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Cuvântul Ierarhului

Sfinții Părinți ai Bisericii 
noastre, alcătuind lecționarul 
liturgic, au rânduit ca în 

această zi de Duminică, cuprinsă între 
Înălțarea Domnului și Pogorârea 
Duhului Sfânt, să se citească la 
Sfânta Liturghie textul evanghelic 
în care ni se pune înaintea ochilor 
noștri duhovnicești, spre meditație și 
rugăciune, o pericopă din Evangheliei 
după Sfântul Apostol Ioan care 
cuprinde așa numita Rugăciune 
arhierească a Mântuitorului. Această 
a șaptea Duminică după Paști 
este consacrată întotdeauna unui 
eveniment capital din viața Bisericii, 
şi anume Sinodul I Ecumenic, din anul 
325, convocat de Sfântul Împărat 
Constantin cel Mare, unde au fost 
prezenţi 318 Sfinți Părinți ai Bisericii, 
după cum aflăm din istoriografia 
bisericească.

Pericopa aceasta a Evangheliei 
ioaneice, Rugăciunea arhierească a 
Mântuitorului, exprimă în termeni de 
o profunzime cu totul aparte ceea ce 
mai târziu se va vedea și la Sinodul 
de la Niceea: unitatea Bisericii este 
dată de către Hristos Domnul; cei 
ce cred în El, păstrând învățătura 

Lui neschimbată, rămân în unitate, statornicindu-se în 
„Duh și în Adevăr” (Ioan IV, 24). Însuși Hristos aseamănă 
unitatea dintre Apostoli, unitatea sobornicității Bisericii, 
cu modelul comuniunii desăvârșite, a împreună-lucrării 
și a împreună-trăirii: Sfânta Treime. Astfel, punându-l în 
legătură cu Sinodul I Ecumenic de la Niceea,  înțelegem 
mai limpede textul Evangheliei de astăzi. Taina mântuirii 
noastre stă în taina unității: „Ca toţi să fie una, după cum 
Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia 
în Noi să fie una” (Ioan XVII, 21). Biserica este astfel la 
nivel creat icoana Dumnezeirii necreate. Sfântul Grigorie 
Palama arată deseori în scrierile sale cum credinciosul se 
face părtaș iubirii dumnezeiești, dobândindu-și locul său 
în comuniunea sau obștea îndumnezeirii. Evanghelia de 
astăzi, dar în același timp și pilda Sfinților Părinți adunați 
la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, ne arată că dreapta 
credință se păstrează doar în unitate, adică în Biserică, și 
numai în Biserică.

Un text liturgic din Slujba Vecerniei de la această Duminică 
sistematizează în chip cu totul lămurit învățătura pe care 
Părinții de la Sinodul I Ecumenic ne-au lăsat-o: „Pomenirea 

„Să rămânem 
uniți în dreapta 

credință”

Fragment din Cuvântul de 
învățătură la Duminica a VII-a 
după Paști 

(a Sfinților Părinți de la Sinodul I 
Ecumenic)
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de astăzi, cea de peste an, a purtătorilor de 
Dumnezeu Părinți, adunați din toata lumea în 
strălucita cetate a Niceei, adunarea ortodocșilor, 
ca niște evlavioși, cu credință să o prăznuim. Căci 
aceștia au nimicit cu buna gândire învățătura 
cea nelegiuită a ticălosului Arie și l-au alungat 
sobornicește din Biserica a toată lumea; și au 
învățat pe toți să mărturisească lămurit că Fiul 
lui Dumnezeu este deoființă cu Tatăl, împreună 
veșnic și mai înainte de veci, lăsând în scris 
aceasta, cu grijă și cu evlavie, în Simbolul credinței. 
Pentru aceasta și noi, urmând dumnezeieștilor 
lor învățături, crezând cu tărie, ne închinăm 
Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt, Treimii Celei 
deoființă, întru o Dumnezeire”. Astfel, putem 
vedea asemănarea dintre ereticul Arie, care a 
încercat să rupă în secolul IV unitatea Bisericii, cu 
cea a fiului pierzării, Iuda Iscarioteanul, amintit 
de textul scripturistic din Duminica aceasta. 
Toate textele liturgice de la slujbele de astăzi 
îl aseamănă în acest sens pe Arie „cel numit cu 
numele turbării, care s-a turbat cumplit și a grăit 
cuvinte nedrepte împotriva Înălțimii” cu Iuda 
Iscarioteanul, apostolul vânzător.

Toate aceste lucruri lămuresc faptul că Sfinții 
Părinți au așezat acum, în Duminica dintre 
Înălțare și Pogorârea Duhului Sfânt, cinstirea 
părinților de la Sinodul I Ecumenic. Numai stând 
în unitate de credință dobândim Duhul Sfânt. 
Numai păstrând credința dreaptă neștirbită 
rămânem în Biserică. Cel ce se îndepărtează de 
dreapta credință câtuși de puțin, se depărtează și 
Duhul de el. Păstrarea și propovăduirea dreptei 
credințe sunt condițiile fundamentale pentru 
rămânerea în Duh și Adevăr. Ereticul este în 
afara Bisericii, în afara Adevărului, în afara 
Duhului Sfânt. Hristos Domnul înainte de a Se 
înălța la Ceruri le spune Apostolilor să rămână 
în Ierusalim, să nu se depărteze de această cetate 
(Faptele Apostolilor I, 4), așteptând făgăduința 
făcută lor; altfel spus, le poruncește să rămână în 
dreapta credință spre a putea primi făgăduința 
făcută lor: trimiterea Duhului Sfânt, Care Îl și  
face veșnic prezent pe Hristos cu ei.

Viața veșnică este condiționată de mărturisirea 
dreptei credințe: „Viaţa veşnică este aceea ca să Te 
cunoască pe Tine, singurul, adevăratul Dumnezeu 
şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan XVII, 
3). După căderea omului în păcat și pierderea 
implicită a Cuvântului lui Dumnezeu din inima 
sa, omul a pierdut comunicarea paradisiacă 
pe care o avea cu Dumnezeu, putând să ajungă 

la o comunicare și comuniune adevărată 
cu Acesta, doar prin curățirea de patimi și 
împărtășirea de Cuvântul lui Dumnezeu din 
Sfânta Scriptură, și mai cu seamă prin unirea 
cu Trupul euharistic al Mântuitorului Iisus 
Hristos. Altfel spus, Dumnezeu Se comunică pe 
Sine oamenilor prin Cuvântul Său din Sfânta 
Scriptură, dar mai ales prin unirea personală cu 
aceștia în Taina Sfintei Euharistii. La starea de 
desăvârșire, de asemănare cu Dumnezeu, nu se 
poate ajunge decât printr-un efort ascetic, prin 
nevoințe susținute. Comuniunea cu Dumnezeu 
presupune eliberarea de tot ceea ce-l ține 
înlănțuit pe om de această lume. Simultan cu 
eforturile omului de a tinde către Dumnezeu, 
cu nevoințele lui de a se ridica spre Arhetipul 
Său, și Dumnezeu Se coboară către om. Astfel, 
Cuvântul scripturistic pregătește întotdeauna 
în noi unirea cu Hristos în Taina Euharistiei. 
Cunoașterea lui Dumnezeu este întotdeauna 
fundamentată pe cuvântul lui Dumnezeu, 
inspirat de Duhul Sfânt, citit și interpretat în 
Duhul Sfânt, în Biserică – Trupul lui Hristos, 
Trup duhovnicesc al aceluiași Cuvânt întrupat. 
Omul, trăind prezenţa Cuvântului lui Dumnezeu 
în inima sa ca o tensiune permanentă, ca un 
dor neîncetat, creşte epectatic în cunoaşterea 
lui Dumnezeu, în aşa măsură încât se uneşte 
tot mai mult cu Dumnezeu. Cunoaşterea lui 
Dumnezeu este astfel nesfârşită, urcuşul către 
Dumnezeu nu se termină niciodată, iubirea nu 
se epuizează, ci creşte permanent, iar această 
creștere concomitentă a omului în cunoașterea 
și iubirea lui Dumnezeu întărește și unitatea 
Bisericii, adică comuniunea celor ce cresc în 
aceeași credință, în aceeași iubire.

Să ne rugăm Milostivului Dumnezeu să ne țină 
pe toți uniți în mărturisirea dreptei credințe, 
să ne dea la toți puterea și curajul mărturisirii 
credinței neschimbate și să ne întărească în 
dragostea Sa, care este izvorul cunoașterii 
drepte a lui Dumnezeu, dar și al unității Bisericii. 
Să rămânem toți uniți în aceeași credință, cu 
mintea și inima în Ierusalimul ceresc, așteptând 
în tăcere și rugăciune venirea Duhului Sfânt 
întru noi toți! Așa să ne ajute Dumnezeu!

† VARSANUFIE, 
Arhiepiscopul Râmnicului
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Autorități județene și locale, 
oameni de cultură, stareți ai 
mănăstirilor, preoți și credincioși 

s-au rugat vineri, 8 iunie, în Catedrala 
Arhiepiscopală Sfântul Nicolae, împreună 
cu Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la 
împlinirea a patru ani de la întronizarea în 
demnitatea de Arhiepiscop al Râmnicului.

La acest moment aniversar, Înaltpreasfinția Sa 
a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de părinții 
consilieri, exarhii și stareții mănăstirilor.

După Sfânta Liturghie s-a oficiat o Slujbă de Te-
Deum, ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru 
binefacerile revărsate în cei patru ani de slujire, 
o perioadă de întărire a vieții duhovnicești și de 
adâncire a lucrării culturale.

La această frumoasă sărbătoare pentru 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie şi pentru 
întreaga Eparhie a Râmnicului, din partea cle-

rului, a vieţuitorilor aşezămintelor monahale şi 
a dreptmăritorilor creştini, Părintele Consilier 
Cultural Ștefan Zară a rostit cuvântul ocazi-
onal intitulat „Patru ani de întărire a vieții 
duhovnicești și adâncire a lucrării culturale în 
Arhiepiscopia Râmnicului”, în care a precizat: 
„înțelegând timpul ca dar al lui Dumnezeu spre 
dobândirea mântuirii, trebuie să conștientizăm 
că aniversarea anumitor momente din drumul 
către Împărăția lui Dumnezeu nu sunt clipe de 
festivism, ci momente în care retrăim bucuria 
bunei lucrări spre dobândirea veșniciei.

Aniversarea este, în acest sens, atât bilanț spre 
a analiza ceea ce bine s-a făcut și cele ce mai sunt 
de împlinit, cât și bucuria de a înainta întru buna 
făptuire, fără a cădea din smerenie.

Au trecut patru veri de roade binecuvântate 
de când Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, seamănă cuvântul 

A
niversare

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la împlinirea a patru 
ani de întărire a vieții duhovnicești și adâncire a lucrării 

culturale în Arhiepiscopia Râmnicului



6 Revista PRAXIS, Anul III, Nr. 3

lui Dumnezeu în ținutul Olteniei de sub munte, 
acolo unde, acum un veac și jumătate, Sfântul 
Ierarh Calinic de la Cernica a rectitorit eparhia 
întemeiată în anul 1503 de către Sfântul Nifon, 
Patriarhul Constantinopolului.

De la 8 iunie 2014, când, prin rânduiala 
lui Dumnezeu și înțeleapta socotință a 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a fost 
instalat ca Arhiepiscop al Râmnicului, lucrarea 
vrednicilor înaintași în scaunul de Râmnic a 

A
ni

ve
rs

ar
e

fost continuată și adâncită, antrenând 
în activitatea administrativ-edilitară, 
cultural-duhovnicească și pastoral-
misionară, într-un chip dinamic, clerul 
și credincioșii eparhiei, dar și diferite 
instituții ale Statului.

Ierarh cu o vastă experiență, ucenicind 
timp de treisprezece ani ca episcop-vicar 
al Arhiepiscopiei Bucureștilor atât pe 
lângă patriarhul de vrednică pomenire 
Teoctist Arăpașu, cât și pe lângă actualul 
patriarh, Preafericitul Părinte Daniel, 
cu timp și fără timp, și-a pus viața spre 
mărturisirea dreptei credințe și slujirea 
Bisericii și a Neamului, prin cuvânt şi 
faptă, oferindu-ne zilnic, tuturor celor 
din Eparhia Râmnicului, modelul de 
trăire duhovnicească autentică întru 
Hristos.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie 
este părintele spiritual al preoţilor, 
monahilor și monahiilor și al credin-
cioşilor, din Eparhia Râmnicului, calitate 
înţeleasă ca slujire şi responsabilitate 
față de Biserica lui Hristos, accentuând 
în misiunea pe care o desfăşoară legătura 
dintre rugăciune, dreapta credință și 
buna făptuire.

Prin toată activitatea Înaltpreasfinției 
Sale de până acum, a dovedit că tot ceea ce 
a mărturisit în cuvântul de la instalarea 
sa ca arhiepiscop a fost un crez pe care îl 
împlinește întocmai: „Bunul Dumnezeu 
a rânduit chemarea mea ca arhipăstor 
al Sfintei Arhiepiscopii a Râmnicului în 
această zi a Cincizecimii, când Biserica 
creștină a fost întemeiată în chip văzut. 
De aceea, îndrăznesc să situez începutul 
slujirii mele ca Arhiepiscop al Râmnicului 
sub semnul lucrării de întărire a Bisericii 
de aici, ca Trup tainic al lui Hristos, 
până vom ajunge împreună, așa cum ne 

îndeamnă Apostolul Pavel, la unitatea credinței 
și dreapta cunoaștere a lui Dumnezeu. Acestea 
sunt principalele coordonate pe care trebuie 
să le avem în vedere spre dobândirea veșnicei 
bucurii din Împărăția lui Dumnezeu: întărirea 
unității întru dreapta credință și creșterea în 
cunoașterea lui Dumnezeu, iar pe acestea le vom 
avea în măsura în care vom reuși să creștem 
întru Hristos spre starea bărbatului desăvârșit, 
adică a asemănării cu Dumnezeu”. 

Monah cu trăire vie în Tradiția Bisericii 
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Ortodoxe, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie a înțeles că întărirea mona-
hismului în această eparhie în care 
spiritualitatea monahală a reușit sute 
de ani să îndrume viața credincioșilor 
și cultura națională, este o prioritate 
stringentă. În acest sens, a înființat sau 
reînființat unsprezece mănăstiri. Este 
destul să amintim minunata ctitorie din 
satul natal al Patriarhului Justinian pe 
care a construit-o spre veșnica amintire 
a acestui patriarh cu viață sfântă, născut 
în ținuturile vâlcene și de reînființare a 
Mănăstirii Comanca. Nu putem trece cu 
vederea nici Mănăstirea Morunglavu din 
Șerbăneștii Vâlcii, acolo unde timp de opt 
ani a stărețit Iosif Naniescu, mitropolitul 
sfânt al Moldovei, trecut în calendarul 
Bisericii noastre de curând.

Pe plan pastoral-liturgic și duhovnicesc, 
credem că realizarea cea mai mare a 
Înaltpreasfinției Sale de până acum 
este aprobarea de către Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române a propunerii 
de canonizare a celor patru sfinți cuvioși 
de la noi din eparhie: Sfinții Cuvioși 
Daniil și Misail de la Turnu și Sfinții 
Cuvioși Neofit și Meletie de la Stânișoara. 
A elaborat argumentele de canonizare 
ale acestor sfinți și, după ce Sinodul 
Mitropoliei Olteniei a dat avizul acestui 
demers, le-a prezentat Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române care, în ședința 
de lucru din 25 februarie 2016, a aprobat 
canonizarea Sfinților Cuvioși de la Turnu 
și Stânișoara, ce s-au nevoit în aceste două 
mari mănăstiri ale eparhiei noastre. Cu 
prilejul proclamării oficiale a canonizării 
acestor patru cuvioși ai Bisericii noastre, 
dar și în contextul anului comemorativ 
al Sfântului Ierarh Anim Ivireanul care a 
cârmuit această eparhie aproape trei ani, 
prin strădania Înaltpreasfinției Sale, slujba de 
sfințire a Mănăstirii Antim a fost oficiată de către 
doi patriarhi ai Bisericii Ortodoxe: PF Părinte 
Patriarh Daniel și PF Părinte Patriarh Ioan al 
Antiohiei, alături de majoritatea ierarhilor din 
Sinodul Bisericii noastre și ierahi ai Bisericii 
Georgiei, moment ce va rămâne veșnic în istoria 
acestei eparhii.

De patru ani, Arhiepiscopia Râmnicului a 
înflorit vizibil prin ample lucrări edilitare și 
de restaurare atât la Centrul Eparhial, cât și 

de înfrumusețare a vetrelor monahale și a 
parohiilor. O serie de monumente istorice din 
cadrul  Arhiepiscopiei Râmnicului au început sau 
au continuat lucrările de restaurare, obținându-
se pentru trei dintre acestea și aprobarea 
proiectelor de restaurare cu finanțare din 
fonduri europene. A fost restaurat în întregime 
Palatul Arhiepiscopal, construit de Sfântul Ierah 
Calinic de la Cernica, Catedrala Sfântul Nicolae, 
zidită de același sfânt ierarh, a fost restaurată 
aproape în întregime, clădirea cu birourile 
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aparatului administrativ a fost 
refăcută, iar în curtea Centrului 
Eparhial au fost amenajate 
numeroase spații cu flori și 
arbori care fac sufletul să se 
bucure de frumusețea zidirii lui 
Dumnezeu.

Fiind un adevărat om de 
cultură și sesizând necesitatea 
apropierii credincioșilor de 
carte, a continuat lucrarea 
înaintașilor săi, Filaret, Che-
sarie, Antim, Calinic și Varto-
lomeu, prin înființarea unei 
edituri la care s-au publicat 
douăzeci și șase volume de 
carte, trei publicații de înaltă 
ținută academică, dar și 16 CD-
uri audio cu muzică bizantină 
și audiobook-uri, punând în 
valoare scrierile Sfinților Părinți, 
dar și diferite povestiri cu miez 
duhovnicesc pentru cei mici. A 
înființat o școală de traducători 
din limba greacă, coordonată 
de un cadru universitar de la 
Universitatea din București și, 
în același timp, a inițiat și mai 
multe colecții la Editura Praxis 
a Arhiepiscopiei Râmnicului cu 
traduceri din scrierile Sfinților 
Părinți ai Bisericii, traduceri 
la care lucrează un colectiv 
de profesori de limbi clasice 
din Capitală. De asemenea, 
a coordonat redactarea Ma-
tericului mănăstirilor vâlcene, 
în care a pus în valoare nevoința 
monahiilor din mănăstirile Ol-
teniei de sub munte, devenite 
paideic modele de nevoință pen-
tru orice creștin. A coordonat 
lucrările de execuție a bustului 
Sfântului Ierarh Martir Antim Ivi-
reanul, al Patriarhului Justinian, al 
Patriarhului Miron și al poetului 
național Mihai Eminescu.

 A intensificat colaborarea 
cu diferite personalități mar-
cante ale culturii naționale pe 
care le-a cooptat în diferite pro-
iecte, organizând mai multe 
simpozioane și conferințe na-

ționale și internaționale cu 
Academia Română, Academia 
Oamenilor de Știință din Ro-
mânia, dar și cu alte instituții 
culturale din țara noastră.

Cu binecuvântarea și purtarea 
de grijă a Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie, au fost 
înființate mai multe asociații 
printre care amintim: Asociația 
Tinerilor Ortodocși Sfântul Va-
lentin, Asociația Părinților pentru 
Ora de Religie și Asociația Profe-
sorilor de Religie. 

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a 
inițiat, în colaborare cu Asociația 
Renaşterea Obiceiurilor şi Tra-
diţiilor Româneşti, un amplu 
program pentru promovarea, 
organizarea și conservarea 
patrimoniului iconografic din 
Arhiepiscopia Râmnicului.

Au fost organizate tabere și 
excursii școlare de care s-au 
bucurat numeroși elevi și 
studenți ai Eparhiei noastre, 
fiind oferite mai multe burse 
școlare și ajutoare financiare 
pentru copiii defavorizați 
și pentru cei merituoși din 
județul Vâlcea. De asemenea, 
la nivel social-filantropic, s-a 
intensificat lucrarea de aju-
torare a oamenilor aflați în 
nevoi, înființând cincizeci de 
programe sociale, iar în fiecare 
dintre cele patru protoierii ale 
Arhiepiscopiei Râmnicului 
funcționează câte o cantină so-
cială.

În legătură cu familia creștină, 
la modul cel mai concret, a 
sprijinit material familiile cu 
posibilități financiare reduse, 
a ajutat spiritual și material 
familiile care au copii mulți, a 
coordonat organizarea unor 
activități caritabile în cămine de 
copii și centre de zi pentru copiii 
săraci. Prin această lucrare, a 
arătat că familia este, înainte de 
orice, un dar al lui Dumnezeu. 
Când Dumnezeu a făcut lumea, 

cununa creaţiei Sale a fost 
familia: bărbatul şi femeia care 
au primit binecuvântarea de a 
creşte, a se înmulţi şi a stăpâni 
pământul. Preoții au fost 
îndrumați să facă săptămânal 
cateheze în sprijinul familiei 
creștine și, mai ales, să acorde o 
atenție sporită tinerilor care își 
întemeiază acum familii.

Lucrarea culturală, științifică 
și pastoral-misionară a Înalt-
preasfințitului Părinte Varsanufie 
este apreciată nu doar în plan 
local, mărturie fiind și titlul de 
Cetățean de Onoare al Muni-
cipiului Râmnicu-Vâlcea, ci și 
în plan regional, fiind membru 
în Colegiul de redacţie al Re-
vistei Mitropolia Olteniei. În 
plan național, i s-a acordat de 
către Președinția României, în 
luna februarie a anului 2004,  
Ordinul Meritul Cultural în grad 
de Comandor, în anul 2014, a 
primit din partea Patriarhiei 
Române Ordinul Sfântul Con-
stantin Brâncoveanu pentru 
ierarhi, iar în luna septembrie 
2016, Ordinul Sfântul Ierarh 
Martir Antim Ivireanul pentru 
ierarhi. Mai mult decât atât, 
lucrarea Înaltpreasfinției Sale a 
fost apreciată și la nivelul celor 
mai înalte foruri academice din 
țara noastră.  Astfel, începând 
cu anul 2016 este membru al 
Academiei Oamenilor de Știință 
din România.

Mărturisea Părintele Profe-
sor Dumitru Stăniloae că 
„mântuirea stă în strânsă 
legătură cu responsabilitatea”, 
iar Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie prin rodnica lucra-
re pe care o desfășoară în 
Arhiepiscopia Râmnicului a 
întărit aceste cuvinte prin ample-
le lucrări împlinite, învățând 
paideic pe fiecare dintre cei 
apropiați spre continua lucrare, 
asumându-ne ca fii duhovnicești.

Fiecare dintre colaboratorii 
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Înaltpresfinției Sale datorează mult felului în 
care, prin părintească dragoste, înţelepciune şi 
responsabilitate a condus organismele eparhiale, 
urmărind întotdeauna binele Bisericii.

Acum la ceas aniversar, ne rugăm 
Mântuitorului Hristos, „Apostolul şi Arhiereul 
mărturisirii noastre” (Evrei III, 1) să dăruiască în 
continuare Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie 
al Râmnicului aceeaşi bunătate părintească 
şi aceeaşi râvnă sfântă pentru a sluji Biserica 
strămoșească și Neamul românesc!

La împlinirea a patru ani de la întronizarea 
Înaltpreasfinției Sale ca Arhiepiscop al Râm-
nicului, se cuvine să mulțumim în primul rând 
lui Dumnezeu, Cel în Treime Slăvit, pentru darul 
pe care l-a făcut clerului și credincioșilor acestei 
eparhii, dar și Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, 
Episcopul Râmnicului, a cărui lucrare o continuă 
jerfelnic și pilduitor Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

La acest moment aniversar, de împlinire a 
patru ani de la întronizare, în numele clerului, al 
monahilor și monahiilor din sfintele mănăstiri, 
precum și al poporului dreptcredincios din 
Arhiepiscopia Râmnicului și al tuturor acelora 
care păstrează și mărturisesc valorile Bisericii 
Dreptmăritoare, am binecuvântata misiune de 
a mulţumi Chiriarhului nostru pentru atenţia şi 
deosebita grijă pe care o acordă Arhiepiscopiei 
Râmnicului și de a transmite deplina și veșnica 
noastră ascultare și prețuire.

A
niversare

Distincția Crucea Râmnicului
Pentru susținerea activităților duhovnicești-

culturale, administrative și social-filantropice 
desfășurate în cei patru ani, Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, 
a oferit mai multor fii ai eparhiei distincția 
Crucea Râmnicului: Dl. Dinu Săraru, Dl. Florian 
Marin, Prefectul Județului Vâlcea, Dl. Constantin 
Rădulescu, Președintele Consiliului Județean 
Vâlcea, Dl. Mircia Gutău, Primarul Municipiului 
Râmnicu-Vâlcea, D-na Andra Bică, Inspector 
Școlar General al ISJ Vâlcea, precum și altor 
personalități, pentru activitatea bogată, rodnică 
și folositoare Bisericii și societății.
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U  n gând inspirat, de mare ispravă, l-a condus pe 
Arhiepiscopul cărturar Dr. Varsanufie la decizia de a 
institui o distincţie nobiliar identitară pentru Eparhia 

sa cuprinzătoare simbolic şi a geografiei Olteniei de sub munte, 
Crucea Râmnicului – oraş şi Eparhie de asemenea de sine în spaţiul 
oltenesc. 

Este prilejul să fac odată cu preţuirea deosebită faţă de acest 
act ctitoricesc o scurtă însemnare – sper lămuritoare – pentru cei 
de azi. Aşadar, la 1370, sub domnia lui Vladislav I (Vlaicu Vodă), 
Patriarhul Nicodim al Constantinopolului hotărăşte împreună 
cu Domnul zidirea Mitropoliei Ortodoxe a Severinului, a cărei 
existenţă s-a petrecut până la 1503, când sub Radu cel Mare această 

instituţie covârşitor de importantă pentru istoria Bisericii 
Ortodoxe Române se mută la Râmnic cu titlul de Episcopie 
a Râmnicului – Noul Severin (în acelaşi sinod se hotărăşte 
şi crearea Episcopiei Buzăului). Râmnicul a fost de atunci 
Noul Severin al Episcopiei care în 14 noiembrie 2009 este 
înălţată la rangul de Arhiepiscopie odată cu ridicarea în 
jilţul arhiepiscopal a Episcopului Gherasim.

Semnificaţia nobiliară a Crucii Râmnicului este încăr-
cată de o istorie rezonantă pentru dezvoltarea salbei de 
mănăstiri vâlcene, aproape toate legate de acte ctitoriceşti 
voievodale, care astăzi se constituie într-o vatră de 
creştinătate cu nu mai puţin de 43 mănăstiri, în afară de 
schituri şi aşezări schimnice. 

Crucea Râmnicului este menită să recunoască în timp, 
dar şi la timp, dăruirea şi uneori chiar jertfa precum şi 
devotamentul şi hărnicia unor căuzaşi ai credinţei creştine 
ortodoxe din Vâlcea şi din afara Vâlcii, care nu şi-au 
precupeţit osteneala, contribuind la sporirea şi consacrarea 
tradiţiei ctitoriceşti, monastice şi cărturăreşti atât de 
diverse, a unui climat şi depozit de spiritualitate venind 

să susţină identitatea Râmnicului în ipostaza de Noul Severin şi apoi Arhiepiscopal Râmnicean. 
Am înţeles că această distincţie va fi făcută publică în ziua de azi, 8 iunie 2018, când se împlinesc 

4 ani de păstorire râmniceană a ierarhului Dr. Varsanufie. Sunt 4 ani în care în geografia Eparhiei 
Vâlcene au fost înfiinţate unsprezece mănăstiri noi, dintre care amintim pe cea a Sfântului Calinic 
de pe lângă Catedrala Râmnicului, a lui Antim Ivireanul, a Înălţării Sfintei Cruci, din dealurile 
din apropierea urbei Râmnicului Vâlcii, cea din extremitatea sudică a ţinuturilor vâlcene din 
localitatea Ghioroiu, în sfârşit, mănăstirea închinată Patriarhului Iustinian Marina în satul lui 
natal, Suieşti, în care s-a zidit şi o biserică nouă şi o casă ţărănească muzeu amintind de casa 
părintească a marelui patriarh. În aceşti patru ani au fost remarcate sporirea şi întinerirea prin 
restaurare a Palatului Arhiepiscopal înălţat de Sfântul Calinic, casele şi locuinţa acestuia din 
timpul păstoririi sale la Râmnic,  Parcul Arhiepiscopiei, de hectare întregi transformate aşa cum 
se vede şi azi într-o gură de rai a florilor şi a arbuştilor florari, sădirea unor sute de tei, sute de 
cireşi şi de meri şi de caişi şi de vişini, îmbrăcarea în tablă de aramă a acoperişului palatului şi a 
turlelor catedralei, busturile în bronz ale poetului Mihai Eminescu şi al Patriarhului Iustinian, iar 
în oraş bustul în bronz al Sfântului Antim Ivireanul. Alături de acestea sunt dator să atrag atenţia 
şi asupra unei publicaţii  doctrinare trimestriale intitulată Martyria de cea mai frumoasă ţinută 
editorială şi cu o deschidere cuprinzătoare spre colaborarea cu personalităţi prestigioase ale 
ortodoxiei şi, în general, ale culturii româneşti. Închei cu încrederea că această nobilă distincţie, 
Crucea Râmnicului, îşi va afla un loc meritat prestigios şi meritoriu în recunoaşterea unor opere şi 
personalităţi semnificative pentru cultura şi ortodoxia românească.

Dinu SĂRARU

Crucea Râmnicului este 
menită să recunoască 
în timp, dar şi la timp, 
dăruirea şi uneori 
chiar jertfa precum 
şi devotamentul şi 
hărnicia unor căuzaşi 
ai credinţei creştine 
ortodoxe din Vâlcea şi 
din afara Vâlcii
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Pelerinajul cu Brâul Maicii Domnului în 
Arhiepiscopia Râmnicului

Biserică și Societate

Vâlcii. Pentru mângâierea creștinilor, multe icoane 
ale Maicii Domnului s-au descoperit a fi făcătoare 
de minuni, fapt ce a întărit credința poporului în 
ajutorul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Prezența Brâului Maicii Domnului ne întărește 
duhovnicește, închinându-ne la acest odor care 
s-a păstrat, iată, prin pronia lui Dumnezeu, timp 
de două milenii, fiind încă o dovadă a faptului 
că Maica Domnului a fost cinstită în Biserica 
dreptmăritoare chiar dintru începuturile ei.

Mai înainte de aceasta, o cinstise pe Maica 
Domnului arhanghelul Gavriil când i-a vestit că va 
naște pe Mântuitorul lumii: „Bucură-te, ceea ce ești 
plină de dar, Marie, Domnul este cu tine!” cum, de 
altfel, o cinstise și Elisabeta, mama Sfântului Ioan 
Botezătorul. În mod deosebit a cinstit-o Mântuitorul 
Hristos, prin ascultarea de ea în vremea copilăriei, 
dar și prin ascultarea și împlinirea rugăciunilor  ei 
pentru mijlocirea cererilor celor aflați în necazuri 
și suferințe, fapt pentru care Biserica a numit-o 
„rugătoare nebiruită”. Să ne așezăm fiecare nădejdea 
în rugăciunile și mijlocirea Maicii Domnului, pentru 
a trăi în binecuvânatrea și purtarea de  grijă a 
Fiului său, Domnul nostru Iisus Hristos”, a fost 
îndemnul Înaltpreasfinției Sale în seara primei 
zile a pelerinajului.

Cu binecuvântarea Preafericitului Pă-
rinte Patriarh Daniel și la inițiativa 
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, 

Arhiepiscopul Râmnicului, Brâul Maicii Dom-
nului de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia a 
fost adus în pelerinaj în Arhiepiscopia Râmni-
cului.

Înaltpreasfinția Sa a întâmpinat delegația din 
Grecia la Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Nicolae 
din Râmnicu-Vâlcea, unde a așezat racla cu cin-
stitul Brâu al Maicii Domnului, spre închinare.

În cuvântul împărtășit credincioșilor după 
slujba de Te Deum și rugăciunile închinate Maicii 
Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie 
a arătat că „pelerinajul cu Brâul Maicii Domnului 
este un moment duhovnicesc în care trebuie să ne 
așezăm sub ocrotirea Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu. Maica Domnului este începătoarea 
rugăciunii neîncetate, rugătoare pentru toți și 
mijlocitoare înaintea Mântuitorului Hristos, iar 
închinarea la cinstitul său Brâu a adus mângâiere 
și vindecare multor creștini.

Cinstirea deosebită de care Maica Domnului s-a 
bucurat din partea domnitorilor, boierilor, preoților, 
obștilor monahale și credincioșilor s-a arătat și prin 
numeroasele biserici și mănăstiri ridicate în ținutul 
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Pelerinajul cu Brâul 
Maicii Domnului în Arhi-
episcopia Râmnicului a 
însemnat un moment de 
sărbătoare duhovnicească 
aleasă pentru credincioșii 
ținuturilor Olteniei de sub 
munte care au participat 
în număr mare la Sfânta 
Liturghie săvârșită de către 
Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, la biserica fi-
lie a Parohiei Romanești, 
cu hramurile Intrarea în 
Biserică a Maicii Domnului 
și Sfântul Nicolae din satul 
Pleşeşti, comuna Roșiile, 
unde, de asemenea, a fost 
adus Brâul Maicii Domnului 
la dorința și mijlocirea 
domnului Constantin Doru 
Diaconu, primarul comunei, 
și a preotului Ion Păescu.

Înaltpreasfinția Sa a fost 
întâmpinat de autoritățile lo-
cale, tinerii și credincioșii din 
parohie, dar și de pelerinii care 
s-au reașezat duhovnicește în 

aceste zile sub ocrotirea Mai-
cii Domnului.

În cadrul Sfintei Liturghii, 
Chiriarhul Râmnicului a eviden-
țiat importanța evenimentului 
duhovnicesc, întrucât „are o 
încărcătură deosebită pentru 
această parohie, pentru că, 
de câteva zile, a poposit de 
la Mănăstirea Kato Xenia din 
Grecia una dintre cele do-
uă părți ale Brâului Maicii 
Domnului care se află spre 

cinstire în lumea ortodoxă”.
Părintele Arhiepiscop a 

arătat tradiția cinstirii Brâului 
Maicii Domnului care „este un 
odor de mare preț rămas de 
la Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu, cea care i-a spus 
apostolului Ioan, înainte de 
a se muta din viața aceasta 
trecătoare, ca hainele sale să 
fie împărțite la două femei să-
race din Ierusalim.

A fost păstrat în Ierusalim 
de către femei evlavioase cin-
stitul Brâu, până în timpul 
împăratului Arcadie, fiul împă-
ratului Teodosie cel Mare, care 
a luat Brâul Maicii Domnului 
și l-a așezat într-o raclă sfân-
tă, într-una din bisericile din 
Constantinopol.

Mai multe sute de ani, acest 
Brâu a ocrotit Constantino-
polul, care a devenit cetatea 
Maicii Domnului.

Soția împăratului Leon 
cel Înțelept era tulburată de 
un duh rău. Aceasta a văzut 
pe Maica Domnului în vis și 
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„Este o mare binecuvântare ca acest odor de mare 
preț, Brâul Maicii Domnului, să fie cinstit în ținuturile 

Olteniei de sub munte”
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a primit îndemnul de a-l ruga pe patriarhul 
Constantinopolului să deschidă racla și să se 
atingă de acest odor de neprețuit.

Cu rugăciunile patriarhului, racla a fost 
deschisă, iar împărăteasa, după ce a sărutat 
Brâul Maicii Domnului, s-a vindecat și, în 
semn de recunoștință, l-a brodat cu fir de aur 
și l-a așezat în aceeași raclă pe care o făcuse 
împăratul Arcadie. În secolul al XII-lea, s-a 
stabilit și Sărbătoarea Brâul Maicii Domnului, 
cu ziua de prăznuire la 31 august.

La Mănăstirea Kato Xenia a ajuns o parte 
din Brâul Maicii Domnului în anul 1522, când 
cetățile dimprejurul acestei mănăstiri erau 
bântuite de ciumă. Imediat după ce a ajuns 
Brâul Maicii Domnului la Mănăstirea Kato 
Xenia, mulți oameni au început să se vindece și 
boala a încetat”.

În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie a vorbit credincioșilor despre 
vindecările săvârșite în țara noastră în timpul 
pelerinajului și al procesiunii cu Brâul Maicii 
Domnului, dar și despre faptul că Maica 
Domnului rămâne pururea rugătoare și 
mijlocitoare a noastră înaintea lui Dumnezeu: 
„aflându-se de minunile săvârșite în localitățile 
în care Brâul Maicii Domnului era așezat spre 
cinstire, a fost adus la anul 1813 și în Țara 
Românească, în timpul unei epidemii de ciumă 
care a încetat odată cu aducerea Brâului și 
purtarea sa în procesiune.

Maica Domnului este cel mai mare mijlocitor 
pe care îl avem înaintea lui Dumnezeu. Nu 
este niciun sfânt care să aibă atâta îndrăznire 
să mijlocească pentru noi, pentru vindecarea 
trupească și sufletească și, mai ales, pentru 

mântuirea sufletelor noastre, așa cum o face 
Maica Domnului.

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a fost 
prevestită în Vechiul Testament, iar nașterea 
sa a fost rodul rugăciunilor înălțate de Sfinții 
Ioachim și Ana. A trăit întreaga viață în per-
manentă rugăciune, ascultare de Dumnezeu 
și smerenie. Prin Nașterea Domnului nostru 
Iisus Hristos, Maica Domnului a devenit Sfânta 
Sfintelor, însă, așa cum i-a proorocit dreptul 
Simeon, prin inima ei au trecut sulițe atunci 
când L-a văzut pe Mântuitorul Hristos răstignit 
pe Cruce.

Mântuitorul a încredințat-o celui mai 
apropiat ucenic al Său, Sfântul Apostol Ioan, 
care a avut grijă de Maica Domnului până ce 
aceasta și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu. 
Sfinții Apostoli și ucenicii Domnului Hristos au 
cinstit-o în chip deosebit pe Maica Domnului, 
cum, de altfel, o cinstesc creștinii până în zilele 
noastre.

Sunt foarte multe minunile pe care Maica 
Domnului le face și nu este om care să-i ceară 
ajutorul și să rămână nemângâiat, să rămână 
fără răspuns.

De aceea, este o mare binecuvântare ca 
acest odor de mare preț, singurul lucru care 
s-a păstrat de la Maica Domnului, să fie cinstit 
astăzi în ținuturile Olteniei de sub munte.

Să o rugăm pe Maica Domnului să mijlo-
cească pentru fiecare dintre noi, să Îl roage pe 
Mântuitorul Hristos să ne dăruiască sănătate 
sufletului și trupului, să ajute pe fiecare din-
tre noi să facă roade de pocăință, pentru a 
câștiga împărăția lui Dumnezeu”, a încheiat 
Înaltpreasfinția Sa.
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Priveghere și Liturghie arhierească pentru 
cinstirea Icoanei Maicii Domnului Trihirussa 

de la Mănăstirea Turnu

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit 
în seara zilei de 27 iunie, slujba Pri-

vegherii, continuată cu Sfânta Liturghie, în 
noaptea de 28 iunie, la Mănăstirea Turnu, 
cu prilejul sărbătoririi Icoanei Maicii Dom-
nului Trihirussa.

În cadrul slujbei de priveghere, o copie a 
Icoanei Maicii Domnului Trihirussa de la Mă-
năstirea Hilandar din Sfântul Munte Athos a 
fost adusă la mănăstire, fiind purtată în pro-
cesiune în jurul ctitoriei din veacul al XVII-lea 
a mitropolitului Varlaam. 

Cu hramul Intrarea Maicii Domnului în biserică 
lăcașul de cult a fost ridicat pe locul vechii 
bisericuțe din lemn ctitorite de Sfântul Misail, 
primul „nacealnic” al sihăstriei organizate în 
jurul chiliei Sfântului Cuvios Daniil.

În cuvântul de învățătură împărtășit obștii 
mănăstirii și pelerinilor prezenți la slujba de 
priveghere, Părintele Arhiepiscop a arătat că 

„prin rânduiala lui Dumnezeu, prin jertfa și 
osârdia părintelui stareț Misail și a viețuitorilor 
acestei mănăstiri, veche vatră de sihăstrie, în 
această noapte a fost adusă o copie a Icoanei 
Maicii Domnului Trihirussa, cunoscută ca 
Icoana Maicii Domnului cu trei mâini, sau 
icoana Sfântului Ioan Damaschin.

Această icoană se află la Mănăstirea Hilandar, 
la Sfântul Munte Athos și a fost icoana de 
familie a Sfântului Ioan Damaschin. Secretar 
al Califului Damascului, Sfântul Ioan era, în 
timpul crizei iconoclaste, unul dintre cei mai 
fervenți apărători ai cinstirii icoanelor, ținând 
cuvântări și alcătuind trei tratate teologice 
împotriva iconoclaștilor, fapt ce a revoltat pe 
împăratul Leon III Isaurul (717-740). 

Împăratul Leon III Isaurul, prin multe intrigi, 
a uneltit, astfel încât Califul Damascului să 
creadă că Sfântul Ioan comitea acte de trădare 
împotriva sa. Califul nu doar că l-a înlăturat 
din funcție pe Sfântul Ioan, dar a poruncit și 
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să îi fie tăiată mâna dreaptă, iar apoi să fie 
spânzurată în piața din mijlocul cetății.

Spre seară, Sfântul Ioan a cerut de la calif 
mâna cea tăiată și, primind-o, a mers la casa lui 
unde, așezând-o la locul ei, s-a rugat înaintea 
icoanei Maicii Domnului ca să-l vindece. După 
rugăciune îndelungă, sfântul a adormit și a 
avut un vis în care Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu s-a întors spre el, promițându-i 
vindecare rapidă.

Când s-a trezit din somn, Sfântul Ioan a 
constatat că mâna lui era nevătămată.

 Drept mulțumire, a adăugat la icoana Maicii 
Domnului o mână din argint, în partea de jos, 
astfel încât dă impresia că Maica Domnului 
are o a treia mână. Conform tradiției, după 
această minune Sfântul Ioan a scris un imn de 
mulțumire Maicii Domnului: „De tine se bucură, 
ceea ce ești plină de har…”ce se cântă în loc de 
„Cuvine-se cu adevărat” în Liturghia Sfântului 
Vasile cel Mare.

După ce a intrat în mănăstire, Sfântul Ioan a 
dăruit icoana făcătoare de minuni Mănăstirii 
Sfântul Sava cel Sfințit, iar apoi, prin rânduiala 
lui Dumnezeu, a ajuns în Serbia de unde, în 
timpul invaziilor turcești a ajuns la Mănăstirea 
Hilandar, arătându-se a fi în permanență 
ocrotitoare a mănăstirii și a obștii monahale.

O copie a icoanei de la Mănăstirea Hilandar 
din Muntele Athos  a fost adusă în seara 
aceasta la Mănăstirea Turnu și va ocroti 
mănăstirea și întreg Muntele Cozia,  cu Icoana 
Maicii Domnului Axion Estin de la Mănăstirea 
Stânișoara. Împreună cu Icoana Maicii 

Domnului Îndrumătoarea de 
la Mănăstirea Cozia, Icoana 
Maicii Domnului Trihirussa va 
fi așezată într-un baldachin 
alături de moaștele Sfântu-
lui Cuvios Daniil care au 
fost aflate lângă bisericuța 
construită de mitropolitul 
Varlaam.

Dăm slavă lui Dumnezeu 
pentru toate binefacerile re-
vărsate asupra mănăstirii 
acesteia și asupra noastră și o 
rugăm pe Maica Domnului să 
mijlocească pentru noi și să 
răsplătească pe toți cei care 

vin cu osârdie să ceară ajutorul ei!”
La Slujba Privegherii și la Sfânta Liturghie, 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 veche vatră de sihăstrie.

Biserică și Societate
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Binecuvântare arhierească la 
hramul Mănăstirii Stânișoara

La Sărbătoarea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din 24 iunie, 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit 
Sfânta Liturghie la Mănăstirea Stânișoara.

Chiriarhul Râmnicului le-a vorbit celor 
prezenți la mănăstirea de pe muntele 
Cozia unde au sihăstrit Sfinții Neofit și 

Meletie, sfințindu-și viața prin îndelungi postiri 
și privegheri, despre Sfântul Ioan Botezătorul, 
„marele pustnic, cel despre care scria profetul 
Maleahi cu patru sute de ani înainte de Naș-
terea Mântuitorului: Iată, trimit pe îngerul Meu 
înaintea feței Tale și el va pregăti calea Ta (...).

Sfântul Ioan Botezătorul a întruchipat sfin-
ţenia dobândită încă din timpul vieţii și, de 
aceea, Mântuitorul ne-a încredințat că nu s-a 
ridicat între cei născuţi din femei unul mai ma-
re decât Ioan Botezătorul; totuşi, cel mai mic 
în Împărăţia Cerurilor este mai mare decât el 
(Matei XI, 11). Fost-a om trimis de Dumnezeu, 

numele lui era Ioan“ (Ioan I,6), spune Sfântul 
evanghelist Ioan. Este cel mai mare om născut 
din femeie pentru că ne amintim de pro-
povăduirea şi misiunea sa vestită încă din 
Vechiul Testament (Matei III, 2-3; Marcu I, 2-4), 
dar, în mod special, de momentul extraordinar 
al Teofaniei de la Iordan (Matei III, 13-17; 
Marcu I, 9-11). Toți proorocii au vorbit și au 
scris despre Cel ce avea să vină, fără să-L vadă. 
Însă Ioan este cel care L-a văzut pe Mântuitorul 
și nu numai că L-a văzut, dar L-a și arătat 
lumii, spunând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel 
ce ridică păcatul lumii” (Ioan I, 29).

Este, în același timp, cel mai mic din Împărăția 
lui Dumnezeu, pentru că nu a apucat să vadă 
slava Învierii Mântuitorului Hristos, așa cum 
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„Din viața 
Sfântului Ioan 
Botezătorul 
vedem că 
Dumnezeu are 
o rânduială cu 
fiecare dintre noi”

au văzut-o Apostolii, întrucât 
a fost omorât de invidia unei 
femei păcătoase, Irodiada, 
cumnata regelui Irod, pe care 
regele și-o luase de țiitoare.

Sfântul Ioan Botezătorul a 
fost născut, așa cum arată 
evanghelistul Luca, în urma 
făgăduinței pe care Arhan-
ghelul Gavriil a făcut-o bătrâ-
nului arhiereu Zaharia. Acest 
arhiereu iudeu din ceata lui 
Avia era căsătorit cu Elisabeta 
din neamul lui Aaron şi rudenie 

cu Sfânta Fecioară Maria. 
Amândoi erau întristaţi, 

pentru că nu aveau copii. 
„Erau neprihăniţi înaintea lui 
Dumnezeu şi păzeau fără pată 
toate poruncile şi rânduielile 
Domnului” (Luca I, 6). 

Slujind la templu, Zaharia 
a intrat în Sfânta Sfintelor să 
tămâieze, după obiceiul Legii 
Vechi, în singura dată din an 
în care se putea face lucrul 
acesta. În Sfânta Sfintelor, i s-a 
arătat Arhanghelul Gavriil, 
descoperindu-i că va fi bine-
cuvântat de Dumnezeu prin 
nașterea unui băiat, care va 
primi numele Ioan. 

Zaharia, fiind trecut de vâr-
sta de 80 de ani, s-a îndoit în 
inima lui și a cerut semn de la 
înger, care i-a spus: iată, vei fi 
mut şi nu vei mai vorbi, până 
în ziua când se vor întâmpla 
aceste lucruri, pentru că n-ai 
crezut cuvintelor mele care 
se vor împlini la vremea lor” 

(Luca I, 19). 
Când a ieșit înaintea popo-

rului, arhiereul Zaharia n-a 
putut să mai grăiască nimic, 
iar oamenii au înțeles că 
acolo, în Sfânta Sfintelor, 
el a avut o vedenie. După 
cuvântul îngerului, Elisabeta 
va naște prunc, un prunc care 
din pântecele ei se închinase 
Mântuitorului, tresărind la 
întâlnirea dintre Elisabeta și 
Maica Domnului. Elisabeta s-a 
umplut de Duh Sfânt și a în-
ceput să proorocească.

A născut copilul dăruit de 
Dumnezeu și, chiar după 
nașterea acestuia, Zaharia 
nu putea să vorbească. La 
împlinirea celor opt zile de 
la naștere, când pruncul 
trebuia să fie tăiat împrejur 
și să primească nume, a fost 
întrebată Elisabeta cum va fi 
numit fiul ei și ea a spus: Ioan.

 Nimeni dintre rudeniile 
lor nu purta acest nume iar, 
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după obicei, cel întâi-născut primea numele 
tatălui. Au mers la Zaharia și i-au dat o tăbliță 
să scrie numele pruncului, iar acesta a scris 
„Ioan va fi numele lui”. Atunci, Zaharia a început 
să vorbească, proorocind despre pruncul său: 
„Şi tu, pruncule, vei fi chemat prooroc al Celui 
Preaînalt, căci vei merge înaintea Domnului, ca 
să pregăteşti căile Lui”.

Nu la multă vreme S-a născut și Mântuitorul 
Hristos despre Care aflând, Irod a trimis să 
fie omorâți toți pruncii de la doi ani în jos. 
Elisabeta a luat pruncul și a fugit în munți și, 
spune sinaxarul acestei zile că, fiind urmărită 
de soldați, muntele s-a despicat și ea a intrat 
prin acea crăpătură care apoi s-a închis la loc. 
În acele vremuri de amară suferință pentru 
toți părinții care au devenit martorii uciderii 
propriilor prunci, s-a întâmplat și sfârșitul 
mucenicesc pentru arhiereul Zaharia care, 
refuzând să spună unde s-a ascuns Elisabeta 
împreună cu pruncul Ioan, a fost omorât în 
apropierea templului.

Elisabeta, fiind bătrână, a avut grijă de Ioan 
până când acesta a împlinit vârsta de trei ani, 
iar după moartea sa, îngerii vor purta de grijă 

copilului, iar pruncul creştea şi se întărea în 
duh. A stat în locuri pustii până în ziua arătării 
lui înaintea lui Israel” (Luca I, 80). La vârsta 
de treizeci de ani, ieșind din pustie, așa cum 
proorocise Isaia, a început să propovăduiască, 
folosind aceste cuvinte cu care-Și va începe 
Evanghelia și Mântuitorul Hristos: „Pocăiți-vă, 
că s-a apropiat Împărăția Cerurilor!” (Marcu 
I, 15).

Acolo, la Betabara, lângă Ierihon, va veni 
Mântuitorul să Se boteze, iar el, robul lui 
Dumnezeu, atinge creștetul Stăpânului lumii, 
rostind: „iată Mielul lui Dumnezeu”. Devine 
martor al arătării Prea Sfintei Treimi, căci, 
în momentul Botezului Domnului, cerul s-a 
deschis, iar Tatăl grăiește: „Acesta este Fiul 
Meu Cel iubit!” Duhul Sfânt Se coboară, iar 
Mântuitorul, a doua Persoană a Sfintei Treimi, 
Se botează din mâna lui Ioan.

Ne încredințăm astăzi că Dumnezeu are 
o rânduială cu fiecare dintre noi și, de ace-
ea, smerindu-ne, trebuie să ne așezăm sub 
ocrotirea și milostivirea Sa”, a încheiat Înalt-
preasfinția Sa.
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Așezarea pietrei de temelie a noii 
biserici de la Mănăstirea Ostrov

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie a săvârșit la 6 iunie, slujba 
punerii pietrei de temelie a noii 

biserici de la Mănăstirea Ostrov.
Noua biserică îl va avea ocrotitor pe Sfântul 

Voievod Neagoe Basarab și va fi construită în 
apropierea  ctitoriei sale cu hramul „Nașterea 
Maicii Domnului”.

În cuvântul de binecuvântare adresat obștii 
monahale, stareților și preoților prezenți, 
Înaltpreasfinția Sa a subliniat că „este un 
moment duhovnicesc cu o încărcătură aparte, 
pentru că noua biserică este închinată sfântului 
care, cu cinci sute de ani mai înainte, ctitorise 
împreună cu familia sa biserica închinată 
Maicii Domnului.

Sfântul Neagoe Basarab a cârmuit Țara Ro-
mânească între anii 1512-1521, remarcându-
se pentru sprijinul pe care l-a dat culturii și 
Bisericii Ortodoxe în vremea sa.

 A ctitorit biserica Mănăstirii Curtea de Argeş, 
Biserica Sfântul Gheorghe, a Mitropoliei din 
Târgovişte și Mănăstirea Ostrov, a restaurat 
mănăstirile Tismana şi Cozia şi a făcut o serie 
de donații la multe alte mănăstiri. La Sfântul 
Munte Athos, a făcut, de asemenea, foarte multe 
donații către: Cutlumuş, Zografu, Xenofon, 
Rusicon, Vatoped, Iviron, Hilandar, la fel către 
Patriarhia Ecumenică, Ierusalim, Muntele Sinai, 
încât biograful Sfântului Nifon, Gavriil Protul, 
mărturisea: „Ce vom spune despre lucrurile 
şi mănăstirile pe care le-au miluit? Şi în toate 
laturile de la Răsărit până la Apus şi de la 
miazăzi până la miazănoapte, toate sfintele 
biserici le hrănea şi cu multă milă pretutindeni 
da. Şi nu numai creştinilor fu bun, ci şi păgânilor, 
şi fu tuturor tată milostiv, asemănându-se 
Domnului ceresc, care străluceşte soarele Său 
şi ploaia, şi peste cei buni, şi peste cei răi, cum 
arată Sfânta Evanghelie”.

Biserică și Societate
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Înaltpreasfințitul Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie, a 
săvârșit, duminică, 6 mai 

Sfânta Liturghie la Catedrala 
Arhiepiscopală Sfântul Nicolae  
din Râmnicu-Vâlcea, răspun-
surile liturgice fiind oferite 
de Corul Symbol al Patriarhiei 
Române.

Apreciind activitatea cultura-
lă și misionară a corului, Înalt-
preasfinția Sa a subliat că „acesta 
se bucură de recunoaștere pe plan 
național și internațional. Corul se 
află sub patronajul Patriarhiei 
Române și în acest an, al Cente-
narului Marii Uniri, se află în 
turnee prin țară, iar în această 
duminică a ales să bucure inimile 
noastre la Sfânta Liturghie. Le 
mulțumim pentru participare și 

îl felicităm, iar în mod deosebit îl 
felicităm pe părintele Jean Lupu, 
conducătorul acestui cor”.

În cuvântul de învățătură îm-
părtășit celor prezenți, Părintele 
Arhiepiscop a arătat că prin peri-
copa evanghelică și prin cântările 
liturgice „în această duminică, Bi-
serica ne pune înainte un model 
de pocăință”.

Înaltpreasfinția Sa a reliefat 
chipurile unor sfinte „femei care, 
la începutul Creștinismului, prin 
pocăința lor, s-au făcut vestitoare 
ale Evangheliei lui Hristos.

Mai întâi este vorba despre 
femeia mironosiță Maria Mag-
dalena din care Mântuitorul 
scosese șapte demoni și care a 
ajuns să vestească prima Învierea 
ucenicilor, văzând pe Mântuitorul 

în Grădina de pe Golgota.
Apoi, iată această femeie numită 

samarineanca, de la fântâna lui 
Iacob, pe numele ei Fotinia, care 
a vestit Evanghelia lui Hristos 
nu numai în Iudeea, ci până la 
Alexandria Egiptului, unde și-a 
găsit moartea mucenicească atât 
ea, cât și copiii ei.

Peste câteva veacuri, o întâlnim 
pe Sfânta Maria Egipteanca, 
femeia care, pentru 17 ani trăiți 
în desfrâu, s-a pocăit 52 de ani în 
pustie, mâncând din rădăcinile 
deșertului și trăind numai din 
binecuvântarea lui Dumnezeu”.

Modele pentru viața creștină 
sunt și cei care, întâlnindu-L pe 
Mântuitorul, au avut capacitatea 
de a-I recunoaște dumnezeirea, 
iar „Sfântul Apostol și Evanghelist 

„Evanghelia ne arată și ne învață că toți 
trebuie să ne împărtășim din apa cea vie 

care este Cuvântul lui Dumnezeu”
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Ioan pune înaintea ochilor noștri duhovnicești 
două convorbiri. Mai întâi convorbirea cu Nicodim. 
Acesta era un fariseu care credea că Iisus Hristos 
este Mesia, așa cum și această femeie va mărturisi. 
Apoi, convorbirea de la fântâna lui Iacob din 
cetatea Sihar, fântână care există și astăzi, unde 
se păstrează cinstitele sale moaște, dar și moaștele 
unui nou mucenic, Filumen.

Evanghelistul Ioan ne arată că Mântuitorul nu se 
mai ferește să meargă în Samaria. Este cunoscut 
faptul că între iudei și samarineni era un conflict 
foarte mare care se datora faptului că samarinenii 
sau cele două triburi ale lui Efrem și Manase, co-
piii lui Iosif, care primiseră acest pământ drept 
moștenire de la Iacob, atunci când venise stăpânirea 
asiro-babiloniană, s-au amestecat cu aceștia și, pe 
lângă cinstirea Adevăratului Dumnezeu, au luat și 
din obiceiurile lor.

Mântuitorul ajunge la fântâna lui Iacob, care, 
cum se știe, era nepotul lui Avraam și fiul lui Isaac. 
El furase dreptul de întâi născut de la fratele său, 
Isav. După moartea tatălui lor, Isav căuta să-l 
omoare, fapt pentru care Iacob a plecat la fratele 
mamei sale, Laban.

Acolo a muncit timp de 14 ani. Mai întâi, 7 ani 
pentru că a cerut-o de soție pe fiica lui Laban, 
Rahila. Numai că Laban, printr-o înșelătorie, în 
noaptea nunții, a pus-o în cortul lui pe Lia, fiica cea 
mare. Încă șapte ani a lucrat pentru a o lua de soție 
pe cea pe care o iubea. De la aceste două femei  a 
avut Iacob doisprezece  fii.

Fiul la care ținea Iacob cel mai mult era primul 
născut al Rahilei, Iosif. Acesta este vândut de către 
frații lui și ajunge în Egipt, pentru ca mai apoi, 
prin rânduiala lui Dumnezeu, să salveze pe tatăl 
și pe frații lui de la moarte, în timpul secetei care 
cuprinsese întreg pământul. Fiilor acestuia le dă 
drept moștenire Iacob acest ținut mănos al Samariei, 
care se interpunea între Iudeea și Galileea.

Ca să ocolească Samaria, iudeii care doreau să 
meargă în Galileea, pentru că îi disprețuiau pe 
samarineni, treceau râul Iordanului, mergeau prin 
ținutul Iordaniei de astăzi și intrau iarăși, peste 
Iordan, în ținutul Galileii. Mântuitorul Hristos 
alege să meargă prin Samaria și ajunge la această 
fântână. Spune Evanghelia că s-a așezat lângă 
fântână, fiindcă era obosit, ucenicii fiind plecați 
să cumpere mâncare. La fântână a venit această 
femeie, cu găleata ei și cu funia să scoată apă, iar 
când a văzut-o, Fiul lui Dumnezeu i-a cerut apă, 
spunându-i: „dă-Mi să beau!”

Femeia, după cum arată Evanghelistul Ioan, cunoș-
tea învățătura despre Dumnezeu, însă cunoștea și 
repulsia pe care o aveau iudeii față de samarineni 
și întreabă: „Tu, Care eşti iudeu, cum ceri să bei apă 
de la mine, care sunt femeie samarineancă?”

Mântuitorul îi răspunde: „dacă cunoşteai harul 
lui Dumnezeu şi Cine este Cel Care ţi-a zis: dă-Mi să 
beau, tu ai fi cerut de la El şi ţi-ar fi dat apă vie.”

Ea nu înțelege despre ce apă este vorba și spune: 
„Doamne, nici nu ai cu ce să scoţi şi puţul este adânc; 
de unde, dar, ai apa cea vie? Nu cumva Tu eşti 
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mai mare decât Iacob, părintele 
nostru, care ne-a dat puţul acesta 
şi a băut dintr-însul el însuşi, fiii 
lui şi turmele lui?”

Mântuitorul Hristos îi arată 
care este apa cea vie: Cuvântul lui 
Dumnezeu.

Mai departe, femeia arată  di-
ferența dintre cele două seminții, 
dintre iudei și samarineni, spu-
nând: „văd că Tu eşti prooroc. 
Părinţii noştri s-au închinat pe 
muntele acesta; iar voi ziceţi că 
în Ierusalim este locul cuvenit 
pentru închinare”. Domnul Iisus 
Hristos îi răspunde: „femeie, 
crede-Mă că vine vremea când 
nici pe muntele acesta, nici în 
Ierusalim nu vă veţi închina 
Tatălui. Voi vă închinaţi la ce nu 
ştiţi; noi ne închinăm la ce ştim, 
căci mântuirea este de la iudei. 
Dar vine vremea şi acum a venit, 
când închinătorii cei adevăraţi 
se vor închina Tatălui în duh şi în 
adevăr, căci Tatăl astfel voieşte să 
fie cei ce se închină Lui. Duh este 
Dumnezeu şi cei ce se închină Lui 
trebuie să I se închine în duh şi în 
adevăr”.

Atunci se luminează ochii ei și 
înțelege că Omul cu Care stă de 
vorbă este un om deosebit, este un 
prooroc și-L recunoaște în El pe 
Mesia.

În momentul în care Mântui-
torul Hristos, vrând să încerce 
sinceritatea ei, o întreabă de 
bărbatul ei, aceasta Îi răspunde: 

A ajuns până în părțile Egiptului, 
unde a murit în timpul persecuției 
lui Nero, ea și fiii ei, mărturisind 
credința în Iisus Hristos.

Evanghelia de astăzi ne arată 
cât de mare este dragostea lui 
Dumnezeu față de oameni.

Femeia aceasta, deși ținuse cinci 
bărbați și acum era cu al șaselea, 
primește binecuvântarea de a-L 
întâlni pe Mântuitorul, Care stă 
de vorbă cu ea, dar caută și să 
vindece sufletul ei, să salveze 
sufletul ei pentru a se împărtăși de 
bucuria împărăției lui Dumnezeu. 
Și pe noi Dumnezeu ne așteaptă, 
ieșindu-ne în întâmpinare cum 
a ieșit acestei femei. Dacă inima 
noastră este deschisă și dacă 
mărturisim, cum a mărturisit 
această femeie, păcatele înaintea 
duhovnicilor noștri, atunci Dum-
nezeu rânduiește și pentru noi 
nu numai iertare, ci și mântuirea 
sufletelor noastre.

În al doilea rând, această Evan-
ghelie ne arată și ne învață că 
toți trebuie să ne împărtășim din 
apa cea vie care este Cuvântul lui 
Dumnezeu, Care este Viață, Care 
vindecă sufletele noastre.

Atunci când ne închinăm lui 
Dumnezeu, trebuie să ne închinăm 
cu adevărat, trebuie să curățăm 
sufletul nostru, să nu purtăm în el 
supărare sau mâhnire, ci să cerem 
de la Dumnezeu milă și îndurare”, 
a încheiat Înaltpreasfinția Sa.

„Nu am bărbat!”. Domnul îi arată 
cele din viața ei, spunându-i: 
„bine ai zis că n-ai bărbat, căci 
cinci bărbaţi ai avut şi cel pe 
care-l ai acum nu-ţi este bărbat; 
aceasta adevărat ai spus.” Atunci 
ea primește această revelație de 
la Dumnezeu, că El este Mesia, 
fapt pe care Domnul îl confirmă: 
„Eu sunt, Cel Care vorbesc cu 
tine”. Femeia merge în cetate și 
le vestește tuturor despre Mesia:  
„veniţi de vedeţi un Om Care 
mi-a spus toate câte am făcut. Nu 
cumva Acesta este Hristos? Deci 
au ieşit din oraş şi veneau către 
Dânsul”.

Venind ucenicii, L-au îmbiat să 
mănânce, însă Mântuitorul le-a 
spus că El a mâncat o mâncare pe 
care ei nu o știu. Această mâncare 
era de fapt împlinirea voii Tatălui, 
propovăduirea Evangheliei.

Oamenii din Samaria au venit și 
ei la fântâna lui Iacov și L-au rugat 
pe Domnul Iisus Hristos să rămână 
la ei și, spune evanghelistul Ioan,  
a rămas două zile, iar în aceste 
zile mulți au crezut cuvântul 
Evangheliei Sale și s-au convertit.

Această femeie, după Învierea 
și Înălțarea Domnului la cer, a 
început să propovăduiască despre 
Mântuitorul, despre Evanghelia 
Lui și mai ales despre această 
închinare în duh și în adevăr, 
care înseamnă închinare fără de 
păcat, o închinare în Iisus Hristos 
Care este Calea, Adevărul și Viața. 
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Corul Symbol a concertat pe scena 
Filarmonicii „Ion Dumitrescu”

Corul Symbol al 
Patriarhiei Române, 
dirijat de părintele 

arhidiacon-profesor Jean Lupu 
și conf. univ. dr. Luminița Guțanu 
Stoian de la Universitatea Spiru 
Haret din București, a susținut 
sâmbătă, 5 mai, la Filarmonica 
Ion Dumitrescu din Râmnicu-
Vâlcea, Concertul „Cântând 
Centenarul Marii Uniri”.

Repertoriul pregătit pentru 
acest eveniment de marcă a 
cuprins, în majoritate, piese 
care evocă istoria poporului 
român, frumusețea plaiurilor 
românești, obiceiurile populare, 
trăsăturile morale ale neamului 
nostru.

Lucrările au fost semnate 
de compozitori precum: Anton 
Pann, Ion Popescu-Pasărea, 
Gavriil Musicescu, Ion Vidu, 
Alexandru Cristea, George 
Enescu, Ioan Christu Danielescu, 
Gheorghe Danga, Nicolae Lungu, 
Gheorghe Șoima, Nelu Ionescu, 
Alexandru Pașcanu, Constantin 

Arvinte, Irina Odăgescu, Mihai 
Moldovan, Constantin Drăgușin, 
Marin Velea, Valentin Gruescu, 
Petre Ștefănescu, Gelu Stratulat, 
Andres Papin, Joseph Strauss.

Multe dintre acestea sunt 
lucrări consacrate și gustate de 
iubitorii cântului coral, dar au 
fost și lucrări în primă audiție, 
după cum acest cor și-a obișnuit 
spectatorii ca, la fiecare concert, 
să lanseze cel puțin o nouă 
producție corală. 

Pentru varietatea progra-

mului s-a apelat și la piese „cu 
solo” (Corina Gatu, Andreea 
Dascălu), piese „cu pian” 
(Cristina Gheorghe, Magdalena 
Bulibașa, Bianca Fodor), piese 
„cu chitară” (Andreea Silivestru) 
și piese „cu percuție” (Petre 
Mihăilescu). În același scop, 
au fost interpretate și piese 
concepute cu o amplă mișcare 
scenică de către doamna 
lect. univ. dr. Anca Iorga, de la 
Universitatea Spiru Haret din 
București. 

Biserică și Societate
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Prăznuirea 
Sfinților 

Apostoli Petru 
și Pavel la 

Mănăstirea 
Dintr-un Lemn

La sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru 
și Pavel, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, 

a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea 
Dintr-un Lemn.

În cuvântul de învățătură împărtășit celor 
prezenți, Înaltpreasfinția Sa a arătat că 
„Biserica Ortodoxă a rânduit, în această zi 
sfântă care a fost precedată de mai multe 
zile de post, să fie pomeniți Sfinţii şi întru tot 
lăudaţii Apostoli Petru şi Pavel, cei dintâi pe 
scaun şezători şi propovăduitori ai Evangheliei 
lui Hristos. Sărbătoarea lor ne îndeamnă să le 
urmăm credința și să devenim mărturisitori 
demni și statornici ai învățăturii creștine. 

Acești corifei ai apostolilor făceau cunoscut 
Cuvântul Evangheliei și lucrarea sfinţitoare a 
Duhului Sfânt, prin împărtăşirea continuă a 
harului dumnezeiesc lumii. Învățau și tămăduiau 
cu puterea lui Iisus Hristos, descoperindu-se a fi 
părinți, înainte de a fi învățători, „Căci de aţi 
avea zeci de mii de învăţători în Hristos, totuşi 
nu aveţi mulţi părinţi. Căci eu v-am născut prin 
Evanghelie în Iisus Hristos” (1 Corinteni IV, 15).

Învățăm de la acești sfinți că trebuie să 
rămânem ascultători ai poruncilor lui Dumnezeu 
și, mai mult, trebuie să căutăm să ne sfințim 
viețile, împlinind întru aceasta poruncile lui 
Dumnezeu. Numai în stare de ascultare smerită 
şi de împlinire a poruncilor lui Hristos, poate 

omul simţi sfinţenia lui Dumnezeu care, iată, 
a schimbat cu totul viețile celor pe care i-am 
prăznuit, pentru că a făcut misionari dintr-un 
pescar și dintr-un prigonitor al creștinilor. 

Pentru Sfântul Petru, pescuirea minunată a 
fost lucrarea de pregătire a apostoliei sale,  în 
care a înțeles că activitatea sa trebuie să se 
bazeze mai întâi pe puterea harului lui Hristos, 
nu pe forţele proprii, iar Mântuitorul Hristos l-a 
întărit în credință prin cuvintele: „Nu te teme. 
De acum te voi face pescar de oameni!” (Luca V, 
10). După această minune, Sfântul Apostol Petru 
şi cei împreună cu el, Îl urmează pe Mântuitorul: 
„şi trăgând corăbiile la uscat, au lăsat totul şi au 
mers după El” (Luca V, 11).

Sfântul Apostol Petru, care mai înainte de 
apostolie se numea Simon, era de neam iudeu, 
din hotarele Galileei, din cetatea Betsaida. 
El era fiul lui Iona, din seminţia lui Simeon, 
şi frate cu Sfântul Apostol Andrei, cel întâi 
chemat. Sfântul Apostol Petru este cunoscut în 
sfintele evanghelii pentru apropierea lui față 
de Mântuitorul Hristos. Evanghelia Cinei celei 
de Taină ne arată că Dumnezeu cunoaşte atât 
ostenelile omului, cât şi limitele sau slăbiciunile 
lui, pentru că Sfântul Petru, deși mărturisea cu 
sinceritate curajul de a-L apăra pe Mântuitorul 
Hristos față de cei care doreau să-L răstignească, 
tăind urechea lui Malhus, slujitorul arhiereului, 
în Grădina Ghetsimani, a trăit și momentul de 
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slăbiciune în care s-a lepădat de Domnul de trei 
ori, după care a cântat cocoșul, iar el a ieșit și a 
plâns cu amar.

Până la Răstignirea Mântuitorului nu-L va 
mai vedea, ca să vorbească cu El, ca să-și ceară 
iertare, însă va face roade de căință. Înainte de 
Înălțarea Domnului, el va fi repus în treapta de 
apostol, fiind întrebat de Mântuitorul: „Petru, 
Mă iubești tu pe Mine?”, „Da, Doamne, Tu știi că 
Te iubesc!” și se întristează când Mântuitorul 
a treia oară îl întreabă, dar se bucură când îl 
repune în treaptă cu aceste cuvinte: „Paște oile 
Mele!”.

El este cel care intră primul în mormântul gol 
al Mântuitorului, după ce Maria Magdalena îi 
vestește pe Apostoli că a văzut vedenie de înger 
care i-a spus că Mântuitorul a înviat. 

Ioan, ucenicul cel mai apropiat, și Petru fug 
la mormânt. Acolo, Ioan fiind tânăr, se teme 
să intre, însă Petru intră și găsește giulgiurile 
răsfirate.

La zece zile de la Înălțarea Mântuitorului, 
Petru se umple de Duhul Sfânt și propovăduiește 
Evanghelia lui Hristos, iar în aceeași zi se 
botează ca la trei mii de oameni, după cum 
aflăm din Faptele Apostolilor.

A propovăduit Evanghelia Mântuitorului în 
Ierusalim, în Iudeea și în Samaria, apoi în Asia 
Mică până la Babilon, ca apoi să meargă la 
Roma, unde va fi martirizat, fiind răstignit cu 
capul în jos în anul 67, în ziua de 29 iunie, din 
porunca împăratului Nero.

Sfântul Apostol Pavel, care mai înainte de 
apostolie se numea Saul, era de neam iudeu 
din seminţia lui Veniamin. Se născuse în Tarsul 
Ciliciei, avea cetățenie romană, învățase la 
școala rabinică a lui Gamaliil și-i persecuta pe 
creștini. Fusese prezent la martiriul Sfântului 
Mucenic Ștefan când păzise hainele celor care-l 

omorau cu pietre.
Deși Sfântul Apostol Pavel nu a făcut parte 

dintre ucenicii direcți ai Mântuitorului, dintre 
cei doisprezece oameni aleși ca să fie trimiși 
să propovăduiască Evanghelia pe care Fiul a 
primit-o de la Tatăl, el a fost numit Apostolul 
neamurilor datorită lucrării sale vaste de a 
face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, nu atât 
printre cei care erau de un neam cu el, ci printre 
păgâni.

Chemarea sa la credință s-a petrecut pe 
drumul Damascului, când acesta mergea să-i 
persecute pe creștini. Arătându-i-se Mântuitorul 
în lumină, el a orbit și a fost întrebat: „Saule, 
Saule, de ce Mă prigonești?” El a zis: „Cine ești, 
Doamne?” Domnul a răspuns: „Eu sunt Iisus, pe 
Care tu Îl prigonești. Greu îți este să izbești cu 
piciorul în țepusă” (Faptele Apostolilor IX, 4-5). 

A mers în Damasc unde, după ce a fost botezat de 
către episcopul Anania, și-a recăpătat vederea, 
iar în următorii trei ani a învățat Evanghelia 
lui Hristos pe care a propovăduit-o în toată Asia 
și în toată Europa, lăsând paisprezece epistole, 
cuprinse în canonul Noului Testament.

Și-a sfârșit viața în urma celor trei călătorii 
misionare și a detențiilor pe care le-a avut, la 
Roma, în locul în care se află o biserică numită 
Tre fontane, care, până în zilele noastre, poartă 
această mărturie a apostoliei lui, tăindu-i-se 
capul tot în anul 67, în ziua de 29 iunie.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel ne întăresc în 
dreapta credință, fiindu-ne mijlocitori înaintea 
Sfintei Treimi, după cum ne încredințează o 
cântare la sărbătoarea aceasta: Apostole Pe-
tru, mai-vârstnicul măriţilor apostoli, piatra 
credinţei şi Pavele minunate, ritorule al sfin-
telor biserici şi luminătorule, stând înaintea 
dumnezeiescului scaun, rugaţi-vă lui Hristos 
pentru noi”!.
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Parastas pentru generalul Paul Teodorescu

La finalul Sfintei Liturghii  
săvârșite la Mănăstirea Dintr-un 
Lemn în 29 iunie, Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, a oficiat slujba de po-
menire a generalului Paul Teodo-
rescu, în prezența autorităților 
județene, aviatorilor și marinarilor, 
a soldaților de la Regimentul 30 
Gardă „Mihai Viteazul”, oamenilor 
de cultură, obștii monahale și cre-
dincioșilor prezenți.

Generalul adjutant Paul Teodo-
rescu, fost ministru al aerului şi 
marinei în perioada 1938-1940, este 
cinstit în rândul ctitorilor Mănăs-
tirii Dintr-un Lemn, deoarece, 
între anii 1938-1949  a inițiat și 
realizat proiectul de renovare și 
modernizare a mănăstirii, pentru 
cinstirea aviatorilor și marinarilor.

Deși a suferit mult în perioada 
comunistă, fiind încarcerat și, ul-
terior, o bună perioadă de timp 

trăind în condiții grele, generalul Paul Teodorescu a rămas 
apropiat de Mănăstirea Dintr-un Lemn, unde, în ultimii 
ani din viață, petrecea timp îndelungat. A dorit să fie 
înmormântat aici, lucru care s-a și întâmplat în anul 1981, la 
momentul mutării sale la cele veșnice. Rămas în conștiința 
aviatorilor și marinarilor români, este comemorat în cadrul 
unor manifestări duhovnicești și culturale organizate în 
mai multe locuri din țară.
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Simpozionul Naţional „Biserica şi Armata 
României – Tradiţiile conlucrării”

Arhiepiscopia Râmnicului în par-
teneriat cu Academia Oamenilor 
de Ştiinţă din România şi Centrul 

de cercetare al conlucrării Bisericii 
Ortodoxe cu Armata României General 
Paul Teodorescu, cu sediul la Mănăstirea 
Dintr-un Lemn, a organizat joi, 28 iunie, 
Simpozionul Naţional „Biserica şi Armata 
României – Tradiţiile conlucrării”.

Manifestările s-au desfășurat în contextul 
Anului omagial al unității de credință și de 
neam și Anului comemorativ al făuritorilor 

Marii Uniri din 1918, dar și al omagierii 
generalului Paul Teodorescu la împlinirea a 
130 de ani de la nașterea sa.

În mesajul transmis participanților, 
intitulat „Misiunea Bisericii în cultivarea și 
întărirea unității de neam a românilor”,  Înalt-
preasfințitul Părinte Varsanufie a precizat 
că „Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne a proclamat anul 2018 drept Anul 
Omagial al unității de credință și de neam și 
Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri 
din 1918, având în vedere că anul acesta se 
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împlinesc 100 de ani de la 
înfăptuirea acestui ideal spre 
care a năzuit poporul român 
de veacuri.

Sărbătorim în acest an, 2018, 
împlinirea Centenarului de la 
înfăptuirea Unirii Basarabiei, 
Bucovinei și Transilvaniei cu 
Regatul României, în anul 1918, 
după încheierea Primului Răz-
boi Mondial. Intrarea României 
în această conflagrație mon-
dială (4/17 august 1916) a 
urmărit, de fapt, întregirea 
neamului românesc și făurirea 
statului național unitar. Astfel, 
acesta este cel mai potrivit 
moment pentru a recunoaște 
unitatea neamului românesc în 
cursul istoriei ca și consecință 
a identității spirituale creștine 
a poporului nostru.

Acest moment din istoria nea-
mului românesc reprezintă un 
moment binecuvântat pentru 
noi toți de a-I aduce mulțumire 

lui Dumnezeu pentru darul 
pe care ni l-a făcut și anume 
acela de a ne dărui libertatea 
și unitatea națională.

Unitatea noastră ca popor 
are, de bună seamă, ca temelie, 
identitatea noastră spirituală, 
ca popor creștin. Nașterea 
noastră ca popor a fost dublată 
de nașterea noastră întru 
Hristos, deoarece încreștinarea 
poporului de către Sfinții Apos-
toli Andrei și Filip s-a făcut 
odată cu etnogeneza poporului 
român.

 Conştiinţa Neamului nostru 
este păstrată, fără doar şi 
poate, prin conlucrarea Sta-
tului cu Biserica. Biserica ni-
ciodată nu a desconsiderat po-
litica, dar nici nu s-a implicat 
în aceasta.

 Ajutorul pe care Biserica 
îl dă cetățenilor rămâne re-
al câtă vreme ea rămâne 
neangajată politic, după ex-

presia teologului Georgios 
Mantsaridis.

 Așa cum slujitorii Bisericii 
au obligația de a nu se im-
plica în viața politică, la fel 
purtătorii puterii de stat sunt 
datori să respecte tradiția 
unei societăți, să promoveze 
valorile tradiționale ale aces-
teia. Memorabile, în acest 
sens, sunt cuvintele rostite 
de Iuliu Maniu, la Alba Iulia, 
în discursul său, cu prilejul 
proclamării României Mari: 
„Noi, onorată Adunare Naţio-
nală, privim înfăptuirea uni-
tăţii noastre naţionale un 
triumf al libertăţii omeneşti. 

Noi nu voim să devenim din 
oprimaţi oprimatori, din asu-
priţi asupritori. Noi voim să 
întronăm pe aceste plaiuri li-
bertatea tuturor neamurilor 
şi a tuturor cetăţenilor. Noi 
propunem decretarea unirii 
cu Regatul României a întregei 
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Transilvanii, a întregului Ba-
nat şi a întregului teritoriu 
locuit de Români al Ungariei. 
Pe aceste teritorii locuiesc însă 
şi alte neamuri, cu alte însuşiri 
şi alte tradiţii. Noi nu voim să 
răpim individualitatea etnică, 
nici fiinţa naţională a acestor 
neamuri. Noi nu vroim să ră-
pim limba nimănui, ci vrem 
ca fiecare om să aleagă liber 
limba şi credinţa în care vrea 
să trăiască atât în viaţa lui 
particulară, cât şi în legătură 
cu viaţa de stat. Noi nu vrem 
să verse nimenea lacrimile pe 
care le-am vărsat noi atâtea 
veacuri”.

 Respectul față de valorile 
Neamului nostru este astfel o 
datorie a oricărui cetățean și, 
cu atât mai mult, a celor care 
conduc societatea românească 
de astăzi. A încerca în oricare 
fel să schimbăm valorile Nea-
mului românesc înseamnă a 
încerca să distrugem conștiința 
acestui Neam, pentru care s-au 
jertfit înaintașii noștri.

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, nici 
constituția, nici altă carte de 
legiuiri nu mai poate avea vreo 
valoare. Biserica dintotdeauna 
a militat pentru unitatea tuturor 
oamenilor, dar, în același timp, 

pentru salvarea specificității 
personale a fiecăruia, pentru 
menținerea identității perso-
nale a fiecărui neam în parte.

În acest sens, binecuvântăm 
cu bucurie lucrările acestei 
ediții a Simpozionului Nați-
onal „Biserica și Armata 
României – Tradițiile conlu-
crării” și, în același timp, ne 
rugăm ca activitatea perio-
dicului „Misiunea” al Centrului 
de Cercetare a Conlucrării 
Bisericii Ortodoxe cu Armata 
Română „General Paul Teodo-
rescu”, de la Mănăstirea „Dintr-
un Lemn”, să întărească în 
neamul nostru conștiința uni-
tății și identității”.

Cuvântului de binecuvântare 
al Înaltpreasfinţitului Părinte 
Varsanufie s-au alăturat co-
municările ştiinţifice ale 
unor prestigioşi profesori de 
istorie de la universităţi din 
ţară, preoţi, cercetători, ale 
reprezentanţilor instituţiilor 
de comandă, de instrucţie şi 
de învăţământ militar.  

Înfiinţarea Centrului de Cer-
cetare al Conlucrării Bise-
ricii Ortodoxe Române cu 
Armata României – General 

Paul Teodorescu constituie 
demersul cultural pe care 
Arhiepiscopia Râmnicului şi 
Instituţiile de comandă, de 
instructie  şi  învăţământ  militar 
îl susţin pentru reafirmarea 
misiunii jertfelnice pe care 
domnitorii români creştini şi 
armata din toate timpurile au 
desfăşurat-o pentru „apărarea 
Bisericii şi a credinţei stră-
moşeşti, pentru întregirea 
neamului, pentru libertatea şi 
demnitatea noastră”.

În cadrul simpozionului a 
avut loc lansarea celui de-
al cincilea număr al  revistei 
Misiunea.
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Academicieni, profesori universitari, cercetători 
și preoți la Simpozionul Naţional „Constantin 

Noica”

Festivitatea de deschidere a avut  loc în data 
de 25 mai, la Sala Iosif Episcopul a Casei Sfântul 
Ierarh Calinic, în prezența și cu participarea  
domnului Acad. Alexandru Surdu, directorul 
Institutului de Filosofie şi Psihologie „Con-
stantin Rădulescu-Motru” al Academiei Ro-
mâne, a domnului Acad. Alexandru Boboc, a 
numeroși profesori universitari și cercetători 
științifici, preoți și oameni de cultură.

În deschiderea simpozionului, domnul Acad. 

Alexandru Surdu a susținut comunicarea 
Fiinţa, sentimentul şi simţămintele româneşti, 
subliind totodată că „prin acest simpozion 
aducem cu noi lumina, cum îi plăcea să spună 
lui Constantin Noica.

Noi organizăm acest simpozion pentru 
cinstirea acestui mare filosof român, pe care am 
putea să-l numim cel mai mare filosof român, 
pentru că nu are cine să ne contrazică, pentru 
că cei care nu i-au citit opera nu sunt în măsură 
sau au omis să o facă.

Și din loc în loc încercăm cu mijloacele pe care 
le avem la dispoziție, cu cuvântul nostru care îl 
grăiesc lumii independente și substanțele în care 
unii dintre noi au ajuns să nu-și mai vorbească 
decât pe șoptite, cum se vorbea pe vremuri din 
cauza sistemului de securitate. Dar noi trebuie 
să spunem, indiferent de consecințe, că suntem 
alături de amintirea acestui filosof, care așa 
cum s-a spus și până acum, a fost unul dintre cei 

Institutul de Filosofie şi Psihologie 
„Constantin Rădulescu-Motru” al 
Academiei Române şi Arhiepiscopia 

Râmnicului au organizat cu binecuvân-
tarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhi-
episcop Varsanufie, în zilele de 25-26 
mai, ediţia a X-a a Simpozionului Naţional 
Constantin Noica, cu tema „Sentimentul 
românesc al fiinţei”.
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mai de seamă reprezentanți ai 
filosofiei românești, ai culturii 
române și ai românismului.

Sigur că al X-lea simpozion 
național înseamnă mult.

Primul l-am făcut la Brașov și, 
de atunci, de când s-au împlinit 
100 de ani de la nașterea lui 
Constantin Noica am reușit 
să ținem în fiecare an câte un 
simpozion în diferite localități.

Acum ne apropiem de ani-
versarea cu numărul 110 a 
nașterii lui Constantin Noica 
care a murit după ce a reușit să-
și termine sistemul filosofic.

Stăteam de vorbă cu el, pe 
vremea aceea avea vreo 70 de 
ani, și îmi spunea: „Domnule, 
vezi că Lucian Blaga a murit 
la 66 de ani, dacă muream și 
eu la 66 de ani, rămâneam cu 
sistemul neterminat”.

A reușit să și-l termine, a trăit 
până a murit. Darul specific 
al simpozioanelor noastre este 
că am încercat să facem în 

trecere în revistă și gândul lui 
Constantin Noica și fiecare din 
simpozioane a avut ca titlu una 
din lucrările lui. Am început cu 
„Bucuriile simple” care este o 
lucrare foarte frumoasă, cum 
se spunea „cunosc rolul unor 
gheare”, văd acolo ghearele de 
leu ale lui Constantin Noica 
care știe să gândească frumos, 
să vorbească frumos, chiar dacă 
ceea ce spunem este adesea 
insuportabil”. În continuare, 
domnul academician a vorbit 
despre gândirea teologică 
a lui Constantin Noica: „cu 
ocazia Bucuriilor simple am 
fost nevoiți să vorbim și de 
cele 7 păcate: despre lene, 
despre avariție, despre mânie 
ș.a. Trecând de la lucrare la 
lucrare și dându-ne seama și 
de aspectele acestea, am ajuns 
la Rostirea filosofică, la una 
dintre cele mai originale lucrări 
ale lui Constantin Noica, care 
începe cu traducerea primelor 

versete din Prologul din 
Evanghelia după Ioan „Στην 
αρχή ήταν ο Λόγος = La început 
a fost Cuvântul” și acolo găsește 
Noica varianta că nu se spune 
„la început” ci „întru început” 
și nu se spune „cuvânt” ci 
„rostire”; cu alte cuvinte „Întru 
început era rostirea”.

Sigur că pe traseu el, 
câteodată, nu a fost unul care 
să citeze ca atare și să dea 
textul din Evanghelia după 
Ioan, că textul nu se oprește 
acolo: „Η λέξη ήταν στο Θεό, και 
ο Θεός ήταν ο Λόγος = Cuvântul 
era la Dumnezeu și Dumnezeu 
era Cuvântul”. El nici măcar nu 
a menționat de unde e în urma 
comentariilor lui și a lăsat ca și 
în celelalte lucrări: într-o carte 
se spune că „La început era 
Cuvântul”. Dacă ar fi continuat 
ar fi ajuns la sintagma „Αυτό 
ήταν από το Θεό πρώτα = 
Aceasta era dintru început la 
Dumnezeu (după traducerea ro-

Biserică și Societate
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Anul acesta se împlinesc 100 de ani de 
la înfăptuirea acestui ideal spre care 
a năzuit poporul român de veacuri.

Dacă pe bună dreptate anul acesta îi 
comemorăm pe cei care au făurit unitatea 
de neam a românilor, la fel de îndreptățiți 
suntem să ne aducem aminte cum se cuvine și 
de cei care au făcut să păstrăm în vremuri de 
cumpănă unitatea ființei neamului românesc.

Una dintre personalitățile cele mai de seamă 
ale neamului nostru care a apărat cu scriitura 
sa unitatea ființială a poporului românesc 
și a pus în valoare în gândirea sa filosofică 
particularitățile acestuia a fost Constantin 
Noica.

Acesta accentua în Cuvântul înainte la 
binecunoscuta sa lucrare Cuvânt împreună 
despre rostirea românească că „numai în 
cuvintele limbii tale se întâmplă să-ți 
amintești de lucruri pe care nu le-ai învățat 
niciodată. Căci orice cuvânt este o uitare și 
în aproape oricare s-au îngropat înțelesuri 
de care nu mai știi. Cum altfel am putea da 
folosință vie cuvintelor? Dar dacă în orice 
cuvânt există o parte de uitare, este totuși 
vorba de uitarea noastră și ea devine propria 
neamintire. Iar acesta este actul de cultură: să 
înveți noutatea ca și cum s-ar ivi din tine”. A 
pătrunde în uitarea limbii noastre înseamnă 

Constantin Noica și 
unitatea neamului 

românesc

Mesajul Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, prezentat în 
cadrul Simpozionului Naţional 
Constantin Noica

mânească)”. 
În primul verset se 

spune „întru început”, 
iar în al doilea se spune 
„dintru început”.

Când a fost vorba 
despre lucrările lui 
Constantin Noica 
despre credință și a 
ajuns la sintagma 
„în credință”, eu i-am 
amintit că textul din 
Evanghelie continuă și 

dacă este „o devenire întru ființă” trebuie să 
fie și „o devenire dintru ființă”; adică „întru” 
are perechea „dintru”. Dar, deși Noica a fost 
de acord că „dintru” are perechea lui „întru” și 
că ar trebui și lui să i se dea o demnitate, n-a 
acceptat. El a acceptat aceasta pentru că este 
până la ființă”.

Dintre lucrările susținute în cadrul 
simpozionului, pot fi amintite:

– Acad. Alexandru Boboc, Naţionalitatea în 
filosofie;

– Prof. univ. dr. Florea Lucaci, Sentiment şi 
raţiune în logica fiinţei;

– Dr. Doru Sinaci, Spaţiul etnic în viziunea 
tribuniştilor arădeni (1896–1912);

– Pr. prof. dr Ştefan Zară, De la Turnul Babel 
la rostul rostirii spre comuniunea omului cu 
Dumnezeu;

– Prof. univ. dr. Mircea Lăzărescu, „Firea” şi 
„deveninţa” în rostirea filosofică a lui Noica;

– CS III, prof. univ. dr. Nicolae Georgescu, 
Haos şi neant la Eminescu, în viziunea lui 
Constantin Noica;

– Prof. univ. dr. Ion Dur, Naţionalism şi 
românitudine sau intrarea în universal;

- Prof. univ. dr Ioan Biriș, Ființă, 
raționalitate și calcul. Despre modalitățile 
ființei în viziunea lui Constantin Noica;

– Prof. univ. dr Vasile Muscă, Constantin 
Noica și ideea școlii în care nu se învață nimic;

- CS II, conf. univ. dr Ștefan-Dominic 
Georgescu, Silogismul ca rostire mediată în 
Scrisori despre logica lui Hermes.

Bi
se

ri
că

 și
 S

oc
ie

ta
te



33

în primul rând a scotoci în ființa neamului 
nostru, iar această scotocire trebuie să ne-o 
însușim și ca datorie de neam. Căci dacă 
Miron Costin, cronicar al istoriei noastre, 
spunea despre scris că este o „iscusită 
oglindă a minții omenești”, atunci fără doar 
și poate că înțelegem ce însemnătate au 
pentru neamul nostru paginile gânditorilor 
iubitori ai culturii naționale. „Sentimentul 
românesc al ființei” include în substanța sa și 
patriotismul, naționalismul. Când îți exprimi 
cu tărie identitatea, faptul nu se îndreaptă 
împotriva altor identități naționale. Nu 
trebuie cerut nimănui voie ca să fim români. 
Suntem români.

Îndepărtarea noastră de identitatea noastră 
națională înseamnă îndepărtarea de Cuvânt, 
dar și îndepărtarea de ființa neamului nostru. 
Cuvântul, Logosul, este numele celei de a doua 
Persoane a Sfintei Treimi, Care S-a înomenit 
în Persoana Mântuitorului Hristos. Vedem 
în Sfânta Scriptură că Dumnezeu a făcut 
lumea văzută prin Cuvânt, astfel cuvintele 
au rădăcini metafizice, provenind din 
lucrarea dumnezeiască. Întreaga literatură 
patristică prezintă cuvintele ca fiind o lucrare 
comunitară, de comuniune, de împărtășire. 
De unde și responsabilitatea noastră față de 
cuvânt. Cuvântul ne pregătește spre deplina 

noastră împărtășire de Hristos-Cuvântul, 
dar Acesta din urmă este și singurul Care ne 
descoperă adevăratul înțeles al cuvintelor. 
Fără îndoială că lucrul acesta ne lămurește 
și relația dintre cult și cultură, cea din 
urmă având rădăcinile adânc înfipte în cult. 
Pilduitoare în acest sens este pericopa din 
Evanghelia după Luca în care se relatează 
călătoria Mântuitorului Hristos către Emaus 
împreună cu Luca și cu Cleopa. Cuvântul 
scripturistic este „Cuvânt al vieții” în măsura 
în care el duce la participare, la comunicare; 
întotdeauna împărtășirea din Cuvântul lui 
Dumnezeu precede împărtășirea cu Trupul 
și Sângele Mântuitorului Hristos, amândouă 
fiind forme de împărtășire a noastră cu 
Același Hristos, însă împărtășirea cu Trupul 
euharistic al lui Hristos ne face să înțelegem 
mai adânc Cuvântul dumnezeiesc.

Prin scrisul său, Noica ne-a învățat în primul 
rând dragostea față de cuvântul filocalic 
și de sufletul românesc. În acest sens, 
memorabile sunt cuvintele cu care a încheiat 
ale sale Pagini despre sufletul românesc: „Noi 
nu avem vocația filosofiei. Dar teologicul 
ne-o poate da. S-ar putea să nu ne-o dea, 
iar atunci nu vom face filosofie mare. Nu e 
nimic: nici englezii nu au; poate nici francezii, 
confundând prea mult rațiunea cu intelectul, 
cum fac. Dar teologicul ne-o poate da. Căci ne 
dă sentimentul rupturii, al dezastrului. Iar de 
aici poate începe filosofia”.

Binecuvântăm cu părintească dragoste pe 
toţi participanții la această a zecea ediție a 
Simpozionului Național „Constantin Noica”, 
mulţumind în chip deosebit domnului Acad. 
Alexandru Surdu, Directorul Institutului de 
Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-
Motru”, Academicianului Alexandru Boboc 
și tuturor conferenţiarilor prezenţi, expri-
mându-ne nădejdea că lucrările acestuia vor 
aduce roade pârguite sufletelor noastre.

† VARSANUFIE
Arhiepiscopul Râmnicului
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Mihai Eminescu a fost omagiat în fața teiului și a 
statuii sale de la Centrul Eparhial al Râmnicului

Slujba de pomenire săvârșită de 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, urmată 

de manifestările duhovnicești culturale 
desfășurate la 15 iunie în fața teiului și 
a statuii poetului Mihai Eminescu de la 
Centrul Eparhial al Râmnicului, au reașezat 
în conștiința celor prezenți sentimentul 
respectului valorilor naționale. 

Aceasta, pentru că teiul și bustul poetului Mihai 
Eminescu, așezat de către Înalt-
preasfințitul Părinte Varsanufie în 
fața Crucii domnitorului Șerban 
Cantacuzino, fântâna episcopului 
Filaret, Crucea ierarhilor vâlceni, 
busturile patriarhilor Miron Cris-
tea și Justinian Marina, bisericile 
ctitorite de către episcopii Cli-
ment, Grigorie Socoteanu și 
Sfântul Ierarh Calinic, sunt deo-
potrivă mărturii ale modului în 
care aceștia toți au contribuit la 
formarea conștiinței naționale, 
dar și a faptului că le este 
cinstită memoria prin ample 

manifestări duhovnicești-culturale.
Alături de oamenii de cultură ai Râmnicului, 

prezența elevilor relevă valențele educative ale 
evenimentelor culturale, iar la această manifestare, 
Corul de copii Angels Voice, coordonat de doamna  
Lector Univ. Dr. Camelia Clavac, a susținut un 
program artistic în care au fost interpretate creații 
eminesciene.

Mihai Eminescu a fost într-adevăr „omul 
deplin al culturii românești”, cum îl numea 
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Constantin Noica, iar gândul 
acesta a fost reafirmat de către 
Chiriarhul Râmnicului în cuvântul 
omagial rostit în Catedrala 
Arhiepiscopală Sfântul Nicolae 
din Râmnicu-Vâlcea, unde a  
subliniat că „poetul național 
avea să-și pună pecetea definitiv 
asupra culturii poporului român, 
contribuind la făurirea unei 
limbi literare care dăinuie până 
astăzi.

Om de o cultură deosebită, 
Mihai Eminescu a avut trei 
coordonate principale în viața 
sa: mai întâi dragostea de 
țară, apoi dragostea de neam 
și dragostea pentru credința 
în care s-a născut și pe care a 
căutat să o mărturisească prin 
slovele sale.

Dragostea față de țară se 
vădește ușor, citind mai ales 
rândurile sale de la ziarul 
„Timpul”, în care s-a implicat 
cu timp și fără timp, ca o voce 
pertinentă pentru a apăra 
valorile acestei țări. Dragostea 
față de neamul românesc s-a 
concretizat  prin sărbătoarea pe 
care a făcut-o la Putna în cinstea 
marelui erou național care a 
trecut în rândul sfinților, Sfântul 
Voievod Ștefan cel Mare.

A arătat însă și dragoste 
față de Biserica strămoșească, 
mărturisind-o pe aceasta ca fiind 
izvorul neamului românesc dar 
și cea care-i conferă unitatea.

Anul acesta este anul în care 
țara noastră serbează 100 de ani 
de la Marea Unire, pe care el și-a 
dorit-o și pe care a mărturisit-o 
nemărginit atât în poeziile cât și 
în articolele sale, care sunt atât 
de actuale.

De aceea, în această zi se cuvine 
ca toți să înălțăm rugăciuni 
pentru odihna sufletului său, 
iar noi să-i fim recunoscători 
pentru tot ceea ce a făcut pentru 
țara sa, pentru neamul său și 
pentru Biserică. Dumnezeu să-l 
odihnească!”.

Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie, la Centrul Eparhial din Râmnicu-Vâlcea 
s-a desfășurat joi, 21 iunie, sărbătoarea iei, simbolul identității 

și creativității spațiului românesc.
Întrucât portul popular reprezintă una dintre formele de cultură 

ale unui neam, o parte din istoria și devenirea unui popor, 
evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Consiliul Județean 
Vâlcea, Primăria Râmnicu-Vâlcea, Biblioteca Județeană „Antim 
Ivireanul”, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Centrul Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, 
Muzeul Satului Bujoreni, Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae”.

Parada iei la Râmnic a reunit instituțiile administrative și de cultură 
ale municipiului, încheindu-se la Catedrala Arhiepiscopală, unde 
participanții au fost întâmpinați de către Chiriarhul Râmnicului.

Sărbătoarea a continuat în Sala Iosif Episcopul a Casei Sfântul 
Ierarh Calinic printr-un moment artistic susținut de către Formația 
Coral-instrumentală de muzică veche a Arhiepiscopiei Râmnicului.

Purtată în festivităţi, ceremonii sau îmbrăcată zi de zi, bluza 
românească tradiţională sau ia a însoţit femeia de-a lungul vieţii 
ei. Tinerele moşteneau de la bunicile lor sau de la mamele lor nu 
doar arta meşteşugului popular, ci şi rugăciunile potrivite, care se 
spuneau obligatoriu înaintea începerii torsului lânii, a ţesutului sau 
a împletitului firelor. În conceperea iei, româncele au investit o parte 
din spiritul perfecţionist feminin, aspiraţiile lor spre frumuseţe, 
bunătate și iubire.

Sărbătoarea iei, simbolul identității 
și creativității spațiului românesc

Biserică și Societate



36 Revista PRAXIS, Anul III, Nr. 3

Ziua Drapelului Național al României

Ziua Drapelului Nați-
onal al României a 
fost sărbătorită în 

municipiul Râmnicu-Vâlcea 
printr-o serie de manifestări 
religioase, militare și cul-
turale.

Evenimentele s-au desfășurat 
în faţa Prefecturii Vâlcea şi au 
debutat cu slujba de sfințire a 
drapelului tricolor, săvârșită de 
către Înaltpreasfințitul Părin-
te Arhiepiscop Varsanufie, 
în prezența oficialităţilor lo-
cale şi judeţene, a cadrelor 
militare, elevilor și locuitorilor 
municipiului.

După sfințirea steagului 
a urmat înălţarea pe catarg 
a tricolorului, în acordurile 
fanfarei militare care a intonat 
imnul national al României.

Ceremonia s-a încheiat cu 
defilarea detaşamentului de 
onoare constituit din militari 
aparţinând Garnizoanei Râm-
nicu-Vâlcea, Inspectoratului de 
Jandarmi Vâlcea, Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență, pe 

Vâlcea, unde părintele con-
silier Ștefan Zară a transmis 
cuvântul de binecuvântare al 
Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, intitulat „Drapelul 
Național – unitatea și dem-
nitatea românilor”: „În drapel 
se sintetizează idealul național 
și, alături de stema țării și 
imnul național, acesta reprezintă 
principalul simbol prin care se 
identifică orice stat. În zestrea 
patrimonială a fiecărui popor 
se află câteva obiecte-simbol 
cu puternică încărcătură 
emoțională care, în momente 
esențiale, unesc poporul.

Ziua drapelului este un prilej 
să mărturisim identitatea noastră 

acordurile muzicii militare.
Ziua Drapelului sau Ziua 

Tricolorului a fost proclamată 
prin lege în anul 1998. În 1834, 
voievodul Alexandru Ghica 
al Ţării Româneşti a atribuit 
Armatei ca steag tricolorul, cu cele 
3 culori – roşu, galben şi albastru 
– consfinţirea steagului având loc 
prin decret în timpul Revoluţiei 
paşoptiste. Ziua Drapelului a fost 
instituită pentru a marca data de 
26 iunie 1848, când guvernul a 
hotărât că tricolorul - roşu, galben 
şi albastru - reprezintă steagul 
Ţării Româneşti.

Manifestările culturale au con-
tinuat la Biblioteca Județeană 
„Antim Ivireanul” din Râmnicu-
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națională și să arătăm, iară și iară, că valorile 
noastre naționale nu sunt vorbe goale.

Noi, cei de astăzi, suntem datori să reafirmăm cu 
tărie că numai valorile tradiționale ale neamului 
nostru mențin vie ființa națională. Demersul actual 
al unora de demonetizare sau distrugere a valorilor 
tradiționale, după cum vedem, este concertat cu 
abilitate și ne cheamă pe fiecare să le apărăm, 
făcând parte din ființa neamului nostru.

Trebuie să arătăm că patria, neamul și credința 
nu sunt pentru noi vorbe goale. Să dovedim mereu 
că suntem cetățeni responsabili, pentru care iubirea 
de neam și patrie nu sunt simple lozinci, ci principii 
de viață.

Istoria Tricolorului, un simbol mai vechi decât 

Marea Unire, începe în 1848, dar are rădăcini 
mult mai vechi în ființa națională, coborând de 
la strămoșii noștri daci. În forma pe care o are şi 
astăzi, drapelul a fost adoptat în 1867, în timpul 
domniei regelui Carol I.

Acum, în anul Centenarului, Anul Omagial al 
unității de credință și de neam și Anul comemorativ 
al Făuritorilor Marii Uniri din 1918, trebuie să  
arătăm tuturor că drapelul nu este pentru noi un 
simplu element de decor, ci un simbol al libertății și 
unității, dobândite prin mari jertfe la 1848, 1859, 
1877, 1918 și 1989, și că ne conduce spre idealul 
nostru dintotdeauna: unitatea tuturor românilor 
într-o Românie Mare și liberă”.
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Constituirea Adunării Eparhiale a 
Arhiepiscopiei Râmnicului

La Centrul Eparhial din Râmnicu-
Vâlcea  a vut loc marți, 22 mai, 
şedinţa de constituire a Adunării 

Eparhiale pentru legislatura 2018- 2022. 
Înainte de începerea lucrărilor, în 

Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Nicolae  
a fost săvârșită  slujba de Te Deum.

Ședința extraordinară de constituire a noii 
componențe a Adunării Eparhiale a avut loc în 
Sala Emaus a Casei Sfântul Ierarh Calinic, sub 
președinția Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului. Adunarea Eparhială este 
un organism deliberativ ce are drept competență 
discutarea și rezolvarea problemelor administrative, 
culturale, social-filantropice, economice și patrimo-
niale ale eparhiei.

În deschiderea lucrărilor, Chiriarhul Râmnicului 
a evidenţiat atribuţiile statutare și rolul Adunării 
Eparhiale în activitatea pastoral-misionară, culturală 
şi socială pentru următorii patru ani. 

În cadrul întâlnirii au fost confirmați membrii aleși 
ai Adunării Eparhiale și s-au desemnat membrii 
Arhiepiscopiei Râmnicului în Adunarea Națională 
Bisericească. Totodată, au fost desemnați membrii 
Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului și 
ai Consistoriului Eparhial.

Membrii confirmați în cadrul ședinței extraordinare 
au primit noua funcție pentru o perioadă de patru 
ani, aceștia având dreptul să primească cel mult 
două mandate.

Adunarea Eparhială este compusă din re-
prezentanții aleși ai clerului și ai credincioșilor, în 
proporție de o treime clerici și două treimi mireni, 
cu o viață morală și religioasă demnă de un creștin.

Aceștia sunt împărțiți în cinci comisii de lucru: 
administrativ-bisericească, culturală și educațională, 
economică, bugetară și patrimonială, social-filan-
tropică și organizatorică, juridică și de validare.
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Câştigătorii 
concursului 

„Unirea: 
libertate 

şi unitate” 
premiați de 
Patriarhul 
României

Câştigătorii Concursului Naţional 
Cultural-Artistic „Unirea: libertate şi 
unitate” au fost premiaţi de Părintele 

Patriarh Daniel la hramul Catedralei Patri-
arhale, Sărbătoarea Sfinților Împărați Con-
stantin și Elena.

Festivitatea de premiere a avut loc imediat 
după Sfânta Liturghie, în altarul de vară al 
Catedralei Patriarhale. 

Din Arhiepiscopia Râmnicului, la nivel național 
a fost premiat elevul Răzvan Trușcă, coordonat 
de către părintele Dragoș Frunzescu de la 
Parohia Bercioiu, Protopopiatul Călimănești.

Concursul a avut trei secţiuni: literară, artis-

tică şi multimedia. Fiecare grupă înscrisă în 
concurs a alcătuit un proiect cultural-artistic 
cu tematica anului omagial. Copiii din grupa 
de cateheză au fost îndrumați de preoți, 
profesori de religie sau de altă disciplină.

„Unirea: libertate şi unitate”
Concursul a evidenţiat importanţa libertăţii 

câştigate prin viaţa în Hristos, a tradiţiei 
şi a portului popular, precum şi unitatea 
de credinţă şi de neam în ţara noastră, în 
contextul unor tendinţe puternice de diluare 
şi relativizare a ei.

Pentru a încuraja colaborarea dintre profesorul 
de Religie sau de altă 
disciplină şi preot, con-
cursul a fost introdus 
în Lista olimpiadelor şi 
concursurilor şcolare 
aprobate de Ministerul 
Educaţiei Naţionale.

Competiţia a avut ca 
scop cultivarea dragos-
tei faţă de ţară, de Bise-
rică şi de a-i educa pe 
copii în sensul respectării 
valorilor tradiţionale şi a 
afirmării propriei iden-
tităţi religioase, culturale 
şi naţionale.
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Premierea elevilor cu rezultate deosebite 
la concursurile cu tematică religioasă și 

Olimpiada de Religie

Sala Iosif Episcopul a Casei Sfântul Ierarh 
Calinic, a găzduit joi, 14 iunie, festivitatea 
de premiere a elevilor cu rezultate 

deosebite la concursurile organizate de 
Patriarhia Română, Arhiepiscopia Râmnicului 
și Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea.

La activitate au participat părintele Cristian 
Bănuță, Consilier Învățământ și Activități cu 
tineretul,  părintele Ștefan Zară, Consilier Cul-
tural, doamna Adriana Tăbăcuțu, inspector 
școlar pentru disciplina Limba și literatura 
română, prof. Romeo Popescu, inspector 
școlar pentru disciplina Religie în cadrul In-
spectoratului Școlar Județean Vâlcea și elevii 
premiați la concursurile școlare, însoțiți de 
profesorii coordonatori și de părinți. 

În debutul manifestărilor, Părintele Consilier 
Cristian Bănuță a transmis mesajul de bine-
cuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie, arătând că partici-

parea la concursurile școlare a însemnat 
pentru elevi prilejul de a-și manifesta creativi-
tatea și cunoștințele dobândite, însă a fost și 
contextul favorabil  pentru a discuta despre 
aspirațiile și împlinirile unei generații aflate 
în căutarea unor modele de urmat.

Rezultatele deosebite arată implicarea și 
colaborarea Familiei cu Școala și Biserica, 
fapt pentru care domnul inspector Romeo 
Popescu a subliniat că dezvoltarea proiectelor 
și manifestărilor educativ-duhovnicești s-au 
bucurat de sprijinul doamnei Inspector Școlar 
General Andra Bică. Proiectele educative au 
avut caracter interdisciplinar, descoperind că 
studierea Religiei contribuie la formarea unei 
culturi vaste dar și a valorilor morale.

În continuarea evenimentelor, au fost pre-
miați elevii cu rezultate deosebite la con-
cursurile cu tematică religioasă și Olimpiada 
de Religie.
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La finalul anului școlar 
2017-2018, a avut loc 
la 14 iunie festivitatea 

de premiere a elevilor Semi-
narului Teologic Ortodox „Sf.
Nicolae“ din Râmnicu-Vâlcea.

Manifestările au debutat 
în Catedrala Arhiepiscopală 
unde părinții profesori au să-
vârșit slujba de Te Deum, ca 
mulțumire adusă lui Dumnezeu 
pentru toate binefacerile re-
vărsate asupra dascălilor și 
elevilor seminariști în anul 
școlar încheiat.

În continuare, la Sala Iosif 
Episcopul s-a desfășurat fes-
tivitatea de premiere în care 
au fost evidenţiaţi seminariştii 
care de-a lungul anului şcolar 
au obţinut rezultate bune şi 
foarte bune la învăţătură, în 
formarea lor de viitori slujitori 
ai altarelor.

Părintele Director Ștefan Zară 
a remarcat în fața corpului 
profesoral și al părinților 
importanța ținutei duhovnicești 
a elevilor seminariști, dar și rolul 
misionar al acestora în cadrul 
manifestărilor duhovnicești, 

culturale și social-filantropice 
desfășurate: „Mulțumesc tutu-
ror cadrelor didactice și elevilor 
Seminarului Teologic „Sf. Nico-
lae” pentru osteneala pe care au 
depus-o în cursul anului școlar 
care tocmai se încheie. 

S-a participat în cursul aces-
tui an școlar la o serie de con-
cursuri școlare și activități 
extracurriculare care au făcut 
ca seminarul râmnicean să fie 
tot mai cunoscut și apreciat.

Ascultarea de care ați dat 
dovadă în timpul anului șco-

Festivitatea de premiere a elevilor 
seminarişti din Râmnicu-Vâlcea

lar să vă însoțească și în 
perioada vacanței, dovedind 
credincioșilor din parohiile în 
care vă petreceți vacanța că 
Seminarul Teologic pregătește 
oameni responsabili, care își 
conștientizează chemarea lor”.

Totodată, părintele a arătat 
că: „festivitatea de premiere 
este un moment de bilanț, 
dar și de bucurie pentru că 
se primește cununa pentru 
osteneala fiecăruia. Chiar dacă 
potrivit cuvintelor Sfântului 
Apostol Pavel „Nu ştiţi că cei 
ce aleargă în locul de alergare 
toţi aleargă, dar numai unul 
capătă premiul? Alergaţi dar în 
aşa fel ca să căpătaţi premiul”, 
ni s-ar părea că scopul nostru 
este primirea primului premiu, 
mai important este ceea ce am 
acumulat în cursul anului, cum 
ne folosim de procesul paideic 
al căruia am fost părtași și, 
mai mult, să primim cununa 
din mâna Mântuitorului, nu a 
noastră”.

Biserica și tinerii
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La Biblioteca Județeană Antim Ivireanul, 
marți, 15 mai, a avut loc Conferința Cum 
să construim familii fericite. Activitatea a 

fost organizată cu sprijinul părintelui Alexandru 
Cristian Bănuță, Consilier Învățământ și Acti-
vități cu tineretul în cadrul Arhiepiscopiei Râm-
nicului, cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei.

Au conferențiat doamna psiholog profesor 
consilier școlar Ana Maria Mosor de la Colegiul 
de Silvicultură și Protecția Mediului, doamna 
profesor consilier școlar Daniela Predișor de 
la Școala Gimnazială „Take Ionescu” și doamna 
Denisa Matei președinta Asociației „Mămici din 
Vâlcea”.

 La conferință au fost invitați preoți, profesori 
și inspectori școlari, avocați, doctori și părinți, 
aceștia participând activ la dialogul propus de 
organizatori.

Evenimentul face parte dintr-o amplă serie 
de activități cuprinse în calendarul educațional 
al Arhiepiscopiscopiei Râmnicului, calendar 
realizat în cadrul parteneriatului cu Inspectoratul 
Școlar Județean Vâlcea.

În deschiderea seminarului, Părintele Con-
silier Alexandru-Cristian Bănuță a transmis cu-
vântul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului 
Părinte Arhiepiscop Varsanufie, arătând că „la 

temelia familiei trebuie aşezată iubirea reciprocă 
izvorâtă din sinceritate. Sfinţii Părinţi aseamănă 
iubirea dintre cei doi soţi cu iubirea intertrinitară 
care asigură o unitate indisolubilă. Căsătoria este 
şi trebuie să fie un drum spre spiritualitatea celor 
doi soţi, ajungând să privească la cei din jurul lor, şi 
să-i cunoască pe toţi în dimensiunea lor spirituală. 
Se impune ca exigență misionară semnificativă 
afirmarea legăturii dintre Familie, Biserică și 
Școală în domeniul educației. Valorificând această 
relație, pot fi evidențiate valențele misionare 
ale învățământului religios, cu impact în viețile 
familiilor de astăzi și ale credincioșilor Bisericii”.

În continuare, doamna Daniela Predișor a 
oferit în prezentarea susținută, o perspectivă 
asupra motivelor și motivației umane de a 
găsi  fericirea în familie. Prezentarea doamnei 
psiholog Ana-Maria Mosor a cuprins aspecte 
legate de nevoile psihologice ale familiei și anume: 
conectarea, capabilitatea, curajul și încurajarea 
între membrii familiei. Din partea Asociației 
„Mămici din Vâlcea”, doamna Denisa Matei și-a 
centrat discursul pe construcția fericirii în familie 
bazată pe temelia fericirii fiecărui partener în 
parte: „Familia, putem spune că este celula vieții pe 
pământ, un izvor nesecătuit de iubire și respect, o 
comunitate de viață și iubire”.

Bi
se

ri
ca

 și
 ti

ne
ri

i

Conferința  „Cum să construim  familii fericite”  
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În cadrul evenimentelor duhovnicești și 
culturale dedicate împlinirii a o sută de 
ani de la înfăptuirea României Mari, de 

la 1 decembrie 1918, prin implicarea preotului 
militar Marin Drăguț, conducerea Școlii de 
Subofițeri de Jandarmi Grigore Alexandru 
Ghica din Drăgășani a organizat Simpozionul 
„Biserica și Armata, pilonii unității de credință 
și neam în realizarea Marii Uniri din 1918”. 
Manifestările au debutat prin săvârșirea Sfintei 
Liturghii la biserica Unității Școlare, de către un 
sobor de preoți condus de părintele protoiereu 
Ion Dumitrașcu, în prezența cadrelor didactice 
și elevilor militari, la finalul căreia a fost oficiată 
slujba de pomenire a tuturor ostașilor români, 
jertfiți în anii Primului Război Mondial. În 
continuare, a fost arborat steagul național la 
monumentul eroilor din incinta Unității Școlare. 
Părintele Protoiereu Ion Dumitrașcu a transmis 
cuvântul de  binecuvântare al Înaltpreasfințitului 
Arhiepiscop Varsanufie, iar părintele Marin 
Drăguț a adus mulțumiri conducerii Școlii de 
Jandarmi Drăgășani, corpului didactic, preoților, 
cât și elevilor participanți.

În partea finală a evenimentului comemorativ, 
părintele Petrișor Nicolae de la Inspectoratul 
de Jandarmi Caraș-Severin, alături de părintele 
Nicolae Bălă de la Inspectoratul de Jandarmi 
Dolj, au susținut un referat despre rolul Bisericii 
în realizarea Marii Unirii, iar părintele Ioan 
Mihalache de la Unitatea Militară de Ofițeri 
Vâlcea a menționat că „vitejia ostașului român 
de odinioară se cere trăită și în inimile românilor 
de azi, spre a păstra neamul unit și credința vie”.

Colegiul Energetic din Râmnicu-Vâlcea 
a găzduit vineri, 8 iunie, cea de a 
VIII-a ediție a Simpozionului-Concurs 

Național cu participare internațională: „Sfinții 
Apostoli Petru și Pavel - modele de urmat 
alături de ceilalți sfinți ai Ortodoxiei”.

Simpozionul a fost organizat de Arhiepiscopia 
Râmnicului și Colegiul Energetic în colaborare 
cu Asociația Interculturală Româno-Elenă 
Dacia din Grecia, reprezentată de doamna 
prof. Daniela Popescu. Proiectul a fost inițiat 
de către părintele consilier Cristian Bănuță 
și doamna profesor  Ruxandra Boncan de la 
Grădinița din cadrul Școlii nr.5 din Râmnicu-
Vâlcea, desfășurându-se cu sprijinul Seminarului 
Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae”.

 La simpozion au participat peste 100 de cadre 
didactice și elevi din județele Vâlcea, Sibiu, Olt, 
Dâmbovița și Mehedinți, dar și cadre didactice 
din Bulgaria și Grecia. Profesorii au susținut 
referate științifice, iar elevii au prezentat 
programe artistice deosebite.

„Educația este forma cea mai înaltă în lucrarea de 
modelare și formare a caracterului și personalității 
copiilor și tinerilor. Într-o lume în care de multe ori 
scara valorilor autentice şi perene este răsturnată, 
Biserica oferă modelul autentic al sfântului. Dacă 
se dorește formarea unor deprinderi morale, trebuie 
afirmate modele creștine, iar Sfinții Apostoli Petru și 
Pavel devin reprezentativi pentru modul în care și-au 
desfășurat misiunea învățătorească.

 Dintre educatorii creștini trebuie să-i amintim 
pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie 
Teologul și Ioan Gură de Aur, dar și pe ierarhii  și 
slujitorii Bisericii care au organizat școli, au tipărit 
cărți și manuale școlare, au alcătuit cuvântări pentru 
luminarea poporului”, a subliniat părintele Cristian 
Bănuță.

Simpozionul-Concurs National cu 
participare internațională: „Sfinții 
Apostoli Petru și Pavel - modele 

de urmat alături de ceilalți sfinți ai 
Ortodoxiei”

Simpozionul „Biserica și Armata, 
pilonii unității de credință și neam în 

realizarea Marii Uniri din 1918”
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Joi, 7 iunie, la Colegiul de Silvicultură și 
Protecția Mediului din Râmnicu-Vâlcea s-a 
desfășurat a XII-a ediție a Concursului școlar 

județean „Ortodoxie și sfințenie”. 
Activitatea și-a propus dezvoltarea  interesului 

elevilor pentru cunoașterea personalităţilor 
importante care au avut un rol marcant în istoria, 
cultura și spiritualitatea românească. Desfășurat pe 
două secțiuni: liceu și gimnaziu, în parteneriat cu 
Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și cu Școala 
Gimnazială „Take Ionescu” din Râmnicu-Vâlcea, 
concursul a fost coordonat de Părintele Consilier 
Cristian Bănuţă și de prof. Romeo Popescu, 
inspector școlar în cadrul Inspectoratului Școlar 
Județean Vâlcea.

Participanții au valorificat cunoștințele dobândite, 
impresionând organizatorii prin capacitatea de 
corelare a diferitelor evenimente cu caracter 
istoric și cultural, cu momente importante din viața 
Bisericii, fapt ce a permis ca, la final, să fie alcătuită 
și o ierarhizare a grupelor participante:

Pentru Secțiunea Liceu au fost acordate ur-
mătoarele premii:

Premiul I: Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, 
Râmnicu-Vâlcea;

Premiul al II-lea: Colegiul de Silvicultură și 
Protecţia Mediului, Râmnicu-Vâlcea;

Premiul al III-lea: Colegiul Național „Alexandru 
Lahovari”, Râmnicu-Vâlcea;

Menţiune: Colegiul „Gib Mihăescu”, Drăgășani,  
Liceul Tehnologic Băile Govora și Colegiul 
Economic, Râmnicu-Vâlcea.

La Secțiunea Gimnaziu au obținut premii elevii de 
la următoarele instituții de învățământ:

Premiul I: Şcoala Gimnazială nr. 4;
Premiul al II-lea: Şcoala Gimnazială „Take Ionescu”, 

Râmnicu-Vâlcea;
Premiul al III-lea: Şcoala Gimnazială Bunești;
Menţiune: Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, 

Râmnicu-Vâlcea, Liceul Tehnologic Băile Govora și 
Şcoala Gimnazială „Anton Pann”, Râmnicu-Vâlcea.

Concursul școlar județean 
„Ortodoxie și sfințenie”

În Sala Iosif Episcopul  a Casei Sfântul Ierarh 
Calinic a avut loc, luni, 11 iunie, serbarea copiilor 
de la Grădinița „Toți Sfinții” din Râmnicu-

Vâlcea, eveniment organizat de Sectorul Învățământ 
și Activități cu tineretul din cadrul Arhiepiscopiei 
Râmnicului.

Prezenţa grădiniţei în apropierea Bisericii „Toți 
Sfinții” din Râmnicu-Vâlcea evidenţiază lucrarea 
catehetică şi responsabilitatea Bisericii faţă de 
creşterea și educarea copiilor, iar istoria de peste 100 
de ani a acestei grădiniţe, care se bucură astăzi de un 
local de învăţământ  modern, confirmă necesitatea 
conlucrării între Biserică, familie şi şcoală, pentru 
buna creştere a copiilor. În permanenţă, copiii care 
frecventează grădiniţa participă împreună cu părinţii 
la slujbele bisericii, iar momentele festive sunt trăite 
deopotrivă de părinți, cadre didactice și preoți.

Serbarea din acest an a constituit un bun prilej 
pentru educatori și copii de reafirmare prin cântec 
și joc a modului în care valorile creștine sunt 
împărtășite deopotrivă în familie, Biserică și școală.

Serbarea copiilor de la 
Grădinița „Toți Sfinții”
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Copiii din centrele de
plasament au primit daruri 

din partea 
Arhiepiscopiei Râmnicului

Copiii din centrele de plasament din cadrul 
DGASPC Vâlcea au susținut la Teatrul 
Anton Pann din Râmnicu-Vâlcea un 

moment artistic, cu prilejul Zilei Internaționale a 
Copilului.

La finalul acestuia, din încredințarea Înalt-
preasfințitului Părinte Varsanufie, Sectorul Social 
Filantropic al Arhiepiscopiei Râmnicului a 
împărțit copiilor daruri, eveniment la care au 
fost prezenți domnul consilier Silviu-Marian 
Dumitrașcu împreună cu părintele protoiereu 
Nicolae Proteasa și preoți din municipiu.

„Fiecare copil trăiește momente de bucurie în 
această zi și, de aceea, am dorit să le fim alături 
la evenimentul în care ne încredințează de fapt că 
educația și asumarea valorilor creștine pot depăși 
barierele sociale. Am participat și continuăm 
să fim împreună și la manifestările educative, 
culturale și duhovnicești care se desfășoară în 
centre, încredințându-i de permanenta iubire a lui 
Dumnezeu și purtarea de grijă din partea Bisericii”, 
a precizat domnul consilier Silviu-Marian 
Dumitrașcu.

În cadrul festivităților organizate la 
terminarea studiilor liceale, elevii Colegiului 
Național de Informatică  Matei Basarab au 

creat tradiția ca în ultima săptămână de cursuri 
să se reunească la Catedrala Arhiepiscopală 
Sfântul Nicolae din Râmnicu-Vâlcea de unde au 
plecat spre Primăria Râmnicu-Vâlcea și Consiliul 
Județean Vâlcea.

În fața Catedralei Arhiepiscopale, tinerii 
au fost întâmpinați de către Părintele Con-
silier Alexandru Cristian Bănuță care le-a 
transmis cuvântul de binecuvântare al Înalt-
preasfințitului Părinte Arhiepiscop Varsanufie. 
Totodată, părintele a arătat absolvenților, 
profesorilor și părinților prezenți că în 
școală tinerii au primit „o educație bazată 
pe principii sănătoase, creştine şi didactice, 
pe respectul reciproc şi preţuirea semenilor, 
pe toleranţă şi iubire, altruism şi empatie, pe 
posibilitatea progresului spiritual personal, 
care contribuie în mod decisiv la formarea unei 
societăţi paşnice, la convieţuirea în armonie cu 
aproapele şi ne fereşte de forme eronate de 
înţelegere a credinţei”. Cu aceste valori, tinerii 
vor merge în centrele universitare spre a-și 
continua studiile.

Înainte de a porni Marșul absolvenților, tinerii 
au vizitat Centrul Eparhial, spațiul duhovnicesc 
și cultural al Râmnicului.  

Absolvenții Colegiului Național 
de Informatică  Matei Basarab s-au 
reunit la Catedrala Arhiepiscopală

Biserica și tinerii
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Sala Iosif Episcopul a Casei Sfântul Calinic 
a găzduit marți, 15 mai, o nouă întâlnire 
a membrilor Asociației Tinerilor 

Ortodocși Sfântul Valentin.
Întâlnirea a prilejuit dezbaterea  unor aspecte 

organizatorice privitoare la noile proiecte 
cultural-educative ce se vor desfășura în 
perioada următoare. Părintele Cristian Bănuță, 
Consilier la Sectorul Învățământ și Activități 
cu tineretul l-a prezentat pe noul președinte al 
asociației, tânărul Gabriel Moșteanu. Întrucât 
la întâlnirea membrilor asociației au fost 
prezenți și profesorii de religie de la școlile 
din municipiul Râmnicu-Vâlcea, părintele a 
accentuat faptul că dialogul, capacitatea de 
a comunica, disponibilitatea și manifestarea 
interesului față de problemele tinerilor sunt 
imperios necesare în societatea actuală, 
evidențiind și rolul catehezei în formarea 
acestora: „pastorația individuală sau colectivă este 
o cale eficientă, nu tocmai ușoară, în redescoperirea 
valorii eterne a persoanei umane, a modului în 
care, în diferite forme putem fi utili societății și 
familiei, aspecte care determină motivație pentru 
lucruri pozitive și creative. La nivel individual, 
cateheza cea mai eficientă se poate realiza în 
scaunul de spovedanie, însă organizarea unor 
seri duhovnicești, implicarea tinerilor în acțiuni 
filantropice, participarea la activitățile catehetice, 
ascultarea predicilor sau catehezelor susținute în 
diferite împrejurări, realizarea de spectacole creștine, 
editarea unor reviste și publicații, organizarea unor 
festivități în care sunt recunoscute performanțele 
vocaționale, a unor seri culturale sau pelerinaje, 
sunt tot atâtea modalități de păstrare a unei 
conștiințe vii, lucrătoare și responsabile față de 
propria persoană, în rândul tinerilor”.

Noi proiecte cultural-educative propuse de către 
Asociația Tinerilor Ortodocși Sfântul Valentin

Seară de studiu biblic 
 Asociația Tinerilor Ortodocși Sfântul Valentin 

a organizat săptămânal, în după amiaza  zilei 
de luni,  școala de studiu biblic. Moderatorii 
întâlnirii au fost părintele protosinghel Grigorie 
Stavarache de la Catedrala Arhiepiscopală și 
domnul Gabriel Moșteanu.

„Una dintre pericopele prezentate a fost cea din 
Sfânta Evanghelie de la Matei, cap. V-VII, „Predica 
de pe munte”.  

Aceasta este prima predică oficială a Mântuitorului 
Hristos și cuprinde Fericirile, pe care noi le cântăm 
în fiecare duminică la Dumnezeiasca Liturghie. 
Pericopa evanghelică face referire la sfințenia Legii 
celei noi, la faptele bune, milostenie, rugăciune, 
dragoste, smerenie și iubirea aproapelui. La întâlnire 
au fost prezenți tineri și credincioși din municipiu”, 
a subliniat Gabriel Moșteanu, președintele 
asociației.

În după amiaza zilei de marți, tinerii din cadrul 
asociației propun dezbateri duhovnicești, 
culturale, de bioetică și vizionarea de filme cu 
caracter creștin.
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 Expoziția de icoane 
„Chipuri ale Sacrului”

Muzeul  de  Artă „Casa Simian” din 
Râmnicu-Vâlcea a găzduit, la Sărbă-
toarea Sfinților Împărați Constantin și 

Elena expoziția de icoane „Chipuri ale Sacrului”.
Evenimentul a fost organizat de Muzeul Jude-

ţean „Aurelian Sacerdoţeanu”, Fundaţia H.A.R. 
(„Habitat şi Artă în România”) şi Filiala Vâlcea 
a Uniunii Artiştilor Plastici din România, fiind 
primul din seria de manifestări incluse în 
programul cultural „Școala de la Vlădești”, inițiat 
de Fundația H.A.R., în parteneriat cu Filiala 
U.A.P. Vâlcea, în februarie 2018, la Atelierul de 
Creație „Alexandru Nancu” de la Vlădești-Vâlcea.

În deschiderea manifestării, părintele Con-
silier Ștefan Zară a transmis cuvântul de bi-
necuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie, Înaltpreasfinția Sa ară-
tând că este necesară mărturisirea nu numai 
prin cuvânt ci și prin imagine întrucât, „trăim 
într-o lume în care cuvântul s-a demonetizat foarte 
mult, nemaivând acoperire în fapte. Credibilitatea 

cuvântului, în general, scade pe zi ce trece datorită 
lipsei de împlinire a acestuia. Găsim în Pateric 
o apoftegmă în care un ucenic îl întreabă pe un 
avvă de ce sunt tot mai puțini părinți cu darul 
cuvântului. Răspunsul acestuia a fost că Dumnezeu 
a luat darul cuvântului de la îndrumători pentru 
că nu mai au ucenici care să îl și împlinească, să 
rămână în ascultare desăvârșită față de aceștia. 
Imaginea încearcă oarecum să întărească puterea 
cuvântului, să restaureze Chipul Cuvântului în lume.

Biserica Ortodoxă afirmă că Adevărul a venit 
prin Iisus Hristos cu Care Se identifică. Dar Adevărul 
trebuie mărturisit nu numai prin cuvânt, ci şi prin 
imagine, trebuie arătat lumii: apostolii și femeile 
mironosițe mărturisesc după Înviere: „Am văzut 
pe Domnul!” (Ioan XX, 25).

Sugestiv ni se pare și momentul ales pentru 
vernisajul acestei expoziții, și anume Sărbătoarea 
Sfinților Împărați Constantin și maica sa, 
Elena, împărați care au reușit să scoată în 
vremea lor icoanele din catacombe și să le 

așeze acolo unde le este locul. 
Binecuvântăm cu părintească 

dragoste această expoziție, 
rugându-L pe Bunul Dumnezeu 
să-Și reverse harul Său asupra 
truditorilor iconari, ca prin 
osteneala lor să ne împărtășim tot 
mai mult de prezența Împărăției 
lui Dumnezeu în lumea aceasta”.

Expoziția a reunit lucrările 
artiştilor Augustin Cantea, 
Dan Diaconu, Aurora Filigean, 
Ion Filigean, Daniel Ilinca, 
Mihai Ionescu, Pr. Sorin Ioan 
Părăuşeanu, Arhid. Cosmin 
Pisăru, Filofteia Pisăru, Claudiu 
Schiteanu.



48 Revista PRAXIS, Anul III, Nr. 3

Publicații ale Editurii Praxis a 
Arhiepiscopiei Râmnicului

În cadrul Colecției Studia Academica a 
Editurii Praxis, cartea Părintelui Dr. Ștefan 
Zară, Sfântul Ambrozie al Mediolanului. 

Monografie patristică, continuă seria mărturiilor 
pe care fiecare autor în parte o oferă asupra 
responsabilității și jertfelniciei slujitorilor 
Bisericii care au fost adevărați trăitori și 
mărturisitori ai credinței 
mântuitoare.

Volumul are meritul de 
a-l prezenta pe Sfântul 
Ambrozie al Medio-
lanului drept „un părinte 
de o profundă trăire du-
hovnicească şi fervent 
luptător pentru apărarea 
dreptei credinţe, alături 
de alţi reprezentanţi: 
Sf. Atanasie cel Mare, Sf. 
Vasile cel Mare, Sf. Grigorie 
de Nazianz, Sf. Grigorie de 
Nyssa, Sf. Ioan Gură de 
Aur, Sf. Ilarie de Pictavium, 
Fericitul Ieronim şi 
Fericitul Augustin. 

Sfântul Ambrozie are un simţ profund pentru 
valoarea şi funcţia ecumenică a credinţei, a 
doctrinei şi a tradiţiei creştine. El atribuie o 
importanţă deosebită sinoadelor, mai ales 
aceluia de la Niceea, care este un continuu centru 
de referinţă pentru problemele de învăţătură 
şi viaţă creştină. Sfântul Ambrozie ţine ca 
răsăritenii şi apusenii să trateze împreună 
problemele apărute în Biserică, ce necesită 
colaborarea, cercetarea şi hotărârea de luat în 
comun”.

Volumul, cu un vădit caracter monografic, ne 
oferă o imagine de ansamblu a modului în care 
teologia Sfântului Ambrozie al Mediolanului a 
fost receptată în epocă și nu numai. Important 
pentru Părintele Dr. Ștefan Zară a fost să ne 
prezinte învățătura Sfântului Ambrozie, folosind 
„pasaje bogate, traduse cu acuratețe din limba 
latină”, care „redescoperă centralitatea Sfintei 
Scripturi, Cuvântul lui Dumnezeu împărtășit 
oamenilor din iubire, în viața creștină și, în 
același timp, revalorizează Scriptura ca izvor 
primar al adevărului de credință. În teologia 
Sfântului Ambrozie, unitatea dintre cuvânt, 
propovăduire și viețuire se dovedește a fi 

indestructibilă. Interpretarea Sfintei 
Scripturi, împărtășirea de Cuvântul 
lui Dumnezeu, ca pregătire pentru 
cuminecarea cu Trupul și Sângele 
Mântuitorului la Sfânta Liturghie, dar și 
mărturisirea dreptei credințe ca datorie 
a slujitorului Bisericii sunt principalele 
coordonate ale scrierilor sale”, după 
cum apreciază Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, 
în predoslovia cărții a cărei apariție a 
binecuvântat-o.

Aprecieri a primit volumul de față și 
din partea Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan 
Caraza de la Facultatea  de Teologie 
Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din 
București și a Pr. Conf. Univ. Dr. Con-

stantin Necula de la Facultatea de Teologie „Sf. 
Andrei Șaguna” din Sibiu.

Părintele Constantin Necula subliniază că 
„suntem dinaintea unei cărți de sinteză, fără 
precedent în limba română, asupra vieții 
Sfântului Ambrozie, episcopul de Mediolanum. 
Veți descoperi date importante legate de viața 
și opera sa, sinteze inteligente și o remarcabilă 
cunoaștere a textului ambrozian, semn al iubirii 
duhovnicești a scriiturii acestuia”.

Pr. Dr. Ștefan Zară, Sfântul 
Ambrozie al Mediolanului. 
Monografie patristică
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N
oi apariții editoriale

Matericul mănăstirilor 
vâlcene. O incursiune în 

spațiul monahal feminin din 
mănăstirile vâlcene

Cu binecuvântarea și sub coordonarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhi-
episcopul Râmnicului, la Editura Praxis a 
apărut volumul Matericul mă-
năstirilor vâlcene. O incursiune 
în spațiul monahal feminin din 
mănăstirile vâlcene.

Cartea propune dintru început 
o incursiune asupra vieții mă-
năstirești din Oltenia de sub 
munte, o prezentare realizată 
de către Monahia Stavroforă 
Theodora (Videscu), cea care 
a alcătuit și chipurile duhov-
nicești ale monahiilor devenite 
pilde de viețuire în mănăstirile 
vâlcene. Pentru realizarea 
acestora, monahia Teodora (Vi-
descu) a cercetat documente 
de arhivă, a cules mărturii, de 
la actualele viețuitoare din 
mănăstiri, despre monahiile mutate la cele 
veșnice și, inedit, a stat de vorbă cu monahiile 
bătrâne care, derulând firul amintirilor, au 
povestit bucuriile duhovnicești pe care le-au 
trăit în mănăstire, dar și ororile și abuzurile 
puterii politice, venite în special în urma 
Decretului 410 din 1959.

În predoslovia cărții, intitulată Matericul 
mănăstirilor vâlcene – chipuri de monahii 
cu viețuire sfântă, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, ne 
încredințează că „spiritualitatea ortodoxă 
din ținuturile vâlcene a fost și rămâne sinteza 
spiritualității monahale isihaste din țara 
noastră, desăvârșită aici prin activitatea 
duhovnicească a Sfântului Ierarh Calinic de la 
Cernica și a ucenicilor săi. Nimic nu reprezintă 
mai bine județul Vâlcea decât mănăstirile, care 
de atâtea veacuri întăresc viața spirituală și 
cultura românească de pe aceste meleaguri, 
fiind reali factori misionari și culturali.

Viața duhovnicească a credincioșilor 
vâlceni a fost permanent înnoită prin 
prezența mănăstirilor, acestea fiind ade-
vărate cristelnițe spirituale, în care s-au 
născut și au crescut duhovnicește vâlcenii.

 Mănăstirile de aici dovedesc atât hărnicia 
călugărilor, cât și viața lor duhovnicească 
tainică, ei fiind preocupați mereu de filocalie, de 
rugăciune, priveghere și mai ales de mântuire. 
Moștenirea spirituală și totodată culturală pe 
care aceștia ne-au lăsat-o constituie pentru 

noi o adevărată scară care ne 
pune în legătură cu trecutul, cu 
rădăcinile noastre duhovnicești, 
făcându-ne să trăim și să ne 
simțim ca români adevărați și 
ca ortodocși dreptslăvitori.

 Aceste lăcașuri de rugăciune 
dau mărturie că niciodată 
candela rugăciunii nu a încetat 
să lumineze aici, aducând și 
pentru lumea de astăzi ceva din 
tainica rugăciune de atunci”.

Audio Book-ul:  
Sfântul Vasile cel 

Mare - Omilia 
către tineri

Apariția Audio Book-ului Sfântul Vasile cel 
Mare Omilia către tineri la Editura Praxis a 
Arhiepiscopiei Râmnicului, în lectura actorului 
Anghel Damian, s-a dorit a fi deopotrivă un 
mijloc de catehizare a tinerilor cum, de altfel, 
poate fi considerat și un dar făcut tinerilor 
care, cu ușurință, pot cunoaște în format audio 
cuvântul patristic și, dacă acesta va duce roade 
în sufletele lor, cu aceeași ușurință, să poate 
reasculta omilia.

În Omilia către tineri, Sfântul Vasile cel Mare 
arată că „multe sunt, copiilor, pricinile care mă 
îndeamnă să vă vorbesc despre lucrurile pe care 
le socot cele mai bune și le cred a vă fi de folos de 
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le veți urma. Vârsta pe care o am, multele încercări 
prin care am trecut și participarea din destul și la 
bucuriile și la neplăcerile vieții, dascăli în multe 
privințe, m-au făcut să am experiența lucrurilor 
omenești, așa că sunt în stare să arăt și celor care 
acum își încep viața care-i cea mai bună cale. 
Prin înrudirea de sânge sunt pentru voi îndată 
după cei ce v-au născut și vă iubesc tot atât de 
mult ca și părinții voștri.

Noi, copiilor, gândim că viața aceasta omenească 
n-are absolut nici o valoare și nici nu socotim 
și nici nu numim în general bine ceea ce se 
sfârșește în această viață pământească. Nici 
slava strămoșilor, nici puterea trupului, nici 
frumusețea, nici măreția, nici cinstea dată de 
toți oamenii, nici chiar demnitatea de împărat, 
în sfârșit, nimic din cele ce pot fi numite mari 
de oameni nu le socotim vrednice de dorit și nici 
nu admirăm pe cei ce le au, ci, prin nădejdile 
noastre, mergem mai departe și facem totul 
pentru pregătirea altei vieți. Susținem că trebuie 
să iubim și să urmărim din toată puterea cele ce 
ne pot ajuta la pregătirea celeilalte vieți, iar pe 
cele care nu țintesc spre viața aceea, să le trecem 
cu vederea, ca fără de valoare. 

Care este această viață, unde este și cum o vom 
trăi, sunt întrebări la care n-am să răspund 
acum, pe de o parte, pentru că ne-ar depărta de 
subiectul de față, iar pe de altă parte, pentru că 
ar trebui să am ascultători mai în vârstă decât 
voi. Poate că v-aș arăta îndeajuns spunându-vă 
atât numai, că dacă cineva ar aduna cu mintea 
și ar strânge la un loc toată fericirea de când 
există oameni, ar găsi că nu poate fi egalată nici 
cu cea mai mică parte din bunătățile acelei vieți, 
ci, mai mult, toate bunurile din această lume sunt 
mai prejos ca valoare decât cel mai mic dintre 
bunurile celeilalte lumi; și sunt tot atât de departe 
unele de altele pe cât este de departe umbra și 
visul de lucrurile reale. Dar, mai bine spus, ca să 
mă folosesc de un exemplu mai potrivit, pe cât 
este mai de preț tuturor sufletul decât trupul, pe 
atât este și deosebirea dintre cele două vieți. Spre 
viața aceasta ne conduc Sfintele Scripturi, care 
ne instruiesc cu cuvintele lor pline de taină.

Pentru viața veșnică v-aș îndemna să strângeți 
merinde, mișcând, după cum spune proverbul, 
orice piatră de unde ați putea avea folos. Să nu ne 
temem că este greu și că este nevoie de osteneală! 
Să ne aducem aminte de înțeleptul care ne-a 
sfătuit că trebuie să alegem viața cea mai bună și 
să facem fapte de virtute”.

Revista Misiunea

Revista Misiunea este periodicul Centrului 
de Cercetare al Conlucrării Bisericii Ortodoxe 
Române cu Armata României – General Paul 
Teodorescu.

Cel de-al cincilea număr al revistei apare în 
Anul Omagial al unității de credință și de neam 
și Anul comemorativ al făuritorilor Marii 
Uniri din 1918, constituind un bun prilej de 
reafirmare a faptului că „unitatea noastră 
poporului român are, de bună seamă, ca 
temelie, identitatea noastră spirituală.

Nașterea noastră ca popor a fost dublată de 
nașterea întru Hristos, deoarece încreștinarea 
poporului nostru de către Sfinții Apostoli 
Andrei și Filip s-a făcut odată cu etnogeneza 
poporului român. Conştiinţa Neamului 
nostru este păstrată, fără doar şi poate, prin 
conlucrarea Statului cu Biserica”, după cum 
ne încredințează Înaltpreasfințitul Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie în primele pagini ale 
revistei. 

Materialele publicate propun cititorului 
descoperirea chipurilor și faptelor luminoase 
ale ierahilor Partenie Ciopron, Visarion Puiu, 
Pimen Georgescu, ale preotului locotenent-
colonel Dumitru Coșeriu, a preoților Ioan 
Broșu și Ioan Felea sau a preoților militari 
din Basarabia. Sunt prezentate în continuare 
Contribuția Armatei Române la Marea Unire, 
Soarta locașurilor de cult vâlcene în anii 
ocupației străine (1916-1918), sau Monumente 
ale eroilor.
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Quo vadis în 
interpretarea 

Trupei de teatru 
Constantin 
Popian  a 

Arhiepiscopiei 
Râmnicului

În cadrul Festivalului de teatru Ariel Inter 
Fest desfășurat la Râmnicu-Vâlcea, în 
data de 18 iunie, la Sala Iosif Episcopul 

a Casei Sfântul Ierarh Calinic, în prezența 
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, a avut 
loc Spectacolul Quo Vadis, după Iona de Marin 
Sorescu, susținut de către Trupa de teatru 
Constantin Popian a Arhiepiscopiei Râmnicului.

Spectacolul, prin talentul și măiestria 
actorilor, își descoperă valențele educative 
printr-o serie de teme readuse în actualitate 
din literatură. Totodată, prezența numeroasă a 
publicului reafirmă ideea că teatrul are puterea 
de a aduna oamenii într-o comunitate culturală. 
Rolul principal a fost interpretat de profesorul 
de filosofie Mihai Călugărițou, iar regia și 
scenografia au aparținut doamnei Eugenia 
Doina Migleczi. 

Evenimentul reafirmă teatrul drept cale de 
promovare a adevăratelor valori și de educare 
a tinerilor. Spectacolele de teatru formează 
tinerilor o extraordinară capacitate de per-
cepere, înțelegere, observare, perseverare și 
explorare a simțului abstractizării. 

Prin participarea la un spectacol de teatru, 
prin interpretarea unui rol, omul surprinde pe 
cei din jur, dar mai ales pe sine însuși. 

Teatrul educă prin oferirea unui câmp de 
acțiune și de afirmare a personalității, iar tinerii, 
mai ales, au satisfacția exprimării conduitelor 
achiziționate. Scopul artei este să genereze un 
anumit tip de trăire, iar spectacolul dramatic 
nu se referă atât la idee cât la stare. Teatrul 
presupune emoție, trăire pe care artistul o 
împărtășește spectatorului.

Biserica și tinerii
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Activități culturale și filantropice 
desfășurate de Liga Femeilor 

Creștin-Ortodoxe

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, doamnele de la Liga 

Femeilor Creştin Ortodoxe Vâlcea au desfă-
șurat noi proiecte social-filantropice și cul-
turale.

Prin implicarea membrelor de la Ligă, la 
Biserica „Sfântul Dumitru“ din Râmnicu Vâlcea, 
un prunc a primit Taina Sfântului Botez. Au fost 
alături de copilaş părintele Victor Barbu, doamna 
Maria Păun, doamna Carmen Maria Olescu. 

Vizită la Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihică Măciuca

La Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihică Măciuca, s-a desfăşurat o nouă 
acţiune socială „Frânturi de suflet, lacrimi şi 
zâmbete’’ în cadrul proiectului „Iubirea de 
aproapele meu’’.

Noi activități educative

Duminică, 20 mai, doamna Angela Dumitraşcu, 
preşedinta Clubului de Presă din Valea Jiului, 
împreună cu doamna Melania Man, director 
adjunct la Şcoala Gimnazială nr. 3 din Lupeni, 
în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Antim 
Ivireanul” Vâlcea, reprezentată de doamna 
Zenovia Zamfir şi Liga Femeilor Creştine 
Ortodoxe Vâlcea, reprezentată de doamna 
Violeta Negrea, au donat beneficiarelor Centrului 
Maternal Troianu: alimente, îmbrăcăminte, 
obiecte de igienă şi curăţenie. 

A doua zi, la Colegiului de Sivicultură şi 
Protecţia Mediului din Râmnicu-Vâlcea şi 
la Parohia Sfinții Apostoli Petru şi Pavel s-a 
desfăşurat manifestarea „Stil de viaţă sănătos” 
în colaborare cu Cercetaşii României- Centrul 
Local „Mircea cel Bătrân”, Liga Femeilor Creştine 
Ortodoxe Vâlcea şi Biblioteca Judeţeană „Antim 
Ivireanul” Vâlcea.

Activitatea s-a desfășurat și cu participarea 
reprezentanților Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă Băbeni, prin prof.  Dorel 
Ţîrcomnicu, prof. Iuliana Anişoara Ionică, prof. 
Mădălina Vlahos, prof. Iulia Cănăvoiu, prof. 
Daniel Ioniță. Proiectul educativ și-a propus 
formarea şi dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos, 
antrenarea elevilor în dezvoltarea capacităţilor 
de relaţionare prin desfăşurarea unor activităţi 
diverse. 

Sprijin pentru persoanele din cadrul 
Centrului de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihică – Băbeni nr 2
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Cu sprijinul Prefecturii Vâlcea, în ziua de 23 
mai, la Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihică – Băbeni nr 2, s-a desfăşurat 
acţiunea „Purtători de lumină, iubire şi 
credinţă” în cadrul proiectului „Iubirea de 
aproapele meu”. Muzica şi poezia au adus 
bucurie şi speranţă în sufletele celor prezenţi, 
uitaţi uneori chiar şi de cei dragi. Au participat 
alături de doamnele Zenovia Zamfir și Marinela 
Capşa, reprezentantele Ligii Femeilor Creştine 
Ortodoxe Vâlcea, poetul Marian Bărăscu, 
preşedintele Asociaţiei „Rusidava Culturală” 

Drăgăşani, poetul Constantin Triţă, poeta 
Constanţa Triţă, interpreta de muzică populară 
Tatiana Mărcoianu. La final, domnul Cristian 
Dima, reprezentantul centrului, a mulţumit 
pentru darurile primite. 

„Copilăria, bucuria tuturor” la Centrul 
„Ana” din Râmnicu-Vâlcea

La Centrul „Ana” din cadrul Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Vâlcea, joi, 24 mai a avut loc încă o nouă acțiune 
a proiectului „Copilăria, bucuria tuturor”.

Membrele Ligii s-au aflat în mijlocul copiilor 
pentru a aniversa zilele de naștere pentru cei 
născuți în lunile aprilie și mai, dar și pentru cei 
care poartă numele Sfinților Împărați Constantin 
și Elena.

Doamnele i-au îndemnat pe copii să fie 
ascultători, să se ajute între ei, să fie prietenoși 
și, mai presus de toate, să se roage și să 
mulțumească pentru toate.

Activități sociale la Casa de Copii 
„Pinocchio’’ din Băbeni

În primele zile ale lunii iunie, la Casa de Copii 
„Pinocchio’’ din Băbeni s-a desfăşurat activitatea 
„Iubire şi purtare de grijă faţă de copii”, 
organizată de Liga Femeilor Creştine Ortodoxe 
Vâlcea şi Filiala Călimăneşti, Biblioteca Judeţeană 
„Antim Ivireanul” Vâlcea, Şcoala Gimnazială din 

Berislăveşti în colaborare cu D.G.A.S.P.C. Vâlcea.
Alături de Mihai Ghebrea, directorul  Casei 

de Copii „Pinocchio” Băbeni, Violeta Negrea, 
Zenovia Zamfir şi Lavinia Roşu, copiii au petrecut  
momente deosebite. 

„În lumea copiilor cu cântec, dans şi bucurii”, 
program educativ de Ziua Copilului

Acțiunile pentru copiii din centrele de 
plasament au continuat luni, 4 iunie, la Centrul 
de Plasament „Ana” unde s-a desfăşurat ma-
nifestarea „În lumea copiilor cu cântec, dans şi 
bucurii”. 

Evenimentul, organizat cu ocazia Zilei Copi-
lului, a reunit în sala centrului copii de toate vâr-
stele pentru a se bucura împreună cu doamnele 
de la Liga Femeilor Creştine Ortodoxe Vâlcea şi 
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, 
de frumuseţea cântecului şi dansului popular, 
de dulciurile aduse în dar, de iubirea şi căldura 
părintească din partea organizatoarelor aceastei 
manifestări. 

Acţiuni sociale la Centrul pentru persoane 
vârstnice „Nicolae Bălcescu”

La Centrul pentru persoane vârstnice „Nicolae 
Bălcescu”, din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea,  
vineri, 22 iunie, s-a desfăşurat manifestarea 
„Credinţă, speranţă şi iubire”. 

Reprezentantele proiectului „Iubirea de 
aproapele meu”, Zenovia Zamfir, Violeta Negrea, 
Maria Nicolae, Tatiana Mărcoianu, au oferit daruri 
de cărţi și haine. La final, doamna Dana Muşat, 
coordonatoarea centrului a mulţumit pentru 
participare și darurile oferite. Evenimentul a 
fost organizat de Liga Femeilor Femeilor Creştin 
Ortodoxe, Biblioteca Judeţeană, Mănăstirea 
Cozia și Direcţia de Protecţie Socială Vâlcea.
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Trei ani de activitate a Biroului Eparhial de catehizare a 
rromilor din Arhiepiscopia Râmnicului

La începutul lunii iunie a anului 2015, 
la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopia Râmnicului 

a înființat Biroul Eparhial de catehizare a 
rromilor.

Înființarea acestui birou a fost determinată, 
pe de o parte, de nevoia de a învinge anumite 
prejudecăţi şi stereotipuri negative, iar pe de 
altă parte, de o serie de factori sociali rezultați 
din dificultăţile acestei etnii în formarea pro-
fesională, obţinerea unui loc de muncă şi dez-
voltarea unei cariere, contribuția la fondurile 
sociale ș.a. Este cunoscut faptul că etnicii rromi 
se confruntă cu fenomene ca marginalizarea, 
discriminarea şi condiţii de sărăcie, cu 
dificultatea şcolarizării copiilor, având un indice   
ridicat de analfabetism.

Biroul de catehizare a rromilor din Arhiepiscopia 
Râmnicului continuă o lucrare pastoral-misionară 
inițiată de către Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie cu mai bine de un deceniu în urmă 
când, sub coordonarea Înaltpreasfinției Sale, 
apărea în anul 2006, Cartea de rugăciuni în 
limba rromani, iar în anul 2008, compact discul 
cu Sfânta Liturghie ortodoxă în limba rromani. În 
data de 23 decembrie 2008, la Mănăstirea Radu 

Vodă din București, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie a săvârșit pentru prima dată Sfânta 
Liturghie în această limbă.

Cerințele pastorale ale etnicilor rromi pri-
vesc intensificarea activităților catehetice 
și dezvoltarea comportamentului moral, 
susținerea procesului educativ și absolvirea 
ciclurilor superioare de învățământ, dez-
voltarea sistemului de asistență socială și 
sprijin în integrarea pe piața muncii.

Principalele activități ale Biroului Eparhial 
de catehizare a rromilor din Arhiepiscopia 
Râmnicului în acești trei ani de la înființare au 
constat în derularea de programe misionare, 
culturale și sociale în comunitățile de rromi din 
județul Vâlcea după cum urmează:

- pelerinaje sociale la care beneficiari au fost 
aproximativ 1000 de persoane;

- acțiuni social-filantropice în cadrul cărora 
au fost distribuite aproximativ 6000 kg de 
haine și alimente, dăruite unui număr de 900 
de persoane;

- în cadrul programului „Sastipen le 
rromenqe - Sănătatea rromilor”, 450 de 

persoane au fost consiliate în vederea 
dobândirii de comportamente sanogene și 
adoptării unui stil de viață sănătos;

- în cadrul programului ,,Mirro ghiozdano 
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Biroul Eparhial de catehizare a rrom
ilor

-Ghiozdanul meu”, 
la începutul anului  
școlar 2017-2018, 
200 de elevi rromi 
au primit ghiozdane 
și rechizite scolare;

- s-au desfăşurat 
activități educative 
cu elevii, prin care 
au fost marcate 
,,Ziua Luptătorilor Anticomuniști”, „Să știi 
mai multe, să fii mai bun”, „Ziua copilului” şi 
cateheze susținute în preajma fiecărei săr-
bători;

- au fost organizate activități culturale cu 
ocazia „Zilei internaționale a rromilor”, „Zilei 
Minorităților Naționale”, „Holocaustului rro-
milor” și „Dezrobirea rromilor”;

- au fost dăruite un număr de 300 pachete 
cu produse de igienă (săpun, pastă și periuță 
de dinți) pentru tinerii rromi din comunități 
sărace;

- au fost dăruite un număr de 100 perechi de 
ghete pentru copiii rromi în cadrul programului 
,,Podema tatipe-Ghetuţe călduţe”;

- s-a realizat în mai multe localități consult 
oftalmologic gratuit pentru tinerii rromi.

Biserica, prin deschiderea și misiunea asu-
mată și desfășurată în comunitățile etnicilor 
rromi, reafirmă valoarea eternă a ființei 
umane precum și nevoia de comunicare și 
comuniune între oameni, indiferent de et-
nia căreia îi aparțin, însă eforturile lucrării 
catehetice și sociale desfășurate vor da roade 
numai prin asumarea moralei creștine, a 

principiilor evanghelice 
și sociale care au fost im-
pregnate în conștiința po-
porului român de-a lungul 
veacurilor.

Festivalul national 
,,Copilăria nu are 

etnie” 

Sala Mare a Consiliului Județean Vâlcea, a 
găzduit marți, 5 iunie, Festivalul Național al 
copiilor rromi „Copilăria nu are etnie”.

Festivalul a reunit grupuri și ansambluri re-
prezentative culturii rrome, fiind prezentate 
dansuri, poezii compuse de copiii rromi și un 
film documentar.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența au-
torităților județului Vâlcea, a reprezentanților 
asociațiilor care promovează cultura etniei rrome 
dar și a celor care sprijină incluziunea socială, 
educația și sănătatea rromilor. Părintele Nicolae-
Dorin Buda, inspector coordonator al Biroului 
de Catehizare a  rromilor  a transmis cuvântul 
de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie. Părintele a făcut 
cunoscute proiectele sociale, educaționale 
și misionare care se desfășoară în cadrul  
Biroului de Catehizare a  rromilor.

Prezența la festival a constituit un bun prilej 
pentru evaluarea proiectelor derulate, dar și 
de inițiere a noi programe sociale, culturale și 
educaționale. 
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Cerc pastoral în Protopopiatul Horezu
La Parohia Popești, comuna Popești, a avut loc 

marți, 14 mai, întâlnirea preoților din Cercul 
pastoral Horezu III.

Lucrările cercului au debutat cu săvârșirea 
Tainei Sfântului Maslu, la finalul căruia părintele 
Florin-Gheorghe Tudorescu a prezentat referatul 
cu tema „Unitatea Bisericii în fața persecuțiilor și 
a ereziilor, precum și în fața curentelor filosofice 
și ideologiilor politice”. Părintele a arătat că 
„Sfânta Scriptură şi apoi Sfinţii Părinţi au subliniat 
importanţa unităţii Bisericii şi necesitatea păstrării 
ei, întrucât,  în fiinţa ei, Biserica este unică sau una, 
și există o singură Biserică adevărată în raport cu 
orice alt aşezământ care şi-ar lua tot numele de 
Biserică. Pe de altă parte, Biserica este unitară, 
în sensul că ea alcătuieşte un întreg organic 
prin conţinutul şi structura ei.

În primele trei veacuri creştinismul îi înfrăţise 
pe credincioşi într-o unitate a credinţei 
şi dragostei, însă ereziile i-au împărţit în 
comunităţi separate, iar sectarismul a tulburat 
unitatea şi armonia Bisericii. Sfântul Ioan Gură 
de Aur le aminteşte credincioşilor ortodocşi că 
unitatea domneşte numai atunci când credem 
în acelaşi lucru. De aceea, îi îndeamnă să 
păstreze cu multă grijă şi cu stăruinţă neclintită 
învăţătura pe care au primit-o şi să nu se lase 
clătinaţi de toate învăţăturile greşite, născute 
din răutatea oamenilor şi din viclenia care-i 

împinge în capcana rătăcirii, la care sunt 
expuse sufletele celor dezbinaţi şi separaţi între 
ei. Căci aşa se poartă cei care strică dreapta 
credinţă faţă de cei de bună credinţă; ei tulbură 
şi răstoarnă toate”.

În partea a doua a întrunirii au fost identificate 
mijloace pentru intensificarea activităților ca-
tehetice și social-filantropice în cadrul paro-
hiilor.

Cercul pastoral-misionar „Băbeni” s-a 
întrunit la Parohia Băbeni V, Capu-Dealului

Tot în aceeași zi, în Protopopiatul Râmnicu-
Vâlcea, la Parohia Băbeni V, Capu-Dealului, din 
orașul Băbeni, a avut loc întrunirea preoților 
din Cercul pastoral-misionar „Băbeni”. 

Lucrările cercului pastoral au debutat cu 
săvârșirea slujbei de Te Deum, urmată de sus-
ținerea prelegerii cu tema „Contribuția Bisericii 
la promovarea conștiinței naționale a poporului 
român și la făurirea statului român unitar 
modern”, de către părintele Radu Constantin 
Miulescu.

„Biserica Ortodoxă Română a avut o contribuție 
majoră la promovarea conștiinței unității 
spirituale a neamului românesc. Ea a cultivat în 
sufletele credincioșilor români conștiința trează 
că ei au aceeași obârșie ca neam, aceeași limbă şi 
aceeași credință. În toate etapele premergătoare 
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realizării Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, 
Biserica noastră strămoșească nu a stat 
deoparte ci şi-a adus obolul prin cuvânt şi faptă 
la propăşirea poporului român. Prin purtarea 
de grijă a Bisericii, cultura şi spiritualitatea 
românească a putut creşte, aducând roade bune 
la vremea cuvenită; în tinda Bisericii, pentru 
o lungă perioadă de timp, şcoala românească 
s-a putut dezvolta; sub oblăduirea ei, patrioţii 
români şi-au exprimat ideile; cu rugăciunea 
şi binecuvântarea ei soldaţii români şi toţi 
luptătorii pentru unitate au reuşit să ducă la 
îndeplinire idealurile lor”, a subliniat părintele.

După prezentare s-au purtat discuții pe 
marginea temei, iar părintele Ionuț Sandu, 
secretar al Protopopiatului Râmnicu-Vâlcea, 
a propus dezbaterii o serie de probleme 
administrative, fiind identificate și modalități 

privitoare la intensificarea activităților social-
filantropice și misionar-pastorale la nivelul 
parohiilor.

Lucrările  Cercului pastoral-misionar  
Valea Lotrului

La Parohia Malaia din Protoieria Călimănești 
a avut loc, marți, 15 mai, întâlnirea preoților 
din cadrul Cercului pastoral-misionar  Valea 
Lotrului.

Întâlnirea a debutat cu oficierea slujbei de 
Te Deum, după care părintele Marius Vasile 
Rogoz a susținut referatul cu tema „Aportul 
Bisericii la Marea Unire de la 1 Decembrie 
1918”, susținând că „Ziua Unirii nu este rodul 
unui eveniment spontan, ci al unui ideal 
împlinit, minuțios pregătit și mult așteptat. Ca 
orice eveniment important al istoriei neamului, 
și Unirea tuturor românilor poartă amprenta 
Bisericii, prin reprezentanții ei de seamă. 
Biserica Ortodoxă Română a reușit să reprezinte 
interesele poporului păstorit, mobilizând atât 
elita intelectuală în săvârșirea unei acțiuni care 

să fie recunoscută de forurile internaționale, cât 
și mulțimea de credincioși, care să transmită că 
România Mare este rodul voinței lor”.

Pe agenda întâlnirii au fost așezate și o serie 
de probleme și aspecte ce privesc activitatea 
pastoral-misionară și administrativ-gospodă-
rească din parohii. La întâlnire au participat și 
oficialitățile locale. 

Evenimente duhovnicești-culturale 

dedicate cinstirii eroilor neamului

La sărbătoarea Înălțarea Domnului, 
zi în care Biserica a făcut pomenire 
eroilor, în parohiile din Arhiepiscopia 
Râmnicului au fost organizate o serie de 
activități duhovnicești-culturale pentru 
cinstirea și comemorarea ostașilor, eroi și 
luptători români care și-au jertfit viața pe 
câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori 
pentru apărarea neamului și a credinței 
strămoșești.

În municipiul Râmnicu-Vâlcea slujba de 
pomenire a celor care s-au jertfit pentru 
făurirea și apărarea unității poporului român 
a fost săvârșită la Cimitirul Cetățuia de 
către părintele protoiereu Nicolae Proteasa 
și un sobor de preoți de la parohiile din 
Protopopiatul Râmnicu-Vâlcea, în prezența 
autorităților locale, a reprezentantilor insti-
tuțiilor administrative, de învățământ și cul-
tură, dar și a numeroși credincioși.

De asemenea, și în orașul Călimănești, la 
manifestările închinate eroilor români au 
participat preoți și credincioși, reprezentanți ai 
autorităților locale, profesori și elevi, veterani 
de război sau rude ale celor care s-au jertfit în 
luptele pentru reîntregirea neamului.

„Biserica și neamul își cinstește eroii la 
sărbătoarea Înălțării Domnului cum, de altfel, îi 
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cinstește la fiecare Sfântă Liturghie în care ne 
rugăm ca „pe eroii români din toate timpurile şi 
din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile 
de luptă, în lagăre şi în închisori pentru 
apărarea patriei şi a credinței strămoșești, 
pentru întregirea neamului, libertatea şi dem-
nitatea poporului român, să-i pomenească 
Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa”. Multe 
din textele literare care vorbesc despre jertfa 
eroilor români au fost scrise, culese sau așezate 
în versuri, de preoții care erau luminători ai 
satelor. Această tradiție o reafirmăm astăzi 
în comunitățile noastre când preoții, dascălii, 
elevii de școală și credincioșii își pomenesc 
eroii”, a transmis părintele protoiereu Nicolae 
Ceaușu.

Parohia Orlești din Protopopiatul Drăgășani, 
împreună cu Școala Gimnazială Orlești au  
organizat mai multe evenimente duhovnicești 
și educative dedicate cinstirii eroilor neamului, 
evenimente la care au participat autoritățile 
locale, doamna Inspector Școlar General Andra 
Bică, inspectori de specialitate din cadrul ISJ 
Vâlcea, veterani de război şi credincioşi.

Manifestările au debutat cu slujba de pomenire 
în biserica parohială de către părintele paroh 
Alexandru Dragoș, la finalul căreia au fost 
depuse coroane și jerbe de flori la monumentul 
eroilor din incinta centrului parohial.

În semn de recunoştinţă și preţuire față de 
eroii neamului, elevii școlii din localitate, 
coordonați de doamna director Mădălina Ale-
xandru, au interpretat cântece patriotice și au 
prezentat un program artistic menit să păstreze 
vii faptele de vitejie de pe câmpurile de luptă.

Apreciind modul în care elevii și-au manifestat 
recunoștința față de valorile autentice ro-
mânești prin ansamblul activităților educativ-
formative la care a participat, complementare 
procesului de învățământ, doamna Andra Bică 
a subliniat că Marea Unire este fapta istorică 
a întregii naţiuni române realizată într-un 
elan ţâşnit cu putere din adâncurile conştiinţei 
unităţii neamului.

Tot în Protoieria Drăgășani, la Parohia Avră-
mești din comuna Scundu, s-a făcut pomenirea 
ostașilor și eroilor căzuti pe câmpurile de luptă 
spre propășirea neamului românesc și apărarea 
dreptei credințe. 

Dupa slujba de parastas, părintele Ion 
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Dumitrașcu, protoiereu al Pro-
toieriei Drăgășani, a accentuat în 
cuvântul de învățătură legătura 
dintre sărbătoarea Înălțării 
Domnului și comemorarea eroi-
lor neamului. 

Părintele a subliniat importanța 
conștientizării jertfei celor că-
zuți la datorie: „Nu este ușor să 
îți dai viața pentru țară; acest 
lucru este foarte greu. Toți cei 
care și-au dat viața pentru ca noi 
să trăim astăzi liber, au lăsat în 
urmă văduve și copii orfani care 
au dus apoi o viață foarte grea 
fără tații care nu au mai fost. De 
aceea ei sunt niște eroi, fiindcă 
au pus mai presus de tot ce era mai scump a 
lor și chiar mai presus decât viața lor, unitatea 
și întregirea țării”. În continuare, părintele a 
îndemnat credincioșii prezenți să-i învețe pe 
copii să fie luptători în fața celor care încearcă 
să dezbine țara noastră și unitatea de credință, 
fiindcă poporul român fără Ortodoxie este un 
popor fără identitate și tradiție.

În Parohia Vaideeni, slujba parastasului a 
fost oficiată de către părintele Emilian Balotă, 
în prezența domnului Primar Achim Daniel 
Băluță, a elevilor școlii din localitate, însoțiți de 
către părintele Vasile Alin Cățăiu, a profesorilor 
și a numeroși credincioși.

În fața Monumentului Eroilor, elevii au susținut 
un moment cultural în care și-au cinstit eroii 
comunității interpretând cântece patriotice.

La Parohia Fedeleșoiu din 
Protoieria Călimănești, slujba 
de pomenire a ostașilor căzuți 
pe câmpurile de luptă a fost 
săvârșită în fața Monumentului 
Eroilor. Alături de credincioși 
au participat reprezentanții 
administrației locale și elevii 
Școlii cu clasele I-IV din localitate 
care au susținut un program 
artistic, la finalul căruia a fost 
intonat Imnul eroilor.

La sărbătoarea Înălțarea 
Domnului, în Parohia Ionești 
II din Protoieria Drăgășani au 
participat la Sfânta Liturghie 

elevii Școlii Gimnaziale Ionești, însoțiți de 
profesorul de religie, Mihai Buteață.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, părintele 
Constantin Cătălin Diaconu a oficiat slujba 
de pomenire a eroilor, la finalul căreia le-a 
vorbit celor prezenți despre însemnătatea 
jertfei eroilor români care au contribuit la 
realizarea idealului neamului românesc: unita-
tea națională și de credință. În continuarea 
manifestărilor duhovnicești-culturale, elevii 
au adus recunoștință eroilor neamului prin 
interpretarea unor poezii și cântece patriotice, 
depunând totodată coroane de flori la 
Monumentul Eroilor.

Părintele Marian Bădulescu a organizat la 
Parohia Gorunești din orașul Bălcești, o serie 
de activități cu caracter comemorativ pentru 
cinstirea eroilor neamului. Astfel, la Sfânta 
Liturghie au fost prezenți primarul orașului 
Bălcești împreună cu membri ai Consiliul 
Local, cadre didactice și elevi de la Liceul 
„Petrache Poenaru”, precum și un număr 
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însemnat de credincioși din întrega zonă. După 
săvârșirea slujbei de parastas pentru eroi, la 
Centrul catehetic al parohiei au fost organizate 
activități educative, în cadrul cărora părintele a 
amintit faptul că istoricul Tudor Teoteoi susţine 
că este necesar să ne cinstim eroii pentru că 
rolul lor a fost mare „nu numai prin jertfa pe 
care au făcut-o, ci şi prin elementul de cultură 
şi de vigoare a poporului român, de consolidare 
a sentimentului unităţii sale şi a realizărilor ce 
au culminat cu crearea României Mari în 1918, 
şi chiar cu menţinerea în continuare a statului 
român în împrejurările dificile ale celui de-Al 
Doilea Război Mondial. Datorită eroilor s-a 
întărit în lumea românească sentimentul de 
unitate şi de respect faţă de valorile trecutului, 
fără de care nu poate exista viaţă culturală şi 
naţională autentică”.

Și în Parohia Zăvoieni din comuna Măciuca s-a 
oficiat slujba de pomenire a eroilor neamului 
românesc, la care au participat  elevi ai Liceului 
Teoretic Măciuca, structura Zăvoieni, însoțiți de 
doamna director Luminița Tănase și de cadre 
didactice de la Școala Zăvoieni. 

După Sfânta Liturghie, în Parohia Cernișoara din 
Protopopiatul Horezu manifestările închinate 
eroilor neamului au continuat la monumentul 
ridicat în semn de renoștință față de jertfa celor 
care au murit pe câmpurile de luptă. În cuvântul 
adresat cu acest prilej, părintele Cristian Ana a 
arătat că „în a 40-a zi după Înviere, Domnul Iisus 
Hristos S-a arătat pentru ultima dată ucenicilor, 
după cum relatează Evangheliile şi cartea 
„Faptele Apostolilor”. Această ultimă întrevedere 
a avut loc pe Muntele Măslinilor, lângă Ierusalim. 
Domnul Iisus le-a spus ucenicilor să nu se 

depărteze de cetate pentru că peste puțin timp 
aveau să se îmbrace cu putere de Sus, putere ce 
îi va face convingători în misiunea lor. Se referea 
desigur la Pogorârea Duhului Sfânt. După aceste 
ultime cuvinte – spun cărţile Noului Testament 
– Mântuitorul S-a înălţat la cer, ducând cu Sine 
la Dumnezeu firea umană transfigurată, prin 
jertfă şi Înviere”.

Parohia Mihăești I în parteneriat cu Parohia 
Buleta, Școala Gimnazială cu clasele I-VIII - 
Măgura și Primăria Mihăești au organizat eve-
nimentele comemorative pentru eroii neamului, 
în ziua sărbătorii  Înălțării Domnului.

Au participat un număr de 60 de copii, cadre 
didactice, profesori și învățători, primarul comu-



61

nei Mihăești, domnul Constantin Bărzăgeanu, și 
preoții Ionuț Sandu, Adrian Păușescu și Grigore 
Ciucă.

În Parohia Foleștii de Sus, momentul închinat 
bravilor luptători s-a făcut la monumentul  
aflat în curtea bisericii parohiale și a debutat 
cu slujba parastasului, după care elevii Școlii 
Gimnaziale Tomșani din satul Foleștii de Sus, 
îndrumați de profesori și învățători, împreună 
cu membrii corului Aghiofilia, dirijat de pă-
rintele paroh Vasile-Emanoil Găman, au depus 
coroane și jerbe de flori și au susținut un 
concert de cântece patriotice. La manifestare 
au participat profesori, enoriași și autorități 
locale.

În parohiile Urși și Popești, din Protoieria 
Horezu, eroii au fost comemorați printr-o 
procesiune care a început de la Școala 
Gimnazială Urși și s-a desfășurat până până 
la Monumentul Eroilor din satul Urși. Cadrele 
didactice și elevii au fost întâmpinați de 
părintele Valeriu Constantin Șerban, care a ofi-
ciat slujba Parastasului, după care elevii au sus-
ținut un program cultural.

În Parohia Măldărești, Ziua Eroilor a fost 
marcată prin prezența la Sfânta Liturghie a 
elevilor Școlii Gimnaziale Măldărești, îndrumați 
de doamna director Simona Musăloiu și de 
membrii corpului didactic, după care a urmat 
depunerea de coroane și flori la Monumentul 
Eroilor din fața Bisericii „Sfântul Nicolae”, și un 
moment de poezie și cântece patriotice.

Și Parohia Jiblea-Veche a comemorat eroii 
neamului care s-au jertfit pentru apărarea pa-
triei și a credinței strămoșești.

După Sfânta Liturghie, părintele Constantin 
Negrea a oficiat slujba de pomenire și au fost 
depuse coroane de flori la Monumentul Eroilor 
din Jiblea-Veche, de către domnul primar 
Florinel Constantinescu și enoriașii parohiei.

Seară de cateheză în Parohia Genuneni
În ajunul sărbătorii Înălțării Domnului, la 

Parohia Genuneni din comuna Frâncești, după 
slujba Vecerniei unite cu Litia, preoții Ion și 
Constantin Iordănescu au sustinut cateheza 
„Înălțarea Domnului - înălțarea noastră sufle-
tească”. La activitatea catehetică au participat 
copii din parohie, dar și credincioșii prezenți la 
slujba de seară.

„Înălţarea cu trupul la cer a Mântuitorului 
Hristos înseamnă cea mai înaltă demnitate la 
care poate fi ridicată firea noastră umană şi 
prin aceasta ne sunt date nouă posibilităţi fără 
margini. Peste orizontul strâmt al păcatului şi al 
morţii, pentru om răsare acum soarele neapus 
al îndumnezeirii Sale. Trupul înviat şi înălţat la 
cer al Domnului nostru Iisus Hristos este cea mai 
sigură garanţie a vieţii noastre veşnice. 

Dar această strălucită descoperire a demnităţii 
de împărat a Mântuitorului nu umbreşte cu 
nimic veşnica Sa slujire de Arhiereu. În Vechiul 
Testament arhiereul intra pentru scurtă vreme 
în Sfânta Sfintelor spre a aduce jertfa pentru 
poporul ales, ori acum Arhiereul „şade de-a 
dreapta tronului Slavei în ceruri” (Evrei VIII, 
1), mijlocind pentru întreaga zidire”, a subliniat 
părintele paroh.

Cateheză la Biserica „Înălţarea Domnului“ 
din Berbești

Parohia „Înălţarea Domnului” din Berbești a 
desfășurat numeroase  proiecte de catehizare 
și social-filantropice în parteneriat cu unitățile 
de învățământ și administrative din localitate.

O astfel de activitate a avut loc și în ajunul 
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sărbătorii Înălțării Domnului, hramul bisericii 
parohiale. Invitației preoților Ion Șolea Mateescu 
și Bogdan Milea au răspuns tinerii parohiei care 
au participat la slujba Vecerniei, la finalul căreia 
a avut loc o nouă întâlnire catehetică. Tema 
întâlnirii, „Înălţarea Domnului la cer - slava 
omului îndumnezeit”,  a propus prezentarea 

unor texte omiletice din opera Sfântului 
Grigorie Palama care subliniază legătura dintre 
Taina Înălţării Domnului Hristos şi întemeierea 
Bisericii prin Pogorârea Sfântului Duh la 
Cincizecime, când Stăpânul Cel mai presus de 
ceruri „Se înalţă, ori de câte ori Se pogoară, ca 
pe cele de jos să le aducă împreună cu cele de sus 
şi să întemeieze o singură Biserică, cerească şi 
pământească, întru slava iubirii Sale de oameni. 
Aşadar, bucurându-se, ucenicii s-au întors la 
Ierusalim şi erau pururea în altar, adică aveau 
mintea la ceruri, şi binecuvântau pe Domnul, 
pregătindu-se pentru primirea binevestită a 
Pogorârii dumnezeiescului Duh“.

În ziua hramului, preoții și tinerii din grupa 
de cateheză au participat la evenimentele 
comemorative dedicate eroilor neamului.

Cateheză la hramul Bisericii „Înălțarea 
Domnului” din satul Marița

La sărbătoarea Înălțarea Domnului, credin-
cioșii Parohiei Marița din comuna Vaideeni 
au îmbrăcat straie de sărbătoare. În ajunul 
sărbătorii, părintele Eugen Lepea a susținut 
cateheza „Tradiția sărbătorii Înălțarea Dom-
nului în Biserica Ortodoxă”, precizând că „în 
fiecare an, la 40 de zile de la Sfânta Înviere, 
Biserica Ortodoxă sărbătoreşte praznicul 
Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos. Cea 
mai veche menţiune despre această sărbătoare 

o găsim la Eusebiu de Cezareea, în lucrarea 
,,Despre sărbătoarea Paştilor”, scrisă în anul 
332. În această operă se menţionează că 
Înălţarea Domnului era sărbătorită în Orient, 
în secolul IV, odată cu Rusaliile. Începând cu 
secolul V sărbătoarea Înălţării s-a despărţit de 
cea a Pogorârii Sfântului Duh. Sfântul Roman 
Melodul, în secolul VI, compune Condacul şi 
Troparul Înălţării, iar imnografii din secolele 
următoare, Sfântul Ioan Damaschin şi Sfântul 
Iosif Imnograful, compun canoanele din slujba 
Înălţării”.

Noi activități la Centrul de zi „Dreptul 
Simeon”

Joi, 18 mai, în Parohia Târg Horezu, membrii 
Centrului de zi „Dreptul Simeon” s-au reîntâlnit 
la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” unde 
părintele Constantin Vulpe a susținut o cateheză 
despre contribuția Bisericii Ortodoxe la făurirea 
Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Părintele a subliniat faptul că, având drept 
model Jertfa Mântuitorului pe Cruce, românii 
au dat dovadă vie de jertfă, îndeplinind astfel 
idealul național, visul dorit de veacuri, făurit de 
eroii neamului pe care Biserica îi pomenește la 
sărbătoarea Înălțării Domnului.

De asemenea, a fost evidențiată contribuția, 
de o valoare incontestabilă a Bisericii, prin 
asistența oferită de către slujitorii săi, amintind 
de preotul Nicolae Armășescu din Tomșani, care 

a trecut la cele veșnice în urma rănilor suferite 
în Primul Război Mondial. Întărind ideea jertfei 
eroilor români, părintele a arătat că Biserica 
a contribuit la păstrarea unității de credință 
și de limbă, a militat pentru introducerea 
învățământului în comunități, atât în orașe cât 
și în sate, a dezvoltat activitatea filantropică 
și cea medicală, dar, cel mai important poate, 
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V
iața parohiilor

a contribuit la formarea conștiinței naționale  
a poporului român, fără de care nu se putea 
înfăptui Marea Unire.

Sfinții Împărați Constantin și Elena, 
sărbătoriți în Protopopiatul Horezu

Sfinții Împărați Constantin și Elena au fost 
sărbătoriţi în mod deosebit la parohiile care 
i-au așezat ocrotitori ai bisericii și comunității. 
Cu prilejul hramului au fost susținute cateheze 
la parohiile Greci, Bărbătești și  Stoenești.

Activitățile catehetice s-au desfășurat în ajunul 
sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și 
Elena, din dorința de a face cunoscută lucrarea 
mărturisitoare a celor numiți „întocmai cu 
Apostolii” și care au devenit exemple de asumare 
a Ortodoxiei.

Părintele Cosmin Stamatoiu, prezentând ermi-
nia icoanei sfinților a arătat că „în iconografia 
ortodoxă, Sfinții Împărați Constantin și Elena au 
între ei așezată Sfânta Cruce, pentru că Sfântul 
Constantin a descoperit Crucea pe cer, iar Sfânta 
Elena în pământ. Icoana lor transmite astfel un 
sens duhovnicesc, înțelegând că Sfânta Cruce, 
semnul iubirii jertfelnice a Fiului lui Dumnezeu 
întrupat, unește tainic cerul și pământul, lumea 

nevăzută și cea văzută, cele inteligibile și cele 
sensibile, în iubirea infinită și eternă a Preasfintei 
Treimi”.

Cerc Pastoral în Parohia Dobriceni
Lucrările Cercului pastoral Horezu I au avut 

loc duminică, 20 mai, în Parohia Dobriceni din 
comuna Stoenești.

Întâlnirea s-a desfășurat după Sfânta Liturghie, 
tema „Contribuția Bisericii la promovarea 
conștiinței naționale a poporului roman și la 
făurirea statului roman unitar modern” fiind 

prezentată de către părintele Ioan-Lucian Manu. 
Părintele a arătat că implicarea Bisericii prin 
slujitorii săi a fost lăudată și elogiată de istorici, 
de oameni politici și reprezentanți ai Armatei, 
amintindu-i pe Nicolae Iorga, Adrian Ignat și 
mareșalul Constantin Prezan.

„La promovarea conștiinței unității spirituale a 
neamului românesc, Biserica Ortodoxă Română 
a avut o contribuție majoră. Ea a cultivat 
în sufletele credincioșilor români conștiința 
unității de neam, limbă și credință creștină. Un 
rol important l-au avut traducerea și tipărirea 
cărților bisericești în limba română, dar și 
legăturile strânse dintre mitropoliții, episcopii 
și preoții din Țara Românească și Moldova cu 
cei din Transilvania. În prefețele cărților, în 
predici, la slujbele de Te Deum sau în circularele 
și pastoralele întâistătătorilor eparhiilor a fost 
reafirmat în permanență idealul luptei pentru 
libertate și unitate națională”, a subliniat 
părintele paroh.

Pelerinajul Parohiei Călimănești II
Parohia Călimănești II a organizat un 

pelerinaj în Maramureș la care au participat 
enoriași împreună cu membrii consiliului și 
comitetului parohial. Credincioșii s-au închinat 
la mănăstirile Rohia, Peri, Săpânța, Bârsana 
și Moisei, au vizitat Memorialul Durerii de 
la Sighet, iar la întoarcere s-au închinat și în 
Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia.

 
Cerc pastoral la Parohia Câmpeni Măneasa
La sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin 

și Elena, la Parohia Câmpeni Măneasa din 
localitatea Tetoiu s-au desfășurat lucrările Cercului 
pastoral Bălcești, din Protopopiatul Drăgășani.

Înainte de începerea lucrărilor a fost săvârșită 
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Taina Sfântului Maslu, la finalul căreia pă-
rintele Robert Cruceru a susținut referatul 
cu titlul „Contribuția Bisericii la făurirea 
Marii Uniri”. În cadrul dezbaterilor, au fost 
prezentate activitățile desfășurate la nivelul 
fiecărei parohii, subliniindu-se importanța și 
contribuția educației religioase în formarea 
tinerilor.

Parteneriat educațional al Parohiei Dăești I
În cadrul Programului național „Școala Altfel”, 

preșcolarii grupei mici de la Grădinița cu Program 
Prelungit Ostroveni 2 din Râmnicu-Vâlcea au 
mers la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și 
Elena”, din cartierul Ostroveni, însoțiți fiind și de 
părintele Daniel Vasile Mitu de la Parohia Dăești 
I, cu care grupa mai sus menționată se află de 
asemenea în parteneriat educațional.

Astfel, copiii de la grupa mică „A” au participat 
la o activitate catehetică în care au aflat sem-
nificația sărbătorilor creștine din această 
perioadă liturgică a anului, dar și despre persona-
litatea Sfinților Împărați Constantin și Elena, 
ocrotitorii sfântului locaș. În cadrul activității, 
copiii împreună cu doamnele educatoare și 
preoții au rostit rugăciuni și au vorbit despre 
comportamentul creștinilor care vin la biserică. 
La finalul vizitei copiii au primit mici daruri.

Simpozionul parohial „Biserica și Școala au 
înălțat neamul românesc. Neamul românesc 
a făurit eroi!”

În Parohia Valea Bisericii-Orlești din Protoieria 
Drăgășani, în perioada 15 mai - 29 iunie, s-au 
desfășurat mai multe proiecte religioase, cul-
turale și catehetice adresate tinerilor, în contextul 
Anului Comemorativ al unității de credință și de 
neam și al făuritorilor Marii Unirii din 1918.

Derularea proiectelor, ce poartă sugestiv titlul 
„Cine suntem? De unde venim? Către ce zări 
privim?”, a debutat cu cea de-a patra ediție a 
Simpozionului parohial „Biserica și Școala au 
înălțat neamul românesc. Neamul românesc a 
făurit eroi!”, eveniment dedicat eroilor, ostașilor 
și tuturor celor ce au contribuit la înfăptuirea 
României Mari de la 1 decembrie 1918. 

Manifestarea a fost organizată în cadrul 
parteneriatului parohiei cu Școala Gimnazială 
Orlești. Ideile de trezire la unitate de credință și 
neam sunt puse în practică, în biserică, în școală 
și în mijlocul comunității de către părintele 
Luca-Georgian Sîia alături de cadrele didactice 
și membrii Consiliului Parohial. Împreună rea-
lizează scenete de teatru istoric și creștin, ateliere 
de cântec patriotic sau instrumental, cenaclu 
de poezie, seri catehetice la ceas de Vecernie, 
dialoguri duhovnicești și proiecte filantropice, 
însoțite de ateliere culinare, realizate de tineri la 
centrul social al parohiei.

Activități catehetice în Protopopiatul 
Horezu

La sărbătoarea Sfintei Treimi, parohiile Pojogi 
și Bodești II din Protopopiatul Horezu au 
organizat noi întâlniri catehetice.

În ajunul sărbătorii, părintele Nicolae Belbu 
de la Parohia Pojogi a săvârșit slujba Vecerniei, 
la finalul căreia a susținut cateheza „Persoanele 
Sfintei Treimi”.

Părintele a arătat că „Dogma credinţei creştine 
învaţă că Fiul Se naşte din Tatăl, iar Duhul Sfânt 
purcede din Tatăl mai înainte de toţi vecii, adică 
din eternitate. În Sfânta  Scriptură se vorbește 
în multe locuri despre cele Trei Persoane sau 
Ipostasuri ale Dumnezeirii. În Vechiul Testament, 
Dumnezeu-Tatăl Se adresează celorlalte persoane 
ale Sfintei Treimi: „Să facem om după chipul 
Nostru și după asemănare” (Facere I, 26). În 
vedenia lui Isaia, îngerii „strigau unul către altul 
și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, plin 
este tot pământul de mărirea Lui (Isaia VI, 3). În 
Noul Testament, cu prilejul Botezului Domnului 
nostru Iisus Hristos, S-au arătat toate Cele Trei 
Persoane ale Sfintei Treimi: Tatăl, arătând lumii 
pe Fiul și binecuvântându-L, Fiul primind botezul 
de la Ioan, iar Sfântul Duh coborând asupra 
Fiului, în chip de porumbel (Matei III, 16-17; Luca 
III, 21-22; Ioan I, 32; XVII, 25-26). Trimițând pe 
Sfinții Apostoli la propovăduire, Mântuitorul 
le spune: „Drept aceea, mergând învățați toate 
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neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al 
Fiului și al Sfântului Duh” (Matei XXVIII, 19).

Tradiția primelor trei veacuri mărturisește fără 
șovăială credința în existența Sfintei Treimi. Au 
mărturisit despre Sfânta Treime: Sfântul Clement 
Romanul, Sfântul Ignatie, Sfântul Policarp, Aristide, 
Sfântul Justin, Atenagora, Sfântul Teofil al Antiohiei, 
Sfântul Irineu, Clement Alexandrinul, Origen, 
Tertulian, Novatian. Sfinții Părinți ai veacurilor IV 
și V s-au rezemat neîntrerupt pe această tradiție, în 
toiul luptelor lor, contra arianismului. Se pot cita în 
această privință, mai ales Sfântul Atanasie, Sfântul 
Epifanie, Sfântul Ilarie. „În unitatea firii sunt Trei 

Persoane”, zice Tertulian. „O singură Dumnezeire 
și un singur Dumnezeu în Trei Ipostasuri”, învăța 
Sfântul Atanasie”.

Activități catehetice au fost organizate și 
de părintele Vasile Aurelian Munteanu de la 
Parohia Bodești II, com Bărbătești.

Cercul pastoral Gura Văii s-a întrunit la 
Parohia Bujoreni

Miercuri, 30 mai a avut loc întrunirea preoților 
din cadrul Cercului pastoral- misionar Gura Văii, 
din Protoieria Călimănești.

Activitățile s-au desfășurat la Biserica 
„Adormirea Maicii Domnului” din Parohia 
Bujoreni. Lucrările cercului au debutat cu 
săvârșirea slujbei de Te Deum, urmată de 
susținerea referatului „1918 la români – Ziua 
naţională a României”, de către părintele Marcel 
Tănasie. ,,Pentru istoria noastră națională, 
Marea Unire de la Alba Iulia, din 1918, reprezintă 
evenimentul cel mai important și semnifică 
împlinirea idealului românesc de a trăi liber 
într-un singur stat național unitar”, a precizat 

părintele.
În partea a doua a întâlnirii au fost identificate 

o serie de mijloace pastorale privitoare la 
intensificarea activităților educative și sociale 

desfășurate în cadrul parohiilor.

Cerc pastoral la Parohia Greblești
Și la Parohia Greblești a avut loc în ziua de 31 

mai, întrunirea preoților din cadrul Cercului 
pastoral-misionar Loviștea.

Întâlnirea s-a desfășurat în biserica cu hramul 
„Sfânta Muceniță Filoteea”, după săvârșirea  
Sfintei Liturghii. Tema întâlnirii, „Școlile 
bisericești - factori de cultură și promovare a 
unității de credință și neam”, a fost prezentată 
de către părintele Nicolae Daniel Negoescu, 
care a reafirmat „principiile pe care s-au format 
primele școli în țările românești: apărarea 
credinței ortodoxe pe care poporul român o avea 
de sute de ani, conturarea și apărarea limbii 
române”.  Totodată, s-a arătat că primele manuale 
ale învățământului românesc au fost Sfânta 
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Scriptură, Catehismul, Psaltirea, Liturghierul și 
alte cărți cu conținut bisericesc, iar mulți dintre 
dascălii străini au făcut cunoscute curentele 
filosofice și didactice, cu sprijinul domnitorilor 
și boierilor români, chiar al unor negustori 
care au contribuit atât la dezvoltarea relațiilor 
economice cu alte popoare, cât și la răspândirea 
de carte”.

Activități educative organizate cu prilejul 
sărbătoririi Zilei Copilului 

Cu ocazia Zilei Copilului, Parohia Drăgoeşti 
II din Protopopiatul Drăgășani a desfăşurat 
o serie de activități catehetice împreună cu  
elevii din clasa pregătitoare şi clasa a III-a a 
şcolii gimnaziale. În mijlocul copiilor a fost 
prezent părintele Lucian Drigă, care le-a vorbit 
copiilor despre valorile creștine ale neamului 
dar și despre necesitatea formării unui 
comportament moral în care să se manifeste 
iubirea față de Dumnezeu, față de Biserică, 
respectul față de părinți, rude și credincioși. 
Acestea pot fi deprinse prin participarea la 
activitățile catehetice și la sfintele slujbe, 
precum și prin lecturarea cărților cu conținut 
moral.

Sărbătorirea Zilei Copilului în Parohia 
Nițulești

Elevii Școlii Bârsoiu din comuna Stoilești 
au participat la activitățile desfășurate de 
instituția de învățământ în parteneriat cu 
Parohia  Nițulești din Protopopiatul Drăgășani, 
cu prilejul sărbătoririi Zilei Internaționale a 
copiilor.

În cadrul activității, părintele Nicolae Boncan 
le-a prezentat celor mici chipuri ale unor 
copii care, prin ascultarea față de părinți și 

împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, au devenit 
sfinți. Chemarea la sfințenie trebuie împlinită 
nu doar la vârsta maturității, ci este necesar să 
ne deprindem cu făptuirea celor bineplăcute lui 
Dumnezeu încă din copilărie. 

Activități religioase la Școala Crețeni
În cadrul parteneriatului dintre parohiile 

Crețeni, Izvorul și Mrenești cu Școala Crețeni, 
s-au desfășurat mai multe activități educative, 
cu ocazia zilei copilului.

Reafirmând rolul poeziei religioase în formarea 
caracterului elevului, în cadrul evenimentelor 
dedicate copiilor cu prilejul Zilei de 1 Iunie, 
copiii Școlii gimnaziale Crețeni au învățat și 
recitat cântece patriotice și religioase care 
propun diverse modele de comportament în 
familie, societate și în spațiile liturgice. Textele 
propuse promovează virtuți precum dragostea 
față de părinți și semeni, bunătatea, ajutorarea 
semenului, iertarea, buna cuviință și respectul 
față de valorile neamului. La evenimentele 
organizate cu acest prilej au participat preoții 
Ion Militaru, Marin Moșteanu și Ion Oiște care, la 
final, au oferit daruri copiilor.

Parohia Ionești a oferit daruri copiilor din 
comunitate

Cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Iunie, 
părintele Marius Cornăcel de la Parohia Ionești, 
Protopopiatul Drăgășani, a oferit daruri elevilor 
școlii din localitate.

Prezența părintelui a constituit prilejul de 
a-i răsplăti pe cei mici pentru participarea la 
activitățile desfășurate în cadrul parteneriatului 
dintre școală și parohia pe parcursului acestui 
an școlar, activități în care au fost prezentate 
tradiții și obiceiuri locale inițiate în jurul 
bisericii din comunitate, au fost comemorați 
eroii care s-au jertfit pentru unitatea națională 
și libertatea poporului român și a credinței 
creștine. Întâlnirea a prilejuit inițierea unor 
dezbateri pe tema conlucrării dintre Familie, 
Biserică și Școală în formarea și educarea 
copiilor.

Protopopiatul Horezu a oferit daruri 
tinerilor de la Școala Specială Bistrița

Preoții din Protoieria Horezu au oferit daruri 
copiilor de la Școala Specială Bistrița din 
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localitatea Costești cu ocazia zilei de 1 iunie, 
Ziua Internațională a Copilului.

În cadrul centrului social  locuiesc mulți copii 
cu dizabilități care necesită îngrijiri și atenție 
specială. Aceștia, dar și personalul medical și 
îngrijitorii, sunt vizitați și sprijiniți de către 
reprezentanții Protoieriei Horezu, care oferă 
alimente și obiecte de îmbrăcăminte sau daruri 
la momentele festive. „Aceste centre îi îngrijesc 
pe semenii noștri care sunt în situații foarte 
grave. Suferinței trupești i se adaugă de multe 
ori și cea de natură psihică și, de aceea, este 
necesar să fim solidari cu cei care îi îngrijesc cu 
responsabilitate și chiar jertfelnicie”, a precizat 
părintele protoiereu Mihai Cârțan.

Activități catehetice la Biserica „Sfântul 
Apostol Andrei”

La Biserica „Sfântul Apostol Andrei” din 
Râmnicu-Vâlcea s-au desfășurat mai multe 
proiecte catehetice care vizează o apropiere a 
tinerilor de biserică și petrecerea timpului liber 
într-un mod plăcut și folositor. 

Biserica din cartierul Morilor a municipiului 
Râmnicu-Vâlcea este închinată Sfântului Apostol 
Andrei, ocrotitorul poporului român, fapt 
pentru care activitățile catehetice își propun să 
redescopere modul în care activitatea misionară 
a Sfântului Andrei în ținutul românesc a devenit 
temelia credinței dar, în același timp, a contribuit 
decisiv la formarea conștiinței unității de neam, 
credință și limbă.

Copiii din Călimănești s-au întâlnit de ziua 
lor la biserică

În orașul Călimănești, de ziua lor, elevii Școlii 
Gimnaziale „Șerban Vodă Cantacuzino” și ai 
Liceului Tehnologic de Turism Călimănești 
s-au întâlnit la Biserica „Sfinții Apostoli Petru 
și Pavel”, unde părintele protoiereu Laurențiu-
Nicolae Ceaușu a săvârșit Sfânta Liturghie și 
slujba de Te Deum.

Prezența elevilor reafirmă tradiția comunității, 
a cărei existență în timp este strâns legată 
de misiunea culturală și duhovnicească a 
mănăstirilor Cozia, Ostrov, Cozia Veche, Turnu 
sau Stânișoara, ca la momentele importante 
de sărbătoare, comemorative sau de cinstire a 
eroilor, să se adune în curtea lăcașului de cult.

Ziua copilului, sărbătorită la final de an școlar, 
marchează și începutul perioadei în care 
elevii participă la evaluarea competențelor, 
fapt pentru care au fost rostite rugăciuni 
de mulțumire pentru ajutorul primit de la 
Dumnezeu în timpul școlii, dar și pentru a primi 
ajutor în perioada examenelor.

La final, părintele protoiereu Laurențiu-
Nicolae Ceaușu a rostit o omilie în care a pre-
zentat diferite momente în care în Sfânta 
Scriptură este amintită purtarea de grijă a 
lui Dumnezeu față de oameni, dar și minuni 
săvârșite de  Maica Domnului și de sfinții ocro-
titori în viețile tinerilor. Totodată, părintele i-a 
îndemnat pe tineri să-și însușească în această 
perioadă o bogată cultură și să-și împlinească 
aptitudinile vocaționale, ele însele daruri ale lui 
Dumnezeu.
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Activități catehetice la Parohia „Sfinții 
Apostoli Petru și Pavel”

Cu ocazia Zilei Copilului, Parohia „Sfinții Apostoli 
Petru și Pavel”  din municipiul Râmnicu-Vâlcea 
a desfășurat o serie de activități catehetice în 
grădinițele GPP Nord 1 și GPP Traian.

Despre aceste activități, părintele Cristian 
Bănuță, parohul bisericii, a subliniat că „s-au 
inițiat întâlnirile cu cei mici întrucât copilul 
trebuie să se deprindă cu un comportament moral 
încă de la vârstă fragedă.  Parohia Sfinții Apostoli  
desfășoară mai multe proiecte educative atât 
în incinta centrului parohial cât și la unitățile 
de învățământ cu care a încheiat parteneriate 
și, de aceea, părintele diacon Petre Bărănguță 
i-a vizitat pe copiii din grădinițe cu care au 
desfășurat activități tematice”.

„1 Iunie” la Ștefănești
La Școala Gimnazială ,,Teodor Bălășel” din 

Ștefănești s-au desfășurat o serie de manifestări 
duhovnicești culturale cu prilejul zilei de 1 
Iunie. La acestea au participat, alături de elevii 
școlii, preoții Liviu Lazăr, Laurențiu Cucă, 
Dragoș Butușină și Cristian Cojocaru. Elevii au 
primit daruri din partea parohiilor.

Această activitate face parte din Proiectul 
,,Bunul Samarinean”, proiect care a fost inițiat 
de părintele Liviu Lazăr și se desfășoară la 
Școala Gimnazială Ștefănești în virtutea par-
teneriatului cu cele trei parohii ale comunei 
Ștefănești.

Activități cu tinerii la Parohia Drăgoești I
Cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Iunie, părintele 

Gheorghe Popa a participat la manifestările 
dedicate copiilor la Școala Gimnazială Drăgoești 
unde, în cadrul orei de Religie, a susținut 

cateheza cu tema „Sfinții Trei Ierarhi - modele în 
educarea și formarea tinerilor.”

 Cateheza a subliniat valoarea lucrării pastorale, 
sociale și educaționale a celor trei Mari Părinți ai 
lumii și Ierarhi ai Bisericii lui Hristos, lucrare ce 
a fost posibilă datorită culturii vaste dobândită 
în marile centre de cultură.

Părintele a arătat că în societatea actuală, 
„globalizarea, marcată de tendințe secularizate 
care se manifestă, nu de puține ori, în mod agresiv 
față de valorile Ortodoxiei, propunând o netă 
separare a Bisericii de Școală, „mutilează” într-
un anume fel viața, puterile sufletești, capacitatea 
de exprimare a sentimentelor și, de aceea, este 
necesar să reafirmăm modelele de educație 
creștină”.

Ziua copilului sărbătorită la Școala Ionești

Părintele Constantin Cătălin Diaconu de la 
Parohia Ionești II a participat la activitățile 
educative desfășurate la Școala Gimnazială 
Ionești cu prilejul zilei de 1 Iunie.

Activitatea a fost coordonată de către doamna 
director Daniela Cârstina, prin implicarea 
domnului profesor de religie Mihai Buteață 
și a cadrelor didactice. Au fost organizate 
programe artistice, urmate de dezbaterea unor  
teme privitoare la formarea duhovnicească și 
culturală a tinerilor.

Vorbindu-le tinerilor, părintele a precizat: 
„dialogul și libertatea de exprimare sunt astăzi 
posibile datorită schimbărilor politice și sociale 
după anul 1989, care au oferit Bisericii Ortodoxe 
Române posibilitatea de reafirmare a lucrării 
educaționale desfășurată în trecut prin înființarea  
școlilor elementare și susținerea învățământului 
superior, prin editarea de manuale, prin sus-
ținerea idealurilor naționale în prefețele cărților 
de cult sau de învățătură bisericească. Libertatea 
religioasă a determinat și posibilitatea tipăririi 
manualelor de religie, a catehismelor și a unui 
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număr însemnat de titluri religioase care 
constituie biblioteci parohiale ori personale. Piața 
de literatură abundă astăzi de volume în care 
sunt dezbătute probleme ale educației tinerilor”.

Activități cu tinerii în Parohia Rusănești
În Parohia Rusănești din Protoieria Drăgășani, 

la începutul manifestărilor dedicate copiilor, 
părintele Mihai-Gabriel Făurar a săvârșit slujba 
de Te Deum în prezența elevilor, a cadrelor 
didactice, a domnului director Adrian Mihai 
Nicolaescu și a doamnei profesoară de religie 
Ionica Diaconu.

În cuvântul catehetic, părintele Mihai Gabriel 
Făurar a arătat că  „prin rugăciunile şi inocenţa 
lor, copiii noştri ajută în mod vădit familia 
creştină şi societatea de azi, invadată de o 
falsă morală. Iată încă un motiv în plus pentru 
care avem datoria să le cultivăm deprinderile 
frumoase în scopul formării unei personalități 
puternice, stabile și educate, luând seama la 
îndemnul Sfântului Pavel către Tit: „Pe cei tineri 
îndeamnă-i să fie cuminţi” (Tit II, 6).

Ziua internațională a copilului în Parohia 
Gorunești

Părintele Marian Bădulescu a organizat la 
Parohia Gorunești, orasul Bălcești, manifestări 
dedicate tinerilor.

Copiii au participat la concursul „O lume 
minunată - lumea copiilor”. Tinerii au con-
fecționat origami, au asistat la cateheza „Despre 
egalitate și dragoste frățească”, susținută de 
părintele Marian Bădulescu, apoi au susținut o 
serbare  închinată Zilei copilului, la finalul căreia 
au primit daruri.

Activitate socială la Parohia „Sfântul 
Apostol Andrei”

Părintele Laurențiu-Daniel Barbu de la Parohia 
Sfântul Apostol Andrei din municipiul Râmnicu-
Vâlcea a vizitat, împreună cu un grup de enoriași, 
bolnavii din cadrul Centrului de recuperare și 
reabilitare neuropsihiatrică Băbeni.

În cadrul vizitei, au fost oferite alimentele ce 
au asigurat masa de prânz pentru persoanele 
din centru și au fost rostite rugăciuni de 
binecuvântare pentru bolnavi.

„Activitățile social-filantropice descoperă deo-
potrivă sensibilitatea și grija față de cei aflați în 
suferințe. Sunt fapte ale milei trupești care prind 
contur din îndemnul Evangheliei Mântuitorului 

Hristos de a-i cerceta pe cei bolnavi, prin adresarea 
cuvântului de mângâiere și săvârșirea faptelor 
de milostenie” a subliniat părintele Laurențiu 
Barbu. 

Pelerinaj pentru copiii Cercului de Creație 
al Parohiei Călimănești II

Copiii care participă la Cercul de Creație al 
Parohiei Călimănești II, în cadrul parteneriatului 
încheiat cu Primăria orașului Călimănești, au 
beneficiat de 1 Iunie de un pelerinaj gratuit.

Cei 48 de tineri și însoțitorii lor au vizitat 
Mănăstirea Sinaia, Cetatea Făgăraș și Castelul 
Peleș, din dorința de a fi subliniată relația dintre 
Biserică și Stat în contextul omagierii a 100 de ani 
de la Marea Unire din 1918. De altfel, activitățile 
desfășurate anul acesta în cadrul întâlnirilor 
catehetice au constituit un bun prilej pentru 
participanți de a afirma, prin artă, simbolurile 
naționale dar și elemente ale spiritualității 
ortodoxe în cadrul atelierelor de iconografie.

Activitățile din cadrul cercului se desfășoară 
sub îndrumarea preoților Iulian Lixandra și 
Efrem Ovidiu Stanciu, cu implicarea doamnelor 
Simona Sclipcea, Minodora Badea, Anca Ba-
dea, Elena Berbece, Argentina Amza și Alina 
Lixandra. În semn de apreciere față de im-
plicarea copiilor în desfășurarea activităților, 
preoții parohiei și coordonatorii grupelor au 
organizat excursia tematică ce a constituit un 
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bun prilej pentru a consolida cunoștințele și 
aptitudinile dobândite în cadrul activităților 
școlare și extrașcolare. Totodată, coordonatorii 
i-au încredințat pe copii că pe parcursul 
vacanței de vară programul evenimentelor va fi 
unul diversificat, parohia propunând activități 
educative și ludice.

Activități catehetice la Parohia Mărgineni
În Parohia Mărgineni din comuna Valea Mare, la 

inițiativa părintelui Ion Făurar s-a desfășurat în 
zilele de 1 și 2 iunie, proiectul catehetic Educația 
moral-religioasă, rădăcina tinereții omului. În 
cadrul programului, după săvârșirea slujbei 
de Te Deum, copiii însoțiți de cadrele didactice 
Adriana Văleanu, Dumitru Matei și Viorica 
Stroe de la Școala Gimnazială Bătășani, au 
desfăsurat ateliere de pictură și desen, au rostit 
rugăciuni împreună cu părintele paroh, care 
le-a oferit și daruri de alimente, îndemnându-i 
pe cei tineri să-și mărturisească credința prin 
faptele cele bineplăcute lui Dumnezeu, să-și 
arate dragostea și respectul față de părinți și 
dascăli, propunându-le implicarea voluntară în 
proiectele parohiei pentru a deveni modele de 
urmat în mijlocul comunității parohiale.

Activități cu tinerii la Biserica Sfinții 
Voievozi din Călimănești

În duminica a doua după Rusalii, a Sfinților 
Români, la Biserica Sfinții Voievozi din orașul 
Călimănești, a avut loc expoziția de icoane 
pictate pe sticlă, lemn și pânză,  a copiilor din 
cadrul Cercului de creație.

Sub îndrumarea doamnelor din Comitetul 
parohial, fetele și băieții mai mari le-au oferit 
credincioșilor după Sfânta Liturghie gogoși și 
prăjituri făcute de mâinile lor harnice.

Activități educative la Parohia Avrămești

În cadrul evenimentelor dedicate educației, 
părintele Ion Dumitrașcu de la Parohia 
Avrămești a fost prezent în mijlocul elevilor  de la 
clasa pregătitoare a Școlii Gimnaziale Scundu, în 
cadrul parteneriatului dintre parohie și școală. 

Acțiunea a avut ca scop marcarea zilei de 1 
Iunie în conștiința copiilor ca zi de bucurie, care 
a fost împodobită cu cântece, poezii și jocuri. 
În cadrul acțiunii, părintele paroh le-a vorbit 
copiilor despre frumusețea copilăriei, despre 
rolul părinților în creșterea și dezvoltarea lor și 
necesitatea de a asculta de aceștia, dar și de grija 
părintească pe care le-o arată Mântuitorul.

„Asemenea zile de aniversare, sunt prilejuri de 
bucurie și de cultivare a spiritului liber creștin în 
conștiința copiilor noștri. În calitate de părinți, 
suntem datori să ne dedicăm copiilor noștri 
și să le dedicăm zile doar ale lor, dar și să îi 
educăm într-un mod care să îi arate mai târziu 
ca persoane altruiste, cu principii bine stabilite, 
atât la nivel cultural, dar și moral-duhovnicesc”, 
a afirmat părintele paroh.

Slujbă de pomenire pentru poetul Mihai 
Eminescu, în Protoieria Drăgășani

La împlinirea a 129 de ani de la moartea 
poetului Mihai Eminescu, vineri, 15 iunie, 
la Parohia Adormirea Maicii Domnului din 
municipiul Drăgășani a fost oficiată o slujbă 
de pomenire de către părintele protoiereu Ion 
Dumitrașcu, împreună cu un sobor de preoți. La 
final, părintele protoiereu a adresat un cuvânt 
de învățătură persoanelor prezente la acest 
moment de rugăciune și re cu noștință.

La eveniment au fost invitați reprezentanții 
instituțiilor administrative, de cultură și în-
vățământ din municipiul Drăgășani, alături de 
profesori, elevi și binecredincioși creștini.

După slujba de pomenire, părintele Liviu Rădu-
lescu a prezentat aspecte din viața și activitatea 
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poetului Mihai Eminescu. Eleva Andrada 
Boerescu a recitat poezia Odă (în metru antic),  
părintele Daniel Stoica a susținut o alocuțiune 
despre caracterul și personalitatea poetului  na-
țional, iar eleva Daniela Stoica a recitat poezia La 
mijloc de codru.  În încheiere, domnul profesor 
Dumitru Diaconu a vorbit despre Luceafărul 
poeziei românești și implicațiile profunde ale 
poeziei sale în toate dimensiunile vieții româ-
nești.

Activități catehetice la Parohia Călimănești II
Duminică, 17 iunie, în cadrul Cercului de 

creație al Parohiei Călimănești II din orașul 
Călimănești au fost desfășurate activități cu 
caracter religios, desen, pictură,  jocuri.

„Icoana are și rol  pedagogic. Fiind pictate 
după un anumit canon, icoanele pun înaintea 
ochilor privitorului evenimente din istoria 
mântuirii neamului omenesc, inspirate fie din 
Sfânta Scriptură, fie din viețile sfinților. Sfântul 
Grigorie cel Mare spune că „icoanele sunt pentru 
cei neînvăţaţi ceea ce Sfânta Scriptură este 
pentru ştiutorii de carte”, a arătat părintele 
Iulian Lixandra în cuvântul catehetic împărtășit 
copiilor.

Parohia Ștefănești a organizat un nou 
pelerinaj pentru copii și tineri

Sub îndrumarea Sectorului Învățământ 
și Activități cu tineretul al Arhiepiscopiei 
Râmnicului, în perioada Postului Sfinților 
Apostoli Petru și Pavel, în Protoieria Drăgășani 
s-au desfășurat mai multe programe catehetice 
și proiecte cultural-duhovnicești adresate ti-
nerilor din parohii.

Un astfel de program a fost organizat de 
Parohia Ștefănești în ziua de duminică, 17 iunie. 
Părintele paroh Laurențiu Cucă împreună cu 
părintele Liviu Lazăr au organizat pelerinajul Pe 

urmele Sfinților Români. Itinerariu duhovnicesc 
a prilejuit vizitarea mănăstirilor Curtea de 
Argeș și Robaia din cuprinsul Arhiepiscopiei 
Argeșului și Muscelului, încheindu-se la 
Catedrala Sfântul Nicolae din Râmnicu-Vâlcea.

Activități culturale în Protoieria Drăgășani
În municipiul Drăgășani, Parohia Adormirea 

Maicii Domnului  în  parteneriat cu Parohia 
Sfântul Gheorghe-Izvoranu au organizat 
evenimente dedicate iei tradiționale. La inițiativa 
părintelui Daniel-Dumitru Stoica, enoriașii au 
venit la biserică îmbrăcați  în  costume naționale, 
preponderent ie, amintind de portul nostru 
tradițional românesc. Cu acest prilej au fost 
organizate activități cultural-duhovnicești prin 
care a fost reafirmată contribuția Bisericii în 
formarea culturii române.

„Purtarea iei reprezintă o formă de promovare 
a valorilor culturale și spirituale ale poporului 
român. Nu este o întâmplare faptul că ia imită 
forma crucii, deoarece viața satului românesc 
este strâns legată de credința în Dumnezeu. 
Mai mult decât atât, unul dintre motivele des 
întâlnite pe cămășile tradiționale românești 
este chiar simbolul crucii”, a precizat părintele 
Daniel-Dumitru Stoica.

Activități sociale în Protopopiatul Horezu
La Parohia Văleni, comuna Zătreni, din 
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Protopopiatul Horezu, părintele  Vasile Marius 
Tomescu a derulat proiectul social „Aproape de 
cei în suferință”.

În cadrul proiectului, au fost oferite alimente 
familiilor cu posibilități materiale reduse. 
„Desfășurăm acest proiect social întrucât sunt 
persoane vârstnice, bolnavi, familii aflate în 
situații de risc social care nu-și pot asigura cele 
necesare traiului zilnic, sau, în anumite situații, 
întrucât nu se pot deplasa, aceste persoane au 
nevoie de sprijin pentru a beneficia de servicii 
medicale sau medicamente.  Pe lângă darurile 
pe care le oferim, încercăm ca în ajutorul lor 
să fie și parte dintre vecini sau rude aflate în 
comunitate, pentru a le risipi sentimentul de a fi 
părăsiți”, a subliniat părintele.

Manifestări dedicate Zilei universale a iei la 
Parohia Brezoi I

La Parohia Brezoi I, în ziua de 24 iunie, 
după săvârșirea Sfintei Liturghii a avut loc un 
eveniment cultural  dedicat Zilei universale a iei. 

Manifestarea s-a desfășurat în centrul de 
catehizare al parohiei unde a fost amenajată o 

expoziție cu costume populare, unele având o 
vechime de peste 100 de ani. Părintele paroh 

Daniel Preoteasa le-a vorbit celor prezenți 
despre însemnătatea sărbătorii dar și despre 
importanța păstrării și promovării valorilor 
noastre naționale.

Eveniment dedicat iei, la Parohia Muereasca 
de Sus

Atmosferă autentică românească a fost și 
în Parohia Muereasca de Sus la sărbătoarea 
Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul.

Reafirmând tradițiile și obiceiurile culturale 
ale comunității, al căror început era întotdeauna 
în curtea bisericii satului, duminică, 24 iunie, 
după Sfânta Liturghie, enoriașii au organizat un 
eveniment dedicate iei. „Ia, simbol al portului 
tradițional românesc, reprezintă un etalon al 
tezaurului etno-folcloric, iar astăzi are menirea 
de a redescoperi obiceiurile frumoase și  credința 
strămoşească”, a amintit părintele paroh.

Program cultural cu tinerii la Parohia Valea 
Bisericii - Orlești

Sub îndrumarea Sectorului Învățământ și 
Activități cu tineretul din cadrul Arhiepiscopiei 
Râmnicului, Parohia Valea Bisericii - Orlești din 
Protopopiatul Drăgășani a inițiat pe perioada 
vacanței de vară o serie de proiecte și programe 
liturgice, culturale și recreative pentru copii și 
tineri.

Ie și Liturghie a fost un proiect organizat la 
Așezământul catehetic parohial, inițiat de 
părintele Luca-Georgian Sîia, ajutat de membrii 
Grupului de inițiativă în educație și timp liber de 
calitate din cadrul parohiei. 

Activități duhovnicești cu tinerii la Parohia 
Dozești

Părintele Nicolae Diaconu din Parohia Dozești, 
Protoieria Drăgășani, a inițiat pentru copiii din 
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parohie o serie de activități duhovnicești, cate-
hetice, dar și recreative, pe parcursul vacanței de 
vară.

În parteneriat cu școala din localitate și cu im-
plicarea doamnei profesor de Religie, Ionica 
Diaconu, au avut loc în primele săptămâni de 
vacanță câteva drumeții în zonele montane  și 
un pelerinaj în cuprinsul Arhiepiscopiei Râm-
nicului: Catedrala Sfântul Nicolae, Biserica 
Sfânta Muceniță Varvara din cadrul Salinei 
Ocnele Mari,  și mănăstirile Dintr-un Lemn, 
Surpatele și Govora, itinerar duhovnicesc 
intitulat sugestiv: Călătorind împreună cu 
Dumnezeu.

Cerc pastoral la Parohia Mierlești
Miercuri, 20 iunie la Parohia Mierlești, comuna 

Bărbătești, a avut loc întâlnirea preoților din 
cadrul Cercului pastoral Horezu I.

Întâlnirea a debutat cu săvârșirea Tainei Sfân-
tului Maslu, la finalul căreia părintele Vasile 
Petre Botea a susținut tema Unitatea Bisericii în 
fața persecuțiilor și a ereziilor precum și în fața 
curentelor filosofice și ideologiilor politice. 

Părintele a evidențiat că „de-a lungul celor două 
milenii de existență, Biserica a avut de înfruntat 
multe piedici și greutăți.  Sfânta Scriptură şi apoi 
Sfinţii Părinţi au subliniat importanţa unităţii 
Bisericii şi necesitatea păstrării ei, arătând că 
în fiinţa ei, Biserica este unică sau una, există o 
singură Biserică adevărată în raport cu orice alt 
aşezământ care şi-ar lua tot numele de Biserică. 
Pe de altă parte, Biserica este unitară, în sensul că 
ea alcătuieşte un întreg organic prin conţinutul şi 
structura ei”.

În partea a doua a întâlnirii au fost propuse o 
serie de proiecte cu caracter educativ și misionar 
ce se vor desfășura pe perioada de vară în cadrul 
activităților catehetice și social-filantropice.

Activități duhovnicești și filantropice la 

Căminul de bătrâni „Sfântul Nicolae” din 
Ionești

La Căminul de bătrâni ,,Sfântul Nicolae” din 
Parohia Ionești II, miercuri, 27 iunie au fost 
desfășurate o serie de activități duhovnicești și 
filantropice. 

Preoții Constantin Diaconu și Mihai Laurențiu 
Șerban au vizitat bătrânii și bolnavii din 
comunitate, iar în după amiaza aceleiași zile au 
săvârșit Taina Sfântului Maslu pentru beneficiarii 
centrului social al parohiei.

Activități catehetice la hramul Bisericii 
Sfinții Apostoli Petru și Pavel a Parohiei 
Foleștii de Sus

Parohia Foleștii de Sus din comuna Tomșani 
și-a sărbătorit hramul, Sfinții Apostoli Petru și 
Pavel.

Evenimentul a început cu săvârșirea slujbei 
Vecerniei cu Litie, miercuri, 28 iunie,  la finalul 
căreia, părintele paroh Vasile-Emanoil Găman 
a susținut cateheza „Chemarea la apostolat a 
Sfinților Apostoli Petru și Pavel”.

Seară duhovnicească la Parohia Ștefănești
La inițiativa preoților Cucă Laurențiu și Lazăr 

Liviu, Parohia Ștefănești a organizat în seara 
zilei de 27 iunie o întâlnire duhovnicească 
la care au participat numeroși credincioși. În 
cadrul întâlnirii duhovnicești, un sobor de 13 
preoți, avându-l în mijloc pe părintele protoiereu 
Ion Dumitrașcu, a săvârșit slujba Tainei Sfântului 
Maslu spre întărirea sufletească și trupească a 
credincioșilor participanți.

La final, părintele a rostit omilia „Harul lui 
Dumnezeu și slăbiciunile noastre”, o exegeză a  
textului Sfântului Apostol Pavel: Îti este de ajuns 
harul Meu, căci puterea Mea se desăvârșește în 
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slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai 
ales, întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în 
mine puterea lui Hristos. De aceea, mă bucur în 
slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în 
strâmtorări pentru Hristos, căci, când sunt slab, 
atunci sunt tare” ( II Corinteni XII, 9-10).

Activități sociale în Parohia Călimănești II
La inițiativa preoților Petre Iulian Lixandra 

și Efrem Ovidiu Stanciu, în Postul Sfinților 
Apostoli Petru și Pavel au fost împărțite alimente 
vârstnicilor, bolnavilor și copiilor ce provin din 
familiile defavorizate ale Parohiei Călimănești II.

„S-a dorit prin această acțiune social-filantropică 

intensificarea actelor de milostenie și de binefacere 
pentru persoanele și familiile aflate în situații de 
risc social, urmând exemplul Sfinților Apostoli 
Petru și Pavel”, a precizat părintele paroh Petre 
Iulian Lixandra.

Activități catehetice la Centrul de zi „Dreptul 
Simeon” din Horezu

Membrii Centrului de zi „Dreptul Simeon”, 
organizat la Parohia Târg Horezu, au participat la 
activitățile catehetice susținute de către părintele 
Constantin Dorel Vulpe.

Tema întâlnirii a fost „Activitatea misionară  
a Sfinților Apostoli Petru și Pavel”. Părintele a 
subliniat rolul Sfinților Apostoli în propovăduirea 
Cuvântului lui Dumnezeu, arătând că „Evanghelia 
aduce adevărata lumină în inimile oamenilor 
credincioşi care nu numai că aud cuvântul, ci îl şi 
împlinesc cu fapta, după cuvântul Mântuitorului, 
care zice: „Fericiţi cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu 
şi îl păzesc pe dânsul” (Luca 11, 28). Cuvântul lui 
Dumnezeu aduce mare fericire celor ce îl ascultă 
şi îl pun în practică, după cum ne învață părinții 
duhovnicești”.

Pelerinaj pentru copii organizat de 
Protoieria Râmnicu-Vâlcea

Protoieria Râmnicu Vâlcea a organizat în 
ultima zi a lunii iunie un pelerinaj pentru copii 
la mănăstirile Govora, Bistrița, Hurezi și Dintr-
un Lemn. 

La acest pelerinaj au participat copii din 
parohiile Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Andrei, 
Goranu, Băbeni, Galicea și Mihăești I, membri ai 
Asociației Tinerilor Ortodocși Sfântul Valentin și 
copii de la Centrul de plasament Copăcelu.

Copiii au fost însoțiți de către preoții Mihai-
Aurelian Sandu, Cătălin Părăușeanu și Adrian 
Deliu, de doamna  Păunoiu Simona și alți voluntari 
din parohii. Înainte de plecare, părintele Cătălin 
Părăușeanu a vorbit în cuvântul catehetic 
adresat copiilor despre rolul pelerinajului în 
viața duhovnicească a creștinului. 

După rostirea rugăciunii de călătorie, grupul 
de pelerini s-au îndreptat spre Mănăstirea 
Govora, una dintre podoabele de arhitectură 
bisericească autohtonă.

Următorul popas a fost la Sfânta Mănăstire 
Bistrița, unde, la adăpostul zidurilor Craioveştilor 
şi sub ocrotirea Sfântului Grigorie, s-a dezvoltat 
o deosebită lucrare duhovnicească şi culturală.

Pelerinajul a continuat la Sfânta Mănăstire 
Hurezi, cel mai vast ansamblu de arhitectură 
medievală brâncovenească păstrat în Ţara 
Românească, ctitorie a voievodului care a dat 
numele său unui stil devenit tradiţional şi de 
referinţă în arhitectura şi pictura românească, 
Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.

Ultimul popas a fost la Mănăstirea Dintr-
un Lemn unde s-au închinat la Icoana Maicii 
Domnului, de care este legată existenţa acestui 
aşezământ monahal.

Pentru copii, pelerinajul a însemnat, deopotrivă, 
o activitate duhovnicească și culturală, în care 
au descoperit chipuri de sfinți trăitori pe aceste 
meleaguri, dar și lucrarea spirituală, culturală și 
filantropică desfășurată în mănăstiri.
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Paternitatea duhovnicească la Sfântul 
Ambrozie al Mediolanului

Pentru a sesiza importanţa temei paternităţii 
spirituale în scrierile Sfântului Ambrozie, trebuie 
să pornim de la un fragment semnificativ din 
De officiis ministrorum, scriere de maturitate 
duhovnicească a Sfântului Ambrozie, adresată 
ucenicilor săi: 

„Precum scria Cicero spre povăţuirea fiului său, 
aşa scriu şi eu, spre a vă povăţui pe voi, fiii mei. 
Eu vă iubesc negreşit pe voi, pe care v-am câştigat 
pentru Evanghelie, nu mai puţin decât dacă aţi 
fi fiii mei trupeşti, căci natura nu constrânge la 
iubire mai cu putere decât harul. Noi mai ales 
trebuie să iubim cu necesitate, mai cu căldură, 
pe aceia, care ne aparţin nouă numai în această 
viaţă. Aceştia se nasc destul de des degeneraţi, 
aşa că ei nu ajung spre cinste tatălui; pe voi v-am 
ales eu, fără mijlocire, spre a vă iubi. Aceia sunt 
iubiţi cu oarecare necesitate naturală şi nu este 
aceasta o învăţătoare proprie pentru iubirea 
durabilă. Voi sunteţi iubiţi pe temeiul sentinţei, 
care leagă o puternică cauză de dragoste cu 
puterea de dragoste, adică pe acestea: a încerca 
pe care vrem să-i iubim şi a iubi pe care i-am ales” 
(De officiis, I, VII, 24; PL 16, 30).

Se poate vedea exprimată, în acest fragment, 
paternitatea spirituală a Sfântului Ambrozie, în 
calitatea sa de episcop, prin cuvintele Sfântului 
Apostol Pavel. Înfierea duhovnicească este pusă 
aici în legătură cu preoţii hirotoniţi de el, întocmai 
ca Sfântul Apostol Pavel asupra credincioşilor 
convertiţi de acesta. 

Părintele, ca şi fiii duhovniceşti nu sunt datori 
numai cu iubire reciprocă, ci şi cu rugăciune unul 
pentru altul. Astfel, Sfântul Ambrozie, adresându-
se episcopului Felix de Como, unul dintre ucenicii 
lui, îi aminteşte: 

„Noi vom urmări în rugăciunile noastre ziua 
sfinţirii tale, iar tu n-o să uiţi de noi în rugăciunile 
tale. Duhul nostru te va însoţi. Când vei intra în al 
doilea cort, care se numeşte Sfânta Sfintelor (Ieş 
XXVI, 35), să ne duci cu tine, după datina noastră. 
Când arzi acea tămâie de culoarea aurului să 
nu ne laşi, căci ea este aceea care, aprinsă în al 
doilea cort, conduce către cele cereşti rugăciunea 
ta plină de înţelepciune” (Ep. 4, 3; PL 16, 889, în 
PSB, vol. 53, p. 36).



MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN
Pridvorul Bisericii Nașterea Maicii Domnului

În arhitectura monumentală din Țara Românească, pridvorul se generalizează în secolul al XVII-lea, iar iconografia 
acestuia sa se va cristaliza în secolul următor, când va avea loc o uşoară trecere de la pridvoarele închise la cele 
susținute de coloane, creând un spațiu deschis, concept preluat din arhitectura bizantină. 

Crearea pridvorului deschis a însemnat o evoluţie a arhitecturii, a preocupărilor estetice şi artistice, devenind 
sinteza elementelor împrumutate, odată cu încetăţenirea unui stil. El are tendinţa de a se lărgi şi a se adânci. La 
bisericile mai mici bolta este o calotă centrală între două arcuri largi care se întind către pereţii laterali. La bisericile 
mai mari apar mai multe calote sferice înalte despărţite prin arcuri transversale largi, menţinute prin coarde de 
lemn orizontale, aşezate la baza arcului.

Iniţial, pentru crearea unui pridvor deschis se foloseau coloanele masive, greoaie, din zid sau arcadele săpate 
în zidărie, cum sunt  cele din vremea lui Matei Basarab. După Matei Basarab, domnitorii Cantacuzini preiau şi 
sintetizează diferite elemente de arhitectură, realizând trecerea de la arta lui Matei Basarab la cea a Sfântului 
Constantin Brâncoveanu. În timpul lui Şerban Cantacuzino este ridicată Mănăstirea Cotroceni (1682). În pridvorul 
bisericii apăreau pentru prima dată stâlpi zvelţi de piatră, ce dau un aspect mai aerisit şi elegant construcţiei. 
Apoi, stâlpii de piatră sunt preluaţi şi pentru construcţia Bisericii Doamnei (1683) din Bucureşti, ctitorie a soţiei  lui 
Şerban Cantacuzino, doamna Maria. Pridvoarele pe coloane din piatră ating apogeul în timpul domniei Sfântului 
Constantin Brâncoveanu. Acum, coloanele sunt sculptate în piatră şi nelipsite din ansamblurile arhitectonice ale 
domnitorului, fie ele lăcaşe de cult sau ansambluri arhitecturale laice, devenind ca o marcă a stilului brâncovenesc. 
Iconografia pridvorului s-a dezvoltat prin migrarea unor cicluri din iconografia pronaosului, în special scenele cu 
semnificaţii eshatologice. Apar ilustrate Crearea omului şi Căderea în păcat, Pilde şi Psalmi, Martiriile apostolilor şi 
Vieţile mucenicilor, Sinoadele ecumenice şi Judecata de Apoi, Maica Domnului şi scene de sinaxar.


