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Maica Domnului – Chivotul Cel Viu al Legii 
Celei Noi

Mântuirea lumii, adusă prin 
înomenirea Fiului lui Dumnezeu, 
este începută prin nașterea Maicii 

Domnului, ea fiind cea din care Fiul lui Dumnezeu 
ia trup omenesc, făcându-Se asemenea nouă.

Literatura patristică, aprofundând învățătura 
despre Nașterea Mântuitorului Hristos, o 
prezintă pe Maica Domnului ca fiind Chivotul 
Legii şi lăcaşul însufleţit al lui Dumnezeu, 
de aceea ea poate fi numită și Cer sau mai 
încăpătoare decât Cerurile întrucât cuprinde 
în trupul său pe Dumnezeu Cel necircumscris, 
care Se circumscrie în ea; Cel nemărginit Se 
mărgineşte în ea. Iară şi iară este vorba de faptul 
că în ea se împlineşte taina: finitul capabil să 
cuprindă infinitul. Textele liturgice ale Bisericii 
Ortodoxe, mai ales cele din cadrul Vecerniei și 
Utreniei, folosesc o serie de numiri și imagini 

pentru persoana Maicii Domnului.
Foarte multe dintre acestea sunt referințe 

sau aluzii la persoane, obiecte sau evenimente 
istorice din Vechiul Testament. Astfel, corabia 
lui Noe, rugul aprins, vasul cu mană, scara lui 
Iacov, toiagul lui Aaron, poarta închisă din 
profeția lui Iezechiel (Iezechiel XLIV, 2), sunt 
toate imagini-simbol, icoane narative ale Maicii 
Domnului. Dumnezeu Cel necuprins Se face om, 
pentru a îndumnezei ființa umană. 

Sunt interpretate ca prefigurări ale Născă-
toarei de Dumnezeu mai ales tipuri veterotesta-
mentare care cuprind în ele sfinţenia: vasul de 
mană, vasul vrednic al Stăpânului, norul lumi-
nos, tronul lui Dumnezeu, templul Său şi cortul 
sfânt.

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este 
aceea care întrupează toate cele câte au fost 

Cuvântul Ierarhului
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vestite prin profeţi şi le transpune în vremea 
harului ca exemple întrupate. Conform învă-
țăturii Sfântului Grigorie Palama, întreaga 
Scriptură inspirată în chip divin a fost scrisă din 
pricina Fecioarei care va naşte pe Dumnezeu. 
Vechiul Testament în care stă ascuns cel Nou, 
prefigurează prin profeţii săi chipul Fecioarei 
Maria, al celei care a cuprins în pântecele ei 
necuprinsul.

Ea este uşa Vieţii, pentru că Viaţa Hristos 
prin ea a intrat în lume: „Scară înțelegătoare 
și munte din care s-a tăiat piatră fără de mână 
de om, și ușă prin care a trecut Hristos, ceata 
proorocilor cu dumnezeiască cuviință, mai 
înainte te-a numit, grăind: Bine ești cuvântat 
Dumnezeul părinților noștri”.

Sfântul Maxim Mărturisitorul accentuează 
acest fapt în Viața Maicii Domnului, arătând că 
ea este „scara ce urcă la cer, pe care a coborât 
Dumnezeu pe pământ, podul ce duce pământul 
la cer, uimirea îngerilor”. Viața Maicii Domnului 
a fost viața lui Hristos Domnul, Mântuitorul 
sufletelor noastre. Viața ei s-a identificat atât 
de mult cu viața Fiului lui Dumnezeu atât 
de mult încât Sfinții Apostoli și Evangheliști, 
scriind lucrarea și activitatea Mântuitorului, nu 

au considerat că mai este necesar să detalieze 
viațaPreasfintei Născătoarei de Dumnezeu.

Maica Domnului se dăruieşte deplin Cuvân-
tului, nu numai prin Cuvânt, ci prin deplina jert-
fire a sa pentru Acesta: „Podul vieții se naște 
astăzi, prin care oamenii câștigând ridicarea 
din căderea iadului, pe Hristos dătătorul de 
viață cu laude Îl slăvesc”.

Maica Domnului, adusă de părinții ei Ioachim 
și Ana la vârsta de trei ani la templul din 
Ierusalim, în urma promisiunii pe care aceștia 
au făcut-o de a o afierosi lui Dumnezeu, este 
întâmpinată de către proorocul Zaharia care, 
prin lucrarea sa profetică și arhierească, vede în 
Maica Domnului Chivotul Cel Viu din care Se va 
naște Fiul lui Dumnezeu, Mesia Cel mult așteptat 
de poporul evreu. Proorocul Zaharia o conduce 
pe Maica Domnului în Sfânta Sfintelor, lucru 
arătat și de dumnezeiescul părinte Grigorie 
Palama în omilia sa la această sărbătoare, spre 
a întări în chip profetic că ea este cea care va 
naște lumii Cuvântul lui Dumnezeu. La această 
dată, Templul din Ierusalim, reconstruit de către 
evrei în urma distrugerii din anul 586 î.d.Hr., nu 
mai avea Chivotul Legământului, pierdut fiind 
în timpul acestei distrugeri. Maica Domnului, 
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intrând în Sfânta Sfintelor, este arătată tuturor 
ca fiind Chivotul Legii Celei Noi.

Sfântul Nicolae Cabasila, rezumând învăță-
tura Părinților despre Maica Domnului ca 
scară către Cer, scria: „A făcut pământul cer, a 
golit iadul de cei legați în el, a făcut cerul să fie 
locuit de oameni, a unit pe îngeri cu oamenii, a 
armonizat un singur cor al celor cerești și celor 
pământești în jurul Celui ce este amândouă 
aceste lucruri: unul Dumnezeu fiind, iar altul 
om făcându-Se”.

Nu avem altă mijlocitoare înaintea lui 
Dumnezeu mai mare decât Maica Domnului şi 
aceasta se datorează faptului că a fost asemenea 
nouă şi a născut pe Dumnezeu, iar nouă ne este 
mijlocitoare necontenită. Trebuie să o cinstim 
pe Maica Domnului pentru că ea L-a înveşnicit 
pe Dumnezeu printre noi, devenind chivot sfânt 
din care S-a născut Dumnezeu.

A cinstit-o Dumnezeu Însuși în momentul în 
care a ales-o să fie „locaș al Cuvântului Hristos”, 
a fost cinstită de Arhanghelul Gavriil, de Sfinţii 
Apostoli şi Ucenicii Mântuitorului, de oamenii 

simpli din popor pentru care s-a arătat a fi 
rugătoare şi mijlocitoare încă din timpul vieţii 
sale pământeşti. Maica Domnului este cinstită, 
de asemenea, mai mult decât îngerii, mai mult 
decât serafimii și decât heruvimii, după cum 
învățăm și din rugăciunile noastre unde, de 
asemenea, este numită împărăteasa cerului și a 
pământului.

Maica Domnului este ocrotitoare, ajutătoare 
și multfolositoare pentru toți cei care îi cer 
ajutorul înaintea icoanei sale, se roagă citind 
acatistele și paraclisele închinate de Sfinții 
Părinți.

Să avem îndrăzneală multă către Maica 
Domnului atunci când ne rugăm ei și ne va auzi, 
așa cum mama îi aude întotdeauna pe fiii săi!

† VARSANUFIE
Arhiepiscopul Râmnicului

Icoana Maicii Domnului, frescă, Mănăstirea Hurezi, sec. XVII
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Vizita Preafericitului Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la 

Mănăstirea Cozia 
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Preafericitul Părinte Patri-
arh Daniel a vizitat în ziua 
de 7 septembrie, Mănăs-

tirea Cozia, ctitoria voievodului 
Mircea cel Bătrân.

Întâistătătorul Bisericii Orto-
doxe Române a fost întâmpinat 
de Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmni-
cului, părinții consilieri și obștea 
mănăstirii.

După întâmpinarea în pridvorul 
locașului de cult, Înaltpreasfințitul 
Părinte Arhiepiscop Varsanufie 
a adresat Părintelui Patriarh 
cuvântul de bun-venit, arătând 
rolul acestei vechi lavre mona-
hale de pe malul Oltului în cadrul 
Bisericii Ortodoxe Române: 
„Cu multă căldură sufletească 
vă întâmpinăm Preafericirea 
Voastră și vă mulțumim că 
ați venit în această mănăstire 
voievodală, mai ales în acest 
an deosebit pentru Mănăstirea 
Cozia, întrucât s-au împlinit 600 

de ani de la trecerea la Domnul a 
ctitorului ei, Mircea cel Bătrân. 

Organizată după modelul marilor 
lavre aghiorite, Mănăstirea Cozia 
a devenit unul dintre cele mai 
importante centre culturale ale 
Țării Românești în toată perioada 
Evului Mediu. 

Această lavră, ctitorită de unul 
dintre precursorii importanți ai 
unificării provinciilor românești, 
a dăruit Bisericii noastre nu mai 
puțin de treisprezece mitropoliți - 
zece mitropoliți ai Țării Românești, 
un Mitropolit al Basarabiei, 
un Mitropolit al Olteniei și un 
Mitropolit al Ardealului -, nouă 
episcopi ai Râmnicului.

Viața duhovnicească a credin-
cioșilor vâlceni a fost permanent 
înnoită de mănăstiri, acestea fiind 
adevărate cristelnițe spirituale, 
în care  s-au născut și au crescut 
duhovnicește vâlcenii.

Viața monahală din aceste 
ținuturi a fost influențată mult 

și de spațiul geografic local, 
parcă făcut pentru sihăstrie și 
trăire călugărească în general. 
Astfel s-au născut mănăstiri de o 
valoare duhovnicească și cultu-
rală incomensurabilă.

Mănăstirile de aici dovedesc atât 
hărnicia călugărilor, cât și viața 
lor duhovnicească tainică, ei fiind 
preocupați mereu de filocalie, de 
iubirea de frumos. Moștenirea 
spirituală și totodată culturală 
pe care aceștia ne-au lăsat-o 
constituie pentru noi o adevărată 
scară ce ne pune în legătură cu 
trecutul, cu rădăcinile noastre 
duhovnicești, făcându-ne să trăim 
și să simțim ca români adevărați 
și ca ortodocși dreptslăvitori.

Aceste lăcașuri de rugăciune 
dau mărturie că niciodată can-
dela rugăciunii nu a încetat să 
lumineze aici, aducând și în lu-
mea de astăzi ceva din tainica 
rugăciune de atunci. 

Cozia ni se înfățișează ca fiind 
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una dintre nestematele Olteniei de sub Munte, atât 
prin frumusețea artistică a arhitecturii și picturii 
ei, cât și prin ceea ce a însemnat și înseamnă 
ea și astăzi pentru cultura națională. Această 
mănăstire, oglindă a Împărăției lui Dumnezeu 
și a culturii naționale, a fost și rămâne izvor de 
inspirație pentru literatura și arta românească, 
vrednicul de pomenire stareț,  Gamaliil Vaida, în 
monografia dedicată mănăstirii pe care a stărețit-o, 
enumeră peste zece scriitori care au fost inspirați 
de frumusețile Coziei, de la Grigorie Alexandrescu și 
până la Ioan Alexandru, la care noi nu putem să nu-l 
adăugăm pe strălucitul scriitor și exemplar ierarh 
al Bisericii noastre, Bartolomeu Anania. 

Mănăstirea Cozia este cea care încheie șirul 
ctitoriilor domnești ale secolului al XIV-lea, fiind 
„unul dintre cele mai valoroase monumente istorice 
și de arhitectură feudală de factură religioasă din 
țara noastră”, „cea mai intimă parte din cerurile 
Oltului nu numai pentru că turnurile ei se oglindesc 
în apa – acum liniștită – a bătrânului râu, ci și pentru 
că ea însăși este oglindă a cerului duhovnicesc. Pe 
lângă aceasta – și nu în ultimul rând – e una din cele 
mai glorioase ctitorii voievodale” .

Arhitectura și pictura acestei lavre a Olteniei de 
sub Munte poartă pecetea tradiției spiritualității 

bizantine, meșterii care au zidit-o și zugrăvit-o, 
aduși din Moravia, au folosit modelul Mănăstirii 
Crușevăț din Serbia, așa încât această mănăstire 
a devenit „una dintre cele mai frumoase mănăstiri 
din țara noastră și, pe deasupra, doldora de 
istorie” . Întemeiată pe tradiţia Părinţilor, înnoirea 
duhovnicească, adusă de curentul spiritual-cultural 
isihast, exprimată dogmatic în scrierile Sfântului 
Grigorie Palama şi în sinoadele secolului al XIV-
lea, a exercitat o influenţă uriaşă asupra întregii 
lumi ortodoxe, atât în plan duhovnicesc cât şi în 
planul artei creştine, prin capacitatea de sugerare 
a unei adânci vieţi spirituale prin chipurile sfinţilor 
ce au fost zugrăviți. Prin zidirea Coziei, asistăm 
la atingerea apogeului culturii şi artei religioase 
specifice vremii, prin preluarea  modelului athonit al 
Mănăstirii Ivir, model întâlnit  cu elemente specifice 
locale şi la multe mănăstiri din Serbia, precum cea 
amintită, ce a constituit izvod pentru zidirea Coziei.

Acest spațiu isihast, al rugii necontenite, începând 
cu perioada de ctitorire, a avut un important rol 
duhovnicesc, istoric şi cultural. Prin poziţia sa 
geografică, Mănăstirea Cozia a fost peste veacuri o 
garanţie a vieţii româneşti şi a Ortodoxiei de o parte 
şi de alta a Carpaţilor.  Acatistierul slavon scris la 
Cozia în 1558, un manuscris executat de copistul 
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Ierodiacon Isaia din Mănăstirea Cozia şi trimis la 
Mănăstirea Hodoş-Bodrog din Eparhia Aradului şi 
păstrat în Biblioteca Episcopiei Aradului, descoperă 
rolul cultural misionar al Mănăstirii Cozia în 
apărarea Ortodoxiei româneşti din Transilvania 
secolului al XVI-lea.

Mănăstirea Cozia a fost cercetată în cele peste șase 
veacuri de existență de cei mai de seamă domnitori ai 
neamului nostru, începând cu Mircea și continuând 
cu Sfântul Neagoe Basarab, Mihai Viteazul, Matei 
Basarab și Sfântul Constantin Brâncoveanu. În 
pridvorul acesteia și-a găsit odihna cea veșnică nu 
doar voievodul ctitor, ci și mama lui Mihai Viteazul, 
călugărită aici cu numele de Teofana.

La începutul secolului al XV-lea era atestată 
printr-un document din 28 martie 1415, Şcoala 
mănăstirească de la Cozia, şcoală ce-şi va continua 
activitatea până în secolul al XVIII-lea.  Primul 
dascăl al şcolii, stareţul Sofronie, îşi iniţia ucenicii 
în tainele scrisului şi cititului, învăţându-i limbile 
greacă şi slavonă. 

Pripealele monahului Filotei se regăsesc în peste 
25 de manuscrise slave, fiind tipărite la Veneţia în 
1536 şi 1547, iar apoi de către Diaconul Coresi în 
Sbornicul de la Sebeş (1580). Episcopul Damaschin 
Voinescu le-a tradus în limba română, tipărindu-
le în Psaltirea de la Buzău, în 1703 (filele 179-
192) şi în Catavasierul de la Râmnic în 1725 – 
această versiune fixându-se în Polieleul liturgic, în 
Moldova şi Ţara Românească, până în secolul al 

XIX-lea, iar, în Transilvania, până în zilele noastre. 
Prin larga răspândire a pripealelor, Filotei a fost 
considerat drept primul nostru scriitor de circulaţie 
internațional, tipărit şi în Occident. Originalitatea 
Pripealelor monahului Filotei de la Cozia reprezintă 
un prim moment al culturii scrise în Ţara 
Românească, considerat de către P.P. Panaitescu 
drept „prefaţa literaturii române” .

Nu îl putem trece cu vederea nici pe Mardarie 
Cozianul, care a alcătuit în 1649 prima lucrare 
lexicografică, un Lexicon slavo-român ce cuprinde 
4575 de termeni slavoni, însoţiţi de corespondentul 
românesc. Acesta a fost alcătuit pe baza şi după 
modelul Lexiconului slavo-rusesc al lui Pamvo 
Berânda, tipărit la Kiev în 1627. Lexiconul avea 
un rol deosebit în activitatea didactică a şcolii, 
depăşind cu mult rolul didactic al unui manual de 
citire, devenind totodată un instrument de lucru 
extrem de valoros în opera de traducere a cărţilor 
liturgice precum şi a scrierilor din limba slavă.

Aceste coordonate ale istoriei Mănăstirii Cozia nu 
sunt decât câteva aspecte ale importanței acesteia 
în plan cultural și spiritual, însă toate acestea 
întăresc, fără doar și poate, în conștiința neamului 
nostru, că rădăcinile culturii noastre naționale sunt 
înfipte adânc în viața monahală din care încă își trag 
seva”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.
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Mănăstirea Cozia este „un sanctuar al conștiinței 
naționale românești”

Preafericirea Sa a vorbit despre 
rolul ctitoriilor voievodale în 
păstrarea credinței și unității 
poporului român.

„Această biserică este foarte 
armonioasă și impresionează 
nu atât prin masivitatea ei, cât 
prin armonia ei și prin pictura 
ei bizantină. Ctitorul ei avea o 
credință puternică și a dorit să 
aibă locul de veci într-o mănăstire, 
știind că celelalte construcții, 
în general cele militare, sunt 
foarte trecătoare, dar Biserica, 
în rugăciunile ei pentru ctitori 
dăinuie în istorie, are vocația de 
a răspândi în istorie mireasma 
veșniciei. De aceea, cunoaștem că 
voievozii români au creat două 
tipuri de cetăți: militare, pentru 
apărarea integrității teritoriale, 
și spirituale, biserici de mănăstire 
mai întâi, apoi biserici de mir, 
pentru apărarea integrității și 
identității noastre spirituale. 
Aceasta ne arată că ei erau educați 

de Biserică în dreapta credință 
și aveau conștiința că ei apără 
creștinătatea întreagă, nu doar 
teritoriul Țării Românești.

Avem în domnitorii noștri 
din Evul Mediu o foarte mare 
frumusețe a sufletului, inspirat 
din frumusețile Liturghiei, ale 
cărților de cult, ale fineții mini-
aturilor, frumusețea picturilor, 
deschiderea istoriei spre veșnicie. 

Toate acestea arată că domnitorii 
noștri nu erau simpli militari, ci 
oameni foarte iubitori de evlavie 
și de frumusețe netrecătoare veș-
nică. Ei erau oameni ai cultului 
și ai culturii, izvorâtă din cult”, a 
spus Patriarhul României.  

„Zidul vechi al mănăstirii este 
în permanență izbit de valurile 
Oltului, aceasta arată greutățile 
dăinuirii noastre pe aceste 

Evenim
ent
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pământuri românești. Foarte multe 
valuri ale istoriei au lovit și lovesc 
integritatea Bisericii, dar învățăm de 
la domnitorii luptători, credincioși, 
ctitori de locașuri sfinte și de țară că, 
de fapt, Hristos iubește mai mult pe 
creștinii luptători, nevoitori, pe cei care 
își arată dragostea față de Hristos nu 
numai în vremuri bune, ci și în vremuri 
de încercare, de ispită, persecuții sau 
de prigoană.

 Aici, ca și la Putna, avem un sanctuar 
al conștiinței naționale românești, mai 
ales în acest An Centenar de la Marea 
Unire din 1918. Toate aceste biserici, 
mai ales mănăstirile cu valoare de 
simbol, trebuie prețuite, iar ctitorii lor 
trebuie comemorați, cu respect, evlavie 
și să învățăm din pilda lor să păstrăm 
credința ortodoxă, demnitatea și 
unitatea poporului român”, a reliefat 
Părintele Patriarh Daniel.

La final, Preafericirea Sa a felicitat 
obștea mănăstirii pentru lucrarea 
misionară și păstrarea candelei 
aprinse a credinței și evlaviei față de 
domnitorul ctitor, dăruind o cruce 
de binecuvântare, cutii cu tămâie 

din Oman și mai multe cărți liturgice și istorice despre rolul 
Bisericii Ortodoxe Române în Primul Război Mondial și Marea 
Unire de la 1918. În semn de recunoștință, arhim. Vartolomeu 
Androni, starețul Mănăstirii Cozia, a dăruit Patriarhului 
României o icoană a Maicii Domnului, mulțumindu-i pentru 
prezență și binecuvântarea obștii monahale. După înscrierea 
acestui moment istoric pe filele Sfintei Evanghelii, Părintele 
Patriarh a depus, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, o candelă și o coroană 
cu flori la mormântul voievodului Mircea cel Bătrân, la 
împlinirea a 600 de ani de la trecerea acestui voievod român 
în Împărăția cea veșnică.

Ev
en

im
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a 
sfințit Centrul „Sfântul Ilie” din Călimănești

În cadrul vizitei efectuate în Arhiepiscopia 
Râmnicului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel 
a sfințit Centrul Social-Pastoral „Sf. Ilie” din 

Călimănești, județul Vâlcea. 
Slujba de sfințire a fost oficiată de Preafericitul 

Părinte Patriarh Daniel împreună cu Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

După binecuvântarea așezământului, Părintele 
Patriarh Daniel a dăruit centrului o icoană a sfântului 
ocrotitor, felicitând pe părintele Ștefan Ababei, 
consilier patriarhal coordonator al Sectorului 
stavropighii patriarhale și centre sociale, și pe diac. 
George Ene, directorul firmei „Arcada”, pentru 
lucrările realizate.

„Ne bucurăm că această înnoire a casei corespunde 
dorinței ctitorului, vrednicul de pomenire patriarh 
Justinian, care, fiind vâlcean, a ținut la locurile acestea, 

dorind să vină mai des. 
De asemenea, felicităm pe Înaltpreasfințitul Părinte 

Arhiepiscop Varsanufie și Mănăstirea Cozia pentru 
buna vecinătate și cooperare și ne rugăm lui Dumnezeu 
să ne ajute să desfășurăm o activitate pastorală 
misionară, mai ales pentru pelerinii care merg în 
Transilvania și spre Vâlcea, pentru că sunt pelerini care 
vin să viziteze frumoasele mănăstiri din Arhiepiscopia 
Râmnicului”, a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe 
Române.

Centrul social-pastoral „Sfântul Ilie” servește drept 
casă de oaspeți pentru angajații și invitații Patriarhiei 
Române, fiind disponibile 24 de camere pentru 
persoanele care beneficiază de efectele curative ale 
apelor minerale și sulfuroase de la Călimănești-
Căciulata. 
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Cinstirea Icoanei 
făcătoare de minuni 
a Maicii Domnului 

Grabnic Ajutătoarea 
de la Paraclisul 

Arhiepiscopal „Buna 
Vestire”

Credincioși râmniceni și pelerini au par-
ticipat, la Paraclisul Arhiepiscopal „Buna 
Vestire”, la slujbele prilejuite de cinstirea 

Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului 
Grabnic Ajutătoarea.

În ziua sărbătoririi, duminică, 2 septembrie, 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepis-
copul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie, 
înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Sărbătorile închinate icoanelor făcătoare de minuni 
ale Maicii Domnului din mănăstirile și bisericile din 
Arhiepiscopia Râmnicului arată cinstirea deosebită 
pe care ctitorii, ierarhii, preoții, monahii, monahiile 
și credincioșii o poartă  Preasfintei Născătoarei de 
Dumnezeu, prin așezarea unor copii ale icoanelor din 
Sfântul Munte Athos, Ierusalim sau alte locuri în care 
aceasta s-a arătat a fi ocrotitoare și grabnic ajutătoare.

Despre minunile, ajutorul, ocrotirea și mijlocirea 

Maicii Domnului a vorbit Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie în cuvântul de învățătură împărtășit 
preoților și credincioșilor la finalul Sfintei Liturghii. 
„Ocrotirea și ajutorul Născătoarei de Dumnezeu 
se întinde la toată lumea, fiind bucuria celor 
deznădăjduiți,  ocrotitoare și rugătoare pentru creștini, 
mijlocind pentru oameni mai ales când ei se află în 
situaţii grele”, a spus Chiriarhul Râmnicului.

În continuare, Arhiepiscopul Râmnicului a tâlcuit 
pericopa evanghelică a duminicii, Pilda nunții fiului de 
împărat, arătând că „Împăratul care face nuntă pentru 
fiul său este Însuşi Dumnezeu Tatăl. Fiul de împărat 
este Iisus Hristos Domnul, iar nunta simbolizează 
Împărăţia lui Dumnezeu. Mireasa este Biserica, 
adică mulţimea oamenilor chemaţi la mântuire, 
care răspund prompt chemării şi se îmbracă în haina 

de nuntă a credinţei şi a vieţii 
creştine”. Subliniind rolul hainei 
de nuntă împodobită cu virtuțile 
creștinului, Înaltpreasfințitul Pă-
rinte Varsanufie a spus că „haina 
luminoasă a sufletului credincios şi 
curat este însăşi prezenţa harică a lui 
Dumnezeu în oameni”. 

Pentru dobândirea acesteia, nu-
meroși credincioși au participat la 
Sfânta Liturghie, împărtășindu-se 
de cuvântul duhovnicesc și cinstind 
în mod aparte în această zi Icoana 
făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului Grabnic Ajutătoarea de 
la Paraclisul Arhiepiscopal „Buna-
Vestire” din Râmnicu-Vâlcea.
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„Trebuie să o cinstim pe Maica Domnului 
pentru că ea L-a înveşnicit pe Dumnezeu 

printre noi”

La praznicul Nașterii Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia Știrbești din 
Protoieria Drăgășani, unde a și târnosit biserica cu hramul Intrarea în Biserică a 
Maicii Domnului.

Chiriarhul Râmnicului, în cuvântul de 
învățătură împărtășit soborului de preoți,  
credincioșilor și închinătorilor prezenți, a 

arătat că „nu avem altă mijlocitoare înaintea lui 
Dumnezeu mai mare decât Maica Domnului şi 
aceasta se datorează faptului că a fost asemenea 
nouă şi a născut pe Dumnezeu, iar nouă ne este 
mijlocitoare necontenită. Trebuie să o cinstim pe 
Maica Domnului pentru că ea L-a înveşnicit pe 
Dumnezeu printre noi, devenind chivot sfânt din 
care S-a născut Dumnezeu.

Maica Domnului a fost cinstită de Însuşi 
Dumnezeu, de Arhanghelul Gavriil, de Sfinţii 
Apostoli şi Ucenicii Mântuitorului, de oamenii 
simpli din popor pentru care s-a arătat a fi 

rugătoare şi mijlocitoare încă din timpul vieţii 
sale pământeşti. Maica Domnului este cinstită, de 
asemenea, mai mult decât îngerii, mai mult decât 
serafimii și decât heruvimii, după cum învățăm și 
din rugăciunile noastre unde, de asemenea, este 
numită împărăteasa cerului și a pământului.

Maica Domnului este ocrotitoare, ajutătoare și 
multfolositoare pentru toți cei care îi cer ajutorul 
înaintea icoanei sale, se roagă citind acatistele și 
paraclisele închinate de Sfinții Părinți.

Să avem îndrăzneală multă către Maica Domnului 
atunci când ne rugăm ei”, i-a îndemnat Chiriarhul 
Râmnicului pe toţi cei care au luat parte la slujba 
arhierească de la Parohia Știrbești.
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Priveghere și Liturghie arhierească 
pentru cinstirea Icoanei Maicii Domnului 

„Pantanassa” de la Mănăstirea Bistrița

Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, a săvârșit în 

seara zilei de duminică, 23 
septembrie, slujba Privegherii, 
continuată cu Sfânta Liturghie 
în noaptea de 24 septembrie, 
la Mănăstirea Bistrița, cu 
prilejul sărbătoririi Icoanei 
Maicii Dom-nului „Pantanassa” 
(vindecătoarea de cancer).

În cadrul slujbei de priveghere, 
o copie a Icoanei Maicii Domnului 
„Pantanassa” de la Mănăstirea 
Vatopedu din Sfântul Munte 
Athos a fost așezată în biserica 
mănăstirii.

În cuvântul de învățătură 
împărtășit obștii mănăstirii și 
pelerinilor prezenți la slujba de 
priveghere, Părintele Arhiepis-
cop a arătat că „prin rânduiala lui 
Dumnezeu, în această noapte am 

așezat și am cinstit Icoana Maicii 
Domnului „Pantanassa”, icoană 
cunoscută ca fiind vindecătoare 
de cancer și de alte boli. Este 
atât pentru Mănăstirea Bistrița, 
cât și pentru monahii, monahiile 
și credincioșii din Arhiepiscopia 
Râmnicului, un prilej de mare bu-
curie și de mângâiere sufletească.

Dăm slavă lui Dumnezeu pentru 
toate binefacerile revărsate asu-
pra 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 din 
Arhiepiscopia Râmnicului, pre-
cum și numeroși pelerini.

„Cu Icoana Maicii Domnului 
„Pantanassa” se întregește aceas-
tă salbă a icoanelor făcătoare 
de minuni care au fost așezate 
în mănăstirile vâlcene: Icoana 
Maicii Domnului „Axion Estin” de 
la Mănăstirea Stânișoara, Icoana 
Maicii Domnului „Trihirussa” 
de la Mănăstirea Turnu, Icoana 
Maicii Domnului „Paramythia” 
de la Mănăstirea Blănoiu, Icoana 
Maicii Domnului „Kazanskaia” 
de la Mănăstirea Sfântul Ioan 
Iacob, Icoana Maicii Domnului 
„Ierusalimitissa” de la Mănăstirea 
Înălțarea Sfintei Cruci și Sfânta 
Maria Egipteanca – Budești. Sunt 
daruri pentru această Eparhie 
care o are ocrotitoare pe Maica 
Domnului și ierarhii cu viață 
sfântă care au păstorit-o: Sfântul 
Ierarh Nifon, Sfântul Ierarh 
Antim Ivireanul și Sfântul Ierarh 
Calinic”.
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Biserică și Societate

„În zilele acestea, avem nevoie mai mult decât oricând de 
rugăciunea mamelor pentru copii, de rugăciunea părinților 

spre buna creștere a copiilor”

La inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în 
prima duminică a lunii octombrie a fost 

cinstită Icoana făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului „Grabnic ascultătoarea” de la Mănăstirea 
Dintr-un Lemn.

Cu acest prilej, duminică, 7 octombrie, Înalt-
preasfințitul Părinte Varsanufie a săvârșit Sfânta 
Liturghie în ctitoria voievodului Matei Basarab, 
înconjurat de un sobor de preoți din care au făcut 
parte stareții mănăstirilor și părinți slujitori în 
vetrele monahale din Arhiepiscopia Râmnicului. 

Pentru folosul duhovnicesc al viețuitorilor 
Mănăstirii Dintr-un Lemn, a pelerinilor și cre-
dincioșilor care își așază nădejdea pentru 
tămăduirea bolilor sufletești și trupești în mijloci-
rea Maicii Domnului către Fiul Său, Înaltpreasfinția 
Sa a arătat în cuvântul de învățătură că „Maica 
Domnului este mijlocitoarea rugăciunilor noastre 
înaintea lui Dumnezeu, iar nemărginita ei bunătate  
niciodată nu încetează să ne dăruiască nouă cele 
de folos pentru mântuirea sufletelor 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. «Căci 

singură stând între Dumnezeu şi întreg neamul 
omenesc – învață Sfântul Grigorie Palama - L-a 
făcut pe Dumnezeu Fiul Omului, pentru ca fii ai lui 
Dumnezeu să-i facă pe oameni»”.

Tâlcuind pericopa evanghelică a duminicii, 
Învierea fiului văduvei din Nain, Înaltpreasfinția Sa 
a subliniat că „prin învierea fiului văduvei din Nain, 
Mântuitorul Hristos a arătat valoarea legăturilor 
dintre membrii familiei și prețuirea cuvenită 
familiei, ca laborator al iubirii. Iubirea cultivată 
în familie se naște spre veșnicie și îi înveșnicește pe 
membrii acesteia. Îndemnul Mântuitorului „Tinere, 
ție îți zic: scoală-te!” este un îndemn pentru fiecare 
dintre noi spre a ne scula din amorțirea păcatului 
și de a viețui întru Hristos. În zilele acestea, avem 
nevoie mai mult decât oricând de rugăciunea 
mamelor pentru copii, de rugăciunea părinților 
spre buna creștere a copiilor, care, așa cum spunem 
într-o rugăciune, întărește temelia casei copiilor”.

Icoana Maicii Domnului cu Pruncul, de la 
Mănăstirea Dintr-un Lemn, este una dintre cele 
mai cinstite icoane din țară, atât pentru vechimea 
și măiestria cu care este lucrată, cât mai ales pentru 
nenumăratele minuni săvârșite înaintea ei. 
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Sfântul Ierarh Nectarie din Vlădești

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, 9 septembrie, 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râm-
nicului, a târnosit biserica cu hramul Sfinților Arhangheli 

Mihail și Gavriil și Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina.

După slujba de sfințire, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta 
Liturghie, înconjurat de către un sobor de slujitori din care 
au făcut parte părinți consilieri, stareți ai mănăstirilor din 
cuprinsul Arhiepiscopiei Râmnicului, preoți și diaconi, în 
prezența personalităților centrale și locale, precum și a 
închinătorilor veniți pentru rugăciune și binecuvântare.

În cuvântul de învățătură rostit, Înaltpreasfințitul Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie a explicat pericopa din Evanghelia 
după Ioan, care s-a citit în această duminică, accentuând 
cuvintele apostolului iubirii, ucenicul cel mai apropiat 
al Mântuitorului Hristos, Sfântul Evanghelist Ioan: „Căci 
Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut 
L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă 
veşnică” (Ioan III, 16).

„În pericopa din Evanghelia citită astăzi, am auzit aceste 
cuvinte care aduc multă bucurie sufletelor noastre și care arată 
iubirea infinită a lui Dumnezeu față de lume. Dumnezeu vrea ca 

niciuna dintre făpturile Sale să 
nu se piardă, ci să dobândească 
viața cea veșnică. Viața Sa a pus-o 
Dumnezeu pentru mântuirea 
noastră. De aceea, noi cei care 
vrem să viețuim cu El veșnic, 
trebuie să împlinim poruncile Lui. 
Și nu este greu să le împlinești, așa 
cum Domnul Hristos spune: „Căci 
jugul Meu este bun, iar povara 
Mea este uşoară” (Matei XI, 30). 
Nu este greu să-ți înfrânezi limba 
ca să nu mai vorbească rău, să-ți 
înfrânezi trupul, neîmbuibându-l 
cu mâncare, nu este greu să 
aduci sufletul tău ofrandă iubirii 
nesfârșite a lui Dumnezeu”.

În aceeași zi, prăznuindu-
se Sfinții Părinți Ioachim și 
Ana, Chiriarhul Râmnicului 
a pus exemplul acestor sfinți 
ca paradigmă pentru familia 
actuală: „Părinții să se roage 
mereu pentru a avea copii buni. 
Să se roage cu răbdare și nădejde 
așa cum Sfinții Părinți Ioachim 
și Ana au făcut-o, iar rugăciunile 
lor, lacrimile lor  nu vor rămâne 
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neascultate. Avem nevoie în societatea noastră 
de copii buni, cu frică de Dumnezeu, care să ducă 
mai departe moștenirea aceasta pe care părinții 
lor le-o lasă, și anume, dreapta credință”.

După cuvântul de învățătură, în semn de 
mulțumire și apreciere pentru jertfa și osteneala 
ctitorilor Mănăstirii Sfântul Ierarh Nectarie, din 
localitatea Vlădești, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a oferit 
acestora cea mai înaltă disticție a arhiepiscopiei: 
Crucea Râmnicului.
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„În Biserică întâietatea este a jertfei, 
a răstignirii și a slujirii, după modelul 

Mântuitorului Hristos răstignit pe Cruce”

La Sărbătoarea „Înălțarea Sfintei Cruci”, 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhi-
episcopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta 

Liturghie la mănăstirea din localitatea Budești.
În cuvântul de învățătură împărtășit la finalul 

Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a arătat că 
„Înălţarea Sfintei Cruci este una dintre cele mai vechi 
sărbători creştine. Pentru Sfinții Părinți, Crucea 
rămâne singura cale de intrare în comuniunea 
Bisericii ca pregustare a celei din Împărăția lui 

Dumnezeu: „Bucură-te, Cruce purtătoare de viață, 
raiule cel preafrumos al Bisericii, pomul nestri-
căciunii”.

Prin cele două axe ale sale, orizontală și verticală, 
Sfânta Cruce ne arată în mod vizibil că jertfa 
Mântuitorului Hristos le cuprinde și le unește pe 
toate în ea, atât pe cele cerești cu cele pământești, 
pe Dumnezeu cu oamenii, cât și pe om cu semenii 
săi, adunându-i în singura realitate din lumea 
aceasta care transcede lumea: „Căci toţi sunteţi 
fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Iisus. 
Căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi 
îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este 
nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească 
şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în 
Hristos Iisus” (Galateni, III, 26-28).

În Biserică întâietatea este a jertfei, a răstignirii 
și a slujirii, după modelul Mântuitorului Hristos 
răstignit pe Cruce: „ci care va vrea să fie mare între 
voi, să fie slujitor al vostru. Şi care va vrea să fie întâi 
între voi, să fie tuturor slugă. Că şi Fiul Omului n-a 
venit ca să I Se slujească, ci ca El să slujească şi să-
Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi” (Marcu 
X, 43-45)”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie. 
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Prăznuirea Sfântului Ierarh Martir 
Antim Ivireanul, Ocrotitorul Spiritual al 

Municipiului Râmnicu-Vâlcea

Sfințirea Bisericii 
Sfântul Ierarh 

Antim Ivireanul

Duminică, 23 septembrie, Înalt-
preasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, a 

târnosit Biserica Sfântul Ierarh Antim 
Ivireanul și Pogorârea Duhului Sfânt din 
municipiul Râmnicu-Vâlcea. 

Slujba de sfințire a început în fața bisericii unde Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a citit rugăciunea 
lui Solomon de la sfinţirea Templului din Ierusalim (III Regi VIII, 22-31), în care se cere lui Dumnezeu: „să 
fie ochii Tăi deschişi ziua şi noaptea spre casa aceasta şi, oricâte vor cere în locul acesta, să asculţi din locul 
locuinţei Tale celei din cer (…) şi milostiv să le fii lor”. A urmat apoi ritualul înconjurului bisericii cu cele 
trei popasuri marcate tot de trei lecturi evanghelice și însemnarea în forma Sfintei Cruci.

În locașul de cult, după aşezarea sigiliului arhieresc şi înveşmântarea Sfintei Mese, a urmat sfinţirea 
bisericii în interior, după care strana a cântat  „această casă Tatăl a zidit-o; această casă Fiul a întărit-o; 

Biserică și Societate
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această casă Duhul Sfânt a înnoit-o, a luminat-o şi 
a sfinţit sufletele noastre”. 

După slujba de târnosire, Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie a săvârșit Sfânta Liturghie, 
înconjurat de către un sobor de slujitori din care au 
făcut parte părinți consilieri, stareți ai mănăstirilor 
din cuprinsul Arhiepiscopiei Râmnicului, preoți și 
diaconi, în prezența reprezentanților autorităților 
centrale și locale, precum și a închinătorilor veniți 
pentru rugăciune și binecuvântare.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părin-
te Arhiepiscop Varsanufie a explicat pericopa din 
Evanghelia după Luca, care s-a citit în această 
duminică, Pescuirea minunată, accentuând cuvin-
tele Mântuitorului Hristos: „mânați mai la adânc”, 
prin care „Fiul lui Dumnezeu ne îndeamnă să nu ne 
mulțumim cu superficialitatea duhovnicească, ci să 
mânăm sufletele noastre tot mai mult către adâncul 
învățăturii de credință, să creștem în cunoașterea 
lui Dumnezeu printr-o rugăciune tot mai profundă, 
așa cum și Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul 
ne-a învățat în Didahiile sale”.

Înaltpreasfinția Sa a vorbit apoi despre Sfântul 
Ierarh Martir Antim Ivireanul, ocrotitorul spiritual 
al municipiului Râmnicu-Vâlcea și al noii biserici: 
„Sfântul Antim Ivireanul, episcop al Râmnicului 

pentru aproape trei ani, ne-a rămas ca pildă de 
adevărat ierarh, om foarte cult, dar mai ales om de 
rugăciune, ce a știut să-L slujească pe Dumnezeu 
atât prin cuvântul rostit și scris, cât și prin culoare, a 
iubit cu adevărat frumosul dumnezeiesc, încercând 
să-l ridice și pe om la Acesta, prin toată activitatea 
sa misionară de rescriere a Cuvântului lui Dumnezeu 
în inima omului.

Trăim cu adevărat momente de înălțare duhov-
nicească și pentru aceasta trebuie să aducem slavă 
lui Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit să fim 
părtași la acest moment deosebit din viața parohiei. 
Pentru bucuria sărbătorii prilejuite de sfințirea 
noii biserici, toți credincioșii ortodocși prezenți la 
acest eveniment au primit binecuvântarea să intre 
în Sfântul Altar pentru a săruta Sfânta Evanghelie, 
Sfânta Cruce și Sfânta Masă din Altar, fiecare 
rugându-se lui Dumnezeu să sfințească viața lui așa 
cum a fost sfințită biserica nouă”.

După cuvântul de învățătură, în semn de 
mulțumire și apreciere pentru jertfa și osteneala 
ctitorilor bisericii cu hramurile Sfântul Ierarh 
Antim Ivireanul, Pogorârea Duhului Sfânt și Sfântul 
Stelian, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, a oferit acestora 
diplome de vrednicie.

Bi
se

ric
ă 

și 
So

ci
et

at
e



21

Procesiune cu Icoana Sfântului Ierarh 
Martir Antim Ivireanul

În ajunul sărbătorii Sfântului Ierarh Martir 
Antim Ivireanul, cu binecuvântarea și 
în prezența Înaltpreasfințitului Părinte 

Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în munici-
piul Râmnicu-Vâlcea a fost organizată procesiunea 
cu icoana ocrotitorului spiritual, la care au 
participat reprezentanții autorităților centrale, 
județene și locale, preoți, monahi, monahii și 
credincioși.

Procesiunea a început după slujba Vecerniei și a 
Litiei săvârșite la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul 
Ierarh Nicolae” și a continuat pe bulevardul 
Nicolae Bălcescu, strada Constantin Brâncoveanu, 
Biserica „Sfântul Dumitru”, unde a avut loc o 
oprire, fiind rostite rugăciuni pentru ocrotirea și 
bunăstarea celor care s-au așezat duhovnicește sub 
ocrotirea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul. 
Evenimentul duhovnicesc a continuat spre 
Biserica „Buna Vestire”, Paraclis Arhiepiscopul, 
și Biserica „Toți Sfinții”, unde, de asemenea s-au 
rostit rugăciuni pentru binecuvântarea pelerinilor, 
fiind încheiată la Catedrala Arhiepiscopală.

Aici, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhi-
episcopul Râmnicului, a sfințit Icoana Sfântului 
Ierarh Martir Antim Ivireanul și a adresat un 
cuvânt de binecuvântare în care a arătat activitatea 
culturală și duhovnicească a sfântului, amintind de 
cele 9 cărți tipărite la Râmnic dar și de lucrările de 
restaurare a mănăstirilor Govora, Surpatele, Cozia 

și a schitului Fedeloșoiu.
Înaltpreasfinția Sa a subliniat că „prin tipar nu 

doar că s-a răspândit cuvântul lui Dumnezeu, ci s-a 
și format conștiința de neam, contribuind astfel la 
unitatea neamului românesc, unitate de credință și 
cultură.

Întreaga sa activitate ca ierarh al Bisericii Ortodoxe 
se poate rezuma la această lucrarea de rescriere a 
Cuvântului lui Dumnezeu în inimile credincioșilor, 
străduindu-se, cu timp și fără timp, să-l înalțe 
pe om la Dumnezeu. Spre aceasta s-a folosit atât 
de cuvântul rostit în predicile sale insuflate de 
Dumnezeu, de cuvântul scris în cărțile sale, tipărite 
prin propriul efort, dar și de cuvântul zugrăvit în 
culoare, fiind un pictor de icoane iscusit. Moartea 
sa mucenicească, îndurată pentru că s-a ridicat 
împotriva turcilor şi a primului domn fanariot, a 
desăvârșit lucrarea sa mărturisitoare, dovedind că 
ceea ce a învățat el prin cuvinte nu a fost simplă 
glăsuire, ci cuvinte izvorâte din harul lui Dumnezeu 
ce sălășluia în inima lui. Prin toată lucrarea sa 
duhovnicească, culturală și administrativă, Sfântul 
Ierarh Antim este pentru orice slujitor al Bisericii 
noastre un exemplu de urmat ce ne învață că 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, ne pierdem propria 
identitate”.
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„Sfântul Antim Ivireanul este un îndemn la 
mărturisire și la apărarea dreptei credințe 

prin cuvânt și prin faptă”

Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul a 
fost cinstit în mod deosebit în ziua de 
27 septembrie, în mănăstirea zidită spre 

cinstirea sa în Municipiul Râmnicu-Vâlcea, orașul 
pe care l-a păstorit între anii 1705-1708.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhi-
episcopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie, 
înconjurat de un sobor de preoți din care au făcut 
parte părinții consilieri, stareții mănăstirilor și toți 
preoții din municipiul Râmnicu-Vâlcea. 

„Întregul oraș se îmbracă astăzi în haine de 
sărbătoare și se adună în rugăciune, cinstindu-
și ocrotitorul – a arătat Înaltpreasfinția Sa în 
cuvântul de învățătură -, pentru că viața Sfântului 
Ierarh Martir Antim Ivireanul este un îndemn la 
mărturisire și apărarea dreptei credințe, atât prin 
cuvânt, cât și prin faptă”. 

Explicând cuvântul Evangheliei care s-a citit, 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a întărit 
faptul că Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, deși 
străin, prin naștere, de neamul românesc, s-a 
identificat pe deplin cu acesta, fiind arhiereu 
paradigmatic al Bisericii noastre, după cuvântul 
Mântuitorului: Păstorul cel Bun își pune sufletul 
pentru oile Sale (Ioan X,11). Prin toată lucrarea 
sa, Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul ne-a 
învățat să ne iubim neamul și valorile strămo-
șești și să căutăm mereu Casa noastră nu în 
lumea de aici, ci, să tindem mereu spre Împărăția 
lui Dumnezeu, după cum Apostolul sărbătorii ne 
arată: „căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o 
căutăm pe aceea ce va să fie (Evrei XIII, 14)”. 

Vedem din documentele vremii, dar și din 
scrierile Sfântului Mitropolit, că acesta a avut 
vocație mărturisitoare.
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Înflăcărat luptător pentru afir-
marea poporului român împotriva 
asupririi turceşti, ca și voievodul 
şi ocrotitorul său Constantin 
Brâncoveanu, Mitropolitul Antim 
este întemniţat de Nicolae Ma-
vrocordat (primul domnitor fa-
nariot) în primăvara anului 1716, 
şi supus la cumplite defăimări şi 
chinuri. 

Obligat să-şi dea demisia şi 
refuzând, Mitropolitul Antim a 
fost caterisit pe nedrept de Patri-
arhia ecumenică, urmând să fie 
închis pe viaţă în Mănăstirea 
Sfânta Ecaterina de pe Muntele 
Sinai. Pe drum însă, spre finalul 
lunii septembrie 1716, ostaşii 
turci l-au omorât și i-au aruncat 
trupul în apele râului Tungia, 
lângă Adrianopol. Abia după 250 
de ani, în anul 1966, Patriarhia 
ecumenică a anulat nedreapta 
sentinţă de caterisire dată asupra marelui Ierarh Martir Antim Ivireanul. Iar proclamarea lui oficială ca 
Sfânt de către Sfântul Sinod în 1992 a venit, apoi, ca o mărturie firească a prețuirii și a recunoștinței 
poporului creștin ortodox român pentru viața și lucrarea Sfântului Antim închinate Domnului Hristos și 
Bisericii Sale”.

Înaltpreasfinția Sa a așezat în mănăstire și a sfințit o copie a Icoanei Maicii Domnului „Portaitissa” de 
la Mănăstirea Iviron, realizată în Sfântul Munte Athos, subliniind: „Prin așezarea acestei icoane  aici, la 
Mănăstirea Antim, se împlinește un testament pe care l-am făcut în Eparhia Râmnicului, de a se așeza copii 
după icoanele Maicii Domnului din Sfântul Munte în mănăstirile vâlcene, mai ales pentru folosul sufletesc 
al femeilor, întrucât acestora nu le este permis să meargă să se închine acolo”.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a oferit distincția Crucea Râmnicului unor personalități din 
municipiul Râmnicu-Vâlcea care au sprijinit activitățile misionare, sociale și culturale ale Arhiepiscopiei 
Râmnicului. 

Biserică și Societate
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A XVI-a 
Sesiune anuală 
de comunicări 

a Centrului 
de Studii 

Medievale şi 
Premoderne 

„Antim 
Ivireanul”

Duminică, 23 septembrie, 
Sala Iosif Episcopul a 
Casei Sfântul Ierarh 

Calinic a găzduit cea de-a XVI-a 
sesiune anuală de comunicări 
a Centrului de Studii Medievale 
şi Premoderne: „Sfântul Antim 
Ivireanul în memoria cultural-
spirituală”, tema ediției fiind 
„Sfântul Antim Ivireanul, precur-
sor al Marii Uniri de la 1918”.

Sesiunea a fost organizată de 
Arhiepiscopia Râmnicului în 
parteneriat cu Fundația Cultu-
rală „Sfântul Antim Ivireanul”, 
Primăria Râmnicului, Biblioteca 
Județeană „Antim Ivireanul”, Se-
minarul Teologic „Sfântul Nicolae” 
și Forumul Cultural al Râmnicului.

În debutul manifestării, Părintele 
Consilier Ștefan Zară a transmis 
cuvântul de binecuvântare al Înalt-
preasfințitului Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, subli-
niind că „această sesiune anuală 
a Centrului de Studii Medievale 
şi Premoderne „Antim Ivireanul” 

ne oferă prilejul de a evidenția 
importanța Sfântului Martir 
Antim Ivireanul, Mitropolitul Un-
grovlahiei, pentru dezvoltarea 
culturală a țării noastre, dar, mai 
ales, actualitatea martirajului, 
pilduitori fiind în acest sens, atât 
ierarhul martir, cât și voievodul 
sfânt, care l-a chemat pe Sfântul 
Antim spre slujirea Bisericii din 
patria noastră”.

În continuare au fost susținute 
comunicări după cum urmează:

- Arhim. drd. Mihail Stanciu: 
„Contribuția Sfântului Antim Ivi-
reanul la întărirea Ortodoxiei și a 
conștiinței naționale românești”;

- Conf. univ. dr. Ion Marian 
Croitoru: „Câteva repere privind 
problematica folosirii limbilor 
vernaculare în cultul Bisericii 
Ortodoxe. Sfântul Antim și 
unitatea de limbă a românilor”.

- Pr. conf. univ. dr. Dumitru 
Vanca: „Antim Ivireanul și 
procesul unificării formularelor 

liturgice românești”.
- Ierodiacon dr. Gamaliel Sima: 

„Unitatea, libertatea și demni-
tatea națională în predicile Sfân-
tului Antim Ivireanul”.

- Pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae: 
„Curajul de a rosti adevărul 
(parrhesia) Bisericii la Sfântul 
Antim Ivireanul”.

- Conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr: 
„Predosloviile lui Antim Ivireanul 
– reflexe ale umanismului 
civic creștin, mostre de limbaj 
intelectual ca parte stilistică în 
procesul de formare a limbii 
literare românești unitare”. 

Tot în cadrul sesiunii au fost 
prezentate volumele: Pr. dr. 
Ștefan Zară, Sfântul Ambrozie 
al Mediolanului, monografie 
patristică, Adrian Georgescu, 
Izvorul cu Trei Lumini și Revista 
Lumina lumii – nr. 27 (2018).
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Unitatea de credință și de neam a românilor reafirmată 
la Filarmonica „Ion Dumitrescu” în cadrul prăznuirii 

Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul

Sărbătorirea Sfântului Ierarh 
Martir Antim Ivireanul a prilejuit 
organizarea unor manifestări 

duhovnicești, culturale și artistice, 
încheiate în seara zilei de 27 septembrie 
la  Filarmonica „Ion Dumitrescu” din 
Râmnicu-Vâlcea.

La evenimentul susținut de Corul 
„Euphonia”, dirijat de domnul Aurel 
Poenaru, a participat și Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râm-
nicului.

În program s-au aflat piese laice și 
religioase din creația compozitorilor: 
Sabin Păutza, Paul Constantinescu,  
Gavriil Musicescu, Ion Dumitrescu, 
Anton Bruckner, Corneliu Cezar.

Organizat în Anul omagial al unității 
de neam și de credință, acest concert a 
întărit, prin mijloacele specifice muzicii 
religioase și folclorice, conștiința de 
neam și de unitate a românilor.
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„Sfântul Îl dăruiește pe Hristos celorlalți, făcându-
se el însuși loc al sălășluirii lui Dumnezeu”, a spus 

Înaltpreasfințitul Varsanufie la sărbătoarea Sfinților 
Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu

Sfinții Cuvioși Daniil și Misail au fost cinstit în 
mod deosebit în mănăstirea întemeiată de 
aceștia la poalele Muntelui Cozia, Mănăstirea 

Turnu, unde Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, înconjurat de un sobor 
de preoți și diaconi a săvârșit Sfânta Liturghie.

În cuvântul de învățătură pus la inimile mo-
nahilor, monahiilor și credincioșilor prezenți, 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a accentuat 

importanța prezenței sfinților în lume atât în 
timpul vieții acestora, cât și după trecerea lor în 
Împărăția lui Dumnezeu: „Sfântul Îl dăruiește 
pe Hristos celorlalți, făcându-se el însuși loc al 
sălășluirii lui Dumnezeu. Dumnezeu Se odihnește în 
sfinți, iar sfinții îi odihnesc pe cei din jurul lor prin 
încărcătura harică pe care o aduc în lume prin viața 
lor, care este viața lui Hristos. Sfinții, prin prezența 
lor harică, aduc viața noastră spre normalitatea 
sădită de Dumnezeu în lume”.

Cunoscută pentru înalta viețuire duhovnicească, 
vatra spirituală a Munților Coziei a avut parte de 
o înflorire deosebită în secolele XVI-XVIII, mai 
ales datorită chipurilor duhovnicești remarcabile 
ale pustnicilor cu viață ascetică aleasă, care s-au 
nevoit aici, dintre care se remarcă în mod aparte 
Cuvioșii Daniil și Misail, canonozați de Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2016.
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„Omul a fost creat  pentru a trăi veșnic în 
iubirea Preasfintei Treimi”

Duminică, 29 octombrie, Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmni-
cului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Cate-

drala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae”.

În cuvântul de învățătură adresat, Înaltpreasfinția 
Sa a arătat că „Mântuitorul Hristos trezește în con-
știința lui Iair o credință puternică: „Nu te teme! 
Crede numai şi se va izbăvi!”, care va risipi din 
sufletul său orice îndoială atunci când va afla că 
Domnul a înviat.  

Iair, copleșit de suferința fiicei sale, își așază 
nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu, ca și femeia 
care cheltuise cu doctorii toată avuţia ei şi de către 
nici unul nu putuse fi vindecată. În așteptarea 
sa, Iair devine martor al împlinirii profețiilor din 
Vechiul Testament „întoarceţi-vă către Mine şi veţi fi 
mântuiţi“ (Isaia XLV, 22), însă, totodată, este părtaș 
la minunea vindecării femeii, încredințându-se de 
lucrarea tămăduitoare a Fiului lui Dumnezeu. 

Cuvântul de binecuvântare și mângâiere pe care 
Domnul îl adresează cu nesfârșită bunătate femeii: 
„Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit! Mergi 
în pace!”, după ce mai înainte vădise îndrăzneala 
acesteia: Cine s-a atins de Mine?... Căci am simţit o 
putere care a ieşit din Mine, a fost rostit, după cum 

ne încredințează Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru ca 
„mai întâi să-i curme frica femeii, ca să nu trăiască 
neliniștită…, să-i îndrepte părerea ce o avea despre 
El, pentru că socotise că se poate tăinui de Hristos. 
Iar în al treilea rând, ca să arate tuturor credința ei, 
pentru a o urma și alții…” (Omilia XXXI).

Credință puternică a arătat și Iair care, deși primește 
vestea că fiica sa a murit, moment care tulbură până 
și mințile aparent limpezi, acesta nu-L părăsește pe 
Dumnezeu și se încrede în cuvântul Său atunci când 
i-a zis: n-a murit, ci doarme (Matei IX, 24). 

Dumnezeu binecuvintează credința și nădejdea 
familiei lui Iair, înviindu-o pe fiică. Această familie 
devine martoră a lucrării Sale dumnezeiești și chiar 
dacă pe moment rămâne ascultătoare cuvântului 
Mântuitorului, Care le-a poruncit să nu spună 
nimănui ce s-a întâmplat, totuși, după Învierea 
Domnului, mărturisesc învățătura despre învierea 
morților.

Așadar, Învierea fiicei lui Iair, a tânărului din 
Nain și a lui Lazăr din Betania, sunt prefigurări ale 
Învierii Mântuitorului Hristos. Prin aceste minuni, 
Hristos Domnul arată că omul a fost creat nu pentru 
a sta în mormânt, ci pentru a trăi veșnic în iubirea 
Preasfintei Treimi”, a încheiat Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie.

Biserică și Societate
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ITO 2018
50 de tineri din Arhiepiscopia Râmnicului 

apostoli ai libertăţii, unităţii şi ai 
comuniunii

„Dragi tineri creştini 
ortodocşi din România şi 
din alte ţări, voi sunteţi 
apostoli sau misionari 
ai libertăţii şi ai unităţii 
etnice sau naţionale, dar şi 
ai comuniunii între etnii și 
ai cooperării între popoare, 
când cultivaţi iubirea 
generoasă în familie, în 
prietenie, în parohie, în 
eparhie, în societate şi în 
toate întrunirile ortodoxe 
naţionale şi internaționale, 
spre bucuria Ortodoxiei 
întregi şi comuniunea între 
popoarele lumii”

† Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel

50 de tineri din Arhiepiscopia Râmnicului au fost alături de alți trei 
mii la cea de a cincea ediție a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor 
Ortodocși, desfășurată sub genericul „Unitate. Credință. Neam”.

Sibiul, inima cetății transilvănene a fost plină de tineri din toată țara și 
din Bisericile ortodoxe din întreaga lume, mândri să poarte steagurile 
locurilor de unde provin și portul popular.

Desfășurată în perioada 6-9 septembrie, întâlnirea a constitui un bun 
prilej pentru tineri de a socializa și de a se vor forma spiritual, sub 
îndrumarea Bisericii și a preoților, pentru că, „darul unității de credință 
și neam constituie moștenirea sfântă pe care am primit-o de la vrednicii 
noștri înaintași”, sublinia Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul 
Ardealului, oferindu-se tinerilor de astăzi. „Să prețuiți acest dar și să-l 
cultivați cu demnitate și responsabilitate, pentru ca la rândul vostru, să-l 
transmiteți mai departe, generațiilor viitoare”, a mai spus Înaltpreasfinția Sa.

Pentru aceasta au fost organizate ateliere de creație, jocuri și activități 
educative, Conferința „Unitate. Credință. Neam. De 100 de ori România” 
susținută de excelența sa domnul ambasador Emil Hurezeanu și moderată 
de pr. conf. univ. dr. Constantin Necula. Totodată, tinerii au participat la 
Procesiunea Unității, s-au rugat împreună la sărbătoarea Nașterii Maicii 
Domnului și au redescoperit „Satul român în Centenarul Marii Uniri” în 
Muzeul Astra din Sibiu.
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Începutul noului an școlar la Seminarul 
Teologic „Sfântul Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea

Luni, 10 septembrie, Seminarul Teologic „Sf. 
Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea și-a redeschis 
porțile pentru începerea noului an școlar. 

Festivitatea de deschidere a cursurilor a debutat 
prin slujba de Te-Deum, săvârșită pe platoul din 
fața Seminarului Teologic de către un sobor de 
preoți și diaconi, consilieri eparhiali și profesori la 
instituția de învățământ teologic.

La această festivitate au participat delegați 
ai Primăriei Municipiului Râmnicu-Vâlcea, ai 
Consiliului Local, ai Inspectoratului de Poliție 
al Județului Vâlcea și ai Inspectoratului Școlar 
Județean Vâlcea.

După slujba de mulțumire, PC Pr. Nicolae 
Moga, Consilierul administrativ-bisericesc al 
Arhiepiscopiei Râmnicului, a dat citire mesajului 
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie adresat atât 
profesorilor, cât și elevilor și părinților, în care s-a 
accentuat faptul că părinții, alergând după lucruri 
prea puțin importante care se vor lua de la noi (Luca 
X, 42), trebuie să-și găsească mai mult timp pentru 
a împărtăși iubirea copiilor lor. „Transformările 
sociale la care asistăm împing părinții și educatorii 
tot mai departe de copii. Ca părinți trebuie să fim mai 
aproape de copiii noștri, de visele lor, de nădejdile 

lor, de dragostea lor și, mai ales, în greșelile lor”. 
Chiriarhul Râmnicului, în mesajul său, către tinerii 
seminariști a subliniat și importanța unei bune 
pregătiri teologice și duhovnicești a acestora: 
„Avem nevoie de o generație tânără bine educată 
și învățată, deprinsă cu nevoința rugăciunii, care 
să țină piept filosofilor lumii secularizate, ca Sfinții 
Trei Ierarhi, în primele secole”.

Părintele profesor Ștefan Zară, directorul 
Seminarului Teologic, în cuvântul său, a mulțumit 
cadrelor didactice pentru efortul pe care l-au 
depus în anul școlar trecut pentru obținerea unor 
rezultate optime la examenele finale, ce au făcut 
ca Seminarul Teologic să se mențină onorabil în 
ierarhia liceelor din județ. Pornind de la cuvintele 
psalmistului David, „Pace multă au cei ce iubesc 
legea Ta şi nu se smintesc. Aşteptat-am mântuirea 
Ta, Doamne, şi poruncile Tale am iubit” (Psalmul 
CXVIII, 165-166), părintele director a subliniat 
necesitatea iubirii și împlinirii poruncilor lui 
Dumnezeu, prin acestea, prin cuvântul Său, 
descoperindu-Se Însuși Dumnezeu: „Profesorii, 
urmând arhiereul, au datoria să învețe cu și întru 
dreptate cuvântul adevărului, după cum ne rugăm 
cu toții la Sfânta Liturghie”.
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Activități medicale ale 
elevilor Școlii Postliceale 

Sanitare „Sfântul Efrem cel 
Nou”

Activitățile desfășurate în Scuarul Mircea cel 
Bătrân din Râmnicu-Vâlcea cu prilejul Zilei 
Mondiale a Educației, vineri, 5 octombrie, au 

prilejuit elevilor Școlii Postliceale Sanitare Sfântul 
Efrem cel Nou din cadrul Seminarului Teologic Sfântul 
Nicolae inițierea unui nou proiect medical.

Sub coordonarea cadrelor medicale, elevii Școlii 
Postliceale au măsurat tensiunea arterială și au 
desfășurat alte activități medicale în conformitate cu 
pregătirea specifică.

Prezența tinerilor a fost apreciată de autoritățile 
locale, de persoane vârstnice și de participanții la 
activitățile educative, fiind o modalitate de afirmare 
a necesității educației sanitare în vederea protejării 
darului vieții și  adoptării unui mod de viață sănătos.

„Biserica dintotdeauna s-a îngrijit de sănătatea 
omului în integralitatea lui, nu doar a sufletului, ci și 
a trupului, după exemplul Mântuitorului Hristos, Care 
propovăduia Evanghelia Împărăţiei şi tămăduia toată 
boala şi toată neputinţa în popor (Matei IV, 23). Astfel, 
ca o continuare a lucrării liturgice, Biserica este locul 
unde creștinul își găsește vindecarea.

Constatând necesitatea socială tot mai stringentă 
a formării de cadre medicale, care să asigure 
asistența terapeutică celor aflați în boală, dar care 
să fie și sensibili la suferința acestora, la inițiativa 
și cu purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, s-a constituit Școala Postliceală „Sf. Efrem 
cel Nou” din cadrul Seminarului Teologic Ortodox 
„Sfântul Nicolae”, care pe lângă instruirea medicală 
necesară, se străduiește să-i pregătească pe cursanți 
și spre a fi continuatori ai lucrării milostive a lui 
Dumnezeu, vestitori ai valorilor morale creștine”, a 
subliniat părintele Ștefan Zară.

Activități educative 
și sociale ale elevilor 
Seminarului Teologic 

„Sfântul Nicolae” 

Lucrarea socială este într-adevăr pentru 
fiecare profesor și elev o Liturghie după 
Liturghie. „Să știi mai multe, să fii mai 

bun!” nu reprezintă doar sloganul unui proiect 
educațional ci, într-un anume mod, este motto-ul 
de fiecare zi al elevilor, întrucât aceștia, în anumite 
zile, la sfârșitul orelor de curs îi vizitează pe copiii 
din centrele Fundației „Inimă pentru Inimă” de la 
Parohia Trăistari, Ocnele Mari. Elevii Seminarului 
arată de fiecare dată că iubirea de aproapele le 
este o virtute dragă, iar pentru bucuria întâlnirii cu 
prietenii lor care sunt îngrijiți în cadrul fundației, 
au colectat alimente, legume, fructe și dulciuri.

Activitățile educaționale din cadrul Seminarului 
Teologic „Sfântul Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea sunt 
deopotrivă informative și formative, iar activitățile 
non-formale oferă întotdeauna posibilitatea 
elevilor de a pune în practică învățăturile pe care 
le-au primit de la părinții și dascălii lor.

Programul „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 
constă în derularea, la nivelul fiecărei unităţi 
de învăţământ, a unui orar special format doar 
din activităţi cu caracter non-formal. Programul 
își propune implicarea, deopotrivă, a elevilor 
și a dascălilor, în activități extracurriculare și 
extrașcolare, interesante, care să le valorizeze 
talentele, preocupările extra-şcolare şi compe-
tenţele în domenii cât mai diverse şi interesante.
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Concert caritabil la 
Filarmonica „Ion Dumitrescu”

Formaţia vocal-instrumentală a Arhiepis-
copiei Râmnicului, Corul preoţilor 
râmniceni şi Corul Seminarului Teologic 

„Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea au 
concertat vineri, 12 octombrie, pe scena 
Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din municipiul 
Râmnicu-Vâlcea, într-un eveniment cu scop 
caritabil.

 Fondurile strânse au fost oferite doamnei 
Mădălina Asineta Tudor, profesoară la Liceul 
de Arte Victor Giuleanu din Râmnicu-Vâlcea, 

diagnosticată cu cancer. „În viață există și 
momente dificile așa cum știm cu toții. Însă 
atunci când ești diagnosticat cu cancer parcă 
totul se năruiește în jurul tău și simți că 
pământul a căzut peste tine. Însă trebuie să te 
ridici și să lupți. Mi-a fost greu să încep a cere 
ajutor celorlalți. Dar situația prin care trec eu și 
familia mea m-a făcut să iau această hotărâre”, 
mărturisea Mădălina.

Pentru doamna profesoară, preoți, elevi, 
profesori, și-au dat mâna pentru a o încuraja 
că nu este singură în momentele dificile ale 
vieții. Întrucât costurile pentru tratament erau 
foarte mari, evenimentul caritabil s-a alăturat 
celorlalte acțiuni umanitare desfășurate în 
cadrul campaniei „Vâlcenii împreună pentru o 
viaţă”.

Formația Vocal Instrumentală 
de Muzică Veche a Arhiepiscopiei 

Râmnicului a concertat la 
inaugurarea Centrului Cultural 

„Sfântul Antim Ivireanul” din Parla, 
Madrid

Pentru a păstra și transmite valorile 
identitare naționale și pentru dez-
voltarea și afirmarea culturală, reli-

gioasă și lingvistică, Biblioteca Județeană 
„Antim Ivireanul” Vâlcea și Parohia Ortodoxă 
Română „Sf. Mc. Anastasia Romana” din Parla 
au inițiat un proiect de constituire a unui 
centru cultural dedicat românilor care au ales 
să trăiască în Parla, Spania.

În prezența a numeroși demnitari ai diplo-
mației românești din diaspora, Formația 
Vocal Instrumentală de Muzică Veche a Arhi-
episcopiei Râmnicului, condusă de părintele 
Dumitru Siluan Scurtu, a concertat în data 
de 22 și 23 septembrie, în orașul Parla din 
Madrid - Spania cu ocazia inaugurării Cen-
trului Cultural ,,Sfântul Antim Ivireanul”.

Concertele, precedate de slujba de Te Deum,  
au cuprins repertorii variate de muzică veche, 
semnate de Dimitrie Cantemir, Anton Pann și 

George Ucenescu, cât și muzică psaltică de sorginte 
bizantină. Acestea au adus pentru comunitatea 
de români din Madrid un moment prielnic de 
comuniune românească cât și un aer proaspăt de 
românism în An Centenar. În încheierea concertelor 
a fost interpretată „Balada Vlădicii Antim”.

Această „punte” culturală între comunitatea 
de români din Parla și orașul Râmnicu Vâlcea, 
reprezintă un important mod de promovare 
a spiritului de solidaritate între românii de 
pretutindeni.

Biserica și tinerii
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„Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât 
să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru 

Cel din ceruri” (Matei V, 16)

Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva a Parohiei Muereasca 
de Sus la împlinirea unui veac de la sfințire

La momentul realizării Marii Uniri, 
credincioșii acestei parohii participau la 
sfințirea bisericii ridicată spre cinstirea 
eroilor căzuți pe fronturile de luptă, a 
spus Înalpreasfinția Sa.

Drumul ce șerpuiește calea spre Mănăstirea 
Frăsinei străbate comuna Muereasa, veche 
așezare menţionată în documentele vremii 

la 13 februarie 1574, într-un hriosv emis de 
domnitorul Alexandru Mircea.

O comunitate legată astăzi de viața duhov-
nicească a Mănăstirii Frăsinei pentru că oamenii 
locului, din generație în generație, au fost martori 
ai minunilor săvârșite sus la schit ori au fost 
împreună călători cu pelerinii veniți din toate 
colțurile țării pentru binecuvântare și îndrumare.

Biserica veche, ctitorită din zid în anul 1722 de 
boierul Andrei Drăgoescu şi soţia sa Maria, fiică 
a satului, ajunsese aproape ruinată la începutul 
secolului al XX-lea, fapt pentru care Nicolae 
Drăgoescu şi Alexandru Georgescu, sprijiniţi 
de enoriaşi, prin străduinţa preotului Nicolae 
Marinescu, au refăcut-o din temelii în perioada 
deloc ușoară a Războiului Balcanic și a Primului 
Război Mondial.

Lucrările se încheiau în anul 1918, anul în care 
se sfârșea războiul și se înfăptuia Marea Unire. 
Bucuria era a izbândei naționale și a sfințirii 
bisericii. De atunci, în jurul lăcașului de cult 
oamenii și-au trăit bucuriile, și-au alinat supărările, 
iar astăzi comunitatea își mărturisește valorile 
duhovnicești și dragostea față de Dumnezeu și 
față de aproapele prin recunoștința față de preoții 
Nicolae Marinescu, Ilie Cernătescu, Ioan Ilinca și 
Ilie Brănescu care au slujit în această biserică.

Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul 

Râmnicului, i-a binecuvântat pe 
credincioși la Centenar
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„Depărtarea de Dumnezeu 
devine mormântul 

însingurării omului”

Înaltpreasfinția Părinte Varsanufie a arătat 
că unitatea națională a poporului s-a realizat și 
datorită comuniunii de credință. „Construirea 
acestei biserici în momente dificile ale istoriei 
reprezintă un act de credință a locuitorilor 
care deveneau martori ai darurilor oferite 
de Dumnezeu părinților cu viață sfântă de 
la Mănăstirea Frăsinei cât și ai binefacerilor 
primite de închinătorii și pelerinii veniți din 
întreaga țară. Încredințați din viața Sfintei 
Cuvioase Parascheva, sub ocrotirea căreia 
s-a așezat întreaga comunitate, că Dumnezeu 
sălășluiește în inimile celor smeriți și sinceri 
în credința lor, preoții și credincioșii au căutat 
să rodească în viețile lor cuvântul Evangheliei 
care este o permanentă chemare la sfințenie”.

Tâlcuind pericopa evanghelică a duminicii, 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a evi-
dențiat că „depărtarea de Dumnezeu și patimile 
întunecă mintea și atât de mult slăbește voința 
încât în ținutul Gherghesenilor omul demonizat 
rătăcea fără haine printre morminte, ducând 
o viață rușinoasă. Deși îl robise pe acest om, 
demonii recunosc dumnezeirea Mântuitorului 
Hristos, iar cel care pătimea, „văzând pe Iisus, 
strigând, a căzut înaintea Lui şi cu glas mare 
a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu 
Celui Preaînalt? Rogu-Te, nu mă chinui” (Luca 
VIII, 28).

„Şi l-a întrebat Iisus, zicând: Care-ţi este 
numele? Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulţi 

intraseră în el” (Luca VIII, 30). A întrebat Dumnezeu, 
învață Sfântul Chiril al Alexandriei, pentru ca noi să 
aflăm de mulțimea mare de demoni ce împărțeau 
sufletul unui singur om, născând în el o nebunie 
groaznică și înfiorătoare.

Ne încredințăm însă și de nesfârșita iubire a lui 
Dumnezeu față de oameni, pentru că Mântuitorul, 
întocmai cum făcuse și în cazul altor demonizați, orbi, 
șchiopi, paralitici, îl vindecă pe acest demonizat și, 
prin acceptul pe care îl oferă demonilor de a intra în 
turma de porci, le arată celor din comunitate cruzimea 
și răutatea demonilor dar și necesitatea întoarcerii lor 
spre Dumnezeu, după modelul celui vindecat. Acesta, 
după ce a primit vindecarea minții, ieșise din lăcașurile 
mormintelor și se întorsese la casa sa, însă, mai mult 
decât atât, cel care a purtat în el un mormânt al minții 
devine un templu al lui Dumnezeu, după cum ne învață 
Sfântul Ambrozie al Mediolanului. Depărtarea de 
Dumnezeu este astfel mormântul însingurării omului. 
Omul depărtat de Dumnezeu se izolează în el însuși, 
îndepărtându-se și de comuniunea cu aproapele”, a 
încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhi-
episcopul Râmnicului.
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Cerc pastoral-misionar la Parohia Băbeni III
Preoții din Cercul pastoral-misionar „Băbeni” 

s-au întrunit luni, 3 septembrie, la Parohia Băbeni 
III - Valea Mare.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu 
săvârșirea slujbei de Te Deum, urmată de susținerea 
prelegerii cu tema „Slujitori ai Bisericii - promotori 
ai Marilor Uniri din anii 1600, 1859 și 1918”, de 

către părintele Petre Popa.
În cuvântul său, părintele a evidențiat contribuția 

majoră pe care au avut-o slujitorii Bisericii 
Ortodoxe Române în promovarea conștiinței 
unității spirituale a neamului românesc, cultivând 
în sufletele credincioșilor conștiința că au aceeași 
obârșie ca neam, aceeași limbă şi aceeași credință 
creștină. „De la Patriarhul Miron Cristea, care a 
participat la Marea Adunare Națională de la Alba-
Iulia din 1 decembrie 1918 și care a făcut parte din 
delegația românilor transilvăneni care a prezentat 
actul Unirii la București, până la fiii acestui neam care 
și-au jertfit tinerețea și viața, de la episcopi, preoți, 
monahi și monahii, până la credincioșii de rând, 
care au activat neobosit pe front și în spitale pentru 
alinarea suferințelor, cu credință nezdruncinată și 
jertfelnicie. Biserica Ortodoxă a luptat, alături de 
personalitățile politice, pentru înfăptuirea unui 
măreț ideal, acela al unirii românilor într-un singur 
stat independent și creștin”, a subliniat părintele.

În partea a doua a întâlnirii s-au dezbătut o serie 
de probleme administrative, fiind identificate și 
modalități privitoare la intensificarea activităților 
social-filantropice și misionar-pastorale la nivelul 
parohiilor.

Cerc pastoral-misionar la Parohia Zlătărei- 
Drăgășani

Joi, 6 septembrie, la Parohia Zlătărei din 
municipiul Drăgășani, a avut loc întrunirea 
preoților din Cercul pastoral - misionar Drăgășani.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu 
săvârșirea slujbei de Te Deum, urmată de 

susținerea prelegerii cu tema „Rolul și activitatea 
slujitorilor Bisericii, promotori ai unirii românilor 
din anii 1600, 1859 și 1918”, de către părintele 
Gheorghe Petcu .

 „În decursul istoriei noastre, n-a existat o unitate 
politico - teritorială a tuturor românilor, ci doar 
una de limbă, de credință și de cultură, dar care a 
constituit un factor esențial în pregătirea unirii 
românilor. Oamenii Bisericii au acţionat prin cuvânt 
şi faptă, prin predică şi pastorală, prin îndemn şi 
acţiune directă, prin luptă şi implicare la realizarea 
Unirii din 1918. Slujbele de binecuvântare sau Te 
Deum, Sfânta Liturghie, spovedania şi împărtășirea 
soldaților cu Trupul şi Sângele Domnului Iisus 
Hristos, au fost completate de cuvântări de 
îmbărbătare, de motivare a luptei pentru împlinirea 
idealului naţional. În același timp, misiunea 
preoților militari a avut şi multe aspecte practice: 
educația moral-patriotică, educația sanitară, 
organizarea de cercuri culturale, de biblioteci 
volante, de şcoli de alfabetizare, de serbări militare 
sau literare. Preoţii militari au suportat rigorile 
pribegiei în munți, au căzut prizonieri, au stat în 

captivitate în diferite lagăre ale armatelor inamice 
în Germania, Ungaria și Bulgaria etc.

Atenţia clerului militar a fost îndreptată şi asupra 
populaţiei civile. Soldaţii decedaţi pe fronturile de 
luptă lăsaseră în urmă familii nevoiaşe sau orfani 

a căror situaţie devenea disperată în condiţiile 
războiului. Într-o lume sfâşiată de ură şi violenţă 
privirile şi speranţele oamenilor s-au îndreptat către 
Dumnezeu şi către slujitorii Lui”, a amintit părintele 
Gheorghe Petcu.

 
 Cateheză la hramul Parohiei Târg Horezu
Praznicul „Nașterii Maicii Domnului” a fost un 

prilej de mare bucurie în Parohia Târg Horezu. 
Prăznuirea a început cu slujba Vecerniei cu Litie, 
fiind continuată cu susținerea catehezei „Nașterea 
Maicii Domnului bucuria credincioșilor”, de către 
părintele Constantin Vulpe.
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La activitatea catehetică au participat grupa de 
copii implicați în proiectele educative și misionare 
desfășurate în comunitate, precum și enoriași din 
parohie. Părintele a subliniat rolul însemnat pe care 
l-a avut Fecioara Maria în actul mântuirii neamului 
omenesc, cât și cultul deosebit de care se bucură 
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu în Biserica 
Ortodoxă, fiind „mai cinstită decât Heruvimii și mai 
mărită fără de asemănare decât Serafimii”.

 Sprijin pentru elevi la început de an școlar în 
Parohia Marcea

Parohia Marcea din comuna Ioneşti, Protoieria 
Drăgăşani, a oferit la început de an școlar rechizite 
şcolare, îmbrăcăminte şi încălţăminte, copiilor 
proveniți din familii cu situație materială precară.

„Lipsa rechizitelor, a hranei și îmbrăcămintei 
adecvate contribuie de cele mai multe ori la scăderea 
interesului față de educație și chiar la abandon 
școlar. În cadrul parteneriatului cu Școala din 
localitate, parohia s-a implicat atât în activitățile de 
consiliere a copiilor și părinților, cât și prin proiecte 
educative care s-au desfășurat în cadrul școlii de 
vară, prin pelerinaje sau activități catehetice”, a 
precizat părintele Gheorghe Anca.

Daruri pentru copii la începutul noului an 
şcolar

La începutul noului an şcolar, Parohia Dianu din 
Protoieria Horezu a sprijinit copiii cu posibilităţi 
materiale reduse. Aceştia au primit în dar 
ghiozdane, rechizite şi manuale şcolare şi au 
participat la diverse activităţi şi ateliere de creaţie.

„Plecarea părinților la muncă în străinătate sau 
în alte localități, situația materială precară a altor 
familii și chiar lipsa încrederii unor părinți față 
de performanțele școlare ale copiilor, conduc de 
cele mai multe ori la dezinteresul copiilor față de 
școală. Parohia organizează proiecte educaționale 
din dorința de a stimula capacitatea creatoare 
a copiilor, de a le oferi încrederea că munca lor 
este apreciată și, pentru susținerea familiilor și a 
copiilor, le-am dăruit elevilor rechizite”, a amintit 
părintele Alin Ion Marin la finalul activității social-
filantropice.

Parohia Sfântul Gheorghe – Nord a oferit 
rechizite elevilor Liceului „Antim Ivireanul”

În cadrul parteneriatului „Școala din parohie” 
încheiat între Parohia Sfântul Gheorghe - Nord 
și Liceul Sanitar „Antim Ivireanul” din Râmnicu-
Vâlcea, la începutul anului școlar, parohia a oferit 
elevilor ghiozdane și rechizite.

 „Întrucât împreună cu elevii coordonați de 
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doamna profesoară Mădălina Proteasa am 
desfășurat numeroase proiecte educaționale, 
culturale și sociale, dorim să-i sprijinim pe elevii 
orientați spre performanță școlară cât și pe cei 
aflați în situații materiale dificile. Conlucrarea 
dintre Școală, Biserică și Familie îi ajută în mod cert 
pe acești tineri să-și formeze o cultură solidă și un 
mod de viață bazat pe principii morale”, a precizat 
părintele Gabriel Neagoe.

Daruri pentru copii la începutul noului an 
şcolar în Parohia Călimănești II

La începutul noului an şcolar, Parohia  Calimănești 
II a sprijinit 40 de elevi din comunitate.

Elevilor cu posibilităţi materiale reduse, însoțiți 
de doamna directoare și  cadrele didactice, li s-au 
oferit în dar ghiozdane și rechizite. La inițiativa 
părintelui Petre Iulian Lixandra, într-o bună 
colaborare cu cadrele didactice, sunt organizate 
săptămânal proiecte educaționale din dorința de 
a stimula capacitatea creatoare a copiilor și de a 
le oferi încrederea că munca lor este apreciată în 
cadrul Cercului de creație al Parohiei Călimănești 
II.

Activități sociale în Protopopiatul Râmnicu-
Vâlcea

Părintele protoiereu Nicolae Proteasa a organizat, 
joi, 21 septembrie,  o nouă activitate socială la 
Centrul de îngrijire „Inimă pentru inimă”, la care 
au participat elevi ai Seminarului Teologic „Sfântul 
Nicolae” și enoriași ai parohiilor Sfântul Ioan 
Botezătorul și Goranu din Râmnicu-Vâlcea.

Vorbind despre activitatea socială desfășurată 
în cadrul protoieriei, părintele Nicolae a precizat 
că „activitatea liturgică a Bisericii a inspirat și 
misiunea ei socială, filantropia fiind considerată 
drept o rodire sau o iradiere a Sfintei Liturghii în 
viaţa socială.

Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii au unit 
Euharistia cu filantropia socială a agapei frăţeşti, a 
organizării de colecte pentru a ajuta pe cei săraci, pe 
văduve, pe orfani şi pe bătrâni. Practica apostolică 
a fost continuată și dezvoltată, fiind organizate 
instituții de ajutorare permanente. Deși o lungă 
perioadă activitatea filantropică se desfășura sub 
preocuparea Bisericii, secularizarea a produs o 
serie de schimbări și în domeniul serviciilor sociale, 

care au fost preluate de Stat.
Biserica și-a continuat în mod neîntrerupt misiunea 

ei socială în mănăstiri și parohii, dezvoltând 
programe sociale, înființând cantine sociale, centre 
pentru îngrijirea bătrânilor, a copiilor și familiilor 
aflate în situații de risc social. O amplă activitate 
social misionară se desfășoară și în centrele de 
plasament și de îngrijire a bolnavilor, prin prezența 
și sprijinul preoților misionari, a preoților din 
parohii, monahilor și monahiilor și a credincioșilor”.

Proiectul social-educațional „Și eu vreau să 
învăț!”

În parohia Valea Bisericii-Orlești, din Protoieria 
Drăgășani, au fost reluate la început de an școlar 
activitățile și proiectele catehetice cu tinerii.

Părintele Luca-Georgian Sîia împreună cu membrii 
Grupului de inițiativă în educație și timp liber de 
calitate din cadrul parohiei au desfășurat o nouă 
etapă a proiectului social-educațional „Și eu vreau 
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să învăț!”. Demersul educațional a fost apreciat de 
doamna director Ana-Mădălina Alexandru drept 
o activitate de susținere a copiilor pentru a reuși 
în obținerea performanțelor școlare. În cadrul 
proiectului „Și eu vreau să învăț!”, au fost oferite 
pachete cu rechizite, haine, jucării și alimente 
mai multor copii, spre a încuraja lupta împotriva 
abandonului școlar.

Lucrările Cercului pastoral-misionar 
Călimănești

La Parohia Păușa din Protoieria Călimănești s-au 
desfășurat marți, 25 septembrie, lucrările Cercului 
pastoral-misionar Călimănești.

Întâlnirea preoților a avut loc în Biserica „Sfinții 
Arhangheli Mihail și Gavriil” și a debutat cu 
săvârșirea slujbei de TeDeum. În continuare, 
părintele Eduard Toader a prezentat un referat 
despre Marea Unire din 1 decembrie 1918, în care 
a subliniat idealul poporului român de a deveni 
un stat unitar național și conștiința de neam și 
dreapta credință care au contribuit la realizarea 
acestui ideal. Prelegerea a reafirmat importanța 
unității naționale „în cuget și în simțire”, unitate 
fundamentată pe aceleași valori ale credinței și 
ale familiei, care au stat dintotdeauna la temelia 
oricărei comunități solide și trainice.

Activități cu tinerii în Protoieria Drăgășani
Parohia Rusănești a organizat miercuri, 26 

septembrie, cateheze pentru elevi și tineri în 
biserică și în școala din localitate, la inițiativa 
părintelui Mihai-Gabriel Făurar, susținut de 
doamna profesor de Religie, Ionica Diaconu. 
„Dincolo de predarea unor cunoștințe necesare, 
educația trebuie să se ocupe cu deosebită atenție 
de: conștiință, atitudine, caracter, stil de viață și 
implicare în viața socială”, sublinia părintele Mihai-
Gabriel Făurar.

Activități sociale ale Protoieriei Râmnicu-
Vâlcea la Centrul de îngrijire și asistență 
Milcoiu

Joi, 4 octombrie, părintele protoiereu Nicolae 
Proteasa împreună cu preoți din Protoieria 
Râmnicu Vâlcea, elevi ai Seminarului Teologic 
„Sfântul Nicolae” și credincioși ai Parohiei Sfântul 
Ioan Botezătorul, au vizitat persoanele vârstnice 
de la Centrul de îngrijire și asistență Milcoiu.

„Activitățile din centre reafirmă grija Bisericii 
față de cei aflați în suferință, iar misiunea socială 
este deodată o vocaţie spirituală şi o necesitate 
practică”, preciza părintele protoiereu, arătând că 
trebuie sprijinită lucrarea misionară pe care preoții 
Marian Nica și Silviu Călin o desfășoră în acest 
centru de îngrijire a bătrânilor. În cadrul vizitei, 
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beneficiarilor din centru le-au fost oferite alimente 
și fructe, fiind propuse și alte activități misionare 
pentru a fi desfășurate în perioada următoare.

Activități duhovnicești la Parohia Călimănești 
I de Ziua Mondială a Educaţiei

În ziua de 5 octombrie a fiecărui an, începând cu 
1994, este sărbătorită Ziua Mondială a Educaţiei. 
Cu acest prilej, elevi ai Școlii Gimnaziale „Șerban 
Vodă Cantacuzino” din orașul Călimănești au 
participat la activitățile duhovnicești desfășurate 
la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” în cadrul 
parteneriatului dintre instituția de învățământ și 
parohie.

După slujba de Te Deum, părintele protoiereu 
Nicolae-Laurențiu Ceaușu a subliniat rolul 
educației religioase în formarea personalității 
tinerilor: „Educația religioasă ne ajută să ne păstrăm 
identitatea spirituală, culturală și națională. Religia 
ne învață iubirea față de Dumnezeu și de oameni, 
concomitent cu recunoștința față de părinți și față de 
învățătorii noștri, ajutându-ne să deprindem valori 
precum dreptatea, bunătatea, responsabilitatea 
față de natură și față de neam.

Biserica a desfășurat încă din primele veacuri 
creștine și activități educative, iar o bună perioadă 
de timp activitățile didactice se desfășurau chiar în 
lăcașurile de cult. Astăzi, cunoștințele de la ora de 
religie le aprofundăm în cadrul întâlnirilor noastre 
catehetice.

Ne-am rugat astăzi împreună pentru că Ziua 
Educației reprezintă un moment în care trebuie să-I 
mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul primit și 
să manifestăm recunoștință față de dascălii noștri, 
față de părinți și față de toți cei care ne ajută în 
formarea noastră”.

Activități catehetice în Parohia Boișoara
Elevii Școlii Gimnaziale Boișoara au participat luni, 

8 octombrie, la activitățile catehetice desfășurate 
în Biserica „Sfânta Treime” din localitate.

Vorbind elevilor despre simbolismul locașului de 
cult, părinte Vasile Cristian Mitu a arătat că acesta 
„înseamnă mai mult decât un simplu edificiu în care 
se adună periodic, pentru a se ruga sau a participa la 
servicii religioase. Biserica este locul unde Dumnezeu 
este prezent într-un mod cu totul special. Este casa 
Sa, spaţiul dedicat de comunitate şi consacrat prin 
rugăciunea şi mijlocirea arhiereului care invocă 
harul şi ocrotirea divină pentru noul lăcaş. Părintele 
Dumitru Stăniloae considera că Lăcaşul bisericesc 
este spaţiul central al lucrării mântuitoare a lui 
Hristos, pentru că inima Liturghiei ce se săvârşeşte 
în ea este dumnezeiasca Euharistie, care constă în 
taina prefacerii pâinii şi vinului în Trupul şi Sângele 
Domnului şi în împărtăşirea cu ele a credincioşilor. 
O mare parte din celălalt cult săvârşit în ea este 
alcătuit din celelalte Taine. Iar în Taine, credincioşii 
primesc prin rugăciuni şi acte văzute ale preotului 
sau episcopului harul lui Dumnezeu, care - ca lucrare 
necreată izvorâtoare din fiinţa lui Dumnezeu - nu e 
despărţit de prezenţa iubitoare a lui Dumnezeu, în 
această lucrare aflându-se Însuşi Cel ce lucrează”.

Cerc pastoral în Parohia Roești

În Parohia Roești din Protopopiatul Horezu s-au 
desfășurt în ziua de 8 octombrie  lucrările Cercului 
pastoral Horezu III.

Întrunirea a debutat cu săvâșirea Tainei Sfântului 
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Maslu, săvârșită în biserica cu hramurile „Sfânta 
Cuvioasă Parascheva” și „Sfântul Andrei Criteanul”, 
la finalul căreia, părintele Grigore Ciucă a susținut 
tema „Misiunea predicatorială a slujitorilor 
Bisericii în slujba unității de credință și de neam”.

„Identitatea creştină a credincioşilor şi a preotului 
lor se va forma în parohie ca imagine concretă a 
Bisericii la nivel local, în aşa fel încât parohia să 
devină o comunitate liturgică, spirituală şi socială în 
contextul lumii de azi ca mare forţă mărturisitoare 
locală. În acest context preotul este chemat să aducă 
în jurul său şi al altarului o comunitate creştină 
autentică folosindu-se de toate mijloacele misionare, 
liturgice şi pastorale.

Slujirile preotului de învăţător şi pedagog 
contribuie şi ele, pe lângă cea sacerdotală la 
întâlnirea lui Hristos în fiinţa credincioşilor. Aceste 
slujiri sunt strâns legate de săvârşirea Tainelor, 
întrucât apropierea omului de Dumnezeu nu se 
poate înfăptui fără venirea harului în el, ca putere 
a lui Dumnezeu.

În planul limbajului şi al conţinutului predicii, 
nu trebuie uitat nucleul exigenţelor legate de 
limbajul modern în ansamblu, nefăcând abstracţie 
de contribuţia creştină, în general, la mărturisirea 
lui Hristos. Astăzi, lumea are nevoie de preot, în 
deplinătatea harului şi darurilor sale, mai mult 
ca niciodată. Sfânta Scriptură, Sfinţii Părinţi şi 
vieţuirea liturgică, fundamentează în mod suficient 
şi eficient, cuvântul de zidire al preotului”, a arătat 
părintele Grigore Ciucă.

Cerc pastoral la Parohia Prodănești Vegești I

Lucrările Cercului pastoral-misionar Budești 
s-au desfășurat în ziua de 11 octombrie la Parohia 
Prodănești Vegești I, Protopopiatul Călimăneşti.

După săvârşirea slujbei de Te-Deum, a fost 
susținută tema „Contribuția Bisericii la Marea 
Unire”  de către părintele Gheorghe Corbeanu.

„Prin slujbele oficiate în limba română, prin 
circulația cărții, presa bisericească, societățile 
culturale, școlile confesionale sau seminarele 

teologice, Biserica a cultivat în mod constant și 
sistematic conștiința unității de neam și de credință.   
Ierarhii și preoții Bisericii Ortodoxe Române din acea 
vreme, prin acțiunile și lucrările lor, au transmis 
tuturor idealul Unirii, iar cuvântul lor a trezit 
conștiința poporului care, inițial, a fost pe frontul de 
luptă, iar apoi, prin reprezentanți, a susținut actul 
Marii Uniri”, a precizat părintele.

În partea a doua a lucrărilor, părintele protoiereu 
Nicolae-Laurențiu Ceaușu a supus dezbaterii 
mai multe aspecte organizatorice, privitoare la 
intensificarea activităților catehetice și misionare  
în parohii.

Activități sociale la Centrul de îngrijire „Inimă 
pentru inimă”

Câțiva credincioși ai Parohiei Sfântul Ioan 
Botezătorul împreună cu elevi ai Seminarului 
Teologic Sfântul Nicolae au mers împreună cu 
părintele protoiereu Nicolae Proteasa și preoții 
din parohiile orașului Ocnele Mari,  în ziua de 4 
octombrie, la Centrul de îngrijire „Inimă pentru 
inimă”.

Elevii, împreună cu preoții și voluntarii prezenți, 
au împărți fructe, dulciuri și jucării copiilor din 
centru, inițiind totodată și activități cu caracter 
ludic și educativ.

„Revenim de fiecare dată cu gândul de a-i spriji pe 
copiii care se bucură de îngrijire și ocrotire în aceste 
centre. Împreună cu elevii Seminarului Teologic 
am inițiat jocuri de cunoaștere, prin care se cultivă 
încrederea și prietenia, respectul față de cei din 
jur, responsabilitatea pentru faptele săvârșite”, a 
precizat părintele protoiereu Nicolae Proteasa.

Cerc pastoral în Parohia Valea Babei
Marți, 16 octombrie, a avut loc întrunirea 

preoților din Cercul pastoral-misionar Gura Văii, al 
Protoieriei Călimănești.

Lucrările cercului s-au desfășurat la Parohia Valea 
Babei din comuna Runcu și au debutat cu săvârșirea 
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slujbei de Te Deum, urmată de susținerea temei 
„Mitropolitul Nicolae Bălan – chip de păstor și 
contribuția la înfăptuirea Marii Uniri”.

Prezent la întâlnirea preoților, părintele 
protoiereu Laurențiu-Nicolae Ceaușu a vorbit 
despre misiunea social-pastorală a preotului, 
accentuând faptul că „activitatea pastorală trebuie 
să fie ancorată în realitatea cu care ne confruntăm 
efectiv, să aibă capacitatea de a sesiza nevoile, 
îngrijorările, căutările, apăsările, tensiunile 
oamenilor de astăzi. Credincioșii așteaptă de la 
părintele sufletesc cuvântul ziditor și duhul plin de 
viață al Evangheliei care să determine o formare 
a caracterului prin asumarea unor valori și 
transformarea acestora în virtuți”.

A treia ediție a Festivalului „Natura - darul lui 
Dumnezeu pentru oameni” la Parohia Dozești

Parohia Dozești a organizat, în parteneriat cu 
Liceul de Arte „Victor Giuleanu” din Râmnicu-
Valcea, cea de-a treia ediție a Festivalului „Natura 
- darul lui Dumnezeu pentru oameni”, eveniment 
desfășurat sâmbătă, 13 octombrie.

Activitățile au debutat la Biserica „Sfântul 
Nicolae”, unde părintele Nicolae Diaconu le-a 
prezentat elevilor programul iconografic al 
bisericii monument istoric, tradițiile și istoria 
comunității. Participanții au participat și la 
activitățile duhovnicești-culturale desfășurate la 
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” și la Muzeul 

familiei Alexandru și Angela Tolea, unde au avut 
loc atelierele de creație și gastronomie.

După vizitarea muzeului, elevii Liceului de 

Arte „Victor Giuleanu” au prezentat un moment 
artistic, la finalul căruia părintele a vorbit despre 
importanța păstrării și promovării valorilor 
tradiționale românești, dar și despre mulțumirea 
pe care trebuie să o aducem lui Dumnezeu pentru 
darurile bogate ale toamnei.

Tot în aceeași zi, elevii au vizitat Ansamblul 
Sculptural de la Măciuca, realizat în cadrul taberei 
internaționale ce se desfășoară anual în localitate.

Cerc pastoral în Parohia Horezu I
În Parohia Horezu I s-au desfășurat, joi, 18 

octombrie, lucrările Cercului pastoral Horezu.
Înaintea începerii lucrărilor, a fost săvârșită Sfânta 

Liturghie, la finalul căreia părintele protoiereu 
Mihai Cârțan a susținut tema „Unitatea națională a 
românilor, bază a demnității lor naționale”.

„Biserica Ortodoxă Română a cultivat în sufletele 
credincioşilor români conştiinţa trează că ei au 
aceeaşi obârşie, ca neam, aceeaşi limbă şi aceeaşi 
credinţă creştină. Mitropoliile Ţării Româneşti şi 
Moldovei erau în strânse legături cu Mitropolia 
Transilvaniei, răspândirea cărţilor bisericeşti, 
ajutorarea frăţească în timp de prigoană, 
corespondenţa între ierarhi, contacte personale 
între preoţi, călugări şi credincioşi pelerini fiind 
adesea practicate de o parte şi de alta a munţilor 
Carpaţi. În acest proces de formare a conștiinței 
naționale, limba română a fost liantul viu dintre 
credinţă, cuget şi simţire, iar Biserica a contribuit, 
prin slujitorii săi, la formarea și cultivarea limbii 
române, pe care a așezat-o în cult, folosind-o în 
rugăciuni și predici, iar aceasta  reprezintă într-
adevăr un act de afirmare a demnității unui popor.

Unirea tuturor provinciilor româneşti într-un stat 
român naţional a reprezentat încoronarea multor 
eforturi de afirmare treptată a conştiinţei naţionale 
şi a dorinţei de unitate naţională”, a subliniat 
părintele protoiereu.
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Lucrările Cercului pastoral Loviștea
Parohia Găujani din Protopopiatul Călimănești 

a găzduit joi, 18 octombrie, lucrările Cercului 
pastoral Loviștea.

Întrunirea părintelui protoiereu cu preoții și 
credincioșii a reprezentat un moment de rugăciune 
și de misiune, care a început la Sfânta Liturghie, 
săvârșită în biserica parohială.

Tema întâlnirii, „Atitudinea Bisericii față de actul 
Unirii din 1918. Patriarhul Miron Cristea și rolul 
său în realizarea Marii Uniri și a unității Bisericii 
Ortodoxe”, a fost prezentată de către părintele 
Claudiu George Dinescu care a subliniat că: 
„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.

La adunarea de la Alba Iulia, din 1 decembrie 
1918, Episcopul Miron Cristea a amintit, printre 
altele: „Nu ne putem gândi astăzi la altceva decât 
la ceea ce au hotărât și au făcut frații din Basarabia 
și Bucovina, adică la Unirea cu scumpa noastră 
România, alipindu-i întreg pământul strămoșesc”. 
Discursul ierarhului din Caransebeș la Alba Iulia 
a reprezentat o sinteză minuțios alcătuită din 
întreaga istorie de frământări, lupte și aspirații 
ale poporului român. În finalul discursului, Miron 
Cristea a rostit: Am ferma nădejde că glasul vostru 
unanim și prin voi glasul întregii națiuni se va 
concentra asupra singurei dorințe, pe care o pot 
exprima în trei cuvinte: Până la Tisa!”.

Părintele protoiereu Nicolae Ceaușu a subliniat 
necesitatea colaborării dintre parohii în 
dezvoltarea unor proiecte la nivelul comunităților, 
proiecte care-și propun sprijinirea elevilor care 
provin din familii cu situație materială precară 
pentru continuarea studiilor și prevenirea 
abandonului școlar, dar și oferirea unor ajutoare 
materiale și financiare în perioada de iarnă.

Lucrările Cercului Pastoral Orlești
Joi, 24 octombrie, la Parohia Fișcălia din comuna 

Ionești, Protoieria Drăgăşani, s-au desfășurat 
lucrările Cercului pastoral Orlești.

Întâlnirea a debutat cu slujba de Te Deum și a 
continuat cu susținerea temei Rolul și activitatea 
slujitorilor Bisericii, promotori ai unirii românilor, 
de către părintele Mihai Chiriță.

Părintele a evidențiat recunoașterea meritelor 
clerului ortodox din partea academicienilor, 
istoricilor și intelectualității românești, amintindu-l 
în acest sens pe academicianul Constantin 
Bălăceanu-Stolnici: „Unirea cea mare din 1918 
a fost rezultatul unei lungi, grele și sistematice 
pregătiri atât a celor din Vechiul Regat, cât și a celor 
din Transilvania, la care Biserica Ortodoxă a avut 
un rol important”.

Dintre ierarhii care au contribuit la realizarea 
unității de neam, a fost amintit episcopul Miron 
Cristea care, printre altele, spunea: „În fața 
asupririlor și a nedreptăților, pe cari nu le puteam 
opri, ne-am retras resemnați la vetrele familiilor și 
la altarele bisericilor noastre; și acolo am străjuit cu 
neadormită grijă și am salvat scumpele comori ale 
sufletului: legea, limba, datinile strămoșești și toată 

moștenirea ființei noastre etnice de români.”
Cateheze în Protopopiatul Horezu
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În ajunul sărbătorii Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, la parohiile Foleștii de 
Sus și Cernișoara din Protopopiatul Horezu au avut 
loc noi întâlniri catehetice.

La Parohia Foleștii de Sus, prăznuirea a început 
cu slujba Vecerniei cu Litie, la finalul căreia, 
părintele Vasile-Emanoil Găman împreună cu 
profesorul de religie Liviu-Bogdan Tudor au vorbit 
despre Minunile Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, 
Izvorâtorul de Mir.

Daruri pentru familii sărace
Vineri,  26 octombrie, la Parohia Văleni, comuna 

Zătreni, din Protopopiatul Horezu, s-au desfășurat 
noi activități social-filantropice. Părintele Vasile 
Marius Tomescu a oferit  alimente  unor familii 

sărace.
„Sărăcia marginalizează de foarte multe ori 

anumite familii chiar dacă acestea se află în mijlocul 
comunității. Lipsa unor bunuri materiale nu trebuie 
să conducă la însingurare și înstrăinarea de 
Dumnezeu.  „Din faptele mele, îți voi arăta credința 
mea” (Iacov II,18), este cuvântul duhovnicesc pe care 
îl oferim acestor familii, nădăjduind că, împreună, 
vom trece de anumite perioade dificile”, a subliniat 
părintele.

La biserica din satul Barza au răsunat glasurile 
copiilor

În ziua sărbătoririi Sfântului Mare Mucenic 
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, copiii de la Grădiniţa 
şi Şcoala Primară din satul Barza, comuna Budeşti, 
însoţiţi de profesorul de Religie, Bogdan Andronie, 
şi doamnele învăţătoare, au participat la Sfânta 
Liturghie la Biserica „Naşterea Maicii Domnului” 
din Parohia Barza, Protopopiatul Călimănești.

Părintele Laurenţiu Rădoi le-a vorbit elevilor 
despre importanța cinstirii sfinților întrucât 
aceștia sunt modele de viețuire creștină, dar și 
mijlocitori ai rugăciunilor noastre.

Bucuria desfăşurării orei de Religie într-o deplină 
atmosferă de rugăciune a fost încununată de micile 
daruri oferite de părintele paroh. Reamintind rolul 
religiei în formarea culturii și caracterului elevilor, 
părintele a inițiat mai multe activități educative 
și ludice care, în parteneriat cu instituția de 
învățământ, se vor desfășura la biserica parohială.

Activități duhovnicești și misionare în 
Protopopiatul Călimănești

În Protopopiatul Călimănești  au fost initiate mai 

multe  activități duhovnicești și misionare.
„Preotul este chemat să aducă în jurul său şi al 

altarului întreaga comunitate creştină, folosindu-se 
de toate mijloacele misionare, liturgice şi pastorale”, 
arată părintele protoiereu Nicolae Ceaușu, fapt 
pentru care, în cadrul cercurilor pastorale au 
fost inițiate mai multe proiecte privitoare la 
intensificarea misiunii pastoral-misionare, sociale 
și culturale din parohii.

Întrucât activitățile misionare, sociale, 
duhovnicești și educative, continuă activitatea 
liturgică, considerată a fi energia care mişcă 
Biserica în devenirea ei misionară, la sărbătorile 
prilejuite de cinstirea sfinților ocrotitori ai parohiei, 
în perioada posturilor sau în alte momente cu 
semnificație duhovnicească, sunt săvârșite slujbe 
în sobor.

În ajunul sărbătorii Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul 
de Mir, preoții din Cercul pastoral Budești au 
săvârșit Taina Sfântului Maslu după slujba 
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Vecerniei și a Litiei la Parohia Golești II.
Întrunirea Cercului pastoral „Valea Lotrului”
În Parohia „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” 

Brezoi I din oraşul Brezoi, Protopopiatul 
Călimăneşti, a avut loc în ziua de 29 octombrie 
o nouă întâlnire a preoților din Cercul pastoral 
„Valea Lotrului”. 

Întrunirea, dedicată „Anului comemorativ al 
făuritorilor Marii Uniri din 1918”, a debutat cu 
săvârșirea slujbei de Tedeum, după care părintele 
Vasile Marian Chima a susţinut referatul cu tema 
„Clerul militar în campaniile primului război 
mondial (1916-1918)”.

În partea a doua a întâlnirii, au urmat discuţii 
asupra temei propuse dar şi privitoare la  probleme 
și aspecte de ordin pastoral-social și administrativ-
gospodăresc din fiecare parohie.

Activități catehetice în Protoieria Drăgășani
Parohia Scundu în parteneriat cu Școala Gimnazială 

din localitate a derulat proiectul educațional-
catehetic Iubește să fii educat! La primele întâlniri 
din biserică au participat copiii din clasele I-IV, 
însoțiți de cadrele didactice.  „Sărbătorile lunii 
octombrie: Acoperământul Maicii Domnului, 
Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, Sfinții 
Mucenici Dimitrie Izvorâtorul de Mir și Nestor, 
Sfântul Cuvios Dimitrie din Basarabov sunt punți 
de legătură ale creștinului și pilde de smerenie și 
cutezanță spre sfințenia noastră personală, ca dar 
al iubirii milostive a lui Dumnezeu față de om. Ceea 
ce poate strica această cale a unei educații creștine 
autentice a tânărului de azi poate fi nepăsarea, 
una din cauzele multor impasuri, după cum aflăm 
la Cuviosul Marcu Ascetul: Nepăsarea noastră 
de a cunoaște darurile lui Dumnezeu ne-a dus la 
trândăvie, iar aceasta, la rândul ei, ne-a predat 
uitării poruncilor dumnezeiești, prin care a ajuns 
să ne stăpânească neștiința”, a amintit părintele 

Veniamin Călin în cuvântul său catehetic.
Cerc pastoral-misionar la Parohia Voicești
Marți, 30 octombrie, la Parohia Voicești  a avut 

loc întrunirea preoților din Cercul pastoral - 
misionar Drăgășani.

După Sfânta Liturghie, părintele  Marian 
Chivulescu a prezentat tema „Sprijinul Bisericii 
acordat armatei române în Primul Război 
Mondial”.

Părintele a evidențiat contribuția majoră pe care 
au avut-o slujitorii Bisericii Ortodoxe Române în 
lupta pe care țara a dus-o împotriva pericolului 
german, pentru menținerea în  aceeași obârșie ca 
neam, aceeași limbă şi aceeași credință creștină: 
„Prezența preoților în mijlocul trupelor române 
a contribuit hotărâtor la menținerea moralului 
ridicat al Armatei Române, după retragerea 
din toamna anului 1916, ca și la menținerea 
credinței în victorie, ceea ce a suplinit considerabil 
lipsa instruirii și a echipamentului de luptă 
corespunzător. Preoții militari au dat un ajutor 
important formațiunilor sanitare în îngrijirea 
răniților și combaterea marii epidemii de febră 
tifoidă din primăvara anului 1917 și au desfășurat 
o activitate misionară deosebită în rândul 
populației”, a amintit părintele Marian Chivulescu.

V
iața parohiilor
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Hrană pentru familii nevoiașe
Membrele Ligii Femeilor Crestine Ortodoxe au 

oferit în ziua praznicului Nașterii Maicii Domnului 
50 de porții cu mâncare persoanelor cu posibilități 
materiale reduse aflate în evidența asociației.

Proiectul a devenit o tradiție pentru Liga Femeilor 
și vizează în special persoanele singure, bolnave, 
aflate în imposibilitatea de a se deplasa, precum 
și mamele cu mulți copii pe care le-au vizitat, 
oferindu-le îmbrăcăminte și încălțăminte pentru 
sezonul rece. 

Participare la Simpozionul național „Pentru 
România Mare, curaj și devoțiune la feminin”

În perioada 22-23 septembrie, delegaţia Ligii 
Femeilor Creştine Ortodoxe din Arhiepiscopia 
Râmnicului, formată din doamnele Delia Zamfirescu 
şi Colţan Elena, a participat la Simpozionul 
național „Pentru România Mare, curaj și devoțiune 

la feminin”, organizat de către Societatea Femeilor 
Ortodoxe din Alba Iulia.

La manifestare au participat reprezentantele 
asociațiilor femeilor ortodoxe din cuprinsul 
Patriarhiei Române, alături de reprezentante din 
Republica Moldova. Evenimentul a început cu o 
slujbă de Te-Deum, oficiată în Capela „Sfinții Trei 
Ierarhi” a Facultății de Teologie Ortodoxă din 
Alba Iulia, după care a urmat deschiderea oficială 
a Simpozionului, în Aula „Dumitru Stăniloae” din 
cadrul aceleiaşi instituţii de invăţământ.

La Simpozion au fost prezentate lucrări care 
au reliefat curajul, dăruirea și jertfelnicia 
femeilor societății românești, care au contribuit 
la realizarea României Mari, delegaţia de la 
Rm.Vâlcea prezentând personalitatea de excepţie 
a Olgăi Greceanu, pictoriţă şi scriitoare de excepţie 
(1890-1978), model de dăruire şi credinţă demn 
de urmat.

Intâlnirea reprezentantelor celor treisprezece 
organizaţii de femei din ţară a fost deosebit 
de rodnică şi constructivă, prin schimbul de 
experienţă şi împărtăşirea lucrărilor misionare 
pe care fiecare le realizează în eparhia în care îşi 
desfăşoară activitatea.

Activități sociale în centrele de plasament

La Centrul de Plasament „Ana” s-a desfăşurat 
marţi, 16 octombrie, manifestarea „Întru iubire 
si comuniune” în cadrul proiectului „Copilăria, 
bucuria tuturor”.

Evenimentul organizat cu prilejul sărbătoririi 
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Acțiuni sociale și culturale ale Ligii Femeilor 
Creștin-Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului 
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copiilor născuţi în lunile iunie-octombrie, i-a reunit 
pe toţi în sala centrului, copii de toate vârstele 
pentru a se bucura împreună cu doamnele de la Liga 
Femeilor Creştine Ortodoxe Vâlcea şi Biblioteca 
Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, de spectacolul 
oferit de membrele Asociaţiei „AIDE” coordonate 
de doamna Adelina Florescu, de dulciurile aduse 
în dar, de iubirea şi căldura părintească din partea 
organizatoarelor inimoase ale acestei manifestări.

Sprijin pentru Așezământul social „Pro Vita”
În cadrul proiectului „Iubirea de aproapele meu’’, 

sâmbătă, 27 octombrie, la Asociaţia „Pro Vita - 
pentru copiii născuţi şi nenăscuţi” din localitatea 
Valea Plopului, judeţul Prahova, s-a desfăşurat 
acţiunea „Credinţă şi iubire jertfelnică”.

Doamnele Zenovia Zamfir şi Mihaela Marina 
Popa, membrele Ligii Femeilor Creştin Ortodoxe 
din Arhiepiscopia Râmnicului au donat asociației 
alimente, jucării, cărţi, îmbrăcăminte.

Activitatea a fost organizată deLiga Femeilor 
Crestin Ortodoxe Valcea, Biblioteca „Antim 
Ivireanul” Vâlcea, cu sprijinul Parohiei Înălţarea 
Domnului – Ostroveni și a Mănăstirii „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe” şi „Binecredinciosul Împărat 
Justinian cel Mare” – Suieşti.

Ședință administrativă a Ligii Femeilor Creștin 
Ortodoxe

Marţi  30 octombrie, s-a desfăşurat şedinţa lunară 
a Ligii Femeilor Creştine Ortodoxe, în cadrul 
căreia s-a prezentat raportul de activitate pe luna 
încheiată şi programul de pregătire al acţiunilor ce 
se vor desfăşura până la sfârşitul anului, cu prilejul 
sărbătorilor de iarnă.

La întâlnire a fost prezent părintele Victor Barbu, 
îndrumătorul spiritual al organizaţiei, care a 
rostit un cuvânt duhovnicesc menit să întărească 
continuarea lucrării filantropice, împletită cu 

rugăciunea spre ajutorarea aproapelui, dar şi spre 
dobândirea comorilor cereşti.

Ca în fiecare an, s-a desfăşurat şi de această dată 
tombola de toamnă, membrele Ligii aducând din 
cămara proprie bunătăţi, acţiune ce are drept scop 
strângerea de fonduri pentru acţiunile viitoare, 
dar şi donarea de produse familiilor nevoiaşe din 
evidenţă. 

Acţiuni sociale la Centrul de Îngrijire şi 
Reabilitare Govora

Miercuri, 31 octombrie, la Centrul de Îngrijire şi 
Reabilitare Govora s-a desfăşurat actiunea „Iubirea 
– un dar sfânt şi o responsabilitate comună” în 
cadrul proiectului „Iubirea de aproapele meu’’. 

Activitatea a fost organizată de Liga Femeilor 
Creştin Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului, 
Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul Vâlcea, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Vâlcea, cu sprijinul Parohiei Înălţarea 
Domnului – Ostroveni și a Mănăstirii „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe” şi „Binecredinciosul Împărat 
Justinian cel Mare” – Suieşti.
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„Mirro ghiozdano” – „Ghiozdanul meu”

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, părintele 
Nicolae Dorin Buda, inspector coordonator al 

Biroului Eparhial de Catehizare a rromilor, a 
desfășurat programul social filantropic ,,Mirro 
ghiozdano” – „Ghiozdanul meu”.

Programul social își propune creșterea premiselor 
pentru o participare şcolară mai bună și pentru 
un succes şcolar adecvat al persoanelor de etnie 
rromă. 

Au fost dăruite ghiozdane cu rechizite școlare 
elevilor proveniți din familii cu situație financiară 
precară din localitatea Ocnele Mari, iar în prima 
zi a noului an școlar, au fost dăruite ghiozdane cu 
rechizite școlare pentru elevii rromi proveniți din 
familii cu situație financiară precară din localitățile 
Bujoreni-Lunca și Dăești.

Proiectele cu caracter social și educativ 
desfășurate în Arhiepiscopia Râmnicului își propun 

sprijinirea familiilor aflate în situații de risc social 
însă, în același timp, au și o componentă educativă. 
În cadrul activităților desfășurate constatăm, nu 
de puține ori, dificultăți în rândul copiilor rromi 
în ceea ce privește obținerea unor aptitudini 
școlare (datorate lipsei rechizitelor, alimentației, 
îmbrăcămintei) fapt ce conduce la absenteism 
și chiar abandon școlar. Pentru a diminua 
abandonul școlar, la inițiativa Înaltpreasfințitului 
Părinte Arhiepiscop Varsanufie, am dezvoltat 
proiecte sociale prin care, împreună cu mediatorii 
sociali, inițiem o serie de dezbateri în rândul 
comunităților rrome privind importanța educației 
pentru dezvoltarea personală a copiilor și, ca 
formă de susținere, oferim copiilor rechizite 
școlare. „Educaţia este considerată a fi un mijloc 
de rezolvare a problemelor individuale şi de 
grup, dar și o resursă importantă a modernizării 
şi dezvoltării acestei etnii, fapt pentru care ne 
propunem ca în comunitățile pe care le sprijinim 
să dezvoltăm proiecte cu caracter educațional, 
să organizăm excursii tematice sau întâlniri pe 
teme care promovează un stil de viață sanogen” a 
subliniat Părintele Nicolae Dorin Buda.

„Phirutno vas o des” - Pelerin pentru o zi
Părintele Nicolae Dorin Buda a continuat și 

programul social-misionar „Phirutno vas o des” 
- Pelerin pentru o zi. Au fost organizate pelerinaje 
la mănăstirea Prislop și Izbuc, la Catedrala 
Mitropolitană din Iași, fiind vizitate și obiecte 
culturale.Fi
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Sfântul Teodor Studitul: „Zi de bucurie și 
de veselie [este astăzi], căci semnul bucuriei 
stă înaintea noastră. Cântări de laudă și de 
mărturisire [se cuvin astăzi], căci Preasfântul 
Lemn se arată. O, preacinstit dar! O, ce 
frumusețe a arătării! Nu are un chip în care 
binele și răul se amestecă, precum lemnul de 
mai înainte din Eden, ci este întru totul frumos 
și bun, și spre a-l privi, și spre a ne împărtăși din 
el. Căci este lemn făcător de viață, nu aducător 
de moarte, care luminează, nu întunecă și care 
ne sălășluiește, iar nu ne alungă din Eden. 
Pe Lemnul acesta suindu-Se Hristos, ca un 
împărat în carul [său], l-a nimicit pe diavol, cel 
ce avea stăpânirea morții, slobozind din robia 
tiranului neamul omenesc. Pe Lemnul acesta 
fiind Stăpânul lovit ca un viteaz în război, în 
mâini, în picioare și în coasta trupului Său 
dumnezeiesc, a vindecat de rănile păcatului 
firea noastră vătămată de balaurul cel rău. Și, 
dacă trebuie să aduc laudă, pe lemnul acesta 
curgând sângele Stăpânului, a adus putere 
nebiruită, prin care sunt arși dracii și prin care 
lumea se luminează.

Cine, dar, nu va alerga să vadă mult-dorita 
arătare? Cine nu va râvni să îmbrățișeze 
vlăstarul dumnezeiesc? Veniți, adunați-vă, 
toate popoarele și limbile, toate neamurile 
și vârstele, toate vredniciile, toate cetățile, 
preoții și împărații, stăpânitorii și supușii. 
De vreme ce praznicul este desăvârșit în chip 
dumnezeiesc, mi se pare că și Îngerii au venit 
la praznic cu mare bucurie [și că] Apostolii 
dănțuiesc într-un cuget, [la fel și] adunarea 
Proorocilor, ceata Mucenicilor și soborul 
tuturor Drepților. Căci, de vreme ce prin acest 
semn de biruință, urmându-I lui Hristos, au 
învins puterea potrivnică și au fost încununați 
cu slava cerească, cum ar putea să nu se bucure 
toți dimpreună de arătarea acestuia? 

Astăzi deci Biserica se arată Rai, aducând în 
mijlocu-i Lemnul Vieții, în care nu se află vreun 
drac amăgitor, înșelătorul Evei, ci Îngerul 
Domnului celui Atotputernic, care îl întâmpină 
cu bunătate pe cel care se apropie. 

Astăzi se face închinare la Preasfânta Cruce 
și Învierea lui Hristos se binevestește”.

Sursă: Sfântul Teodor Studitul, Cuvânt la 
închinarea cinstitei și de-viață-făcătoarei Cruci, în 
Martyria, 1/2018.
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„Slujba Sf. Cuv. Parascheva și a Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul” 
tipărită de Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul

Între primele tipărituri  din bogata activitate tipografică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul se 
numără și Slujba Sfintei Cuvioase Parascheva și a Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul, tipărită 
în limba greacă în tiparnița domnească de la București, în anul 1692 , tipăritură în care Sfântul 
Antim se semnează pentru prima oară cu supranumele de Ivireanul .

Importanța deosebită a acestei tipărituri, publicată „din ordinul și cu cheltuiala prea strălucitului, 
prea gloriosului și prea creștinului Ioan Constantin Basarab, Voievod a toată Ungrovlahia, ca să 
se serbeze strălucit amintirea lor anual în această de Dumnezeu iubită Domnie a Ungrovlahiei”, 
rezidă și în faptul că acesta este primul text cu slujbele celor doi sfinți cuvioși tipărit în țara 
noastră. Ceea ce l-a făcut pe învățatul ierarh să tipărească slujba acestor doi sfinți cuvioși în aceeași 
lucrare este, fără doar și poate, faptul că atât Sfânta Cuvioasă Maică Parascheva (14 octombrie), cât 
și Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul (20 noiembrie) aveau deja sfintele moaște în țara noastră. 
Moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul au fost aduse la Mănăstirea Bistrița în anul 1492 de 
către ctitorul acesteia, banul Barbu Craiovescu, „sfintele moaște ale Sfântului Marelui Grigorie 
Decapolitul, ce se află aicea întregi și nestricate, fierbinte ajutor al țării, adus cu mare cheltuială 
și osteneală a acestui rob al lui Dumnezeu, banul Barbu Craioveanu, tocmai din marea cetate a 
Țarigradului” . Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost aduse în anul 1641, la Iași, de către 
domnul Vasile Lupu și așezate în ctitoria sa, Biserica Sfinții Trei Ierarhi. Aducerea moaștelor la 
Iași a fost un gest de mulțumire din partea patriarhului ecumenic Partenie I (1639-1644) pentru 
faptul că Vasile Lupu a plătit toate datoriile Patriarhiei Ecumenice.


