Părintele 
Arhiepiscop a subliniat și faptul că postul rămâne 
un mijloc pe care Biserica ni-l pune la îndemână 
pentru păstrarea sănătății sufletești și trupești, 
pentru ca mintea să-și găsească liniștea în rugăciune 
și cugetarea la cuvântul lui Dumnezeu.

Școala de vară Sfântul Stelian la Parohia Bercioiu
În perioada 1-15 august, la Parohia Bercioiu din 
Protopopiatul Călimănești s-a desfășurat Școala 
de vară Sfântul Stelian. Proiectul a debutat prin 
participarea tinerilor din grupa de cateheză la 
slujba de Te Deum, săvârșită de către Părintele 
Dragoș Frunzescu. În cadrul școlii s-au desfășurat 
zilnic activități recreative,  cateheze, meditații la 
Matematică, la Limba și literatura română, la Limba 
franceză și la Limba engleză. Cu prilejul festivității 
de încheiere a Școlii de vară de la Parohia Bercioiu, 
în prezența unui număr mare 
de părinți, copiii din grupa 
de cateheză au prezentat un 
moment cultural-artistic, 
sceneta de teatru Fata 
babei și fata moșului de Ion 
Creangă, precum și rezultatele 
activităților desfășurate de-a 
lungul celor două săptămâni. 
La final, copiii au primit 
diplome de participare și 
diferite premii. Participanții 
au mărturisit faptul că au 
învățat multe lucruri frumoase 
și folositoare, manifestându-și 
interesul pentru implicarea lor 
activă în următoarele ediții.

Binecuvântare arhierească la 
Mănăstirea Bistrița
Obștea monahală de la 
Mănăstirea Bistrița și pelerinii 
veniți din toată țara pentru a se 
închina la moaștele Sfântului 
Cuvios Grigorie Decapolitul, 
l-au întâmpinat în dimineața 
zilei de duminică, 7 august, 
pe Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, care a săvârșit Sfânta 
Liturghie, împreună cu un sobor 
de preoți și diaconi. În cuvântul de 
învățătură, Părintele Arhiepiscop 
a subliniat faptul că orbii din acele 
vremuri L-au găsit pe Mântuitorul 
Iisus Hristos, în ciuda neputinței 

lor fizice, datorită credinței lor, în antiteză cu mulți 
dintre cei care, în ziua de astăzi, deși văd, cu greu 
Îl găsesc. Tămăduirea celor doi orbi într-un spațiu 
retras arată smerenia Mântuitorului, dar și faptul 
că Domnul Hristos a dorit să-i învețe pe ucenici și 
pe cei care se împărtășeau de dumnezeieștile Sale 
cuvinte, că mărturisirea credinței nu trebuie privită 
ca un rezultat al vindecării, al darurilor primite de 
oameni de la Dumnezeu. Tămăduirea orbilor trebuie 
privită și ca urmare a mărturisirii credinței acestora, 
a colaborării lor în actul vindecării; orbii au văzut 
pentru că au crezut, nu au crezut pentru că au văzut. 
Actul vindecării presupune deci și colaborarea omului, 
intensificarea rugăciunilor și înmulțirea faptelor 
bune. Înaltpreasfinția sa a arătat apoi că istoria 
Mănăstirii Bistrița așază în conștiințele pelerinilor 
și ale închinătorilor nenumărate minuni săvârșite 
de către Preamilostivul Dumnezeu, sub mijlocirea 
Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul, ca împlinire 
a rugăciunii stăruitoare înălțate de diferiți oameni 
aflați în suferință.
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Cercul pastoral-misionar Horezu 1
Duminică, 7 august, la Parohia Șerbănești din 
localitatea Păușești a avut loc întrunirea Cercului 
pastoral-misionar Horezu 1. Întrunirea a debutat 
cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de 
susținerea temei, Cultivarea iubirii, a prieteniei și a 
respectului față de aproapele precum și ajutorarea 
oamenilor nevoiași, valori esențiale în vederea formării 
tineretului creștin-ortodox, de către Părintele Roland 
Deaconu. Părintele Mălin-Constantin Zamfir, 
responsabilul cercului, a condus discuțiile din partea 
a doua a întrunirii, spre analizarea și accentuarea 
activităţilor cultural-educative pentru formarea 
copiilor şi a tinerilor în Biserică, prin continuarea 
activităţilor pastorale de catehizare a tineretului.

Activități educative la Parohia 
Cheia
Vineri, 5 august, la Parohia Cheia 
din Băile Olăneşti a avut loc o 
întâlnire a copiilor din parohie 
cu reprezentanții Astroclubului 
Vâlcea.  Acţiunea  Universul  
văzut prin telescop a cuprins trei  
momente  prin care s-a urmărit o 
prezentare a universului, creaţie 
a lui Dumnezeu. În cadrul primei 
părţi, reprezentanții Astroclubului 
Vâlcea au prezentat un scurt film  
despre univers şi poziţionarea 
planetelor din sistemul nostru 
solar, activitate care s-a desfăşurat 
la gradiniţa din satul Cheia. În cea 
de-a doua parte a activităţii, la biserica parohială, 
Părintele Lica Nicolae a susţinut o  cateheză despre 
Facerea lumii. Cateheza a prezentat referatul biblic 
și o serie de argumente patristice care susțin creația 
lumii din nimic, precum și învățătura că Dumnezeu 

V
iața parohiilor

este Creatorul cerului şi al pământului. În cea de-a 
treia parte, de pe platoul din faţa bisericii parohiale, 
copiii şi părinţii au putut privi prin telescop soarele 
şi munţii din apropiere. La final, părintele le-a dăruit 
copiilor daruri.

Activități catehetice la Parohia Stupărei
În Parohia Adormirea Maicii Domnului - Stupărei 
a avut loc sâmbătă, 13 august, cateheza Maica 
Domnului, prin ochi de copil.  Activitatea catehetică  
a fost organizată şi desfășurată de către Părintele 
Lăcraru Mihail, în colaborare cu doamna Profesor 
de Religie Lăcraru Laura de la Şcoala Gimazială Take 
Ionescu din Râmnicu-Vâlcea şi doamna Profesor 
pentru învăţământ preşcolar Dinică Ramona de la 
Şcoala Gimnazială Colonie din Râmnicu-Vâlcea. La 

activitate au participat 20 de copii cu vârste cuprinse 
între 6 şi 13 ani. Copiii au avut posibilitatea să 
cunoască prezentările biblice și patristice referitoare 
la viaţa şi sărbătorile închinate Maicii Domnului, dar 
şi să prezinte cunoştinţele dobândite de ei în cadrul 

orei de Religie. Copiii 
au ascultat povestioare, 
au participat la jocuri 
educative, iar în finalul 
activității au colorat imagini 
cu sărbătorile închinate 
Maicii Domnului. Pe tot 
parcursul activităţilor s-au 
putut observa entuziasmul 
şi bucuria copiilor care, 
în acest mod interactiv, 
au aflat lucruri noi şi 
folositoare pentru  educația 
lor moral-religioasă. La 
finalul activităţii, copiii au 
primit daruri de iconiţe şi 
dulciuri.
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Slujire arhierească la Mănăstirea Govora
Duminică, 14 august, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit 
Sfânta Liturghie la Mănăstirea Govora, înconjurat 
de un sobor de preoți si diaconi. În cuvântul de 
învățătură rostit la pericopa evanghelică a Înmulțirii 
pâinilor, Înaltpreasfinția sa a evidențiat credința 
poporului care era alături de Mântuitorul și care, 
gustând din puterea și frumusețea dumnezeieștilor 
Sale învățături, nu a plecat spre căutarea celor 
necesare hranei trupești, ci a rămas în continuare 
alături de Fiul lui Dumnezeu. Părintele Arhiepiscop 
a arătat că numărul pâinilor simbolizează cele cinci 
simţuri ale naturii umane. Acestea au fost date 
omului pentru a se putea împărtăși de bunătatea 
darurilor lui Dumnezeu și pentru ca prin ele, trupul 
să dobândească hrană, creștere și viață. Fără paza 
simțurilor, mintea și sufletul devin robi ai patimilor. 
Atunci când, întocmai ca în pericopa evanghelică 
de astăzi, simțurile primesc hrană duhovnicească, 
acestea se spiritualizează. Totodată, înmulțirea 
pâinilor reprezintă și o prefigurare a Sfintei Euharistii.

Activități sociale la azilul de 
bătrâni din comuna Bălcești
Luni, 15 august, Părintele 
Irimia Ștefan Cristian de la 
Parohia Giulești, Protoieria 
Drăgășani, a organizat o 
colectă de alimente împreună  
cu copiii din cadrul Proiectului 
Hristos împărtășit copiilor. 
Alimentele colectate au fost 
oferite persoanelor asistate în 
cadrul Azilului de bătrâni din 
comuna Bălcești.

Activități spiritual-culturale 
la Parohia Valea Bisericii din 
Orlești

Cu prilejul sărbătoririi hramului bisericii, Adormirea 
Maicii Domnului, în Parohia Valea Bisericii - Orleşti 
s-au desfășurat mai multe evenimente catehetice şi 
liturgice. Miercuri, 10 august, s-a oficiat Acatistul 
Adormirii Maicii Domnului, iar duminică seară, 
după săvârşirea Prohodului şi susţinerea catehezei  
Maica Domnului, chip al smereniei şi model de 
vieţuire, de către Părintele Paroh Luca-Georgian Sîia, 
a  avut loc procesiunea în jurul bisericii parohiale cu 
icoana hramului, însoţită de cântări duhovniceşti. În 
ziua Praznicului, după săvârşirea Sfintei Liturghii şi 
împărtăşirea credincioşilor, a fost organizat de către 
copii şi tineri un moment de rugăciune şi doine la 
centrul social de lângă biserică, la finalul căruia 
toţi cei prezenţi au luat parte la o agapă frăţească. 
Seara Praznicului a însemnat pentru câţiva tineri 
ai parohiei, însoţiţi de părintele paroh, un moment 
potrivit de a vizita la domiciliu zece familii, bătrâni 
singuri şi bolnavi, cărora li s-au împărţit alimente şi 
hrană caldă, în cadrul Acţiunii filantropice Raiul este 
în mâinile noastre!

Biserica Toți Sfinții a Parohiei 
Brezoi III a fost resfințită
Duminică, 21 august, 
Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, a fost prezent 
în mijlocul credincioșilor 
din Parohia Brezoi III, 
Protopopiatul Călimănești. 
Părintele Arhiepiscop a 
resfințit biserica cu hramul 
Țoți Sfinții, monument istoric 
care a fost restaurat prin grija 
Preoților Șerban Daniel și 
Cârmici Sorin, cu susținerea 
autorităților locale și implicarea 
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V
iața parohiiloraltor binefăcători. Biserica, alcătuită inițial din altar și 

naos,  a fost ctitorită în anul 1798 de către Constantin 
David din Râmnic, pronaosul și pridvorul fiind 
construite în secolul al XIX-lea. După slujba de 
resfințire, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a 
săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor 
de preoți și diaconi, în prezența autorităților locale 
și a credincioșilor din localitatea 
Brezoi și din parohiile învecinate. 
În cuvântul de învățătură împărtășit 
celor prezenți, Înaltpreasfinția sa 
a evidențiat frumusețea locașului 
de cult, care păstrează pictura din 
secolul al XIX-lea, dar și aspecte 
din istoria comunității parohiale 
formată în jurul bisericii de lemn 
ctitorită de domnitorul Radu cel 
Mare la începutul secolului al XVI-
lea. Tâlcuind pericopa evanghelică, 
Părintele Arhiepiscop a pus în 
lumină atotputernicia lui Dumnezeu, 
care se manifestă atât față de 
natura înconjurătoare, cât și față de 
oameni, prin minunile pe care le săvârșește. Pentru 
întreaga osteneală depusă în folosul bisericii și al 

credincioșilor, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie l-a hirotesit iconom stavrofor 
pe Părintele Paroh Șerban Daniel, iar celor 
care s-au implicat în susținerea lucrărilor 
de restaurare a locașului de cult le-a oferit 
Gramate de vrednicie.

Tabără de creaţie plastică la Călimănești:
Ortodoxie şi Artă
Parohia Băbeni I, în parteneriat cu Casa 
de Cultură Dragoş Vrânceanu din Băbeni 
şi Centrul Judeţean pentru Cercetarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, 
a organizat în perioada 21-26 august, în 

staţiunea Călimăneşti-Căciulata, cea de-a XIII-a 
ediţie a Taberei de creaţie plastică Ortodoxie şi Artă. 
Participanţi au fost 15 tineri talentaţi, membri ai 
cercului de pictură organizat săptămânal de Parohia 
Băbeni I, care beneficiază de îndrumarea doamnei 
Mioara Comănescu Plop, inspector în domeniul artei 
plastice. Pe lângă atelierele de creaţie plastică, tinerii 

au participat la activităţile cu caracter catehetic, 
coordonate de către Părintele Emil Rădulescu, și au 

vizitat mănăstirile Cozia, Ostrov şi Turnu. 
Lucrările copiilor vor fi expuse sâmbatã, 
3 septembrie, în sala de festivităţi a 
Primăriei oraşului Băbeni, în contextul 
Festivalului Folcloric de Inspiraţie 
Pastorală La Izvorul Dorului.

Școală de vară la Parohia Mălaia
Tineri cu vârste cuprinse între 8 și 16 ani 
din Parohia Mălaia au participat activ la 
atelierele de sculptură și pictură pe sticlă 
coordonate de către Părintele Arhidiacon 
Cosmin Pisăru și doamna Profesor 
Filofteia Pisăru, în cadrul Școlii de vară 
organizate de Părintele Marius-Vasile 
Rogoz, cu sprijinul Primăriei Malaia.
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În Duminica a treia după Rusalii, 10 iulie 2016, 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala 
Arhiepiscopală Sfântul Ierarh Nicolae  din Râmnicu-
Vâlcea, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Cuvântul de învățătură 
al Înaltpreasfinției sale a 
arătat purtarea de grijă 
a lui Dumnezeu față de 

toți oamenii și față de fiecare dintre noi în parte, 
prin modul în care asupra oamenilor sunt revărsate 
darurile Sale cele bogate și nemărginita Sa milostivire: 

Căutarea împărăției lui Dumnezeu, temă din Predica 
de pe Munte a Domnului nostru Iisus Hristos, se poate 
împlini în viața omului 
prin acceptarea lucrării 
lui Dumnezeu și, totodată, 
prin lucrarea fiecărui 
om, atunci când omul 
săvârșește cele bineplăcute 
lui Dumnezeu. Omul este 
căutător al Împărăției 
cerurilor atât timp cât și 
împlinește poruncile lui 
Dumnezeu, își păzește 
privirea de la lucruri 
necuviinciose, pătimașe, 
și sporește în faptele 
cele bune, folosindu-
se de darurile cu care 
Dumnezeu l-a înzestrat. 
Sporirea în fapte bune 
și apropierea noastră de 
Împărăția lui Dumnezeu 
indică adevăratul sens al 
vieții creștine, precum și 
modul în care trebuie să 
trăim viața noastră, ca 
oameni izbăviți din orice 
robie spirituală. Prin 

cuvintele „luminătorul trupului este ochiul; de va fi 
ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat, iar de 
va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat”, 
Domnul Hristos ne spune că gândirea și conștiința 
noastră ne umplu viața de lumină sau de întuneric. 

Slujire arhierească în Duminica a treia după 
Rusalii, la Catedrala Arhiepiscopală

Viața unui om cu gândirea dreaptă și conștiința curată 
va fi izvor de lumină, atât pentru sine, cât și pentru cei 
din jurul său (...). 

Atenționarea evanghelică asupra faptului că nu 
trebuie să ne îngrijim de mâncare, sau de băutură, 
sau de îmbrăcăminte, arată 
că viața creștinului nu trebuie 
redusă la aspectul ei biologic, 
material și trecător, ci că în ea 
trebuie să primeze grija față de sufletul nostru, care 
este nemuritor, și față de viața cea veșnică. Întotdeauna 
când omul se îngrijește prea mult de cele trecătoare, el 
uită sau nu mai are vreme de cele veșnice. Dreptatea și 
iubirea lui Dumnezeu, care se văd până și în purtarea 

Lui de grijă față de păsările 
cerului și crinii câmpului, 
arată că Mântuitorul nu ne 
cere să anulăm grija față 
de trup, acesta aflându-se 
sub pronia dumnezeiască, ci 
numai să nu facem din ea o 
grijă absolută, permanentă. 
Trebuie să dăm întâietate 
vieții spirituale, adică 
libertății noastre sufletești, 
pentru a nu fi înrobiti de 
nimic din cele materiale, nici 
de lăcomia pântecelui, nici de 
mândria hainelor scumpe.

„Nimeni nu poate să 
slujească la doi domni, căci 
sau pe unul îl va urî şi pe 
celălalt îl va iubi, sau de unul 
se va lipi şi pe celălalt îl va 
dispreţui”, zice Mântuitorul. 
Grijile vieții, sub povara 
cărora omul se crede singur și 
neajutorat, nu sunt o slujire a 
lui Dumnezeu. Cu cât omul 
se îndepărtează mai mult 
de viața cea adevărată și se 
împovărează sub grijile vieții, 
cu atât crește și neliniștea din 
inima lui, întrucât departe de 

Dumnezeu este firesc pentru el să nu poată găsi odihnă. 
Numai în apropierea lui Dumnezeu omul află sensul 
vieții sale și se izbăvește de toată neliniștea, dobândind 
harul Duhului Sfânt, mângâierea cea dumnezeiască.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Arhiepiscop 
i-a binecuvântat pe credincioșii și închinătorii care 
au participat la Sfânta Liturghie.

Căutați mai întâi Împărăția 
lui Dumnezeu și dreptatea 
Lui și toate acestea se vor 
adăuga vouă (Matei 6, 33).

Luminătorul trupului este 
ochiul; de va fi ochiul tău 
curat, tot trupul tău va fi 
luminat (Matei 6, 22).

Nimeni  nu  poate  să  slujească  
la  doi  domni,  căci  sau  pe  
unul  îl  va  urî  şi  pe  celălalt  
îl va  iubi,  sau  de  unul  se  va  
lipi şi pe celălalt  îl  va  dispreţui;  nu  puteţi  să  slujiţi  lui  
Dumnezeu  şi  lui  mamona (Matei 6, 24).
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Vineri, 1 Iulie. A săvârșit ...

Luni, 1 August. 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, 2 August. 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, 3 August. A efectuat o vizită de lucru 
la șantierul de reconstrucție și de restaurare a 
Mănăstirii Berislăvești.
Joi, 4 August. A prezidat ședința Permanenței 
Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei 
Râmnicului.
Vineri, 5 August. A săvârșit Sfânta Liturghie la 
Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob din Țara Loviștei 
și slujba de Te Deum pentru bibliotecarii din 
județul Vâlcea, la pomenirea ocrotitorului lor.
Sâmbătă, 6 August. A săvârșit Sfânta 
Liturghie la Mănăstirea Lainici, sub protia 
Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul 
Olteniei.

Duminică, 7 August. A săvârșit Sfânta 
Liturghie la Mănăstirea Bistrița și a hirotonit în 
treapta de diacon pe teologul Alin Vasile Cățoiu 
pe seama Parohiei Berbești și în treapta de preot 
pe diaconul Florin Gheorghe Tudorescu  pe 
seama Parohiei Popești din Protoieria Horezu.
Luni, 8 August. 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  vizitat șantierul de lucru de la Mănăstirea 
Suiești, unde a săvârșit rugăciunea de începere 
a lucrărilor de pictură la Paraclisul Sfântul 
Lucian.
Marți, 9 August. A prezidat ședința de lucru 
a Permanenței Consiliului Eparhial și sinaxa 
stareților și starețelor din Arhiepiscopia 
Râmnicului.
Miercuri, 10 August. 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, 11 August. A săvârșit Sfânta Liturghie 
la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște, 
sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, 
Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific 
și Exarh patriarhal.
Vineri, 12 August. A prezidat ședința 
Permanenței Consiliului Eparhial al 
Arhiepiscopiei Râmnicului.
Sâmbătă, 13 August. A săvârșit slujba de 
sfințire a Pieței Centrale din Râmnicu-Vâlcea.
Duminică, 14 August. A săvârșit sfânta 
Liturghie la Mănăstirea Govora.
Luni, 15 August. A săvârșit Sfânta Liturghie 

Agenda Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului

A
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1 iulie - 31 august 2016
Iulie
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la Mănăstirea Frăsinei și a hirotesit întru 
arhimandrit pe Preacuviosul Părinte Ioanichie 
Popescu, starețul Mănăstirii Frăsinei.
Marți, 16 August. A săvârșit Sfânta 
Liturghie la Mănăstirea Hurezi, sub protia 
Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul 
Olteniei.
Miercuri, 17 August. A prezidat ședința de 
lucru a Permanenței Consiliului Eparhial și 
sinaxa stareților și starețelor din Arhiepiscopia 
Râmnicului.
Joi, 18 August. A vizitat Parohia Pesceana, din 
Protoieria ........................
Vineri, 19 August. A efectuat o vizită de lucru 
la  Mănăstirea  Dobrușa.
Duminică, 21 August. A săvârșit slujba de 
sfințire a bisericii din Parohia Brezoi III, 
Protoieria Călimănești.
Luni, 22 August. 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, 23 August. A prezidat ședința de lucru a 
Permanenței Consiliului Eparhial.
Miercuri, 24 August. A vizitat Parohia Glăvile 
din Protoieria ...............
Vineri, 26 August. A prezidat ședința de lucru 
a Permanenței Consiliului Eparhial.
Duminică, 28 August. A săvârșit Sfânta 
Liturghie la Mănăstirea Sfântul Ierarh Calinic 
de la Cernica din Râmnicu-Vâlcea.
Luni, 29 August. A săvârșit Sfânta Liturghie la 
Mănăstirea Cornet.
Marți, 30 August. A prezidat ședința de lucru a 
Permanenței Consiliului Eparhial.
Miercuri, 31 August. A săvârșit slujba de 
prohodire pentru doi fii ai Eparhiei  Râmnicului 
care și-au pierdut viața în urma cutremurului 
din localitatea Amatrice, Italia.
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