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ristos
Sărbătoarea prilejuită de Nașterea Domnului

la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea

La marea sărbătoare a Nașterii Domnului, 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala 
Arhiepiscopală Sfântul Ierarh Nicolae din Râmnicu-
Vâlcea, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. 

În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei 
Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a vorbit credincioșilor 
despre bucuria pe care a adus-o în lume Nașterea 
Domnului, care trebuie să fie împărtășită de fiecare 
creștin în parte: Nașterea Domnului este o sărbătoare 
a bucuriei, a dragostei, a înnoirii și a primenirii 
sufletești, pentru că Fiul lui Dumnezeu Se coboară 
la noi oamenii, spre a ne înnoi, spre a ne schimba 
duhovnicește, spre a ne transforma din oameni 
pământești în oameni cerești, înduhovniciți, plini 
de iubire dumnezeiască, după cum și textul liturgic 
ne îndeamnă: „Cerul și pământul s-au unit astăzi, 
născându-Se Hristos. Astăzi, Dumnezeu pe pământ 
a venit și omul la Cer s-a suit. Astăzi este văzut cu 

trup pentru om, Cel din fire nevăzut. Pentru aceasta 
și noi, lăudându-L, să-I strigăm: Slavă întru cei de sus 
lui Dumnezeu și pe pământ pacea care ne-a dăruit-o 
nouă venirea Ta, Mântuitorul nostru, slavă Ție! (...).

Să ne străduim în fiecare clipă să fim bucuria celor de 
lângă noi. Aproapele nostru să vadă și să înțeleagă din 
purtarea și dragostea noastră că, atunci când Hristos Se 
naște, în sufletul nostru nu mai poate încăpea egoismul, 
lipsa dragostei și răutatea. Să primim la rândul nostru 
binecuvântarea dumnezeiască, împărtășind celor 
de lângă noi bucuria și lumina Nașterii Domnului. 
Să devenim cu adevărat mâini lucrătoare ale lui 
Dumnezeu în lume și astfel nici nouă nu ne va lipsi 
„toată darea cea bună și tot darul desăvârșit”.

La Sfânta Liturghie au participat credincioși din 
Râmnicu-Vâlcea și din împrejurimi, iar răspunsurile 
liturgice au fost oferite de către Corala Sfântul Ierarh 
Martir Antim Ivireanul, care, la final, a interpretat 
mai multe colinde tradiționale.

Cerul și pământul, astăzi, după prooroci, să se veselească; 
îngerii, cu oamenii, duhovnicește să prăznuiască: 

Dumnezeu în trup S-a arătat!
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Nașterea Domnului,
 Scrisoare Pastorală

la sărbătoarea Nașterii Domnului

† VARSANUFIE,
cu darul lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Râmnicului,

Iubitului nostru cler, cuvioșilor viețuitori
ai sfintelor mănăstiri și tuturor dreptcredincioșilor
creștini din această de Dumnezeu păzită eparhie:

Har, milă, pace și întru toate bunăvoire,
iar de la noi arhierești și părintești binecuvântări!

Iubiți fii și fiice duhovnicești,
Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos este cea 

de-a doua sărbătoare din cursul anului care ne dă 
posibilitatea să fim împreună, chiar dacă nu față 
către față, măcar prin mijlocirea acestei scrisori 
pastorale. Acest praznic face posibilă transmiterea 
bucuriei Noastre către inimile voastre primitoare 

de dragoste și râvnă față de Biserica lui Hristos, 
Dumnezeu Cel întrupat, pentru că Înomenirea Fiului 
lui Dumnezeu este manifestarea iubirii celei nesfârșite 
a lui Dumnezeu către oameni. Nașterea Domnului este 
astfel o sărbătoare a bucuriei, a dragostei, a înnoirii și 
a primenirii sufletești, pentru că Fiul lui Dumnezeu Se 
coboară la noi, oamenii, spre a ne înnoi, a ne schimba 
duhovnicește, spre a ne transforma din oameni 
pământești în oameni cerești, înduhovniciți, plini 
de iubire dumnezeiască, după cum și textul liturgic 
ne îndeamnă: „Cerul și pământul s-au unit astăzi, 
născându-Se Hristos. Astăzi Dumnezeu pe pământ 
a venit și omul la Cer s-a suit. Astăzi este văzut cu 
trup pentru om, Cel din fire nevăzut. Pentru aceasta 
și noi, lăudându-L, să-I strigăm: Slavă întru cei de 
sus, lui Dumnezeu, și pe pământ pacea pe care ne-a 
dăruit-o nouă venirea Ta, Mântuitorul nostru, slavă 
Ție!” (Stihiră la Litie, luna decembrie, Ziua a douăzeci 
și cincea, Mineiul pe decembrie).

Dumnezeu - Cuvântul înomenit este singura noastră 

Cerul și pământul s-au unit astăzi, născându-Se Hristos.
Astăzi Dumnezeu pe pământ a venit și omul la Cer s-a suit.

Astăzi este văzut cu trup pentru om, Cel din fire nevăzut.
Pentru aceasta și noi, lăudându-L, să-I strigăm:

Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu,
și pe pământ pacea care ne-a dăruit-o nouă venirea Ta, 

Mântuitorul nostru, slavă Ție!
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în vecii nesfârșiți” (Sfântul Cuvios Macarie Egipteanul, 
Cuvinte ascetice și epistole).

Bucuria adusă lumii de Nașterea Domnului este 
vestită păstorilor de îngeri: „Iată, vă binevestesc vouă 
bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi 
s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul” 
(Luca II, 10-11). Aceeași bucurie este întărită și de 
textele liturgice din slujba acestui mare praznic: 
„Dănțuiesc îngerii toți în ceruri și se bucură oamenii; 
și toată făptura saltă pentru Domnul Mântuitorul, 
Cel Ce S-a născut în Betleem; că toată înșelăciunea 
idolească a încetat și Hristos împărățește în veci” (Și 
acum... la Litie, luna decembrie, ziua a douăzeci și 
cincea, Mineiul pe decembrie).

Naşterea Fiului lui Dumnezeu, Cel din veșnicie 
Născut din Tatăl, „Care, pentru noi, oamenii, şi pentru 
a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a 
întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a 
făcut om”, este prilej de bucurie din mai multe motive: 
Înomenirea Fiului lui Dumnezeu L-a descoperit 
oamenilor pe Acesta, ca fiind Iubire: iubire nesfârșită 

cale spre comuniunea deplină cu 
Dumnezeu ca Treime de Persoane. 
Prin înomenirea Sa, Hristos-
Emanuel ne-a făcut accesibilă 
comuniunea cu Sine ca Dumnezeu, 
în forma cea mai apropiată nouă, 
făcându-Se asemenea oamenilor; 
fiind Dumnezeu adevărat, a 
devenit prin întrupare și om 
adevărat: „Care, Dumnezeu fiind 
în chip, n-a socotit o ştirbire a fi 
El întocmai cu Dumnezeu, ci S-a 
deşertat pe Sine, chip de rob luând, 
făcându-Se asemenea oamenilor, 
şi la înfăţişare aflându-Se ca 
un om” (Filipeni II, 6-7). Prin 
pogorârea Sa nu Și-a micșorat cu 
nimic propria fire, dar pe noi, care zăceam în necinste 
și în întuneric, ne-a ridicat către o slavă negrăită: 
„Pe cel după chip și după asemănare văzându-l Iisus 
stricat din pricina călcării poruncii, plecând cerurile, 
S-a pogorât și S-a sălășluit în pântecele Fecioarei, fără 
schimbare, ca într-Însul să înnoiască pe Adam cel 
stricat, care strigă: Slavă arătării Tale, Izbăvitorul meu 
și Dumnezeule!” (Stihiră la Litie, luna decembrie, ziua 
a douăzeci și cincea, Mineiul pe decembrie).

Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur mărturisește despre 
înomenirea Fiului lui Dumnezeu, ca fiind singura 
posibilitate de a-l ridica pe om din robia păcatului, 
spunând: „Nu era cu putință să se ridice altfel decât 
întinzându-i mâna Cel Care a plăsmuit-o la început și 
dându-i chip de sus prin nașterea din nou, prin apă și 
prin Duh. Ia privește ce taină înfricoșătoare și negrăită! 
El locuiește mereu în acest cort, căci S-a îmbrăcat cu 
trupul nostru, nu ca unul care avea să îl lepede mai 
apoi, ci ca unul care avea să îl poarte mereu cu Sine. 
De nu ar fi fost așa, nu l-ar fi învrednicit de tronul 
împărătesc și, purtându-l, nu ar fi primit închinare 
de la toate oștirile de sus” (Sfântul 
Ierarh Ioan Gură de Aur, Omilii la 
Evanghelia după Ioan).

Fiul lui Dumnezeu, Care 
Se naște trupește din plămada 
omenității noastre, este bucuria 
întregului cosmos, iar Maica 
Domnului este pârga de bucurie 
a oamenilor întru Dumnezeu. De 
aceea, Sfântul Cuvios Macarie 
Egipteanul arată că înomenirea 
Celei de-a doua Persoane a 
Sfintei Treimi aduce bucurie 
veșnică lumii: „Și întristarea 
care cuprinde bucuria lumii se 
desființează, iar harul Domnului 
face sufletul să împărățească cu El 
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ce se revarsă pururea asupra oamenilor, după cuvântul 
Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, care spune: „Căci 
Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel 
Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, 
ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan III, 16). Astfel, putem 
citi în Patericul Mare cum un Bătrân ne învață că 
„niciunul din păcatele oamenilor nu biruiește iubirea 
de oameni a lui Dumnezeu, numai să se lepede cineva 
prin pocăință de relele pe care le-a făcut mai înainte. 
Căci, iubitor de oameni fiind Dumnezeu, cunoaște 
neputința neamului nostru și tăria patimilor, și puterea 
diavolului, și răutatea lui” (Patericul Mare), după cum 

întărește și cântarea bisericească: „Toți cei ce erați 
cufundați în pierzare, izbăvindu-vă de sub mâna celui 
rău, ridicați-vă cu cântări de laudă, slăvind pe Hristos, 
pe Binefăcătorul, Cel ce a venit la noi din marea Lui 
milă” (Cântarea a patra din Canonul Utreniei, ziua a 
douăzeci și cincea, Mineiul pe decembrie).

Întruparea Domnului a deschis omului porțile 
Cerului, redându-i acestuia posibilitatea să se 
reîntoarcă în Casa Tatălui: „A venit Hristos din coasta 
lui Avraam, pe cei rău căzuți în păcate de moarte 
vrând să-i ridice El, Cel Ce stă în lumină și Care ca un 
prunc în iesle Se coboară, din bunătate spre mântuirea 
lumii” (Cântarea a patra din Canonul Utreniei, 
luna decembrie, ziua a douăzeci și cincea, Mineiul 
pe decembrie). Dacă prin păcat, Adam a pierdut 
Raiul, prin ascultarea de Adam Cel Nou, omul are 
posibilitatea să revină în Casa Tatălui ceresc, poate din 
nou să se bucure veșnic întru iubirea Sa cea nesfârșită. 

Dumnezeu Fiul înomenit devine singura cale a 
omului de a se întoarce la Tatăl. Cei renăscuți prin 
Botez, ca fii iubiți ai lui Dumnezeu, sunt chemați 
să-L urmeze pe Hristos Domnul întru toate, pentru 
că urmându-L pe Acesta, pe Tatăl Îl urmăm, Hristos 
fiind: „Chipul lui Dumnezeu Celui nevăzut, mai întâi 
născut decât toată făptura” (Coloseni I, 15). Canonul 
Nașterii Domnului Îl arată pe Cel născut în peștera 
Betleemului ca fiind adevărata cale către Tatăl: 
„Minune făcând a mântuit pe popor, Stăpânul, uscând 
oarecând valul mării. Și din Fecioară născându-Se, 
ne-a deschis calea spre ceruri. Pe Cel de o ființă cu 
Tatăl și cu noi, oamenii, Îl slăvim” (Cântarea a șasea 
din Canonul Utreniei, luna decembrie, ziua a douăzeci 
și cincea, Mineiul pe decembrie).

Nașterea Mântuitorului a făcut posibilă 
îndumnezeirea firii omenești, ca expresia cea mai 
înaltă a asemănării omului cu Dumnezeu: „Asemenea 
la chip cu amestecarea cea de jos din țărână făcându-
Te, Hristoase, și cu împărtășirea trupului căzut, l-ai 
împărtășit pe acesta de firea dumnezeiască, om 

Îngerul le-a zis: Nu vă temeţi! Căci, iată, 
vă binevestesc vouă bucurie mare, care va 
fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi 
Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în 
cetatea lui David. Şi acesta va fi semnul:
Veţi găsi un prunc înfăşat, culcat în iesle. 

Şi, deodată, s-a văzut, împreună cu 
îngerul, mulţime de oaste cerească, lăudând 
pe Dumnezeu şi zicând: Slavă întru cei de 
sus, lui Dumnezeu, şi pe pământ pace,
între oameni bunăvoire! (Luca II, 10-14).
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schimbăm viața noastră prin lepădarea a tot ceea ce ne 
poate despărți de Dumnezeu și prin pregătirea de a-L 
primi cu vrednicie în sufletul nostru, iar postul celor 
patruzeci de zile, care a trecut, arată tocmai pregătirea 
pe care o facem spre a primi bucuria Nașterii în sufletul 
nostru, dar și pentru a ne primeni sufletul și trupul 
pentru sălășluirea lui Hristos - bucuria noastră.

Taina cea mare a pogorârii lui Dumnezeu la noi ne 
învață să lepădăm cugetul egoist, să nu ne vedem doar 
pe noi înșine, ci să ne învăluim în iubirea dumnezeiască, 
jertfitoare şi responsabilă, cu care să-i copleșim pe cei 
de lângă noi. Datoria noastră de creștini este să vestim 
bucuria Nașterii Domnului și s-o așezăm pe aceasta și 
în inimile semenilor, care au tot mai multă nevoie de 
iubire, de bucurie, de părtășie cu noi. Este misiunea 
pe care cu toții trebuie să o împlinim: să-l bucurăm pe 
aproapele nostru cu bucuria pe care am primit-o prin 
Nașterea lui Hristos întru noi și a noastră întru El. Să 
ne jertfim pentru cel de lângă noi și asemenea să facă 
el pentru ceilalți. Nicio bucurie nu se poate compara 
cu bucuria de a renunța la tine în fața aproapelui: să 
te uiți pe tine, să uiți nevoile și necazurile tale, văzând 
suferința celui de lângă tine, mângâind sufletul lui și 
ostoind după putință suferința sa, asemănându-ne în 
acest fel în chip desăvârșit cu Domnul Hristos.

Avva Antonie cel Mare, într-un cuvânt filocalic, 
ne învață: „Când te întorci 
cu mulțumire spre așternutul 
tău, aducându-ți aminte de 
binefacerile și de marea purtare 
de grijă a lui Dumnezeu și 
umplându-te de înțelegerea 
cea bună, te vei veseli și mai 
mult, iar somnul trupului tău 
se va face trezvie a sufletului, 
și închiderea ochilor tăi, vedere 
adevărată a lui Dumnezeu. 
Atunci tăcerea ta, umplându-se 
de bunurile primite, va da din 
tot sufletul și puterea o adânc 
simțită slavă Dumnezeului a 
toate. Căci de va lipsi păcatul 
din om, o singură mulțumire 
cumpănește mai mult decât 
toată jertfa cea de mare preț 
înaintea lui Dumnezeu” 

(Sfântul Antonie cel Mare, Învățături despre viața 
morală a oamenilor și despre buna purtare în 170 de 
capete).

Iubiți fii și fiice duhovnicești,
Să ne străduim în fiecare clipă să fim bucuria celor de 

lângă noi. Aproapele nostru să vadă și să înțeleagă din 
purtarea și dragostea noastră că, atunci când Hristos Se 
naște în sufletul nostru, nu mai poate încăpea egoismul, 
lipsa dragostei și răutatea. Să primim la rândul nostru 

făcându-Te și rămânând Dumnezeu, Cel Ce ai înălțat 
fruntea noastră, Sfânt ești, Doamne” (Cântarea a treia 
din Canonul Utreniei, luna decembrie, ziua a douăzeci 
și cincea, Mineiul pe decembrie).

Adevărata și desăvârșita înomenire a Fiului lui 
Dumnezeu este cea care face cu putință îndumnezeirea 
firii umane și împărtășirea lui din iubirea veșnică a 
Sfintei Treimi, după cum și dumnezeiescul Grigorie 
Palama a scris: „Pentru aceasta, acum, nu numai că a 
rezidit-o cu mâinile, în chip de neînțeles, ci a și cuprins-o 
pe aceasta în Sine Însuși, nu numai primind-o iarăși 
în Sine și smulgând-o din cădere, ci în chip de negrăit 
îmbrăcat în firea omenească și unindu-Se nedespărțit 
cu ea și născându-Se ca Dumnezeu și om din Fecioară 
- pentru că aceeași fire pe care a zidit-o în strămoșii 
noștri a luat-o tot din această Fecioară - pentru ca nou 
să îl refacă pe om” (Sfântul Grigorie Palama, Omilia 
58. La mântuitoarea Naștere cu trupul a Domnului 
Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos).

Iubiți frați întru Hristos Domnul,
Bucuria pe care a adus-o în lume Nașterea 

Domnului trebuie să fie împărtășită de fiecare 
creștin. Fiecare dintre noi trebuie să trăim Nașterea 
Domnului ca bucuria noastră personală, pentru că 
Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om pentru fiecare dintre 
noi. Această bucurie trebuie să fie bucuria care să 

transforme, să transfigureze ființa noastră, deoarece 
Însuşi Mântuitorul ne îndeamnă: „Cereţi şi veţi primi, 
ca bucuria voastră să fie deplină” (Ioan XVI, 24). 
Astfel, Hristos ne propune să ne aşezăm în cuminţenia 
Sa de Prunc dumnezeiesc şi să ne gândim la sensul 
vieţii noastre. Gingășia pruncului Emanuel, Care S-a 
născut în ieslea Betleemului, ne îndeamnă să purtăm 
cu demnitate chipul lui Dumnezeu.

Hristos Domnul ne cheamă pe fiecare dintre noi să 
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binecuvântarea dumnezeiască, împărtășind celor 
de lângă noi bucuria și lumina Nașterii Domnului. 
Să devenim cu adevărat mâini lucrătoare ale lui 
Dumnezeu în lume și astfel nici nouă nu ne va lipsi 
toată darea cea bună și tot darul desăvârșit.

Să nu uităm ca, la cumpăna dintre anii 2017 și 
2018, în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, să 
aducem în fiecare biserică  de parohie sau de mănăstire 
rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu pentru 
binefacerile primite de la El în anul ce a trecut și să-I 
cerem binecuvântarea dumnezeiască în toată lucrarea 
cea bună și folositoare din Anul Nou în care vom intra.

Anul 2018 a fost declarat în Patriarhia Română 
de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 
„Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam” şi 
„Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 
1918”, lucru ce ne îndatorează, pe fiecare după puterea 
noastră, să păstrăm și să întărim unitatea de credință a 
neamului nostru, dar și să arătăm copiilor și nepoților 
noștri că numai întru unitatea de neam și de credință 
vom avea izbândă de reușită în vremurile grele ce ne 
așteaptă.

Nimic nu este mai de preț pentru fiecare dintre noi, 
cei ce suntem urmașii celor ce s-au jertfit pe câmpurile 
de luptă pentru întregirea neamului și apărarea 
dreptei credințe, decât să cinstim, fără a ne rușina, 
credința care a plămădit în acest spațiu neamul nostru 
sfânt românesc, să ne iubim Patria așa cum au făcut-o 
înaintașii noștri, până la jertfa supremă, și să avem 

grijă ca Neamul nostru să dăinuiască cu demnitate și 
de acum înainte, prin veacurile ce au să vină.

Totodată vă facem cunoscut că în anul 2018, 
în Arhiepiscopia Râmnicului vor avea loc o serie 
de manifestări duhovnicești și culturale deosebite, 
prilejuite de împlinirea a 150 de ani de la nașterea în 
Împărăția lui Dumnezeu a Sfântului Ierarh Calinic, 
ocrotitorul acestei eparhii, cât și a 600 de ani de când 
binecredinciosul voievod Mircea cel Bătrân, ctitorul 
Mănăstirii Cozia și apărătorul Bisericii și Neamului 
său în vremuri de grele încercări, a trecut la cele veșnice.

Fie ca sărbătoarea Naşterii Domnului, a Noului 
An și a Botezului Domnului să vă aducă multă pace, 
sănătate, bucurie şi întărire spre împlinirea a toată 
fapta cea bună întru iubire desăvârșită, să rămâneți 
tari și statornici în dreapta credință, întărind unitatea 
Bisericii Ortodoxe și a Neamului Românesc!

La mulţi ani întru mântuire!
Un An Nou binecuvântat!

Al vostru al tuturor, de tot binele voitor
şi către Hristos Domnul,

Cel Născut în ieslea Betleemului, rugător,
† VARSANUFIE

Arhiepiscopul Râmnicului
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Hramul Catedralei Arhiepiscopale
din Râmnicu-Vâlcea: Sfântul Ierarh Nicolae

Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea 
și-a sărbătorit hramul istoric miercuri, 6 decembrie. 
În ajunul sărbătorii, numeroşi credincioși au fost 
prezenţi la slujba de Priveghere săvârșită în cinstea 
Sfântului Ierarh Nicolae, în cadrul căreia a avut loc 
și procesiunea cu icoana sfântului și cu racla în care 
este așezată o părticică din sfintele 
sale moaște. Sfânta Liturghie a fost 
săvârșită în ziua hramului de către 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, împreună 
cu un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit în 
cadrul Sfintei Liturghii, Arhiepiscopul 
Râmnicului a subliniat râvna întru 
mărturisirea dreaptei credințe, dar în 
acelaşi timp blândețea și milostenia 
Sfântului Ierarh Nicolae, care, atât în 
timpul vieții, cât mai ales după nașterea 
sa întru Împărăția lui Dumnezeu, s-a 
arătat grabnic ajutător al tinerilor și al 
bătrânilor, al orfanilor și al văduvelor: 
Născut în localitatea Patara din Asia Mică, în a doua 
jumătate a secolului al III-lea, Sfântul Ierarh Nicolae 
a participat la primul Sinod Ecumenic, desfășurat la 
Niceea, în anul 325, unde s-a arătat pe sine plin de 
râvnă în apărarea și mărturisirea dreptei credințe, 
mustrându-l pe ereticul Arie pentru învăţătura lui 
cea rea (...). Prin faptele de milostenie și minunile 
săvârșite până în zilele noastre, ierarhul sfânt a adus 

alinare în numeroase orașe, mănăstiri și familii care 
se confruntau cu foametea și cu sărăcia. Faptele de 
milostenie ale Sfântului Ierarh Nicolae au fost rodul 
credinței sale curate, dar mai ales al rugăciunii 
săvârșite cu smerenie, arătându-se pe sine „chip al 
blândețelor” și un permanent purtător de grijă pentru 

păstoriții săi, ca și pentru toți cei care i se închină cu 
evlavie. Pentru mărturisirea credinței celei adevărate, 
dar și pentru viața lui sfântă, încununată  cu postiri și 
privegheri, ierarhul din Mira este numit „purtător de 
Dumnezeu” (...). Să avem și noi nădejde tare în ajutorul 
Sfântului Ierarh Nicolae, urmând pilda vieții sale, prin 
ajutorarea semenilor, rugăciune curată și mărturisirea 
dreptei credințe, a încheiat Înaltpreasfinția Sa.
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Anul acesta s-au împlinit 520 de ani de la așezarea 
moaștelor Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul, de 
către boierul Barbu Craiovescu, călugărit ulterior cu 
numele Pahomie, în ctitoria sa din apropierea Cheilor 
Bistriței. Ca în fiecare an, pomenirea Sfântului Cuvios 
Grigorie Decapolitul a adunat la Mănăstirea Bistriţa 
mulțime de credincioși din toată ţara, care s-au 
închinat la sfintele lui moaște și au participat la Sfânta 
Liturghie, săvârșită un sobor de unsprezece ierarhi.

Sărbătoarea a început în ajun, cu slujba Privegherii, 
și a continuat a doua zi, cu Sfânta Liturghie, săvârșită de 
către un sobor de arhierei, preoți și diaconi condus de 
către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul 
Craiovei și Mitropolitul Olteniei, din care au făcut 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul 
Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Părinte Andrei, 
Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte 
Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, 
Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei 
și Romanaților, Preasfințitul Părinte Visarion, 
Episcopul Tulcii, Preasfințitul Părinte Gurie, 
Episcopul Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Părinte 
Ilarion Făgărășanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei 
Sibiului, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și 
Preasfințitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop-Vicar 
al Arhiepiscopiei Aradului.

Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul, cunoscut 
în aghiografie pentru modul în care a alăturat 
trăirii monahale, de influenţă isihastă, o profundă 
cunoaștere teologică, mărturisită apologetic în timpul 
disputelor iconoclaste, s-a bucurat de o cinstire aparte 
în spațiul românesc, mai ales după așezarea sfintelor 
sale moaște, în anul 1497, la Mănăstirea Bistrița, 
căreia i-a devenit ocrotitor, unde, nu în puține 
rânduri, s-a arătat a fi făcător de minuni. Mărturii 
despre minunile săvârșite de către Sfântul Cuvios 

520 de ani de la așezarea moaștelor
Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul

în mănăstirea care străjuiește Cheile Bistriței

Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul
s-a născut în jurul anului 780,

în regiunea Decapole din Asia Mică,
și a trecut la cele veșnice pe 20 noiembrie 842,

într-o mănăstire din Constantinopol.
S-a arătat făcător de minuni încă din timpul vieții.
În anul 1497, evlaviosul boier Barbu Craiovescu,
călugărit apoi cu numele Pahomie, a cumpărat

sfintele sale moaște cu greutatea lor în aur
și le-a așezat în ctitoria sa - Mănăstirea Bistrița -
unde, până astăzi, sfântul strălucește cu minunile.

Chip te-ai făcut înfrânării şi prin dumnezeiescul 
Duh pe toţi i-ai luminat; alergarea dreptei credinţe 

ai săvârşit-o şi cu învăţăturile tale lumea ai 
luminat şi ai mustrat cugetele celor rău credincioşi. 

Părinte Cuvioase Grigorie, roagă-te lui Hristos 
Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă!
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Biserică și Societate
Grigorie au fost păstrate în scrierile aghiografice, însă 
destul de numeroase sunt cele contemporane, sfântul 
bucurându-se de o cinstire deosebită din partea obștii 
monahale, a clericilor și credincioșilor din Oltenia de 
sub munte, dar și a pelerinilor din întreaga țară.

Despre ajutorul și sporirea duhovnicească 
pe care credincioșii le dobândesc în apropierea  
moaștelor Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul a 
vorbit Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul 
Olteniei, care, în cuvântul de învățătură,  a arătat că 
adevărata cinstire a sfinților se împlinește în făptuirea 
celor bineplăcute lui Dumnezeu: Sărbătoarea aceasta 
este un moment de bucurie pentru că în această zi ne 
întâlnim cu Sfântul Grigorie. Sfintele sale moaște sunt 
păstrate aici ca un mărgăritar de mare preț, pentru că 
Dumnezeu, prin rugăciunile Sfântului Grigorie, ne-a 
învrednicit să le avem și să le cinstim vreme de peste 

cinci secole, până astăzi (...). Sfântul Grigorie a înțeles 
chemarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și a 
răspuns la îndemnul Tatălui ceresc de a-L urma pe Fiul 
Său. El a intrat în mănăstire și a învățat acolo ascultarea, 
dar mai ales smerenia. A învățat ascultarea pentru 

că aceasta este porunca lui Dumnezeu, ca 
toți să fie ascultători de cuvântul Fiului, 
așa cum Tatăl a spus la Schimbarea la 
Față: „Pe Acesta să-L ascultați!”. A învățat 
ascultarea din cuvintele Maicii Domnului, 
care, la nunta din Cana Galileii, a spus: „Să 
faceți tot ce vă va spune El!”. Ascultarea este 
porunca dumnezeiască pe care Însuși Fiul 
lui Dumnezeu a practicat-o, când S-a făcut 
ascultător „până la moarte și încă moarte 
pe cruce”. Ascultarea este o dăruire întru 
totul în mâinile duhovnicului, ca purtător 
al cuvântului lui Dumnezeu, este un lucru 
esențial în viața duhovnicească, iar sfinții 
s-au arătat ascultători lui Dumnezeu și 

au plinit această lucrare duhovnicească (...). Sfântul 
Grigorie se arată grabnic lucrător în viața noastră și ne 
dăruiește tot ceea ce îi cerem, cât timp și noi ascultăm 
de cuvântul dătător de viață al Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos, urmând Acestuia, ca și tuturor sfinților.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, a mulțumit Părintelui Mitropolit pentru 
bucuria duhovnicească împărtășită clerului și 
credincioșilor veniți la închinare în Lavra Bistriței, 
precum și ierarhilor împreună slujitori, clerului, dar 
și tuturor celor care s-au implicat în buna organizare 
a sărbătoririi Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul.
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Bisericuța sihaștrilor
de la Mănăstirea Turnu

și-a serbat hramul
Marți, 21 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte 

Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit 
Sfânta Liturghie la Mănăstirea Turnu, cu prilejul 
sărbătoririi hramului bisericuței zidită în secolul al 
XVII-lea de către Mitropolitului Varlaam, pe locul 
vechii bisericuțe de lemn, ctitorită de Sfântul Cuvios 
Misail, primul stareț al sihăstriei organizate în jurul 
chiliei săpate în piatră a Sfântului Cuvios Daniil.

În cuvântul de învățătură rostit la praznicul 
Intrării în Biserică a Maicii Domnului, Arhiepiscopul 
Râmnicului a vorbit despre intrarea Maicii Domnului 
în cel mai sfânt loc al Templului iudaic, anume Sfânta 
Sfintelor, la vârsta de numai trei ani, fiind adusă și 
închinată la Templu de către părinții ei, Drepții 
Ioachim și Ana, după făgăduința pe care aceștia au 
făcut-o în Pustiul Hozevei, când au promis că pruncul 
care li se va naște va fi închinat lui Dumnezeu:  Era 
un lucru cu totul neobișnuit intrarea cuiva în Sfânta 
Sfintelor, acolo unde numai arhiereul avea voie să intre, 
însă acum intra aceea care urma ea însăși să devină 
Sfânta Sfintelor; a intrat pe ușa Templului cea care avea 
să se facă ușa prin care Dumnezeu avea să Se coboare 
pe pământ. Maica Domnului a rămas la Templul din 
Ierusalim până la vârsta de cincisprezece ani, timp în 
care s-a îngrijit de curățenie, în Sfânta Sfintelor, unde 
se închina adesea și se ruga lui Dumnezeu (...). 

Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi, care 
se citește la toate praznicele Maicii Domnului, se 
încheie astfel: „Fericit este cel care ascultă Cuvântul 
lui Dumnezeu și-l împlinește pe el!”. Cuvântul lui 
Dumnezeu este viață, pentru că Dumnezeu este Viață 
și Cuvântul Lui este cel care aduce viață, în mintea și în 
inima noastră. Cel care ascultă și împlinește cuvântul 
lui Dumnezeu, acela „mare se va chema în Împărăţia 
cerurilor” (Matei V, 19), unde va și locui cu Dumnezeu.

Sărbătoarea de astăzi ne îndeamnă pe fiecare dintre 
noi să intrăm în sfânta biserică și să-L căutăm stăruitor 
pe Dumnezeu. Așa cum Maica Domnului a fost lăsată 
de părinții ei la Templu, așa și noi se cuvine să ne 
lăsăm inima în casa lui Dumnezeu, iar locul în care 
Dumnezeu sălășluiește, așa cum se arată la slujba de 
sfințire, este biserica. Această casă a lui Dumnezeu este 
pentru noi o arvună a vieții veșnice, acolo unde îngerii, 
împreună cu sfinții, Îl slăvesc neîncetat pe Dumnezeu, 
a încheiat Părintele Arhiepiscop.

La praznic au participat stareți și monahi de la 
mănăstirile de pe Valea Oltului, precum și numeroși 
pelerini, care au dorit să se împărtășească de harul 
lui Dumnezeu în această străveche vatră sihăstrească.
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Joi, 23 noiembrie, Mănăstirea Iezer şi-a prăznuit 
ctitorul sfânt și ocrotitorul nebiruit: Sfântul Cuvios 
Antonie de la Iezer. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie 
a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte 
Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, și un ales sobor de preoți și diaconi.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Teodosie, în 
cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, a subliniat 
rolul sfinților în viața Bisericii și a fiecărui credincios: 
Pentru fiecare dintre noi, sfinții sunt luminătorii cei 
mari ai credinței noastre. De aceea, Biserica lui Hristos 
îi are pe sfinți ca pe niște mărgăritare de mare preț cu 
care se împodobește și se slăvește. Biserica îi cinstește 
pe sfinți, pentru că Biserica se sprijină pe sfinți. Însuși 
Mântuitorul Hristos este Sfântul Sfinților, pentru că El 
este atât temelia neclintită și veșnică a Bisericii Sale, 
cât și „piatra cea din capul unghiului”. El este, cu 
adevărat, Cel Care cârmuiește, însuflețește și conduce 
Biserica Sa, până la sfârșitul lumii și în veci. De aceea, 
El trebuie să ne ocârmuiască, să ne sfințească și să ne 
conducă și propria noastră viață. El ne ajută nespus 
de mult, mai ales prin mijlocirea sfinților. Pentru 
aceasta, sfinții sunt, pentru noi, acele daruri pe care 
Dumnezeu ni le-a oferit, ca pe niște repere pe care să 
le urmăm în toată viața noastră. Viaţa aspră, postul, 
ostenelile sihăstreşti şi rugăciunea continuă au lucrat 
minunat și asupra Cuviosului Antonie; hrana sa era 
puţină, căci „numai după ceasul al nouălea consuma 
pâine şi apă”, precum citim în viața sa. Nevoința sa în 
sihăstrie s-a asemănat cu cea a Sfântului Antonie cel 
Mare din Egipt şi cu cea a Sfântului Ioan Gură de Aur, 
nevoindu-se în privegheri și în rugăciuni cu lacrimi 
de pocăinţă. Pentru multele sale osteneli, Cuviosul 
Antonie de la Iezer a primit de la Dumnezeu încă din 
timpul vieții darul înainte-vederii şi al vindecării, el 
fiind căutat pentru cuvânt duhovnicesc de numeroși 
ucenici, călugări și mireni, numele lui ajungând vestit 
până dincolo de Carpaţi, în Transilvania, unde era 
nevoie de mângâiere și întărire în dreapta credință.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie a 
mulțumit în mod aparte Arhiepiscopului Tomisului 
pentru bucuria împărtășită clerului și credincioșilor 
din Arhiepiscopia Râmnicului, prin participarea sa la 
sărbătoarea cea mare a sihăstriei de la Iezer, precum și 
membrilor Grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din 
București, care au oferit cântările la Sfânta Liturghie. 

La final, toți închinătorii au cinstit cu evlavie 
moaștele Sfântului Cuvios Antonie de la Iezer.

Hramul mănăstirii
Sfântului Cuvios Antonie 

de la Iezerul Vâlcii

Biserică și Societate
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Marți, 12 decembrie, credincioșii din Parohia 
Înălțarea Domnului - Ostroveni din Râmnicu-Vâlcea 
au trăit alese momente de bucurie duhovnicească.

Înaltpreafințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, a săvârșit în biserica parohială Sfânta 
Liturghie și a așezat spre închinare o raclă cu moaște 
ale Sfântului Ierarh Spiridon, rânduind cu această 
ocazie și cel de-al doilea hram al bisericii,  închinat 
marelui ierarh cipriot din secolul al IV-lea.

În cuvântul de binecuvântare rostit în cadrul 
Sfintei Liturghii, Chiriarhul Râmnicului a precizat: 
Sfinții sunt grabnic-ajutători în viața noastră. Ajutorul 
pe care îl primim de la sfinți vine din harul Duhului 
Sfânt, de care ei s-au învrednicit în timpul vieții, prin 
faptele lor cele bineplăcute lui Dumnezeu. De aceea, 
prin sfintele lor moaște, sfinții nu numai că izvorăsc 
har, ci se arată și lucrători neosteniți în viața celor care 
le cinstesc cu dreaptă credință (...).

Sfântul Spiridon s-a născut pe la anul 270, în insula 
Cipru. El a fost căsătorit și s-a îndeletnicit cu păstoritul 
oilor. Rămânând văduv de timpurie, el a ales viața 
călugărească, iar mai apoi a fost hirotonit episcop al 

cetății Trimitunda, păstorind oile cele cuvântătoare 
ale turmei lui Hristos, fără a abandona însă nici oile 
cele necuvântătoare, pe care, păstrând simplitatea 
dinaintea hirotoniei, a continuat să le ducă la păscut. 
În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor oredonate 
de împăratul Maximian în anul 295, Sfântul Spiridon 
a fost arestat și exilat. În anul 325, el a participat la 
Primul Sinod Ecumenic de la Niceea, unde, împreună 
cu Sfântul Ierarh Nicolae și cu ceilalți Sfinți Părinți, 
s-a arătat pe sine puternic apărător al credinței celei 
adevărate și al dogmei Preasfintei Treimi. Precum 
vedem și în icoana sfântului, pentru a demonstra 
dogma Preasfintei Treimi înaintea celor care aveau 
mintea întunecată și inima învârtoșată, el a mărturisit 
cuvântul Sfintelor Evanghelii, care arată învățătura 
cea dreaptă despre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul 
și Dumnezeu Sfântul Duh, iar la final, pentru a arăta 
cum e posibil să fie Trei Persoane într-o singură Ființă, 
a vorbit despre unitatea cărămizii, care este alcătuită 
din trei parți, apoi a luat o cărămidă și strâns-o în 
mână, lutul rămânând în palma sa, apa curgând pe 
pământ, iar focul ridicându-se deasupra. Toți cei 

Arhiepiscopul Râmnicului a așezat o raclă
cu moaște ale Sfântului Ierarh Spiridon

în biserica Parohiei Înălțarea Domnului - Ostroveni
din Municipiul Râmnicu-Vâlcea
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de față, care au văzut minunea, s-au înspăimântat, 
iar mai ales ereticii, care nu mai ştiau să vorbească 
împotriva cuvintelor sfântului, în care lucra în chip 
vădit o putere dumnezeiască (...).

Sfântul Ierarh Spiridon a trăit în insula Cipru 
până în anul 348, când a trecut la cele veșnice, fiind 
îngropat în Biserica Sfinților Apostoli din Trimitunda. 
Când saracinii au cotropit insula, ciprioții au deschis 
mormântul sfântului, pentru a muta sfintele moaște la 
Constantinopol. Atunci au descoperit că trupul său era 
întreg, iar din mormânt venea un miros de busuioc, 
semn al sfinției vieții sale. În anul 1453, fiind 
cucerit Constantinopolul, sfintele sale moaște 
au fost mutate în Serbia, iar apoi în insula 
Corfu din Grecia, unde se păstrează până 
astăzi. El este cunoscut drept „sfântul călător”, 
deoarece papucii de mătase de pe tălpile sale se 
uzează în fiecare an și sunt înlocuiți la praznicul 
său. De aceea, și în acatistul sfântului, cântăm: 
„Bucură-te, că ești și cu oamenii cu trupul 
petrecător; Bucură-te, al cărui trup săvârșește 
astăzi minuni; Bucură-te, că încălțămintele tale 
slujesc drept dovadă”. Până astăzi, sfântul a 
săvârșit nenumărate minuni, aducând bucurie 
și alinare în sufletele celor bolnavi sau încercați 
de necazuri și de primejdii.

La inițiativa și cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, o 
raclă cu moaște ale Sfântului Ierarh Spiridon al 
Trimitundei a fost așezată spre închinare permanentă 
și spre binecuvântare în biserica Parohiei Înălțarea 
Domnului - Ostroveni din Municipiul Râmnicu-

Vâlcea, pe care o va și ocroti în mod deosebit de 
acum înainte: Am așezat spre închinare și păstrare 
în această sfântă biserică racla cu moaștele Sfântului 
Ierarh Spiridon, ca ocrotire pentru această parohie și 
ca mângâiere întru nevoi pentru toți cei care cu evlavie 
se vor ruga aici, înaintea icoanei sfântului. Începând cu 
anul acesta, în fiecare zi de 12 decembrie va fi săvârșită 
aici slujba de priveghere și o procesiune în jurul 
bisericii cu sfintele sale moaște, spre binecuvântarea 
tuturor celor care mărturisesc dreapta credință. De 
asemenea, în fiecare săptămână va fi citit în biserică 

Acatistul sfântului, spre întărirea în credință, în 
smerenie și în curajul mărturisitor a tuturor celor care 
îi vor cere ajutorul, a mai precizat în cuvântul său de 
binecuvântare Arhiepiscopul Râmnicului.
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În ajunului praznicului 
Nașterii Domnului, doi 
viețuitori de la Mănăstirea 
Cornet și o soră de la 
Mănăstirea Arnota au 
îmbrăcat haina monahală, 
punând în inimile lor 
cuvântul Arhiepiscopului 
Râmnicului, care a săvârșit 
cele două slujbe: Acela care 
alege calea monahală este 
întreg al lui Dumnezeu şi 
trebuie să se străduiască să 
se alipească de Dumnezeu 
printr-o iubire desăvârşită 
și să rămână lângă El toată 

viaţa, anticipând astfel viaţa viitoare şi trăind ca un 
înger al lui Dumnezeu încă de pe pământ.

După slujbă, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a 
rostit un cuvânt duhovnicesc despre viața monahală, 
precizând că Sfântul Ierarh Grigorie Palama oferă 
în scrierile sale un fundament eshatologic instituţiei 
monastice: Harul Botezului ne oferă, într-adevăr, 
premisele Împărăţiei lui Dumnezeu, întreaga viaţă 
creştină fiind doar o realizare a acestor premise şi o 
anticipare pe cât se poate a slavei veacului ce va să 
vină. Viaţa monahală, în acest sens, constituie o formă 
specială a acestei anticipări, un mediu pe care Sfânta 
Scriptură şi Tradiţia bisericească îl recomandă pentru 
o mai bună împlinire a harului Botezului şi o mai 

Tunderi în monahism în două vechi
locașuri monahale: Arnota și Cornet

bună manifestare, încă din această viață,  a Împărăţiei 
lui Dumnezeu. Această interpretare eshatologică a 
monahismului este exprimată clar în prologul Tomului 
aghioritic: „Bunătăţile făgăduite sfinţilor pentru veacul 
viitor sunt taine ale vieţuirii evanghelice, date şi arătate 
mai înainte celor ce s-au învrednicit să le vadă în Duh, 
şi acestora cu măsură, ca o arvună”. Dar cine sunt 
aceşti sfinţi? „Toţi câţi s-au lepădat, de dragul vieţii 
evanghelice, de avuţia bunurilor, de slava oamenilor 
şi de plăcerile lipsite de frumuseţe ale trupului; ba 
nu numai atât, ci au şi întărit această lepădare prin 
ascultarea de cei ce au ajuns la plinirea vârstei lui 
Hristos. Cei din urmă, ocupându-se prin liniştire, fără 

griji, de ei înşişi şi de Dumnezeu, şi prin rugăciune 
curată ajungând mai presus de ei înşişi şi prin unirea 
tainică cea mai presus de minte cu Dumnezeu, 
ridicându-se în El, au cunoscut cele mai presus de 
minte. Iar cei dintâi le-au cunoscut prin încredere şi 
prin dragoste faţă de aceştia”.
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Duminică, 24 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit 
Sfânta Liturghie la Paraclisul Arhiepiscopal Buna 
Vestire din Râmnicu-Vâlcea. În omilia rostită în cadrul 
Sfintei Liturghii, Chiriarhul Râmnicului a 
arătat însemnătatea anumitor personaje 
biblice amintite în Cartea neamului 
lui Iisus Hristos, care arată cât de mare 
este milostivirea lui Dumnezeu asupra 
neamului omenesc:

Dumnezeu nu a ținut mântuirea numai 
pentru poporul lui Israel, ci, înainte de 
Înălțarea Sa la Cer, Mântuitorul Hristos 
îi îndeamnă pe ucenici să boteze toate 
neamurile în numele Sfintei Treimi: 
„Mergând, învățați toate neamurile, 
botezându-le în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să 
păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi 
iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la 
sfârşitul veacului” (Matei XXVIII, 19-20).

Prin înomenirea Sa, Hristos-Emanuel 
ne-a făcut accesibilă comuniunea cu Sine, 
ca Dumnezeu, în forma cea mai apropiată 
nouă, făcându-Se asemenea oamenilor; 
fiind Dumnezeu adevărat, a devenit prin 
întrupare și om adevărat: „Care, Dumnezeu 
fiind în chip, n-a socotit o ştirbire a fi El 
întocmai cu Dumnezeu, ci S-a deşertat 
pe Sine, chip de rob luând, făcându-
Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare 

Binecuvântare arhierească la Paraclisul 
Arhiepiscopal Buna Vestire din Râmnicu-Vâlcea

aflându-Se ca un om” (Filipeni II, 6-7). Prin pogorârea 
Sa nu Și-a micșorat cu nimic propria fire, dar pe noi, 
care zăceam în necinste și în întuneric, ne-a ridicat 
către o slavă negrăită, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.
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Luni, 4 decembrie, la sărbătoarea Sfintei Mare 
Mucenițe Varvara, ocrotitoarea celor care își 
desfășoară activitatea în mine, Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a 
săvârșit slujba de sfințire a noii biserici din Salina 
Ocnele Mari, cu hramurile Sfânta Mare Muceniță 
Varvara și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Noul 
locaș de închinare a fost amenajat în salină de către 
Societatea Națională a Sării, Sucursala Exploatare 
Minieră Râmnicu-Vâlcea,  prin purtarea de grijă 
a preoților Petre Vețeleanu, Bogdan-Vasile Nistor 
și Vasile-Bogdan Brădeanu din Parohia Trăistari, 
de care aparține acest sfânt lăcaș. La sărbătoare au 
participat oficialități locale, angajați ai salinei, preoți 
și credincioși din parohiile vecine și numeroși turiști.

În continuare, Arhiepiscopul Râmnicului a 
săvârșit slujba Sfintei Liturghii, împreună cu un 
sobor însemnat de preoți și diaconi, și a împărtășit 
celor prezenți un cuvânt de învățătură: Dragostea lui 
Dumnezeu față de oameni nu este limitată nici de timp, 
nici de spațiu. De aceea, învățăm din viețile Sfintei 
Mare Mucenițe Varvara și a Sfântului Mare Mucenic 
Gheorghe, care au primit cununa muceniciei pentru că 

și-au mărturisit în mod public credința, în perioadă 
de prigoană, că trebuie să așezăm nădejdea vieții și 
a mântuirii noastre numai în Dumnezeu. Credinţa 
noastră este cea care ne conduce către Împărăția lui 
Dumnezeu, însă mărturisim, prin rugăciune, prin 
faptele cele bune, că numai Mântuitorul Hristos este 
sfinţitorul vieţii noastre. Una dintre cele mai frumoase 

cântări ale Bisericii ne arată care este legătura noastră 
cu sfinții: „Doamne, de nu am avea pe sfinții Tăi 
rugători și bunătatea Ta milostivindu-se spre noi...”.

Așa cum îi numește Biserica, „prieteni și casnici ai 
lui Dumnezeu”, sfinții au puterea să se roage pentru noi 
în fața lui Dumnezeu. Mijlocirea sfinților o obținem 
prin cinstirea pe care noi, credincioșii, le-o aducem. 

În istoria mântuirii există multe exemple de oameni 
care n-au ținut cont în mărturisirea credinței de starea  
lor socială, de bunăstare sau de alte aspecte care țin 
de viața aceasta pământească, și au primit cununa 
muceniciei. Între aceștia sunt și Sfânta Mare Muceniță 
Varvara și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorii 
acestei biserici, care îi ocrotesc în mod deosebit pe cei 
care lucrează în mină, a încheiat Înaltpreasfinția Sa.

Arhiepiscopul Râmnicului a sfințit
noul locaș de închinare din Salina Ocnele Mari
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Seminar internațional la Primăria Râmnicu-Vâlcea:
Şcolarizarea profesională duală, soluţia pentru 

criza forţei de muncă din judeţul Vâlcea
În data de 7 decembrie, în Sala de Consiliu 

a Primăriei Municipiului Râmnicu-Vâlcea, s-a 
desfășurat Seminarul internațional Școlarizarea 
profesională duală, soluția pentru criza forței de muncă 
din județul Vâlcea, în cadrul căruia au fost dezbătute 
oportunitățile existente privind înființarea unei școli 
profesionale duale în Municipiul Râmnicu-Vâlcea.

Prezent la simpozion, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a transmis 
mesajul intitulat Învățământul dual, o șansă de a ne 
pune darurile noastre în folosul aproapelui.

Biserica a accentuat dintotdeauna valoarea 
educației și a muncii în viața omului. Sfinții Părinți 
niciodată nu au văzut în muncă doar un mijloc de 
autoîntreținere, ci mai mult o faptă îndreptată spre 
slujirea aproapelui, având un scop comunitar, de 
aceea Sfântul Ierarh Vasile cel Mare scria că în lucrul 
său omul să nu urmărească nevoia sa proprie, ci mai 
mult slujirea celor de lângă el (...). Învățământul dual 
merge în oarecare măsură pe această linie, urmărindu-
se folosul comunității, care și propune planul de 
școlarizare necesar acesteia la un moment dat, prin 
operatorii economici. Funcționalitatea profesiei este 
înțeleasă și valorificată în cadrul general al vieții 
sociale. Creștinul se împlinește oarecum pe sine însuși, 
punându-și darurile pe care Dumnezeu i le-a dat spre 
a-l sluji pe cel de lângă el. Astfel, scopul nu este doar 

economic, ci și spiritual. Biserica, de mai multă vreme, 
are în structura sa o formă de învățământ dual: este 
vorba despre școlile de cântăreți, la care numărul de 
cursanți este stabilit de nevoile parohiilor, iar finanțarea 
lor vine nu doar de la Stat, ci și de la Biserică (...). 
Felicităm Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea 
și Inspectoratul Școlar al Județului Vâlcea pentru 
inițiativa de a extinde învățământul dual și în județul 
nostru, asigurându-i că îi vom purta în rugăciuni, ca 
acest proiect să aibă succesul dorit, dar, mai mult decât 
atât, prin preoții de la toate parohiile Arhiepiscopiei 
Râmnicului, în mod concret, vom informa copiii și 
părinții despre această inițiativă și despre avantajele 
învățământului dual, spre o deplină reușită a acestui 
proiect, a transmis Arhiepiscopul Râmnicului.

La simpozion au participat: prof. Stelian Fedorca, 
Consilier de Stat al Primului Ministru pe probleme de 
învățământ dual; psiholog-sociolog Cornel Bertea-
Hanganu, Consilier în cabinetul Primului Ministru; 
ing. Werner Braun, inițiatorul Școlii profesionale 
Kronstadt din Brașov; dr. Alexandru Todericiu, 
președintele Asociației Export Club București-Brașov-
Bavaria; ing. Valentin Cismaru, președintele Camerei 
de Comerț și Industrie Vâlcea; ing. Andreas Hart din 
partea grupului de firme Lucas Nülle GmbH, prof. 
Andra Bică, Inspector Școlar General și reprezentanți 
ai Ambasadei Germaniei.
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Ziua Națională a României: Unitatea de credință,
fundament pentru unirea Neamului românesc

Vineri, 1 decembrie, la împlinirea a 99 de ani de la 
Marea Unire din 1 Decembrie 1918, Ziua Națională 
a României a fost sărbătorită și în fața Statuii 
Independenței din Râmnicu-Vâlcea. În deschidere, 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, a săvârșit Slujba de Te Deum, după care 
au fost prezentate mesajele autorităților locale.

În mesajul transmis cu acest prilej, intitulat 
Unitatea de credință, fundament pentru unirea 
Neamului românesc, Chiriarhul Râmnicului a 
subliniat: Fără îndoială, la realizarea unităţii noastre 
într-un singur stat, independent şi unitar, un rol 
important l-a avut Biserica Ortodoxă, care nu a 
ţinut niciodată seama de graniţele impuse politic de 
autorităţile statale, ci s-a implicat intens în realizarea 
visului de veacuri al românilor (...). Sărbătoarea de 
astăzi este cel mai potrivit moment pentru a recunoaște 
unitatea Neamului românesc în cursul istoriei, ca și 
consecință a identității spirituale creștine a poporului 
nostru. Unitatea noastră ca popor are, de bună seamă, 
ca temelie, identitatea spirituală a noastră ca popor 
creștin (...). Respectul față de valorile Neamului nostru 
reprezintă o datorie a oricărui cetățean și, cu atât mai 
mult, a celor care conduc societatea românească de 
astăzi. Fără a ne păstra conștiința de Neam, fără a 
lupta pentru unitatea noastră, fără a păstra nealterată 
credința noastră ortodoxă pe care am primit-o ca dar 
suprem de la moșii și strămoșii noștri, nu ne putem 
arăta vrednici de jertfa pe care aceștia au făcut-o 
pentru ființarea noastră ca Neam.

Evenimentul festiv s-a încheiat cu depunerea de 
coroane de flori, la baza Statuii Independenței,  și 
cu defilarea Gărzii de onoare. Statuia Independenței, 
opera sculptorului Ion Iordănescu, a fost executată 
cu ajutorul veteranului de război dr. Gheorghe Sabin. 
Monumentul, simbolizând România cu chip îndurerat 
pentru fiii căzuți vitejește în lupte, a fost dezvelit la data 
de 17 mai 1915 și îi cinstește pe eroii vâlceni căzuți în 
Războiul de Independență (1877-1878), precum și pe 
soldații și ofițerii morți în Campania din 1913.
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Comemorarea a 75 de ani de la Confruntarea 

armată de la Cotul Donului - Stalingrad
Joi, 16 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte 

Arhiepiscop Varsanufie, înconjurat de un sobor de 
preoți și diaconi, a săvârșit slujba de pomenire a eroilor 
români care au luptat în Confruntarea armată de la 
Cotul Donului din noiembrie 1942, componentă a 
marii Bătălii de la Stalingrad, în care și-au jertfit viața 
peste 150.000 de ostași din armata română, la care s-a 
adăugat jertfa a peste 100.000 de ostași români din 
armata maghiară. La slujba de pomenire a ostașilor 
români căzuţi în confruntările de pe Frontul de Est 
din Stepa Calmucă, Cotul Donului şi Stalingrad, 
în urmă cu 75 de ani, au participat reprezentanți 
ai autorităților locale și centrale, ai instituțiilor de 
comandă, ai instituțiilor de învățământ și cultură și 
cadre militare. În continuare, au fost rostite o serie de 
alocuțiuni și a avut loc depunerea de coroane.

În cuvântul adresat cu acest prilej, intitulat 
Pomenirea dragostei jertfelnice a eroilor neamului, 
datorie sfântă a românilor, Arhiepiscopul Râmnicului 
a precizat: Începând cu veacul al XX-lea, din păcate, 
s-au înmulţit tot mai mult ameninţările împotriva 
vieţii umane, dar mai ales a demnităţii umane şi 
a respectului reciproc. Deşi Biserica a condamnat 
orice tip de violenţă, totuşi, în decursul istoriei sale, 
ea a fost nevoită, nu de puţine ori, să se pronunţe în 
mod public asupra legitimităţii conflictelor militare. 
Eruditul teolog grec Georgios Mantzaridis accentuează 
ideea că „participarea creştinului la orice fel de război 
vine în vădită opoziţie cu credinţa sa, dar şi tolerarea 
nedreptăţii ce se face celor nevinovaţi este culpabilă” (...). 

Preoţii Bisericii nu au fost chemaţi să poarte armele în 
războaie, însă au fost chemaţi să-i întărească sufleteşte 
pe ostaşii români cărora le-au devenit duhovnici, 
ţinându-le trează conştiinţa morală sau alinându-le 
suferinţa, lucru petrecut și în lupta de la Cotul Donului 
și Stalingrad. Doctorul Iosif Niculescu relata în câteva 
mărturii despre această luptă: „Armata Română 
a fost pe Frontul de Est ca să dezrobească teritoriile 
româneşti, Basarabia şi Bucovina, şi  să-L ducă înapoi 
pe Iisus Hristos. Preoţii noştri din armată nu reuşeau 
cu botezul, cu rugăciunile, cu împărtăşania populaţiei, 
care, de douăzeci şi ceva de ani, nu mai auzise de 
preoţi şi de Dumnezeu, fiind împuşcaţi de bolşevici”. 
Acest lucru este evidențiat și de către Dinu Popa, 
ginerele lui Radu Gyr și fiu de preot ardelean: „Tata 
a fost preot militar și a mers până la Cotul Donului. 
Spune în scrierile lui cum, trecând prin satele rusești, 
nu avea odihnă pentru că nu mai termina să le boteze 
copiii. Bisericile erau transformate în magazii și preoții 
erau uciși, așa că existau și tineri nebotezați, nu numai 
copii. Era un risc enorm. Vă dați seama că dacă afla 
cineva îl împușca fără să stea pe gânduri. Era mereu 
în linia întâi cu canistra de ceai, alături de soldați și 
îi încuraja să lupte. Însă pentru asta l-a răsplătit mult 
Dumnezeu” (...). S-au făcut rugăciuni astăzi pentru 
sutele de mii de români căzuți în luptele de pe Frontul 
de Est, în urmă cu 75 de ani, şi datori suntem să le 
respectăm jertfa lor mai ales prin păstrarea valorilor 
naţionale şi apărarea identităţii neamului nostru, a 
încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.
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Arhiepiscopia Râmnicului a oferit 
daruri persoanelor din centrele
de neuropsihiatrie din Băbeni

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie, miercuri, 20 decembrie, 
Sectorul Social-filantropic al Arhiepiscopiei 
Râmnicului, împreună cu reprezentanții Seminarului 
Teologic Ortodox Sfântul Ierarh Nicolae din 
Râmnicu-Vâlcea și ai protoieriilor Râmnicu-Vâlcea 
și Călimănești, au colindat și le-au oferit daruri 
persoanelor internate în centrele de neuropsihiatrie 
din Băbeni. Coordonați de Părintele Arhidiacon 
Codruț Dumitru Scurtu, tinerii au vestit praznicul 
Nașterii Domnului prin colinde, iar părinții protoierei 
Nicolae Proteasa și Nicolae Laurențiu Ceaușu, 
împreună cu preoții însoțitori au oferit beneficiarilor 
fructe și daruri. Revenim de fiecare dată în aceste 
centre cu gândul de a fi sprijin personalului medical, 
dar și pentru a le oferi bolnavilor bucuria colindului 
și a întâlnirilor duhovnicești. Încercăm, împreună cu 
Părintele Consilier Social, cu Părintele Protoiereu al 
Protoieriei Călimănești, cu preoții care se implică în 
derularea proiectelor sociale inițiate în Arhiepiscopia 
Râmnicului, să împlinim îndemnul Mântuitorului 
Hristos de a alina suferința celor bolnavi, de a-i vizita 
pe bătrânii abandonați în tumultul orașului sau în 
satele aproape părăsite. Totodată, dorim să sprijinim și 
activitatea preoților din orașul Băbeni, care derulează 
în mod constant programe sociale în aceste instituții, a 
subliniat Părintele Protoiereu Nicolae Proteasa.

Asociația Tinerilor Ortodocși 
Sfântul Valentin a oferit daruri 

copiilor din centrele de plasament
Vineri, 22 decembrie, cu binecuvântarea 

Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, reprezentanții Sectoarelor Social-
Filantropic și Învățământ ale Arhiepiscopiei 
Râmnicului, împreună cu cei ai Seminarului Teologic 
Ortodox Sfântul Ierarh Nicolae din Râmnicu-Vâlcea 
și cei ai Asociației Tinerilor Ortodocși Sfântul 
Valentin din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului, au 
colindat copiii aflați în Centrul de plasament Ana din 
Municipiul Râmnicu-Vâlcea, vestind marele praznic 
al Nașterii Domnului, și le-au oferit acestora daruri: 
produse alimentare, fructe, dulciuri și jucării. 

Ne dorim ca, prin astfel de acțiuni, să aducem un 
strop de bucurie copiilor din centrele de plasament, 
arătându-le că nu sunt singuri și că ne gândim cu 
toții la ei, a precizat Valentina-Alexandra  Ionică, 
președintele Asociației Tinerilor Ortodocși Sfântul 
Valentin din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului.
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Biserică și Societate
Asociația Codrii Mamului -Fumureni și Școala Militară

de Subofițeri Jandarmi Grigore Alexandru Ghica
au oferit daruri copiilor din localitatea Lungești

Marți, 5 decembrie, în ajunul sărbătoririi Sfântului 
Ierarh Nicolae, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Arhiepiscop Varsanufie, reprezentanții 
Asociației Codrii Mamului - Fumureni, împreună cu 
Părintele Protoiereu Ion Dumitrașcu și reprezentanții 
Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi Grigore 
Alexandru Ghica, au vizitat elevii Școlii Gimnaziale 
Prof. Liviu Ionete din satul Fumureni, comuna 
Lungești. În cadrul activității, organizatorii au oferit 
daruri elevilor care, în semn de recunoștință, au 
cântat colinde și au prezentat câteva dintre lucrările 
realizate în cadrul activităților desfășurate în școală.

Proiectul cultural-filantropic Daruri de 
sărbători desfășurat în ajunul sărbătorii 
Sfântului Ierarh Nicolae se alătură proiectelor 
care își propun sprijinirea elevilor cu rezultate 
deosebite la învățătură, însă, în același timp, au 
fost identificate și mijloace pentru reducerea 
abandonului școlar. Prezența Părintelui 
Protoiereu Ion Dumitrașcu, a  Președintelui 
Asociației Codrii Mamului - Fumureni, 
doamna avocat Ramona Elena Băcăran, 
a delegației Școlii Militare de Subofițeri 
Jandarmi Grigore Alexandru Ghica, condusă 
de colonel Dediu Constantin, și a domnului 
ing. dr.  Tiberiu Nicolae Costea, primarul 

comunei Lungești, a prilejuit inițierea unor dezbateri 
împreună cu Directorul Școlii Gimnaziale din 
comuna Lungești și cadrele didactice, privitoare la 
realizarea unor proiecte educaționale pentru copiii 
din comunitate, în care să fie implicate parohia, 
familia, reprezentanții instituțiilor de învățământ, ai 
asociației și reprezentanții comunității locale.

Acțiunea s-a bucurat și în acest an de susținerea 
financiară a membrilor Consiliului Director al 
Asociației Codrii Mamului - Fumureni, a prietenilor 
asociației, doamna Președinte Doina Ravici, Setraco 
Holding SA și Hotel Insula Neptun SA.



24 Revista PRAXIS, Anul II, Nr. 6

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, acțiunile social-filantropice și 
educative organizate și desfășurate de către 
Asociația Liga Femeilor Creștin-Ortodoxe 
din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului au 
continuat și în lunile noiembrie și decembrie.

Ziua Mondială a Diabetului.
Dreptul nostru la o viaţă sănătoasă
Marți, 14 noiembrie, la Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă Milcoiu a fost sărbătorită Ziua 
Mondială a Diabetului. Dreptul nostru la o 
viaţă sănătoasă. Liga Femeilor Creștin-Ortodoxe 
din Arhiepiscopia Râmnicului, Asociaţia Prietenii 
Spitalului Vâlcean, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, împreună 
cu doamna doctor Ana Maria Tănasie şi doamna 

asistentă Lavinia Cucu, au oferit consultaţii gratuite, 
gustări cu indice glicemic scăzut, fructe şi pliante 
cu informaţii privind prevenirea şi combaterea 
diabetului tuturor persoanelor aflate în Centrul de 
Îngrijire şi Asistenţă din Milcoiu.

Copiii de la Centrul de plasament Ana din
Râmnicu-Vâlcea și-au serbat ziua de naștere
Joi, 16 noiembrie, membrele Ligii au făcut o nouă 

vizită la Centrul de plasament Ana din Râmnicu-
Vâlcea. Cu prilejul vizitei, copiii născuți în lunile 
octombrie și noiembrie au fost sărbătoriți, doamnele 
oferindu-le un tort generos. Pentru a-i încuraja pe 
copii să-și aleagă un drum în viață, membrele Ligii 
și-au propus ca, în cadrul vizitelor, să participe câte 
un invitat care să-i ajute să-și urmeze vocația. Copiii 
au aflat despre cum trebuie așteptată sărbătoarea 
Nașterii Domnului, prin rugăciune și fapte bune.

Pelerinaj în Postul Nașterii Domnului
Sâmbătă, 25 noiembrie, membrele Ligii au 

organizat un pelerinaj la mănăstirile Cernica, Pasărea, 
Radu Vodă, Catedrala Patriarhală și Biserica Sfântul 
Nicolae din localitatea Drăgănescu, județul Giurgiu. 
Pelerinii au fost însoțiți de Părintele Victor Barbu, 
îndrumătorul spiritual al Ligii. La Mănăstirea Radu 
Vodă din București pelerinii au avut privilegiul să-l 
întâlnească pe domnul doctor George Stan, medicul 
personal al Patriarhului Justinian Marina, care a 
povestit cu multă emoție despre cel ce a fost numit „un 
apostol al neamului romanesc’’, a menționat doamna 
președinte Delia Zamfirescu.

Acțiune caritabilă
Joi, 14 decembrie, la Biblioteca Judeţeană Antim 

Ivireanu din Râmnicu-Vâlcea membrele Ligii 
au organizat o expoziţie cu vânzare de obiecte 
decorative. Banii strânşi o vor ajuta pe micuţa artistă 
Daniela Nicolle Oncescu, de doar 9 ani, să lupte 
cu o boală grea. Acțiunea a fost organizată de Liga 
Femeilor Creștin-Ortodoxe, Biblioteca Judeţeană 
Antim Ivireanul și Asociația Mămici din Vâlcea, la 
inițiativa inginerului Bogdan Țigaret.

Din activitatea Ligii Femeilor Creștin-Ortodoxe
a Arhiepiscopiei Râmnicului
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Iubire, speranţe şi colinde
pentru semenii noştri
Vineri, 15 decembrie, la Centrul de 

Îngrijire şi Asistenţă Zătreni s-a desfăşurat 
manifestarea Iubire, speranţe şi colinde 
pentru semenii noştri, în cadrul Proiectului 
Iubirea de aproapele meu. Părintele Iov 
Pătraşcu, monahul care scrie cu degetele 
de la piciorul stâng, şi beneficiarii centrului 
au fost colindaţi de elevii Liceului Teoretic 
din Grădiștea, coordonaţi de domnul 
Ilie Fârtat. La final, membrii delegaţiei, 
împreună cu doamna Zenovia Zamfir, membră a 
Ligii Femeilor Creştin-Ortodoxe, și Grupul Rapsozii 
Oltului, au mers în pelerinaj la Mănăstirea Govora.

De sărbători nu sunteți singuri
Marți, 19 decembrie, în Sala Iosif Episcopul a 

Casei Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din cadrul 
Centrului Eparhial, Liga Femeilor Creștin-Ortodoxe 
a desfășurat o acțiune amplă pentru familiile 
nevoiașe aflate în evidența asociației, în cadrul 
Proiectului De sărbători nu sunteți singuri. Într-o 
atmosferă de sărbătoare, vestea Nașterii Domnului 
a fost adusă de corul Seminarului Teologic Ortodox 
Sfântul Ierarh Nicolae din Râmnicu-Vâlcea, dirijat de 
Părintele Arhidiacon Codruț-Dumitru Scurtu, și de 
un grup de elevi de la Liceul Sanitar Antim Ivireanul, 
coordonați de doamna profesoară Mihaela Miroiu. 
Membrele voluntare ale Ligii au 
pregătit peste 400 de pachete de 
alimente și dulciuri, dar și o mare 
colectă de jucării, îmbrăcăminte, 
încălțăminte și lucruri necesare în 
gospodarie, donate cu mult suflet de 
către vâlceni. Acțiunea a fost posibilă 
și cu ajutorul elevilor de la Colegiul 
Energetic, în cadrul protocolului de 
colaborare „Îngerii din Energetic”, 
încheiat între instituții, dar și cu 
ajutorul sponsorilor, care se alătură 
acestor acțiuni caritabile, a subliniat 
doamna Delia Zamfirescu.

Vizită la Centrul Maternal Troianu
Joi, 20 decembrie, în cadrul Proiectului  Iubirea 

de aproapele meu, derulat de Liga Femeilor Creştin-
Ortodoxe, cu sprijinul doamnei ing. Delia 
Diaconu şi a tânărului student Rareş Diaconu, 
doamnele Zenovia Zamfir şi Mariana Nicolae 
au vizitat Centrul Maternal Troianu, aparţinând 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Vâlcea. Copiilor şi mamelor din Centru 
le-au fost oferite daruri, pentru ca sărbătoarea 
Naşterii Domnului să fie întâmpinată şi de către ei 
cu zâmbete şi bucurie în suflete.

Acțiuni caritabile în Fedeleșoiu și Călimănești
Liga Femeilor Creștin-Ortodoxe a extins 

Proiectul caritabil De sărbători nu sunteți singuri 
şi în localităţile Fedeleşoiu și Călimăneşti. Joi, 21 
decembrie, membrele Filialei din Călimăneşti au 
donat Protoieriei Călimăneşti daruri pentru copiii 
de la cantina socială. Cu această ocazie, membrele 
delegaţiei au vizitat Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob 
- Țara Loviștei din comuna Racoviţa. În acest sens, 
copiii de la Grădinița cu Program Prelungit Traian 
din Râmnicu-Vâlcea, coordonaţi de doamnele 
de profesoare Dumitrașcu Mihaela, Răduțoiu 
Gheorghița, Ciucă Niculina, Rotomeza Elena și 
doamna director Briceag Elena Diana, au dăruit cu 
bucurie hăinuțe, jucării, cărți și dulciuri, pentru ca 
membrele Ligii să le împartă copiilor din evidenţă.
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Activități social-filantropice ale Biroului de 
catehizare a rromilor din Arhiepiscopia Râmnicului
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Pastorația rromilor
Luni, 6 noiembrie, la Centrul Eparhial 

din Râmnicu-Vâlcea a avut loc slujba 
de trecere de la confesiunea catolică la 
credinţa ortodoxă pentru o familie de rromi. 
Catehizarea familiei a fost făcută de către 
Părintele Nicolae Dorin Buda, Inspector 
coordonator al Biroului de Catehizare a 
rromilor din Arhiepiscopia Râmnicului.

Phirutno vas o des.
Pelerin pentru o zi
Duminică, 12 noiembrie, Biroul de 

Catehizare a rromilor a organizat un pelerinaj 
la mănăstirile Lainici, Prislop şi Sfântul Ioan 
Iacob - Țara Loviștei. Pelerinajul constituie 
unul dintre principalele mijloace de apropiere 
a omului de Biserică, împlinind, într-un 
anume mod, 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.

Parastas pentru Părintele Arsenie Boca
Marţi, 28 noiembrie, a continuat Programul 

Phirutno vas o des. Pelerin pentru o zi. Părintele 
Nicolae Dorin Buda a organizat un nou pelerinaj  la 
Mănăstirea Prislop, unde pelerinii au participat la 
Parastasul săvârșit pentru Părintele Arsenie Boca. 
În continuare, credincioșii s-au închinat la moaștele 
Sfântului Cuvios Irodion de la Mănăstirea Lainici.

Pelerinaj la mănăstirile din
Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului
Duminică, 10 decembrie, Biroul de Catehizare 

a rromilor a organizat un pelerinaj cu persoane de 
etnie rromă la mănăstirile Curtea de Argeș, Corbii de 
Piatră, Nămăiești și Aninoasa, unde se află așezată 
spre binecuvântarea credincioșilor o particică din 
moaştele Sfântului Ierarh Nicolae. 

Podema tatipe. Ghetuţe călduţe
Părintele Nicolae Dorin Buda, prin 

Sectorul Social-Filantropic al Arhiepiscopiei 
Râmnicului, în cadrul Programului Podema 
tatipe. Ghetuţe călduţe, a organizat în data de 
18 decembrie o acțiune prin care au fost dăruite 
ghetuţe elevilor rromi proveniți din familii cu 
situație financiară precară de la Școala Sînbotin.

Daruri pentru copii în ajunul Crăciunului
Biroul de Catehizare a rromilor a organizat 

în ajunul Crăciunului o acțiune caritabilă prin 
care toţi copii rromi din Parohia Slătioarele, 
Protoieria Râmnicu-Vâlcea, după ce mai înainte 
s-au spovedit și s-au împărtășit cu Sfintele 
Taine, au primit daruri de sărbători.
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Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, cu sprijinul doamnei 
Inspector Școlar General Andra Bică, 
dar și prin implicarea instituțiilor de 
învățământ din județul Vâlcea, în luna 
decembrie, corul Seminarului Teologic 
Ortodox Sfântul Ierarh Nicolae din 
Râmnicu-Vâlcea a vestit Nașterea 
Domnului în numeroase instituții 
publice, sociale și de învățământ din 
Arhiepiscopia Râmnicului.

Au fost colindate școli și licee din 
localitățile Râmnicu-Vâlcea, Drăgășani, 
Malaia, Brezoi, Hurezi și Vlădești, 
dar și copiii și bătrânii din centrele de 
plasament și de asistență socială din 
Râmnicu-Vâlcea, Băbeni și Hurezi. Cu 
acest prilej, Părintele Arhidiacon Prof. 
Dr. Codruț Dumitru Scurtu, dirijorul 
corului, a transmis pretutindeni cuvântul 
de binecuvântare al Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie, în care a subliniat 
necesitatea conlucrării dintre Biserică și 
Școală în procesul de educație a tinerilor, 
precum și misiunea mărturisitoare a 
colindătorilor: Prin simplitatea și, în 
același timp, profunzimea lor, colindele 
reprezintă poate modul cel mai viu în care 
poporul nostru a receptat taina Întrupării 
Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria. 
Expresii dogmatice și, în același timp, 
imagini poetice, colindele românești 
constituie și astăzi o autentică mărturisire 
de credință ortodoxă, mai ales în rândul 
tinerilor, care, an de an, se adună în cete și 
străbat orașele și satele să vestească lumii 
taina din Betleemul Iudeii, a precizat 
Părintele Arhidiacon.

Cel mai însemnat eveniment din 
agenda pe luna decembrie a corului 
Seminarului Teologic Ortodox Sfântul 
Ierarh Nicolae l-a constituit cu siguranță 
Concertul tradițional de colinde 
Colindăm, Doamne, colind..., aflat la cea 
de-a treia ediție, care a avut loc în seara 
zilei de 22 decembrie, cu binecuvântarea 
și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, 
pe scena mare a Filarmonicii Ion 
Dumitrescu din Râmnicu-Vâlcea.

Corul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Ierarh 
Nicolae din Râmnicu-Vâlcea a vestit Nașterea Domnului
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Duminică, 3 decembrie, Sala Iosif 
Episcopul a Casei Sfântul Ierarh Calinic 
de la Cernica din cadrul Centrului 
Eparhial a găzduit Spectacolul de 
muzică și poezie Vioara cuvintelor, 
organizat de Arhiepiscopia Râmnicului, 
cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Arhiepiscop Varsanufie.

În cadrul spectacolului au interpretat 
violonista Olimpia Ștefănescu Scagno și 
actorul Cristian Alexandrescu, domnul 
Robert Roiban asigurând sunetul și 
luminile. Publicul a putut asculta lucrări 
semnate de compozitori și poeți precum: 
Charles Gounod, Astor Piazzola, George 
Gershwin, Fritz Kreisler, Lucian Blaga, 
Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, 
Jacques Prévert și Romulus Vulpescu.

Căci trebuie să dăm şi mărturie,
altfel, nimica n-ar mai fi,

în dulce scriere târzie
ţinând alături morţi şi vii.

Spectacol de muzică și poezie: Vioara cuvintelor
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Biserica și tinerii
Piesă de teatru dedicată Marii Uniri:

Sărbătoare în familie
Miercuri, 28 noiembrie, peste 120 de persoane au 

participat la Centrul Eparhial din Râmnicu-Vâlcea la 
un spectacol teatral organizat de Sectorul Învățământ 
și Activități cu Tineretul, cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului. Piesa de teatru dedicată Marii Uniri, 
initula        tă Sărbătoare în familie, a fost pusă în 
scenă de elevi de la Școala Gimnazială Take Ionescu, 
coordonați de doamna profesoară Laura Lăcraru. 

În deschidere, publicul a fost colindat de domnul 
Manole Barna, împreună cu nepoata sa, Delia, după 
care elevii au interpretat un colind dedicat Sfântului 
Apostol Andrei, Ocrotitorul României. În continuare, 
micii actori au interpretat piesa de teatru Sărbătoare 
în familie, precum și o serie de mici momente 
artistice, care au avut ca scop comemorarea Marii 
Adunări Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 
1918, cunoscută astăzi ca ziua Marii Uniri.

Piesă de teatru-muzical: La crucea din tei
Marți, 28 noiembrie, în Sala Iosif Episcopul 

a Casei Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din 
cadrul Centrului Eparhial, cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Sectorul 
Învățământ și Activități cu Tineretul din cadrul 
Arhiepiscopiei Râmnicului a organizat Piesa de 
teatru-muzical La crucea din tei. Protagoniști au fost 
copiii preșcolari ai Grădiniței Nr. 2 din cadrul Școlii 
Gimnaziale Nr. 5 din Râmnicu-Vâlcea, coordonați de 

doamna profesoară pentru învățământul preșcolar 
Mariana Ionescu. Piesa a fost dedicată sărbătorii 
Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României. 

Au participat Părintele Consilier Cristian Bănuță, 
inspectori din cadrul Inspectoratului Școlar Vâlcea, 
directorii Școlii Gimnaziale Take Ionescu, Florina 
Soare și Laura Lăcraru, profesori, părinți și 120 de 
elevi din cadrul claselor primare ale Școlii Gimnaziale 
Take Ionescu din Râmnicu-Vâlcea.
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Vernisarea icoanelor realizate de copii
în tabăra de la Mănăstirea Arnota
Marți, 28 noiembrie, la sediul Instituției Prefectului 

din Râmnicu-Vâlcea a avut loc vernisajul unei 
expoziții de icoane, în cadrul căreia au fost expuse 
icoanele realizate de elevi ai Școlii Populare de Arte 
și Meserii din cadrul Consiliului Județean Vâlcea, în 
tabăra desfășurată cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, la 
Mănăstirea Arnota, în perioada 4-8 
septembrie 2017, la care au participat 20 
de elevi, îndrumați de artiști plastici și 
profesori de specialitate.

Vernisajul expoziției de icoane 
în cadrul Instituției Prefectului 
a avut loc la invitația domnului 
Florian Marin, Prefect al județului 
Vâlcea. În deschiderea expoziției, cu 
binecuvântarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, a cântat Corul Seminarului 
Teologic Ortodox Sfântul Ierarh Nicolae, 
și a avut loc un recital de muzică clasică 
interpretat de elevul Tudor Zapciroiu (chitară), 
îndrumat de doamna profesoară Corina Stănescu, 
și eleva Raluca Dirinea (nai), cu piesa Ave Maria de 
Franz Schubert, ambii elevi ai Școlii Populare de Arte 
și Meserii din cadrul Consiliului Județean Vâlcea.

În continuare, Părintele Consilier Ștefan Zară a 
citit cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului: 
Icoanele sunt realități văzute ale Împărăției nevăzute 
a lui Dumnezeu sau pot fi asemuite asemenea unor 
porți, prin care Împărăția lui Dumnezeu comunică 

Instituția Prefectului din Râmnicu-Vâlcea
a găzduit un eveniment cultural-artistic
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cu această lume, fiind prezentă prin chipuri sfinte 
și simboluri, aducându-le pe cele trecute și pe cele 
viitoare în acest timp, de astăzi. Nașterea Domnului, 
sărbătoare pentru care ne pregătim în această 
perioadă, este cea care a făcut posibilă icoana. Sfântul 
Ioan Damaschin, neobositul apărător al cinstirii 
icoanelor, explică, sintetizând Tradiția Bisericii, 

că Întruparea Mântuitorului Hristos reprezintă 
principalul argument spre a picta icoane. Dumnezeu 
Cel nevăzut se face văzut prin înomenirea Sa. Postul 
Nașterii Domnului, văzut ca o curățire, o purificare, 
spre a face posibilă Nașterea lui Hristos în noi, implică 
și o curățire a ochiului, a imaginilor și imaginației din 
mintea noastră, iar lucrul acesta se realizează prin 
înlocuirea imaginilor de zi cu zi care ne violentează 
curăția sufletului tot mai mult, cu imaginile care 
așază Împărăția lui Dumnezeu înlăuntrul nostru. 
Expoziția de față are tocmai acest rol, de a-L așeza pe 

Dumnezeu și pacea Împărăției Sale în 
peștera inimilor noastre (...). Mulțumim 
și felicităm elevii și profesorii acestei 
școli pentru frumoasele lucrări realizate. 
De asemenea transmitem toată 
gratitudinea Noastră dlui. Gheorghe 
Dican, președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici, filiala Vâlcea, pentru sprijinul 
acordat și nu în ultimul rând mulțumim 
și îl felicităm pe dl. Prefect Florian 
Marin, pentru inițiativa pe care a avut-o 
de a organiza această expoziție și în 
cadrul Instituției Prefectului, instituție 
care a demonstrat prin numeroasele 
lucrări întreprinse de grija pe care o are 
față de patrimoniul spiritual național.



31

Joi, 7 decembrie, în Galeria de artă Constantin 
Iliescu din cadrul Consiliul Județean Vâlcea, a fost 
vernisată Expoziția de icoane Lumina Crăciunului, 
organizată de către Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Vâlcea, împreună cu Arhiepiscopia Râmnicului și 
Consiliul Județean Vâlcea. Au fost expuse icoane 
realizate în perioada Postului Crăciunului, de către 
copii din Cercul de pictură Dialog plastic al Casei de 
Cultură Dragoș Vrânceanu din Băbeni, coordonați 
de Părintele Emil Rădulescu, copii de la Școala 
Gimnazială Pesceana, coordonați de profesorul 
Constantin Codoi, copii din Cercul de pictură 
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil al Parohiei 
Sălătrucel, coordonați de doamna Aurora Filigean, 
și copii din Cercul de pictură Flori de cireș al 
Parohiei Șerbănești-Pătești, coordonați de  doamna 
restaurator Filofteia Pisăru. În cadrul vernisajului 
au cântat colinde Părintele George Deaconu de la 
Parohia Valea Cheii, Protoieria Râmnicu-Vâlcea, și 
Grupul de colingători Flori de cireș, coordonat de 
către Părintele Arhidiacon Cosmin Pisăru.

Expoziția de icoane
Lumina Crăciunului

vernisată în galeria de artă a 
Consiliului Județean Vâlcea
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Concertul de colinde Colindăm, Doamne, colind...
la Filarmonica Ion Dumitrescu din Râmnicu-Vâlcea

Vineri, 22 decembrie, cu binecuvântarea și în 
prezența Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, pe scena Filarmonicii Ion 
Dumitrescu din Râmnicu-Vâlcea a avut loc  Concertul 
de colinde Colindăm, Doamne, colind..., susținut 
de către Corala Preoților din Protoieria Râmnicu-

Vâlcea, Corala Seminarului Teologic 
Ortodox Sfântul Ierarh Nicolae din 
Râmnicu-Vâlcea și Formația vocal-
instrumentală a Arhiepiscopiei 
Râmnicului, dirijate de către Părintele 
Arhidiacon Codruț-Dumitru Scurtu.

Au încântat auditoriul: soprana 
Monica Valentina Scurtu, Părintele 
Arhidiacon Andrei Leonte, Părintele 
Arhidiacon Ioan Liviu Găman, Irina 
Stratulat (pian), Claudiu Dorin Fărcaș 
(oboi), Vlad Răileanu (vioară), Claudia 

Diaconu Iordache (nai), Grigorie Teacă (trompetă), 
Părintele Emanuel Găman, Ciprian Niță, Valentin 
Filip (chitară) și Mihai Rotariu (percuție).

În încheiere, Arhiepiscopul Râmnicului a adresat 
celor prezenţi un cuvânt de binecuvântare în care 
a subliniat importanţa duhovnicească a perioadei 

dinaintea sărbătorii Nașterii Domnului, 
în care tot omul și întreaga creație 
se pregătește să-L întâmpine pe Fiul 
lui Dumnezeu întrupat din Fecioara 
Maria: Prin împodobirea caselor și 
îmbelșugarea meselor, oamenii exprimă 
o stare de bucurie sufletească, care 
trebuie să fie totodată una de sfințenie, 
exprimată în cântări alese și rugăciuni, 
în fapte de milostenie și mai ales în 
împăcarea cu semenii, căci numai în 
sufletele pregătite cu grijă și curățate 
de păcate poate sălășlui Dumnezeu, a 
încheiat Înaltpreasfinția Sa.
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Biserica și tinerii

Vineri, 8 decembrie, la Colegiul Național Mircea 
cel Bătrân din Râmnicu-Vâlcea s-a desfășurat cea 
de-a treia ediție a Festivalului-concurs județean 
de colinde și cântece de Crăciun Bucuria Artei, 
organizată de Arhiepiscopia Râmnicului, în 
parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean 
Vâlcea, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, 

și sub coordonarea doamnei Inspector 
Școlar General Andra Bică. În desfășurarea 
concursului s-au implicat mai multe unități 
școlare, între care: Colegiul Național Mircea cel 

Bătrân, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului 
și Școala Gimnazială Take Ionescu din Râmnicu-
Vâlcea. La festivalul de colinde și cântece de Crăciun 
au participat 168 de elevi: 12 grupuri vocale și 16 
soliști de la unitățile școlare vâlcene, care și-au 
dovedit talentul artistic, vestind Nașterea Domnului. 
La final, toți copiii au primit daruri și au fost premiați 
pentru ținuta artistică și pentru bogăția repertoriului.

Festivalul-concurs 
județean de colinde și 

cântece de Crăciun
Bucuria Artei

Colinde și daruri oferite de preoți și de credincioși 
la Spitalul Județean Vâlcea: Colindul sfânt și bun

În ajunul praznicului Nașterii Domnului, 
cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, preoți și credincioși vâlceni 
au colindat și au oferit daruri bolnavilor, 
aparținătorilor acestora și personalului 
medical din Spitalul Județean Vâlcea. La 
eveniment au participat Părintele Consilier 
Arhidiacon Codruț Dumitru Scurtu, 
Părintele Protoiereu Nicolae Proteasa și 
numeroși preoți și credincioși de la parohiile 
din Protopopiatul Râmnicu-Vâlcea.

Părintele Consilier a transmis 
binecuvântarea și purtarea de grijă a 
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie 
pentru toți fiii duhovnicești ai 
Înaltpreasfinției Sale, descoperind totodată 
modurile în care iubirea milostivă a lui 
Dumnezeu se împărtășește bolnavilor prin 
rugăciunea Bisericii și lucrarea jertfelnică 
a medicilor, precum și datoria preoților și 
a credincioșilor de a fi solidari cu cei aflați 
în suferință. Colindul nu poate rămâne 
doar o modalitate de păstrare a tradițiilor 
poporului român, ci mai ales un prilej în care 
descoperim bucuria comuniunii oamenilor, 
participarea celor sănătoși la suferința celor 
bolnavi, în împreună slăvirea lui Dumnezeu, 
la praznicul Nașterii Mântuitorului Iisus 
Hristos, a mai precizat Părintele Consilier.
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Activități extracuriculare organizate de
profesorii de Religie din județul Vâlcea

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, profesorii de 
Religie de la școlile din Municipiul Râmnicu-Vâlcea 
și cei din cadrul Cercului pedagogic Horezu au 
organizat mai multe activități extracuriculare. Scopul 
proiectelor a fost unul formativ, dorindu-se ca elevii 
participanți să interacționeze pe diferite teme care 
privesc protejarea vieții, ca dar al lui Dumnezeu, dar 
și grija față de natură, care este creația lui Dumnezeu.

La Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân din 
Râmnicu-Vâlcea, doamna profesoară Daniela 
Ionescu a coordonat proiectul Pași spre viitor, 
desfășurat la expoziţia Pasaj Cozia I, astfel încât 
copiii să poată să interpreteze într-un cadru adecvat 
repertoriul învăţat și să coreleze cunoștinţele de Limba 
și literatura română cu cele de Religie și de Muzică. 
În cadrul Colegiului s-a desfășurat și proiectul Sfinţii, 
modele de urmat, peste o sută de elevi, însoțiți de 
profesorii Daniela Ionescu, Marcel Ionescu și Ciprian 
Grigorescu, vizitând Centrul Eparhial.

La Școala Take Ionescu, doamna profesoară Laura 
Lacraru și doamna învățătoare Rodica Manu au inițiat 
activitatea Să ne cinstim sfinţii. Cu ocazia prăznuirii 
Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, elevii au participat 
la activitatea catehetică desfășurată la Biserica Sfântul 
Dumitru din Râmnicu-Vâlcea, unde a fost organizată 
o expoziție de icoane și au fost interpretate cântări 
religioase.

La Şcoala Gimnazială Nr. 4, elevii coordonați de 
doamna profesoară Simona Constantin au inițiat 
proiectul educativ-social Din suflet pentru suflete, în 
cadrul căruia au fost împărțite daruri.

La Scoala Gimnazială Nr. 5, doamnele profesoare 
Dicui Maria Ionica și Stănciulescu Steliana, în cadrul 
parteneriatului cu Parohia Băbeni IV, au participat la 
atelierele de creație plastică și literară desfășurate sub 
genericul De vorbă cu Sfânta Cuvioasă Parascheva. 

La Şcoala Gimnazială Anton Pann s-au desfășurat 
proiectele Să-L iubim pe Dumnezeu, ocrotind 
natura, coordonat de doamna profesoară Elena 
Marinescu, și Viața duhovnicească și provocările lumii 
contemporane, coordonat de profesoara Dana Piloiu.

Prin implicarea doamnelor profesoare Tomesu 
Alina şi Şerban Florina Sica, la Şcoala Gimnazială 
Dăești-Popești a fost organizată activitatea Pentru 
o hrană sănătoasă, iar la Școala Tomșani au fost 
organizate activități de prim ajutor și activități de 
ecologizare. Tot în cadrul activităților extrașcolare, 
elevii din regiunea Horezu au efectuat pelerinaje 
la mănăstirile din Arhiepiscopia Râmnicului, au 
participat la activitățile catehetice desfășurate în 
cadrul parohiilor, dar au vizionat și scenete de teatru 
și filme cu caracter religios. Activități extrașcolare au 
fost organizate și la Şcoala Gimnazială Luca Solomon 
din Vaideeni, sub coordonarea părintelui Căţoiu Alin 
și la Şcoala Gimnazială Berbeşti.

Elevii de la școlile din Lăcusteni, Mădulari, 
Voineasa și Pesceana, coordonați de doamna 
profesoară Ana-Lavinia Stoica, au participat la 
proiectul educațional Toamna și sfinții ei, în cadrul 
căruia au fost organizate o serie de ateliere de creație.
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Duminică, 5 noiembrie, cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, Parohia Valea Bisericii - Orlești din 
Protoieria Drăgășani a organizat cea de-a treia ediție 
a Evenimentului religios-cultural Recunoștința.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de 
preoți și diaconi, iar răspunsurile liturgice au fost 
oferite de corul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul 
Ierarh  Nicolae din Râmnicu-Vâlcea. Programul 
a continuat cu procesiunea tradițională, până la 
Sfânta Cruce din dealul Criseasca, unde un sobor 
de 20 de preoți, împreună cu un număr însemnat 
de credincioși, au săvârșit Slujba de mulțumire 
pentru toate binefacerile revărsate de Dumnezeu 
peste locuitorii comunei Orlești. Aflat în mijlocul 
credincioșilor, preoților, dascălilor și oficialităților 
locale, Părintele Protoiereu Ion Dumitrașcu a 
transmis binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, evocând importanța Sfintei Cruci în viața 
fiecărui creștin și binefacerile izvorâte din puterea ei.

În partea a doua a zilei a fost organizat un cenaclu 
de muzică religioasă, coral-instrumentală, teatru 
și ansamblu de muzică folclorică, cu participarea 
corului Seminarului Teologic Ortodox din Râmnicu-
Vâlcea, dirijat de Părintele Arhidiacon Prof. Codruț-
Dumitru Scurtu, și a grupurilor corale de la școlile 
Orlești, Scundu, Ionești, Prundeni, Sutești și Crețeni.

Un moment emoționant l-a constituit acordarea 
titlului de Cetățean de Onoare de către Consiliul 
Local și Primăria Orlești domnilor Acad. Prof. Univ. 
Dr. Emilian Popescu și Prof. Traian Dobrinescu, fii 
ai satului, ca dar de recunoștință pentru activitatea 
educațional-culturală întreprinsă până în prezent. 

Onoarea este haina asumată în Crucea de pe 
umărul creștinului; onoarea te menține ancorat 
în marea vieții, când vântul poftelor se întețește, 
ademenindu-te cu mirosul deșertăciunilor lumii 
acesteia; onoarea te apleacă în chip smerit spre 
Dumnezeu Binefăcătorul, precum spicul plin de 
boabe coapte stă plecat spre pământul ce l-a hrănit; 
onoarea este zestrea de nuntă ancestrală a creștinului. 
Ridicându-ne ochii către cer, gândind la ce datorăm 
Domnului Dumnezeu, va trebui să zicem precum 
psalmistul David: „Ce voi răsplăti Domnului pentru 
toate câte mi-a dat mie?” (Psalm 115, 3). La ceas de 
toamnă, când vremea culegerii roadelor a sosit, este 
momentul să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, 
să arătăm recunoștință părinților noștri, dascălilor și 
binefăcătorilor noștri pentru ceea ce suntem astăzi!”, 
a precizat Părintele Luca-Georgian Sîia, mulțumind 
celor 500 de persoane care au luat parte la eveniment

Sărbătoarea Parohiei Valea Bisericii - Orlești
Procesiune și cenaclu: Recunoștința
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Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în 
perioada noiembrie-decembrie 2017, în categoria 
Multimedia a Editurii Praxis a Arhiepiscopiei 
Râmnicului s-au adăugat trei noi compact-discuri.

În preajma sărbătorii Nașterii Domnului, 
Colecția Povestiri pentru cei mici continuă cu trei 
volume de povești pentru copii, tineri, părinți, 
dar și bunici: Comoara din Țara de Sus, Darul 
Reginei și Prima călătorie a Anisiei în Lumea 
Albă. Întrucât bunătatea și celelalte virtuți se pot 
învăța mai ușor prin puterea exemplului, actorii 
Rodica Mandache, Tora Vasilescu și Marian Râlea 
lecturează în mod deosebit o serie de noi povești 
semnate de către scriitoarea Grațiana Lăzărescu.

Aceste trei volume, împodobite cu picturi 
semnate de Oana Bolog-Bleich, se adaugă celor 
anterioare: Micuța prințesă și darul ei și Un băiețel 
și cântul lui înaripat, în interpretarea actriței Tamara 
Buciuceanu-Botez, respectiv Alb și negru, Dulceața 
casei și Mansarda de vis-a-vis, în interpretarea actrița 
Alexandrina Halic, toate semnate de aceeași autoare.

Publicații ale Editurii Praxis a Arhiepiscopiei
Râmnicului: noiembrie - decembrie 2017
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Povestiri pentru cei mici
din poveste 1

din povestea 2
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din povestea 3
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Cercul pastoral-misionar Băile Olanești
Joi, 2 noiembrie, la Parohia Păușești-
Măglași din Protoieria Râmnicu-Vâlcea 
s-au desfășurat lucrările Cercului pastoral-
misionar Băile Olanesti. Întâlnirea a 
debutat cu săvârșirea slujbei de Te Deum, 
după care Părintele Cazan Ion a prezentat 
comunicarea Preoți din județul Vâlcea, 
mărturisitori în închisorile comuniste, în care 
a subliniat: Credinţa lor puternică şi curajul 
lor de a-L mărturisi pe Hristos în timp de 
prigoană au exprimat, de fapt, rezistenţa 
activă, deşi tăcută, a Bisericii împotriva 
ateismului militant şi agresiv. De aceea, 
lumina jertfelniciei lor trebuie comemorată 
cu recunoştinţă, ea fiind totodată izvor de întărire 
spirituală în viaţa şi misiunea Bisericii astăzi. În partea 
doua a întâlnirii, preoții de la parohiile Țânțulești, 
Vlădești, Vlăduceni, Păușești-Măglași, Zmeurăt, 
Chiciora, Valea Cheii, Cheia, Olănești Sat și Băile 
Olănești au dezbătut aspecte de ordin pastoral, fiind 
identificate mijloace pentru intensificarea activității 
educative și social-misionare în viața comunităților.

Binecuvântare arhierească la Parohia Sâmnic
Duminică, 5 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit 
Sfânta Liturghie la Parohia Sâmnic din Protoieria 
Călimănești, împreună cu un sobor de preoți 
și diaconi. În cuvântul de învățătură împărtășit 
celor prezenți, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuitâ Pilda 
bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr: Această 
pildă face referire la viața cea veșnică și la Împărăția 
lui Dumnezeu. Bogatul este prezentat ca un om care 
nu ducea lipsă de nimic. Păcatul lui cel mare era însă 

zgârcenia, care făcuse ca inima lui să i se împietrească. 
Nu ținea cont că la poarta sa se afla un om fără 
veșminte, un om bolnav. S-a întâmplat că a murit 
acest om nemilostiv, dar a murit și săracul Lazăr. 
Așa cum era de așteptat, Lazăr a fost așezat în sânul 
lui Avraam, o metaforă prin care se prezintă Raiul. 
Bogatul nemilostiv a fost dus în iad unde se chinuia 
într-o văpaie. Între ei se afla „o prăpastie de netrecut”. 

Acest fapt ne întărește pe noi în credința că 
raiul și iadul sunt două realități distincte 
și între ele nu există un al treilea loc (...). 
Episcopul Clement al Alexandriei, în omilia 
„Care bogat se va mântui?” arată că bogăția în 
sine nu este un păcat. Păcatul intervine atunci 
când sufletul și inima omului sunt împietrite 
și când ceea ce Dumnezeu ți-a dăruit, tu nu 
dăruiești mai departe. Mântuitorul, atunci 
când vorbește despre Judecata de Apoi, învață 
că „întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi 
ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut”, adică 
ați oferit milostenie, l-ați îmbrăcat pe cel 
gol, i-ați dat să mănânce celui flămând, ați 
dat apă celui care era însetat, l-ați cercetat 

pe cel care era bolnav, ați mers la cel care era închis. 
Așa se întâmplă și cu sufletul celui mort. Tot ceea ce tu 
faci milostenie pentru el, aceea îl ajută și pe el, și este 
socotită ca fiind o faptă bună. Evanghelia de astăzi ne 
învață cât de important este ca mintea și sufletul să 
ți le păstrezi lângă Dumnezeu, întocmai cum și le-a 
păstrat acest sărac pe nume Lazăr. El nu L-a blestemat 
pe Dumnezeu pentru sărăcia lui, nu L-a acuzat pe 
Dumnezeu pentru boala lui. Se cuvine, așadar, ca 
toată viața noastră să fie o continuă pregătire pentru a 
ajunge să locuim și să trăim împreună cu Dumnezeu.

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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Cinstirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil 
în filia Bălțăteni a Parohiei Foleștii de Sus
Cu prilejul prăznuirii hramului bisericii filiale 
Bălțățeni, în Parohia Foleștii de Sus din Protoieria 
Horezu a fost organizată o întâlnire catehetică.
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil au fost cinstiți 
începând cu slujba Vecerniei cu Litia din seara 
zilei de marți, 7 noiembrie, la care au participat 
în număr mare elevii Școlii Gimnaziale Foleștii 
de Sus, îndrumați de profesorul de Religie 
Liviu-Bogdan Tudor. După slujbă, Părintele 
Emanoil Găman a susținut o cateheză tematică 
în care a vorbit despre cinstirea îngerilor. A 
doua zi, sărbătoarea a continuat cu slujba Sfintei 
Liturghii, săvârșită în sobor, sub protia Părintelui 
Protoiereu Mihai Cârțan.

Cercul pastoral-misionar Băbeni
Luni, 13 noiembrie, la Parohia Frâncești II din 
Protoieria Râmnicu-Vâlcea a avut loc întrunirea 
preoților din Cercul pastoral-misionar Băbeni. 
Lucrările au debutat cu săvârșirea slujbei de Te Deum, 
urmată de susținerea prelegerii Apărători ai credinței 
ortodoxe în timpul comunismului, de către Părintele 
Bociu-Ilina Ionel, care a subliniat: Puterea credinței 
a fost așa de mare la români, încât au cedat înfrânte 
și rușinate toate stratagemele oficiale care au încercat 
să-i lipsească pe români de Taina Botezului sau a 
Cununiei, de mângâierea troparelor de înmormântare 
sau de binefacerile Spovedaniei. Regenerarea vizibilă 
și imediată a Bisericii Ortodoxe Române după 1989 
constituie cel mai puternic argument al faptului că în 
cele aproximativ 9.500 de biserici existente în timpul 
comunismului, toate deschise cultului, preoțimea s-a 
rugat, a slujit, nu oricum, ci cu credință și jertfelnicei.

Activități catehetice în Protoieria Drăgășani
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, sub 
coordonarea Sectorului Învățământ și Activități cu 
tineretul, în cadrul parteneriatelor educaționale 
desfășurate între parohiile din Protoieria Drăgășani 

și unitățile de învățământ din cadrul comunităților 
au fost inițiate o serie de proiecte culturale și 
duhovnicești. În comunele Sutești și Crețeni, 
Părintele Mălinaș Iulius Octavian a organizat în 
cadrul activităților catehetice un grup vocal format 
din elevi și tineri, care și-au format un repertoriu 
de colinde, balade și cântece populare, din dorința 
de a promova tradițiile prin cântece și obiceiuri 
vechi, dar și de a sădi în sufletele tinerilor dragostea 
față de cântecele ce definesc poporul român. Satele 
noastre încă păstrează un imens tezaur cultural, 
tezaur cunoscut mai mult de bătrâni și mai puțin de 
tineri. Vorbind tinerilor despre identitatea poporului 
român în contextul globalizării, încercăm să împlinim 
în cadrul activităților catehetice și rolul formativ al 
educației, nu doar pe cel informativ, și de aceea căutăm 
să împlinim aptitudinile vocaționale ale tinerilor în 
cadrul acestui grup folcloric, a precizat părintele. 
Și la Parohia Dozești, Părintele Diaconu Nicolae, 
împreună cu profesorii Nicolaescu Adrian Mihai și 
Diaconu Ionica, a desfășurat activitatea Natura, darul 
lui Dumnezeu pentru oameni. Sărbătoarea legumelor 
și a fructelor. Activitatea a debutat cu participarea 
la Sfânta Liturghie a tuturor elevilor implicați în 
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proiect, la Biserica Sfântul 
Nicolae din Stănculești, 
după care părintele le-a 
binecuvântat coșulețele 
cu legume și fructe și le-a 
vorbit despre importanța 
rugăciunii de mulțumire 
pe care trebuie să o 
aducem lui Dumnezeu 
pentru darurile bogate. 
Apoi a avut loc vizita la 
Muzeul familiei Tolea 
Alexandru și Angela, 
unde a fost organizată o 
expoziție tematică.

Cercul pastoral-misionar Băile Govora
Luni, 13 noiembrie, la Parohia Titireci din Protoieria 
Râmnicu-Vâlcea s-au desfășurat lucrările Cercului 
pastoral-misionar Băile Govora. Întrunirea preoților 
a debutat cu săvârșirea slujbei de Te Deum, urmată de 
susținerea temei Activitatea misionară a Patriarhului 
Justinian Marina, de către părintele Sandu 
Cătălin, care a precizat: Dintre realizările 
de excepţie din timpul patriarhatului său, în 
favoarea Bisericii, pot fi amintite traducerea şi 
tipărirea Cazaniei lui Nichifor Teotokis pentru 
instruirea şi catehizarea credincioşilor, interzise 
de comunişti, ocrotirea clericilor şi oamenilor 
Bisericii, după executarea detenţiei, sau bănuiţi 
de atitudine anticomunistă, neaplicarea „ad 
litteram” a Decretului 410 din 1949, pentru 
desfiinţarea monahismului, înfiinţarea de 
ateliere meşteşugăreşti pentru întreţinerea 
călugărilor, reorganizarea învăţământului 
teologic seminarial şi universitar, fiind ctitor de 
învăţământ teologic, elaborarea de manuale de 
teologie, păstrarea în învăţământ a teologilor, preoţilor 
şi profesorilor, cu probleme politice, reorganizarea 
tipografiei Patriarhiei Române şi tipărirea în mai 
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multe ediţii a Sfintei Scripturi, a cărţilor de cult şi 
de duhovnicie, a manualelor şcolare, a cărţilor de 
rugăciune, a revistelor teologice, alcătuirea Statutului 
pentru funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi a 
celor 13 Regulamente bisericeşti, restaurarea bisericilor 
monumente istorice şi mai noi, crearea muzeelor de 
artă religioase și canonizarea de sfinţi români.

Cercul pastoral-misionar Horezu V
Marţi, 14 noiembrie, în Parohia Berbeşti din 
Protoieria Horezu au avut loc lucrările Cercului 

pastoral-misionar Horezu V. Lucrările cercului 
pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului 
Maslu și au continuat cu tema Personalitatea şi 
moştenirea misionară a Patriarhului Justinian 
Marina la împlinirea a 40 de ani de la trecerea 
sa la cele veşnice, susținută de Părintele Şolea-
Mateescu Ion. Părintele a evidenţiat rolul 
deosebit pe care Patriarhul Justinian l-a avut în 
creşterea prestigiului Bisericii Ortodoxe Române 
în cei 29 de ani de patriarhat, prin canonizarea 
primilor sfinţi români în anul 1955, reorganizarea 
învăţământului teologic, grija pe care a purtat-o 
faţă de preoţi, monahi şi biserici, bogata activitate 
culturală, tipografică şi socială, dar şi legăturile 
strânse cu celelalte Biserici Ortodoxe surori.
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Cercul pastoral-misionar Ocnele Mari
Marți, 14 noiembrie, la Parohia Troianu din 
Râmnicu-Vâlcea a avut loc întâlnirea preoţilor din 
cadrul Cercului pastoral-misionar Ocnele Mari. 
Prezent la lucrările cercului pastoral, Părintele 
Protoiereu Nicolae Proteasa a transmis cuvântul 
de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, subliniind 
că rolul acestor întâlniri este acela de a veni în 
ajutorul preoților prin prezentarea unor aspecte 
privind eficientizarea activității administrative, dar 
și a unor activități cu caracter educativ și social-
filantropic desfășurate de parohii sau în parteneriat 
cu instituțiile de învățământ, instituții de cultură 
sau cele din domeniul social. Lucrările cercului 
au debutat cu săvârşirea slujbei de Te Deum și au 
continuat cu prezentarea temei Patriarhul Justinian 
şi apărătorii Ortodoxiei în timpul comunismului, 
de către Părintele Florin Popa. Invitat la lucrările 
cercului, Părintele Gheorghe Neagoe, preot pensionar, 

a vorbit despre contextul şi motivele care au dus la 
arestarea şi anchetarea unor preoţi din judeţul Vâlcea 
şi din Oltenia. La întâlnire au luat parte preoţii din 
parohiile Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Ioan 
Gură de Aur, Trăistari din orașul Ocnele Mari, Buda, 
Căzănești, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Râureni 
și Troianu din Municipiul Râmnicu-Vâlcea.

Activităţi cu tinerii în Parohia Budeşti
La începutul Postului Nașterii Domnului, la 
iniţiativa preoţilor de la Parohia Budeşti, Biserica 
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din localitate a 
răsunat de glasurile copiilor prezenţi la rugăciune. 
Însoţiţi de profesorul de Religie, Bogdan Andronie, 
de părinţi şi bunici, cei mici au participat la Sfânta 
Liturghie, cu prilejul praznicului Intrării Maicii 
Domnului în Biserică şi al pomenirii Sfântului Cuvios 
Stelian Paflagonul, considerat ocrotitorul pruncilor 
şi al familiei creştine. Într-o deplină atmosferă 
duhovnicească, ei au dat răspunsurile la strană, 

dimpreună cu corul bisericii, iar la final au 
fost programate o serie de activităţi catehetice 
şi recreative ce se doresc a fi implementate în 
cadrul parohiei. Educaţia tinerilor a devenit 
o prioritate pentru noi. Zilele trecute am mers 
la Şcoala Generală din Budeşti pentru a invita 
copiii la biserică şi a organiza un plan de 
activităţi. Ne dorim să desfăşurăm ateliere de 
pictură, desen şi muzică, activităţi sportive, dar 
şi programe speciale de pregătire pentru elevii 
din clasa a VIII-a, care vor susţine examenul 
naţional. În felul acesta îi încurajăm să rămână 
în biserică, în familiaritate cu sfinţii şi cu 
Dumnezeu. Nu vrem ca pe viitor copiii noştri 
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să nu mai ştie pe unde este uşa bisericii sau să nu mai 
înţeleagă semnificaţia Crăciunului şi a Sfintelor Paşti, 
sărbători care ne strâng pe toţi în jurul familiei în 
duhul credinţei şi al evlaviei creştine, a spus Părintele 
Laurenţiu Rădoi.

Activități catehetice în Protoieria Călimănești
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, au continuat 
programele educaționale ce se desfășoară la nivelul 
Protoieriei Călimănești, în cadrul parteneriatelor 
dintre parohii și școlile din comunitate. La 
educarea copiilor trebuie să participe deopotrivă 
Familia, Şcoala și Biserica, întrucât dezvoltarea 
caracterului moral al copiilor și al tinerilor 
constituie prioritatea absolută a oricărui demers 
educațional. Comportamentul moral necesită 
însă empatia şi creativitatea celorlalţi și de 
aceea dorim ca elevii să-și dezvolte aptitudinile 
vocaționale în cadrul activităților pe care le 
desfășoară în centrele catehetice sau la activitățile 
desfășurate la biserică. În Protoieria Călimănești, 
demersurile noastre privind intensificarea 
activității educative au fost susținute preoți, 
profesori de Religie, dar și de doamnele și domnii 
învățători și profesori care, prin vasta experiență 
profesională, consideră că la baza unei educații 
sănătoase trebuie așezate principiile creștine. 
Parteneriate educative cu activitate deosebită se 
desfășoară la Brezoi, între Liceul Gheorghe Surdu 
și Parohia Brezoi, prin conlucrarea doamnei 
profesor Duță Aurora și a preoților Preoteasa 
Daniel și Chima Vasile Marian, la Școala 
Șerban Vodă Cantacuzino din Călimănești, prin 
implicarea profesorului de Religie Niță Nicolae 
sau a profesorului de Religie Ungureanu Adrian 
de la Școala Generală din Titești, a subliniat 
Părintele Consilier Cristian Bănuță.

Activități cu tinerii în Parohia Bodești II
Mai mulți tineri din Parohia Bodești II, Protoieria 
Râmnicu-Vâlcea, au adus prinos de rugăciune și 
meditație Maicii Domnului, cu prilejul prăznuirii 
hramului bisericii filiale. Însoțiți de domnul învățător 

Nicolae Oprița, aceștia au participat la slujba 
Vecerniei cu Litie, oficiată la biserica filială 
din catunul Drăgănești, cu ocazia sărbătoririi 
hramului. După slujbă, Părintele Vasile-Aurelian 
Munteanu a susținut cateheza cu titlul Maica 
Domnului, model al tinerilor în Biserică” La final 
copiii au primit iconițe și o masă caldă.

Activități catehetice la Parohia Brezoi I
În Parohia Brezoi I din Protoieria Călimăneşti, cu 
prilejul prăznuirii sărbătorii Intrarea în Biserică 
a Maicii Domnului, s-au desfăşurat o serie de 
evenimente catehetice. În ziua praznicului, Sfânta 
Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoţi.

Activități cu tinerii la Parohia Budești
În ajunul praznicului Intrării în Biserică a Maicii 
Domnului, elevii Școlii Generale din Budești 

au participat, împreună cu profesorul de Religie, la 
activitățile catehetice organizate de Părintele Octavian 
Țăpârlan, care a prezentat elevilor însemnătatea 
praznicului și cinstirea deosebită de care Maica 
Domnului de bucură în Biserică.
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Activități catehetice în Parohia Horezu I
În seara zilei de 20 noiembrie, în Parohia 
Horezu I din Protoieria Horezu, după slujba 
Vecerniei cu Litie, Părintele Mihai Cârțan a 
susținut cateheza Maica Domnului, icoană și 
model pentru toți creștinii.  Această sărbătoare 
este hramul bisericii parohiale, ctitorită în 
oraşul Horezu de Ion Urşanu, vătaf de plai, și 
Constantin Covrea, între anii 1800-1804.

Procesiuni în Protoieria Drăgășani
La praznicul Intrării în Biserică a Maicii 
Domnului, la Parohia Amărăști din Protoieria 
Drăgășani s-a desfășurat un amplu program 
liturgic și catehetic, organizat cu prilejul sărbătoririi 
hramului bisericii parohiale. În ajunul sărbătorii, 
elevii Școlii Gimnaziale Amărăști, însoțiți de doamna 
directoare Catrina Diana Asineta și de către cadre 
didactice, au participat la activitatea catehetică 
organizată de către Părintele Mălinaș Iulius, intitulată 
Maica Domnului, ocrotitoarea copiilor. Seara, slujba 
Vecerniei cu Litie a fost săvârșită de un sobor de preoți 
în mijlocul cărora a fost prezent Părintele Protoiereu 
Ion Dumitrașcu, după care a fost organizată o 
procesiune cu icoane, al cărui traseu s-a desfășurat 
între bisericile din comuna Amărăști, cu opriri la 
troițele din localitate, unde au fost rostite ectenii și 
rugăciuni. La procesiune au participat reprezentanți 
ai autorităților locale și ai instituțiilor de învățământ, 
elevi și numeroși credincioși ai parohiei.

Slujire arhierească la Parohia Ștefănești I
Duminică, 26 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit 
Sfânta Liturghie la Parohia Ștefănești I din Protoieria 
Drăgășani, înconjurat de un sobor de preoți și 
diaconi. Chiriarhul Râmnicului a fost întâmpinat 
de autoritățile locale și de enoriașii parohiei, care au 
participat la Sfânta Liturghie. Biserica parohială cu 
hramul Adormirea Maicii Domnului a fost ridicată 

în anul 1905, de către preotul folclorist Teodor 
Bălăşel, la înălţarea ei contribuind maiştrii Iosif 
Bogardo şi Batista Rossi, împreună cu constructorul 
Basseli Vittorio. În cuvântul de învățătură împărtășit 
celor prezenți, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit pericopa 
evanghelică despre tânărul cel bogat, care L-a 
întrebat pe Mântuitorul: „Învăţătorule bun, ce să fac, 
ca să moştenesc viaţa veşnică?”: Mântuitorul, știind 
că inima lui își dorește lucrul acesta, îi remintește 
îndatoririle Legii pe care Moise a lăsat-o poporului lui 
Israel, arătându-i că nu poți să-L iubești pe Dumnezeu, 
dacă nu ai grijă de mântuirea sufletului tău, iar față 
de aproape nu manifești dragoste și nu faci milostenie 
trupească și sufletească (...). Ceea ce Fiul lui Dumnezeu 
îi descoperă este faptul că păzirea poruncilor constituie 
începutul urcușului duhovnicesc. Acestora trebuie 

adăugate însă milostenia și grija față de 
apropele, dar și dezlipirea sufletului de 
bogățiile materiale. Trebuie să avem inima 
la cele veșnice, iar nu lipită de ceva trecător. 
Comorile pe care furii nu le fură și moliile nu 
le strică nu sunt altceva decât faptele bune, 
faptele de milostenie și jertfelnicie față de 
aproapele. Bogăția în sine nu este un lucru 
rău, ci sărăcirea sufletului omului bogat, 
care nu mai sesizează lipsurile celor de lângă 
el. Nu este însă destul să renunțe la bogății 
pentru a se desăvârși, ci trebuie să urmeze 
Mântuitorului, adică să lepede răul și să facă 
binele. Împărăția lui Dumnezeu se câștigă 
prin gândul curat, cu inima deschisă către 
aproapele, prin rugăciune și viață smerită.

Valorile Ortodoxiei, valorile poporului român,
în dezbatere la Parohia Mihăești I
La Parohia Mihăeşti I din Protoieria ... s-au desfășurat 
o serie de activități catehetice, sub genericul Valorile 
Ortodoxiei, valorile poporului român. Activitatea a 
fost inițiată de către Părintele Ionuț Sandu, care își 
propune ca în cadrul întâlnirilor catehetice să fie 
reafirmat modul în care învățăturile evanghelice 
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au fost receptate în modul de viață al 
comunităților creștine din spațiul românesc. 
În cadrul activităților catehetice au fost 
organizate ateliere de creație și de învățare a 
colindelor și cântecelor cu specific național. 
Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, 
cântarea colindelor și purtarea portului 
național ne încredințează asupra modului 
în care poporul român a receptat valorile 
credinței, dar și asupra contribuției pe care 
Ortodoxia a avut-o în formarea conștiinței 
unității de neam. De-a lungul timpului, 
expresia identitate naţională a cunoscut la 
mulți dintre gânditorii neamului românesc 
mai multe formulări: „specific naţional” a 
numit-o Garabet Ibrăileanu, „spiritualitate 
românească” - Mircea Vulcănescu, „spirit 
românesc” sau „conștiință naţională” - Nae 
Ionescu, „românism” sau „etnicul românesc” 
- Constantin Rădulescu-Motru, „spațiu 
mioritic” - Lucian Blaga, „fenomenul 
românesc” este denumirea dată de Mihail 
Râlea, „Ortodoxie” o numea Nichifor 
Crainic, „suflet românesc” - Constantin 
Noica, sau „specificul naţional”- George 
Călinescu, a subliniat părintele.

Ziua Națională la Parohia Băile Olănești
Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, preotii Emilian 
Groșenoiu, Bâcu Nicolae și Vișan Valentin de la 
Parohia Băile Olănești au oficiat slujba de Te Deum 
la troița din fața Bisericii Sfântul Pantelimon. La 
slujba de comemorare a eroilor neamului românesc 
au participat reprezentanți ai Consiliului Local, ai 

Politiei și ai Liceului Justinian Marina. Dupa oficierea 
slujbei, preotii Bâcu Nicolae și Vișan Valentin au 
sustinut o activitate catehetică la care au participat 
elevi ai Liceului Justinian Marina.
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Ziua Națională a României,
sărbătorită în Protoieria Horezu
Cu ocazia Zilei Naționale a României, în parohiile 
din Protoieria Horezu au fost oficiat slujbe de Te 
Deum și de pomenire a eroilor neamului, în locaşuri 
de cult şi în locuri publice. De asemenea, au avut 

loc numeroase manifestări 
culturale, folclorice, parade 
militare, depuneri de coroane 
de flori, concerte. Ziua de 1 
Decembrie, în mod inspirat, în 
31 iulie 1990, a fost hotărâtă ca Zi 
Naţională a României, deoarece 
1 Decembrie este ziua în care 
cele trei provincii româneşti 
s-au adunat într-o singură ţară. 
Acesta este izbânda şi biruinţa 
poporului român. Marea Unire 
de la 1 Decembrie 1918 a 
fost sărbătorită în Protoieria 
Horezu prin slujba de Te 
Deum săvârșită în majoritatea 
parohiilor din protoierie, ca 

semn de mulțumire lui Dumnezeu pentru libertatea 
poporului român, câștigată prin alipirea Transilvaniei 
la Patria Mamă, visul strămoșesc împlinit cu mare 
jertfă, a precizat Părinte Protoiereu Mihai Cârțan.
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Arhiepiscopul Râmnicului a târnosit 
Biserica Înălțarea Domnului - Ostroveni 
din Râmnicu-Vâlcea
Duminică, 3 decembrie, Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, a săvârșit slujba de sfințire 
a Bisericii Înălțarea Domnului din 
cartierul Ostroveni al Municipiului 
Râmnicu-Vâlcea. Cu binecuvântarea 
Înaltpreasfinției Sale, în ultima perioadă 
au fost efectuate lucrări de renovare la 
fațadele exterioare, precum și lucrări 
de reamenajare în interiorul lăcășului 
de cult. Chiriarhul Râmnicului a fost 
întâmpinat de autoritățile locale, de 
preoții și credincioșii din comunitatea 
parohială și din parohiile învecinate, 
dar și de numeroși pelerini, care 
au dorit să fie prezenți la slujba de 
resfințire a bisericii. După slujba de 
sfințire, Înaltpreasfinția Sa, înconjurat 
de un sobor de preoți și diaconi, a 
săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de 
învățătură, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit 
pericopa evanghelică a Vindecării 
orbului din Ierihon: Sfânta Evanghelie 
ne încredințează că Măntuitorul Hristos 
a făcut multe semne și minuni în popor. 
De aceea, poporul căuta să-L însoțească, 
fapt pentru care atunci când ajungea într-
un anume loc, toți locuitorii acelei cetăți 
ieșeau și-I cereau să-i ajute pe ei și mai 
ales Îi solicitau să facă vindecări: așa s-a 
întâmplat când a ajuns în Capernaum, 
unde patru prieteni ai unui om care era 
slăbănog îl coboară pe acela prin acoperiș 
și-L roagă pe Mântuitorul ca să-l vindece 
pe prietenul lor; așa s-a întâmplat cu sluga 
sutașului care este vindecată la rugăciunea 
pe care o face acel centurion roman; așa s-a 
întâmplat cu fiica lui iair, care era fariseu, 
și care Îl roagă pe Mântuitorul să vină 
și s-o vindece, iar Mântuitorul, pentru 
credința lui, o învie din morți. Sunt multe 
situații în care Fiul lui Dumnezeu nu cere 
celor aflați în suferiță să-și mărturisească 
public credința, însă au existat și multe 
vindecări în care credința celui ce fusese 
tămăduit a fost lăudată, și ne amintim 
de mărturisirea femeii canaaneencii. 
Învățăm, deci, că una dintre condițiile 
mântuirii este credința. De altfel, fără 
credință nu ne putem mântui, iar 
mântuirea vine prin harul lui Dumnezeu 
pe care îl găsim aici, în Sfânta Biserică.
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Cercul pastoral-misionar Horezu II
Luni, 4 decembrie, s-a desfășurat 
întâlnirea preoților arondați Cercului 
pastoral-misionar Horezu II, întâlnire 
ce a avut loc la Biserica Sfinții Apostoli 
Petru și Pavel a Parohiei Foleștii de 
Sus. Lucrările cercului au debutat cu 
săvârșirea Tainei Sfântului Maslu și 
au continuat cu vizionarea filmului 
realizat de Trinitas TV, Biserica sub 
comunism. Alegerea și întronizarea 
Patriarhului Justinian Marina. La 
final, Părintele Vasile Emanoil Găman 
a precizat: Patriarhul Justinian a fost un slujitor al 
altarului şi al semenilor săi, care constituie modelul 
perfect al adevăratului preot ortodox: apostol al 
lui Hristos şi cetăţean-pururi prezent lângă Sfântul 
Jertfelnic, dar şi în mijlocul vieţii păstoriţilor săi, gata 
să răspundă unei nedumeriri, să aline o suferinţă, să 
sprijine sau să iniţieze o acţiune de folos obştesc”. De 
la altarul unei bisericuţe de sat şi până pe scaunul 
patriarhal, înfăpturile sale constituie pentru toţi preoţii 
o pildă de slujire în duh şi adevăr a lui Hristos şi de 
iubire şi sprijinire a credincioşilor, în mijlocul cărora 
Biserica îşi desfăşura lucrarea ei sfântă şi mântuitoare.

Noi activități ale Centrului catehetic pentru adulți 
Sfântul Ioan Botezătorul din Râmnicu-Vâlcea
Desfășurate la Seminarul Teologic Ortodox 
Sfântul Ierarh Nicolae din Râmnicu-Vâlcea, cu 
binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, 
întâlnirile Centrului catehetic pentru 
adulți Sfântul Ioan Botezătorul au căpătat 
autoritatea unei școli biblice pentru adulți, 
însă, prin diversitatea temelor abordate, 
a promovat și valorile moralei creștine: 
prietenia, pacea, dragostea, reconcilierea, 
dar mai ales responsabilitatea și iubirea 
jertfelnică față de semeni. Ceea ce rămâne cu 
totul aparte în desfășurarea întâlnirilor este 
faptul că studiul sistematic al Cuvântului 

lui Dumnezeu, revelat în Sfânta Scriptură și Sfânta 
Tradiție, a fost descoperit și prin exemplificarea, 
din lucrurea Bisericii și vieților sfinților, a modului 
în care ne putem forma viaţa duhovnicească, o viață 
trăită în curăţire de patimi, smerenie şi rugăciune. 
Pentru noi, cei care nu am avut parte de o educație 
religioasă și am fost îndepărtați chiar de Biserică, 
aceste întâlniri reprezintă o șansă de a cunoaște 
mai bine învățătura Bisericii. Învățăm necesitatea 
și folosul postului, roadele faptelor de milostenie. De 
când participăm la aceste întâlniri am mers mai des 
la slujbele de la biserică și am vizitat bătrânii din 

spitale, a precizat unul dintre participanți. 
Centrul catehetic pentru adulți Sfântul Ioan 
Botezătorul devine o mărturie contemporană 
a lucrării și misiunii Bisericii, a conștiinței 
responsabilității pentru păstrarea dreptei 
credințe, ca bază a dobândirii mântuirii.

Parohia Sfântul Gheorghe - Nord din 
Râmnicu-Vâlcea a oferit daruri copiilor de 
la Grădinița Dumbrava Minunată
În ajunul sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, 
Părintele Gabriel Vasile Neagoe de la Parohia 
Sfântul Gheorghe - Nord din Râmnicu-Vâlcea 
a oferit cadouri copiilor de la Grădinița 

cu Program Prelungit Dumbrava Minunată din 
Râmnicu-Vâlcea. Cu aceasta ocazie, părintele a vorbit 
copiilor despre bunătatea, blândețea și faptele de 
milostenie săvârșite de către Sfântul Ierarh Nicolae.
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Daruri pentru copii în Parohia Înălțarea 
Domnului - Ostroveni din Râmnicu-Vâlcea
În cadrul proiectelor sociale pe care Parohia 
Înălțarea Domnului - Ostroveni din 
Râmnicu-Vâlcea le desfășoară în perioada 
sărbătorilor de iarnă, în ziua sărbătoririi 
Sfântului Ierarh Nicolae, au fost oferite peste 
200 de pungi cu dulciuri copiilor prezenți la 
sfintele slujbe. Părintele Ion Dincă a subliniat 
faptul că a devenit o tradiție pentru această 
parohie ca, în perioada sărbătorilor de 
iarnă, să-i întâmpine cu daruri pe copiii care 
vin la sfintele slujbe. Parohia desfășoară o 
activitate filantropică bogată, fiind implicată 
în mod frecvent în susținerea familiilor rrome care se 
confruntă cu sărăcia, în organizarea de evenimente 
educative și sociale în centrele de copii din Râmnicu-
Vâlcea, cât și în susținerea copiilor aflați în risc de 
abandon școlar pentru continuarea studiilor. De 
sărbători însă, trăirilor copiilor sunt diferite, întrucât 
unii sunt surprinși de darul oferit, alții se îndreaptă cu 
emoție, curioși pentru bunătățile pe care urmează să le 
primească, iar alții pășesc cu o emoție și o sfială aparte, 
întrucât darul Bisericii îl suplinește pe cel așteptat în 
familie, mărturisește părintele.

Cateheze cu tinerii în Protoieria Horezu
Preoții din parohiile Negrulești-Bârzești, Vătășești, 
Măldărești și Ciumagi din Protoieria Horezu au 
desfășurat cateheze pentru copii în ajunul prăznuirii 
Sfântului Ierarh Nicolae. La activitățile catehetice 
au participat elevii școlilor din localitate, însoțiți de 
profesorii de Religie.

Concert de colinde în Protoieria Horezu:
Colindând, vestim și lăudăm Nașterea Domnului
Prin implicarea parohiilor Mateești II, Greci, Costești 
și Foleștii de Sus, în Protoieria Horezu s-a derulat 
Proiectul Colindând, vestim și lăudăm Nașterea 
Domnului, care a urmărit păstrarea tradițiilor și a 
obiceiurilor de Crăciun, cultivarea iubirii creștine 
și a respectului față de semeni. În cadrul acestuia 

au fost organizate trei concerte de colinde susținute 
de corurile de copii, pregătite și dirijate de preoții 
implicați: în data de 6 decembrie, în Biserica 
Adormirea Maicii Domnului din Costești; în data de 
10 decembrie, în Biserica Sfinții Apostoli din Foleștii 
de Sus; în data de 17 decembrie, în Biserica Nașterea 
Maicii Domnului a Parohiei Mateești II. Colindătorii 
din parohiile Mateești II și Greci, însoțiti de preoții 
Constantin Șandru și Ilie Turcescu, precum și cei 
din Parohia Foleștii de Sus, însoțiti de preoții Vasile-
Emanoil Găman și Ion Găman, au fost întâmpinați 

cu mare bucurie de preoții din Parohia Costești, 
Filip Marin și Ion Marin, alături de autoritățile 
locale, cadre didactice și enoriași. La sfârșitul 
spectacolului, încheiat de grupul parohiei gazdă, 
toți participanții au primit daruri din partea 
organizatorilor. 

Cateheză la Parohia Zăvoieni
În apropierea sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, 
la Parohia Zavoieni din Protoieria Drăgășani au 
fost organizate activități catehetice la care au 
participat elevi de la Liceul Maciuca. Parintele 
Istratie Vasile Narcis a susținut o cateheză despre 
activitatea Sfântului Ierarh Nicolae, evidențiind 

că a avut o viață plină de credință statornică în 
învățătura Domnului Iisus Hristos, o viață așezată 
în slujba oamenilor, dar și o credință lucrătoare prin 
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fapte bineplacute Tatălui ceresc. Prin faptele sale de 
adevărat slujitor al lui Dumnezeu și al oamenilor, 
Sfântul Ierarh Nicolae rămâne un veritabil model de 
urmat pentru creștinii din toate locurile și din toate 
timpurile. Elevii prezenți au participat la împodobirea 
bradului, care a fost așezat în biserica parohială.

Premierea participanților la Concursul Creionare 
în culoare, desfășurat în Parohia Grebleşti
Cu prilejul sărbătoririi Sfintei Muceniţe Filofteia, 
hramul bisericii Parohiei Grebleşti din Protoieria 
Călimăneşti, Părintele Negoescu Daniil a organizat 
o serie de activități catehetice care au debutat după 
slujba Vecerniei, săvârșită în ajun, cu cateheza Sfânta 
Muceniţă Filofteia, exemplu de milostenie. În ziua 
praznicului, după săvârşirea Sfintei Liturghii, copiii 
școlilor Grebleşti, Câinenii Mici şi Câinenii Mari 
au primit premii în urma participării la Concursul 
Creionare în culoare, organizat în această perioadă 
în cadrul parteneriatelor derulate între parohii și 
unitățile de învățământ. Elevii merituoși au primit 
diplome şi medalii pentru participare şi cadouri din 
partea parohiei și a societății comerciale Boromir.

Credincioșii din Parohia Budești, pelerini la 
bisericile din Arhiepiscopia Bucureștilor
În această perioadă de pregătire duhovnicească 
pentru întâmpinarea slăvitului praznic al Crăciunului, 
credincioşii din parohiile Budeşti, Sâmnic şi Bârseşti, 
din Protoieria Călimăneşti, însoţiţi de preoţii 

Laurenţiu Rădoi şi Costinel Enache, s-au închinat 
sâmbătă, 9 decembrie, la Catedrala Patriarhală din 
Bucureşti. Pelerinii au poposit mai întâi la biserica din 
Drăgănescu, judeţul Giurgiu, unde se păstrează încă 
vie memoria pictorului ei, părintele Arsenie Boca, 
apoi la Mănăstirea Cernica din judeţul Ilfov, unde s-au 

închinat la moaştele sfinţilor Calinic, Episcopul 
Râmnicului, şi Gheorghe Arhimandritul, precum 
şi la mormintele episcopilor râmniceni Atanasie 
Mironescu şi Sofronie Vulpescu şi ale altor preoţi, 
ierarhi şi teologi înmormântați în cimitirul 
mănăstirii. Pelerinajul a continuat la bisericile 
bucureştene Sfânta Ecaterina, paraclisul Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din 
Bucureşti, Bucur Ciobanul, Sfântul Spiridon - Nou, 
Zlătari, Sfântul Gheorghe - Nou, Stavropoleos şi 
Sfântul Antonie - Curtea Veche, unde enoriaşii 
celor trei parohii au cinstit prin rugăciuni şi 
cântări moaştele Sfinţilor Atanasie, Chiril al 
Alexandriei, Ecaterina, Spiridon al Trimitundei, 
Ciprian, Nicolae, Constantin Brâncoveanu, 

Antonie cel Mare şi Miron. Motivaţi de dorinţa de 
a se închina la mormântul Patriarhului Justinian 
Marina, pelerinii şi-au făcut simţită prezenţa şi 
la Mănăstirea Radu Vodă, unde au simţit bucuria 
întâlnirii cu Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul, 
plecându-şi genunchii în faţa sfintelor sale moaşte. A 
fost un moment înălţător, un izvor de bucurie şi pace 
şi un bun prilej de întărire în credinţă şi de îmbogăţire 
duhovnicească, în care timpul a fost sfinţit într-un mod 
deosebit, apropiindu-ne mai mult de Dumnezeu şi unii 
de alţii, a mărturisit părintele Laurenţiu Rădoi.

Binecuvântare arhierească în Parohia Budești
Duminică, 10 decembrie, credincioșii Parohiei Budești 
au trăit momente de aleasă bucurie duhovniceasă, 
prilejuite de prezența și slujirea Chiriarhului 

Râmnicului, Înaltpreasfințitul Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie. Înaltpreasfinția 
Sa a săvârșit Sfânta Liturghie așezând 
și cuvânt duhovnicesc în inimile celor 
prezenți, tâlcuind pericopa evanghelică 
despre Tămăduirea femeii gârbove: Această 
vindecare determină o stare de bucurie pentru 
femeia care era suferindă de optsprezece ani, 
iar bucuria sa este împărtășită și de membrii 
comunității. Produce însă întristare și mânie 
în sufletul slujitorului sinagogii, care este 
îndemnat în cugetul său să ia cuvântul și să 

mustre indirect pe Mântuitorul Hristos, adresându-se 
celor care doreau să se vindece, printre care și acestei 
femei gârbove. De optsprezece ani, aceasta nu putea să 
vadă chipul celor dragi, nu putea să vadă chipul celor cu 
care vorbea, însă venea la sinagoga din Ierusalim, ca să 
aducă slavă lui Dumnezeu și să-și plângă neputința și 
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necazurile pe care le avea. Mântuitorul, cunoscând cele 
ce se întâmplaseră cu ea, dar și cugetul ei, rugăciunea 
ei, o cheamă la El și nu doar că chemat-o, dar i-a 
spus femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta. Şi şi-a pus 
mâinile peste dânsa şi îndată s-a îndreptat şi a început 
să slăvească pe Dumnezeu. Evanghelia de astăzi ne 
arată cât de mare este mila mila lui Dumnezeu și cât de 
mare preț are sufletul nostru înaintea lui Dumenzeu, 
dar și faptul că suntem datori să cinstim duminica, 
ziua Învierii Mântuitorului Hristos, ziua Pogorârii 
Duhului Sfânt și a întemeierii Bisericii.

Spectacol de colinde în Parohia Foleștii de Sus
Proiectul Colindând, vestim și lăudăm Nașterea 
Domnului, care se derulează în Protoieria Horezu, 
a continuat duminică, 10 decembrie, cu spectacolul 
organizat în Parohia Foleștii de Sus, 
la Biserica Sfinții Apostoli Petru 
și Pavel și Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie. În deschidere au cântat 
colindătorii veniți din Parohia 
Costești, coordonați de Părintele 
Ion Marin, fiind urmați de grupul 
de la Parohia Mateești II, dirijat de 
părintele Ilie Turcescu. În încheiere, 
Corul Aghiofilia al parohiei gazdă, 
Foleștii de Sus, a prezentat colinde 
tradiționale din zona Tomșaniului.

Cateheze în Protoieria Drăgășani
În luna decembrie, în Protoieria 
Drăgășani s-au desfășurat mai multe 
proiecte educaționale, catehetice și social-
filantropice. La inițiativa Părintelui Făurar 
Mihai-Gabriel din Parohia Rusănești, 
comuna Fârtățești, copiii Școlii Gimnaziale 
din localitate s-au implicat alături de 
doamna profesoară de Religie, Diaconu 
Ionica, în frumoase activități catehetice, 
desfășurate atât în biserică, cât și în școală. 
Zilele închinate sărbătorilor naționale, 
30 noiembrie și 1 decembrie, i-au găsit pe 
tineri îmbrăcați în haine de serbare, purtând 

în mâini cununi de fapte bune: pregătirea darurilor 
împărțite semenilor și pregătirea colindelor lângă 
brad. Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae i-a reunit 
pe cei mai tineri credincioși cu părinții ori bunicii lor, 
în cele trei biserici filii ale parohiei, împărtășindu-se 
toți de darurile Sfintei Liturghii și vestind prin colind 
dragostea milostivă a lui Dumnezeu față de oameni.

Proiect filantropic la Parohia Valea Bisericii - 
Orlești: Colinde, colinde...vestiți și dăruiți!
În perioada 6 - 27 decembrie, în Parohia Valea 

Bisericii - Orlești din Protoieria Drăgășani 
s-a desfășurat Proiectul filantropic 
Colinde, colinde...vestiți și dăruiți! Grupul 
de inițiativă în educație și timp liber de 
calitate al Parohiei Valea Bisericii - Orlești a 
organizat săptămânal, în zilele de sâmbătă și 
duminică, întâlniri catehetice ale tinerilor, 
având ca temă centrală milostenia, ca primă 
virtute a bunului creștin. Cu acest prilej, 
tinerii au cântat colinde, au rostit rugăciuni 
și i-au vizitat pe cei bolnavi și singuri, aflați 
în evidențele sociale ale parohiei. La finalul 
activităților, sub îndrumarea domnului 
profesor Dragoș-Teodor Zaharia, fiu 

duhovnicesc al parohiei, tinerii au învațat să cânte la 
chitară. La îndemnul Părintelui Luca-Georgian Sîia, 
credincioșii au participat la colecta de alimente, haine, 
jucării și rechizite, organizată de către Comitetul 
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Parohial, iar darurile obținute au fost împărțite a doua 
zi de Crăciun bolnavilor de la Spitalul Drăgoiești și 
copiilor din Centrele de Plasament din Băbeni și 
Râmnicu-Vâlcea.  Într-un frumos parteneriat social-
educațional dintre parohie, Centrul de Zi pentru copii 
și Asociația Hrană pentru Trup și Suflet din Orlești, în 
prima săptămână a programului, 15 copii au primit 
daruri de alimente și dulciuri. Colinde, colinde... vestiți 
și dăruiți! este un proiect de suflet, pastoral-filantropic, 
aflat la cea de-a treia a ediție în parohia noastră. Cu 
mâini multe, adunând fărămituri de hrană din case 
de creștini, colindăm și vestim pe la uși însingurate 
că din Cer coboară pentru toți un Dar: Prunc Sfânt 
și Domn, Iisus Hristos, ce grabnic ne împacă cu Tatăl 
Cel Ceresc, prin Duhul Sfânt. Suntem binecuvântați 
să avem în jurul nostru, în parohia noastră, oameni 
cărora le pasă de cei aflați în neputințe, cărora nu le 
este indiferent dacă avem în sat copii triști. Suficiența 
postului, înmulțirea rugăciunii sau înfrânarea de la 
rău nu pot da viață, fără milostenii; nu e suficient să 
nu faci nimănui nici un rău, ci e necesar să faci mult 
bine în jurul tău, pentru a dobândi dragostea milostivă 
a lui Dumnezeu!, a precizat Părintele Luca-Georgian 
Sîia, în cuvântul adresat celor prezenți la Centrul de 
Zi pentru Copii din cadrul Primăriei Orlești.

Întâlnire duhovnicească la Parohia Căzăneşti
Joi, 14 decembrie, credincioșii din Parohia Căzăneşti, 
Protoieria Râmnicu-Vâlcea, au participat la o întâlnire 
duhovnicească deosebită, în cadrul căreia s-a săvârşit 
slujba Acatistului Sfantului Spiridon, Sfânta Liturghie 
şi Taina Sfântului Maslu, de către un sobor de 8 preoţi, 
care au răspuns invitației Părintelui Mihai Florian 
Popescu. La finalul slujbei, Părintele Profesor Vasile 
Sorescu de la Facultatea de Teologie din Pitești a 
ţinut un cuvânt de învăţătură despre Recrearea lumii 
prin întruparea Mântuitorului, Care S-a făcut om, ca 
omul să devină Dumnezeu după har: Hristos uneşte 
creatul cu necreatul, uneşte raiul cu lumea aceasta 
văzută, uneşte cerul cu pământul, uneşte pe om cu 
Dumnezeu, uneşte apoi bărbatul cu femeia. Întrucât 
suntem persoane, pe care Dumnezeu ne-a hărăzit să 
ne naştem în generaţii deosebite şi în locuri diferite, 

avem şi noi datoria să-L primim pe Hristos în inimile 
noastre. El a mântuit lumea, a răscumpărat lumea 
şi firea omenească, dar pentru a ne mântui suntem 
datori şi noi să conlucrăm cu Mântuitorul. Lucrarea 
mântuirii nu este o lucrare exclusivă a lui Dumnezeu, 
ci este o împreună-lucrare şi Dumnezeu ne-a chemat şi 
pe noi să lucrăm taina mântuirii noastre. Cum ne leagă 
Dumnezeu în istorie nu ştim, rămâne o mare taină, dar 
de multe ori El mântuieşte pe unii prin alţii. Aşa este și 
cazul celor două triade de sfinţi pomeniţi în data de 14 
decembrie: Levchie, Tirs şi Calinic, Apolonie, Filimon şi 
Arian, care dau mărturii minunate despre lucrarea lui 
Dumnezeu prin vieţile lor. În încheierea cuvântului de 
învățătură, părintele profesor a îndemnat credincioșii 
să rămână vii în Biserica lui Hristos, întrucât aceasta 
este corabia care ne conduce pe calea mântuirii.

Proiectul educativ Hristos se naște, măriți-L!
La Școala Gimnazială din Mădulari, în apropierea 
praznicului Nașterii Domnului s-a derulat Proiectul 
educativ Hristos se naște, măriți-L!, în cadrul căruia 
au fost reproduse în artă elemente specifice istoriei și 
geografiei Țării Sfinte, iar pentru pregătirea serbării 
de Crăciun, în care au fost interpretate colinde și 
cântece de stea, copiii au amenajat o iesle tradițională. 
Totodată, îndrumaţi de doamna profesoară de Religie 
Stoica Lavinia, copiii și-au reamintit momentele de la 
Nașterea lui Iisus Hristos și încercările care au urmat 
acesteia. Cu ajutorul acestor proiecte, copiii au înţeles 
importanţa sărbătorii Naşterii Domnului.
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Daruri pentru copiii din Parohia Brezoi III
Parohia Brezoi III din Protoieria Călimănești, prin 
intermediul Părintelui Şerban Daniel şi a mai multor 
oameni inimoşi, a adus un strop de bucurie în inimile 
mai multor copii nevoiaşi din localitate, oferindu-le 
diferite cadouri de Crăciun. Copiii au primit cu mulă 
bucurie şi entuziasm darurile oferite.

Sfânta Liturghie arhierească la Parohia Câineni II
Duminică, 17 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit 
Sfânta Liturghie la Parohia Câineni II din Protoieria 
Călimănești. În cuvântul de învățătură adresat 
părinților slujitori și credincioșilor, Chiriarhul 
Râmnicului a tâlcuit pericopa evanghelică cu 
Pilda celor poftiți la cină:  Această pericopă eeste 
imaginea unei cine împreună cu Fiul lui Dumnezeu, o 
anticipare a Cinei celei de Taină, dar și a Tainei Sfintei 
Euharistii, pentru că Omul care a făcut cină este 
Dumnezeu. Evanghelia ne spune că acest stăpân 
al casei şi-a trimis slujitorul să invite la cină pe 
prieteni şi pe cunoscuţi, însă, aceștia, prezentând 
diferite scuze, refuză invitația, neînțelegând că 
bucuria praznicului nu constă doar în bunătatea 
alimentelor, ci este una duhovnicească, spirituală. 
Stăruind în această atitudine de depărtare față 
de acest „om” milostiv, fiecare dintre ei motivează 
lipsa de la cină prin implicarea în diverse 
activități, care, cu siguranță, s-ar fi putut amâna. 
Stăpânul acelei case, deși întristat de refuzul 
celor pe care îi considera a fi oaspeți potriviți la 
cina sa, hotărăște ca la masă să fie chemați toți 
oamenii simpli. Acest ospăţ este Biserica lui Hristos. 
Noi suntem invitaţi la acest ospăţ, atunci când suntem 
chemaţi să participăm la slujbele bisericeşti, mai ales la 
dumnezeiasca Liturghie şi la împărtăşirea cu Sfintele 
Taine ale lui Hristos. Noi refuzăm să mergem la acest 
ospăţ, când nu venim la slujbele Bisericii, când, în loc 
de bine, facem rău, când preferăm grijile şi plăcerile 
lumeşti, în locul vieţii în Dumnezeu.

Activități sociale în Protoieria Călimănești:
Caravana Strop de bucurie în prag de sărbătoare
În Protoieria Călimănești au fost organizate mai multe 
activități și campanii sociale de sprijinire a familiilor 
aflate în situații de risc, a bătrânilor și a copiilor aflați 
în risc de abandon școlar. Caravana „Strop de bucurie 
în prag de sărbătoare” și-a propus să viziteze 15 familii, 

dar ecoul acţiunii noastre a fost auzit de 
mulţi oameni cu suflet mare, şi astfel am 
reuşit să ajungem la 18 familii cu situaţie 
materială precară, identificate de studenţi, 
elevi, prieteni sau cu ajutorul parohiei 
din raza carora fac parte. Aceste familii 
au reprezentat cazuri sociale deosebite: 5 
familii din comuna Câineni, satele Câinenii 
Mici şi Grebleşti, 3 familii din Sălătrucel, o 
familie din Budeşti, căreia i-a ars casa pe 21 
noiembrie, 2 familii din Râmnicu-Vâlcea, 
o familie din Curtea-Popeşti, o familie din 
Băbeni, o familie din Şirineasa, 3 familii 
din Amărăşti şi o familie din Glăvile. 
Fiecărei familii i s-au dăruit pachete cu 
toate alimentele necesare de sărbători: 

alimente, dulciuri, fructe, legume, haine, încălţăminte, 
jucării, detergent precum şi pește, produse din carne, 
brânză etc. Copiii din familii au primit fiecare câte 
o pungă cu dulciuri, fructe şi şosete. La o parte din 
această acţiune ne-au fost ghizi şi parteneri Centrul 
de Informare Turistică Sălătrucel şi familia Părintelui 
Daniil Negoescu de la Parohia Greblești. Mulțumim 
Parohiei Greblesti pentru ospitalitate și firmei Roberto 
Com. pentru sprijinul acordat!” a precizat doamna 
Negoescu Cornelia.

Colinde în Parohia Călimănești I
Duminică, 17 decembrie, în Biserica Sfinții Apostoli 
Petru și Pavel a Parohiei Călimăneşti I din Protoieria 
Călimănești au răsunat colindele româneşti. Ca în 
fiecare an, Parohia Călimăneşti I i-a primit pe cei mai 
mici colindători ai comunității, aşa cum este tradiţia 
locului, dar și pe cei din Corul Osana din Râmnicu-
Vâlcea și din Grupul de colindători ai Şcolii Generale 
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Şerban Vodă Cantacuzino, care au susţinut un recital 
de poezie creştină şi colinde tradiţionale. Credincioşii 
prezenţi la slujbă s-au bucurat de toate acestea, iar la 
final toți colindătorii şi copiii au primit daruri.

Spectacol de colinde în Parohia Mateești II
Duminică 17 decembrie, s-a desfășurat ultimul 
spectacol de colinde organizat în Protoieria Horezu, 
în cadrul Proiectului Colindând, vestim și lăudăm 
Nașterea Domnului. Seara de colindă a fost găzduită 
de Biserica Nașterea Maicii Domnului a Parohiei 
Mateești II, unde Părintele Constantin Șandru a 
primit cu mare bucuriei colindătorii veniți din 
parohiile Costești, Greci și Foleștii de Sus.

Concurs național în comuna Tomșani:
Marea Taină a Nașterii Domnului
Într-o atmosferă caldă și plină de bucurie, 
duminică, 17 decembrie, a avut loc la Căminul 
Cultural din Foleștii de Sus cea de-a noua ediție 
a Concursului național Marea Taină a Nașterii 
Domnului, organizat de doamna director 
Teodorescu Maria și domnul profesor de Religie 
Tudor Bogdan, cu sprjinul Arhiepiscopiei 
Râmnicului și al Inspectoratului Școlar 
Județean Vâlcea. Alături de organizatori s-a 
aflat și domnul primar al comunei Tomșani. 
Pe lângă reprezentările corale și actoricești 
legate de Nașterea Domnului, concursul s-a 

mai bucurat de două momente frumoase: moment 
literar în cinstea poetului Alexandru Enache și un 
moment istoric, în preajma centenarului Marii Uniri, 
susținut de doamna Ligia Nicolescu și domnul Petre 

Cichirdan. Tot la acest concurs a avut loc o 
expoziție caritabilă de materiale confecționate 
de elevii Școlii Gimnaziale Tomsani și de fosta 
eleva a școlii, Tudor Raluca. Banii strânși au fost 
alocați pentru ajutorarea celor aflați în nevoi din 
comuna Tomșani. La final, toți cei 375 de elevi 
participanți, îndrumați de 36 de cadre didactice 
din 30 de județe, au primit daruri de sărbători.

Pelerinaj la mănăstiri din Ahiepiscopia 
Râmnicului pentru elevii din Lăcusteni
Reafirmând rolul pelerinajului în formarea 
spirituală și culturală a tinerilor, doamna 
profesoară de Religie Ana Lavinia Stoica a 

inițiat o serie de pelerinaje la care au participat 
elevi de la Școala Gimnazială Lăcusteni, însoțiți de 
doamna educatoare Țâru Mădălina. Încununăm 
sfârșitul Postului Nașterii Domnului împreună cu 
elevii claselor a V-a și a VI- a printr-un pelerinaj la 
mănăstirile Hurezi, Bistrița, Surpatele și Dintr-un 
Lemn. În cadrul pelerinajului, elevii au vestit Nașterea 
Domnului prin colindele tradiționale de care s-au 
bucurat maicile, care, în semn de recunoștință, i-au 

răsplătit cu daruri. Primirea călduroasă a bucurat 
inimile copiilor, iar prezentarea istoriei, a activității 
culturale și duhovnicești din mănăstiri i-a 
impresionat profund. Pe această cale, mulțumim 
maicilor de la Mănăstirea Bistrița pentru cele 120 
de cadouri ce au fost oferite tuturor copiilor de la 
Școala Gimnazială Lăcusteni, dar și maicilor de la 
mănăstirile Surpatele și Dintr- un Lemn, a precizat 
doamna profesoară de Religie Ana Lavinia Stoica.

Cadouri și colinde pentru bătrânii din centrele 
de asistență socială din Protoieria Horezu
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, marți, 

19 decembrie, s-a desfășurat în Protoieria Horezu o 
acțiune caritabilă prin care bătrânii din centrele de 
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asistență socială de pe raza Protoieriei Horezu au 
fost colindați și au primit daruri. Această lucrare de 
milostenie și dăruire a fost coordonată de Părintele 
Protoiereu Mihai Cârțan, ajutat fiind de toți preoții 
parohi de pe lângă Centrele de bătrâni din localitățile 
Bărbătești, Costești, Lădești, Zătreni și Roiesti. Pacea, 
lumina și bucuria Crăciunului au fost sentimentele pe 
care le-au reaprins părinții duhovnicești în sufletele 
tuturor bătrânilor aflați în boală, singurătate și uitare.

Proiect filantropic la Parohia Brezoi I:
Să fii şi tu un Moş Crăciun!
Începând încă din luna noiembrie, Parohia Brezoi 
I din Protoieria Călimănești s-a pregătit pentru 
continuarea unui vechi proiect ce a devenit tradiţie: 
Să fii şi tu un Moş Crăciun!, care se derulează prin 
intermediul unor ateliere de creaţie, ateliere de 
păstrare şi promovare a tradiţiilor, dar şi prin acţiuni 
caritabile. Prin intermediul atelierului creativ, copiii, 
aflaţi sub îndrumarea Părintelui Chima Vasile şi a 
Părinitelui Preoteasa Daniel, dar şi a voluntarilor din 
cadrul comitetului parohial, au confecţionat cocarde 
tricolore pentru ziua de 1 Decembrie şi diferite 
decoraţiuni pentru Nașterea Domnului. Produsele 
realizate de copii au fost comercializate chiar de 
către ei, în scop caritabil. Proiectul îşi propune şi 
promovarea şi păstrarea tradiţiilor, aşa că în toată 
această perioadă copiii au învăţat colinde şi s-au 
pregătit pentru participarea la diferite concursuri şi 
festivaluri de colinde din judeţ.  Acţiunile caritabile 
din cadrul proiectului au avut ca ţintă 
familii nevoiaşe, bărâni singuri, dar şi 
cazuri mai deosebite ale unor copii care au 
nevoie de medicamente, ori de intervenţii 
chirurgicale.

Liceul de Arte Victor Giuleanu:
Spre marea taină a Naşterii Domnului!
În perioada în care străvechile colinde 
răsună pretutindeni, vestind naşterea 
Pruncului Iisus în ieslea sfântă din Betleem, 
elevii clasei a V-a de la Liceul de Arte Victor 

Giuleanu din Râmnicu Vâlcea au picurat în sufletele 
părinţilor şi ale bunicilor bucurie şi emoţie, în cadrul 
serbării de Crăciun, desfăşurată marţi seara în sala de 
festivităţi a şcolii. Cu acest prilej, copiii, coordonaţi 
de Părintele Profesor Laurenţiu Rădoi, au susţinut 
un minunat recital de colinde şi cântece religioase, 
interpretate vocal şi instrumental, învăluind taina 
dumnezeiască în haine de sărbătoare. Spectacolul a 
fost completat de Legenda Crăciunului, o frumoasă 

scenetă de teatru, jucată cu multă bucurie şi 
plăcere de cei mici, care au devenit mesagerii 
slăvitului praznic al Naşterii Domnului, 
precum magii şi păstorii, odinioară. La final, 
bucuria momentului artistic a fost încununată 
cu împărțirea de daruri micilor actori. A doua 
zi, un grup de elevi ai liceului, însoţiţi de 
Părintele Laurențiu Rădoi, au adus mângâiere 
şi speranţă în sufletele copiilor de la Centrul 
de tip rezidenţial pentru recuperarea copilului 
cu dizabilităţi din localitate. Ei au poposit aici 
pentru al doilea an consecutiv, oferindu-le celor 
prezenţi dulciuri, fructe, alimente neperisabile, 
jucării şi îmbrăcăminte. Gestul lor poate fi o 

mărturie a dragostei împărtăşite celor de o vârstă cu 
ei, lipsiţi şi defavorizaţi, dar şi o experienţă ce le va fi 
folositoare în acest urcuş duhovnicesc spre marea taină 
a Naşterii Fiului lui Dumnezeu, a precizat părintele.

Pomenirea eroilor din Decembrie 1989
În ziua de 22 decembrie, la cimitirele și troiţele 
închinate eroilor care s-au jertfit în Decembrie 1989 
pentru libertatea, credinţa şi demnitatea poporului 
român din întreaga ţară, ierarhi, preoţi şi diaconi au 
săvârșit slujbe de pomenire. Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit 
slujba Parastasului lângă monumentul ridicat pe 
esplanada din fața Tribunalului din Râmnicu-Vâlcea. 
La slujba de pomenire au participat reprezentanți ai 
autorităților centrale și locale, care, ulterior, au depus 
coroane de flori la monumentul ridicat în memoria 
revoluționarilor vâlceni. Slujbe de pomenire au 
fost săvârșite la toate bisericile și mănăstirile din 
Arhiepiscopia Râmnicului.

V
iața parohiilor
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Bătrânii din Centrul de boli neuropsihice Măciuca 
au primit daruri din partea Protoieriei Drăgășani
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Parintele 
Protoiereu Ion Dumitrașcu, împreună cu preoți 
din Protoieria Drăgășani, a vizitat Centrul de boli 
neuropsihice din localitatea Măciuca, prilej cu care 
au fost oferite daruri persoanelor internate. În cadrul 
vizitei, un grup de elevi ai Liceului Teoretic Măciuca, 
coordonați de către Părintele Constantin Gheorghe, 
au cântat colinde, bucurându-i pe cei prezenți.

Daruri de sărbători în Parohia Vlădești
În apropierea praznicului Nașterii Domnului, Parohia 
Vlădești din Protoieria Râmnicu-Vâlcea a oferit 
ajutoare materiale unor familii de bătrâni, bolnavi și 
copii cu posibilități materiale reduse, fiind alcătuite 
115 pachete constând în alimente de bază, fructe și 
dulciuri, în valoare totală de 4.000 lei. Activitatea a 
fost desfășurată prin implicarea preoților parohiei și 
susținerea autorităților locale și a unor binefăcători 
din comunitate.

Ajunul Crăciunului în Parohia Jiblea Veche:
Tradiţii religioase de Crăciun
În ajunul praznicului Nașterii Domnului, în Parohia 
Jiblea Veche din Protoieria Călimănești a fost organizata 
acţiunea caritabilă Tradiţii religioase de Crăciun. 
Duminică, 24 decembrie, după Sfânta Liturghie, 
Părintele Constantin Negrea, împreună cu toți copiii 
prezenți la slujbă, a împodobit bradul. Glasurile 

minunate ale colindătorilor au fost îndrumate de 
doamna preoteasă Violeta Negrea, vestind cu emoție 
Nașterea Domnului, prin tradiționalele colinde de 
Crăciun. Ca în fiecare an, programul de colinde a 
fost urmat de oferirea darurilor pentru toţi copiii 
din biserică, cu sprijinul Primăriei Călimănești și 
al societății comerciale Boromir. La final, părinţii și 
bunicii, împreună cu enoriaşii parohiei, i-au aplaudat 
pe colindători și au participat cu mare bucurie la agapa 
frațească organizată de Comitetul Parohial. Prin 
evenimentele organizate în cadrul bisericii ne dorim 
să-i integrăm pe copii în atmosfera religioasă pentru 
a deveni trăitori ai credinței ortodoxe. De la această 
reuniune duhovnicească toţi au plecat spre casele lor 
cu bucuria mântuirii adusă de Naşterea Domnului, ca 
ecou al sfintelor slujbe ce pătrund în suflete, a precizat 
Părintele Constantin Negrea, cuvântând despre 
însemnătatea tradițiilor de Crăciun.

Proiect filantropic în Parohia Foleștii de Sus:
Dăruind, învățăm să iubim!
Într-o atmosferă plină de emoție și bucurie, în data 
de 26 decembrie, elevii din grupul de creație al Școlii 
Gimnaziale Foleștii de Sus, îndrumați de domnul 
profesor de Religie Tudor Liviu Bogdan, au împărțit 
alimente și dulciuri oamenilor nevoiași din comuna 
Tomșani. Fondurile necesare derulării acestui proiect 
au fost adunate în urma expoziției cu vânzare, care a 
avut loc la Concursul național Marea Taină a Nașterii 
Domnului, desfășurat în Căminul cultural din Foleștii 
de Sus. Elevii din cercul de creație au confecționat 
materiale specifice Nașterii Domnului, care mai apoi 
au fost vândute. Proiectul a avut în vedere un număr 

de 13 familii nevoiașe. Elevii au pus astfel în 
practică ceea ce au învațat la ora de Religie despre 
milostenie și despre iubirea față de Dumnezeu, 
manifestată în grija față de aproapele.

Daruri pentru bolnavii din Spitalul de Psihiatrie 
Drăgoești oferite de Protoieria Râmnicu-Vâlcea
Marți, 26 decembrie, Părintele Protoiereu 
Nicolae Proteasa, împreună cu un grup de preoți 
și credincioși din Protoieria Râmnicu-Vâlcea, 
a vizitat Spitalul de Psihiatrie din Drăgoști, 
oferind daruri bolnavilor și personalului medical. 
Bucuria sărbătorii se împlinește și prin întâlnirea 
semenilor aflați pe paturile de spital. Dincolo de 

valoarea darului pe care îl oferim, devenim oarecum 
aparținătorii acestor bolnavi care, nu de puține ori, 
trăiesc sentimentul abandonării de către familii și de 
către cei apropiați. Atunci când colindele sunt cântate 
de către preoți, voluntari, cadre medicale, împreună cu 
persoanele aflate la tratament, trăim un emoționant 
moment de slăvire a Mântuitorului Hristos la Nașterea 
Sa, a subliniat Părintele Protoiereu.
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Sfântul Teodor Studitul:
Domnul, neîncetat, cu îndemn
   ne îndeamnă să alegem viața cea veșnică!
Să fugim, rogu-vă, de patimă, fiindcă aceasta 

este locul unde se meșteșugește trădarea. Să 
fugim de întuneric, fiindcă acesta ne smulge 
din îmbrățișarea Stăpânului; să fugim și de 
orice altă patimă care ne împresoară sărmanul 
nostru suflet; vorbesc despre mânie, despre 
pizmă, despre furie, despre iubirea de sine, 
despre îndărătnicia în propriile păreri, despre 
viețuirea în singurătate. Feriți-vă să petreceți 
în însingurare, ca să fiți feriți de blestemul 
Domnului care atârnă asupra voastră. Căci zice: 
Vai de cel singur, că, de ar fi să cadă, nu este 
nimeni care să-l ridice! (Ecl. IV, 10).

Vedeți, fraților, judecata lui Dumnezeu; luați 
aminte la ochiul cel mare al lui Dumnezeu, 
care se uită la voi neadormit și de care nu trece 
nevăzut nimeni, nici de-ar fi săvârșit ceva în 
cele ascunse ale inimii, ca să nu mai zic de cele 
pe care omul le face în afara lui. Luați aminte la 
osânda morții, să nu înșface moartea pe cineva 
nepregătit, rogu-vă, și nici nedesăvârșit. Nu este 
o mică pierdere lipsirea de Dumnezeu, lipsirea 
de Împărăția Cerurilor, judecata și răsplata cea 
veșnică, pe care nu o va putea răbda nici un 
trup, nici măcar închipuită, darămite ajunsă la 
experiență. Aceasta ne va ajunge, dacă nu vom 
săvârși cele plăcute lui Dumnezeu.

Așadar, ca să putem noi să fugim din calea 
mâniei ce va să vină peste fiii neascultării (Ef. 
V, 6), să înfăptuim, rogu-vă, cele poruncite, 
să-L cinstim pe Dumnezeu încă de pe acum. 
Pe cât își dă seama cineva despre sine că îi este 
de trebuință, să se curățească pe sine, să-și 
înnoiască sufletul, călăuzindu-l înspre voia 
lui Dumnezeu. Căci aproape este Domnul de 
toți cei ce-L cheamă pe El (Ps. CXLIV, 18) și 
în fiecare zi ne primește pocăința, în fiecare zi 
ne ridică păcatele și neîncetat cu îndemn ne 
îndeamnă să alegem viața cea veșnică, pe care 
să ne învrednicim a o dobândi, întru Însuși 
Hristos, Domnul nostru, Căruia I se cuvin slava 
și puterea, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, 
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Sursă:
Cateheza a noua a Sfântului Teodor Studitul,

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



În apropiere de orașul Horezu se află comuna 
Costeşti, atestată documentar la 11 octombrie 
1512, când popa Frâncu din Costeşti, semna ca 
martor un act prin care banul Barbu Craiovescu 
cumpăra o moşie în satul Târsa. În comună se află 
satul Pietreni, așezat la poalele munților Arnota 
și Cacova din masivul muntos Buila-Vânturarița. 

Biserica închinată Sfântului Ierarh Nicolae din 
satul Pietreni a fost construită din zid, între anii 
1700-1701, de egumenul Ştefan de la Mănăstirea 
Bistriţa. Datorită numeroaselor izvoare de pe 
muntele unde este situată, bisericii i s-a mai zis 
și Schitul de sub Piatră sau Biserica 44 de Izvoare. 
Se spune că în anul 1867, când a fost vizitată de 
domnitorul Carol I, el ar fi numărat aici 44 de 
Izvoare. Conform inscripţiei, istoria ei este mult 
mai veche, pe locul actualei biserici existând 
inițial un schit de lemn. Alexandru Odobescu a 
găsit în inventarul schitului un disc şi o lingură 
de argint, inscripţionate cu anul 1694. Înainte de 
anul 1763, când episcopul Climent al Râmnicului 
a înzestrat-o cu cărţi, biserica a fost jefuită de 
turci, încât a fost nevoie de o amplă restaurare. 

În anul 1779, biserica a fost pictată de zugravul 
Efrem, prin efoturile lui Grigorie proegumenul 
de la Bistriţa, ajutat de Gherman eclesiarhul, 
Lavrentie monahul şi Pătru Schiteanu preotul, 
cum indică pisania. Marcată vizibil de trecerea 
timpului, ctitoria a fost reparată între anii 1870-
1876, când i s-a refăcut pardoseala şi acoperişul, 
de către Gheorghe Schiteanu, precum reiese din 
predoslovia noului pomelnic, început în 1876. 
Din pricina stării de degradere, în anul 1907 

Schitul de sub Piatră
Biserica 44 de Izvoare

biserica a fost închisă cultului, fiind restaurată și 
redată cultului în anul 1938 de preotul Constantin 
Constantinescu și renovată din nou între anii 
1953-1954, de către noul preot, Dumitru Fulga, 
care a zidit noua clopotniţă şi a astupat cu zidărie 
latura vestică a pridvorului deschis. 

Se păstrează până astăzi pictura originală. 
În interior atrage atenţia scena cu Adormirea 
Maicii Domnului, care a provocat admiraţia 
bizantinologilor, şi portretul preotului Pătru 
Schiteanu, în veşminte preoţeşti albe. De formă 
dreptunghiulară, biserica are absida altarului 
trilobată, element arhitectural aparte. În jurul 
bisericii se văd încă zidurile vechilor chilii şi, 
parţial, zidul de incintă. În perioada noiembrie 
2009 - august 2011, biserica a fost consolidată și 
reparată, de S.C. Carolin S.R.L. din Râmnicu-
Vâlcea, sub coordonarea ing. Ion și Ștefan Stătică.


