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Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al 
apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului

Eveniment marcant în Arhiepiscopia Râmnicului:
Sfințirea unei mănăstiri-simbol în satul natal al 

Patriarhului Justinian Marina: Suiești

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, în cel de-al doilea semestru al anului 
2017 în cele patru protoierii din Arhiepiscopia 
Râmnicului au fost organizate manifestări culturale 
dedicate vrednicului Patriarh Justinian, toate fiind 
însă încununate de evenimentul duhovnicesc și 
istoric din ziua de 22 octombrie în Suiești: sfințirea 
mănăstirii-simbol zidite în satul natal al Patriarhului 
Justinian Marina. Închinată Sfântului Mare Mucenic 
Gheorghe și Dreptcredinciosului Împărat Justinian 
cel Mare, replică arhitecturală a Schitului Maicilor 
din București (una dintre mănăstirile de suflet ale 
Patriarhului Justinian Marina, restaurată integral 

între anii 1955-1958), noua mănăstire din localitatea 
Suiești se prezintă ca o cinstită lucrare de aducere 
aminte și de recunoştinţă faţă de vrednicul de 
pomenire Patriarh Justinian.

Biserica a fost târnosită de Înaltpreasfințitul 
Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreună cu 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți 
și diaconi. Totodată, a fost sfințită și racla din argint 
în care au fost așezate părticele din moaștele Sfântului 
Mare Mucenic Gheorghe. Îndată după Sfânta 
Liturghie, pe colina din apropiere a fost inaugurată 
Casa memorială Justinian Marina.

În şedinţa de lucru din zilele de 28 și 29 octombrie 2015, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2017 drept „Anul comemorativ Justinian Patriarhul 
şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”. În al doilea semestru al anului 2017, în toate eparhiile din 
Patriarhia Română a fost evidenţiată personalitatea şi moştenirea misionară a Patriarhului Justinian Marina
(22 februarie 1901 - 26 martie 1977), la împlinirea a 40 de ani de la trecerea sa la cele veşnice, precum şi jertfelnicia unor ierarhi, 
preoţi şi mireni din toate eparhiile, care au mărturisit şi au apărat credinţa ortodoxă în timpul regimului comunist, prin 
înţelepciune şi tact pastoral, prin curaj şi fermitate în transmiterea credinţei și prin mărturisire jertfelnică în timp de prigoană.
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Sfințirea bisericii Mănăstirii Suiești,
închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe

și Binecredinciosului Împărat Justinian cel Mare

Slujba de sfințire a bisericii Mănăstirii Suiești 
a fost săvârșită duminică, 22 octombrie, de către 
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, 
împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfințitul Părinte 
Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, 

Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar 
Patriarhal, Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, 
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, înconjurați 
de un ales sobor de preoți și diaconi, în prezența 
ctitorilor, a obștii monahale, a preoților și monahilor  
din Arhiepiscopia Râmnicului, precum și a numeroși 
pelerini. După slujba de sfințire a bisericii, în naosul 

acesteia a avut loc și sfințirea raclei din argint în 
care au fost așezate părticele din moaștele Sfântului 
Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul mănăstirii, spre 
binecuvântarea tuturor pelerinilor care se vor închina 
în acest nou locaș monahal.

În continuare, pe un podium amenajat în 
apropierea bisericii, a fost săvârșită Sfânta Liturghie, 
în cadrul căreia Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit 
Irineu a tâlcuit celor prezenți pericopa evanghelică a 
vindecării demonizatului din ținutul Gherghesenilor: 

Sfântul Evanghelist Luca ne spune că, 
după vindecare, demonizatul stătea 
lângă Domnul Iisus Hristos liniștit şi 
„întreg la minte” (Luca 8, 35). Aceasta 
înseamnă că vindecarea noastră 
sufletească, prin rugăciune, prin 
post şi prin mărturisirea păcatelor, 
presupune şi vindecarea minţii. În sens 
contrar, ştim cu toţii că mintea omului 
păcătos este viciată, este coruptă şi 
îndreptată spre rău de vrăjmaşul 
diavol. Prin curăţirea de păcate, 
omul primeşte de îndată luminarea 
sufletului, a trupului şi a minţii. De 
aceea, zice Domnul: «Dacă ochiul 
tău este curat, tot trupul tău va fi 

luminat» (Luca XI, 34). Astfel, omul credincios nu mai 
trăieşte în trecut; el lasă în urmă cele rele, păcatele pe 
care le-a săvârşit, şi vieţuieşte în prezent, cu gândul la 
viitor, deoarece acolo este Dumnezeu. Aşadar, mintea, 
inima şi sufletul curate sunt daruri ale lui Dumnezeu 
pentru cei care se căiesc de păcatele lor. Cu cât omul se 
curăţeşte mai mult de întinăciunea păcatului, cu atât 
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Această lucrare nouă arată că dragostea vâlcenilor 
față de Dumnezeu a crescut încât au construit nu 
doar o biserică mai încăpătoare, ci şi o mănăstire, 
în care monahii pot să se roage zilnic lui Dumnezeu 
(...). Zidirea acestei sfinte mănăstiri reprezintă, pe de 
o parte, o lucrare de mulțumire adusă lui Dumnezeu, 
Care a dăruit Bisericii noastre în vremuri de grea 
cumpănă un Patriarh providențial, şi, pe de altă 

parte, un act de cinstire adus memoriei acestui 
vrednic arhiereu al lui Hristos. Construită cu multă 
jertfă și râvnă duhovnicească, noua mănăstire din 
Arhiepiscopia Râmnicului reprezintă împlinirea unui 
proiect-simbol pentru întreaga activitate a Bisericii 
noastre de comemorare a Patriarhului Justinian și a 
apărătorilor Ortodoxiei în vremea comunismului ateu.

el va străluci mai mult înaintea lui Dumnezeu, pentru 
că toţi cei luminaţi de Duhul Sfânt vor fi recunoscuţi 
de Mântuitorul Hristos, la Înfricoşata Judecată. Cu 
toţii vor auzi strigarea: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui 
Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la 
întemeierea lumii» (Matei XXV, 34).

După săvârșirea Sfintei Liturghii, Preasfințitul 
Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal, 
delegatul Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel, a citit mesajul 
Preafericirii Sale, inti tulat O biserică-
simbol în satul natal al Patriarhului 
Justinian, în care a precizat: În 
anul 1951, biserica de lemn din 
Gâlgău, închinată Sfintei Cuvioase 
Parascheva, a fost rectitorită de către 
Patriarhul Justinian, care a așezat-o 
definitiv, ca biserică parohială, în 
satul său natal, Suiești, din comuna 
vâlceană Stănești. Vrednicul de 
pomenire Patriarh Justinian încheia, 
la 1 mai 1951, cuvântarea de la 
sfințirea acestei biserici de lemn, 
spunând: „Dacă voi constata cândva 
că închinătorii vor fi atât de mulți 
că nu vor mai încăpea în acest smerit lăcaș de acum, 
vom ridica una mai încăpătoare și mai măreață. Până 
atunci, însă, voim să vedem cum crește dragostea 
voastră față de Dumnezeu”. Și iată că promisiunea 
lui s-a împlinit, anul acesta, 2017, prin finalizarea şi 
sfinţirea unei noi biserici şi a mănăstirii noi din Suieşti, 
întru cinstirea memoriei  Patriarhului Justinian. 
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În continuare, Preasfințitul Părinte Ieronim 
Sinaitul a înmânat din partea Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel o cruce de binecuvân tare părintelui 
stareț al Mănăstirii Suiești, Protosinghelul Siluan 
Popescu, iar ctitorului mănăstirii, domnului Lucian 

Zmaranda, Crucea Patriarhală, cea mai înaltă 
distincție acordată de către Patriarhia Română. Tot 
pentru jertfa însemnată a zidirii acestei mănăstiri, 
domnul Lucian Zmaranda a mai primit, din partea 

Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu, Crucea 
Sfântului Nicodim de la Tismana. Clasa I, cea mai 
înaltă distincţie oferită de către Mitropolia Olteniei.

În încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, a reliefat importanța 

acestei mănăstiri, mai ales pentru zona de sud a 
meleagurilor vâlcene unde viața monahală este 
puțin prezentă, exprimând totodată faptul că 
zidirea Mănăstirii Suiești este deopotrivă un act 
de recunoștință și de cinstire pentru întreaga 
activitate misionară și pastorală a Patriarhului 
Justinian, care a luptat pentru păstrarea demnității 
Bisericii Ortodoxe Române în vremuri dintre cele 
mai grele: Patriarhul Justinian nu a ctitorit numai 
biserici de lemn şi biserici din piatră, ci putem 
spune că el a rectitorit Biserica Ortodoxă Română 
în vremuri grele, cu mult curaj şi cu multă jertfă. 
Astfel, el a dăruit Bisericii noastre un statut care a 
asigurat evoluţia şi trăinicia ei. De aceea, în această 
frumoasă zi de toamnă, Arhiepiscopia Râmnicului, 
cu ajutorul domnului Lucian Zmaranda şi al 
familiei sale, îl cinstește pe Patriarhul Justinian 
prin sfinţirea acestei mănăstiri, ridicată nu departe 
de locul unde el a copilărit.

Chiriarhul Râmnicului a mulțumit ierarhilor 
și credincioșilor pentru participarea la acest 
eveniment special din viața Arhiepiscopiei 
Râmnicului, iar în mod special ctitorilor și celor 
care au contribuit la construirea și înzestrarea 
noului așezământ monahal din Suiești, între care 

și domnului Ionel Michiu, primarul comunei Stăneşti, 
făcând posibil ca biserica, paraclisul și chiliile să fie 
terminate în numai doi ani de la punerea pietrei de 
temelie (20 iunie 2015).
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devină un muzeu-memorial, a fost 
amenajată potrivit specificului 
tradiţional local de la începutul 
secolului trecut și a fost înzestrată 
cu o serie de obiecte care aduc 
aminte de vrednicul Patriarh 
Justinian, între care obiecte 
personale și cărţi de cult care 
păstrează însemnările sale, scrise 
cu prilejul diferitelor vizite în satul 
natal.

La împlinirea vârstei de 70 de 
ani, Patriarhul Justinian Marina 
mărturisea următoarele: Datorez, 
desigur, în primul rând recunoştinţă 
neţărmurită părinţilor mei, Marin 

şi Elena, care s-au bucurat cei dintâi de naşterea mea 
în acea zi de 22 februarie 1901. Cu aceeași ocazie, 

despre casa părintească unde a văzut lumina zilei, își 
amintea: Era situată pe deal, în apropierea actualei 
biserici, şi orientată spre miazăzi, cu sală deschisă 

sau pridvor, bine lucrată de meşteri 
locali.

Atașamentul vrednicului Patriarh 
Justinian față de meleagurile natale 
și de casa părintească constituie 
unul dintre motivele pentru care 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie 
a hotărât să reconstituie căminul 
părintesc al acestui vrednic patriarh 
român, pentru ca, prin exponate 
ale vremii, însemnări memoriale, 
fotografii și obiecte personale, 
vizitatorul să poată avea acces la 
simplitatea și profunzimea unui 
cămin românesc de la începutul 
secolului al XX-lea.

Inaugurarea Casei memoriale Justinian Marina 
în satul natal al patriarhului: Suiești

Cu prilejul târnosirii bisericii 
Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe din Suiești, în satul natal 
al Patriarhului Justinian Marina, pe 
colina de deasupra noului ansamblu 
monahal, puțin mai jos de biserica de 
lemn a Sfintei Cuvioase Parascheva, 
a fost inaugurată Casa memorială 
Justinian Marina, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române (1948-1977).

Casa natală a familiei Marina, care 
se afla tot pe dealul Suieştilor, dar la 
o distanţă de 300 metri de biserica 
de lemn și de cimitirul satului, 
nu se mai păstrează în prezent. În 
schimb, la inițiativa și cu purtarea 
de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, o veche 
și frumoasă casă bătrânească, asemănătoare celei 
originale, conform descrierilor păstrate, menită să 

A
nul com

em
orativ Justinian Patriarhul



8 Revista PRAXIS, Anul II, Nr. 5

Un bust de bronz al Patriarhului Justinian
a fost așezat în Parcul Central din orașul Băbeni

Sâmbătă, 2 septembrie, în Parcul Central al 
orașului Băbeni, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, în prezența autorităților 
locale, a preoților din localitate și a locuitorilor 
orașului, a participat la ceremonia prilejuită de 
dezvelirea bustului Patriarhului Justinian Marina.

Așezarea bustului Patriarhului Justinian Marina, 
realizat de către sculptorul gorjean Paul Popescu,  
în centrul localității Băbeni exprimă cinstea și 
recunoștința comunității în care cel de-al treilea 
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române și-a început 
activitatea pastorală, ca preot, și unde a păstorit 
vreme de opt ani, în perioada 1924-1932.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie 
a adresat participanților un cuvânt de binecuvântare, 
în care a subliniat: Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române a rânduit să comemorăm pe parcursul acestui 
întreg an personalitatea Patriarhului Justinian şi a 
apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, 
evidențiind moştenirea misionară a Patriarhului 
Justinian la împlinirea a 40 de ani de la trecerea sa 
la cele veşnice, precum şi jertfelnicia unor ierarhi, 
preoţi şi mireni din toate eparhiile care au mărturisit şi 
apărat credinţa creştină ortodoxă în timpul regimului 
comunist, prin curaj şi fermitate în transmiterea 
credinţei, prin mărturisire jertfelnică în timp de 
prigoană (...). După terminarea studiilor seminariale 

la Râmnicu-Vâlcea, în anul 1923, teologul Ioan Marina 
a fost învăţător în satul Olteanca din comuna Glăvile, 
apoi, din anul 1924, învăţător și preot în localitatea 
Băbeni, unde a slujit vreme de opt ani, în cele trei 
biserici din localitate: Biserica „Buna Vestire” din satul 
Ungureni, Biserica „Sfântul Nicolae” din satul Români 
şi Biserica „Sfântul Dumitru” din satul Valea Mare.

Pentru înțelegerea râvnei 
pastorale și a dragostei cu care a 
slujit comunitatea din Băbeni, este 
suficient să amintim cuvintele pe 
care, la 21 iunie 1948, în prima sa 
vizită oficială în comuna Băbeni, 
Patriarhul Justinian Marina le-a 
adresat primilor săi fii duhovniceşti: 
„Iată cum preotul tânăr de acum 
25 de ani, slab la fire, iute la drum, 
preotul care punea să vă scoale 
cu noaptea în cap, câteodată obli-
gându-vă să faceţi lucruri cum voia 
el şi nu cum voiaţi dumneavoastră, 
învăţându-vă pe unii cum să vă 
închinaţi, cum să vă rugaţi, cum să 
vă achitaţi de obligaţiunile obşteşti, 

Comunitatea din orașul vâlcean Băbeni și-a exprimat 
recunoștința față de Patriarhul Justinian Marina, cel 
care a păstorit Biserica din 
acest loc vreme de opt ani
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preotul care nu vă lăsa în pace iată 
că a ajuns în vârful muntelui înalt, 
unde aerul e curat şi aproape de zările 
cerului şi tronul Dumnezeirii, dar loc 
mai bătut de vânturi şi ameninţat de 
trăsnete ca nici un altul. De aici, din 
această înălţime, el simte nevoia să se 
coboare la poale, la rădăcinile de unde 
a pornit cu misiunea lui preoţească, 
simte nevoia să restabilească o punte 
a dragostei între el şi dumneavoastră, 
să pornească la drum întărit, refăcut şi 
renăscut”.

Dezvelirea bustului Patriarhului 
Justinian Marina a avut loc în cadrul celei de a XLVI-a 
ediții a Festivalului folcloric La Izvorul Dorului. 
Potrivit primarului orașului Băbeni, domnul Ștefan 

Bogdan, prin acest eveniment comunitatea încearcă să 
readucă în memoria contemporanilor imaginea celor 
care au făcut din orașul Băbeni un punct de referință 
în arealul spiritual național.

Placă comemorativă așezată  la 
Biserica Sfântul Dumitru din Băbeni

Duminică, 24 septembrie, credincioșii 
din orașul Băbeni au participat la 
Sfânta Liturghie săvârșită de către 
Înaltpreafințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, la Biserica 
Sfântul Dumitru, și la slujba de sfințire 
a noului așezământ social al Parohiei 
Băbeni III. Cu acest prilej a fost dezvelită 
și o placă comemorativă, așezată pe 
fațada bisericii în care a slujit vreme de 
opt ani preotul vâlcean Ioan Marina, 
cel ce avea să devină cel de-al treilea 

patriarh al României.
În cuvântul de binecuvântare și învățătură 

împărtășit celor prezenți, Arhiepiscopul Râmnicului 
a precizat: Această ctitorie a clucerului Ioan 
Lahovary din anul 1849 a fost renovată 
de preotul Ioan Marina, care i-a adăugat 
pridvorul și a redat-o cultului, după ce 
aproape jumătate de secol fusese închisă. 
Acest fapt ne încredințează deopotrivă de 
simțul gospodăresc al viitorului patriarh, 
precum și de sentimentele de dragoste pe 
care le avea față de sfintele locașuri de cult, 
pe care a căutat să le înnoiască și pentru 
care, mai târziu, în perioada regimului 
comunist ateu, a luptat împotriva distrugerii 
lor. Patriarhul Justinian rămâne un model 
de urmat, atât pentru preoți, cât și pentru 
credincioși. Suntem, așadar, chemați să 
înțelegem din lucrarea Patriarhului Justinian 
că preoții și credincioșii au datoria de a-și 
îngriji bisericile, de a participa cu evlavie la 

sfintele slujbe, dar și de a împlini cuvântul Evangheliei 
lui Hristos, prin ajutorarea oamenilor sărmani și a 
tuturor celor care au nevoie de sprijinul nostru.
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Capitala tipografilor a fost 
împodobită cu un bust al 
Sfântului Antim Ivireanul

Reafirmând lucrarea culturală săvârșită de 
slujitorii Bisericii Ortodoxe în ținutul Olteniei de sub 
munte, prin care orașului Râmnicu-Vâlcea i-a fost 
conferit titlul de capitală a tipografilor, miercuri, 20 
septembrie, în parcul Prefecturii 
din Râmnicu-Vâlcea a fost 
dezvelit bustul Sfântului Ierarh 
Martir Antim Ivireanul, care 
a păstorit Eparhia Râmnicului 
între anii 1705-1708.

Evenimentul a fost inițiat de 
către Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, care a binecuvântat 
lucrările săvârșite, în prezența 
domnilor Florian Marin, 
Prefectul Județului Vâlcea, 
Constantin Rădulescu, 
Președintele Consiliului Județean 
Vâlcea, Mircea Gutău, Primarul 
Municipiului Râmnicu-Vâlcea, 
a doamnei Aurora Gherghina, 
Subprefectul Județului Vâlcea, a reprezentanților 
instituțiilor vâlcene de învățământ și cultură, precum 
și a mai multor preoți, profesori și elevi. 

Lucrarea în bronz, realizată de către sculptorul 
gorjean Paul Popescu, a fost amplasată în centrul 
urbei vâlcene cu sprijinul Prefecturii, al Consiliului 

Județean și al Primăriei Municipiului Râmnicu-
Vâlcea. 

În cuvântul adresat celor prezenți, Arhiepiscopul 
Râmnicului a subliniat: Sfântul Antim Ivireanul, ca 
episcop al Râmnicului, a fost cel care a ridicat cultura 
râmniceană la o înflorire pe care nu o mai cunoscuse 
până atunci, prin aducerea tipografiei de la Mănăstirea 
Snagov la Râmnic, fapt ce va face din orașul Râmnicu-
Vâlcea „capitala cărții tipărite”. El a fost cel care a pus 
bazele curentului cultural al şcolii râmnicene, curent ce 
va lucra pentru afirmarea culturală şi spirituală, dar şi 
pentru afirmarea identităţii naţionale româneşti.

În numai trei ani, cât a păstorit Eparhia Râmnicului 
(1705-1708), ierarhul sfânt a tipărit 9 cărţi, cea 
mai importantă fiind „Tomul bucuriei”, cu aproape 
800 de pagini, cuprinzând cinci lucrări polemice 
îndreptate împotriva prozelitismului catolic. În afara 
lucrării cultural-tipografice pe care Sfântul Antim a 
desfășurat-o în Eparhia Râmnicului, acesta s-a îngrijit 
și de restaurarea multor biserici şi mănăstiri din 
Eparhia Râmnicului, precum: Surpatele, Fedeleșoiu, 
Cozia şi Govora (...).

Se cuvenea, așadar, să fie cinstit drept „părinte 
al tiparului” și în orașul căruia i-a conferit titlul de 
„capitală a tipografilor”, prin așezarea unui bust care 
să reamintească tuturor despre prezența și lucrarea sa 

în acest oraș. Istoria culturii române ne-a încredințat 
pe deplin că lucrarea Sfântului Ierarh Martir 
Antim Ivireanul a fost de mare însemnătate pentru 
dezvoltarea limbii literare române, lucrare continuată 
la Râmnic de către mulți dintre episcopii cărturari care 
i-au urmat în istoricul scaun arhieresc.
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A XV-a sesiunea anuală de comunicări a Centrului de 
Studii Medievale şi Premoderne Antim Ivireanul

Biserică și Societate

Duminică, 24 septembrie, Sala Iosif Episcopul a 
Casei Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica a găzduit 
cea de-a XV-a sesiune anuală de comunicări a 
Centrului de Studii Medievale şi Premoderne Antim 
Ivireanul, organizată de Arhiepiscopia Râmnicului, 
în parteneriat cu Fundația Culturală Sfântul Antim 
Ivireanul, Primăria Râmnicu-Vâlcea, Biblioteca 
Județeană Antim Ivireanul din Râmnicu-Vâlcea, 
Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ierarh Nicolae și 
Forumul Cultural al Râmnicului.

În debutul manifestării, Părintele Consilier 
Ștefan Zară a transmis cuvântul de binecuvântare al 
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, subliniind faptul că activitatea celor 
aproape trei ani de păstorire a Eparhiei Râmnicului 
(1705-1708) de către Sfântul Ierarh Antim Ivireanul 
nu poate fi rezumată doar la latura tipografică sau 
la cea administrativ-bisericească, ci, mai presus 
de orice, trebuie afirmată lucrarea de îndrumare 
duhovnicească: Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, 
slujitor adevărat al Bisericii prin cuvânt și prin fapte, 
a lăsat ucenicilor săi și nouă tuturor o serie de sfătuiri 
spre creșterea duhovnicească, păstrate nu doar în 
cunoscutele „Didahii”, ci și în diferite alte scrieri ale 
sale, dintre care enumerăm: „Învățătură pe 
scurt pentru taina pocăinții”, „Învățătură 
bisericească” și „Așezământul Mănăstirii 
Tuturor Sfinților”. În acest sens, trebuie să 
accentuăm faptul că una dintre cele mai 
importante slujiri ale Sfântului Ierarh Martir 
Antim Ivireanul a fost aceea de îndrumător 
duhovnicesc, lucrare cuprinsă în misiunea de 
arhiereu pe care și-a asumat-o, precum citim 
în „Didahii”: „Pofta cea mare și dragostea 
cea curată, iar mai vârtos să zic, datoria cea 
părintească ce am către dragostea voastră 
m-au îndemnat astăzi de am venit aici, pentru 

ca să vă cercetăm sufletește, de vreme ce m-au rânduit 
ca pe un nevrednic să vă fiu păstor și părinte sufletesc și 
învățător la lucrurile cele ce ar fi spre folosul mântuirii 
sufletelor voastre. Pentru care lucru aveți datorie cu 
toții, de la mic până la mare, să mă ascultați la cele 
ce vă învăț de bine și de folos, că acea ascultare nu o 
faceți mie, ci lui Hristos, după cum zice la 10 capete ale 
Lucăi: «Cel ce ascultă pe voi, pe Mine ascultă și cel ce 
se leapădă de voi, de Mine se leapădă»”.

În timp ce se ocupa cu tipărirea slovelor dumnezeiești, 
Sfântul Antim cugeta neîncetat la sfintele 
cuvinte și se îndulcea cu ele. Înțelegerea 
corectă a Cuvântului lui Dumnezeu 
pe care a avut-o Sfântul Ierarh Antim 
Ivireanul l-a făcut să fie și un martor 
viu și fără teamă al lui Hristos Domnul, 
punându-și toată viața sa în slujba 
Bisericii și a neamului românesc, crescând 
sămânța Cuvântului lui Dumnezeu în 
inimile credincioșilor, după cum el însuși 
afirma în cuvântarea de la înscăunarea ca 
mitropolit al Țării Românești: „Şi mă rog 
bunătăţii Lui şi iubirii Sale de oameni să-
mi lumineze mintea, ca să pot propovădui 

Cuvântul Adevărului, şi să-mi întărească inima întru 
frica Lui, ca să pot păstori cuvântătoare-turma Lui cea 
aleasă, pe care a răscumpărat-o, cu Preascump Sângele 
Său, din mâna vrăjmaşului”.

În cadrul evenimentului cultural, moderat de către 
domnul Conf. Univ. Dr. Ioan St. Lazăr, au susținut 
prelegeri: Prof. Univ. Dr. Radu Ștefan Vergatti, 
membru al Academiei Oamenilor de Știință din 
România; Arhim. Drd. Mihail Stanciu; Pr. Conf. 
Univ. Dr. Dumitru Vanca; Arhim. Dr. Gamaliil Sima; 
Conf. Univ. Dr. Ion Croitoru; Pr. Conf. Univ. Dr. Jan 
Nicolae. În încheiere a fost lansat nr. 26 al revistei 
Lumina Lumii și volumul Iată fiul tău, al scriitorului 
Adrian Georgescu.
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Mănăstirea Stânișoara 
și-a prăznuit ocrotitorii

Sfinții Cuvioși
Neofit și Meletie

Duminică, 3 septembrie, Mănăstirea 
Stânișoara și-a prăznuit pentru a doua oară 
ocrotitorii, pe Sfinții Cuvioși Neofit și Meletie, 
canonizați anul trecut de Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, împreună cu un 
sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta 
Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură, 
tâlcuind credincioșilor pericopa evanghelică 
despre Pilda lucrătorilor răi: Pilda pusă 
în inima noastră astăzi la Sfânta Liturghie 
ne arată că doar prin ascultare omul își 
însușește voia dumnezeiască, lepădându-se 
de voia proprie, astfel făcându-se părtaș vieții 
dumnezeiești, dobândind ca dar Duhul Sfânt. 
În acest fel vedem importanța ascultării în 
viața omului și, mai ales, în viața monahului.

Raportarea continuă la sfinți îl face pe 
credincios să își însușească modul de viețuire 
al acestora, să devină în aceeași cugetare cu 
aceștia, adică împreună-mergător pe calea 
voii lui Dumnezeu. Sfinții Cuvioși Neofit și 
Meletie, pustnici ce au sihăstrit în Muntele 
Sălbaticul din preajma Mănăstirii Cozia, spre 
sfârșitul veacului al șaisprezecelea și începutul 
celui de-al șaptesprezecelea, după mulți ani de 
ascultare smerită și încercare duhovnicească 
în obștea de la Cozia, au devenit prin viața 
și nevoințele lor preamăriți de Dumnezeu 
și moștenitori ai Împărăției Cerurilor, ca 
purtători de daruri duhovnicești și rugători 
înaintea lui Dumnezeu pentru sufletele 
noastre. Acești doi sfinți, în antiteză cu 
lucrătorii cei răi din parabola ascultată astăzi, 
ne învață că Dumnezeu nu Își impune voia Sa 
omului, ci îl cheamă pe acesta să o primească 
în mod liber și nesilit. Așadar, credinciosul, la 
fiecare pas al vieții sale, trebuie să cerceteze 
neîncetat care este voia lui Dumnezeu și, 
smerindu-se, să se lepede de voia sa, spre a 
o împlini pe a Celui care știe mai bine decât 
oricine ceea ce este de folos fiecăruia.

În cadrul Sfintei Liturghii, Arhiepiscopul 
Râmnicului a săvârșit și hirotonia întru 
ieromonah a ierodiaconului Serapion 
Calestru de la Mănăstirea Vârful lui Roman 
din Protoieria Horezu.
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Mănăstirea Ostrov
și-a prăznuit hramul

Nașterea
Maicii Domnului

Biserică și Societate

Vineri, 8 septembrie, Mănăstirea Ostrov și-a 
prăznuit hramul: Nașterea Maicii Domnului. 
Cu această ocazie, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit 
Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți 
și diaconi, și a rostit un cuvânt de învățătură.

Nu avem altă mijlocitoare înaintea lui 
Dumnezeu mai mare decât Maica Domnului 
şi aceasta se datorează faptului că, deși ea a fost 
asemenea nouă, s-a învrednicit să-L nască trupește 
pe Fiul lui Dumnezeu. Pentru aceasta, ea ne este 
nouă mijlocitoare necontenită. Trebuie, așadar, 
să o cinstim pe Născătoarea de Dumnezeu pentru 
că ea L-a înveşnicit pe Dumnezeu printre noi, 
devenind „chivot sfânt” din care Fiul lui Dumnezeu 
Și-a luat Trup. Maica Domnului a fost cinstită 
de Însuşi Dumnezeu, de Arhanghelul Gavriil, de 
Sfinţii Apostoli şi de toți ucenicii Mântuitorului 
Hristos, precum și de oamenii simpli din popor, 
pentru care s-a arătat în toată vremea a fi rugătoare 
şi mijlocitoare către Fiul său Cel Unul-Născut, 
încă din timpul vieţii sale pământeşti, precum 
cunoaștem că a făcut la Nunta din Cana Galileii, 
unde a mijlocit pentru săvârșirea primei minuni de 
către Domnul Hristos.

Maica Domnului este cinstită mai mult decât 
îngerii, mai mult decât serafimii și decât heruvimii, 
după cum învățăm din rugăciunile noastre, unde, 
de asemenea, este numită „Împărăteasa cerului și 
a pământului”. În mod special, Maica Domnului 
este ocrotitoare și multfolositoare în viața tuturor 
celor care îi cer ajutorul înaintea sfintei sale icoane, 
citind acatistele și paraclisele alcătuite în cinstea ei 
de către Sfinții Părinți.

Din mila lui Dumnezeu, și în mănăstirea 
aceasta, ctitorită între anii 1518-1522, de către 
Sfântul Voievod Neagoe Basarab și de către soția 
sa, Doamna Despina, ne închinăm astăzi la una 
dintre icoanele Maicii Domnului, care s-a așezat în 
conștiința credincioșilor drept făcătoare de minuni, 
datorită multor binefaceri și mângâieri dăruite 
de-a lungul timpului celor care au cerut ajutor de 
sus și pe care Maica Domnului, ca o Maică mult-
milostivă, nu i-a trecut cu vederea.

Să avem, așadar, îndrăzneală multă către Maica 
Domnului, precum și smerenia care deschide ușile 
cerului, atunci când ne rugăm înaintea icoanei ei, 
a precizat Arhiepiscopul Râmnicului.
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Numeroși preoți, credincioși și pelerini au  
participat miercuri, 27 septembrie, la sărbătorirea 
Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul în Mănăstirea 
Antim din cartierul Troianu, zidită spre cinstirea sa 
în orașul Râmnicu-Vâlcea, pe care l-a păstorit între 
anii 1705-1708. Noua biserică a Mănăstirii Antim, 
replică arhitecturală a bisericii Mănăstirii Cozia, a 

fost sfințită în data de 28 septembrie 2016, de către 
un ales sobor alcătuit din numeroși arhierei, în frunte 
cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Ioan al 
X-lea, Patriarhul Antiohiei, și alți ierarhi din Biserica 
Ortodoxă Română și din Bisericile Ortodoxe surori.

Cinstirea și recunoștința de care Sfântul Ierarh 
Martir Antim Ivireanul se bucură în Arhiepiscopia 
Râmnicului face ca în prima lună de toamnă din 
fiecare an în parohiile și mănăstirile vâlcene să fie 
organizate evenimente culturale și duhovnicești 
închinate acestuia. Pe lângă simpozioane, concerte 
și expoziții, anul acesta municipiul Râmnicu-Vâlcea 

a fost împodobit cu un bust din bronz al 
Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, așezat 
cu binecuvântarea Arhiepiscopului 
Râmnicului în parcul din fața Prefecturii 
Vâlcea. Toate aceste expresii de 
recunoștință au fost încununate în ziua 
de 27 septembrie, prin participarea 
clerului vâlcean și a numeroși credincioși 
la slujba săvârșită în ziua prăznuirii sale la 
Mănăstirea Antim din cartierul Troianu.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită pe un 
podium amenajat lângă biserica închinată 
Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, de 
către un sobor de ierarhi din care au 
făcut parte Înaltpreasfințitul Părinte 
Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, 

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, și Preasfințitul Părinte Visarion, 
Episcopul Tulcii, împreună cu mai mulți preoți și 
diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de către 
Grupul psaltic Metania al Arhiepiscopiei Râmnicului, 
dirijat de Protosinghelul Meletie Țurcanu.

Sărbătoare plină de lumină la Mănăstirea Antim:
Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul
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Biserică și Societate
În cuvântul de învățătură împărtășit celor care au 

cerut ajutorul și mijlocirea sfântului, Înaltpreasfințitul 
Părinte Teodosie a subliniat: Dumnezeu l-a înzestrat 
pe  ierarhul de origine georgiană cu daruri alese: minte 
ageră, darul priceperii și al iscusinței în sculptură și 
în pictură. Era pasionat de aceste două laturi artistice 

și, în același timp, era preocupat de contemplarea lui 
Dumnezeu în rugăciune, în meditație, era iubitor 
de cele sfinte, adevărate și drepte (...). În anul 1690, 
la maturitatea vârstei intelectuale și duhovnicești, 
Sfântul Antim a ajuns la curtea Sfântului Voievod 
Martir Constantin Brâncoveanu, unde s-a remarcat 
în diferite ascultări, dar mai ales în aceea de tipograf. 
Ridicat la rangul de episcop al Râmnicului, în anul 
1705, și-a continuat lucrarea sa nu numai de ierarh, ci 
și de scriitor și de tălmăcitor al cărților sfinte, tipărind 
aici nouă cărți. Vrednicia sa l-a propus să fie, după 
un testament al Mitropolitului Teodosie, în anul 1708, 

Mitropolit al Țării Românești. În această demnitate, 
Sfântul Antim continuă tipărirea de carte, pe care o 
considera hrană duhovnicească pentru cler și popor. 
Deși georgian de neam, s-a identificat cu poporul pe 
care l-a păstorit. A învățat atât de bine limba română 
încât, prin scrierile sale, a îmbogățit-o, ridicând 

limba literară și liturgică la cea mai mare 
înălțime de până atunci. Păstorește până 
în anul 1716. Călătorește și se ostenește în 
activitatea sa misionară în toate părțile 
Mitropoliei Țării Românești, aducând hrană 
duhovnicească păstoriților săi. Poposește în 
cetăți și în sate, îmbărbătează pe toți preoții 
și credincioșii, dându-le hrana izvorâtă din 
învățăturile cele folositoare. Cele mai de 
seamă scrieri ale sale sunt Didahiile, cele 
28 de predici la praznicele împărătești, la 
sărbătorile Maicii Domnului și diferite 
tâlcuiri la Sfintele Evanghelii. A tipărit 63 
de cărți, dintre care 21 în limba română. 
S-a dovedit a fi și un iubitor al lăcașurilor 

de cult, ctitorind biserici și mănăstiri, restaurându-
le pe cele zidite de înaintașii săi și înființând școli de 
caligrafie, de sculptură și de pictură. Întreaga sa viață și 
lucrare poartă amprenta sfințeniei, sfințenie pecetluită 
prin jertfa mucenicească săvârșită în anul 1716.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, a reafirmat cinstirea 
de care Păstorul sfânt al Eparhiei Râmnicului din 
anii 1705-1708 se bucură în poporul credincios din 
nordul Olteniei, mulțumind ierarhilor, autorităților 
locale, monahilor, preoților și credincioșilor pentru 
participarea în comuniune la Sfânta Liturghie.
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Înălțarea Sfintei Cruci 
a fost prăznuită la 

mănăstirea din Budești

Joi, 14 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a binecuvântat 
lucrările realizate la Mănăstirea Înălțarea Sfintei 
Cruci și Sfânta Maria Egipteanca din localitatea 
Budești, Protoieria Râmnicu-Vâlcea, și a săvârșit 
Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și 
diaconi. În predica rostită în cadrul Sfintei Liturghii, 
Arhiepiscopul Râmnicului a reamintit credincioșilor 
importanța cinstirii Sfintei Cruci și puterea acesteia 
asupra duhurilor rele și a ispitelor: Prăznuim astăzi 
Înălţarea Sfintei şi de viaţă dătătoarei Cruci, a Crucii 
pe care Domnul şi Mântuitorul nostru Hristos a pătimit 
pentru mântuirea noastră. Înălţarea Sfintei Cruci este 
una dintre cele mai vechi sărbători creştine, iar Sfinţii 
Părinţi și imnografii bisericești au subliniat totdeauna 
însemnătatea praznicului, precum arată cântarea 
liturgică: „Cel ce Te-ai înălţat pre Cruce de bunăvoie, 
poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, 
îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. 

Veseleşte cu puterea Ta pe binecredincioşii creştini, 
dăruindu-le lor biruinţă asupra celor potrivnici, având 
ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă”.

Nădejdea în ajutorul Sfintei Cruci este mărturisită 
și în cântările și rugăciunile unor slujbe, cum este 
și cântarea de la Taina Sfântului Maslu „Doamne, 
armă asupra diavolului Crucea Ta o ai dat nouă, că 
se îngrozeşte şi se cutremură, nesuferind a căuta spre 
puterea ei, că morţii ai sculat şi moartea o ai surpat”, 
nădejde care ne însoțește în toată viața noastră, pentru 
că în Apocalipsă se spune că atunci când vremurile se 
vor sfârși, iar Mântuitorul va veni ca să judece viii 
și morții, iar trâmbițele arhanghelilor se vor auzi pe 
întreg pământul, atunci pe cer se va ivi semnul Sfintei 
Cruci (...). Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca și noi, ori 
de câte ori ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, să 
avem putere de la Dumnezeu, așa cum au avut Sfinții 
Apostoli, ca să alungăm de lângă noi toate puterile 
întunericului și să sfințim viața noastră.

Ansamblul monahal din comuna vâlceană Budești, 
Protoieria Râmnicu-Vâlcea, a cărui piatră de temelie 
a fost așezată în anul 2016, de către Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va fi 
construit integral din lemn, în stil maramureșean, și 
va purta hramurile Înălțarea Sfintei Cruci și Sfânta 
Cuvioasă Maria Egipteanca. Stareţa acestei sfinte 
mănăstiri este Stavrofora Theodora Videscu, care 
i-a cunoscut pe unii dintre marii duhovnici români: 
Părintele Arsenie Papacioc, Părintele Teofil Pârâianu, 
Părintele Iustin Pârvu și Părintele Sofian Boghiu.
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Duminică, 1 octombrie, Mănăstirea Boia din satul 
Greblești, comuna Câineni, Protoieria Călimănești, 
și-a serbat hramul: Acoperământul Maicii Domnului. 

Cu această ocazie, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit 
Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și 
diaconi, și a binecuvântat desfășurarea pelerinajului 
la această mănăstire cu 
moaștele Sfântului Cuvios 
Grigorie Decapolitul de 
la Mănăstirea Bistrița. În 
cuvântul de învățătură și de 
binecuvântare împărtășit 
obștii monahale și pelerinilor, 
Arhiepiscopul Râmnicului a 
afirmat: Acoperământul Maicii 
Domnului este sărbătoarea 
rânduită de Biserica Ortodoxă 
în amintirea arătării Maicii 
Domnului în Biserica Vlaherne 
din Constantinopol. În acea 
vreme, în timpul asediilor 
asupra cetății imperiale se 
obișnuia să se săvârșească slujbe 
de priveghere în cinstea Maicii 

Domnului. O astfel de slujbă se săvârșea în Biserica 
Vlaherne, pentru salvarea cetăţii, la 1 octombrie 911, 
când, spre dimineață, Maica Domnului s-a arătat 
înaintea poporului, stând în văzduh şi rugându-se 
cu lacrimi pentru izbăvirea lor. Sfântul Acoperământ 
era ţinut de Născătoarea de Dumnezeu în mâini, 
deasupra capetelor credincioşilor, iar în jurul ei se 
aflau, tot în rugăciune de mijlocire, Apostolii, sfinţii şi 
mucenicii. Și astăzi, Maica Domnului ne acoperă în 

momentele grele ale vieții 
și se roagă pentru noi, cei 
care îi cinstim sfânta icoană 
și ne adunăm împreună în 
Sfânta Liturghie, la cinstita 
ei sărbătoare.

Așezat între păduri de 
brazi şi de stejari, pe valea 
pârâului Boia, în satul 
Greblești din comuna 
Câineni, acest sfânt locaş 
monahal a fost ridicat între 
anii 2005-2013, de către 
două familii credincioase 
din satul Greblești: Nicolae 
şi Elena Boromiz, respectiv 
Gheorghe şi Lucreţia 
Ureche, la cererea şi cu 

sprijinul credincioşilor din zonă. La zidirea acestei 
noi mănăstiri a constribuit în mod semnificativ și 
Mănăstirea Cozia, prin purtarea de grijă a starețului 
acesteia, Arhimandritul Vartolomeu Androni.

Hramul Mănăstirii Boia
Acoperământul

Maicii Domnului

Biserică și Societate



18 Revista PRAXIS, Anul II, Nr. 5

Duminică, 24 septembrie, credincioșii din 
orașul Băbeni au trăit alese momente de bucurie 
duhovnicească. Înaltpreafințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, a fost prezent în mijlocul 
credincioșilor și a participat la pelerinajul săvârșit cu 
moaștele Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la 
Muscel, organizat în orașul Băbeni.

La inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfinției 
Sale, racla cu o părticică din moaștele Sfântului 
Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel a fost așezată 
spre închinare permanentă și spre binecuvântare în 
Biserica Buna Vestire a Parohiei Băbeni I. Sfântul 
Cuvios Ioanichie cel Nou a devenit astfel ocrotitor al 
tuturor credincioșilor din orașul Băbeni.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul 
pelerinajului, Înaltpreafințitul Părinte Varsanufie a 
precizat: Această sfântă biserică se remarcă în rândul 
locașurilor închinate Născătoarei de Dumnezeu nu 
doar prin slujirea în ea a vrednicului Patriarh Justinian 
Marina, ci și prin faptul că ea a fost sfințită de Sfântul 
Ierarh Calinic de la Cernica, a cărui canonizare, din 
rânduiala lui Dumnezeu, s-a petrecut în vremea și 
la inițiativa celui de-al treilea patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române. Patriarhul Justinian i-a cinstit pe 
sfinții români și a arătat dragoste față de credincioși 
prin lucrarea socială pe care a desfășurat-o. De aceea, 

și noi avem datoria de a-i cinsti pe sfinții români, iar 
cinstirea trebuie să fie mărturisită atât prin faptă, cât 
și prin cuvânt, și, de aceea, vă îndemnăm să săvârșiți 
cât puteți de des acatistele rânduite de Biserică în 
cinstea sfinților și să fiți prezenți în biserică, mai ales în 
ziua prăznuirii lor, pentru a nădăjdui în permanență 
în ajutorul și mijlocirea acestora înaintea Preasfintei 
Treimi. Toți sfinții sunt numiți de către Mântuitorul 
Hristos „prieteni ai Săi, care locuiesc împreună cu El”. 
Prin viața lor, sfinții ne încredințează că prin săvârșirea 
faptelor bune, prin mărturisirea dreptei credințe, prin 
păzirea rânduielilor bisericești, prin rugăciune și post, 
fiecare om își poate sfinți viața.

Prin mila lui Dumnezeu, orașul Băbeni a fost 
binecuvântat astăzi cu așezarea în această biserică 
a unei părticicele din moaștele Sfântului Cuvios 
Ioanichie cel Nou de la Muscel, cel care și-a petrecut 
viața în nevoințe pustnicești pe Valea Dâmboviţei, 
între Târgovişte şi Câmpulung, în locul numit „Valea 
Chiliilor”, unde se află acum Mănăstirea Cetăţuia - 
Negru Vodă, ctitorită de voievodul Țării Românești la 
începutul secolului al XIV-lea.

Între secolele al XIII-lea şi al XVIII-lea, în acel loc 
pustnicesc s-au nevoit mulţi sihaştri cu viaţă sfântă, 
ale căror nume însă nu se mai cunosc. Unul dintre 
cei mai renumiţi sihaştri care s-au nevoit în peșterile 

Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel
a devenit ocrotitorul orașului Băbeni
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din „Valea Chiliilor” în primele decenii ale secolului al 
XVII-lea a fost Cuviosul Schimonah Ioanichie. Se crede 
că acesta era cu metania din Schitul Cetățuia - Negru 
Vodă, unde s-a nevoit încă de la sfârşitul secolului 
al XVI-lea. Apoi, râvnind fericitei vieţi pustniceşti şi 
arzând pentru dragostea lui Hristos, s-a închis de bună 
voie într-o peşteră săpată în peretele muntelui, mai jos 
de mănăstire, şi acolo s-a nevoit, neştiut de oameni, 
mai mult de 30 de ani. Numai ucenicul său îi aducea 
pâine şi apă, o dată pe săptămână, pe care le cobora 
până la gura peşterii cu o frânghie, din pricina locului 
foarte abrupt, iar Sfintele Taine i le aducea, din timp 
în timp, egumenul schitului. După o nevoinţă atât de 
aspră, Cuviosul Ioanichie, ajungând la măsura 
sfinţeniei şi cunoscându-şi dinainte sfârşitul, şi-a 
săpat singur mormântul, într-o latură a peşterii. 
Apoi, culcându-se în mormânt, şi-a dat sufletul 
în mâinile Domnului. Cu trecerea anilor, numele 
Cuviosului Ioanichie s-a uitat, iar peştera lui s-a 
părăsit din cauza muntelui abrupt.

În anul 1944, coborându-se egumenul 
schitului cu o frânghie în peşteră, a descoperit 
sfintele sale moaște. Deasupra mormântului, 
săpate în piatră, se puteau citi următoarele 
cuvinte: „Ioanichie Schimonah, 1638”.

Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel 
a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române în anul 2008, cu ziua de 
prăznuire pe 26 iulie. Din 20 ianuarie 2013, 
moaştele Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la 
Muscel au fost mutate de la Mănăstirea Cetățuia 
la Mănăstirea Negru Vodă din municipiul 
Câmpulung Muscel.

De astăzi înainte, prin așezarea sfintelor sale 
moaște în Biserica Buna Vestire din orașul Băbeni, 
Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel devine  
ocrotitorul acestei localități. De aceea, începând cu 
anul acesta, în fiecare zi de 26 iulie va fi săvârșită aici 
slujba de priveghere și o procesiune cu sfintele sale 
moaște, spre binecuvântarea tuturor celor care trăiesc și 
mărturisesc dreapta credință. De asemenea, în fiecare 
săptămână va fi citit în biserică Acatistul sfântului, 
spre întărirea în credință și în curajul mărturisitor a 
tuturor celor care îi vor cere ajutorul, a mai precizat în 
cuvântul său de învățătură Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.
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Miercuri, 13 septembrie, cu prilejul sărbătoririi 
Zilei pompierilor români, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a participat 
la manifestările organizate de către Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă - Vâlcea.

Chiriarhul Râmnicului a săvârșit slujba de Te 
Deum, binecuvântându-i pe toți cei care se jertfesc 
pentru protejarea și salvarea vieților omenești, dar și 
pentru realizarea condiţiilor necesare supravieţuirii 
în situaţii de urgenţă, pentru protecţia valorilor 
culturale, arhivistice, de patrimoniu şi a bunurilor 
materiale, precum şi a mediului înconjurător.

La manifestări au participat reprezentanți ai 
instituțiilor de stat, cadre militare, elevi și profesori 
din instituțiile vâlcene de învățământ.

Despre semnificația zilei de 13 septembrie, 
Ziua pompierilor români, trebuie știut faptul că la 
sfârşitul lui februarie 1848, în urma unor sângeroase 
revolte populare, regele Franţei, ajuns pe tron în 
urma Revoluţiei din iulie 1830, este silit să abdice. 
Conflictele apărute între protagoniştii evenimentelor 
şi agitaţia tot mai crescândă a maselor de muncitori 

Binecuvântare arhierească pentru lucrătorii 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă - Vâlcea

din Paris au cauzat la sfârşitul lui iunie 1848 violente 
lupte de stradă. Mișcarea revoluţionară din Franţa 
s-a propagat rapid în Imperiul austriac, în statele 
germane, dar şi în Principatele Române. Astfel, în 
Ţara Românească, Revoluţia s-a declanşat în iunie 
1848. După trei luni de conflicte, la 13 septembrie 
1848 a avut loc Bătălia din Dealul Spirii, ultima 
confruntare armată disputată pe teritoriul românesc 
între structuri militare ale Ţării Româneşti şi un corp 
de armată otoman. Astfel, Compania de Pompieri din 
București, sub comanda Căpitanului Pavel Zăgănescu, 
s-a angajat în lupta cu otomanii, care, de douăzeci 
de ori mai numeroşi au pătruns în oraş prin bariera 
Dealul Spirii. În cursul luptei, ostaşii formațiunii de 
pompieri bucureșteni, au asaltat artileria duşmană. 
Au căzut în această bătălie mai mult de jumătate 
din efectivul companiei de pompieri. Recunoaşterea 
faptului că ziua de 13 septembrie 1848 constituie unul 

dintre cele mai semnificative momente din istoria 
luptelor armate desfășurate de pompierii români a 
rămas unanimă, indiferent de epocile istorice şi de 
regimurile politice prin care a trecut ţara noastră.
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Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, sâmbătă, 
23 septembrie, Sala Filarmonicii Ion Dumitrescu 
din Râmnicu-Vâlcea a găzduit Concertul De prin 
lume adunate..., în interpretarea formației vocal-
instrumentale a Arhiepiscopiei Râmnicului, sub 
bagheta Părintelui Arhidiacon Prof. Dr. Codruț-
Dumitru Scurtu.

În deschiderea concertului, Părintele Consilier 
Ștefan Zară a transmis cuvântul de 
binecuvântare al Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie, reamintind proiectele 
culturale și spirituale desfășurate în cadrul 
manifestărilor prilejuite de sărbătorirea 
Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, 
Episcopul Râmnicului și Mitropolitul Țării 
Românești. În continuare, a fost prezentat 
proiectul cultural în cadrul căruia a fost 
înființată formația vocal-instrumentală 
a Arhiepiscopiei Râmnicului, proiect 
realizat cu binecuvântarea și directa 
implicare a Chiriarhului Râmnicului.

Interpreții vocali și instrumentiști 
prezenți pe scena Filarmonicii Ion 
Dumitrescu sunt profesori de muzică, 
preoți, profesori și elevi ai Seminarului 
Teologic Ortodox Sfântul Ierarh Nicolae 
din Râmnicu-Vâlcea. Au încântat 
auditoriul: soprana Monica-Valentina 
Scurtu (voce), Prof. Dorin Fărcaș (oboi), 
Prof. Mihai Rotariu (percuție), Vlad 
Railean (vioară), Pr. Vasile Emanoil Găman 
(chitară), Ciprian Niță (chitară), Nona 
Rotariu (percuție), Samuel Mihalache 
(dairè), Geamănu Andreas (toacă), dar și 
alți iubitori de muzică veche tradițională. 

Concert vocal-instrumental: De prin lume adunate...
la Filarmonica Ion Dumitrescu din Râmnicu-Vâlcea

Au fost interpretate piese vechi, culese ori compuse 
de dascălul Anton Pann, de ucenicul său, George 
Ucenescu, dar și piese mai noi, „cu forme vechi”, 
prezentate în premieră, precum Balada Vlădicii 
Antim, semnată de Părintele Arhidiacon Codruț-
Dumitru Scurtu, dirijorul formației. Prezentul 
proiect vocal-instrumental dorește „să dea viitor 
trecutului”, aducând în fața auditoriului parfumul 
mereu proaspăt al muzicii secolelor trecute.
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Sala Iosif Episcopul a Casei Sfântul Ierarh Calinic 
de la Cernica din cadrul Centrului Eparhial a găzduit 
luni, 23 octombrie, evenimentul prilejuit de lansarea 
cărții Râmnicul meu, semnată de 
renumitul romancier Dinu Săraru.

Volumul face parte din Colecția 
Memoria Historiae, coordonată 
de Editura Praxis a Arhiepiscopiei 
Râmnicului, și apare cu 
binecuvântarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Arhiepiscop Varsanufie.

Evenimentul a debutat cu un 
moment artistic oferit de Formația 
vocal-instrumentală de muzică veche 
a Arhiepiscopiei Râmnicului, care 
a interpretat o serie de cântece din 
repertoriul lui Anton Pann.

Cartea de față reliefează marea 
dragoste pe care Dinu Săraru a purtat-o 
de-a lungul întregii sale vieți orașului 
în care s-a născut și a crescut, de unde 
a zburat către abisul nestingherit al 
slovelor. În acest volum întâlnim, în amintirile suave, 
boieri cu case somptuoase, țărani cu care încărcate 
cu struguri sau cu alte bucate, birjari respectuoși, 
profesori erudiți care au marcat viața atâtor generații, 
colonei - eroi de război, ierarhi cu viață sfântă, într-un 
cuvânt, un tablou complet al Râmnicului de altădată.

Editura Praxis a lansat volumul Râmnicul meu, 
semnat de romancierul Dinu Săraru

Născut la Râmnic, din părinți mărturisitori 
ai credinței și ai dragostei de Țară și de Neam, 
și-a impregnat întreaga sa ființă cu mireasma de 

neuitat a locurilor natale. 
Acest adevărat Voievod al 
cuvântului a numit locul 
obârșiei sale „Râmnicul meu”. 

În ziua de astăzi, vorbind 
despre Râmnicul de altădată, 
nu se poate trece cu vederea 
chipul celui care, ani de-a 
rândul și chiar și în prezent, ca 
un herb, marchează cultura 
și viața socială din capitala 
Olteniei de sub munte. 
Râmnicul, fără Dinu Săraru, 
nu ar mai fi același Râmnic. 
Personalitatea acestui om de 
cultură este atât de mare, încât 
nepunându-l pe piedestalul ce 
i se cuvine, lipsim Râmnicul 
de unul dintre pilonii acestuia.

La manifestările culturale legate de împlinirea a 
optzeci de ani de la nașterea marelui om de cultură 
al neamului nostru românesc, academicianul Răzvan 
Theodorescu afirma categoric: „Pe orice a pus mâna 
Dinu Săraru, cultural vorbind, s-a preschimbat într-un 
succes”.
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În planul culturii eclesiale a Vâlcei, contribuția sa 
este majoră. Dinu Săraru s-a dedicat cu tot sufletul 
neamului românesc și implicit Bisericii naționale. 
Multe biserici râmnicene au fost salvate și au rămas 
spre dăinuire, atunci când în București acestea erau 
dărâmate în timpul sistematizării, planurile de refacere 
a Râmnicului fiind aprobate de Cezar Lăzărescu la 
stăruința acestui om iubitor de neam, de cultură și de 
Biserică, astfel fiind salvate locașurile de cult „Cuvioasa 
Parascheva” și „Toți Sfinții”. 

Monumente culturale unice ale „Olteniei de sub 
munte” dăinuie astăzi tocmai datorită grijii pe care 
acesta a purtat-o față de leagănul cultural râmnicean. 
Nu o dată a intervenit la Departamentul Cultelor în 
scopul restaurării multor biserici, mănăstiri și schituri, 
arătând că slujitorul neamului românesc nu poate să 
nu fie și slujitor al Bisericii strămoșești. A înțeles că 
Râmnicul nu poate dăinui decât prin bisericile sale, iar 
renașterea culturală a acestuia 
nu poate veni decât prin Biserică, 
așa cum în nenumărate rânduri 
a afirmat-o.

Iată ce spunea romancierul 
Dinu Săraru, într-unul dintre 
interviurile sale: „Trebuie să 
construiești, jertfindu-te. Cât 
de mare e jertfa, cât de curată, 
cât de plină de semnificație, atât 
este și puterea ta de a te defini în 
societate. Oamenii trăiesc după 
măsura acestei jertfe, acestei 
cheltuieli a lor spre binele lor, 
spre binele semenilor, spre 
binele construcției interioare. 
Este nevoie de o mare tărie 

spirituală, să poți să stai drept în furtună”, remarcă 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie în predoslovia 
cărții, intitulată Râmnicul Domniei Sale.

Râmnicul meu este un amestec mereu fericit şi 
miraculos între un trecut azi atât de îndepărtat, în 
care se cuprinde copilăria mea şi descoperirea lumii, 
şi istoria brutal nouă a oraşului acelei copilării la 
care am fost, entuziast, şi martor, şi căuzaş, ca şi 
când aş fi participat la facerea lumii, subliniază 
la rândul său autorul, romancierul Dinu Săraru. 
Gândul acesta îl mărturisea Domnia Sa la împlinirea 
vârstei de șaptezeci de ani, iar publicarea discursului 
rostit la recepția festivă organizată cu acel prilej a 
însemnat, iată, cincisprezece ani de la acel moment, 
o permanentă invitație de a reconstitui, prin prisma 
tablourilor zugrăvite de penița atât de inspirată, plină 
de metaforă și purtată cu o rară plăcere a „detaliilor”,  
a farmecului orașului copilăriei sale.
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Tabăra internațională de pictură: Credință și Artă
la mănăstirile din Arhiepiscopia Râmnicului
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În contextul manifestărilor prilejuite de 
omagierea  iconarilor și a pictorilor bisericești, 
în Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor 
şi al pictorilor bisericeşti, la inițiativa și cu 
binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cele 
patru protoierii ale Eparhiei Râmnicului au fost 
organizate numeroase evenimente cultural-
duhovnicești, precum: tabere de pictură, 
expoziții de icooane, pelerinaje la bisericile și 
mănăstirile cu fresce și icoane brâncovenești 
sau la cele realizate de pictori consacrați, între 
care pot fi amintiți Sfântul Cuvios Pafnutie 
(Pârvu Zugravul) și Gheorghe Tatărăscu.

În mod categoric, un eveniment major în viața 
culturală a Olteniei de sub munte l-a constituit Tabăra 
internațională de pictură Credință și Artă, organizată 
de Arhiepiscopia Râmnicului, în parteneriat cu 
Uniunea Artiștilor Plastici - Filiala Râmnicu-
Vâlcea, desfășurată în perioada 21-28 septembrie, 
la mănăstirile Cozia și Hurezi, cu ateliere de lucru și 
documentare la mănăstirile Antim, Arnota, Bistrița, 
Dintr-un Lemn, Surpatele, Ostrov și Turnu.

Referindu-se la acest eveniment, domnul 
Gheorghe Dican, președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici - Filiala Râmnicu-Vâlcea și vicepreședintele 
Uniunii Artiștilor Plastici din România, a precizat: 
Într-adevăr este un eveniment inedit organizarea unei 
tabere de pictură în mănăstiri, însă prezența pictorilor 
a prilejuit cadrul ideal pentru realizarea unor 
lucrări marcate de originalitate, multi-culturalitate 
și frumusețea mănăstirilor și a peisajelor din ținutul 

vâlcean. La această ediție au participat Valeriu 
Jabinschi și Gheorghe Diaconu din Republica Moldova, 
Laurențiu Midvichi, Corina Perianu și Lucia Juncu din 
București, Arcadie Răileanu din Piatra-Neamț, Eugen 
Măcinic din Sebeș, Corneliu Drăgan din Târgoviște, 
Eugen Mircea din Iași și Grigore Carata din Tulcea.

Pe lângă atelierele organizate timp de șapte zile 
la mănăstirile Antim, Arnota, Bistrița, Cozia, Dintr-
un Lemn, Hurezi, Surpatele, Ostrov și Turnu, artiștii 

au participat miercuri, 27 
septembrie, la manifestările 
prilejuite de sărbătorirea 
Sfântului Ierarh Martir Antim 
Ivireanul la Mănăstirea Antim 
din cartierul Troianu din 
Râmnicu-Vâlcea.

Această tabără internațională 
de pictura a marcat acum, 
în Anul omagial al sfintelor 
icoane, al iconarilor şi al 
pictorilor bisericeşti, pe de o 
parte, revalorificarea tezaurului 
mănăstiresc, ca izvor pentru 
artele plastice, iar pe de altă 
parte, pictorii participanți au 
încercat și, de cele mai multe ori, 
au reușit să rescrie în culoare 

în inimile privitorilor Cuvântul lui Dumnezeu, a 
precizat Părintele Ștefan Zară, Consilier cultural al 
Arhiepiscopiei Râmnicului.

În încheierea taberei, în semn de recunoștință 
pentru activitatea artistică desfășurată în vechile 
mănăstiri vâlcene, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie a dăruit fiecărui participant mai multe 
volume apărute la Editura Praxis a Arhiepiscopiei 
Râmnicului.
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Masă caldă pentru 60 de persoane
Vineri, 8 septembrie, la praznicul Naşterii 

Maicii Domnului, membrele Ligii Femeilor 
Creștin-Ortodoxe au oferit o masă caldă 
pentru 60 de persoane aflate în dificultate, 
la sediul asociației, aflat la Parohia Sfântul 
Dumitru din Protoieria Râmnicu-Vâlcea.

Simpozion național la Reghin:
Împărăteasa cerului și Mama noastră
În perioada 9-10 septembrie o delegație a 

Ligii Femeilor Creștin-Ortodoxe a participat 
la Simpozionul național Împărăteasa 
cerului și Mama noastră, organizat de Societatea 
Femeilor Creștin-Ortodoxe din Reghin la Parohia 
Sfânta Treime din aceeași localitate. În prezența 
Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop de 
Alba-Iulia, reprezentantele asociațiilor de femei 
creștin-ortodoxe din țară au prezentat icoanele 

facătoare de minuni din eparhiile din care provin. 
Reprezentantele asociației vâlcene au prezentat 
Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la 
Mănăstirea Dintr-un Lemn. Sâmbătă, 9 septembrie, 
a fost vizitată Mănăstirea Sfântul Prooroc Ilie din 
Toplița, iar duminică, 10 septembrie, toți 
cei prezenți au participat la Sfânta Liturghie 
săvârșită la Mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni 
din Lăpușna, Protoieria Reghin.

Acțiune socială la Centrul medical Lădești
Joi, 14 septembrie, în cadrul Proiectului 

social-filantropic Iubirea de aproapele meu, 
membrele asociației au vizitat Centrul de 
Asistenţă Medico-Socială din Lădeşti, unde 
au oferit beneficiarilor cărți. Acţiunea a 
fost organizată în parteneriat cu Biblioteca 
Judeţeană Antim Ivireanul și Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Daruri pentru copii la început de an școlar
Miercuri, 20 septembrie, la început de an şcolar, 

membrele Ligii Femeilor Creştin-Ortodoxe au vizitat 
copiii de la Centrul de Plasament Ana din Râmnicu-
Vâlcea. În cadrul acțiunii au fost desfășurate activități 
social-educative. Vizita a prilejuit și sărbătorirea 

zilelor de naştere ale copiilor născuţi în 
perioada iunie-septembrie 2017, care au primit 
un tort generos. La final, toți copiii au primit 
cărţi, dulciuri şi jucării de pluş. Acţiunea a 
fost organizată în parteneriat cu Biblioteca 
Judeţeană Antim Ivireanul și Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Întâlnirea lunară
Joi, 21 septembrie, membrele Ligii Femeilor 

Creştin-Ortodoxe s-au reunit în şedinţă 
lunară, la Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul 
din Râmnicu-Vâlcea. În cadrul întâlnirii, 

membră specială a fost doamna doctor Prof. Anca 
Daniela Gavriş de la Şcoala Postliceală FEG Cluj, 
iniţiatoarea Campaniei medicale voluntare Sănătatea 
aproapelui, realizată în colaborare cu Parohia Jiblea 
Veche. La întâlnire a fost prezent și Părintele Victor 

Din activitatea Ligii Femeilor Creștin-Ortodoxe
a Arhiepiscopiei Râmnicului
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Barbu, îndrumătorul spiritual 
al asociaţiei, care a rostit 
un cuvânt de învăţătură. În 
cadrul ședinţei a fost prezentat 
raportul de activitate pe lunile 
iulie-septembrie şi programul 
pentru lunile urmatoare.

Iubirea de aproapele meu
Joi, 5 octombrie, în cadrul 

Proiectului Iubirea de aproapele 
meu, coordonat de doamna 
Zenovia Zamfir, au fost vizitați 
beneficiarii Centrului de 
Îngrijire și Asistență Socială din Lungești și a fost 
sărbătorită ziua de naștere a doamnei Indonezia 
Teodorescu, beneficiară a centrului.

Sărbătoarea Ligii Femeilor Creştin-Ortodoxe:
Acoperământul Maicii Domnului
În prima zi a lunii octombrie, la praznicul 

Acoperământul Maicii Domnului, membrele Ligii 
Femeilor Creștin-Ortodoxe din Arhiepiscopia 
Râmnicului o cinstesc pe Maica 
Domnului, ocrotitoarea asociației. 
Cu binecuvântarea şi în prezenţa 
Chiriarhului Râmnicului, membrele 
Ligii au participat la Sfânta Liturghie 
săvârşită la Mănăstirea Boia, 
aducând rugăciuni de mulţumire 
Bunului Dumnezeu şi Preasfintei 
Născătoare de Dumnezeu pentru 
purtarea de grijă în activitatea de 
caritate desfăşurată, pentru că Maica 
Domnului este bucurie și iubire 
pentru cei pe care nu-i mai iubește 
nimeni, pentru cei uitați, pentru 
cei abandonați, a precizat doamna 
Delia Zamfirescu, preşedintele 
Ligii Femeilor Creştin-Ortodoxe a 
Arhiepiscopiei Râmnicului.

Taina Sfântului Botez la Parohia Goranu
Duminică, 15 octombrie, la Biserica Sfinţii 

Arhangheli Mihail şi Gavriil a Parohiei Goranu, prin 
implicarea Ligii Femeilor Creştin-Ortodoxe, 
un prunc a primit Taina Sfântului Botez, mama 
acestuia, provenită din Centrul de Plasament 
Ana din Râmnicu-Vâlcea, fiind beneficiară a 
Centrului Maternal Troianu.

Manifestări dedicate cinstirii eroilor
și mărturisitorilor români
În perioada 26-29 octombrie, reprezentantele  

Ligii Femeilor Creştin-Ortodoxe au participat 
la manifestările cultural-spirituale dedicate 
cinstirii eroilor și mărturisitorilor români 
desfășurate în localitatea Golești, la Mănăstirea 
Înălțarea Sfintei Cruci din localitatea Budești și 
în comuna Coşereni din județul Ialomița. La 

Simpozionul internațional Lacrimi pentru nemurire, 
organizat de Primăria comunei Coșereni și de 
Asociația culturală Apollon din Urziceni, au participat 
academicieni, scriitori, preoți, poeți și ziariști din țara 
noastră și din Republica Moldova.
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Activități social-filantropice ale Biroului de 
catehizare a rromilor din Arhiepiscopia Râmnicului
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Program social-filantropic:
Mirro ghiozdano - Ghiozdanul meu
Duminică, 3 septembrie, Părintele 

Nicolae Dorin Buda, Inspector 
coordonator al Biroului Eparhial de 
catehizare a rromilor a organizat o 
acțiune prin care au fost dăruite 30 
de ghiozdane cu rechizite școlare 
complete elevilor rromi proveniți din 
familii cu situație financiară precară 
din localitatea Lungeşti. Miercuri, 6 
septembrie, ghiozdane cu rechizite 
școlare au primit și elevii rromi din 
localitatea Frânceşti, iar sâmbătă, 9 
septembrie, cei din localitatea Băbeni. 

Proiectului social Mirro ghiozdano 
- Ghiozdanul meu s-a desfășurat cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, prin Sectorul social-filantropic al 
Arhiepiscopiei Râmnicului. Acest program social-
filantropic va continua în toate comunitățile de rromi 
din Arhiepiscopia Râmnicului. 

Proiectele cu caracter social și educativ desfășurate 
în Arhiepiscopia Râmnicului își propun sprijinirea 
familiilor aflate în situații de risc social însă, în 
același timp, au și o componentă educativă. În cadrul 
activităților desfășurate constatăm, nu de puține 
ori, dificultăți în rândul copiilor rromi în ceea ce 
privește obținerea unor aptitudini școlare (datorate 
lipsei rechizitelor, alimentației, îmbrăcămintei) fapt 
ce conduce la absenteism și chiar abandon școlar. 

Pentru a diminua abandonul școlar, la inițiativa 
Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Varsanufie, 
am dezvoltat proiecte sociale prin care, împreună 
cu mediatorii sociali, propunem o serie de dezbateri 
în rândul comunităților rrome, privind importanța 
educației pentru dezvoltarea personală a copiilor și, 
ca formă de susținere, oferim copiilor rechizite școlare.
Educaţia este considerată a fi un mijloc de rezolvare 
a problemelor individuale şi de grup, dar și o resursă 
importantă a modernizării şi dezvoltării acestei etnii, 
fapt pentru care ne propunem ca în comunitățile pe 
care le sprijinim să dezvoltăm proiecte cu caracter 
educațional, să organizăm excursii tematice sau 
întâlniri pe teme care promovează un stil de viață 
sanogen, a subliniat Părintele Nicolae Dorin Buda.
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Phirutno vas o des. Pelerin pentru o zi
Mănăstirea Basarabov din Bulgaria
Biroul Eparhial de catehizare a rromilor a organizat 

duminică, 10 septembrie, un pelerinaj la Mănăstirea 
Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabov, 
Bulgaria, precum și la alte locuri de închinare din 
Episcopia Giurgiului, precum: mănăstirile Sfântul 
Ioan Rusul și Comana și biserica din Drăgănescu, 
pictată de către Părintele Arsenie Boca.

Acțiuni sociale în Gura Văii și în Băbeni
Joi, 21 septembrie, cu sprijinul Parohiei Voineasa 

din Protoieria Călimănești, prin bunăvoința Părintelui 
Consilier Nicolae Moga, Biroul Eparhial de catehizare 
a rromilor a oferite haine și alimente familiilor de 
rromi din comunitatea Gura Văii, localitatea Bujoreni. 
De asemenea, luni, 25 septembrie, cu sprijinul 
Parohiei Goranu din Protoieria Râmnicu-Vâlcea, 
Biroul Eparhial de catehizare a rromilor a oferit haine 
și alimente familiilor de rromi din Băbeni.

Activități recreativ-educative în Sînbotin
Ziua Educației
Joi, 5 octombrie, cu ocazia Zilei Educaţiei, Biroul 

Eparhial de catehizare a rromilor a organizat o 
întâlnire cu elevii rromi de la Școala Gimnazială 
Sînbotin. În cadrul activităților desfășurate cu 
acest prilej, Părintele Inspector Nicolae Dorin 
Buda a susținut cateheza Educația în Sfânta 
Scriptură, subliniind rolul Decalogului în educaţia 
poporului ales, dar şi a întregii omeniri, precum 
şi contribuţia profeţilor Vechiului Testament în 
realizarea educaţiei moral-religioase. Cu privire la 
principiile Noului Testament, a fost subliniat rolul 
Mântuitorului Hristos în educarea copilului, a 
tânărului, dar şi a adultului, a tuturor popoarelor şi 
neamurilor, a tuturor categoriilor sociale, fără nici 
o discriminare, întru dreptate, curăţie, sfinţenie, 
egalitate, frăţietate, peste toate tronând iubirea de 
Dumnezeu şi de oameni. În cadrul întâlnirii s-au 
organizat ateliere de lucru, astfel încât copiii au 

putut colora și desfășura o serie de activități care să 
le dezvolte abilitățile de exprimare. Totodată, a fost 
realizată și audiția Sfintei Liturghii în limba rromani, 
slujbă tradusă la inițiativa Înaltpresfințitului Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie. Implicarea activă a tinerilor 
la activitățile propuse a fost răsplătită prin daruri 
oferite din partea Arhiepiscopiei Râmnicului.

Phirutno vas o des. Pelerin pentru o zi
Catedrala Mitropolitană din Iași
Biroul Eparhial de catehizare a rromilor 

a organizat duminică, 15 octombrie, un 
pelerinaj la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, 
cu închinare la moaştele Sfintei Cuvioase 
Parascheva. În cadrul acestuia, credincioşii au 
fost binecuvântați de către Înaltpreasfinţitul 
Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei 
şi Bucovinei. Pelerinajul constituie unul 
dintre principalele mijloace de apropiere 
a omului de Biserică, împlinind nevoia de 
căutare a valorilor credinței, de cunoaștere a 
experiențelor duhovnicești a sfinților, dar și a 
modalităților de fixare a acestora în cadrul 

comunităților prin lucrarea lui Dumnezeu și a sfinților, 
a subliniat Părintele Nicolae Dorin Buda.

Acțiuni sociale în comunitatea din Ocnele Mari
Vineri, 27 octombrie, cu sprijinul Parohiei Mihăești 

I din Protoieria Râmnicu-Vâlcea, Biroul Eparhial 
de catehizare a rromilor a oferite haine și alimente 
familiilor de rromi din comunitatea Ocnele Mari.
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Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, 55 de tineri 
din Arhiepiscopia Râmnicului au participat în zilele 
de 1-4 septembrie la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși, 
eveniment internațional ce s-a desfășurat la Iași.

Ceremonia de deschidere a fost organizată în 
Grădina Palas, în prezența Preafericitului Părinte 
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a 
altor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. 

Manifestarea a debutat cu defilarea tuturor 
delegațiilor participante. În continuare, Preasfințitul 
Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al 
Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a oficiat o slujbă 
de Te Deum, la finalul căreia Înaltpreasfințitul Părinte 
Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a rostit 
un cuvânt de bun venit oaspeților.

În prezența a mii de tineri, Patriarhul 
României a evidențiat faptul că Biserica 
îi primește pe toți tinerii care caută 
adevărata libertate.

Biserica îi primește cu multă bucurie 
pe toţi tinerii care caută adevărata 
libertate şi le împărtăşeşte, prin Sfintele 
Taine şi Sfintele Sărbători: iubirea 
părintească a Tatălui ceresc, Care Se 
bucură de fiii duhovniceşti ascultători, 
dar şi de „fiul risipitor” care se pocăieşte 
(...). Biserica le împărtășește tinerilor 
iubirea vindecătoare și eliberatoare a 
Mântuitorului Hristos, Doctorul sufletelor 
şi trupurilor, precum şi iubirea sfinţitoare 

a Duhului Sfânt, Mângâietorul, Vistierul bunătăților 
și Dătătorul de viață, a afirmat Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel, în cuvântul de binecuvântare Numai 
Iisus Hristos oferă omului libertate deplină.

În continuare au fost prezentate mesajele din partea 
autorităților de stat și locale. Întâlnirea se încadrează 
în seria evenimentelor organizate cu binecuvântarea 
Preafericitului Părinte Patriarh la Baia Mare, în anii 
2013 și 2014, la Cluj, în anul 2015, și la București, 
în anul 2016. Ca și în anii precedenți, scopul acestui 
eveniment internațional îl reprezintă crearea unui 
cadru oportun în care tinerii să poată găsi modele 
și trăi experiențe formatoare, care să-i apropie de 
Biserică, prin împărtășirea valorilor creștin-ortodoxe 
și încurajarea dialogului dintre grupurile de tineret.

Tineri din Arhiepiscopia Râmnicului prezenți la
Întâlnirea Tinerilor Ortodocși. 2017
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Biserica și tinerii
Tabără la Mănăstirea Turnu pentru copiii din

Centrul de plasament Ana din Râmnicu-Vâlcea
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 

Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în perioada 
31 august - 3 septembrie, Liga Femeilor Creştin-
Ortodoxe a organizat, în parteneriat cu Arhiepiscopia 
Râmnicului, Asociaţia pentru copii şi bătrâni 
Sfântul  Hristofor din București şi Direcția de 
Asistență Socială și Protecția Copilului - Vâlcea, o 
tabără duhovnicească la Mănăstirea Turnu, la care 
au participat zece copii din cadrul Centrului de 
plasament Ana din municipiul Râmnicu-Vâlcea.

Copiii s-au bucurat de prezenţa şi dragostea 
voluntarilor celor două asociaţii organizatoare și au 
făcut drumeţii şi pelerinaje la mănăstirile din zonă, 
primind cuvinte duhovnicești și sfaturi pentru viaţă.

Din program au făcut parte şi jocurile specifice 
vârstei şi un minunat foc de tabară, organizat la finalul 
taberei. Bucuria acestei acţiuni a rămas întipărită în 
sufletele copiilor, care și-au manifestat dorința ca 
această manifestare să devină tradiţie, iar anul viitor 
numărul beneficiarilor să crească.
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Din dorința de a preîntâmpina 
abandonul școlar, determinat în 
multe cazuri de situația materială 
precară cu care se confruntă unele 
familii, Arhiepiscopia Râmnicului 
a oferit la începutul anului școlar 
2017-2018 rechizite școlare în 
valoare totală de 79.220 lei pentru 
2.719 elevi din județul Vâlcea.

Activitatea de distribuire a 
rechizitelor școlare a fost organizată 
la nivelul fiecărei parohii din cele 
patru protoierii ale eparhiei, din 
dorința ca această activitate să 
determine o susținere permanentă 
a elevilor, atât în prevenirea 
abandonului școlar, în situațiile de 
risc, cât și o încurajarea concretă a 
performanței școlare.

Dezbaterile recente referitoare 
la educaţia religioasă în şcoli au 
constatat, deși nu și-au propus în 
mod expres acest lucru, importanţa 
intensificării cooperării dintre 
Biserică, Școală și Familie, în 
privința educaţiei copiilor și a 
formării tinerilor.

De aceea, pe lângă sprijinul 
material oferit elevilor la început 
de an școlar, Arhiepiscopia 
Râmnicului oferă lunar burse de 
studiu în valoare de 350 lei tuturor 
elevilor cu media mai mare de 9.00 
de la Seminarul Teologic Ortodox 
Sfântul Ierarh Nicolae, precum și 
burse de excelență și burse sociale 
mai multor elevi din școlile vâlcene.

Implementarea acestor proiecte 
sociale în domeniul educațional 
permite reluarea în cadrul 
cercurilor pastorale și a întrunirilor 
preoțești a proiectelor de colaborare 
desfășurate de parohii în parteneriat 
cu autoritățile locale și cu instituțiile 
de învățământ, în special pentru 
sprijinirea copiilor rămași în grija 
bunicilor sau a altor rude, în urma 
plecării părinților la muncă în 
străinătate, sau pentru inițierea 
și dezvoltarea unor programe 
complementare de educație.

La început de an școlar, Arhiepiscopia Râmnicului
a oferit rechizite pentru mai mult de 2500 de elevi
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Arhiepiscopul Râmnicului i-a binecuvântat

la început de an școlar pe elevii din Drăgășani
Luni, 11 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte 

Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit 
slujba de Te Deum și, împreună cu doamna 
Andra Bică, Inspector Școlar General în cadrul 
Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, reprezentanți 
ai autorităților centrale și locale, elevi, părinți și 
profesori, a participat la festivitățile prilejuite de 
deschiderea noului an școlar la Colegiul Național Gib 
Mihăescu, la Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, 
la Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu și la Liceul 
Tehnologic I. C. Brătianu din municipiul Drăgășani.

În cuvântul de binecuvântare rostit cu acest prilej, 
Înaltpreasfinția Sa a subliniat necesitatea conlucrării 
dintre Biserică, Școală și Familie în educarea și 
formarea elevilor: Biserica, alături de Școală și de 
Familie, are ca misiune principală sădirea iubirii față 
de semeni și față de Dumnezeu în sufletele copiilor, 
dar și valori precum dragostea față de neam, respectul 
față de părinți și de dascăli. De aceea, doar efortul 
conjugat al acestor trei instituții-reper pentru Neamul 
Românesc mai are puterea de a păstra nevinovăția și 

iubirea față de aproapele pe care copiii o au, potrivit 
cuvintelor Sfântului Apostol Pavel: „Ca să fiţi fără de 
prihană şi curaţi, fii ai lui Dumnezeu” (Filipeni II, 15). 

Școala trebuie să pregătească elevii pentru viața 
adevărată, responsabilizându-i, ca ființe purtătoare de 
chip dumnezeiesc. Însă, educația copiilor nu trebuie să 
rămână doar o misiune a dascălilor. De aceea, Biserica 
a dezvoltat noi proiecte de catehizare în parohii și, 
totodată, ne adresăm la început de an și părinților, 
pentru a veghea asupra preocupărilor propriilor fii, 
pentru a nu-și pierde timpul cu lucruri nefolositoare 
și a-și consuma puterile în lucrări neziditoare, ci să-și 
pună în bună-lucrare talanții pe care Dumnezeu i-a 
sădit în fiecare, făcându-i să rodească cât mai mult.

Dacă elevul va simți iubirea părinților, a 
învățătorilor și a profesorilor, ca revărsându-se din 
iubirea lui Dumnezeu asupra lor, vor crește ca fii 
buni ai Neamului și ai Bisericii noastre strămoșești, 
bucurându-se în viață de toate darurile lui Dumnezeu.

Acum, la începutul unui an nou școlar, Îl rugăm 
pe Bunul Dumnezeu să-Și reverse darurile Sale cele 
bogate asupra elevilor, părinților și cadrelor didactice, 
dăruindu-le sănătate deplină, putere în toată lucrarea 
și, mai ales, roade bogate spre bucuria tuturor!

Doamna Inspector Școlar General Andra Bică, 
în cuvântul festiv adresat elevilor, părinților și 
profesorilor, a afirmat: Avem motive temeinice să 
credem în școala românească, școală care înseamnă în 
egală măsură, cunoaștere, știință, cultură, dar și morală 
și spiritualitate. Aceleași valori ale școlii românești 
au fost reafirmate și de reprezentanții autorităților 
centrale și locale, care și-au exprimat sprijinul pentru 
buna desfășurare a procesului educativ.



34 Revista PRAXIS, Anul II, Nr. 5

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Sala Iosif 
Episcopul a Casei Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica 
din incinta Centrului Eparhial a găzduit marți, 26 
septembrie, vernisarea expoziției de icoane realizate 
în tabăra de la Mănăstirea Arnota, desfășurată în 
perioada 4-8 septembrie, la care au participat 15 elevi 
ai Școlii Populare de Arte și Meserii din Râmnicu-
Vâlcea, clasa externă, care își desfășoară activitatea în 
centrul educațional al Parohiei Frâncești I.

La eveniment au participat domnul Gheorghe 
Dican, președintele Uniunii Artiștilor Plastici - 
Vâlcea și vicepreședintele Uniunii Artiștilor Plastici 
din România, reprezentanți ai autorităților locale, 
inspectori din cadrul Inspectoratului Școlar Județean 
Vâlcea pentru disciplinele Religie, Limba și literatura 
română, Învățământ special și Proiecte europene și 
educaționale, doamna Doina Ghițan și doamna Laura 
Stanca, directorul Liceului de Arte Victor Giuleanu, 
doamna Laura Lăcraru, director-adjunct la Școala 
Gimnazială Take Ionescu, doamna Jana Zdreală, 
director Vâlcea TV, consilieri de la Centrul Eparhial, 
reprezentanți media, profesori, elevi și părinți.

Manifestarea a debutat printr-un recital de muzică 
susținut de către elevi ai Liceului de Arte Victor 
Giuleanu din Râmnicu-Vâlcea, după care Părintele 
Cristian Bănuță, Consilier Învățământ și Activități 
cu tineretul, a prezentat proiectul Arhiepiscopiei 
Râmnicului și al Școlii Populare de Arte și Meserii, 
care a prilejuit organizarea taberei de pictură.

Cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului 
Părinte Arhiepiscop Varsanufie a fost transmis de 
către Părintele Consilier Nicolae Moga, descoperind 
o parte din valorile creștine pe care copiii le deprind 
cu ușurință prin pictarea icoanelor, dar și rolul 
învățăturii de credință în formarea tinerilor. 

Aprecieri în cadrul expoziției au fost făcute și de 
doamna Doina Găvănescu, directorul Școlii Populare 
de Arte și Meserii, care a evidențiat eforturile 
copiilor îndrumați de către profesorii Dan Diaconu 
și Corina Bunea, domnul Romeo Popescu, Inspector 
la disciplina Religie în cadrul ISJ Vâlcea, și de către 
domnul Gheorghe Dican, președintele UAP Vâlcea, 
care a mulțumit Arhiepiscopului Râmnicului pentru 
sprijinul acordat instituțiilor de cultură din Râmnicu-
Vâlcea în proiectele desfășurate în ultimii ani.

Vernisarea expoziției de icoane pe lemn și sticlă
lucrate în tabăra de la Mănăstirea Arnota
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La invitația Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, câteva sute de elevi de la 
mai multe instituții de învățământ din municipiul 
Râmnicu-Vâlcea au participat joi, 5 octombrie, la 
activitățile culturale și artistice desfășurate în incinta 
Centrului Eparhial, cu prilejul Zilei Educației.

Activitățile au fost organizate de Sectorul 
Învățământ și Activități cu tinerii al Arhiepiscopiei 
Râmnicului. Părintele Consilier Cristian Bănuță le-a 
transmis celor prezenți cuvântul de binecuvântare al 
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, reamintindu-
le cu acest prilej și faptul că Biserica a avut un rol 
semnificativ de-a lungul istoriei poporului român 

în organizarea şi îmbogăţirea educaţiei şi a culturii 
naţionale, dar și faptul că școala românească a luat 
fiinţă în tinda Bisericii, continuând să existe şi să se 
dezvolte în strânsă legătură cu Biserica.

Elevi ai Liceului de Arte Victor Giuleanu din 
Râmnicu-Vâlcea au susținut un recital de muzică 

clasică, apoi au fost prezentate o serie de 
momente literare: au fost recitate poezii și 
creații din literatura română care prezintă 
modele de dascăli, dar și rolul educației în 
formarea tinerilor; au fost citite și fragmente 
din scrierile Sfinților Părinți care descoperă 
preocuparea Bisericii încă din primele secole 
pentru educarea copiilor.

În familia și în școala tradițională românească 
un principiu fundamental al educației l-a 
constituit dintotdeauna moralitatea, iar educația 
religioasă primită în cadrul orelor de Religie, cât 
și la întâlnirile catehetice, propune tinerilor valori 
precum iubirea față de Dumnezeu, respectul față 
de părinți și față de semeni, responsabilitatea 
față de natură și iubirea de neam, a precizat 

Părintele Consilier Cristian Bănuță.
Activitățile dedicate Zilei Educației au continuat în 

Scuarul Mircea cel Bătrân din Râmnicu-Vâlcea unde, 
în prezența reprezentanților Inspectoratului Școlar 
Județean Vâlcea și ai autorităților locale și județene, 
precum și a profesorilor și a părinților, s-au desfășurat 
activități cu caracter educativ.

Sute de elevi au participat la activitățile 
desfășurate la Centrul Eparhial de Ziua Educației
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Simpozion la Universitatea Constantin Brâncoveanu
Viitorul îți aparține!

Marți, 17 octombrie, amfiteatrul Universității 
Constantin Brâncoveanu din Râmnicu-Vâlcea a 
găzduit Simpozionul Viitorul îți aparține!, în cadrul 
căruia au fost dezbătute teme privitoare la educație 
și carieră și au avut loc discuții asupra unor teme 

de actualitate purtate de profesori universitari, 
preuniversitari, preoți, inspectori și psihologi.

Părintele Consilier Cristian Bănuță, din cadrul 
Sectorului Învățământ și Activități cu tineretul al 
Arhiepiscopiei Râmnicului, a transmis cuvântul de 

binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie, care a subliniat 
necesitatea descoperirii aptitudinilor 
vocaționale și dezvoltarea acestora prin 
participarea la programele de studii 
propuse de instituțiile de învățământ. Rolul 
formativ al procesului educațional a fost 
sintetizat de filosoful și pedagogul ceh Johann 
Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica 
magna”, în care afirmă că, deși oamenii sunt 
înzestrați la naștere cu „semințele științei, ale 
moralității și ale religiozității”,  acestea devin 
un bun al fiecăruia numai prin educație, a 
mai precizat Părintele Consilier.

Simpozion la Serviciul Județean al Arhivelor Naționale
Armata, instituțiile publice și populația civilă...

Marți, 31 octombrie, cu prilejul sărbătoririi a 66 
de ani de la înființarea Serviciului Județean Vâlcea 
al Arhivelor Naționale și a 186 de ani de existență a 
Arhivelor Naționale ale României, la sediul instituției 
din Râmnicu-Vâlcea s-a desfășurat Simpozionul 
Armata, instituțiile publice și populația civilă din 
județul Vâlcea în anii Primului Război Mondial.

În cadrul evenimentului, Părintele Ștefan 
Zară, Consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei 
Râmnicului, a evidențiat armonioasa colaborare 
dintre cele două instituții, Biserica și Arhivele 
Naționale: Biserica nu doar că a oferit un tezaur 
neprețuit, păstrat acum de către Arhivele Naționale, 

dar mai mult, înainte de a fi această instituție, Biserica 
Ortodoxă a suplinit misiunea acesteia, în biserici și 
mănăstiri păstrându-se de-a lungul secolelor arhiva în 
condiții optime și organizată după criterii existente și 
astăzi în Arhivele Naționale. În acest sens, trebuie să 
subliniem faptul că Biserica a oferit nu doar documente 
de o valoare inestimabilă pentru istoria și cultura 
națională, dar și informații structurale, de organizare 
internă și conservare a arhivei.

Felicitând Serviciul Județean Vâlcea al Arhivelor 
Naționale pentru bogata activitate, Părintele Consilier 
Ștefan Zară a accentuat și fructuoasa conlucrare 
dintre Arhiepiscopia Râmnicului și această instituție.
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Cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Sectorul 
Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei 
Râmnicului, în parteneriat cu Asociația Părinți pentru 
Ora de Religie din județul Vâlcea și cu Inspectoratul 
Școlar Județean Vâlcea, dezvoltă noi activități 
educative la Centrul Eparhial.

Marți, 31 octombrie, în Sala Iosif Episcopul a 
Casei Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, elevii 
Colegiului de Silvicultură și Protecția 
Mediului din Râmnicu-Vâlcea, sub 
coordonarea doamnei profesor Alina 
Țăpescu, secretar al Asociației Părinți 
pentru Ora de Religie, au organizat și 
prezentat Piesa de teatru Incursiune 
istorică în arta educației creștine, o 
lucrare cu valoare istorico-religioasă.

În cadrul spectacolului teatral, 
tinerii au evocat momente de mare 
însemnătate istorică din trecutul 
neamului nostru românesc, precum 
și câțiva mari domnitori români, buni 

creștini, iubitori de cultură națională și de spiritualitate 
ortodoxă, apărători în aceeași măsură ai Patriei și ai 
Bisericii străbune, precum: Binecredinciosul Voievod 
Ștefan cel Mare și Sfânt, Mircea cel Bătrân, Matei 
Basarab, Sfântul Voievod Neagoe Basarab și Sfântul 
Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, cu cei 
patru fii ai săi, împreună cu sfetnicul Ianache.

La final a fost prezentată viața și 
activitatea misionară și culturală a 
Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, 
Episcopul Râmnicului (1705-1708) și 
Mitropolitul Țării Românești (1708-
1716), Ocrotitorul spiritual al Râmnicului.

La evenimentul cultural au participat 
Părintele Consilier Cristian Bănuță, 
delegat al Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, 
inspectorii Roxana Croitoru, Antoanela 
Mărgărita, Adriana Tăbăcuțu și Romeo 
Popescu, din partea Inspectoratului Școlar 
Județean Vâlcea, precum și directori, 

profesori și mai mulți elevi de la școlile și liceele din 
municipiul Râmnicu-Vâlcea.

Piesă de teatru istorico-religioasă:
Incursiune istorică în arta educației creștine
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Școala Universitară de Vară Rose

Timp de două săptămâni, în 
perioada 28 august - 10 septembrie, 
la Școala Universitară de Vară Rose, 
implementată de către toate facultățile 
Universității din Craiova, au participat 
și șapte elevi din cadrul Seminarului 
Teologic Ortodox Sfântul Ierarh Nicolae 
din  Râmnicu-Vâlcea.

Proiectul Școlii Universitare de Vară 
Rose - Craiova, 2017 a însumat un 
număr important de activități spiritual-
culturale din care nu au lipsit ateliere de 
creație, de pictură-restaurare icoane, de 
modelaj, cursuri de orientare socială, 
programe catehetice, cursuri și ateliere 
de dezvoltare personală, prezentări 
de picturi murale, serate muzicale 
și activități de promovare turistică a 
orașului Craiova.

În cadrul celor două săptămâni 
au fost organizate și pelerinaje 
duhovnicești la trei dintre vechile vetre 
monahale ale Mitropoliei Olteniei: 
mănăstirile Tismana, Lainici și Jitianu.

Șapte elevi din cadrul celor două 
specializări ale Seminarului Teologic 
Ortodox din Râmnicu-Vâlcea au 
avut posibilitatea să descopere, prin 
activitățile întreprinse, întreg centrul 
universitar craiovean,  având bucuria 
de a cunoaște cadre didactice devotate, 
care i-au îndrumat cu multă dragoste 
în bogatul program al acestui proiect 
deosebit, dar și bucuria de a da 
răspunsurile liturgice la toate slujbele 
săvârșite în această perioadă.

Aducem smerită mulțumire Bunului 
Dumnezeu pentru reușita acestei școli 
universitare de vară, mulțumind totodată 
și părintelui duhovnicesc al Râmnicului, 
Înaltpreasfintitului Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie, pentru purtarea de grijă 
și pentru binecuvântarea acordată cu 
multă căldură în vederea participării 
noastre la această activitate culturală și 
în același timp duhovnicească, a precizat 
Părintele Arhidiacon Prof. Dr. Codruț 
Dumitru Scurtu, coordonatorul 
grupului de elevi seminariști.

Aspecte din viața Seminarului Teologic Ortodox 
Sfântul Ierarh Nicolae din Râmnicu-Vâlcea
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Deschidere anului școlar 2017-2018

Luni, 11 septembrie, la Seminarul Teologic 
Ortodox Sfântul Ierarh Nicolae  din Râmnicu-Vâlcea 
a avut loc deschiderea solemnă a cursurilor pentru 
noul an şcolar 2017-2018. Cu acest prilej, părinţii 
profesori, profesorii, elevii seminarişti şi părinţii 
acestora au participat la slujba de Te Deum.

În continuare, Părintele Ștefan Zară, Directorul 
Seminarului Teologic, a transmis cuvântul de 
binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la începutul 
noului an şcolar, prin care i-a încredințat pe cei 
prezenți de părinteasca dragoste și povățuire în 
formarea duhovnicească și intelectuală, la baza căreia 

a reafirmat importanța rugăciunii: Așa cum suntem 
obișnuiți ca la orice început al unei lucrări să cerem 
ajutorul lui Dumnezeu, acum, când elevii încep din 
nou drumul creșterii intelectuale, Îl rugăm pe Bunul 
Dumnezeu să-Și reverse harul Său asupra acestora 
și să-i ocrotească prin purtarea Sa de grijă. Educația 
presupune muncă, cercetare, atenție deosebită, dar 
înainte de toate rugăciune, așa cum Sfântul Cuvios 

Isaac Sirul accentuează în scrierile 
sale: condiția esențială a succesului 
în orice lucru întreprins de om este 
ca „orice lucru, mare sau mic, să fie 
cerut cu rugăciune de la Ziditorul 
Său” (...). Acum, la începutul unui 
an nou școlar, Îl rugăm pe Bunul 
Dumnezeu să-Și reverse darurile Sale 
cele bogate asupra elevilor, părinților 
și cadrelor didactice, dăruindu-le 
sănătate deplină, putere în toată 
lucrarea cea bună și, mai ales, roade 
bogate spre bucuria tuturor!

În cadrul festivităților, a fost 
transmis mesajul Inspectoratului 
Școlar Județean - Vâlcea, prin 
domnul Romeo Popescu, Inspector 

pentru disciplina Religie, precum și mesajele 
instituțiilor județene și locale.

Festivitatea de deschidere a noului an școlar 
s-a desfășurat și la Școala Gimnazială din cadrul 
Seminarului Teologic Ortodox, unde, după slujba de 
Te Deum, cei mici au fost întâmpinați de doamnele și 
domnii învățători și profesori.
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Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în perioada 
septembrie-octombrie 2017, publicațiilor Editurii 
Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului s-a adăugat un 
nou volum de carte. În contextul Anului comemorativ 
Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în 
timpul comunismului în Patriarhia Română, volumul 
opt al Colecției Studia Academica a Editurii Praxis 
a fost dedicat celui de-al treilea patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române, sub titlul: Patriarhul Justinian 
Marina, mărturisitor al dreptei credințe și apărător al 
Bisericii strămoșești.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, în cuvântul care deschide volumul, 
intitulat Justinian Marina, patriarhul providenţial al 
Bisericii Ortodoxe Române, afirmă: Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române a rânduit să comemorăm 

Volum dedicat Patriarhului Justinian Marina
apărut în Colecția Studia Academica

a Editurii Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului
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pe parcursul întregului an 2017 personalitatea 
Patriarhului Justinian şi pe apărătorii Ortodoxiei 
în timpul comunismului, evidențiind moştenirea 
misionară a celui de-al treilea patriarh, la împlinirea 
a 40 de ani de la trecerea sa la cele veşnice, precum 
şi jertfelnicia unor ierarhi, preoţi şi mireni din toate 
eparhiile care au mărturisit şi apărat credinţa creştină 
ortodoxă în timpul regimului comunist, prin curaj şi 
fermitate în transmiterea credinţei, prin mărturisire 
jertfelnică în timp de prigoană.

Patriarhul Justinian Marina, personalitate vâlceană 
marcantă pentru Biserica Ortodoxă Română, s-a 
născut la 22 februarie 1901 în localitatea Suieşti, 
din judeţul Vâlcea. A absolvit Seminarul Teologic 
Ortodox „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu-
Vâlcea şi apoi Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
Bucureşti. A fost mai întâi învăţător şi preot în Băbeni, 

apoi director al Seminarului „Sfântul Ierarh 
Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea. Doisprezece 
ani a slujit ca paroh al Bisericii „Sfântul 
Gheorghe” din Râmnicu-Vâlcea, până în 
1945. După moartea soţiei sale a îmbrăcat 
haina monahală. Începând cu anul 1945 a 
urcat în ierarhia bisericească, îndeplinind 
slujirile de Arhiereu Vicar al Arhiepiscopiei 
Iaşilor, Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al 
Moldovei şi Sucevei, și de Patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române.

Publicațiile anilor ‘40 îl înfățișează pe 
preotul Ioan Marina ca fiind una dintre 
prezenţele cele mai active în urbea vâlceană. 
La iniţiativa lui a apărut prima bancă 
populară cooperatistă din ţară, numită „Banca 
Populară Ajutorul” din Râmnicu-Vâlcea, al 
cărei preşedinte a fost chiar preotul Marina. 
Din profit a achiziţionat cel mai frumos imobil 
din centrul oraşului, compus din parter şi etaj, 
cu 26 de camere, unde a amenajat camere 
pentru un cămin, o sală pentru adunările 
culturale şi religioase, o bibliotecă, birourile 
Protoieriei Vâlcea, precum şi birourile băncii. 
Din fondurile colectate încă de la înfiinţarea 
băncii au fost ajutaţi preoţii internaţi în 
sanatorii şi spitale, soţiile de preoţi suferinde 
de diverse boli, studenţi teologi, cantine 
şcolare, cantina bisericilor din oraş şi altele. 
Activitatea misionar-pastorală întreprinsă de 
preotul Ioan Marina dovedește crezul său de a 
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se jertfi pe sine pentru aproapele. Prin orice 
lucrarea a sa, atât ca preot, cât și ca ierarh 
al Bisericii Ortodoxe Române, a încercat 
să se pună cu totul în slujba aproapelui, 
lucrare pe care a numit-o apostolat social.

Cârmuitor în vremuri tulburi, vrednicul 
de pomenire Patriarh Justinian a avut 
dificila misiune de a conduce corabia 
Bisericii în vremurile cele mai grele pentru 
Biserica Ortodoxă Română. Confruntat cu 
presiuni politice tot mai intense, Patriarhul 
Justinian a reuşit să administreze cu multă 
abilitate Biserica noastră strămoşească, 
astfel încât să nu fie subjugată cu totul 
autorităţii comuniste. A iubit neamul 
românesc şi Biserica Ortodoxă, apărându-
le deopotrivă.

Patriarhul Justinian a încetat din viaţă 
în seara zilei de 26 martie 1977, în vârstă 
de 76 de ani, după o grea suferinţă şi o 
lungă perioadă de spitalizare. A fost depus 
în mormântul pe care cu grijă şi l-a pregătit 
în zidul interior al Mănăstirii „Radu Vodă” 
din Bucureşti, mănăstire rectitorită de el. Pe 
crucea încastrată în zid, Patriarhul i-a cerut 
meşterului să sape următoarea inscripţie: 
„M-am luptat lupta cea bună. Credinţa am 
păzit. Am ajuns la capătul drumului vieţii. 
De acum încolo, mă aşteaptă răsplata 
dreptăţii, pe care mi-o va da Domnul, 
Judecătorul Cel Drept în ziua aceea”.

În acest context al anului comemorativ 
Justinian Patriarhul, spre o aprofundare 
mai deplină a personalității și activității Patriarhului 
Justinian Marina, Arhiepiscopia Râmnicului a 
organizat în luna martie a acestui an Simpozionul 
național „Patriarhul Justinian Marina (1948-1977), 
mărturisitor al dreptei credințe și apărător al Bisericii 
strămoșești”. Cu această ocazie, au susținut prelegeri 
sau au trimis comunicări, spre a fi prezentate la 
acest simpozion, o serie de personalități ale culturii 
românești: academicieni, teologi și cercetători ai istoriei 
recente. Volumul de față cuprinde o parte dintre aceste 
comunicări, necesare pentru o cunoaștere mai deplină 
a personalității acestui ierarh al Bisericii strămoșești, 
deschizând noi perspective pentru studiile viitoare.

În volum pot fi citite studii semnate de: 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului (Aspecte din lucrarea misionar-pastorală 
și culturală a vrednicului de pomenire Justinian 
Marina, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române), 
Academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici 
(Justinian, patriarhul neînțeles), Academicianul 
Emilian Popescu (Patriarhul Justinian Marina al 
României în câteva din amintirile mele), Dr. George 

Stan (Providențialul Părinte Patriarh Justinian, pildă 
de slujire cu jertfelnicie a Sfintei noastre Biserici 
strămoșești), Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Necula (Idei, 
îndemnuri şi sfaturi pastorale, în scrisul, gândirea 
şi trăirea Patriarhului Justinian Marina), Prof. Univ. 
Dr. George Enache (Patriarhul Justinian, puternicii 
vremii și detractorii din interiorul Bisericii), Lect. 
Univ. Dr. Florian Bichir (Patriarhul Justinian și 
Părintele Stăniloae în documentele Securității), 
Conf. Dr. Ion Marian Croitoru (O filă din diplomația 
bisericească a patriarhului României Justinian 
Marina. Implicarea preotului grec Constantin E. 
Moraitákis, arhon mare prezbiter al Patriarhiei 
Ecumenice din Constantinopol, în viața Bisericii 
Ortodoxe din România), Cercet. Dr. Adrian Nicolae 
Petcu (Relaţiile Patriarhului Justinian Marina cu 
puterea politică la începutul regimului comunist: 
1945-1952), Conf. Univ. Dr. Ioan St. Lazăr (Patriarhul 
Justinian în viziunea lui Bartolomeu Valeriu Anania: 
o carte nescrisă, dar posibilă) și Pr. Dr. Laurențiu 
Rădoi (Activitatea Patriarhului Justinian Marina în 
Eparhia Râmnicului).
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Activități sociale la începutul Anului bisericesc 
în Parohia Înălțarea Domnului - Ostroveni
La începutul anului bisericesc, Parohia Înălțarea 
Domnului - Ostroveni din Protoieria Râmnicu-
Vâlcea a desfășurat o serie de activități social-
filantropice la biserica parohială și în centrele 
de ocrotire socială din Protoieria Râmnicu-
Vâlcea. La finalul acțiunilor sociale, în vederea 
întăririi solidarității parohiale, în cadrul 
centrului social al parohiei a fost organizată o 
agapă la care au participat, alături de persoanele 
vârstnice, beneficiarii proiectelor sociale. Prin 
aceste activități, parohia își propune alăturarea 
comitetului parohial cu persoanele implicate în 
activități sociale pentru ca, împreună, să dezvolte 
noi proiecte pentru ajutorarea persoanelor vârstnice, 
rămase singure sau aflate într-o stare de sănătate 
precară.

Cercul pastoral-misionar Băbeni
Luni, 4 septembrie, la Parohia Ciorăști, comuna 
Șirineasa, din Protoieria Râmnicu-Vâlcea, a avut loc 
întrunirea preoților din cadrul Cercului pastoral-
misionar Băbeni. Lucrările cercului au debutat cu 
săvârșirea slujbei de Te Deum, urmată de susținerea 
prelegerii Patriarhul Justinian Marina, învățător și 
preot pe meleaguri vâlcene, de către Părintele Viorel 
Stoicănescu, preot paroh la Parohia Ciorăști. A fost 
evocată activitatea preotului Ioan Marina, viitorul 
patriarh Justinian al Bisericii Ortodoxe Române, pe 
meleagurile vâlcene: Îmbinând slujirea de învăţător 

cu cea de preot, s-a dovedit un adevărat apostol şi 
luminător al poporului vâlcean. A avut o activitate 
impresionantă, pe toate planurile, ea putând constitui 
un model pentru activitatea preoţilor de astăzi şi 
dintotdeauna, un model luminos și inspirator de 
fidelitate și slujire a Mântuitorului Hristos și a Bisericii 
Sale, a subliniat părintele. În încheiere, s-au purtat 
discuții pe marginea temei susținute și a unor 
probleme de ordin misionar-pastoral, cultural, social-
filantropic şi administrativ din viața parohiilor.

Cercul pastoral-misionar Ocnele Mari
Marți, 5 septembrie, la Parohia Adormirea Maicii 
Domnului din localitatea Ocnele Mari, Protoieria 
Râmnicu-Vâlcea, a avut loc întâlnirea preoţilor din 
cadrul Cercului pastoral-misionar Ocnele Mari. 

Întâlnirea a debutat cu 
săvârşirea slujbei de Te 
Deum și a continuat cu 
susținerea temei Justinian, 
Patriarhul României, şi 
lucrarea sa în Biserica 
Ortodoxă Română, de 
către părintele Diţă 
Iulian, preot paroh la 
Parohia Adormirea Maicii 
Domnului. Patriarhul 
Justinian s-a dovedit un 
abil diplomat şi a căutat 
să ţină piept, pe cât a 
putut, atacurilor îndreptate 
împotriva Sfintei Biserici. 
El a menţinut strâns 
unite rândurile clerului, a 

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 V, 16)
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sprijinit pe condamnaţii politici 
dintre preoţii şi călugării eliberaţi 
din puşcării şi a restaurat multe 
biserici şi mănăstiri, înfruntând 
sancţiunile, ameninţările şi chiar 
domiciliul forţat la care, pentru 
o vreme, a fost supus, a precizat 
părintele. După susținerea 
temei a fost amintită jertfa 
mărturisitoare a deținuților de la 
Ocnele Mari și au fost dezbătute 
aspecte legate de activităţile 
culturale, sociale și pastoral-
misionare din viața parohiilor 
din zona Ocnele Mari.

Cercul pastoral-misionar Băile Govora
Joi, 7 septembrie, preoții din cadrul Cercului 
pastoral-misionar Băile Govora s-au întrunit la 
Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Parohia Bârseşti, 
Protoieria Râmnicu-Vâlcea. Întâlnirea a debutat 
cu săvârșirea slujbei de Te Deum, urmată de 
susținerea temei Activitatea Patriarhului Justinian 
Marina pe plan misionar și social, de către părintele 
Gherghinoiu Alin. În propunerea înaintată Sfântului 
Sinod, marele teolog şi cărturar Irineu Mihălcescu, 
mitropolitul Moldovei, îl caracteriza astfel pe părintele 
Ioan Marina: Este un preot cu o cultură superioară, 
plin de energie, un excelent gospodar, un om de 
iniţiativă şi un spirit organizatoric, cum puţini oameni 
am cunoscut în viaţa mea. În Eparhia Olteniei este 
cel mai respectat, cel mai stimat şi mai iubit de toată 
lumea, pentru cinstea şi înţelepciunea sa. Este singurul 
om pe care-l socotesc capabil să facă faţă situaţiei în 
care se găseşte Sfânta Mitropolie a Moldovei în aceste 
grele împrejurări (...). La grija şi dragostea Părintelui 
Patriarh Justinian preoţii 
au răspuns cu dragoste şi 
ascultare. L-au iubit, l-au 
ascultat şi l-au urmat fară 
şovăire pentru că au văzut 
că Părintele lor sufletesc 
punea în tot ceea ce făcea 
cea mai adâncă râvnă şi 
iscusinţă de vâslaş pentru 
salvarea corabiei mântuirii 
care trebuia scoasă la 
liman, ocolind stâncile şi 
călcând valurile furioase 
ale oceanului acestei vieţi, 
a afirmat părintele. La 
final, au fost analizate 
aspecte privitoare la 
activitatea administrativă 
și catehetică a parohiilor.

Parohia Înălțarea Domnului - Ostroveni a organizat 
o acțiune socială la Centrul de recuperare a 
tinerilor cu afecțiuni neuropsihiatrice din Băbeni
Joi, 7 septembrie, persoanele internate în Centrul de 
recuperare a tinerilor cu afecțiuni neuropsihiatrice 
din Băbeni au primit daruri constând în obiecte de 
îmbrăcăminte și încălțăminte din partea Parohiei 
Înălțarea Domnului - Ostroveni din Râmnicu-
Vâlcea. La activitatea social-filantropică, organizată 
cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie și coordonată de către Părintele Paroh 
Ion Dincă, au participat preoții slujitori ai Parohiei 
Înălțarea Domnului - Ostroveni, doamna Consilier 
social Viorica Adriana Iancu și personalul medical 
de specialitate din cadrul instituției. Beneficiarii 
centrului au primit daruri pe care le-am oferit cu multă 
dragoste acestor semeni ai nostri în ajunul prăznuirii 
Nașterii Maicii Domnului. În această zi, trebuie să 
reflectăm asupra faptelor de milostenie trupească 
și sufletească pe care suntem datori să le împlinim 
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după putere, să avem în Maica 
Domnului desăvârşită încredere 
şi s-o chemăm în ajutor în 
orice împrejurare, în timpul 
vieţii noastre, întrucât Domnul 
nostru Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu şi Fiul ei Cel Unul 
Născut, i-a dat cheia comorilor 
milostivirii Sale, ca Maicii lui 
Dumnezeu celei preaiubite şi 
ea este atotputernică, ca să ne 
ajute şi să ne apere în nevoile şi 
în necazurile noastre, a subliniat 
Părintele Paroh Ion Dincă. 

Parohia Marcea a oferit rechizite elevilor
La începutul lunii septembrie, în Parohia Marcea din 
Protoieria Drăgășani s-a desfășurat Proiectul social-
filantropic Donează un ghiozdan. În cadrul activității, 
un număr de 20 de copii au primit ghiozdane cu 
rechizite școlare. Momentul binecuvântat al pășirii 
peste pragul școlii este umbrit de nevoile și lipsurile 
unor familii care, din cauza posibilitaților 
materiale reduse, nu pot asigura minimul 
necesar de rechizite, obiecte de studiu și 
îmbrăcăminte, fapt care constituie premise 
pentru abandonul școlar. Biserica vine în 
ajutorul copiilor nevoiași, pentru ca niciunul 
să nu se simtă privat de dreptul de a studia, a 
precizat Părintele Gheorghe Anca.

Deschiderea anului școlar în Orlești
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului și sub coordonarea Sectorului 
de Învățământ și Activități cu tinerii, la 
început de an școlar s-a săvârșit slujba de Te 
Deum și binecuvântare a elevilor Școlii Gimnaziale 
Orlești, de către preoții Luca-Georgian Sîia de la 
Parohia Valea Bisericii și Dragoș Alexandru de la 
Parohia Orlești din Protoieria Drăgășani. În cuvântul 
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festiv adresat cu acest prilej, părintele Luca-Georgian 
Sîia a transmis tuturor elevilor, părinților și dascălilor 
mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie la începutul noului an școlar. 
Remarcând implicarea activă a tinerilor în viața 
comunității și în proiectele catehetice inițiate în 
parohii, cei doi preoți slujitori au împărțit mai 

multor copii pachete cu rechizite, haine, încălțăminte 
și icoane, ca dar de prețuire din partea celor două 
parohii și ca îndemn la continuarea luptei împotriva 
abandonului școlar.

Cercul pastoral-misionar Râmnicu-Vâlcea Sud
Marți, 12 septembrie, la Parohia Sfântul Apostol 
Andrei din Râmnicu-Vâlcea s-au desfășurat 
lucrările Cercului pastoral-misionar Râmnicu-
Vâlcea Sud. Întrunirea preoților a debutat cu 
săvârșirea slujbei de Te Deum, după care Părintele 
Protoiereu Nicolae Proteasa a transmis cuvântul 
de binecuvântare din partea Înaltpreasfințitului 
Părinte Arhiepiscop Varsanufie, cuvânt ce a 
subliniat rolul activităților catehetice și sociale 
în lucrarea misionară a fiecărei parohii. În 
continuare, Părintele Vasile Popa a prezentat 
proiectele desfășurate în cursul acestui an, 
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după care a urmat susținerea prelegerii Activitatea 
Patriarhului Justinian Marina în Eparhia Râmnicului, 
de către Părintele Laurențiu Daniel Barbu. Prezentând 
activitatea administrativă, cultural-educațională, 
pastoral-misionară și socială desfășurată de Patriarhul 
Justinian, părintele a subliniat: Personalitatea sa a 
dominat viaţa Bisericii noastre în cel de-al treilea 
sfert al secolului al XX-lea. Calităţile deosebite de care 
a dat dovadă pe tărâm didactic, pastoral şi social, 
de-a lungul celor două decenii petrecute la Olteanca, 
Băbeni şi Râmnicu-Vâlcea ca învăţător, profesor şi 
preot au însemnat deopotrivă acumularea unei ample 
experiențe însă, totodată, și cunoașterea realităților 
din toate structurile administrative ale Bisericii, 
idealurile și provocările clerului, aspecte de care a ținut 
cont în lucrarea pastorală săvârșită în demnitatea de 
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Duhul unui 

creştinsim puternic, întemeiat pe faptele iubirii lui 
Dumnezeu şi a aproapelui. Mireasma acestui duh 
din căminul copilăriei mele - menţiona Preafericitul 
Părinte Patriarh -, moştenit de la bunicii, moşii şi 
strămoşii mei, vrednici slujitori ai Bisericii şi Patriei, 
pomeniţi totdeauna la marile praznice de credicioasa 
mea mamă cu evocări despre trecutul lor religios şi 
patriotic, nu s-a dezlipit de mine niciodată, mărturisea 
Patriarhul Justinian. În partea a doua a întâlnirii au 
fost propuse o serie de proiecte cu caracter educativ 
ce se vor desfășura în parteneriat cu instituțiile de 
învățământ din municipiul Râmnicu-Vâlcea.

Sfințirea bisericii din Parohia Rusănești
Duminică, 17 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit 
slujba de sfințire a bisericii cu hramul Sfinții 

Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia 
Rusănești, Protoieria Drăgășani. Părintele 
Arhiepiscop a fost întâmpinat de oficialitățile 
locale, preoții din comunitate și de mulțime 
de credincioși și pelerini care au participat la 
sărbătoarea bisericii. După slujba de sfințire, 
Înaltpreasfinția Sa, înconjurat de un sobor de 
preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie, 
în locașul de cult. În cuvântul de învățătură 
împărtășit preoților și credincioșilor, 
Chiriarhul Râmnicului a precizat: Odată cu 
sfinţirea locașului închinat lui Dumnezeu, 
are loc şi sfinţirea sufletelor noastre. Trăim cu 
adevărat momente de înălțare duhovnicească 
și pentru aceasta trebuie să aducem slavă 
lui Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit 
să fim părtași la acest moment deosebit din 
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viața parohiei. Pentru bucuria sărbătorii prilejuite 
de sfințirea noii bisericii, toți credincioșii ortodocși 
prezenți la acest eveniment primesc binecuvântarea 
să intre în Sfântul Altar pentru a săruta Sfânta 
Evanghelie, Sfânta Cruce și Sfânta Masă din Altar, 
fiecare rugându-se lui Dumnezeu să sfințească viața 
lui așa cum a fost sfințită biserica nouă.

Cercul pastoral-misionar Băile Olănești
Marți, 19 septembrie, la Parohia Chiciora din 
Protoieria Râmnicu-Valcea a avut loc 
o nouă întâlnire a Cercului pastoral-
misionar Băile Olănești. În debutul 
întâlnirii a fost săvârșită slujba de Te 
Deum și slujba de parastas pentru 
Patriarhul Justinian Marina, urmate de 
susținerea prelegerii Patriarhul Justinian: 
repere biografice, de către părintele Popa 
Nicolae: Cel ce a purtat cu vrednicie făclia 
apostolatului atâţia ani în Biserica noastră 
s-a născut la 22 februarie 1901, în familia 
lui Marin Ilie Marina şi Elena, agricultori 
harnici din satul Suieşti, comuna 
Cermegeşti (azi Lădeşti), judeţul Vâlcea, 
primind la botez numele Ioan. În atmosfera 

împlinirii a 70 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, 
amintindu-şi despre acest eveniment însemnat, avea 
să mărturisească: „Datorez, desigur, în primul rând 
recunoştinţă neţărmurită părinţilor mei, Marin şi 
Elena, care s-au bucurat cei dintâi de naşterea mea, 
în acea zi de 22 februarie 1901. Întrunirea, la care a 
participat și Părintele Protoiereu Nicolae Protesa, 
a reunit preoți de la parohiile Țânțulești, Vlădești, 
Vlăduceni, Păușești-Măglași, Zmeurăt, Chiciora, 
Valea Cheii, Cheia, Olănești Sat și Băile Olănești.

Școala catehetică pentru adulți Sfântul Ioan 
Botezătorul a început un nou an de studiu biblic
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Seminarul 
Teologic Ortodox Sfântul Ierarh Nicolae din Râmnicu-
Vâlcea se desfășoară săptămânal cursuri catehetice 
pentru adulți. Centrul catehetic pentru adulți Sfântul 
Ioan Botezătorul, coordonat de către Părintele 
Protoiereu Nicolae Proteasa, împlinește astăzi 
misiunea de așezare a Cuvântului lui Dumnezeu în 
sufletelor credincioșilor printr-un program catehetic 
care a oferit posibilitatea descoperirii, cunoașterii 
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și aprofundării învățăturii de credință ortodoxă. 
Centrul catehetic devine o mărturie contemporană 
a lucrării și misiunii Bisericii, a conștiinței 
responsabilității pentru păstrarea dreptei credințe, ca 
bază a dobândirii mântuirii.

Cercul pastoral-misionar Nicolae Bălcescu
Marți, 19 septembrie, la Parohia Valea Scheiului din 
Protoieria Râmnicu-Vâlcea s-au desfășurat lucrările 
Cercului pastoral-misionar Nicolae Bălcescu. 
Întrunirea preoților a debutat cu săvârșirea slujbei 
de Te Deum, după care Părintele Paroh Mihai 
Teleșpan a prezentat tema Pictorul de icoane, tradiția 
iconografică românească și icoana ortodoxă. După 
prezentarea temei au avut loc discuții privitoare la 
activitățile desfășurate în parohii.

Cercul pastoral-misionar Călimănești
Joi, 21 septembrie, la Parohia Scăuieni din Protoieria 
Călimănești a avut loc întâlnirea preoților din cadrul 
Cercului pastoral-misionar Călimănești. Întâlnirea, 
la care a fost prezent și Părintele Protoiereu Nicolae 
Laurențiu Ceaușu, a debutat cu săvârșirea slujbei de 
Te Deum, după care părintele Nicolae Udrea a susținut 
referatul Opera misionar-pastorală a Patriarhului 
Justinian. Apreciind comunicarea, Părintele 
Protoiereu Nicolae Laurențiu Ceaușu a precizat: 
Lucrarea a fost bine documentată, prezentând riguros 
și temeinic această latură a activității Patriarhului 
Justinian. Apoi au avut loc evocări ale activității și 
operei patriarhului, iar la final au fost prezentate 
diverse proiecte misionare desfășurate în parohii, dar 
și programele educative și sociale organizate în cadrul 
Protoieriei Călimănești.

Cercul pastoral-misionar Loviștea
Marți, 3 octombrie, la Parohia Mlăceni din Protoieria 
Călimănești a avut loc întâlnirea preoților din cadrul 
Cercului pastoral-misionar Loviștea. Întâlnirea a 
debutat cu săvârșirea slujbei de Te Deum, după care 
părintele Popa Neagoe a susținut referatul Lucrarea 
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pastorală, liturgică și misionară a Patriarhului 
Justinian Marina. Lucrarea a evidențiat aspecte 
din viața și activitatea celui de-al treilea patriarh al 
Bisericii Ortodoxe Române, iar în cadrul dezbaterilor 
ulterioare a fost amintită activitatea misionară a 

Patriarhului Justinian Marina pentru 
păstrarea credinței și a unității strămoșești 
ortodoxe în timpul comunismului.

Activități educative în localitatea Dăești
Joi, 5 octombrie, cu prilejul Zilei Educației, 
în localitatea Dăești din Protoieria 
Călimănești, în cadrul parteneriatelor 
dintre parohiile și școlile din localitățile 
Fedeleșoiu și Dăești, s-au desfășurat 
mai multe proiecte educative. Rolul 
educației în formarea personalității a fost 
prezentat de către preoții și profesorii din 
comunitate, cât și de reprezentanți din 
cadrul administrației locale și oameni 

de presă. Totodată, Ansamblul Datina, coordonat 
de profesorul de Religie Tița Silviu, a susținut un 
spectacol de muzică religioasă și muzică tradițional 
românească.
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Arhiepiscopul Râmnicului a sfințit Centrul 
social-pastoral Sfinții Cosma și Damian al 
Parohiei Mălaia
Sâmbătă, 14 octombrie, preoții și credincioșii 
din comuna Mălaia și de pe Valea Lotrului au 
trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească, 
prilejuite de prezența și slujirea în mijlocul 
lor a Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, care a săvârșit 
slujba de sfințire a Centrului social-pastoral 
Sfinții Cosma și Damian și a binecuvântat 
lucrările săvârșite la exteriorul locașului de 
cult închinat Sfintei Cuvioase Parascheva din 
Parohia Mălaia, Protoieria Călimănești. După 
slujba de sfințire, Chiriarhul Râmnicului a 
săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un 
ales sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de 
învățătură împărtășit preoților, credincioșilor 
și pelerinilor prezenți, Înaltpreasfinția Sa a 
tâlcuit pericopa evanghelică a zilei: Fiecare 
dintre noi este îndemnat să aibă o viață curată, să 
trăiască împlinind poruncile lui Dumnezeu dar, 
mai ales, să învețe ceea ce înseamnă cu adevărat 
iertarea. Totodată, Înaltpreasfinția Sa, a relatat 
viața plină de sfințenie a Sfintei Cuvioase 
Parascheva: Ea a așezat încă din copilărie 
în inima sa cuvântul Evangheliei, care zice: 
„Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede 
de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie” 
(Marcu VIII, 34), iar la tinerețe a ales calea cea 
bună în Hristos și a trăit în priveghere și postire 
desăvârșită. Pentru milostenia și dragostea față 
de săraci, pe care le-a avut încă din copilărie, 
pentru viața trăită în curăție, pentru asprele 
sale postiri și nevoințe, Dumnezeu a așezat-o 
în rândul sfinților Săi, aceasta devenind grabnic 
ajutătoare şi mult folositoare, aşa cum spunem 
în acatist. La finalul cuvântului de învățătură, 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a 
evidențiat lucrarea pastorală și gospodărească 
săvârșită în ultimii ani la Parohia Mălaia, prin 
implicarea Părintelui Paroh Vasile Marius 
Rogoz și susținerea Consiliului parohial, a 
autoritățile locale, a obștilor de moșneni și a 
enoriașilor parohiei.

Cercul pastoral-misionar Gura Văii
Joi, 19 octombrie, preoții din cadrul Cercului 
pastoral-misionar Gura Văii s-au întrunit 
la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din 
Parohia Fedeleșoiu, Protoieria Călimănești. 
Lucrările cercului au debutat cu săvârșirea 
slujbei de Te Deum, urmată de susținerea 
temei Icoana, prezență firească în viața de zi 
cu zi a creștinului-ortodox, de către părintele 
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iața parohiilorFlorian Dângă. Prin icoană, ca reprezentare a 

lui Dumnezeu Cel întrupat, Biserica Ortodoxă 
mărturisește asumarea firii omenești în ipostasul 
Cuvântului lui Dumnezeu și, deci, despre mântuirea 
firii noastre, a precizat părintele. Activitățile au fost 
finalizate cu discuții legate de sacralitatea icoanei și 
temeiurile cinstirii ei. De remarcat, în acest context, a 
fost intervenția Părintelui Paroh Bănicioiu Gheorghe 
de la Parohia Fedeleșoiu, care a prezentat istoricul 
picturii bisericii parohiale. La întâlnire a participat 
și Părintele Protoiereu Nicolae Laurențiu Ceaușu, 
care a adus în discuție misiunea pastorală în contexul 
actual. Au participat preoții din parohiile Fedeleșoiu, 
Dăești I, Dăești II, Bogdănești I, Bujoreni, Bujoreni-
Olteni, Muereasca de Sus, Runcu și Valea Babii.

Cercul pastoral-misionar Horezu II
Luni, 16 octombrie, la Parohia Foleștii de Jos a avut loc 
întâlnirea preoţilor din cadrul Cercului 
pastoral-misionar Horezu II. Întrunirea 
a debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului 
Maslu, fiind continuată de tema susținută 
de Părintele Dumitru Diaconu, în care au 
fost evidențiate personalități din rândul 
clericilor: mărturisitorii Gheorghe 
Calciu, Arsenie Boca, Dimitrie Bejan 
și Iustin Pârvu, dar și dintre mireni: 
Valeriu Gafencu, Mircea Vulcănescu și 
Vintilă Horia. Decenii la rând, prigoana 
comunistă a făcut tot posibilul ca să 
arunce în uitare memoria celor pe care azi 
îi numim „sfinții martiri ai pușcăriilor”. 
Simpla enumerare a preoților și a 
credincioșilor care au petrecut ani grei în 
pușcăriile comuniste, ori chiar au murit în 
cumplitele decenii de la începutul regimului comunist, 
compune un „martiriologiu” național, cu nume de 
care, din păcate, ne amintim din ce în ce mai rar; iar 
aceștia au fost din toate categoriile sociale, de la unii 
dintre cei mai de frunte ierarhi, până la simpli preoți și 
mireni, a subliniat părintele.

Cercul pastoral-misionar Călimănești
Miercuri, 25 octombrie, la Parohia Jiblea 
Nouă din Protoieria Călimănești a avut 
loc o nouă întrunire a Cercului pastoral-
misionar Călimănești. Întâlnirea a 
debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii, 
urmată de susținerea temei Viața și 
activitatea Patriarhului Justinian Marina, 
de către Părintele Manu Cristian de 
la Parohia Jiblea Nouă. Comunicarea 
a captivat auditoriul prin prezentarea 
unor aspecte ale activității pastoral-
misionare și administrative săvârșite de 
către Patriarhul Justinian  în perioada 

slujirii ca paroh la bisericile din Băbeni și Sfântul 
Gheorghe din Râmnicu-Vâlcea, dar și a unor 
aprecieri pe care le-a primit din partea unor ierarhi și 
oameni de cultură. La întrunire au participat preoții 
din parohiile Călimănești, Jiblea Veche, Sălătrucel, 
Berislăvești, Scăuieni, Rădăcinești și Dângești.

Activități catehetice în Parohia Dăești I
Joi, 26 octombrie, cu prilejul sărbătoririi Sfântului 
Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, elevii 
claselor a IV-a și a V-a, însoțiți de profesorul de 
Religie, Silviu Tița, în cadrul parteneriatului încheiat 
între Parohia Dăești I și Școala Gimnazială Dăești, au 
participat la activitățile catehetice organizate de către 
Părintele Daniel-Vasile Mitu în biserica parohială, 
închinată Sfântului Ierarh Nicolae. După cateheza 
Să-i iubim pe sfinți, părintele le-a oferit copiilor cărți 
de rugăciune și iconițe.

Cercul pastoral-misionar Drăgășani
Luni, 30 octombrie, la Parohia Adormirea Maicii 
Domnului din municipiul Drăgășani a avut loc 
întâlnirea preoților din cadrul Cercului pastoral-
misionar Drăgășani. Întâlnirea a debutat cu săvârșirea 
slujbei de Te Deum, după care părintele Popescu 
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Viorel Alexandru a susținut referatul Teologia icoanei. 
Prevederi canonice, juridice și ermineutice privitoare 
la icoane și pictură bisericească. La final, Părintele 
Protoiereu Ion Dumitrașcu a propus dezvoltarea 
unor proiecte cu caracter educativ și social pentru 
intensificarea misiunii pastorale în parohii.

Cateheză de hram în Parohia Foleștii de Sus
În ajunul prăznuirii hramului Parohiei Foleștii de 
Sus din Protoieria Horezu - Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir -, copiii din localitate au 
participat, după slujba Vecerniei cu Litie, la cateheza 
despre viața sfântului ocrotitor al parohiei, intitulată 
Spune nu slavei deșarte și pune-ți viața pentru 
Dumnezeu, susținută în biserica parohială de către 
Părintele Paroh Vasile-Emanoil Găman.

Slujire arhierească la sărbătoarea Sfintei Cuvioase 
Parascheva în Parohia Căzănești
Duminică, 29 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit 
Sfânta Liturghie în biserica cu hramurile Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie 
a Parohiei Căzănești din Protoieria Râmnicu-Vâlcea. 
În cuvântul de învățătură împărtășit celor prezenți, 
Părintele Arhiepiscop a tâlcuit minunea învierii 
fiicei lui Iair: Cel care a venit la Domnul Iisus Hristos, 
Iair, era mai marele sinagogii, unul dintre aceia care, 
deși slujeau după Legea lui Moise, recunoșteau în 
Mântuitorul Hristos pe Mesia Cel mult așteptat. Cu 
multă durere, el a venit la Mântuitorul ca să-L cheme 
în casa sa, cu nădejdea că o va vindeca pe fiica lui de 
numai doisprezece ani (...). Tatălui îngenuncheat de 

durerea morții singurei lui fiice, Mântuitorul 
Hristos îi spune cu tărie: „Nu te teme; crede 
numai şi se va izbăvi fiica ta!”. Și, precum 
a zis, întocmai a și făcut. La porunca lui 
Dumnezeu: „Fiică, ție îți zic, scoală-te!”, 
sufletul fetei s-a întors în trup, iar ea s-a 
ridicat nu doar vie, ci și întreg sănătoasă. 
Această minune ne încredințează că 
Dumnezeu are putere asupra morții (...). Va 
veni vremea ca toți să învieze, unii însă spre 
viața cea veșnică, iar alții spre osânda cea 
veșnică. De aceea, viața aceasta trebuie să 
fie un timp de zidire pentru viața cea veșnică 
și suntem datori să-l trăim uniți cu Domnul 
Hristos, prin Taina Sfintei Spovedanii, a 
Sfintei Euharistii, dar și prin Cuvântul lui 
Dumnezeu păstrat în Sfânta Scriptură.
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Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica:
Ura, vrajba, duhul de răzbunare, egoismul 

și interesul ne fac slabi, ne despart
și aduc suferințe în biata omenire.

În martie 1855, episcopul Calinic de la 
Cernica a fost rugat să fie prezent la lucrările 
Adunării Divanului și a venit în București, 
odihnindu-se cu o noapte înainte la metocul 
cunoscut ca Metocul 40 de Mucenici, aflat chiar 
în grădina în care astăzi se înalță maiestuos 
Ateneul Român. De aici a plecat spre Adunarea 
Obștească, unde avea să rostească acest 
cutremurător cuvânt:

- Vai! Cât de mâhnit este sufletul meu, când 
văd cât de mulți hulitori sunt astăzi împotriva 
noastră, ba încă unii cu faimă în a defăima 
Biserica, formele și morala ei. Iar pe strămoșii 
noștri, care au făcut sfinte mănăstiri și biserici 
și le-au înzestrat cu mari venituri, spre Slava 
lui Dumnezeu, ei îi numesc proști și neînvățați, 
și ei, pentru că se cred procopsiți, defaimă tot, 
vor să ruineze tot. Aceștia nu vor să fie de nici 
o credință, să nu aibă nici o religie și voiesc ca 
fiecare dintr-înșii să aibă religia sa.

Datoria noastră este ca acestor ateiști să le 
arătăm că s-au rătăcit, că s-au abătut de la 
credința adevărului și să-i facem a înțelege că 
nu poate fi de sineși nimic, toate urmează a avea 
un început, un autor, și acest mare Creator este 
Atotputernicul Dumnezeu. Iar dacă stau foarte 
împietriți în rătăcitele lor socoteli, datori suntem 
să ne ferim de dânșii, noi și toată turma.

A fi despărțiți sub diferite guverne mirenești 
este fapta supuitorilor de noroade, fapta 
despoților. Și dacă aceștia ne apasă și ne împing 
sau ne lasă a cădea din rătăcire în rătăcire, o fac 
cu scopul să ne slăbească, să ne corupă, spre a ne 
putea târâ după dorințele lor, a fi instrumentul 
lor infernal asupra fraților noștri. Însă nu este 
vina lor, este a noastră, că nu avem dragoste 
între noi. Ura, vrajba, duhul de răzbunare, 
egoismul și interesul, ne fac slabi, ne despart și 
aduc suferințe în biata omenire. Iar unirea ne 
face nebiruiți, iubirea formează societățile și 
dragostea între frați le susține neînvins.

Sursă:
Dinu Săraru, Un document antologic,

Revista Martyria, Nr. 2, Iulie-Decembrie 2016,
Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului.



Patriarhul Justinian este - după părerea mea - una 
din cele mai importante și interesante personalități ale 
Bisericii noastre ortodoxe din ultimele secole. Importanța 
lui se datorează calităților sale, dar și conjuncturei 
politice din vremea păstoririi sale (...). Am aflat multe 
despre el de la socrul meu, Emanoil Hagi Moscu, care, 
în calitate de urmaș al Domnitorului Constantin 
Brâncoveanu, era epitrop testamentar al Așezămintelor 
Brâncovenești, a colaborat mult cu el. Avea o deosebită 
admirație pentru el, mai ales pentru restaurările pe care 
le-a realizat. Mereu îmi spunea că acest patriarh a făcut 
pentru Biserica Ortodoxă Română mai mult decât toți 
patriarhii și mitropoliții primați dinaintea lui la un loc. 
Îmi atrăgea atenția că s-a străduit în plin regim comunist 
să construiască 302 biserici și să restaureze 2.345 biserici, 
dintre care 999 monumente istorice și 128 mănăstiri, 
realizări care s-au uitat.

De asemenea, puțină lume știe că Patriarhul Justinian 
(pe vremea aceea Mitropolit al Moldovei) a intervenit 
și a salvat în februarie 1948 fresca Ateneului, pictată de 
Costin Petrescu, convingând pe mai marii de atunci să 
nu o distrugă, ci doar să o acopere cu pluș roșu.

De asemenea, am avut prieteni care au fost protejați 
de el. Erau oameni considerați de autorități drept 
dușmani ai poporului, pe care regimul comunist i-a 
sărăcit, i-a marginalizat, i-a aruncat în stradă sau chiar 
i-a încarcerat. Patriarhul Justinian i-a luat pe lângă el, 
le-a dat funcții în cadrul Patriarhiei și i-a împiedecat să 
moară de foame, respectându-le și demnitatea.

Tot așa a sprijinit, cu toate riscurile, pe preoții, călugării 
și călugărițele condamnați politici după ce au ieșit din 
carcerele comuniste. Lumea nu știe, a uitat sau nu vrea 
să știe, despre această activitate de un profund și real 
umanism pe care Justinian a efectuat-o pe tăcute, chiar 
pe ascuns, activitate care spune multe despre acest prea 
des hulit ierarh (Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici, 
„Justinian, patriarhul neînțeles”, în volumul colectiv 
Patriarhul Justinian Marina, mărturisitor al dreptei 
credințe și apărător al Bisericii strămoșești, Editura 
Praxis, Râmnicu-Vâlcea, 2017).

Patriarhul
† Justinian Marina

Desfiinţarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din 
București şi scoaterea ei din Universitate avea să fie 
începutul unor numeroase prigoane, la care a fost supusă 
Biserica şi slujitorii ei. Din fericire, tactul patriarhului şi 
relaţiile apropiate cu Gheorghe Gheorghiu-Dej l-au ajutat 
să găsească, atât cât se putea, o cale de supravieţuire în 
multe împrejurări (...). Se poate spune că Facultatea de 
Teologie, devenită Institut de Grad Universitar, este o 
ctitorie a Patriarhului Justinian, şi acest lucru se vădeşte 
astăzi, fiindcă îi poartă numele. A făcut totul în condiţii 
foarte grele, pentru ca tinerii să poată studia teologia şi să 
devină slujitori devotaţi ai Bisericii strămoşeşti. Aş aminti 
aici şi un fapt, pe care patriarhul l-a considerat esenţial 
în formarea duhovnicească a viitorilor preoţi şi anume 
programul de rugăciune zilnică în comun. În acest sens, 
el a transformat sala mare de festivităţi a Institutului 
în capelă de rugăciune şi slujire zilnică (Acad. Emilian 
Popescu, „Patriarhul Justinian Marina al României în 
câteva din amintirile mele”, Idem).

Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
și Dreptcredinciosul Împărat Justinian cel Mare

din localitatea Suiești, comuna vâlceană Stănești, 
satul natal al Patriarhului Justinian Marina.

Basorelief de pe mormântul
Patriarhului Justinian Marina,

aflat în biserica Mănăstirii
Radu-Vodă din București

restaurată integral de acesta 
între anii 1969-1974.

Apărător al Bisericii Ortodoxe 
în timpul comunismului

24 mai 1948   -   † 26 martie 1977


